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1. Het is een algemene vaststelling dat in het burgerlijk wetboek en meer 
speciaal in het personen- en familierecht veel minder aandacht besteed 
wordt aan de regeling van bet statuut van de onbekwame als persoon dan . 
aan de regeling van het beheer van zijn goederen. 

Voornamelijk in de materie van het voogdijrecht bestaat er een opvallende 
disproportie in het aantal artikelen die de wetgever gewijd heeft aan de 
regeling van de zorg voor de minderjarige enerzijds en het beheer van zijn 
goederen anderzijds. 
Enkel de eerste zin van bet eerste lid van artikel450 B. W. gewaagt van de 
verhouding van de voogd ten opzichte van zijn pupil (,De voogd draagt 
zorg voor de persoon van de minderjarige"). 
Daarentegen heeft het burgerlijk wetboek heel wat meer ruimte (23 ar
tikelen) nodig om de voorschriften betreffende het beheer door de voogd 
van de goederen van de minderjarige uit de doeken te doen. 
In dit opzicht is de inrichting van de voogdij in families waar geen (of 
althans geen waardevolle) goederen aanwezig zijn grotendeels een maat 
voor niets. Eenmaal de voogd en de toeziende voogd zijn benoemd is er 
van de werking van de voogdij vaak niets meer te merken. De bedoeling 
van deze bijdrage is te tnl.chten een beeld op te hangen van de taak van de 
voogd op het gebied van de zorg voor de persoon van de minderjarige. 
Wij zullen nagaan hoe in deze materie het samenspel tussen de verschil
lende voogdij-organen verloopt. 

Als bronnenmateriaal werd een beroep gedaan op de wet, de wets
commentaren sinds de uitvaardiging van de Code Napoleon, de gepu-

(*) D~ze stu die kwam tot stand binnen het kader van een onderzoeksproject gewijd aan ,de voogdij 
over minderjarigen: huidige praktijk en hervorming", gefinancierd door het Fonds voor Kollektief 
Fundamenteel Onderzoek. Zijn promotoren voor het project: Prof. J. Pauwels, Prof. J. Van Houtte, 
Prof. A. Van Hoestenberghe (t). 
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bliceerde rechtspraak en de gegevens verzameld tijdens een recent onder
zoek naar de praktijk van de vrederechters inzake het voogdijrecht. 

HOOFDSTUK 1 

WETELIJKE REGELING VAN HET GEZAG 
OVER DE MINDERJARIGE. 

RECHTSLEER EN RECHTSPRAAK 

2. Elke niet-ontvoogde minderjarige heeft een afgeleid statuut; hij staat 
zowel wat zijn persoon als wat zijn goederen betreft onder het gezag, 
ofwel van de ouders, ofwel van de voogd(1). 

V anuit het standpunt van de minderjarige betekent dit dat hij, principieel 
onbekwaam zijnde, zich zowel wat zijn persoon als wat zijn goederen 
betreft moet onderwerpen aan het gezag van zijn ouders of van de voogd. 
In het burgerlijk wetboek werd geen expliciet theoretisch kader uitgewerkt 
waarbinnen die bevoegdheden moeten uitgeoefend worden. 
In de rechtsleer en de rechtspraak omtrent de uitoefening van het gezag 
over minderjarigen zijn wel enkele constanten weer te vinden. Er heerst 
een algemene consensus dat beide gezagsvormen, ouderlijk g~zag ~n 
voogdij, dienen aangewend te worden voor het specifiek doel waarvoor zij 
gegeven zijn; het zijn doelgebonden bevoegdheden, in tegenstelling tot de 
discretionaire bevoegdheden (2). 
Dit doel is gemeenschappelijk aan het ouderlijk gezag en de voogdij: de 
machten die aan de ouders en de voogd over de minderjarige verleend zijn 
moeten zij uitsluitend in het belang van de minderjarige uitoefenen. 
Een onmiddellijk gevolg hiervan is dat de klemtoon vooral zalliggen op de 
verplichtingen van ouders en voogden (3) en de noden en behoeften van de 
minderjarigen. Dit ,belang van de minderjarige" werd daarenboven 
sinds de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming op enkele 
plaatsen in het burgerlijk wetboek uitdrukkelijk als centraal criterium voor 
rechterlijke beslissingen naar voren geschoven (art. 216, §1, B.W.; art. 
302, 3e lid, B.W.; art. 373 en 389 B.W.). En indien ditniet uitdrukkelijk 
gebeurde wordt door de hoven en rechtbanken op diverse terreinen van de 

( 1) Dit neemt niet weg dat in sommige gevallen aile of bepaa1de rechten en plichten niet door elk van 
de beide onders worden nitgeoefend, maar slechts door een bepaalde onder (na echtscheiding, 
gedurende feitelijke scheiding, wanneer de andere onder afwezig is of onbekwaamverk!aard of in de 
onmoge!ijkheid is om zijn wil te kennen te geven), of door anderen dan de onders (bvb. door een 
adoptant, een pleegvoogd, een provoogd, een voogd van een O.C.M.W.). 
(2) VAN GERVEN, W., Beginselen van Belgisch Privaatrecht. Algemeen dee/, 1973, nr. 65. 
(3) DE PAGE, H., Traite e!ementaire de droit civil beige, I, 196, nr. 760. 
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wetstoepassing overvloedig gebruik gemaakt van dit criterium om hun 
beslissingen te motiveren ( 4). 
De grondslag van beide doelgebonden bevoegdheden, ouderlijk gezag en 
voogdij, is echter verschillend. De ouders zijn de titularis van een eigen 
bevoegdheid, die haar oorsprong vindt in de natuur, nl. in de procreatie, 
de afstamming. De voogd daarentegen is drager van een gedelegeerde 
bevoegdheid, d.w.z. een bevoegdheid die oorspronkelijk aan de pupil 
toebehoort maar die krachtens de wet door een vertegenwoordiger wordt 
uitgeoefend(5). 

3. In het burgerlijk wetboek werd bij de regeling van de uitoefening van 
het ouderlijk gezag betreffende de hoede over de persoon van de min
derjarige en het beheer van diens goederen, rekening gehouden met zes 
verschillende situaties : 
a. de uitoefening van het ouderlijk gezag gedurende het huwelijk wan

neer de be ide ouders samenwonen: art. 373, lelid, B. W. en art. 389, 
le lid, B.W.; 

b. het huwelijk blijft bestaan, maar de echtgenoten wonen feitelijk ge
scheiden: art. 373, 2e lid, B.W. en art. 389, 2e lid, B.W.; 

c. de echtgenoten blijven gehuwd maar Ieven gescheiden van tafel en 
bed; scheiding van tafel en bed op grond van bepaalde feiten: art. 
311bis B.W. dat verwijst naar de regeling uitgewerkt in het art. 302 
B. W. ; scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming: art. 
1305, 2e lid. Ger. W. ; 

d. het huweli jk werd ontbonden door echtscheiding: art. 302 B. W. wat 
de echtscheiding op grond van bepaalde feiten betreft en de echtschei
ding wegens tien jaar feitelijke scheiding; art. 1288, 2e, Ger.W., wat 
de echtscheiding door onderlinge toestemming betreft; 

(4) Dit begrip ,belang van het kind" als criterium voor rechterlijke beslissingen staat bij onze 
noorderburen sinds korte tijd aan heftige kritiek bloot. 
- Rutten-Roos, J. , J eugdigen in burgerrechtelijke relaties, Deventer, Kluwer, 1975, biz. 23-27. 
- de Langen, M., Recht voor jeugdigen, Alphen aan den Rijn, Samsom Uitgeverij, 1973, biz. 140 

e.v. 
- De Ruiter, J., Belangrijk bezoek. Het kind tussen ouderlijke macht en ouderlijke onmacht, Rede 

V.U., Deventer, Kluwer, z.j. (1970), biz. 4 e.v. 
- Leyten, J.C.M., Jeugd en echtscheiding, biz. 98-99, in: Jeugdrecht op een keerpunt, Opstellen 

aangeboden aan Prof. Mr. J. Wiarda, Groningen, H.D. Tjeenk Willink, 1974. 
Deze kritiekenkunnen als volgt samengevat worden: (i) het belang van hetkind is een vaag be grip, dat 
in welbepaalde konkrete gevallen tegenstrijdige oplossingen kan dekken, die bovendien niet kunnen 
geverifieerd worden; (ii) het absoluut karakter van het belang van het kind moet verdwijnen en plaats 
maken voor een belangenafweging tussen de belangen van de kinderen en die van de ouders ; (iii) de 
betrokken minderjarige moet de gelegenheid krijgen om mede te bepalen wat zijn belang vereist. 
Stemm en gaan op om dit , , belang van het kind'' te vervangen door de erkenning van de minderjarige 
als ztMstandig subjekt in de rechtsordening. 
(5) VAN GERVEN, W., o.c., m. 67 i. 
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e. het huwelijk werd ontbonden door de dood van een van de echtgeno
ten: art. 390 B.W.; 

f. wanneer een van de echtgenoten verdwenen is: art. 141-143 B.W. 

AFDELJNG 1 

HET GEZAG OVER DE PERSOON VAN DE MINDERJARIGE 
NA HET OVERLIJDEN VAN EEN VAN DE OUDERS: 

SAMENGAAN VAN OUDERLIJK GEZAG EN VOOGDIJ 

4. W anneer een van de ouders overlijdt doet zich een splitsing voor tussen 
de verschillende componenten van het ouderlijk gezag. Samengevat ge
beurt het volgende: 
- de langstlevende ouder behoudt als dusdanig de rechten van bewaring 

en opvoeding: de ganse materie van de zorg voor de persoon van de 
minderjarige blijft beheerst door de regelen van het ouderlijk gezag; 

- hetwettelijk genot van de goederen van de minderjarige blijft eveneens 
bestaan ten voordele van de overlevende ouder (art. 384 B.W.), op 
voorwaarde echter dat hij een beschrijving heeft doen opmaken van de 
goederen die aan de minderjarige te beurt vallen (art. 386 B.W. zoals 

·- -- gewijziga-dool'arr4;w.-r4 juli T976)~-

- wat het wettelijk beheer van de goederen van de minderjarige betreft 
valt de voogdij open door het overlijden van een van de echtgenoten. 
Zij behoort van rechtswege toe aan de langstlevende ouder (art. 390 
B. W.). Dit betekent dat het beheer over de goederen in han den van 
deze ouder blijft, maar dat hij onderworpen wordt aan de regelen van 
de voogdij. Metals belangrijk gevolg dat de groot-familie van de beide 
ouders toezicht zal uitoefenen op de wijze waarop de langstlevende 
ouder het beheer over de goederen van zijn kinderen voert: onmiddel
lijk na het overlijden van een van de ouders wordt de familieraad 
samengeroepen die tot taak heeft de voogdij te organiseren (wat o.m. 
de aanstelling van een toeziende voogd behelst, gekozen uit de lijn van 
de vooroverleden ouder), en in het algemeen te waken over het beheer 
van de voogd. 

5. Artikel450 B.W. vertrouwt de zorg voor de persoon van de minderja
rige toe aan ,de" voogd. 
Deze tekst wekt de indruk dat aile voogdijen aan eenzelfde regeling 
terzake zijn onderworpen, dus m. a. w. dat ook de langstlevende ouder 
voortaan als voogd de zorg over zijn kinderen zal waarnemen. 
Nochtans bestaat reeds sinds het begin van de toepassing van de Code 
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Napoleon eensgezindheid onder de juristen over het feit dat na het overlij
den van een ouder de andere ouder als ouder blijft instaan voor de 
opvoeding en het onderhoud van zijn minderjarige kinderen, terwijl het 
wettelijk beheer vervangen wordt door de voogdij (6). 
Bij overlijden na echtscheiding geldt deze regel eveneens. De regeling 
waarbij de rechter op basis van artikel 302 B.W. de uitoefening van het 
recht van bewaring aan een van de twee ouders of aan een derde heeft 
toevertrouwd vervalt door de dood van een van de echtgenoten(7). Het
zelfde kan gezegd worden van de regeling na de echtscheiding door 
onderlinge toestemming. Dit betekent dat, los van de vraag wie het recht · 
van bewaring na de echtscheiding bezat, de langstlevende ouder zijn 
rechten en plichten van opvoeder moet opnemen, doch wat het beheer van 
de goederen betreft wordt hi j onderworpen aan de regels van de voogdij. 
Voor bepaalde beschermende maatregelen worden uitzonderingen voor
zien op de algemene regelen van het voogdijrecht als het een ouder-voogd 
betreft. Zo wordt bij het begin van de voogdij door de langstlevende ouder 
door de familieraad geen maximum bedrag bepaald dat mag besteed 
worden aan de uitgaven van de minderjarige (art. 454 B.W.). Evenmin 
kan de familieraad de verplichting tot belegging van het gespaarde inko
men aan de ouder opleggen (art. 455 B.W.), aangezien deze het genot 
heeft van deze gelden. Om dezelfde reden kan de familieraad evenmin de 
ouder, die geen onroerende goederen bezit, verplichten stortingen te doen 
in de Deposito- en consignatiekas (art. 55 Hyp.W.). 
Ten gevolge van het behoud van het wettelijk genot van de goederen van 
zijn kinderen is de overlevende ouder evenmin verplicht om het meubilair 
en het roerend vermogen van de kinderen te verkopen. Hij mag deze 
goederen in natura behouden op voorwaarde dat hij een schatting van deze 
goederen laat verrichten (art. 453 B. W.). Deze uitzonderingsmaatregelen 
gelden echter maar zolang de langstlevende ouder het wettelijk genot van 
de goederen van zijn minderjarige kinderen behoudt. D.w.z. dat deze 
regelen niet van toepassing zijn t. a. v. de overlevende ouder die nagelaten 
heeft een beschrijving te doen opmaken van de goederen die aan de 

(6) MAGNIN, M.A., Traite des minorites, tutelles et curatelles, Brussel, 1835, I, nr. 431;
CHARDON, M., Traite des trois puissances, maritale, paternelle et tutelaire, Brussel, 1843, ill, nr. 
461;- VAN AsscHE, J. ,De minderjarigheid in haer gansch tijdvakvoorgedragen, Gent, 1855, biz. 
103; -DEMOLOMBE, C., Traite de Ia puissance paternelle, Paris, 1869, 4eed., nrs. 374-377 ;-DE 
LoYNEs,P., nootonderHofPoitiers, 21 juli 1890,D.P., 1891, II, biz. 73-76;-HAUCHAMPS, C.,La 
femme tutrice, Brussel, 1913, nrs. 25-27;- KLUYSKENS, A., Hersonen- en Familierecht, Ant
werpen, 1950,2euitgave, VII,nr. 717;-BAERT,G.,A.P.R., Tw.Familieraad, Brussel, 1964,nr. 
123;-DE PAGE, H., Traite e/ementaire de droit civil beige, Brussel, 1964, 3e uitgave, II, nr. 37;
DEJqCERS, R., Handboek Burgerlijk Recht, Brussel, 1972, 2e uitgave, I, nr. 515. 
(7) Cass. fr., 13 augustus 1884, D.P., 1885, I, 40;- HELIE, F.-A., noot onder HofParijs, 7 juli 
1882, D.P., 1883, II, 145-146. 
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minderjarige toebedeeld worden (art. 386 B. W., zoals gewijzigd door art. 
4, W. 14 juli 1976), wanthij heeftnietmeerhetgenotvande goederen van 
zijn kinderen. 
De familieraad treedt na het overlijden van een ouder enkel op i.v.m. de 
patrimoniale belangen van de minderjarige. Bij de uitoefening van het 
ouderlijk gezag is hij niet betrokken. De familieraad kan dus geen ontzet
ting of uitsluiting van de voogdij uitspreken ten aanzien van de ouder
voogd wegens nalatigheid in de opvoeding van de kinderen(8). 

6. Beide opdrachten, de zorg voor de persoon en het wettelijk beheer, 
zullen in de meeste gevallen door een en dezelfde persoon volbracht 
worden, nl. door de langstlevende echtgenoot. Dit hoeft echter niet 
noodzakelijk steeds zo te zijn: de langstlevende echtgenoot kan om 
bepaalderedenen van de voogdij vrijgesteld zijn, ofuitgesloten of ontzet. 
Indien de familieraad een ouder-yoogd uit de voogdij ontzet, bijvoorbeeld 
om reden van ontrouw of onbekwaamheid in het beheer, heeft dit geen 
gevolgen op het vlak van de uitoefening van het ouderlijk gezag betref
fende de persoon van zijn minderjarige kinderen. 
De uitoefening van het ouderlijk gezag over de persoon en het voogdijbe
heer over de goederen door twee verschillende personen brengt met zich 
mee dat de voogd de opbrengsten van de <.loot hem-beheerde goedeteil aan. 
de ouder moet overmaken. De overlevende ouder behoudt immers het 
wettelijk genot van de goederen van zijn minderjarige kinderen (art. 304 
B. W.), op voorwaarde dat hij een beschrijving heeft doen opmaken van de 
goederen die aan de minderjarige te beurt vallen (art. 386 B.W.). Hij zal 
dus ook de lasten van dit genot moeten dragen (art. 385 B. W.), onder meer 
de kost, het onderhoud en de opvoeding van de kinderen. 

7. Een argument voor het behoud van het ouderlijk gezag in hoofde van 
de overlevende ouder kan nog gevonden worden in de regeling van de 
uitoefening van de ouderlijke rechten sensu lata. Tijdens het huwelijk 
wordt hieromtrent het optreden van de beide ouders vereist (art. 373 
B.W.); na het overlijden van een van beiden kan de andere ouder aileen 

(8) Rb. Bergen, 20 maart 1963, Pas., 1963, III, 71. 
(9) V66r de wet van 15 mei 1912 over de kinderbescherming matigden de rechtbanken van eerste 
aan1eg zich de bevoegdheid aan om, vanuit hun algemene opdracht van bescherming van de be1angen 
van de kinderen, het hoederecht aan de ouder-voogd te onttrekken en toe te vertrouwen aan een derde 
persoon. Rb. Gent, 7 oktober 1871,B.J., 1876, 1451;- Rb. Leuven, 31 maart 1876, B.J., 1876, 
938 ;-Rb. Brusse1, 7 maart 1891,Pas., 1891, III, 247 ;-Rb. Brusse1, 17 januari 1894,Pas., 1894, 
III, 150;- Brusse1, 11 december 1899,Pas., 1900, II, 173 ;J.J.P., 1900, 366;- Brusse1, 27 ju1i 
1903, Pas., 1904, II 29; B.J., 1903, 1060. 
Voor de rechtspraakin die tijd inFrankrijk, zie noot van Helie, F.A.,D.P., 1883, II, 145-146 en de 
ta1rijke verwijzingen; en de noot van de Loynes, P., D.P., 1891, II, 73-76. 
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rechtsgeldig optreden. Hiervoor moge verwezen worden naar o.a. art. 
149, 1elid, B.W. (toestemmingtothuwen); art. 348, §1, en art. 368, §4, 
B. W. (toestemming tot adoptie en wettiging door adoptie); art. 1, hoofd
stuk II bis, B.W. (toestemming tot pleegvoogdij); art. 477, 3e lid, B.W. 
(verzoek tot ontvoogding); art. 4 W.Kh. (machtiging tot handeldrijven). 

AFDELING 2 

BET GEZAG OVER DE PERSOON VAN DE MINDERJARIGE 
NA BET OVERLIJDEN VAN DE BEIDE OUDERS: 

VERV ANGING VAN BET OUDERLIJK GEZAG DOOR DE VOOGDIJ 

8. Indien beide ouders overleden zijn, neemt een derde persoon, de 
voogd, (een grootouder als wettelijke voogd, een testamentaire voogd of 
een voogd door de familieraad aangeduid) de zorg voor de minderjarige op 
zich. 

A. T AAKOMSCHRIJVING 

9. Wat nu precies de taak van die voogd zal zijn in het bestuur van de 
persoon van de minderjarige wordt slechts in zeer vage bewoordingen 
omschreven in het hoofdstuk over de voogdij: , ,De voogd draagt zorg 
voor de persoon van de minderjarige" (art. 450, 1e zin, B.W.). 

Op deze wijze van legifieren kan heel wat kritiek geformuleerd worden. 
Vooreerst wordt over het inhoudelijk aspect van deze zorgplicht, over de 
verhouding voogd-pupil-familieraad, over de wijze van uitoefening, met 
geen woord gerept. 

Bovendien strookt deze bepaling niet met de doctrine aangaande de 
uitoefening van het ouderlijk gezag door de langstlevende ouder. lndien 
voogdijbeheer en ouderlijk gezag niet in een hoofde verenigd zijn, zal het 
de ouder zijn, en niet de voogd, die instaat voor de opvoeding en het 
onderhoud van zijn kinderen (zie boven nr. 5)(10). 

Tenslotte kan gesteld worden dat artikel450, 1e zin, B.W. te absoluut 
geformuleerd is, daar het geen opening laat voor bevoegdheden van 
andere voogdij-organen in deze materie (zie verder). 

10. In het deel van het burgerlijk wetboek dat handelt over ,de per
sonen'' zijn de vindplaatsen van andere artikelen die de inhoud van de taak 
van de voogd t.a.v. de persoon van de minderjarige wees nader explicite
ren eerder zeldzaam: de voogd kan de jeugdrechtbank vorderen in het 

(10) DEKKERS, o.c., nr. 515;- DE PAGE, o.c., nr. 140. 
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huwelijk toe te stemmen wanneer hij de weigering van de familiraad acht 
een mishruik te zijn (art. 160 his. 4e lid, B .W.); de voogd kan zich enkel 
met machtiging van de familieraad verzetten tegen het huwelijk van zijn 
pupil (art. 17 5 B. W.) ; inzake adoptie en wettiging door adoptie is de 
procureur des konings ertoe gehouden inlichtingen in te winnen hij de 
voogd (art. 350, §3, B.W.); artikel479 B.W. voorzietin de mogelijkheid 
tot ontvoogding van een minderjarige wiens voogd niets gedaan heeft voor 
de ontvoogding. 

Vastgesteld wordt dat deze enkele hepalingen slechts zeer heperkte, 
fragmentaire opdrachten toekennen aan de voogd. Daartegenover staat 
dat, waar het werkelijk gaat om zaken die fundamenteel het lot van de 
persoon van de minderjarige raken, hij ontstentenis van heide ouders, het 
hurgerlijk wethoek de familieraad helast. 

Gedacht wordt aan de regeling van de toestemmingen (ouderlijke macht 
sensu lata) na het overlijden van de ouders: meestal hehoort het tot de taak 
van de familieraad om die toestemmingen te verlenen (artikel160 B.W.: 
toestemming tot voorgenomen huwelijk hij ontstentenis van grootouders; 
artikel348, § 1, B. W. , artikel 368, §4, B. W. en artikel1 van hoofdstuk II 
his hetreffende de pleegvoogdij: toestemming tot adoptie, wettiging door 
adoptie en pleegvoogdij; artikelen 478 en 485 B.W.: toestemming tot 
ontvoogding en-in1reKking van onTvoogding). 

11. Wanneer wij zoeken naar de concrete taakomschrijving van de voogd 
mogen wij niet nalaten de talrijke bijzondere wetten en besluiten te 
raadplegen. Hierin wordt regelmatig melding gemaakt van verplichtingen 
en verantwoordelijkheden die, hij ontstentenis van ouders, op de voogd 
rusten en die te maken hehhen met de zorg voor de persoon van de 
minderjarige. Zij illustreren ten voile de gedachte geformuleerd in artikel 
450, 1e zin, B.W. 

Als voorheelden halen we aan: 

- Wet van 15 juli 1960 tot zedelijke hescherming van de jeugd, art. 1, 2e 
lid, gewijzigd hij de wet van 9 juli 1973, art. 1 : een ongehuwde minderja
rige heneden de leeftijd van 16 jaar wordt slechts in danszalen en drank
gelegenheden waar gedanst wordt toegelaten indien hij vergezeld is van 
een van zijn ouders of zijn voogd. 

- K.B. 13 augustus 1962 hetreffende de diensten voor studieorientering 
en de psycho-medische-sociale centra: 

art. 3 : elk individueel onderzoek omvat een intervieuw met de ouders of voogden; 

art. 5: de diensten voor studie- en beroepsorientering hebben tot opdracht: 1° de school
overheden en de ouders of voogden van advies te dienen ... ; 
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art. 16, 2" lid: de P.M.S.-centrakunnen slechts met een schriftelijke toestemming van de 
ouders, van de voogd, ... onderzoekingen doen; 

art. 18, 2" lid: de advizeur-directeur mag de gevolgtrekkingen, uit de onderzoekingen ... 
mededelen aan de ouders of de voogd, ... met wier toestemming hij ze aan derden mag 
bekendmaken. 

Deze bepalingen gaan ervan uit dat de voogd, net zoals de ouders, de 
beslissingen treft aangaande de studie- en beroepskeuze van de minderja
rige. 

- Regentsbesluit 6 februari 1946 (II): de voogd is er persoonlijk toe 
gehouden te zorgen dat de koepokinenting en de inenting tegen po
liomyelitis zal gebeuren. 

- Gecoordineerde wetten 20 augustus 1957 betreffende de leerplicht, 
art. 1: de voogd moet ervoor zorgen dat de kinderen tussen 6 en 14 jaar 
voldoende lager onderwijs wordt verstrekt. Hij is strafbaar bij nalatigheid 
(art. 11). 

- Ministerieel Besluit 12 januari 1970 betreffende de postdienst, art. 69: 
de voogd kan zich verzetten tegen de afgifte van aan een niet-ontvoogde 
(,onmondige") minderjarige geadresseerde poststukken. 

B. UITOEFENING VAN HET GEZAG OVER DE MINDERJARIGE- BEVOEGDHEIDSVERDELING 

VOOGD-FAMILIERAAD 

12. Zoals daarnet gezien bieden de wettelijke bepalingen weinig of geen 
houvast. 

De rechtsleer heeft gepoogd een theoretisch kader uit te werken voor de 
regeling van de zorg voor de pupil na overlijden van de beide ouders. 
Aangezien de beide ouders overleden zijn heeft de voogd als eerste en 
meest dringende opdracht ervoor te zorgen dat verder in het onderhoud en 
de opvoeding van de kinderen wordt voorzien. Hij mag en moet alle 
nodige dagelijkse verrichtingen op dit gebied stellen. 

Dit betekent nochtans niet dat aan de voogd dezelfde rechten worden 
toegekend als aan de ouders. De voogd die niet noodzakelijk een verwante 
van de minderjarige is, biedt volgens de rechtsgeleerden niet dezelfde 
garanties als de ouders voor een deugdelijke opvoeding. Daarom wordt 
gesteld dat de voogd niet naar eigen wil de opvoeding van de hem 
toevertrouwde minderjarige mag richten. In weerwil van de bewoordin
gen van artikel450, 1e zin, B.W. (,de voogd draagtzorg voorde persoon 
van de minderjarige"), worden aan de familieraad verregaande be
voegdheden op het stuk van de zorg voor de persoon toegekend. W aarop 
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wordt er gesteund? Enerzijds op de gevestigde traditie ( 11) ; anderzijds op 
de interpretatie van artikel454, 1e lid, B.W. 
Het artikel454, 1e lid, B.W. bepaalt dat de familieraad bij het begin van 
elke voogdij, be halve die van vader en moeder, het maximum bedrag 
vaststelt dat jaarlijks door de voogd aan de uitgaven van de minderjaringe 
en aan de kosten van het beheer van zijn goederen mag besteed worden. 
Welnu, zo wordt geredeneerd, ,hoe zou de raad die schatting kunnen 
doen, indien hij niet eerst begon met de wijze van opvoeding van het kind 
vast te stellen ?" (12). Dus, om dit bedrag te kunnen begroten moet de 
familieraad eerst bepalen op welke wijze en waar de opvoeding zal 
plaatsvinden. 
De rechtspraak nam deze redenering over. Het cassatie-arrest van 25 mei 
1888 overweegt dat , ... !'article 454 consacre !'intervention des parents 
dans le choix des mesures a prendre quant a la personne du mineur; que le 
droit concede au conseil de famille, de regler la somme a laquelle pourra 
s 'elever la depense annuelle du mineur' implique celui de s 'immixer dans 
la direction de son education et dans la determination du lieu ou il sera 
eleve" (13). 

13. De eensgezindheid onder de Belgische juristen omtrent de inmenging 
van de familieraad in de uitoefening van het voogdijgezag over de persoon 
van de pupil is opvallend. Geen enkele auteur valt uit de toon. De traditie 
heeft zich blijkbaar stevig gehandhaafd. Nochtans lag o.i. de algemeen 
aanvaarde interpretatie van artikel 454 B. W. op zichzelf niet zo voor de 
hand. Artikel 454 B.W. geeft aan de familieraad de opdracht om het 
hoogste bedrag te bepalen dat jaarlijks aan de uitgaven van de minderja
rige en aan de lasten van het beheer van zijn goederen zal mogen worden 
besteed. Indien hieruit wordt afgeleid dat de familieraad tot taak heeft de 
opvoeding te leiden, dan zou, mutatis mutandis, dezelfde conclusie 
moeten getrokken worden t.a.v. het goederenbeheer(14). Dat is echter 
nooit gebeurd. Inzake het beheer van de goederen vervult de familieraad 
slechts die taken die hem uitdrukkelijk door de wet werden toegekend. 

(11) CHARDON, o.c., nr. 381-382. 
(12) VAN ASSCHE, J., o.c., blz. 104. 
(13) Pas., 1888, I, 241 ;J.T .• 1888,737 ;B.J., 1888, 1348; -Kortged. Hoei, 28 maart 1899,J.T., 
1899, 622;- Brussel, 27 maart 190l,Pas., 1901, II, 271 ;!.J.P., 1901, 347 ;J.T., 1901, 840;
Brussel, 14 januari 1957, J.T., 1958, 40 met noot G. Aronstein; R.Not., 1958, 299;- Vred. 
Eghezee, 17 juni 1969, T.Vred., 1970, 143, in hoger beroep gewijzigd door Luik, 31 maart 1971, 
!.Liege, 1970-1971, 281; J.T., 1971, 328, en in cassatie bevestigd: Cass., 11 januari 1973, 
Arr.Cass., 1973, 488, Pas., 1973, I, 467. 
(14) HAUCHAMPS, C., La femme tutrice, Commentaire de Ia loi du 10 aoiit 1909, Brussel, 1913, 
nr. 27. 
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Een initiatiefrecht op het gebied van het bewind van de goederen wordt 
hem niet verleend. 

14. V 66r het cassatie-arrest van 25 mei 1888 waren de rechtbanken eerder 
geneigd om aan de voogd de macht over de minderjarige toe te kennen die 
de vader over zijn kinderen bezat. 

De bepaling van artikel454 B. W. , zo verklaarden zij, geeft geen recht aan 
de familieraad om zich te mengen in de opvoeding van de minderjarige. 
Het enige wat de familieraad doet is een jaarlijkse som bepalen binnen de 
grenzen waarvan de voogd vrijelijk naar eigen inzicht de minderjarige kan 
opvoeden. Om die reden werd een beslissing van de familieraad over de 
plaats waar de pupil zal worden opgevoed, nietigverklaard wegens haar 
onwettig karakter ( 15). In diezelfde lijn lag de beslissing die aan de voogd 
de volledige vrijheid liet in de keuze van de religieuze en morele op
voeding van de minderjarige. De enige beperking van zijn macht bestond 
erin dat deze opvoeding zich voltrok binnen de financiele grenzen door de 
familieraad vastgelegd op grond van artikel454 B. W. ( 16). Dit vonnis van 
de rechtbank van eerste aanleg te Brussel werd aangevochten door een van 
de leden van de familieraad. In hoger beroep werd de rol van de fami
lieraad duidelijk anders geprofileerd: hij mag instructies geven aan de 
voogd omtrent de opvoeding; de voogd is geen alleenheerser over de 
godsdienstige en morele opvoeding van zijn pupillen(17). Ook sommige 
lagere rechtbanken sloten zich bij deze opinie aan(18). 

15. Dan krijgen we het cassatie-arrest van 25 mei 1888 (hoger geciteerd) 
dat de meningsverschillen voor goed uit de weg ruimt, door aan de 
familieraad op grond van artikel 454 B. W. zeggenschap te verlenen over 
de richting waarin de opvoeding moet gevoerd worden (19). De idee dat de 
voogd heer en meester is over de opvoeding van de pupil, wordt definitief 
verlaten. 

Aan de familieraad en niet aan de voogd wordt de regeling van de 
opvoeding overgelaten. De voogd is eerder degene die uitvoert binnen de 
grenzen hem door de familieraad opgelegd. 

De voogd oefent het recht van bewaring uit onder de leiding en het toezicht 

(15) Rb. Nijvel, 3 augustus 1871, Pas., 1872, III, 22. 
(16) Rb. Brussel, 9 augustus 1875, Pas., 1875, III, 330; B.J., 1875, 1063. 
(17) Brussel, 15 januari 1876, Pas., 1876, II, 119; B.J., 1876, 540, 
(18) Rb. Antwerpen, 20 april 1882, Pas., 1882, III, 206. 
(19) Voor de mate waarin artikel454, le lid, B. W. wordt toegepast bij het begin van een voogdij: zie 
verder de resultaten van het praktijkonderzoek onder nr. 42. 
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van de familieraad. Meer nog, aan de familieraad wordt een initiatiefrecht 
inzak:e de opvoeding van de minderjarige toegekend (20). 

Indien de familieraad echter geen richtlijnen aan de voogd heeft verstrekt, 
geniet de voogd het volste vertrouwen van de familieraad om zelf de lijn 
van de opvoeding te bepalen(21). 
In geval van datieve voogdij kan de familieraad tijdelijk het bewarings
recht aan de voogd ontnemen en aan een ander persoon toever
trouwen(22). Indien de omstandigheden waarin deze beraadslaging werd 
gehouden zich hebben gewijzigd, moet de familieraad opnieuw worden 
samengeroepen om over het bewaringsrecht zijn advies te geven(23). 

Evenzo behoort de regeling van het bezoekrecht tot de prerogatieven van 
de familieraad, en mag de wijze waarop het bezoekrecht zal uitgeoefend 
worden niet aan het oordeel van de voogd aileen overgelaten worden (24). 
De raad kan tegen de zin van de voogd aan een derde persoon bezoekrecht 
verlenen, indien het belang van de pupil dit rechtvaardigt. 
De bevoegdheden van de familieraad op het gebied van de zorg voor de 
persoon van de minderjarige zijn soeverein op voorwaarde dat zij 
gei:nspireerd zijn door het be lang van de minderjarige (25). 
Hun beslissingen hebben uitvoerende kracht (26) en kunnen steeds gewij-
zig<!_w~rden indien het_bela~ van de kinder~-d~t_\fraagt(2"7_)· ____ _ 

C. ToEZICHT DOOR DE RECHTBANK 

16. De beslissingen van de familieraden staan echter op hun beurt onder 
het toezicht van de rechtbanken die tot taak: hebben te waken over de 
belangen van de minderjarigen(28). 

(20) DEKKERS, R., o.c., nr. 515,;- BAERT, G., o.c., nr. 126. 

(21) BAERT,G.,o.c., nr.130;-KLUYSKENS,J.,o.c., nr. 718;-VANASSCHE,J.,o.c., b1z.104. 
(22) Rb. Gent, 19 juni 1871 ,B.J., 1872, 156; -Brusse1, 27 maart 1901,Pas., 1901, II, 271 ;J.J.P., 
1901, 347; J.T., 1901, 840;- Cass., 7 mei 1954, gecit. met noot Dekkers in R.C.J.B., 1954, 
180-185;- Rb. Brusse1, 15 november 1968, J.T., 1969, 121;- Vred. Eghezee, 17 juni 1969, 
T.Vred., 1970, 143; Rb. Tumhout, 28 oktober 1976,R.W., 1978-1979, 1100 metnootH. Nuytinck, 
Het recht van bewaring: de bevoegdheid van de voogd, de familieraad, de rechtbank. 
(23) Brusse1, 27 maart 1901, gecit. 
(24) Zoals ten onrechte beweerd wordt in het vonnis van het vredegerecht te Eghezee, 17 juni 1969, 
T.Vred., 1970, 143. Deze beslissing wordtweerlegddoorhethofteLuik, 31 maart 1971,J.T., 1971, 
328, en bevestigd door het hofvan cassatie op 11 januari 1973,Arr.Cass., 1973, 488 ;Pas., 1973, I, 
467. 
(25) Brusse1, 13ju1i 1953, R.W., 1954-1955, 220;- Brusse1, 14 januari 1957, gecit. 
(26) Kort ged. Hoei, 28 maart 1899, gecit.;- BAERT, o.c., nr. 436-438. 
(27) Kortged. Hoei, 28 maart 1899,J.T., 1899, 662;- Cass., 7 mei 1954,R. W., 1954-1955, 216; 
Pas., 1954, I, 762; J.T., 1954, 383; R.C.J.B., 1954, 176, met noot R. Dekkers; Rev.dr.comp., 
1955, 189; Arr.Cass., 1954, 582. 
(28) Cass., 25 mei 1888, gecit.;- Kort ged. Hoei, 28 maart 1899, J.T., 1899, 662;- Rb. 
Antwerpen, 11 jun( 1948,R. W., 1948-1949, 1111; -Brusse1, 13 juli 1953,R. W., 1954-1955, 220; 
- Luik, 31 maart 1971, gecit. 
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De rechtbanken kunnen niet rechtstreeks, over het hoofd heen van de 
familieraad, aangesproken worden om een oordeel te vellen in aangele
genheden die de zorg voor de persoon van de minderjarige betreffen (29). 
De rechtbanken kunnen zich slechts bevoegd verklaren inzake de op
voeding van de pupil indien de eis een verhaal inhoudt tegen een beslissing 
van de familieraad in verband met deze materie. 

Een algemeen recht van verhaal voor degene die het niet eens is met een 
beslissing die door de familieraad werd getroffen, wordt nergens in het 
burgerlijk wetboek omschreven. Het burgerlijk wetboek vermeldt enkel 
een aantal specifieke gevallen waarin het mogelijk is op te komen tegen 
een bepaalde beslissing van de familieraad (art. 440 en 448 B ~ W. , art. 51 
Hyp.W.). 
Toch moet bevestigend geantwoord worden op de vraag of verhaal ten 
grande mogelijk is tegen om het even welke beslissing door de familieraad 
genomen (30). 
In tegenstelling tot het burgerlijk wetboek formuleert het gerechtelijk 
wetboek in zijn artikel 1232 (vgl. oud art. 883 wetboek burgerlijke 
rechtsvordering) in algemene bewoordingen een recht van verhaal tegen 
de beslissingen van de familieraad die niet met eenparigheid van stemmen 
zijn genomen(31): ,De voogd, de toeziende voogd, de curator, de leden 
van de raad en de procureur des Konings kunnen opkomen tegen de 
beslissingen; zij stellen hun vordering in tegen de leden die het eens waren 
met de beslissing, behalve de vrederechter, voor de burgerlijke rechtbank, 
of wanneer de beslissing de ontvoogding of het huwelijk van de minderja
rige betreft, voor de jeugdrechtbank (art. 1232, 2e lid, Ger.W.). 

Het betreft hier geen vorm van hoger beroep, maar een vordering tot 
nietigverklaring (3 2). 

17. Kan de rechtbank een eigen beslissing in de plaats stellen van een 
vernietigde beslissing van de familieraad? 

Sommigen menen dat de rechter niet de bevoegdheid heeft om de ver
nietigde .beslissing te vervangen door een eigen uitspraak, anderen zijn 

(29) Brussel, 14 januari 1957, J.T., 1958, 40; R.Not., 1958, 299;- Rb. Doornik, 2 september 
1968, J.T., 1969, 13;- Brussel, 15 november 1968, J.T., 1969, 121 met noot H. Van Eecke. 
(30) BECO, P., Les decisions prises par un conseil de famille peuvent-elles toujours etre l' objet d' un 
recours devant les tribunaux ?, Ann.not.enr., 1903, 79-117 ;Les recours contre les deliberations des 
conseils de famille en matiere de tutelle, in: La pensee juridique du Procureur General Paul Leclercq, 
Textes reunisparJeanFaures etJanDeMeyer, Brussel, 1953, II, 30-36;-DEPAGE, II, nr. 120-122; 
- DEKKERS, o.c., nr. 498;- BAERT, o.c., nr. 469;- Cass., 3 juni 1920, Pas., 1920, I, 183. 
(31) Volgens De Page en Dekkers, I.e., eveneens tegen de beslissingen die met eenparigheid van 
stemmen zijn genomen. 
(32) Cass., 7 mei 1954, gecit. 
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van oordeel dat hij dat wel kan, en nog anderen nemen een wisselend 
standpunt in naargelang de inhoud van de tenietgedane beslissing(33). 
Het cassatie-arrest van 7 mei 1954 was duidelijk: geen enkele wettekst 
schrijft aan de rechter voor om de vernietigde beraadslaging te vervangen 
door een nieuwe beslissing. Dus moet de familieraad bijeengeroepen 
worden om opnieuw te beraadslagen, indien dergelijke verwijzing ten
minste niet zonder voorwerp of nutteloos blijkt te zijn. 
Het verhaal tegen een beslissing van de familieraad kan leiden tot nietig
verklaring van de aangevochten beslissing. Nietigverklaring is echter 
geen vorm van hager beroep; zij laat niet toe dat de instantie die zich 
uitspreekt over de grand tot nietigverklaring de vernietigde beslissing 
vervangt door een nieuwe beslissing ten grande. Verwijzing is noodzake
lijk(33). In sommige gevallen echter kan een verwijzing zonder voor
werp of nutteloos zijn: bijvoorbeeld wanneer de rechtbank we gens mis
kenning van de belangen van de minderjarige een beraadslaging van de 
familieraad die de toestemming om te huwen weigert, vernietigt. In deze 
situatie houdt de vernietiging van de beraadslaging van de familieraad 
voor de minderjarige pupil een machtiging in om te huwen. Een verwij
zing is dan nutteloos geworden. 

D. VERPLICHTINGENENRECHTENVANDEVOOGDT.A.V.DEPERSOONVANDEPUPIL: ToE

PASSINGEN 

a. De kosten van de opvoeding en het onderhoud van de minderjarige 

18. De meest dringende taak van de voogd na zijn benoeming is ervoor te 
zorgen dat de minderjarige na het overlijden van zijn ouders verder zal 
worden opgevoed en onderhouden. , ,Zorg dragen voor'' impliceert niet 
noodzakelijk dat de voogd zelf die opdracht vervult(34). Nergens legt de 
wet deze verplichting op aan de voogd persoonlijk. De zorgplicht van de 
voogd is een door de wet gedelegeerde bevoegdheid (zie hoven nr. 2), dit 

. in tegenstelling tot de verplichting van de ouders om aan hun kinderen 
kost, onderhoud en opvoeding te verschaffen (art. 203 B.W.), die berust 
op de afstammingsband. De voogd kan op geen enkele wijze verplicht 
worden met eigen penningen de opvoeding en het onderhoud van zijn 
pupil te bekostigen. Indien de minderjarige voldoende inkomsten heeft 
zullen de onderhoudskosten in de eerste plaats door hemzelf moeten 
gedragen worden. Zijn diens inkomsten ontoereikend dan kan de voogd 

(33) Zie hierover: de noot van procureur-generaal HAYOIT de TERMICOURT, R., onder Cass., 7 mei 
1954,Pas., 1954, I, 762-765, (3);- alsook denootbij hetzdfde arrest van DEKKERS, R.,R.C.J.B., 
1954, 183. Zie voorts Rb. Tumhout, 28 oktober 1976, met noot H. Nuytinck, gecit. 
(34) Kl.UYSKENS, o.c., nr. 718;- BAERT, o.c., nr., 130. 
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met toestemming van de familieraad ook het kapitaal van de minderjarige 
aanspreken. De nuttige uitgaven die de voogd besteed heeft aan de 
opvoeding van de pupil kan hij op het einde van de voogdij in rekening 
brengen (art. 471, 2e lid, B.W.), zonder dat van de voogd een gede
tailleerde rechtvaardiging van deze kosten geeist wordt(35). 
De voogd wordt in zijn uitgaven wel beperkt door het maximumbedrag dat 
de familieraad bij het begin van de voogdij heeft vastgesteld bij raming en 
naar de belangrijkheid van het beheerde vermogen (art. 454 B.W.). 
lndien hij meer heeft uitgegeven dan deze som dan zou de voogd bij de 
slotrekening moeten kunnen bewijzen dat het absoluut noodzakelijk ka
rakter van de uitgave hem verplichtte buiten de familieraad om te han
delen(36). 
Indien de middelen van de pupil ontoereikend zijn om zijn onderhoud te 
bekostigen, kunnen diens bloedverwanten in opgaande lijn die wettelijk 
tot levensonderhoud gehouden zijn in naam van de pupil door de voogd 
worden aangesproken (art. 205, §1 en art. 207 B.W.). 
In laatste instantie kan de voogd, bij gebrek aan financiele middelen, het 
kind toevertrouwen aan een openbaar centrum voor maatschappelijk wel
zijn (art. 63, W. 8 juli 1976). 

b. Het recht van bewaring 

19. Hiervoor moge verwezen worden naar wat gesteld werd omtrent de 
bevoegdheidsverdeling tussen de voogd en de familieraad bij de uitoefe
ning van het gezag over de minderjarige (nr. 12-17). 
Samengevat komt de rechtsleer hierop neer: de voogd oefent het hoede
recht sensu stricto uit, d. w.z. de rechten die de fysieke bewaring van de 
minderjarige betreffen. Zo kan hij o.m. toezicht uitoefenen op de con
tacten van zijn pupil, beslissen over zijn verblijf, enz. Het bestuur in de 
ruime betekenis (het zogenaamde ouderlijk gezag sensu lato) hoort toe aan 
de familieraad, en niet aan de voogd. De familieraad heeft tot taak het 
, ,juridisch bewaringsrecht'' uit te oefenen. Dit zal tot uiting komen in het 
nemen van de fundamentele opties voor de opvoeding van de minderjarige 
(bvb. inzake schoolkeuze, godsdienst, beroepskeuze, taal, enz.)(37). 

(35) DEKKERS, o.c., nr. 562. 

(36) KLUYSKENS, o.c., nr. 766. 

(37) Dergelijke splitsing van het recht van be waring in zogenaamde materiele en juridische bestand
delen moet vanuit praktisch oogpunt bekritiseerd worden. In de praktijk is het onmogelijk voor de 
voogd om rekening te houden met de beperking van zijn bevoegdheid tot de fysieke bewaring. Het feit 
doet zich regelmatig voor dat beslissingen moeten getroffen worden die richtinggevend zullen zijn 
voor de toekomst van de mindeJjarige. Praktisch is het onhoudbaar om van de voogd te eisen dat hij 
deze aangelegenheden niet eigenmachtig zou regelen, en dat hij deze bevoegdheden zou afstaan aan 
een raad van familieleden, die in de meeste gevallen niet voldoende op de hoogte is van de 
opvoedingssituatie. 
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Van de weinige vonnissen en arresten die gepubliceerd zijn en die han
delen over de zorg voor de persoon van de minderjarige regelt het meren
deel de toekenning van het hoederecht aan een ander persoon dan aan de 
voogd. 
In geval van datieve voogdij kan de familieraad tijdelijk het bewarings
recht ontnemen aan de voogd en aan een ander persoon toever
trouwen(38). Indien de omstandigheden waarin deze beraadslaging werd 
gehouden zich hebben gewijzigd, moet de familieraad opnieuw worden 
samengeroepen om over het bewaringsrecht zijn advies te geven(39). 
Ook kunnen de rechtbanken gebieden dat de pupil zal toevertrouwd 
worden aan een ander persoon dan aan de voogd, indien het belang van de 
pupil dit eist ( 40). Hun optreden kan uitgelokt worden door om het even 
welke belanghebbende die kan opkomen tegen een beslissing van de 
familieraad (art. 1232 Ger.W.) (zie boven nr. 16)(41). 
De regeling van het bezoekrecht mag niet aan het oordeel van de voogd 
aileen overgelaten worden(42), maar behoort tot de prerogatieven van de 
familieraad. Dus moet de familieraad geraadpleegd worden inzake de 
wijze waarop het bezoekrecht zal worden uitgeoefend. Deze raad kan 
tegen de zin van de voogd aan een derde persoon bezoekrecht toestaan 
indien het belang van de pupil dit rechtvaardigt. 

20. Er weze aan herinnerd dat wanneer een van de ouders in Ieven is het 
recht van bewaring deel uitmaakt van het ouderlijk gezag over de persoon 
van de minderjarige ; de uitoefening van het ouderlijk gezag blijft in 
handen van de langstlevende ouder in zijn hoedanigheid van ouder. 
De familieraad mag noch kan hierin tussenkomen. 

Indien de familieraad een ouder-voogd ontzet uit de voogdij, bijvoorbeeld 
om reden van kennlijk wangedrag of we gens onbekwaamheid of ontrouw 
in het beheer (art. 444 B. W.), dan he eft deze ontzetting geen reperkussies 
op het vlak van de uitoefening van het recht van bewaring. 

(38) Rb. Gent, 19 juni 1871,B .J., 1872, 156; -Brusse1, 27 maart 1901,Pas., 1901, II, 271 ;J.J.P., 
1901, 347; J.T., 1901, 840; - Cass., 7 mei 1954, gecit. met noot Dekkers in R.C.J.B ., 1954, 
180-185;- Rb. Brusse1, 15 november 1968, J.T., 1969, 121;- Vred. Eghezee, 17 juni 1969, 
T.Vred., 1970, 143. 
(39) Brussel, 27 maart 1901, gecit. 

(40) Brussel, 26 juli 1887,Pas., 1888, II, 177 ;B.J., 1888, 1304;- Cass., 25 mei 1888,gecit.;
Rb. Hoei, 20 november 1890, Cl. & B. XXXVill, 1006;- Kart ged. Hoei, 28 maart 1899, J.T., 
1899, 662;-Rb. Antwerpen, 11juni 1948,R.W., 1948-1949, 1111 ;-Brussel, 13juli 1953,R.W., 
1954-1955, 220. 
(41) Brussel, 14 januari 1957, J.T., 1958, 40; R.Not., 1958, 299;- Rb. Brusse1, 15 november 
1968, J.T., 1969, 121. 

(42) Zoals ten onrechte beweerd wordt in het vonnis van het vredegerecht te Eghezee, 17 juni 1969, 
T.Vred., 1970, 143, in dezelfde zaak;- zie: Luik, 31 maart 1971, J.T., 1971, 328, in cassatie 
bevestigd op 11 januari 1973, Arr.Cass., 1973, 488; Pas., 1973, I, 467. 
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De rechtbanken, als beschermers van de belangen van de kinderen, 
matigden zich v66r de wet van 15 mei 1912 betreffende de kinderbe
scherming, wel de bevoegdheid aan om het hoederecht aan de ouder
voogden te onttrekken en aan een derde persoon toe te vertrouwen(43). 
Op vandaag komt een ingrijpen op dit vlak toe aan de jeugdrechtbanken. 

21. Nergens wordt van de pupil ,eerbied en ontzag" voor zijn voogd 
gevraagd. 
Oorspronkelijk had de voogd, net zoa1s de ouders, een tuchtigingsrecht. 
Hij had daar echter de machtiging van de familieraad voor nodig. Eenmaal 
hi j die machtiging had gekregen kon hij, op dezelfde wijze als de ouders, 
de vastzetting van de minderjarige vorderen (oud art. 468 B.W., opgehe
ven door W. 15 december 1949, art. 29). 

c. Het wettelijk vruchtgenot 

22. De voogd heeft niet het genot van de goederen van de pupil. Het 
wettelijk vruchtgenot is nl. een bestanddeel van het ouderlijk gezag en 
neemt dus een einde wanneer dit ouderlijk gezag verdwijnt. 

d. De woonplaats van de pupil 

23. De minderjarige heeft zijn woonplaats bij zijn voogd, d.i. de gene die 
zijn wettelijk beheerder is (art. 108 B.W.). 

Dit illustreert de geest van de wet die in de voogdij voorrang verleent aan 
de patrimoniale belangen hoven de zorg voor de persoon. 

e. De aansprakelijkheid van de voogd 

24. De voogd is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn 
pupil. 
Artikel 1384, 2e lid, B.W. mag niet bij analogie uitgebreid worden. 
Daarentegen vinden we de voogd wel terug als aansprakelijke persoon 
voor de geldboeten, teruggaven, schadevergoedingen en kosten die voort
vloeien uit de veroordelingen uitgesproken tegen de pupillen die bij hem 
inwonenin: het Veldwetboek (art. 94), hetBoswetboek (art. 173) eninde 
gecoordineerde wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het 
wegverkeer (art. 67). 

(43) Rb. Gent, 7 oktober 1871,B.J., 1871, 1451;- Rb. Leuven, 31 maart 1876,B.J., 1876,938; 
-Rb. Brussel, 7 maart 1891,Pas., 1891, III, 247;-Rb. Brussel, 17 januari 1894,Pas., 1894, III, 
150;-Brussel, 11 december1899,Pas., 1900, II, 173 ;!.J.P., 1900, 366;-Brussel, 27 juli 1903, 
Pas., 1904, II, 29; B.J., 1903, 1060. 
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Het grootste deel van de bijzondere wetten echter maakt een toepassing 
van 1384, 2elid, B.W. Hiervoormoge bv. verwezen wordennaar: K.B. 4 
april 1895, art. 11 (reizigersvervoer door de Staatsspoorwegen); W. 28 
februari 1882, art. 21 (jacht); K.B. 5 november 1895, art. 16 (toegang tot 
de stations van de Staatsspoorwegen); K.B. 15 oktober 1935, art. 100, 2e 
lid (politie en scheepvaart der bevaarbare waterwegen onder beheer van de 
Staat); W. 1juli 1954, art. 28 (riviervisserij); W. 27 mei 1960, art. 20, 1e 
lid (misbruiken ekonomische machtspositie); W. 15 juli 1960, art. 3, 3e 
lid (zedelijke bescherming van de jeugd); W. 19 februari 1963, art. 6, 3e 
lid (statuut van hotelinrichtingen); W. 12 april 1965, art. 44, 2e lid 
(bescherming van het loon der werknemers); W. 26 juni 1967, art. 11, 2e 
lid ( statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer). 

f. Maatregelen van jeugdbescherming 

25. Wanneer de gezondheid, de veiligheid, de zedelijkheid van de min
derjarige gevaar loopt, of wanneer de omstandigheden waarin hij wordt 
opgevoed gevaar opleveren, kan de jeugdrechter, op vordering van het 
openbaar ministerie, een maatregel van opvoedingsbijstand bevelen t.a. v. 
de voogd, op voorwaarde dat hij de pupil onder zijn bewaring heeft (art. 
30-31 W. 8 april 1965). 
De persoon die een minderjarige beneden de leeftijd van achttien jaar 
onder zijn bewaring heeft, kan klacht indienen bij de jeugdrechtbank 
wegens wangedrag of onbuigzaamheid van de minderjarige (art. 36, 1e 
lid, W. 8 april 1965). Indien de pupil zijn voogd ernstige redenen tot 
ontevredenheid geeft, kan de voogd dus klacht neerleggen. 

W anneer de gezondheid, veligheid of zedelijkheid van de pupil gevaar 
loopt hetzij wegens het milieu waarin hij leeft, hetzij wegens zijn bezig
heden, of wanneer de omstandigheden waarin hij wordt opgevoed, gevaar 
opleveren door het gedrag van de voogd, kan het openbaar ministerie de 
jeugdrechtbank vorderen maatregelen te treffen (art. 36, 2e lid, W. 8 april 
1965). 
De jeugdrechtbank heeft dezelfde mogelijkheden van optreden tegen de 
voogden als tegen de ouders: zij beschikt in beide omstandigheden over 
dezelfde middelen; uitzondering moet hier uiteraard worden gemaakt 
voor de ontzetting van de ouderlijke macht (art. 32-35, W. 8 april 
1965) (44). 

(44) Onder het regime van de wet van 15 mei 1912 kon de voogd van de ouderlijke macht over zijn 
eigen kinderen ontzet worden wegens een veroorde1ing als dader, mededader of medeplichtige aan een 
misdaad op de persoon van de pupil (art. 3, 4", 2e lid, W. 15 mei 1912). Deze ontzettingwerdinge1ast 
als een facultatieve bijkomende straf. Zij werd beschouwd als een efficient dreigmiddel om de voogd 
ertoe aan te zetten zijn rechten en plichten t. a. v. zijn pupil als een goed huisvader uit te oefenen. 
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-----~--------=-==-=-

De vrederechter daarentegen of de familieraad hebben buiten de procedure 
van uitsluiting of ontzetting van de voogd, geen maatregelen ter beschik
king om de voogd tot naleving van zijn plichten te dwingen. 

HOOFDSTUK 2 

RESULT A TEN VAN HET PRAKTIJKONDERZOEK 

26. In het kader van het onderzoeksproject werd door middel van inter
vieuws onder de Belgische vrederechters nagegaan wat er in de praktijk 
gewordt van de wetsartikelen die de voogdij regelen. 
Er werd geopteerd voor een onderzoek naar de toepassing van het voog
dijrecht in 20% van de Belgische kantons, d.i. in 44 kantons. 

Hiertoe werd een gestratifieerde steekproef opgesteld van alle kantons op 
basis van hun verstedelijkingsgraad (stedelijk, semi-industrieel, en lande
lijk). Dit, om een zo breed mogelijk beeld van de toepassing van het 
voogdijrecht te krijgen. De drie aldus bekomen lijsten van kantons werden 
daarenboven nog verder gerangschikt naar het totaal aantal familieraden 
die in de loop van het jaar 1973 (laatst beschikbare statistieken van het 
Nationaal Instituut voor Statistiek) in elk kanton werd gehouden. Om een 
zo ruim mogelijke regionale spreiding te bekomen werd er bovendien, bij 
het opstellen van de lijst van de vredegerechten die in het onderzoek 
zouden worden betrokken, voor gezorgd dat elk gerechtelijk arrondis
sement van Belgie minstens door een kanton zou zijn vertegenwoordigd. 
Dit leidde tot een steekproef die vierenveertig te ondervragen vrederech
ters bevatte, waarvan elf uit landelijke, achttien uit semi-industriele en 
vijftien uit stedelijke kantons, verhoudingsgewijs met het bevolkingsaan
tal dat in elk van de drie onderscheiden kategorieen woonachtig is. In elk 
van deze drie subklassen werd voorrang gegeven aan deze vredegerechten 
waar in 1973 het hoogst aantal familieraden genoteerd werd. Zo werden 
uiteindelijk volgende vredegerechten in het onderzoek betrokken: Ant
werpen 6e kanton; Bastenaken; Berchem; Beringen; Boussu; Bras
schaat; Brugge 1 e kant on; Brugge 2e kanton; Charleroi 2e kant on; Ciney; 
Dendermonde; Dismuide; Doornik 2e kanton; Eeklo ; Etterbeek; Pieron; 
Geldenaken; Genk; Gent 3e kanton; Halle; Hoei 2e kanton; leper 1e 
kanton; Jumet; Kortrijk 2e kanton; Leuven 2e kanton; Lier; Marche-en
Famenne; Messancy; Mol; Namen 1e kanton; Namen 2e kanton; Neer
pelt; Nijvel; Oostende 2e kanton; Seneffe ; St. -J ans-Molenbeek; St. -Ni
klaas 1e kanton; St.-Pieters-Woluwe; Tienen; Tongeren; Ukkel; Ver
viers 2e kanton; Waver; Zottegem. 
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Aan elk van deze vrederechters werd tweemaal een reeks vragen gesteld: 
een eerste betreffende de organisatie van de voogdij, de werking van de 
familieraad en de zorg voor de persoon van de pupil; een tweede betref
fende het beheer van de goederen van de minderjarigen. 

De vragenlijst was erop gericht de praktijk van het voogdijrecht te leren 
kennen, zoals zij zich in de onderscheiden vredegerechten voordoet. 

27. Op het gebied van de zorg voor de persoon van de minderjarige werd 
gepoogd de bedrijvigheid van de respectieve voogdij-organen terzake te 
onderkennen. 

Berst werd onderzocht of en op welke wijze de vrederechters persoonlijk 
door de voogd betrokken worden bij de opvoeding van de minderjarige, 
welk gevolg zij geven aan de vragen van de voogd en hoe zij zich over de 
feiten documenteren (nr. 28-37). 

Er werd navraag gedaan naar de mate waarin de vrederechter de minder
}frige inspraak verleent in de besluitvoering omtrent zijn opvoeding 
(nr. 38-39). 

Tenslotte werd gepeild naar de mate waarin de familieraad betrokken 
wordt bij de opvoeding (nr. 40-42). 

AFDELING 1 

VERHOUDING VOOGD-VREDERECHTER 

28. In de meeste vredegerechten is het de gewoonte dat de vrederechter of 
diens hoofdgriffier in de loop van de familieraad ter inrichting van de 
voogdij, de voogd erop attent maakt dat hij met aile eventuele moeilijk
heden die zich zouden voordoen bij de uitoefening van zijn opdracht, bij 
hen te rade kan komen. 
Wij lasten in de lijst de twee volgende vragen in: 
1. Komt de voogd bij de vrederechter advies vragen als hij beslissingen te 

treffen heeft omtrent de persoon van de pupil? 
2. Komt de voogd bij de vrederechter klachten uiten over het gedrag van 

de pupil? 

29. Toen wij de vrederechters de eerste vraag stelden werd door de helft 
van de ondervraagden de vraag niet juist gei:nterpreteerd en enigszins 
ontweken door ons zaken mede te delen die betrekking hadden op klachten 
van de voogden (zie verder nr. 30). Van de vierentwintig antwoorden die 
konden genoteerd worden waren er vijf die gewag maken van het feit dat 

48 



het vaak: tot tamelijk vaak: gebeurt dat de voogd raad komt vragen alvorens 
een beslissing te treffen in een aangelegenheid die de opvoeding van de 
minderjarige aanbelangt. 

• De andere negentien antwoorden wezen uit dat de voogden eigenmachtig 
alle beslissingen dienaangaande nemen, zonder een beroep te doen op de 
vrederechter of op de familieraad. 

De zeldzame keren dat de voogd de raad komt inwinnen van de vrede
rechter in een beslissing omtrent de opvoeding van de pupil, is zijn vraag 
meestal geformuleerd in termen van een geldelijk probleem. 

Ofwel komt hij de toestemming vragen om geld van het spaarboekje van 
de pupil op te nemen dat moet dienen om een uitzonderlijke uitgave in 
diens opvoeding te bekostigen. Bijvoorbeeld: de voogd heeft extra geld 
nodig om een motorfiets of een auto te kunnen kopen voor de respectieve
lijk zestien- of achttienjarige pupil; of om de jongere de kans te bieden 
verder te studeren. N aar aanleiding van deze vragen komen de opportuni
teit van de aankoop van een motorfiets of auto ter sprak:e als ook de 
toekomstperspectieven die de verschillende studierichtingen bieden. 

Ofwel, wanneer de minderjarige beroepshalve een eigen inkomen ver
werft, kan het gebeuren dat de voogd de vrederechter om raad komt vragen 
omtrent de besteding van het loon, omdat de voogd en de minderjarige het 
hierover niet eens gerak:en. Moet het loon of een gedeelte ervan aange
wend worden om de kosten van het gezin waarin hij wordt grootgebracht 
te dekken, of wordt het best op een spaarboekje geplaatst, of mag de pupil 
er vrij over beschikken? Drie ondervraagden herinnerden zich dat een 
voogd hen kwam vragen of hij de hem toevertrouwde minderjarige moest 
doen verder studeren of doen werken. 

Een enkele vrederechter maak:te melding van een vraag omtrent de gods
dienstige opvoeding van de pupil. 

30. Wat de vraag naar klachten betreft werd ons door alle vrederechters, 
op een na, bevestigd dat het voorkomt dat voogden die moeilijkheden 
hebben met hun pupil waarmee zij geen raad weten, om hulp komen naar 
het vredegerecht. 
Het zijn echter niet aileen datieve voogden, maar ook langstlevende 
ouders die met dergelijke problemen te rade komen bij de vrederechters. 
Hoewel de langstlevende ouder het ouderlijk gezag over zijn minderjarige 
kinderen behoudt en dus voor het recht van bewaring in geen enkel opzicht 
onder toezicht komt te staan van de vrederechter of de familieraad, 
ontvangt de vrederechter eveneens de vraag om hulp of raad van de 
overlevende ouder. 

De problemen waarmee de voogden zich aandienen bij het vredegerecht 
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betreffen hoofdzakelijk adolescenten. Rond die leeftijd doen zich het 
meest conflicten voor tussen de voogd en de minderjarige omtrent de 
modaliteiten van zijn opvoeding (uitgaan, studeren, zakgeld, vrijen, op 
kamers wonen, enz ... ). 

Hoe vaak het vredegerecht in verband met deze kwesties geraadpleegd 
wordt kon niet steeds door de ondervraagden nauwkeurig worden aange
geven. 
Door de griffie van het vredegerecht wordt nl. een eerste schifting doorge
voerd. De hoofdgriffier of een ander lid van de griffie staat daar de mensen 
te woord en, indien mogelijk, verwijzen zij hen naar een bevoegde dienst 
of persoon (bv. de jeugdrechtbank, het O.C.M.W., een advocaat. .. ). 
Twaalf vrederechters maakten uitdrukkelijk melding van deze gang van 
zaken in hun kanton. 
De inrichting van het vredegerecht brengt trouwens een dergelijke inbreng 
van het griffiepersoneel voor een deel met zich mee: in tegenstelling tot de 
vrederechter, is het griffiepersoneel gedurende de dag permanent aanwe
zig op het vredegerecht, zodat het eerste onthaal door dat personeel 
gebeurt. 
Toch was de meerderheid (negenentwintig) van de ondervraagden van 
mening dat het geregeld voorkomt dat voogden klachten komen formule
ren over het gedrag van de minderjarigen, terwijl de overigen (veerlieri) 
van oordeel waren dat dit eerder zelden gebeurt. Slechts een vrederechter 
zegde dat dergelijke problematiek naar zijn weten nog niet werd voorge
legd. 

AFDELING 2 

TUSSENKOMST VAN DE VREDERECHTER 

31. Welk gevolg geven de vrederechters aan dergelijke klachten? Welke 
taak ziet de vrederechter hier voor hemzelf weggelegd? Drie vierden van 
de vrederechters treden zelf aktief op wanneer de voogd (wettelijke, 
testamentaire of dati eve) een beroep op hen doet nopens problemen inzake 
de opvoeding van de pupil. En dit, niettegenstaande de veel gehoorde 
verzuchting dat aan de vrederechter niet de nodige middelen worden ter 
beschikking gesteld opdat hij deze opdracht naar behoren zou kunnen 
vervullen. Enerzijds ontbreken hem de navorsingsmiddelen: vele onder
vraagden voelden de nood aan van een sociale dienst toegevoegd aan het 
ambt van de vrederechter om hem bij te staan ( 45). Anderzijds legden 

( 45) Deze verzuchting is zeker niet nieuw en staat sinds de nieuwe taakbedelingen aan de vrederechter 
door de wet van 14 juli 1976 opnieuw aan de orde van de dag. 
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heelwat vrederechters de nadruk op het feit dat de wet hen geen mogelijk
heid biedt om, indien nodig, maatregelen te treffen. Zij staan volledig 
machteloos wanneer hun bemiddelend optreden gefaald heeft. 
Om deze redenen verklaarden vier van de ondervraagden zich principieel 
gekant tegen enige vorm van tussenkomst vanwege het vredegerecht in 
deze problematiek. De mensen die om raad komen voor moeilijkheden 
met de opvoeding van de minderjarige, worden systematisch verwezen 
naar de bevoegde diensten van de jeugdrechtbank. 
De overige vrederechters staan de mensen die hulp komen vragen te 
woord, of doen ze helpen door een lid van de griffie. 
Ongeveer 75% (tweeendertig) van de ondervraagde vrederechters behan
delen persoonlijk de vraag van de voogd om bijstand en raad. Bij de 
overige 25% van de aangesproken vrederechters bereiken deze vragen hen 
doorgaans niet. De griffier ontvangt de voogden. Hij tracht zelf aan hun 
vragen om advies te voldoen ofwel verwijst hij hen door naar meer 
specifiek bevoegde diensten. 

32. In het totaal waren er tweeendertig ondervraagden die antwoordden 
dat zij bemiddelen in spanningen die ontstaan tussen de voogd en de 
minderjarige. Negen vrederechters verklaarden zich daar niet mee in te 
laten, terwijl wij van twee personen geen rechtstreeks antwoord ontvin
gen. 
De manier waarop iets meer dan een derde van de. ondervraagde vrede
rechters (zeventien) te werk gaan wanneer zij geconfronteerd worden met 
een opvoedkundige kwestie die hun door de voogd wordt voorgelegd, 
beantwoordt in grote lijnen aan volgend schema: de vrederechter hoort de 
voogd, ontbiedt de andere betrokkenen en hoort hen eveneens, om hen 
nadien de bedenkingen voor te houden die hij nodig acht. 
Deze vrederechters houden de bespreking van het probleem binnen het 
familiaal kader. 

Om nadere gegevens te verzamelen over de gezinssituatie waarin voogd 
en pupilleven doen zij enkel een beroep opfamilieleden, eventueel van de 
beide takken, of op de toeziende voogd (zie verder nr. 37). 
Een ander derde van de vrederechters (vijftien) bevestigde ons dat zij de 
gewoonte hebben om inlichtingen in te winnen bij diensten of personen die 
binnen het grondgebied van het kanton sociaal werkzaam zijn. 

Daarvoor wenden zij zich in de eerste plaats tot de onderscheiden ge
meentelijke instanties zoals de burgemeester, de gemeentesekretaris, de 
sociale dienst door de gemeente ingericht, het O.C.M.W .... In kleinere 
gemeenten wordt geregeld de veldwachter op verkenning uitgestuurd, 
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terwijl elders de plaatselijke politie verzocht wordt om andere gegevens te 
verstrekken. Een paar keer wordt de school of de instelling waar de pupil 
verblijft om inlichtingen nopens het gedrag van de minderjarige gevraagd. 
Sommigen ondervraagden verklaarden geen beroep te doen op diensten of 
instanties. Zij geven de voorkeur aan individuen, woonachtig in het 
kanton, die hun persoonlijk bekend zijn. 
In deze vredegerechten hebben de vrederechter en/of de hoofdgriffier de 
gewoonte om, indien zij inlichtingen wensen, telefonisch kontakt op te 
nemen met deze mensen om hen te vragen wat zij van de situatie weten. 

33. Slechts een viertal vrederechters zegden met toestemming van het 
parket gebruik te maken van de sociale dienst verbonden aan de 
jeugdrechtbank. Zij hebben de mogelijkheid om een sociale assistent 
opdracht te geven een onderzoek in te stellen naar de gezinssituatie van de 
minderjarige en om daarover bij hen verslag uit te brengen. 
Enkele malen gebeurt het dat de vrederechter zelf ter plaatse een kijkje 
gaat nemen en een gesprek voert met buren of bekenden die op de hoogte 
zijn van wat zich in het gezin van de voogd afspeelt. 
In heel wat kantons zijn ofwel de vrederechter of de hoofdgriffier en het 

-personeel reedsJangere_tijd_ter_plaats_e werkzaam of woon11chtig,_ zod;:tt er 
wei bijna altijd iemand is op het vredegerecht die rechtstreeks of onrecht
streeks de betrokken familie kent. Deze persoon kan dan bijkomende 
inlichtingen verstrekken. 
Bij gebreke aan een of andere wettelijk georganizeerde vorm van sociale 
dienst verbonden aan het vredegerecht constateert men dus een grate 
verscheidenheid in de manier van werken van de ondervraagde vrede
rechters. 
V eel hangt af van het persoonlijk initiatief van elke vrederechter en zijn 
griffier. 
De mate waarin zij bekend zijn met de mensen die in hun kanton woon
achtig zijn, speelt hierin een belangrijke rol. Ook het feit dat de onder
scheiden plaatselijke diensten elkaar kennen vergemakkelijkt het inwin
nen van gegevens. Dit kan dan zeer informed gebeuren, via de telefoon. 

34. Een weliswaar uitzonderlijk, maar in onze ogen treffend voorbeeld 
van de creativiteit die de vrederechters aan de dag leggen vanuit hun 
bekommernis om een goede rechtsbedeling, willen wij hier niet onver
meld Iaten. 
Een vrederechter heeft in zijn kanton een sociale dienst ad hoc georgani
zeerd bestaande uit een tiental vrijwilligers, o. a. werklozen die gestudeerd 
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hebben, en mensen die reeds op de een of andere manier met heel wat 
levensmoeilijkheden werden geconfronteerd. 
Zij worden door de vrederechter persoonlijk geselecteerd. Hij zet hen in 
om sociale verslagen op te maken of om nazorg te bieden als de vrede
rechter maatregelen heeft genomen. Zo kunnen zij worden uitgezonden 
om ter plaatse in een of ander dorp een kijkje te gaan nemen, of hun taak 
kan erin bestaan kontakt te houden met een minderjarige die aileen op 
kamers is gaan wonen. 
Voor deze vrijwilligers is geen geld beschikbaar. De vrederechter speelt 
het echter klaar om een tamelijk ruime vergoeding voor verplaatsingskos
ten uit te betalen. Op die manier tracht de vrederechter twee objektieven te 
bereiken: vooreerst wordt het mogelijk om beter op de hoogte te zijn van 
wat zich afspeelt in de zaken die hem worden voorgelegd; daarenboven 
wordt er een band gelegd tussen het vredegerecht en de inwoners van het 
kanton. 

35. Niet aileen staan de vrederechter geen onderzoeksmiddelen ter be
schikking: hij kan daarenboven niet de maatregelen bevelen die hij in de 
zaak nodig acht. Zijn optreden beperkt zich tot een bemiddeling tussen de 
betrokken partijen. Het enig middel dat hem hiervoor geboden wordt is de 
overtuigingskracht en het moreel gezag van zijn woorden. 
V erschillende vrederechters ervaren dit als een beperking ; zij stellen zich 
vragen omtrent de efficientie van hun tussenkomsten. 
Nochtans moet o.i. ook het positief aspekt hiervan belicht worden. De 
onmacht van de vrederechter om afdwingende en respressieve maatrege
len te bevelen zal ongetwijfeld het imago van de vrederechter als bemid
delaar in familiale aangelegenheden ten goede komen. 
Zevenentwintig vrederechters bevestigden ons dat zij in de allereerste 
plaats de minderjarige zelf uitnodigen. Dit onderhoud tussen de vrede
rechter en de pupil, al dan niet in aanwezigheid van de voogd, is vooma
melijk bedoeld om de jongere tot rede te brengen. 
Sommige ondervraagden gewaagden in deze kontekst van een zedepreek 
of een bolwassing, met eventueel een dreiging met een inschakelen van 
het parket van de jeugdrechtbank indien de minderjarige zich in de 
toekomst niet beter zou gedragen; anderen zagen het meer als een op 
voorhand tot mislukking gedoemde tussenkomst op vraag van de voogd. 
Een vrederechter zag in een ontmoeting met de minderjarige de enige 
mogelijkheid om uit te maken met welke oplossing het belang van de 
jongere het best zou gediend worden. 
Elf vrederechters verklaarden dat zij het parket van de jeugdrechtbank op 
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de hoogte stellen wanneer zij van oordeel zijn dat daartoe aanleiding 
bestaat (bv. een gevaarssituatie voor de minderjarige, of de noodzaak om 
maatregelen te treffen). 
Anderen (drie) verwittigen niet zelf de jeugdrechtbank, maar geven de 
mensen de raad de zaak daar aanhangig te maken. 

36. De bespreking van de tussenkomst van de vrederechter in op
voedkundige aangelegenheden zou onvolledig zijn indien geen gewag 
werd gemaakt van bet feit dat niet alleen de voogd de vrederechter komt 
vatten in deze zaken. Uit de gesprekken met de vrederechters bleek nl. dat 
ook de minderjarige zelf ten rade komt of zijn beklag komt maken bij 
eventuele conflicten met de voogd. 

37. Daamaast spelen andere leden van de familieraad, en meer in het 
bijzonder de toeziende voogd, in de praktijk een belangrijke rol in de 
verhouding vrederechter-voogd op bet gebied van de zorg voor de persoon 
van de pupil. 
Bij gebrek aan een eigen sociale dienst wordt door vele vrederechters van 
de toeziende voogd verwacht dat hij voor hen toezicht uitoefent op de 
wijze waarop de -voogd zijn opvoedingstaak waameemt. 
Nochtans weze opgemerkt dat bet overgrote deel van de in te richten 
voogdijen betrekking hebben op de wettelijke voogdij van de langstle
vende ouder (zie verder nr. 44). 
Dit betekent dat de langstlevende ouder op bet stuk van de zorg voor de 
persoon van zijn minderjarige kinderen ten volle bet ouderlijk gezag 
behoudt; hij oefent dit uit zonder de bemoeienis van welk voogdij-orgaan 
dan ook te moeten dulden (zie hoven nr. 4-5). Toch betrekken iets minder 
dan de helft van de vrederechters de toeziende voogd onrechtstreeks bij de 
zorg voor de persoon van de minderjarige. 

Op bet ogenblik van de inrichting van de voogdij, wanneer de benoeming 
van de toeziende voogd moet gebeuren, is bet meestal nodig dat de 
vrederechter een korte omschrijving geeft van hetgeen van deze persoon 
verwacht wordt. Wij vroegen aan de vrederechters hoe zij de opdracht van 
de toeziende voogd formuleren. 
Achttien onder hen verklaarden hierbij uitdrukkelijk te verwijzen naar een 
taak die voor de toeziende voogd is weggelegd op bet vlak van de 
opvoeding en de zorg voor de persoon van de minderjarige in het al
gemeen. 
Zij beginnen weliswaar met hun voor te houden dat zij zich niet mogen 
bemoeien met de beslissingen die de langstlevende ouder treft i. v .m. de 
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opvoeding van zijn kinderen. Maar, voegen zij hieraan toe, ,indien gij 
merkt dat iets misloopt met die opvoeding, of dat de ouder de kinderen 
verwaarloost, kom mij dan verwittigen". 

Deze opdracht mist elke rechtsgrond. Voor de vrederechter betekent het 
· echter een mogelijkheid om een toezicht te organizeren in het belang van 
de minderjarige. 
V anuit hun eigen machteloosheid om de ingerichte voogdijen te volgen, 
vragen de voorzitters van de familieraad aan de toeziende voo gden om hen 
te signaleren wanneer hun tussenkomst zou nodig zijn. Op die manier 
geven deze vrederechters aan de toeziende voogden de indruk dat zij 
controle moeten uitoefenen op het gedrag van de voogd en de pupil. 

De toeziende voogd vat zijn taak vaak als dusdanig op. Achttien van de 
ondervraagden bevestigden dat de toeziende voogd feiten komt signaleren 
die volgens hem wijzen op een slechte opvoeding. 
Dat de toeziende voogd hierin soms te ver gaat, is een veel gehoorde klacht 
van de vrederechters. 

Zo komt de toeziende voogd zich beklagen over het gedrag van de voogd 
of de pupil, enkel en aileen omdat hij ruzie heeft met de voogd. Fami
liespanningen en geldkwesties spelen hierin een belangrijke rol. 

Soms gebeurt het ook dat de toeziende voogd zich niet kan verzoenen met 
het feit dat de overlevende echtgenoot hertrouwt en naar aanleiding van dit 
huwelijk opmerkingen komt maken bij de vrederechter over het gedrag 
van de voogd. 
De bemoeizucht van de toeziende voogd is een nevenaspect van zijn rol als 
toezichter. 

Toch werd ons door de vrederechters bevestigd dat zij erop vertrouwen dat 
de toeziende voogd deze controletaak ter harte neemt, in het belang van de 
minderjarige. 

Enkelen zijn zelfs van mening dat de toeziende voogd de peiler is waarop 
de voogdij steunt, omdat hij een noodzakelijke dienst moet verlenen aan 
de vrederechter. Het aldan niet goed funktionneren van de voogdij steunt 
volgens henop de wijze waarop de toeziende voogd zijn taak waarneemt. 

AFDELING 3 

INSPRAAK VAN DE PUPIL 

38. Wij vroegen aan de vrederechters of zij bij de pupil persoonlijk 
navraag deden naar zijn mening i.v.m. zaken die zijn opvoeding betrof
fen. 
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Drieentwintig vrederechters bevestigden ons dat zij in de loop van hun 
carriere reeds een minderjarige zelf ontboden hadden op hun kabinet. 
Meestal zullen zij hiertoe overgaan wanneer hun raad of bemiddeling 
wordt ingeroepen in een conflict tussen de voogd en de jongere aangaande 
diens opvoeding. 
De leeftijd van de minderjarige speelt daarbij een belangrijke rol. Volgens 
de ondervraagde vrederechters varieert de gestelde leeftijdsgrens van tien 
tot achttien jaar. 
Ben vrederechter verklaarde daarenboven een onderscheid te maken tus
sen werkende en studerende jongeren: een zeventienjarige die werkt 
wordt door deze vrederechter persoonlijk bij de zaak betrokken; een 
zeventienjarige student daarentegen niet. 
Vijftien vrederechters raadplegen de minderjarige niet. Sommigen zegden 
het nooit te doen ,uit principe", of omdat zij van mening zijn dat een 
minderjarige niets te zeggen heeft, of nog, omdat zij niet de rol van 
jeugdrechter op zich willen nemen. Vijf vrederechters ontweken de vraag. 

39. Tevens werd de vraag gesteld of zij, als voorzitter van de familieraad, 
toelieten dat de minderjarige de beraadslagingen van de familieraad 
oijwoonr.---- ----------

Slechts een vrederechter maakt er een regel van dat de jeugdige zelf 
persoonlijk de beraadslagingen van de familieraad_i.v.m. zaken die zijn 
persoon betreffen bijwoont met raadgevende stem. Hij laat de pupil 
eveneens bet proces-verbaal van de deliberatie ondertekenen. 

Ben andere vrederechter laat de minderjarige op het einde van de delibera
tie binnenroepen om van hem te vernemen of hij opmerkingen heeft bij 
hetgeen werd besloten. 
Daarnaast zegden acht van de vierenveertig ondervraagden ons er geen 
bezwaar tegen te hebben dat de minderjarige de familieraad bijwoont, 
indien hij met de voogd en de overige leden van de familieraad is meege
komen naar het vredegerecht. Zij voegden er echter aan toe dat dit zeer 
zelden voorkomt. Hierbij moet het volgende vermeld worden: dat we van 
enkele hoofdgriffiers vernamen dat zij de gewoonte hebben om bij de 
voorbereiding van de familieraad, aan de persoon met wie de samen
stelling van de familieraad wordt besproken, uitdrukkelijk aan te raden de 
minderjarige zelf thuis te laten, , ,omdat hij toch niets kan komen doen op 
de familieraad'' . 
De overige vrederechters laten niet toe dat de minderjarige aanwezig is op 
de beraadslagingen van de familieraad. Sommigen omdat zij van oordeel 
zijn dat de wet dit niet toelaat, anderen omdat zij dit gevaarlijk vinden. 
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AF'DELING 4 

TUSSENKOMST VAN DE FAMILIERAAD 

40. De volgende vraag werd aan de vrederechters voorgelegd: wordt de 
familieraad betrokken bij de opvoeding van de pupil? Zo ja, hoe, in welke 
mate? 
Het overgrote deel van de ondervraagden was van oordeel dat de fami
lieraad niet betrokken wordt bij de opvoeding van de minderjarige. De 
vrederechter stelt in de loop van de eerste familieraad-vergadering wel de 
vraag aan de aanwezigen, en meer speciaal aan de voogd, of een passend 
onderdak is gevonden voor de minderjarige. 
Deze vraag wordt zowel aan de langstlevende als aan de datieve voogd 
gesteld. 
Uit de gesprekken met de vrederechters bleek dat dit punt niet zozeer op de 
agenda komt om er in vergadering over te debatteren of te stemmen. Het 
gaat om een loutere bevestiging van de feitelijke situatie die ontstaan is na 
het overlijden van een van de ouders. Het feit van het akteren van de 
persoon bij wie het kind wordt opgevoed is belangrijk voor degene die 
voor de opvoeding en het onderhoud van het kind instaat. Op die manier 
kan hij van de griffie van het vredegerecht een attest bekomen waaruit 
blijkt dat het kind in zijn gezin is opgenomen, zodanig dat hij aanspraak 
kan maken op de kinderbijslag. Een discussie over de opvoeding als 
dusdanig komt echter naar aanleiding van deze kwestie zeer zelden of niet 
op gang. 
Hiermee is de rol van de familieraad inzake de opvoeding van de min
derjarige meestal uitgespeeld. 

41. Soms wordt door de voogd wel eens de materiele last van de op
voeding opgeworpen, wanneer hij vreest dat het bedrag van de gezins
bijslag onvoldoende zal zijn om de kosten van de opvoeding en het 
onderhoud te dekken. Ook dit lokt echter bijna nooit een discussie uit over 
het inhoudelijk aspect van de opvoeding. 
Een vrederechter verklaarde ons dat hij principieel tegenstander is van 
enige vorm van inmenging van de familieraad in de opvoeding van de 
pupil. 
Slechts drie vrederechters bevestigden ons dat zij, ter gelegenheid van de 
inrichting van een dati eve voogdij, met de eerste familieraad een grondige 
beraadslaging wijden aan de toekomstmogelijkheden voor het kind. Pro
blemen als studie, beroepskeuze, regeling bezoekrecht van andere fami
lieleden ... worden op tafe1 gebracht en besproken. De beslissingen van de 
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meerderheid van de leden van de familieraad worden geakteerd in het 
proces-verbaal van de beraadslaging. Voor aile eventuele wijzigingen 
nadien wordt tevens de familieraad ter beraadslaging bijeengeroepen. 
Een vrederechter beschouwt de familieraad op de eerste plaats als een 
inlichtingsbron. Hij roept de familieraad bijeen na overleg met de langst
levende ouder om hem nuttige bijkomende informatie te verschaffen 
over de opvoedingssituatie van de kinderen. Oplossingen alsdusdanig 
worden niet in de eerste plaats in de familieraad gezocht, omdat de 
familieleden te weinig persoonlijk betrokken zijn bij de opvoeding. 

42. Artikel454, le lid, B.W. in de praktijk. Aan de vrederechters werd 
eveneens de volgende vraag gesteld: bepaalt de familieraad bij het 
openvallen van elke voogdij, uitgezonderd die van vader of moeder, bij 
raming en naar de belangrijkheid van de beheerde goederen het 
maximumbedrag dat de voogd jaarlijks mag besteden aan de uitgaven van 
de minderjarige en aan de kosten van het goederenbeheer? 
Als antwoord op deze vraag bevestigden ons drie vrederechters dat de 
familieraad steeds een dergelijk bedrag bepaalt. Achtentwintig anderen 
verklaarden dat dit in hun kanton nooit gebeurt, terwijl dertien vrederech
ters zegden dat dit bedrag enkel wordt vastgesteld wanneer blijkt dat de 
minderjarige voldoende goederen bezit. Vijf onder hen leg den er evenwel 
de nadruk op dat dit zelden voorkomt. 
Deze resultaten wijzen erop dat heel weinig farnilieraden gebruik maken 
van de bevoegdheid die hun door artikel454, le lid, B.W. wordtverleend 
en dat dus de wettelijke onderbouw waarop theoretisch de leidinggevende 
positie van de familieraad inzake de opvoeding van de minderjarige wordt 
opgetrokken in de praktijk geen grate stevigheid blijkt te bezitten. 

HOOFDSTUK 3 

KONFRONTATIE VAN DE WET 
MET DE RECHTSLEER EN DE PRAKTIJK 

43. Eerst willen wij de grate lijnen van de drie onderdelen van deze 
bijdrage (wet, rechtsleer en praktijk) even in herinnering brengen. 

Wat de wet betreft kunnen we, evenals het betreffende wetsartikel zelf, 
kart zijn: de wet geeft geen uitwerking over de zorg die van de voogd voor 
de persoon van de minderjarige verwacht wordt. Evenmin maakt zij een 
onderscheid tussen de verschillende kategorieen van voogden (wettelijke, 
testamentaire en datieve) . 
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In het hoofdstuk dat de voogdij over minderjarigen regelt schrijft zij 
nergens uitdrukkelijk aan een van de andere voogdij-organen een rol toe 
op het gebied van het recht van bewaring en het hoederecht. 
Wei staan sporadisch her en der in bet burgerlijk wetboek en in de 
bijzondere wetten en besluiten verspreid, wetsartikelen die toepassing 
maken van de rechten en plichten van de voogd of de familieraad. 
Niettegenstaande het vage en onduidelijke beeld dat de wet biedt is de 
rechtsleer verrassend eensgezind: wanneer de voogdij in han den is van de 
overlevende ouder beboudt deze ouder-voogd op het gebied van de zorg 
voor de persoon van zijn minderjarige kinderen ten voile het ouderlijk 
gezag; in tegenstelling tot het goederenbeheer, dat onder de regelen van de 
voogdij ressorteert. Indien beide ouders overleden zijn behoort de zorg 
voor de persoon van de minderjarige eveneens tot de voogdij-opdracbt. 
Het voogdijgezag over de persoon van de minderjarige onderscheidt zich 
echter sterk van bet -ouderlijk gezag. De voogd mag aile dagelijkse 
verrichtingen steilen en regelt ailes wat de gewone gang van zaken betreft. 
De hoge leiding over de zorg voor de persoon van de pupil berust bij de 
familieraad, naar wiens onderrichtingen de voogd zich moet schikken, en 
die tevens over een initiatiefrecht terzake beschikt. 
Hoe krijgen deze theorieen in de praktijk toepassing? 

44. Vooraf willen wij bier wijzen op de discrepantie die er bestaat tussen 
de aandacbt van de auteurs voor het statuut van de datieve voogden 
enerzijds, en het leeuwenaandeel van de voogdijen van de langstlevende 
ouder in de praktijk anderzijds. Preciese gegevens voor Belgie over het 
aantal minderjarige halve en voile wezen ontbreken. De tabellen die 
beschikbaar zijn uit de volks- en woningtelling op 31 december 1970 
maken het niet mogelijk hun aantal te kennen. 
Maar feit is dat het overgrote dee I van de familieraden gehouden wordt ter 
inrichting van de voogdij bij het overlijden van een van de ouders. 

wettelijke voogdij totaal aantal voogdijen ingericht 
langstlevende datieve voogdij 

voogdijen ingericht over natuurlijke 
ouder 

over wettige kinderen 
kinderen 

kanton A 39 2 41 8 

kanton B 67 - 67 11 

kanton C 53 - 53 25 

kanton D 30 1 31 18 

kanton E 39 - 39 4 
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Ook voogdijen wanneer natuurlijke moeders hun kind erkennen komen 
frekwent voor. 
Om een, weliswaar zeer onvolledig, beeld te krijgen van de frekwentie 
van de onderscheiden soorten voogdijen, informeerden wij bij vijf wil
lekeurig gekozen vredegerechten naar het aantal voogdijen dat in het jaar 
1977 werd ingericht. 
Een verklaring voor deze ongelijke verde ling van de interesse in rechtsleer 
en -praktijk voor beide vormen van voogdijen moet gezocht worden in het 
feit dat juridisch-technisch beide vormen van voogdij niet tot dezelfde 
moeilijkheden aanleiding geven. De rechtsleer neemt immers aan dat de 
zorg voor de minderjarige kinderen van de overlevende ouder verder 
onder de regelen van het ouderlijk gezag valt. De problemen die het 
samengaan van het ouderlijk gezag en de voogdij met zich kunnen mee
brengen worden nauwelijks aangesneden. 

45. De rechtsleer is unaniem: de ouder-voogd behoudt het ouderlijk 
gezag. Hij moet geen inmenging dulden van enig voogdij-orgaan. 
Uit het praktijkonderzoek is echter gebleken dat op een na alle vrederech
ters reeds aangezocht werden om op te treden wanneer voogden moeilijk
heden ervaren met de opvoeding van hun minderjarige kinderen. Wij 
iagen dat neel-wat vre-derechters-deze voogden te woord staan enin de 
mate van het mogelijke trachten raad te geven. Zij maken echter geen 
onderscheid tussen wettelijke of datieve voogdijen. 
Meer nog, ongeveer een derde van de ondervraagde magistraten vraagt 
aan de toeziende voogd om ook het gedrag van de ouder-voogd en van de 
minderjarige in het oog te houden, en hem te komen melden wanneer hij 
fouten en tekorten vaststelt. 
Op die manier worden er in het kabinet van de vrederechter zaken behan
deld die volgens het formele recht niet tot zijn materiele bevoegdheid 
behoren. 
Of moeten deze zaken, zoals sommige vrederechters stellen, gezien wor
den in het kader van de verzoeningsopdracht van de vrederechter? 
Op 18 maart 1978 werd een studiedag over de bevoegdheid van de 
vrederechter georganizeerd door de Universitaire Instelling van Ant
werpen, in samenwerking met de JongeBalie vanAntwerpen. Daarpleitte 
mevrouw de vrederechter M. VERRYCKEN voor het behoud van een ruime 
interpretatie van de verzoeningstaak van de vrederechter. Het formalis
tisch karakter van de wettelijke bevoegdheidsregeling mag, volgens 
spreekster, niet zo strikt opgevat worden dater geen plaats meer zou zijn 
voor de dagelijkse praktijk van de regelingen in der minne van conflicten 
door de vrederechter samen met de betrokken partijen. 
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Een andere spreker, dhr. J. LAENENs, verklaarde dat hij bet niet eens is met 
dergelijke zienswijze. Volgens hem laat artikel 731 Ger.W. niet toe dat 
een vordering ter minnelijke schikking wordt voorgelegd aan een andere 
rechter dan diegene die bevoegd is om in eerste aanleg ervan kennis te 
nemen. 
Vastgesteld wordt, dat door een beroep te doen op de kwalifikatie van de 
vrederechter als magistraat-van-willige-rechtsmacht bij uitstek(46), de 
vrederechter op bet gebied van bet voogdijrecht heel wat bevoegdheden 
naar zich toetrekt die, naar formeel recht, onder de bevoegdheid van de 
rechtbank van eerste aanleg, en meer in bet bijzonder van de jeugdrecht- . 
bank, ressorteren. 
De keerzijde van de medaille is dat de vrederechter er zich over beklaagt 
niet over de nodige middelen te beschikken om dergelijke opdracht steeds 
goed aan te kunnen. 
Wij wezen reeds (zie nr. 31) op de klacht van de ondervraagden over bet 
gebrek aan een eigen sociale dienst en over bet feit dat zij geen maatrege
len kunnen treffen. 
Dit werd door bijna aile vrederechters als een groot tekort aangevoeld. Zij 
formuleerden unaniem de wens om binnen afzienbare tijd een beroep te 
kunnen doen op dergelijke sociale dienst. 

Uit bet praktijkonderzoek blijkt dat door de onderscheiden vredegerechten 
zeer verschillend gereageerd wordt op dit gemis aan een sociale dienst. 

Voor sommige vrederechters is dit een reden om de betrokkenen systema
tisch te verwijzen naar bv. de jeugdrechtbank, die wei over de nodige 
infrastructuur beschikt om terzake sociale enquetes te doen verrichten en 
maatregelen te bevelen. 

Andere vrederechters doen via bet parket een beroep op de sociale dienst 
van de jeugdrechtbank om voor hen nuttige inlichtingen te verzamelen. 

Nog andere vrederechters trachten zich zo goed en zo kwaad mogelijk te 
behelpen met de bestaande gemeentelijke diensten. Een vraag naar inlich
tingen gaat dan meestallangs officieuze weg. 

Ook bet persoonlijk contacteren door de vrederechter of de hoofdgriffier 
van een inwoner van bet kanton die bijkomende inlichtingen zou kunnen 
verstrekken komt geregeld voor. 

V eel hangt af van het persoonlijk initiatief van de vrederechter en de 
hoofdgriffier, van hun bekendheid en vertrouwdheid met de bewoners van 
bet kanton. 

(46) BAERT, o.c., nr. 9. 
( 47) Ook in de rechtsleer gingen hierover stemmen op: PoELMAN, F., Les competences nouvelles du 
juge de paix en matierefamiliale, J.T., 1976, 703-704. 
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Uit het onderzoek bleek niet dat het karakter van het kanton, landelijk, 
semi-industrieel of stedelijk, hierin van beslissende betekenis zou zijn. 

46. Over de opvattingen omtrent de rol van de vrederechter respectieve
lijk de familieraad in de datieve voogdij bestaat een brede kloof tussen 
theorie en werkelijkheid. 
Terwijl de auteurs op zoek zijn naar een uitgebalanceerde be
voegdheidsregeling tussen de voogd en de familieraad, wordt in de reali
teit de familieraad niet of nauweli jks betrokken bij de zorg voor de persoon 
van de minderjarige. Wij zagen dat gedurende de beraadslagingen van de 
familieraad de opvoeding van de pupil slechts bij uitzondering ter sprake 
komt. Beslissingen over de toekomst van het kind op gebied van school, 
werk, godsdienst, contacten ... worden zelden in familieraad getroffen. 
De voogd handelt naar eigen goeddunken. 
De vrederechter oefent slechts onrechtstreeks een zekere controle uit dank 
zij de toeziende voogd en ook door dat hem spontane bezoeken worden 
gebracht door de voogd en de minderjarige. 
De vrederechter is hierin dus volledig afhankelijk van het initiatief van de 
voogd, de pupil en de leden van de familieraad. Indien dezen niets 
ondernemen is er veel kans dat de vrederechter niets meer over deze 
voogdij verneemt. 
Behalve in de voogdijen waar een min of meer aanzienlijk vermogen 
aanwezig is, en waar dan in de loop van de voogdij verrichtingen moeten 
gesteld worden waarbij de medewerking van de familieraad vereist is, 
wordt de familieraad niet meer bijeengeroepen eenmaal de voogdij is 
ingericht. 
De vrederechter verliest deze voogdijen volledig uit het oog. Aangezien 
trouwens de vrederechter alleen staat in zijn dienst, zonder sociale mede
werkers, is het, zelfs als hij dit zou willen doen, onbegonnen werk om de 
talrijke voogdijen van dichtbij te volgen. 
De werking van het merendeel van de voogdijen blijft beperkt tot de 
beraadslaging van de familieraad over de modaliteiten vereist bij de 
inrichting van de voogdij. 
N adien horen de leden van de familieraad niets meer over het verder 
verloop van deze voogdij, noch over de uitvoering van de beslissingen die 
zij genomenhebben. 

47. Last but not least: de plaats van de minderjarige in het voogdijrecht. 

De rode draad die door de ganse materie van het voogdijrecht loopt is de 
behartiging van de belangen van de minderjarige. Alles wat moet worden 
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beslist wordt bekeken vanuit deze bekommernis. De rechtspractici kunnen 
moeilijk los van het beeld van de ,onbekwame" minderjarige. Met de 
mening van een onbekwame wordt in de praktijk weinig of geen rekening 
gehouden. Zijn belangen worden behartigd door een vertegenwoordiger, 
een bekwame persoon die geacht wordt te weten wat goed en wat slecht is 
voor de minderjarige. 
De minderjarige wordt uit de debatten geweerd. 

De vrederechter roept hem soms wei eens naar zijn kabinet voor een 
persoonlijk onderhoud. Maar dit houdt dan meestal een vermaning in, of 
een aansporing tot meer gehoorzaamheid, naar aanleiding van klachten 
van de voogd we gens onbuigzaam gedrag. 
De minderjarige wordt doorgaans niet gehoord alvorens beslissingen 
worden getroffen. Beslissingen, die hem nochtans van zeer nabij raken: 
beslissingen over zijn toekomst, over het beheer van zijn goederen. 
De wet schrijft geen dergelijke voorafgaande raadpleging van de min~ 
derjarige zelf voor. Integendeel, de wetgever van het begin van de 19e 
eeuw achtte het nodig om minderjarigen uit te sluiten van deelneming als 
lid aan de familieraad (art. 442, le lid, B.W.). 
De rechtspractici steunen zich hierop om de pupil te verbieden aanwezig te 
zijn op de vergadering van de familieraad. 
De wet verbiedt nochtans nergens dat de pupil de beraadslagingen van de 
familieraad bijwoont. Artikel 442 B.W. wil m.i. enkel vermijden dat 
onbekwamen, zoals minderjarigen, onbekwaamverklaarden en, tot aan de 
wet van 10 augustus 1909, vrouwen als leden van de familieraad zouden 
worden opgeroepen of tot voogd zouden worden benoemd. 
De nood aan een wetswijziging doet zich op dit punt zeker gevoelen. Maar 
niet aileen op dit punt. 

48. De ganse materie van het voogdijrecht zoals het in de praktijk wordt 
toegepast, lijkt op een losgeslagen vlot. De wet biedt geen houvast. Er 
gaapt een diepe kloof tussen de rechtsleer en de praktijk. 
Elke vrederechter bouwt een eigen rechtssysteem op in zijn rechtsgebied, 
zonder te weten hoe zijn collega's te werk gaan. Later hopen wij aan de 
hand van rechtsvergelijkende aantekeningen, richtingen te kunnen aanto
nen waarin een hervorming van het voogdijrecht in Belgie zou kunnen 
plaats vinden. 
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SOMMAIRE 

LE SOIN DE LA PERSONNE DU MINEUR DANS LE DROIT DE LA TUTELLE: 

THEORIE ET PRATIQUE 

Dans une premiere partie sont examinees la loi, la doctrine et la jurisprudence. Dans la loi, 
on retrouve tres peu de dispositions definissant la tache incombant au tuteur dans le 
domaine du soin de la personne du mineur. Le droit de la tutelle regie essentiellement la 
gestion des biens. Pourtant, lorsque les pere et mere du mineur sont decedes, le tuteur se 
voit confier, outre la gestion des biens, le soin de la personne du pupille. 

QueUes sont les limites de sa competence? La doctrine et la jurisprudence ont fixe, au cours 
du 19eme siecle, !'interpretation des regles de la tutelle et de limite les pouvoirs respectifs 
du tuteur' du conseil de famille et du tribunal dans le domaine de l' education et de 
l'entretien du mineur. Le tuteur exerce le droit de garde sous la haute direction et la 
surveillance du conseil de famille. Les frais y afferents peuvent etre portes en compte par le 
tuteur a la fin de la tutelle. 

En principe, le tuteur n'est pas responsable des dommages causes par le mineur. Les 
tribunaux veillent a ce que les decisions du conseil de famille respectent les interets du 
mineur. 

Dans une delJxieme partie de cet article sont reproduits les resultats d'une enquete pratique 
effectuee parmi les juges de paix belges dans le courant de 1977. Vingt pourcents des juges 
de paix belges ont ete interroges sur la fagon dont le droit de la tutelle est applique dans leur 
canton. 
Unepreilliere sene -ae questions fraite-dela tache oil ]uge de paix oarts l'eaucatiort au 
mineur. Les reponses relevent que, sauf une exception, tous les juges de paix ont deja regu 
la visite de tuteurs eprouvant des difficultes avec leur pupille. La loin' ayant donne au juge 
de paix ni moyens d'enquete, ni mesures appropriees, beaucoup depend de !'initiative 
personnelle du magistrat dans la recherche d'une solution satisfaisante. 

Des questions ont ete posees ensuite sur la mesure dans laquelle le mineur est interesse dans 
la prise de decisions. La loi n'oblige pas le juge de paix a entendre le mineur conceme. 

Pres de la moitie des magistrats interroges confirment cependant avoir deja convoque un 
mineur dans leur cabinet. 

Enfin se trouve analyse le role du conseil de famille dans !'education du mineur. Les 
resultats de l'enquete font apparaitre que ce role est pratiquement reduit a zero. 

En guise de conclusion sont mises en parallele la theorie et la pratique du droit de la tutelle. 
L' auteur con state que la pratique s' ecarte toujours davantage des dispositions legales. Une 
revision du droit de la tutelle s'impose des lors d'urgence. 

SUMMARY 

GUARDIANSHIP OF THE MINOR'S PERSON IN THE LAW RELATING TO TUTELAGE: 

THEORY AND PRATICE 

Part 1 of this article contains an examination of the statutes, case-law and doctrine relating 
to this field of the law. The statutes contain precious few provisions which can serve to 
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define the duties incumbent upon the guardian as regards the minor's person. The law 
relating to tutelage is chiefly concerned with the administration of the minor's property. If, 
however, the death occurs of both parents, the guardian is also required to attend to the 
pupil's upbringing. To what extent can the guardian exercice this authority? In the course 
of the 19th century, case-law and legal doctrine established the methods of interpretation of 
guardianship law, and separated the minor's education and maintenance. The guardian 
exercises the rights conferred on him under the family council's supervision. Any expenses 
incurred in the course of his duties may be recovered at the conclusion of the guardianship. 

As a rule, the guardian cannot be held liable for the damage caused by the minor. The 
courts see to it that the family council's decisions are taken in the interest of the pupil. 

Part 2 provides the results of an enquiry into the practice relating to guardianship during the 
year 1977 as experienced by the Belgian Justices of the Peace. One fifth of these 
magistrates were questioned about the way guardianship law was being applied in their 
districts. 

The first series of questions concerned the role of the Justice of the Peace during the 
minor's education. From the replies received it appears that all J.P. 's save one had received 
a visit from the guardian as soon as the latter experienced any difficulties with the minor. 
As the law does not provide the Justice of the Peace with any powers of enquiry or any other 
means of taking measures, a great deal depends on the personal initiative taken by the 
magistrate in his endeavours to find a satisfactory solution. 

The next step was to find out to what extent the minor himself is involved in any 
decision-making. The law does not compel the Justice of the Peace to ask for the minor's 
opinion; approximately 50 per cent of the interviewees, however, confirmed that they had 
occasionally summoned the minors to their chambers. 

Finally, an assessment was made of the role of the family council in the minor's education. 
The results of the enquiry bear out that it is practically non-existent. 

By way of conclusion, a comparative study is made of the theoretical and the practical side 
of guadianship law, which showed that there is an ever-increasing divergence between the 
two. For this reason, there is an urgent need for reviewing this branch of the law. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE SORGE FOR DIE PERSON DES MINDERJAHRIGEN 

IM VORMUNDSCHAFTSRECHT. THEORIE UND PRAXIS. 

In einem ersten Teil werden das Gesetz, die Rechtslehre und die Rechtspflege erforscht. Im 
Gesetz finden sich sehr wenige Bestimmungen die die Aufgabe des Vormundes hin
sichtlich der Sorge fiir die Person des Minderjlihrigen umschreiben. Das Vor
mundschaftsrecht regelt hauptsiichlich die Vermogensverwaltung. Allerdings, wenn die 
beiden Eltern des Minderjiihrigen verschieden sind, wird die Vormund neben der Vermo
gensverwaltung auch die Sorge fiir die Person des Miindels anvertraut. Wie weit reicht 
seine Kompetenz? Die Rechtslehre und Rechtspflege haben im Laufe des 19. J ahrhunderts 
die Interpretation der Vormundschaftsregeln festgesetzt, und grenzten die jeweiligen 
Kompetenzen des Vormundes, des Familienrats und des Gerichtes im Bereich der Erzie
hung und des Unterhalts des Minderjlihrigen ab. Der Vormund iibt das Sorgerecht under 
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der hohen Fiihrung und Aufsicht des Familienrats aus. Die betreffenden Kosten diirfen am 
Ende der Vormundschaft vom Vormund in Anrechnung gebracht werden. 

Der Vormund haftet im Prinzip nicht fiir den vom Minderjiihrigen verursachten Schaden, 
Die Gerichte sorgen dafiir dass die Entscheidungen des Familienrats dem Wohl des 
Minderjiihrigen dienen. 

In einem zweiten Teil dieses Beitrags werden die Ergebnisse einer Untersuchung nach der 
Praxis ermittelt, die im Laufe des Jahres 1977 unter den belgischen Friedensrichtern 
angestellt wurde. Zwanzig Prozent der belgischen Friedensrichter wurden nach der Weise 
befragt, in der das Vormundschaftsrecht in ihren Kreisen angewendet wurde. Eine erste 
Reihe von Fragen handelt iiber.die Aufgabe des Friedensrichters bei der Erziehung des 
Minderjiihrigen. Aus den Antworten zeigt sich, dass alle Friedensrichter bis auf einen von 
den Vormunden schon aufgesucht wurden, wenn sich mit dem Minderjiihrigen Schwierig
keiten ergaben. Weil das Gesetz dem Friedensrichter weder Ermittlungsmoglichkeiten 
noch Massnahmen einhiindigt, hiingt bei der Suche nach einer befriedigenden Losung viel 
der personlichen Initiative des Magistrates ab. 

Darauf wurde ergriindet in welchen Masse der Minderjiihrige an der Entscheidung beteiligt 
ist. Das Gesetz zwingt den Friedensrichter nicht das betreffende Miindel selbst zu verneh
men. Etwa die Hiilfte der Befragten bestiitigten uns jedoch, dass sie schon einen Min
derjiihrigen zu sich in ihr Biiro berufen hatten. 

Schliesslich wurde die Rolle des Farnilienrats in der Erziehung gepriift. Aus den Ergebnis
sen der Untersuchung zeigt sich, dass diese fast auf null zuriickgebracht wird. 

Zum Schluss werden Theorie und Praxis des Vormundschaftsrecht nebeneinander gestellt. 
Festgestellt wird, dass sich die Praxis immer weiter von den gesetzlichen Bestimmungen 
entfernt. Darum soll das Vormundschaftsrecht dringlich einer Reform unterzogen werden. 
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