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DEEL I 

STAAT VAN DE PERSOON 

HOOFDSTUK I 

STAAT VAN DE PERSOON IN DE GEMEENSCHAP 

AFDELING I 

LEVEN EN LICHAAM 

§ 1. Ontstaan van de juridische persoon1ijkheid van de mens 

1. Men moet levend en levensvatbaar geboren zijn om in bet burgerlijk 
recbt als een juridiscbe persoon bescbouwd te worden en als zodanig 
titularis te zijn van subjectieve recbten en verplicbtingen. 
Vanuit levensbescbouwelijke overwegingen geformuleerd naar aanleiding 
van actuele discussies omtrent bio-etbiscbe problemen, wordt op verruiming 
van deze klassieke stelregel aangestuurd. Aldus stelt senator Bataille voor 
opnieuw een artikel 9 in bet Burgerlijk Wetboek in te voegen luidende: , ,Ret 
ongeboren kind bezit recbtspersoonlijkbeid vanaf zijn verwekking" (Gedr. 
St., Senaat, 1986-87, nr. 503/1; vgl. bet voorstel van verklaring tot berzie
ning van de Grand wet door invoeging van een artikel 7 bis waarbij bet recht 
op Ieven van bij de verwekking wordt erkend, Gedr. St., Kamer, 1984-85, 
nr. 1355/1). 
Het persoonsbegrip maakt oak deel uit van de incriminatie van bepaalde 
strafdelicten, maar krijgt daar een andere betekenis. Inzake onopzettelijke 
doodslag en toebrenging van letsel, stelt bet Hof van Cassatie in zijn arrest 
van 11 februari 1987, afwijkend van de recbtspraak van de lagere recbtban
ken die bet persoonsbegrip burgerrecbtelijk interpreteerden (zie bet vorige 
Overzicbt van Recbtspraak, T.P.R., 1981, 753, nr. 1), dat de strafwet 
bescberming verleent tegen onopzettelijke levensberoving op de persoon 
van een kind, terwijl bet geboren wordt, al beeft bet nag niet extra-uterien 
geleefd (Rev. Liege, 1987, 630, noot Preumont, M., VI. T. Gez., 1987, 41, 
noot Andre, J .J., ,De bescberming van de fysiscbe integriteit van bet kind 
in utero bij de geboorte"). 

§ 2. Beeindiging van de juridische persoonlijkheid 

A. V ASTSTELLING VAN HET OVERLIJDEN 

2. De juridiscbe persoonlijkbeid eindigt bij bet overlijden van de mens 
(voor een voorstel van wettelijke definitie van de dood zie VI. T. Gez., 1983, 
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159). Het overlijden wordt vastgesteld door een geneesheer, waarna de 
ambtenaar van de burgerlijke stand de akte van overlijden opstelt. Indien 
het overlijden zeker, maar niet materieel vaststelbaar is- b.v. als uit de 
omstandigheden van verdwijning afgeleid mag worden dat een vermiste 
zelfmoord door verdrinking gepleegd heeft -, gebeurt een gerechtelijke 
vaststelling van overlijden waarbij het vonnis als akte van overlijden geldt 
en overgeschreven wordt in de registers van de burgerlijke stand (Rb. Luik, 
27 juni 1985, J.L., 1986, 112, Rev. Not. B., 1986, 361). 

B. LEVENSBEKORTEND HANDELEN OF NALATEN 

3. Artikel 97 van de Code van. Geneeskundige Plichtenleer stelt dat een 
medische behandeling, die gezien de lichamelijke conditie van de patient 
geen uitkomst biedt, niet tot iedere prijs dient te worden voortgezet. 

lngevolge artikel 13 van de Europese Handleiding voor Medische Ethiek -
in januari 1987 in E.G.-verband tot stand gekomen - mag de arts zijn 
tussenkomst bij een ongeneeslijke en terminale aandoening beperken tot het 
verlichten van de pijn door de patient de gepaste zorgen te verstrekken. Hij 
moet de stervende tot het einde toe begeleiden en een menswaardige dood 
Iaten sterven. 

Een in 1984 door senator Gillet in het Parlement neergelegd voorstel van 
wet strekt tot aanvulling van de artikelen 401bis en 420bis van het Strafwet
boek met een tweede lid luidende: ,Geen strafbaar feit wordt echter 
gepleegd door de geneesheer die, op verzoek van een zieke die bij bewustzijn 
is of krachtens een verklaring geschreven terwijl de zieke nog bij bewustzijn 
was of, anders, op eigen initiatief, afziet van een behandeling of van de 
voortzetting van een behandeling of van een reanimatie die enkel de 
kunstmatige levensverlenging tot doel heeft bij een zieke die lijdt aan een 
ongeneeslijke kwaal van pathologische oorsprong of veroorzaakt door een 
ongeval" (Gedr. St., Senaat, 1984~85, nr. 738/1). 

Een voorstel van volksvertegenwoordiger D'Hose betreffende ,het recht 
van de ongeneeslijk zieke patient op een waardige dood" reikt verder door 
de zieke het recht te verlenen te eisen dat de behandelende geneesheer aile 
middelen aanwendt die zijn lijden verkorten en een onafwendbare dood 
bespoedigen (Gedr. St., Kamer, 1984-85, nr. 1109/1, art. 4, al. 2). 

Het wetsvoorstel van volksvertegenwoordiger Klein verschilt nauwelijks 
van het vorige, maar stelt een nog absolutere verplichting voor de arts in 
om de patient in te lichten over zijn gezondheidstoestand ( Gedr. St., Kamer, 
1985-86, nr. 389/1, art. 2). In het Europees Parlement strekt een antwerp 
van resolutie (21 januari 1985) van K. De Gucht ertoe druk uit te oefenen 
op de lidstaten van de Europese Gemeenschap om euthanasie uit het 
Strafwetboek te verwijderen en er de voorwaarden van vast te leggen. (Over 
euthanasie zie nog Pieters, D., ,Juridische benadering van de euthanasie", 
VI. T. Gez., 1982, 237 e.v.; Verheyden, R., ,Euthanasie in het Belgisch 
recht", VI. T. Gez., 1984, 171 e.v.; Dijon, X., ,Entre le droit et Ia mort", 
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J.T., 1985, 33 e.v. en 49 e.v.; Van Neste, F., ,Euthanasie. Rechtsethische 
beschouwingen", R. W., 1986-87, 202e.v.; VanNieuwenhove, M., ,Eutha
nasie", VI. T. Gez., 1985,3 e.v. en Goffin, C. en Lambrecht, L., ,Euthana
sie in het Belgisch strafrecht: situering, rechtszekerheid en problematiek", 
VI. T. Gez., 1986, 5 e.v.). 

§ 3. Bescberming van bet menselijk licbaam 

4. Tot voor kart was de afneming van therapeutische bestanddelen beperkt. 
Transplantaties van weefsels en lichaamsdelen en -bestanddelen werden 
door de rechtspraak slechts onder zeer strikte voorwaarden getolereerd. 
De Wet van 13 juni 1986 (B.S., 14 februari 1987, zie ook de 6 K.B.'s van 
30 oktober 1986, eod.loc. enhetK.B. van27 februari 1987, B.S., 27 maart 
1987), regelt nu het wegnemen en transplanteren van organen ex vivo en ex 
mortua. Sedert de Wet van 17 februari 1987 (B.S., 14 april1987, zie ook 
het K.B. van 26 maart 1987, eod. loc.) die het toepassingsgebied van de 
Transplantatiewet bij wegneming na overlijden uitbreidt tot vreemde dono
ren is de Transplantatiewet van toepassing op alle levende en overleden 
donoren die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister of sedert meer dan 
zes maanden in het vreemdelingenregister. 
De wegneming van organen en weefsels om therapeutische redenen gebeurt 
kosteloos door een geneesheer in een erkend ziekenhuis. De donor is in 
principe minstens achttien jaar oud en moet vooraf vrij, bewust en schrifte
lijk toestemmen in de ingreep. 
Wegneming na overlijden is steeds toegelaten behoudens verzet door de 
betrokkene gedurende zijn leven of door een nabestaande. De donor kan 
ook uitdrukkelijke toestemming geven (Dreesen, W., ,Orgaantransplanta
tie en mensenrechten", Jura Fa/c., 1984-85, 500 e. v.; Verelst, R., ,De wet 
op het wegnemen en transplanteren van organen", VI. T. Gez., 1987, 97 
e.v.; Oschinsky, S. en Oschinsky, Y., ,PreUwement et transplantation 
d'organes", J.T., 1987, 169 e.v.; zie ook de Parlementaire vragen en 
antwoorden betreffende de Transplantatiewet in VI. T. Gez., 1987, 60 e.v.). 

§ 4. Bescberming van bet lijk 

A. BESLISSINGSRECHT INZAKE LIJKBEZORGING 

5. Iedere fysieke persoon beslist zelf over de wijze waarop hij de bestem
ming van zijn stoffelijk overschot wil geregeld zien. Hij oefent aldus zijn 
persoonlijkheidsrecht op lijkbezorging uit. 
Er bestaan geen wettelijke bezwaren tegen het feit dat burgers op vrijwillige 
basis tijdens hun leven hun gemeente in kennis stellen van hun wensen 
inzake lijkbezorging en dat de gemeenten hieraan hun medewerking verle
nen. De bevolkingsregisters kunnen in dat opzicht een nuttig instrument zijn 
(Parl. Vr., 16 januari 1987, Par!. Vr. en Antw., Kamer, 1986-87, 2052). 
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Bij gebrek aan wilsuiting vanwege de overledene komt de beslissing in de 
eerste plaats toe aan de overlevende echtgenoot (Rb. Marche-en-Famenne, 
15 september 1983, J.L., 1983, 524). Wanneer deze echter pas vier maanden 
met de de cujus gehuwd is, kan hij niet verondersteld worden goed ingelicht 
te zijn over de wensen inzake lijkbezorging van de overledene. De voorkeur 
gaat dan naar de dochter van de afgestorvene die tevens haar algemene 
legataris en lasthebber is (Rb. Brussel, Kort ged., 7 december 1983, J. T., 
1984, 283, noot Masson, J.-P.). De lesbische partner van de de cujus beslist 
bij voorrang op de moeder van deze laatste, als zij, gelet op hun intieme 
relatie en gezinsvorming, verondersteld mag worden de wensen van de 
overledene het best gekend te hebben (Rb. Antwerpen, 26 februari 1987, 
T.B.B.R., 1987, 76). 

B. GRAFCONCESSIE 

6. Artikel 6 van de Wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de 
lijkbezorging bepaalt dat eenzelfde grafconcessie slechts mag dienen als graf 
voor de aanvrager, zijn echtgenoot en zijn bloed- of aanverwanten. Omdat 
de wet duidelijk de familieband met de oorspronkelijke aanvrager als 
criterium hanteert, heeft een aanverwant van de rechtsopvolger die de aan 
de concessie verbonden rechten van de aanvrager overneemt bij diens 
overlijden geen aanspraken op het graf. Dienvolgens verbreekt het Hof van 
Cassatie het arrest dat de bijzetting toeliet van het stoffelijk overschot van 
de schoonzus van de zoon van de aanvrager in het graf waar deze laatste 
en zijn echtgenote waren bijgezet geworden (Cass., 7 mei 1987, R. W., 
1987-88, 221). 

C. CREMATIE 

7. Bij de Kamer werd door volksvertegenwoordiger Desutter een wetsvoor
stel ingediend tot aanvulling van artikel 24 van de Wet van 20 juli 1971 op 
de begraafplaatsen en lijkbezorging (Gedr. St., Kamer, 1981-82, nr. 11811). 
Thans bepaalt artikel 24 dat de as van de gecremeerde Iijken uitgestrooid 
wordt op een daartoe bestemd perceel van de begraafplaats of in een urne 
verzameld wordt die begraven wordt of bijgezet wordt in een columbarium. 
Het wetsvoorstel strekt ertoe de Koning toe te Iaten te bepalen dat de as 
ook op andere plaatsen, inbegrepen de aan het grondgebied van Belgie 
grenzende territoriale zee, mag uitgestrooid worden (zie ook nr. 118/2: 
amendementen op het voorstel, nr. 118/3: verslag van de Kamercommissie, 
nr. 118/4 en 5: amendementen op de tekst aangenomen door de Commis
sie). 

D. LIJKSCHOUWING 

8. Als de de cujus gedurende zijn Ieven geen standpunt heeft ingenomen 
omtrent een eventuele opening van zijn stoffelijk overschot komt het in 
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principe- zoals inzake lijkbezorging- aan zijn nabestaanden toe hierom
trent te beslissen (Rb. Nijvel, Kort ged., 27 mei 1981, De Verz., 1981, 751, 
noot J.R.). Het beslissingsrecht van deze laatsten is nochtans niet absoluut 
en kan in conflict treden met de patrimoniale belangen van anderen, 
voornamelijk van de (arbeidsongevailen)verzekeraar die tot uitkering ge
houden is (Margeat, H., ,L'autopsie en matiere civile. Le point de vue de 
l'assureur", Cone. M., 1984, 15 e.v.; Schuermans, L., ,Lijkschouwing en 
verzekering", Cone. M., 1984, 5 e.v.). In dit soort geschillen staat de 
lijkschouwing gelijk met een deskundigenonderzoek, een bewijsmiddel dat 
de rechter kan bevelen ongeacht het standpunt van de nabestaanden (Petit, 
J., , ,Kunnen familieleden zich tegen een autopsie verzetten?'', VI. T. Gez., 
1984, 109 e.v.). De arbeidsgerechten zijn bevoegd om kennis te nemen van 
de vordering van de wetsverzekeraar tot het bekomen van een lijkschouwing 
(Arbh. Gent, 10 juli 1985, R. W., 1986-87, 1169). Met de toelating tot 
lijkschouwing wordt niet ieder respect ten aanzien van het stoffelijk over
schot opgeofferd. De Rechtbank te Turnhout wijst de middenweg aan: de 
lijkschouwing raakt de nabestaanden in hun gevoelens jegens de overledene 
en is derhalve slechts in uitzonderlijke omstandigheden toelaatbaar (Rb. 
Turnhout, 13 oktober 1983, R. W., 1985-86, 1586, vgl. Antwerpen, 
23 maart 1982, Turnh. reehtsl., 1983, 95). In diepzinnige bespiegelingen 
omtrent de dood preciseert het Arbeidshof te Bergen dat lijkschouwing 
aileen dan toelaatbaar is als zij de enige mogelijkheid is om de doodsoorzaak 
op te sporen in geval van overlijden als gevolg van een misdrijf of ongeval 
(Arbh. Bergen, Kort ged., 18 mei 1981, J.T., 1982,79, T.S.R., 1981,427, 
advies O.M., De Verz., 1981, 725, noot V.H.). 

9. De opgraving voorafgaand aan de lijkschouwing kan aileen door de 
gemeentelijke overheid bevolen worden, niet door de Voorzitter van de 
Rechtbank in kort geding (Rb. Turnhout, 13 oktober 1983, geciteerd). 

10. In vrije universitaire ziekenhuizen wordt afgeweken van de klassieke 
regel dat, bij ontstentenis van wilsuiting door de overledene, de nabestaan
den beslissen over de lijkopening. Deze ziekenhuizen passen het ,geen 
bezwaar-systeem" toe. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven is de 
mening toegedaan dat een dergelijk gebruik niet ongeoorloofd is en niet 
strijdig is met een algemeen bestaand rechtsgevoelen (Rb. Leuven, 25 no
vember 1986, T.B.B.R., 1987, 75). 

AFDELING 2 

PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN • PERSOONLIJKHEIDSBELANGEN 

11. Het belang dat het individu heeft bij de bescherming van de bestandde
len en uitingen van zijn persoonlijkheid wordt door het objectief burgerlijk 
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recht beschermd op grond van artikel 1382 B.W. of zelfs door de toewijzing 
van persoonlijkheidsrechten. 

Persoonlijkheidsrechten verondersteilen een juridisch gesanctioneerde rela
tie tussen juridische personen, waarbij de titularis van het recht ten aanzien 
van derden aanspraak heeft op hun onderwerping aan zijn vrije maar 
specifieke machtsuitoefening met betrekking tot de bestanddelen en uitin
gen van zijn persoonlijkheid, waaromtrent hij de verwezenlijking van een 
welbepaald belang nastreeft dat veralgemeend omschreven kan worden als 
de ontplooiing van zijn persoonlijkheid. Kortweg, het persoonlijkheids
recht is een subjectief recht met betrekking tot bestanddelen en uitingen van 
de persoonlijkheid van zijn titularis (Guldix, E., De persoonlijkheidsrech
ten, de persoon/ijke levenssjeer en het priwHeven in hun onderling verband, 
Proefschrift aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit 
Brussel voorgelegd tot het behalen van de wettelijke graad van Doctor in 
de Rechten, 1986, nr. 199; Guldix, E., ,De rechtsbescherming van de 
persoonlijke levenssfeer door persoonlijkheidrechten", VI. T. Gez., 1987, 
203 e.v.; Vansweevelt, T., ,Persoonlijkheidsrechten van minderjarigen en 
grenzen van het ouderlijk gezag", R. W., 1987-88, 897 e.v.). 
Evenzeer als de fysieke personen kunnen morele personen morele schade 
lijden en hebben zij aanspraak op herstel bij schending van hun persoonlijk
heidsbestanddelen (Cass., 7 oktober 1985, J.T., 1986, 59: morele schade
vergoeding bij toepassing van art. 1382 B. W. wegens schending van het 
aanzien van een rechtspersoon: zie ook Cass., 9 oktober 1985, R. W., 
1985-86, 2242; Bailon, G., ,De persoonlijkheidsrechten van de rechtsper
soon", in Liber Amicorum J. Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, 127 
e.v.). 

§ 1. Recht op bescherming van bet priveleven 

12. Naast artikel 1382 B.W. en het voorlopig aileen door de rechtspraak 
geconstrueerde en door de doctrine bekrachtigde persoonlijkheidsrecht op 
privacy, biedt, specifiekm.b.t. deprivesfeer, artikel 8E.V.R.M. eenrechts
grond bij schending van de privacy door de overheid (over privacy zie o.m. 
het themanummer van Ann. Dr. Louv., 1984, 1-434; Gerlo, J., ,Het begrip 
privacy voor de jurist", VI. T. Gez., 1985-86, 179 e.v.). 

Ingevolge artikel 8, al. 1 E. V .R.M. heeft eenieder recht op eerbiediging van 
zijn priveleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling. Telefoon
gesprekken (ook beschermd door art. 17, W. 13 oktober 1930: Corr. Turn
bout, 24 mei 1983, R. W., 1983-84, 2110, noot Guldix, E., ,Schending van 
de privacy door afluistering") zijn in de begrippen ,priveleven" en ,brief
wisseling" inbegrepen (Cass., 24 mei 1983, R. W., 1984-85, 1701, noot, Arr. 
Cass., 1982-83, 1167, noot, Pas., 1983, I, 1063, noot; Cass., 19 februari 
1985, R.D.P., 1985, 763; Brussel, 17 augustus 1984, Pas., 1984, II, 148, 
impliciet). Evenwellaat artikel 8, al. 2 E.V.R.M. inmenging van het open
baar gezag toe, indien zij bij de wet is voorzien en in een democratische 
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samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare 
veiligheid of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 
openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van 
de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten 
en vrijheden van anderen. 

Aldus worden niet als een ongeoorloofde inmenging in de privesfeer be
schouwd de verplichting een veiligheidsgordel te dragen in autovoertuigen 
(Cass., 18 september 1979, Pas., 1980, I, 54, Arr. Cass., 1979-80, 57; Cass., 
6 mei 1981, R. W., 1981-82, 2433, noot in R.D.P., 1981, 833), de afluiste
ring en registratie van telefoongesprekken conform de Zweedse (Cass., 
19 februari 1985, R.D.P., 1985, 763) of Nederlandse wet (Brussel, 17 au
gustus 1984, Pas., 1984, II, 148), de beteugeling van overspel (Antwerpen, 
18 december 1981, R. W., 1982-83, 453, Pas., 1982, II, 15 bevestigd door 
Cass., 15 juni 1982, Pas., 1982, I, 1186, Arr. Cass., 1981-82, 1272 en 
R.D.P., 1983, 320), een uitzettingsbesluit gesteund op de Wet van 28 maart 
1952 (Cass., 7 oktober 1981, R. W., 1982-83, 721, R.D.P., 1982, 95, Pas., 
1982, I, 194 en Arr. Cass., 1981-82, 193), de artikelen 221 en 222 W.I.B. 
die de belastingadministratie toelaten bij de belastingplichtige aile informa
tie op te vragen nodig voor de controle van zijn aangifte (Luik, 28 januari 
1981, Alg. Fisc. T., 1982, 20 bevestigd door Cass., 19 november 1981, J. T., 
1982, 619, noot Dassesse, M., Arr. Cass., 1981-82, 385; X., ,lmpots sur 
les revenus. Vie privee et droit d'investigation du fisc", Notarius, 1984, 28; 
Zondervan, R., , Un arret historique de Ia presomption de rentabilite au 
non-respect du droit a Ia vie privee", J.D.F., 1982, 5; Comm. Mensenrech
ten, 7 december 1982, J. T., 1983, 359, noot Dassesse, M.), het artikel 1 van 
het K.B. van 12 oktober 1964 dat.de huidproef op tuberculinegevoeligheid 
voorschrijft(Luik, 10 februari 1982, J.T., 1982,481, bevestigingvanCorr. 
Dinant, 22 januari 1981, J. T., 1981, 306, noot; Luik, 24 februari 1982, Jur. 
Liege, 1982, 315 en Cass., 8 september 1982, VI. T. Gez., 1983, 142, noot 
Lemmens, P., R. W., 1982-83, 2257, bevestiging van Carr. Namen, 28 no
vember 1980, Rev. Reg. Dr., 1981, 72), het K.B. van 26 oktober 1966 dat 
verplicht tot inenting tegen poliomyelitis (Luik, 9 april 1986, J.L., 1986, 
409, noot Genet, L., ,L'opposition a !'obligation vaccinale") en het 
art. 372bis Sw. i.v.m. homoseksualiteit (Cass., 7 december 1982, R. W., 
1982-83, 1908, noot Lemmens, P., Pas., 1983, I, 437, Arr. Cass., 1982-83, 
483). 

13. Strikt genomen en rekening gehouden met de na-oorlogse politieke 
context van totstandkoming van het E.V.R.M. geldt artikel 8 E.V.R.M. 
slechts in de relatie individu-overheid. Het moet het individu beveiligen 
tegen het privacyschendend optreden van de overheid. Dit is oak het 
standpunt van de burgerlijke rechtbank te Antwerpen (Rb. Antwerpen, 
24 juni 1985, R. W., 1985-86, 2645, noot Ballon, G.). 

Andere rechtbanken, daarentegen, daarin voorafgegaan door de eisers en 
hun raadslieden, zoeken vaak in mindere of meerdere mate steun in het 
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artikel 8 E.V.R.M., wellicht om aldus het ontbreken van een algemene 
privacynorm in het interne recht bij te passen. Zij doen dit in geschillen 
waarin enkel privepersonen betrokken zijn en maken aldus toepassing van 
de theorie van de horizontale werking van grondrechten zij het dat zij met 
geen woord naar dit theoretisch leerstuk verwijzen (b.v. Brussel, 29 juni 
1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 83). 

14. Artikel 8 E.V.R.M. is een bruikbare rechtsgrond om inbreuken door 
de overheid op het priveleven van de particulier te laten sanctioneren. Maar 
het staat evenzeer vast dat uit het artikel 8 E.V.R.M. geen afdwingbare 
verplichtingen inzake privacybescherming lastens de overheid kunnen afge
leid worden. Daartoe is het artikel 8 - zoals gesteld door het Hof van 
Cassatie - onvoldoende nauwkeurig en volledig geformuleerd. Het indivi
du put uit artikel 8 E. V .R.M. derhalve geen positief subjectief recht op 
bescherming van zijn priveleven (Cass., 10 mei 1985, T. Not., 1985, 157, 
J. T., 1986, 75, Rev. Not. B., 1986, 48, noot Remon-Defays, C.; Cass., 
6 maart 1986, T. Not., 1986, 142, R. W., 1986-87, 236, noot Senaeve, P., 
Rec. Gen. Enr. Not., 1986, nr. 23392, Pas., 1986, I, 852; zie over deze 
materie Guldix, E., De persoonlijkheidsrechten, de persoonlijke levenssjeer 
en het priveleven in hun onderling verband, o.c., nr. 405 e.v.). 

15. Publieke personen (staatshoofden, politici, sportvedetten, artiesten ... ) 
hebben net als private personen aanspraak op niet-inmenging in hun priva
cy. Aldus spreekt de Recht bank te Gent de veroordeling uit van de uitgever 
van het dagblad dat onthullingen doet over de zogezegde slechte gezond
heidstoestand van een Afrikaans staatshoofd (Rb. Gent, 14 december 1981, 
R. W., 1983-84, 2968). 

16. Ben journalist publiceert onder de titel ,Don Juan au Bresil" een 
artikel waarin hij de lezer inlicht over een gerechtelijke procedure door Prins 
Rainier van Monaco in Brazilie aangespannen tegen een persoon die beweer
de met Prinses Caroline een liefdesverhouding gehad te hebben. De journa
list schrikt er niet voor terug de beweringen van de minnaar nogmaals aan 
te halen, maar verzuimt te vermelden dat de betrokkene intussen reeds 
toegegeven had de verhouding verzonnen te hebben. Het verweer dat de 
bekendmaking van de informatie geen schending van het priveleven meer 
kan inhouden omdat zij reeds in andere publicaties is gebeurd kan het Hof 
van Beroep niet overtuigen. Het Hof stelt een schending van het priveleven 
vast en verwijst daarvoor ter ondersteuning naar artikel 8 E. V .R.M. Prinses 
Caroline bekomt 150.000 F schadevergoeding, haar vader krijgt 1 F. De 
gevorderde inlassing van de uitspraak in een aantal dagbladen wordt 
afgewezen omwille van de laattijdigheid van dit herstel (Brussel, 25 novem
ber 1981 J.T., 1982, 275, Rev. Int. Dr. Comp., 1983, 348). 

17. Aan de Voorzitter in kort geding te Tongeren wordt gevraagd de 
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publicatie te verbieden van een weekblad dat het relaas geeft van de mislukte 
zelfmoordpoging van een jongeman. De Voorzitter raakt even de grand van 
het geschil aan door terloops het principe te bevestigen dat een privacyopen
barend artikel het voorafgaandelijk akkoord van de betrakkene vergt zodat 
het ontbreken van dit akkoord een overtreding uitmaakt, maar hecht voor 
wat betreft de bewarende maatregel die hem gevraagd wordt, tach grate 
waarde aan het impact van een vroegere bekendmaking van dezelfde 
privefeiten. Hij wijst het gevraagde publicatieverbod als laattijdig van de 
hand, omdat de bewuste feiten voordien reeds in een ander tijdschrift 
verhaald werden, zij het zonder vermelding van de identiteit van eiser en 
de huidige verweerder het gewraakte artikel al in een vraeger nummer 
aangekondigd had met vermelding van de naam van de betrokkene en een 
afdruk van zijn foto en hij de verspreiding van het nummer waarin het 
artikel in extenso gepubliceerd werd reeds aangevat had (Rb. Tongeren, 
Kart ged., 5 juni 1984, Limb. Rechtsl., 1984, 143, noot Velaers, J.). 
Uit het arrest van Brussel en de beschikking van Tongeren kan derhalve 
besloten worden dat een vroegere bekendmaking niet het onrechtmatig 
karakter van een latere schending wegneemt, maar het nemen van preventie
ve, bewarende maatregelen minder dwingend maakt of tot een minder 
strenge sanctie noopt. 

18. In het vrij onderwijs is het gebruikelijk de bepalingen van het Algemeen 
Reglement van het Personeel van het Katholiek Middelbaar en Normaalon
derwijs bij de aanwerving van een leerkracht in de individuele arbeidsover
eenkomst op te nemen. Aldus zijn de personeelsleden verplicht er een 
leefstijl op na te houden die in overeenstemming is met de christelijke 
moraal en de wetten van de katholieke kerk. In het Iicht van dit Algemeen 
Reglement geldt o.m. het aangaan van een tweede burgerlijk huwelijk, 
zonder dat het eerste religieus huwelijk door de kerkelijke overheid anthon
den is, als een wanprestatie die onmiddellijk de ontbinding van de overeen
komst tot gevolg heeft als de werkgever zich er wil op beraepen. 
In de zaak van een lerares die om deze 'reden het voordeel van haar 
definitieve benoeming ontnomen werd, zodat ze in het tijdelijk regime 
kwam en op grand van de wettelijke bepalingen betreffende de arbeidsover
eenkomsten voor onbepaalde duur ontslagen kon worden met inachtneming 
van een opzeggingstermijn, stelt het Arbeidshof te Antwerpen (15 novem
ber 1982, R. W., 1982-83, 2762, noot W.R.) dat het uitdrukkelijk ont
bindend beding met directe werking uit het Algemeen Reglement nietig 
is wegens schending van artikel 36 Arbeidsovereenkomstenwet (bescher
ming huwelijksvrijheid). Dit artikel verbiedt evenwel niet de opzegging 
met vergoeding of met inachtneming van een regelmatige opzeggingster
mijn. 

Niettegenstaande de huwelijksvrijheid als hoogst persoonlijk recht niet in 
het gedrang zou mogen komen, dient zij in casu gerelativeerd te worden in 
het Iicht van de bijzondere aard van de arbeidsovereenkomst door het Hof 
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omschreven als het geven van christelijk onderwijs aan christelijke kinderen 
in het raam van een vrij onderwijs gewaarborgd door de Grondwet. De 
werkgever kon dan ook met toepassing van het ingeroepen conventioneel 
ontbindend beding de definitieve benoeming van de lerares als beeindigd 
beschouwen en de overblijvende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
duur ontbinden met inachtneming van een opzeggingstermijn. 

19. In Belgie bestaat vooralsnog geen interne wetgeving die specifiek gericht 
is op de bescherming van de private levenssfeer als geheel. Sedert het begin 
van de jaren '70 werden wel meerdere wetsvoorstellen en -ontwerpen met 
het oog op de totstandbrenging van zo'n wettelijke regeling bij het Parle
ment ingediend. Deze teksten betrachten overwegend de bescherming van 
het priveleven tegen misbruik van de moderne informatietechnologieen 
(Voorstel betreffende de oprichting en het gebruik van gegevensbanken 
door openbare instellingen, Gedr. St., Kamer, 1981-82, nr. 298/1 ingediend 
door R. Hendrick, G. Mundeleer en W. Kuypers; Voorstel betreffende de 
informatica en de bescherming van de privacy, Gedr. St., Kamer, 1981-82, 
nr. 232/1 ingediend door L. Van Den Bossche, N. De Batselier en G. 
Bossuyt; Voorstel van resolutie betreffende de eerbiediging van de persoon
lijke levenssfeer en het gebruik van de informatica, Gedr. St., Kamer, 
1981-82, nr. 18111 ingediend door A. Spaak, G. Clerfayt en B. Risoupou
los; Voorstel betreffende de gemeentelijke informatica, Gedr. St., Kamer, 
1981-82, nr. 113/1). Enkele wetsvoorstellen zijn specifiek gericht op de 
bescherming van de identiteit van verdachten (Gedr. St., Kamer, 1984-85, 
nr. 1123/1; Gedr. St., Senaat, 1984-85, nr. 816/1; Gedr. St., Senaat, 1985-
86, nr. 204/1). 

Ter gelegenheid van de verklaring tot herziening van de Grondwet van 
1 oktober 1981 stelt de regering dat er reden is tot herziening van Titel II 
van de Grondwet door invoeging van een nieuw artikel 7 bis teneinde het 
priveleven te beschermen (B.S., 6 oktober 1981, 12402). Bind 1983 dient 
Minister van Justitie Gol een antwerp tot bescherming van bepaalde aspec
ten van de persoonlijke levenssfeer bij de Kamer in dat hij op 19 juni 1985 
weer intrekt (Gedr. St., Kamer, 1983-84, nr. 778/1; Berleur, J. en Poullet, 
Y., ,Le droit a la vie privee selon le pro jet Gol", J. T., 1982, 769 e. v.; 
Debeuckelaere, W., , , Wie vrijheid wil moet vrijheid inleveren. De privacy 
volgens Gol", Tegenspraak, 1984, 1 e.v., ,Privacy, afluisteren en bespie
den: het wetsontwerp Gol", Tegenspraak, 1984, 3 e.v., ,Privacy, recht en 
informatica: het wetsontwerp Gol", Tegenspraak, 1984, 18 e.v.; Debeucke
laere, W. en Teerlinck, P., ,Privacy, recht en informatia: het wetsontwerp 
Gol", Tegenspraak, 1983, 40 e.v.). Het antwerp wordt vervangen door en 
opgesplitst in een afluister- en bespiedingsontwerp ( Gedr. St., Kamer, 
1984-85, nr. 1227/1) en een databankenontwerp (Gedr. St., Kamer, 1984-
85, nr. 1330/1) in de hoop de aanneming van dit laatste niet te belemmeren 
door het verzet dat wordt verwacht tegen het eerste. 

Met de bespreking van dit laatste antwerp is nog geen aanvang gemaakt. 
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Het eerste antwerp wordt kart na zijn neerlegging besproken in de Kamer
commissie voor Justitie, die de behandeling ervan sine die uitstelt (zie de 
amendementen onder nr. 1227/2-4). In wezen strekt het antwerp Gal min
der tot bescherming van het priveleven van de burger dan tot machtiging 
van de overheid tot intrusie in de privesfeer door afluistering. Dit antwerp 
wordt geamputeerd door de bepalingen i.v.m. de toegelaten afluistering 
door de gerechtelijke overheden uit de tekst te lichten en in te lassen in een 
nieuw antwerp op de bescherming van de openbare veiligheid (X., 
,(Nieuw?) wetsontwerp m.b.t. afluisteren en bespieden in parlement neer
gelegd", Liga, 1986, 1 e.v.). 

Een ander wetsontwerp van Minister Gal beoogt de invoeging van een 
artikel 90bis in het Wetboek van Strafvordering m.b.t. de opsporing van 
telefoonoproepen (Gedr. St., Kamer, 1984-85, nr. 1234/1, 2 en 3; Par/. 
Hand., Kamer, 3 en 4 juli 1985, Gedr. St., Senaat, 1984-85, nr. 926/1; zie 
oak Luik, 21 januari 1985, J.L., 1985, 166; Brussel, 30 april 1986, J.L., 
1986, 664). 

Op 31 oktober 1987 verklaren de Kamers andermaal dater reden bestaat 
tot herziening van Titel II van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te 
voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden 
gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden (B.S., 9 november 1987). 

20. De Wet van 8 augustus 1983 (B.S., 21 april1984) geeft een wettelijke 
basis aan het sedert 1968 opgerichte Rijksregister (Wallemacq, A., ,Le 
registre national des personnes physiques'', J. T., 1984, 701; ,,De wettelijke 
start van het Rijksregister", Symposium georganiseerd door het Centrum 
voor fiscale wetenschappen en bedrijfsbeleid, Postuniversitair Instituut van 
de Economische Hogeschool St. Aloysius en de Fiscale Hogeschool op 
10 februari 1984- gestencilde teksten; Barthelemy, J., ,De Wet van 8 au
gustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen", 
De Gem., 1987, 63 e.v.). 

Het Rijksregister is een systeem van informatieverwerking, dat instaat voor 
de opneming, de memorisatie en de mededeling van informatie betreffende 
de identificatie van natuurlijke personen (art. 1). Iedere persoon wordt 
aangewezen door een enig identificatienummer van elf cijfers (art. 2). Het 
Rijksregister neemt negen basisgegevens op m.n. naam en voornaam, 
geboorteplaats en -datum, geslacht, nationaliteit, hoofdverblijfplaats, 
plaats en datum van overlijden, beroep, burgerlijke staat en samenstelling 
van het gezin. Op verzoek van een gemeentebestuur kunnen nag andere 
bevolkingsgegevens opgenomen worden (art. 3). 

Omwille van de bescherming van de privacy van de burger is de toegang 
tot de opgeslagen informatie niet vrij. Nochtans werd in uitvoering van 
artikel 5 reeds aan verscheidene overheden, ambtenaren en diensten bij 
K.B. toegang verleend (zie a.m. K.B. 27 september 1984, B.S., 19 oktober 
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1984, 14003; K.B., 20 april1984, B.S., 1 mei 1984, 5856; K.B., 17 decem
ber 1984, B.S., 26 januari 1985, 864; K.B., 12 november 1984, B.S., 
1 februari 1985, 1128; K.B., 12 augustus 1985, B.S., 7 september 1985, 
12829; K.B., 22 oktober 1984, B.S., 8 november 1984, 14609; K.B., 
5 maart 1987, B.S., 26 maart 1987; M.B., 27 maart 1987, B.S., 9 april 
1987; zie ook Delva, W., Burgerlijk Wetboek, Story-Scientia onder W. 
8 augustus 1983). 
Met bet oog op de vrijwaring van de persoonlijke levenssfeer beeft ieder 
ingeschreven persoon recht op mededeling en verbetering van de opgeno
men gegevens (art. 10; de uitoefening van dit recht wordt geregeld door het 
K.B. van 3 april 1984, B.S., 13 juni 1984, 8686) en zijn de personen die 
beroepsmatig actief zijn bij de inzameling, verwerking of mededeling van 
de informatie gehouden tot het beroepsgeheim (art. 11). 
Ben Raadgevende Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer wordt opgericht (art. 12). Deze Commissie heeft adviesbevoegd
heid om trent aangelegenheden i. v .m. de privacy van de burger en ontvangt 
en onderzoekt de klachten i. v.m. de toepassing van de wet op het Rijksregis
ter (samenstelling en werkwijze worden geregeld door bet K.B. van 20 april 
1984, B.S., 26 april1984, 5487, dat tevens het art. 6 uitvoert van het K.B. 
nr. 141 van 30 december 1982, B.S., 13 januari 1983, 479tot oprichting van 
een databank betreffende de personeelsleden van de overheidssector, dat 
ook de oprichting van een Raadgevende Commissie in het vooruitzicbt 
stelde). 

§ 2. Recht op afbeelding 

21. Het recht op afbeelding is een zelfstandig persoonlijkheidsrecht (Dou
trelepont, C., ,L'introuvable droit a !'image", in Melanges offerts a R. 
Vander Elst, I, Brussel, Ed. Nemesis, 1986, 223 e.v.). Soms evenwel wordt 
de litigieuze afbeelding gemaakt of gebruikt in omstandigheden die tevens 
een inbreuk op de privacy van de afgebeelde persoon inhouden. (Voor een 
overzicht van recente Franse recbtspraak inzake recht op privacy en recht 
op afbeelding zie Perlberger, J., ,Chronique de jurisprudence, Le droit 
d'auteur", J. T., 1986, 622-638). De feiten kunnen dan naar keuze van de 
eiser zowel als een schending van het recbt op afbeelding als van het recht 
op privacy gekwalificeerd worden. Aldus koos de persoon wiens foto 
zonder zijn instemming op verkiezingsdrukwerk afgebeeld was geworden 
voor een eis wegens schending van zijn privacy, omdat op deze wijze ten 
onrechte gesuggereerd werd dat bij met de desbetreffende politieke partij 
zou sympathiseren (Rb. Luik, Kart Ged., 24 september 1982, Jur. Liege, 
1982, 419). 

De Burgerlijke Rechtbank te Antwerpen heeft zich uitgesproken over de 
herstelvordering van een vrijzinnig gezin van wie portretten uit de privesfeer 
aangewend waren geworden voor religieuze propaganda. De fotograaf en 
de verspreider van de foto's worden in solidum veroordeeld tot een extrapa-
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trimoniale schadeloosstelling wegens schending van het persoonlijkheids
recht op afbeelding en- in hoof de van de verspreider - wegens schending 
van artikel1382 B.W., doordat de foto's gepubliceerd werden in een 
(christelijke) context die strijdig is met de levensbeschouwelijke overtuiging 
van eisers. De rechtbank stelt tevens een schending vast van artikel 20 
Auteurswet (Rb. Antwerpen, 24 juni 1985, R. W., 1985-86, 2645, noot 
Bailon, G.). 

Deze i.v.m. het recht op afbeelding veelvuldig ingeroepen wetsbepaling 
verbiedt de maker of eigenaar van een plastisch auteurswerk, dat het portret 
van een bepaalde persoon voorstelt, dit werk te verveelvoudigen of open-

. baar tentoon te stellen zonder toestemming van de geportretteerde. Deze 
wetsbepaling is een bijzondere en dus in haar toepassing beperkte specifica
tie van het veel algemenere recht op afbeelding. Niettegenstaande haar 
ouderdom (de Auteurswet dateert van 1886) is zij nog steeds in de praktijk 
bruikbaar; anders: Vred. Brussel, 29 december 1986, R. W., 1986-87,2385, 
noot Voorhoof, D.; over artikel 20 Auteurswet zie o.m. Van !sacker, F., 
Kritische synthese van het Belgische auteursrecht, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1985, nr. 176 e.v. en ,Lex ferenda na honderd jaar 
auteurswet", in Honderd jaar Auteurswet, Corbet. J. (ed.), Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen, 1987, 15; Berenboom, A., Le droit d'auteur, 
Brussel, Larcier, 1984, nr. 65). 

Toepassing van artikel 20 Auteurswet wordt ook gemaakt in Rb. Brussel, 
19 juni 1981, R. W., 1981-82, 2616, noot Corbet, J. Een zeeofficier op de 
grote vaart treedt enkele malen op als amateur clown onder de artiesten
naam ,Bobo de clown". Foto's van hem in clownsplunje worden met zijn 
akkoord tentoongesteld in het winkelraam van de fotograaf. Deze laatste 
staat buiten weten van de geportretteerde de negatieven af aan een derde, 
die ze afdrukt op de frontpagina van kalenders. De geportretteerde spant 
een geding aan. Na een discussie over de herkenbaarheid van de eiser in de 
clownfiguur die de Recht bank bevestigend oplost, wordt zowel materiele als 
morele schadevergoeding toegekend. De materiele schadevergoeding ten 
bedrage van 20.000 F wordt verondersteld overeen te stemmen met het 
bedrag dat eiser zou ontvangen hebben om als ,Bobo" te poseren, zo hij 
daarmee zou ingestemd hebben en wordt enkel ten laste gelegd van de 
fotograaf. Daarentegen worden de fotograaf en de derde solidair veroor
deeld tot betaling van de morele schadevergoeding van 50.000 F om onge
wilde ruime bekendheid gegeven te hebben aan de minder serieuze activitei
ten van een persoon die uitzicht had op een nieuwe, ernstige 
beroepsactiviteit. 

22. Het akkoord van de persoon om zijn afbeelding te vervaardigen en/ of 
te gebruiken is onbetwistbaar de beslissende factor waaraan het optreden 
van de afbeelder getoetst wordt. Ontstentenis van toelating staat gelijk met 
schending van het recht op afbeelding (Rb. Luik, Kort ged., 24 september 
1982, Jur. Liege, 1982, 419). 
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De eis gesteund op de schending van het recht op afbeelding verschilt aldus 
van een eis gesteund op artikel1382 B.W. 

De Burgerlijke Recht bank te Antwerpen benadrukt dit met zoveel woorden: 
,Overwegende dat wie zijn vordering Iaat steunen op het recht op afbeel
ding (zoals eisers doen), geen fout noch schade noch causaal verband tussen 
beide (art. 1382 B.W.) hoeft te bewijzen; dat bedoeld recht los staat van 
de quasi-delictuele aansprakelijkheid (onrechtmatige daad) en is geschon
den door het enkel feit van de publikatie zonder toestemming van de 
afgebeelde persoon" (Rb. Antwerpen, 24 juni 1985, geciteerd). 

Soms evenwel, grijpt de schending van het recht op afbeelding plaats in 
omstandigheden die eeri aquiliaanse fout insluiten, zodat artikel 1382 B.W. 
als bijkomende rechtsgrond kan ingeroepen worden en eventueel tot een 
belangrijker herstel kan leiden (zelfde zaak). 

23. Privepersonen moeten expliciet toelating geven (Rb. Antwerpen, 24 ju
ni 1985, geciteerd). 

De toelating is bijzonder. Een toelating tot het maken van een afbeelding 
houdt niet tevens toelating in tot het verspreiden en gebruiken van de 
afbeelding (Rb. Mechelen, 29 maart 1983, R. W., 1984-85, 62). 

Voor afbeeldingen in een professioneel milieu, echter, wordt soms een 
strengere beoordeling van de eis van het slachtoffer voorgestaan en wordt 
zijn toestemming vermoed. 

Aldus is een Brusselse vrederechter van mening dat een vrouw, die zich door 
een modefotograaf Iaat fotograferen in door een derde ontworpen en ter 
beschikking gestelde kledij, weet en moet weten dat deze foto's hun weg 
kunnen vinden naar reclamebladen. Als zij in die omstandigheden geen 
enkel voorbehoud maakt, mag zij verondersteld worden er minstens impli
ciet mee ingestemd te hebben dat die derde de gemaakte foto's voor 
publiciteitsdoeleinden gebruikt, zodat haar eis tot schadevergoeding onge
grond is. De vrederechter voegt eraan toe dat eiseres maar bij voorbaat haar 
rechten had moeten veiligstellen door een vergoeding te bedingen. Nochtans 
zou, samen met de annotator, kunnen gesteld worden dat juist het ontbre
ken van een vooraf bedongen vergoeding doet vermoeden dat eiseres niet 
om haar akkoord gevraagd werd of het niet wenste te geven. Hoe streng 
de vrederechter wei oordeelt blijkt uit zijn opwerping ,dat tegenwoordig 
ongeveer iedereen overal afgebeeld wordt of afgebeeld kan worden met of 
tegen zijn zin en dat een verhaal daartegen niet meer denkbaar is, tenzij in 
enkele heel beperkte gevallen, b.v. bij grove aantasting van enkel funda
mentele rechten''. Dit is niet meer of minder dan de negatie van het nu toch 
algemeen erkende recht op afbeelding (Vred. Brussel, 29 december 1986, 
R. W., 1986-87, 2384, noot Voorhoof, D.). 

Als een strengere beoordeling jegens professionele modellen geboden is, 
moet zij toch strikt beperkt worden tot de gevallen waarin zij werkelijk als 
zodanig optreden. Een hostess, die een opleiding tot fotomodel volgt en in 
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dat verband foto's Iaat maken in de studio van een beroepsfotograaf zonder 
ooit het beroep van fotomodel uit te oefenen, mag niet beschouwd worden 
als een beroepsmatig fotomodel. Als later blijkt dat die foto's gediend 
hebben om platenhoezen te illustreren waarvan een de evocatieve titel 
draagt , , Give me your sexy body'', heeft zij recht op een materiele en morele 
herstelvergoeding vanwege de fotograaf. De personen, evenwel, die de 
bewuste foto's van de fotograaf ontvingen, mochten, gelet op de oorsprong 
en de aard van de foto's (foto's gemaakt door een beroepsfotograaf van 
een ogenschijnlijk beroepsmodel) vermoeden dat eiseres haar toelating had 
gegeven en gaan dan ook vrijuit (Rb. Mechelen, 29 maart 1983, R. W., 
1984-85, 62, tegen deze uitspraak werd hoger beroep aangetekend). 

AFDELINO 3 

STAAT VAN DE PERSOON 

§ 1. Prejudiciele vragen inzake staat van de persoon 

24. Als naar aanleiding van een eis tot voorlopige maatregelen voorafgaand 
aan een echtscheidingsgeding, meer bepaald de eis tot bijdrage vanwege de 
vader in de Iasten van onderhoud en opvoeding van het minderjarig kind, 
de zgz. vader opwerpt niet de vader van het kind te zijn, verklaart de 
Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg zich- aldus het Hof van 
Cassatie in zijn arrest van 21 mei 1987 - terecht onbevoegd om van dit 
prejudicieel geschil kennis te nemen. Krachtens artikel 569, 1° Ger. W. is 
nl. aileen de Rechtbank van Eerste Aanleg bevoegd voor betwistingen 
betreffende de staat van de persoon. Met dit arrest (Cass., 21 mei 1987, Rev. 
Not. B., 1987, 362, noot D.S.) beslecht het Hof van Cassatie gedeeltelijk 
de controverse die in de rechtsleer gerezen was i.v.m. de bevoegdheid voor 
prejudiciele vragen inzake de staat van de persoon en de bekwaamheid (over 
deze problematiek zie Repertoire Notarial, L Les Personnes, 5, La capacite 
juridique en general, door Closset, C.-L. en Laine, F., 31, nr. 21). Men 
notere wei dat het arrest geen uitspraak inhoudt over de prejudiciele vragen 
inzake bekwaamheid. 

§ 2. Akten van de burgerlijke stand 

25. De volmachten en overige stukken die bij de akten van de burgerlijke 
stand gevoegd moeten blijven, worden, nadat de personen die ze overgelegd 
heeft en de ambtenaar van de burgerlijke stand ze geparafeerd hebben, op 
de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg neergelegd, samen met het 
dubbel van de registers dat op dezelfde griffie neergelegd moet worden 
(art. 44 B.W.). 

Om de overlast die hier voor de griffies kan uit voortvloeien tegen te gaan 
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dient volksvertegenwoordiger Grafe een wetsvoorstel in strekkend tot de 
decentralizering van de bewaarplaatsen (Gedr. St., Kamer, 1981-82, 
nr. 150/1). Voorgesteld wordt de documenten na parafering neer te leggen 
in de gemeentelijke archieven. Aileen bet dubbel van de registers zou nog 
op de griffie van de rechtbank worden bewaard. 

26. De Wet van 30 maart 1984 tot wijziging van de artikelen 55, 56 en 57 
B.W. en van artikel 361 Sw. wijzigt de regeling inzake de geboorteaangifte 
(Senaeve, P., ,De Wet van 30 maart 1984 inzake de geboorteaangiften: een 
kleine wijziging met grote gevolgen", R. W., 1984-85, 1537). 

Een innovatie van de wet is de invoering van een meldingsplicht. Bij 
bevalling in een verpleeginrichting zijn de persoon die de Ieiding heeft van 
de inrichting of zijn afgevaardigde gehouden aan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand kennis te geven van de bevalling uiterlijk de eerstvolgende 
werkdag (art. 56, § 1, al. 2 B.W.). Wanneer de bevalling niet in een ver
pleeginrichting plaatsheeft, rust deze verplichting op de geneesheer of, bij 
ontstentenis, op de vroedvrouw, of, bij ontstentenis, op de andere personen 
die de bevalling bijgewoond hebben of bij wie ze heeft plaats gehad (art. 56, 
§ 2, al. 2 B.W.). 

De termijn van aangifte van de geboorte werd van drie op vijftien dagen 
gebracht te rekenen van de bevalling (art. 55 B.W.). De geboorte moet 
aangegeven worden door de vader, de moeder of beide ouders of wanneer 
dezen zulks verzuimen door de persoon die de Ieiding heeft van de verpleeg
inrichting of zijn afgevaardigde of, bij bevalling buiten een verpleeginrich
ting, door de geneesheer, vroedvrouw of andere personen die bij de beval
ling tegenwoordig zijn geweest of door de persoon bij wie de bevalling heeft 
plaatsgehad (art. 56, § 1, al. 1 en § 2, al. 1 B.W.). 

De nieuwe tekst om vat ook een subsidiaire regeling. Indien niemand aangif
te heeft gedaan binnen vijftien dagen volgend op de geboorte geeft de 
ambtenaar van de burgerlijke stand, binnen drie werkdagen volgend op het 
verstrijken van die termijn, daarvan mededeling aan de persoon die hem 
van de bevalling kennis heeft gegeven. Deze doet dan de aangifte binnen 
drie dagen na ontvangst van de mededeling (art. 56, § 3 B.W.). 

De termijnen van drie en vijftien dagen zijn vervaltermijnen. 

De reeds bestaande praktijk van vaststelling van de geboorte aan de hand 
van een verklaring van een door de ambtenaar van de burgerlijke stand 
toegelaten geneesheer wordt gelegaliseerd (art. 56,§ 4 B.W.). De verplichte 
aanwezigheid van twee getuigen bij bet opstellen van de geboorteakte is 
afgeschaft (art. 56, al. 2 oud B.W.). 

Het verzuim of de laattijdigheid van aangifte of kennisgeving wordt gestraft 
met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en een geldboete 
van 26 tot 200 F of een van deze straffen (art. 361 Sw.). 

27. Als om trent een vreemd meisje dat in het buitenland geboren is en in 
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Belgie gewettigd wordt door adoptie (sedert de Adoptiewet van 27 april 
1987 vervangen door de ,volle adoptie") door een Belgisch echtpaar geen 
geboorteakte bestaat, kan bet vonnis dat de wettiging door adoptie homolo
geert de ontbrekende geboorteakte niet vervangen, maar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg van de woonplaats van de adoptanten kan een vonnis wijzen 
dat geldt als geboorteakte en overgeschreven wordt in de registers van de 
burgerlijke stand. De betrokken minderjarige zal zo weinig problemen 
ondervinden om in de toekomst haar identiteit te bewijzen. Haar private 
belangen worden beter gediend dan in de strikte opvatting van de annotator, 
H. Bogaert, volgens welke de Belgische rechter vreemde akten betreffende 
vreemdelingen niet zou mogen verbeteren of vervangen, zodat de betrokke
ne zijn identiteit en afstamming met andere middelen overeenkomstig 
artikel 46 B.W. zou moeten bewijzen (Antwerpen, 13 juni 1984, R. W., 
1985-86, 1203, noot Bogaert, H.; zie ook Lenaerts, K., ,Kroniek van het 
internationaal privaatrecht ( 1980-1985) (Eerste deel)'', R. W., 1986-87, 1857 
e.v. (i.e. 1861, nr. 6). 

Zo ook vervangt een vonnis de akte van overlijden die niet kan opgesteld 
worden wanneer het overlijden wei met zekerheid uit de omstandigheden 
kan afgeleid worden, maar niet materieel kan vastgesteld worden (Rb. Luik, 
27 juni 1985, J.L., 1986, 112, Rev. Not. B., 1986, 361). 

28. Artikel 57 B.W. bepaalt dat de geboorteakte het geslacht van het kind 
vermeldt. In een wereld die slechts mannen en vrouwen kent en het geslacht 
tot uitgangspunt neemt voor allerhande maatschappelijke indelingen, is het 
van belang dat ieder individu in de geboorteakte met zijn werkelijk geslacht 
wordt aangewezen. Het bewijs van het geslacht wordt immers alleen gele
verd door de vermeldingen van de geboorteakte. 

De wet definieert bet geslacht niet en reikt evenmin criteria aan voor de 
bepaling ervan. De vaststelling gebeurt door de ambtenaar van de burgerlij
ke stand, die zich verlaat op het oordeel van de arts, die bij de bevalling 
aanwezig was. Het is steeds gebruikelijk geweest het geslacht bij de geboorte 
te beoordelen op grond van uitwendige morfologische kenmerken. In de 
meeste gevallen is dit klaarblijkelijk geslacht ook het werkelijk geslacht. 

De wetenschap is evenwel tot het inzicht gekomen dat het geslacht van een 
persoon van meerdere in- en uitwendige lichaamskenmerken afhangt. Er 
zijn minstens vijf relevante geslachtscriteria: bet genetisch, gonadisch, 
morfologisch, hormonaal en psychologisch criterium. 

29. Onder diegenen, die niet zonder meer bij het mannelijk of het vrouwe
lijk geslacht kunnen ingedeeld worden, maakt men een onderscheid tussen 
interseksuelen en transseksuelen. 

Bij interseksualiteit zijn van bij de geboorte de kenmerken van het manne
lijk en vrouwelijk geslacht aanwezig. Op een gegeven moment in de ontwik
keling van de hermafrodiet ervaart deze het geslacht, dat hem in zijn 
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geboorteakte op grond van de toen vaststelbare anatomische kenmerken 
werd toebedeeld en waaronder zijn omgeving hem kent, niet meer als het 
juiste. Als met medische tussenkomt op zijn verzoek tot geslachtsverduide
lijking (accentuering en ontplooiing van de dominante geslachtskenmerken) 
wordt overgegaan en het aldus benadrukte geslacht verschilt van dat dat in 
de geboorteakte vermeld staat, rijst de vraag of de vermelding van het 
geslacht en de geslachtsgebonden voornaam in de geboorteakte kan· gewij
zigd worden. 
Eenzelfde juridisch probleem doet zich voor bij transseksualiteit dat van 
interseksualiteit verschilt doordat voor de geslachtscorrectie die de betrok
kene hier laat uitvoeren geen lichamelijke voorbeschiktheid aanwezig is. Het 
zijn louter psychologische gevoeligheden van behoren tot een ander geslacht 
die de betrokkene ertoe brengen zijn geslachtskenmerken te laten verande
ren. Ook hier stelt zich het probleem van de onjuistheid van de vermeldingen 
in de geboorteakte. 

30. De hoven en rechtbanken stonden voorheen weigerachtig tegenover een 
wijziging van de gebobrteakte. De persoonlijke nood van de betrokken 
persoon woog niet op tegen het beginsel van onbeschikbaarheid van de staat 
van de persoon en de verstoring van de openbare orde, die een eventuele 
aanpassing met zich zou meebrengen. 
Dit stand punt wordt nu nog verdedigd ten aanzien van de transseksueel: een 
geslachtscorrectie om louter psychologische motieven is gezien zijn thera
peutisch nut niet ongeoorloofd (Rb. Neufchateau, 14 januari 1987, Rev. 
Liege, 1987, 354, Rev. Reg. Dr., 1987, 147, noot Dijon, X.; Rb. Luik, 
5 december 1984, J.L., 1985, 424) maar verantwoordt geen verbetering van 
de geboorteakte (Rb. Antwerpen, 1 april 1981 en Rb. Antwerpen, 15 de
cember 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 411; Rb. Doornik, 19 januari 
1987, Rev. Liege, 1987, 357: de geslachtswijziging is artificieel en de 
wijziging van de geboorteakte toelaten zou een valsheid in geschrifte zijn). 
De weigering van verbetering van de geboorteakte is trouwens niet in strijd 
met het recht op privacy of het recht om te huwen (Eur. Hof R. v .d. Mens, 
17 oktober 1986, N.J., 1987, nr. 945, noot E.A.A.L.). Sinds men evenwel 
de interseksueel van de transseksueel is gaan onderscheiden, tekent zich een 
gunstige ontwikkeling af. Bij interseksualiteit wordt de verbetering van de 
geslachtsaanduiding in de geboorteakte wel toegestaan (Brussel, 12 juni 
1984, R. W., 1984-85, 2001, advies O.M., noot Pauwels, J.-M.). De licha
melijke voorbeschiktheid tot het nieuw benadrukte geslacht laat immers toe 
te besluiten dat het geslacht bij de geboorte wegens onwetendheid of 
onoplettendheid foutief werd genoteerd. De foutieve vermelding moet, nu 
ze ontdekt is, kunnen gecorrigeerd worden. 
Kortom, een verandering van geslacht is geen reden tot verbetering van de 
akte van de burgerlijke stand; aileen een verduidelijking van de overwegen
de geslachtskenmerken, waardoor een vroegere vergissing aan het Iicht 
komt, laat verbetering toe. 
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Omdat het bij interseksualiteit gaat om de verbetering van een fout en niet 
om de verandering van een oorspronkelijk correct vermeld gegeven, kan de 
rechter, samen met de correctie van het geslacht, de aanpassing van de 
voornaam toestaan zonder dat daartoe de procedure voorgeschreven door 
de Wet van 15 mei 1987 (infra) moet gevolgd worden. 

31. Zo klaar als het onderscheid interseksualiteit-transseksualiteit theore
tisch kan voorgesteld worden, zo vaag en dubbelzinnig blijft soms de 
praktische toepassing. 

Uit het vonnis van de Rechtbank van Neufchateau (geciteerd) is bij voor
beeld niet duidelijk af te leiden of de eiser trans- of interseksueel is. 
Hetzelfde kan gezegd worden van de vonnissen van de Recht bank van Luik 

· d.d. 1 april 1981 (Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 357) en 5 december 1984 
(J.L., 1985, 424), die het medisch profiel van de eiser met dezelfde termen 
schetsen (vrouwelijk pseudo-hermafroditisme). Ook het vonnis van de 
Rechtbank van Namen d.d. 28 april 1982 is op dit punt niet zeer duidelijk 
(Rb. Namen, 28 april1982, Rev. Reg. Dr., 1982, 311, noot Dijon, X.). De 
rechtbank kan nochtans het overleggen van een gemotiveerd deskundig 
verslag bevelen dat uitsluitsel moet geven over het precieze geslacht van de 
eiser (Rb. Luik, 1 april1981, geciteerd; Rb. Tongeren, 23 september 1986, 
Limb. Rechtsl., 1987, 156). 

De Rechtbank te Neufchateau kent het onderscheid interseksualiteit-trans
seksualiteit, maar hecht er geen determinerend belang aan, omdat de 
geslachtsaanpassing in de beide situaties ingegeven wordt door een niet te 
beheersen drang naar het als het enige juist ervaren geslacht. De samenle
ving heeft er geen baat bij dat personen verplicht worden met een verkeerde 
geslachtelijke identiteit door het Ieven te gaan en een verbetering van de 
geboorteakte is dus aangewezen. 

Dit standpunt wordt juridisch verantwoord door een extensieve interpreta
tie van het begrip , verbetering van de geboorteakte": daaronder valt niet 
enkel de rechtzetting van vergissingen of onregelmatigheden, maar ook de 
aanpassing (,ajuster") van de akte aan wijzigingen in de staat van de 
persoon. De titel mag niet moeilijker veranderbaar zijn dan het gegeven dat 
hij moet vaststellen. De ruimdenkendheid van de rechter blijkt ten voile uit 
de passage ,que, par ailleurs, le principe de l'indisponibilite de l'etat ne 
saurait interdire que soit juridiquement pris en compte le changement 
intervenu du fait que Ia composante psychologique s' est revelee en complete 
discordance avec Ies autres composantes, d'ordre physique, du sexe". Hij 
voegt eraan toe dat het juridisch geslacht samenvalt met het sociaal beleefd 
geslacht (cf. Rb. Luik, 1 april1981, geciteerd; Rb. Luik, 5 december 1984, 
geciteerd). 

De rechter trekt de redenering nochtans niet door voor de aanpassing van 
de voornaam (de Rechtbank te Luik, 5 december 1984, geciteerd, deed dit 
wei). Hier acht hij zich onbevoegd, omdat het in casu niet om een verbete-
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ring maar om een verandering zou gaan. De rechter in boger beroep 
hervormt evenwei dit onderdeei van de beslissing en staat ook de aanpassing 
van de voornaam toe, omdat, rekening gehouden met het gebruik dat een 
kind een jongens- of meisjesnaam krijgt in overeenstemming met zijn 
gesiacht, de ouders bij de naamgeving wei degelijk gedwaaid hebben (Luik, 
15 juni 1987, Rev. Liege, 1987, 994). 

§3. Naam 

A. F AMILIENAAM 

1. De toebedeling van de naam 

32. De Afstammingswet d. d. 31 maart 1987 voert een nieuwe naamregeling 
in in artikei 335 B. W. 
Het kind van wie de afstamming vaststaat ten aanzien van een ouder krijgt 
de naam van die ouder. 
Als de afstamming tegelijkertijd vaststaat ten aanzien van de beide ouders, 
draagt het kind de naam van de vader, onverschillig of het in of buiten het 
huwelijk geboren is. 
Nieuw in de naamregeling van artikel 335 B.W. is dat het kind de naam van 
de moeder behoudt ais de vaderlijke afstamming na de moederlijke afstam
ming wordt vastgesteld. Voorheen werd dan meestal de voorrang gegeven 
aan de naam van de vader (Brussel, 30 juni 1981, Pas., 1981, II, 133, J. T., 
1982,723, noot Watte, N.). Thans evenwei bestaat in dat gevai de mogelijk
heid voor de ouders om v66r de ambtenaar van de burgerlijke stand te 
verklaren dat het kind toch de naam van de vader zai dragen. Voor 
overspelige kinderen geidt de suppiementaire voorwaarde dat zij de naam 
van de vader slechts kunnen dragen als zijn echtgenote daarmee instemt. 
Reeds jaren wordt getracht aan de regeling van naamgeving te sleutelen om 
de gelijkheid van man en vrouw ook op dit punt volledige uitwerking te Iaten 
vinden (zie de voorstellen Klein, Gedr. St., Kamer, 1982-83, nr. 566/1, 
Remade en Van Den Bossche, Gedr. St., Kamer, 1982-83, nr. 684/1, en 
Van Den Bossche, Gedr. St., Kamer, 1983-84, nr. 951/1 en 1985-86, 
nr. 27211). Het nieuwe artikel 335 B.W. doet wei enige toegeving aan de 
moeder, maar houdt geen echte hervorming ten grande in. 
Zoals wij vroeger reeds schreven (Guidix, E., ,De gevoigen van de afstam
ming andere dan het erfrecht", in Afstamming en adoptie, Baeteman, G. 
(ed.), Verslagenboek van de Studiedag d.d. 21 maart 1987, Rechtsfaculteit 
V.U.B., Brussel, Story-Scientia, 1987, nr. 211), lijkt de kans dat die er 
binnen korte tijd komt nu zeer twijfeiachtig (voor een voorstei van een zeer 
eenvoudig systeem van naamregeling zie het wetsvoorstel van L. Van Den 
Bossche, geciteerd: ,Het kind draagt de naam van de vrouw uit wie het 
geboren is"; zie ook de commentaar bij vroegere voorstellen van Mahillon, 
P., ,A propos du nom de famille", J. T., 1985, 313 e. v. en ,Le nom 
patronymique: unite ou diversite?", Rev. Not. B., 1984, 278 e.v.). 
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33. De Wet van 26 januari 1987 tot wijziging van artikel 358 B.W. en de 
Adoptiewet van 27 april 1987 wijzigen het naamrecht van de geadopteerde 
(art. 358 B.W.) en de ten volle geadopteerde (art. 370 B.W.). De geadop
teerde krijgt de naam van de adoptant of bij gelijktijdige adoptie door twee 
echtgenoten, die van de man. Partijen kunnen echter overeenkomen dat de 
geadopteerde zijn naam zal behouden gevolgd door die van de adoptant of 
van de adopterende man. Is de geadopteerde meerderjarig, dan kunnen de 
partijen in alle omstandigheden overeenkomen dat de naam van de geadop
teerde onveranderd blijft: 
In geval van adoptie, door de man, van het adoptief kind van zijn echtgeno
te, komt de naam van de adopterende man in de plaats van die van de 
geadopteerde. Adoptie door een vrouw van het kind of adoptief kind van 
haar man heeft daarentegen geen wijziging van de naam van de geadopteer
de tot gevolg. 

2. De naam in het huwelijk en bij echtscheiding 

34. Problemen i. v .m. de naam rijzen vaak naar aanleiding van het huwelijk 
of de beeindiging ervan. 
De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent beslist dat een 
Britse man, die naar Brits recht een samengestelde naam heeft en onder het 
tweede deel van die naam de Amerikaanse nationaliteit verwerft, in Belgie 
met een Belgische vrouw mag huwen onder zijn Amerikaanse naam (Rb. 
Gent, Kort Ged., 12 augustus 1982, R. W., 1983-84, 101, noot De Foer, L.). 

35. Nog steeds bestaat het gebruik dat de gehuwde vrouw zich in het 
dagelijks leven doet kennen onder de naam van haar man. Bij de echtschei
ding vervallen echter haar aanspraken op diens familienaam. Ook arti
kel 216, § 2 B.W. verliest dan uitwerking (Pintens, W., Naam, A.P.R., 
Gent, Story-Scientia, 1982, nr. 112). Het feit dat een vrouw tijdens het 
huwelijk onder de naam van hi:tar man in verbinding met de hare politieke 
bekendheid verworven heeft, doet aan deze regel geen afbreuk. Het verbod 
tot gebruik van de naam van de ex-echtgenoot kan door een dwangsom 
worden gewaarborgd (Rb. Brussel, 27 januari 1982, R. W., 1983-84, 2970, 
noot Pintens, W.). 

3. De handelsnaam 

36. Als bestanddeel van de persoonlijkheid wordt de naam beschermd door 
een persoonlijkheidsrecht. Maar dit geldt slechts voor zover hij zijn extrapa
trimoniaal karakter behoudt. Een handelaar oefent het persoonlijkheids
recht op zijn naam onder meer uit door die naam te gebruiken in zijn 
commerciele bedrijvigheid. Als handelsnaam of als merk maakt de naam 
niet I anger deel uit van de staat van de persoon. 
Hij wordt een bestanddeel van diens vermogen en als zodanig wordt hij 
beschermd door een zakelijk re£ht. 
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Het feit dat twee handelaars, die concurrenten zijn, dezelfde familienaam 
hebben, verbiedt hen niet deze als handelsnaam te gebruiken, maar verplicht 
aileen diegene, die zich het laatst als handelaar heeft gevestigd, de nodige 
voorzorgen te nemen, opdat geen verwarring zou ontstaan (Cass., 20 febru
ari 1980, Arr. Cass., 1979-80, 742; Pas., 1980, I, 740). 

Als bestanddeelvan het vermogen gaat de handelsnaam over op de nabe
staanden, die een naamlening kunnen toestaan. 

W anneer de rechtsopvolgers van de eigenaar van een handelszaak deze met 
haar benaming overdragen aan een vennootschap onder beding dat de naam 
van de vroegere exploitant mag gebruikt worden als hij voorafgegaan wordt 
door de woorden Anciens Etablissements of hun afkorting en/ of hun 
vertaling, mag deze vennootschap een nieuwe vennootschap oprichten, die 
de overgedragen handelsactiviteit voortzet, doch onder geen andere dan de 
overeengekomen benaming (Brussel, 12 januari 1983, R. W., 1985-86, 
1020). 

4. De naamsverandering 

37. De Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (B.S., 
10 juli 1987, 10774) heft de Wet van 11 germinal jaar XI (gewijzigd bij de 
Wet van 2 juli 1974) open stelt een nieuwe regeling in voor de toekenning 
van voornamen (zie infra) en de verandering van naam en voornaam (Smet, 
E., ,De nieuwe wet betreffende de namen en voornamen", De Burg St., 
1987, 63 e.v.). De procedure tot verandering vannaam wordt in vergelijking 
met vroeger ingekort. 

De oude wet stelde zeer onbepaald dat de verzoeker ,enigerlei reden" tot 
naamsverandering moest hebben (art. 4, W. 11 germinal jaar XI). Maar de 
ouders Iaten niet van een voldoende reden blijken, als zij de ouderlijke 
gelijkheid ook inzake naamgeving willen doorvoeren door, in strijd met de 
gewoonte (thans bekrachtigd door art. 335 B.W.), door een procedure van 
naamsverandering hun kind een samengestelde naam te geven en zij daartoe 
de regels van het E.V.R.M., het Verdrag van Kopenhagen betreffende de 
opheffing van aile vormen van discriminatie jegens vrouwen en het alge
meen rechtsbeginsel van gelijkheid tussen man en vrouw inroepen (R.v.St., 
23 juli 1986, J. T., 1986, 595). 

Artikel 3, al. 2 van de Wet van 15 mei 1987 bepaalt nu dat de naamsveran
dering uitzonderlijk is en dat het verzoek op ernstige redenen moet steunen. 
De nieuwe naam mag geen aanleiding geven tot verwarring, noch de 
verzoeker noch derden kunnen schaden. 

Zoals voorheen wordt over het verzoek tot een naamsverandering die niet 
verbonden is met een wijziging van staat bij koninklijk besluit beslist. De 
toelating tot naamsverandering is dus een administratieve akte waartegen 
niet bij de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht kan opgekomen 
worden (R.v.St., 30 juli 1985, J. T., 1986,47, noot De Gavre, J., ,Procedu
re de changement de nom et mineur sous tutelle"). 
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In tegensteiling tot de nieuwe procedure van voornaamsverandering wordt 
het K.B. van naamsverandering zoals voorheen gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad om belanghebbenden toe te Iaten verzet aan te tekenen bij de 
Koning (art. 5). De mogelijkheid van verzet wordt beperkt tot zestig dagen 
(1 jaar in W. 11 germinaljaar XI art. 7). Ieder die van een voldoende belang 
doet blijken, mag verzet doen. 

Omdat het recht op de familienaam een extrapatrimoniaal persoonsgebon
den recht is (een persoonlijkheidsrecht) dat uit de afstammingsband voort
vloeit, heeft de overlevende ouder, die bij toepassing van artikel 31, 5° Sw. 
geen voogd is, maar niet uit het ouderlijk gezag ontzet is, in zijn hoedanig
heid van bestuurder over de persoon van zijn kinderen, het recht zich te 
verzetten tegen een verandering van de familienaam van zijn kinderen 
ondernomen door de grootvader die als voorlopige voogd de goederen van 
de kinderen bestuurt (R.v.St., 30 juli 1985, geciteerd). Tegen de afwijzing 
van het verzet kan aileen een annulatieberoep bij vernietiging voor de Raad 
van State worden ingeleid (zelfde uitspraak). 

Als geen verzet wordt ingesteld, wordt de vergunning tot naamsverandering 
definitief na afloop van de termijn voor verzet van zestig dagen (art. 6, 
al. 1; 1 jaar in W. 11 germinal jaar XI, art. 8). 

Bij verzet wordt de vergunning definitief op de datum van afwijzing van 
het verzet (art. 6, al. 2). 

Een afschrift van of het uittreksel uit het besluit, dat de naamsverandering 
toestaat, wordt binnen zestig dagen na de registratie door de begunstigde 
meegedeeld aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, die binnen vijftien 
dagen het beschikkend gedeelte van het besluit in zijn register overschrijft. 
De verandering heeft gevolg op de dag van de overschrijving (art. 7-8). 

5. De naamsverbetering 

38. De familienaam is onveranderlijk sedert het Decreet van 6 fructidor 
jaar II (25 augustus 1794). Een in de geboorteakte foutief vermelde naam 
kan nochtans verbeterd worden. Ongeacht het cassatiearrest van 29 oktober 
1976 (Arr. Cass., 1977, 251, Pas., 1977, I, 250, R. W., 1977-78, 835, noot 
Pintens, W.), beslist het Hof van Beroep te Brussel in 1985 nog dat, als een 
persoon een eis tot opvordering van naam instelt omdat hij meent niet zijn 
juiste naam te dragen, de eiser, voor een vergissing begaan v66r het Decreet 
van 6 fructidor jaar II, de zekere en voortdurende wil van zijn voorouders 
moet bewijzen om de gevorderde naam te dragen, wat moet gestaafd 
worden door een openbaar en voldoende lang bezit van de naam (Brussel, 
18 april1985, J.T., 1986, 333). 

Deze uitspraak is voorbijgestreefd nu het Hof van Cassatie in navolging van 
zijn arrest van 29 oktober 1976 (geciteerd) in een tweede arrest van 30 janu
ari 1987 (Rev. Not. B., 1987, 364, T. Not., 1987, 34, concl. Proc.-Gen. 
Krings,E.,Arr. Cass., 1986-87, 705,J.T., 1988, 143,R.W., 1986-87,2357, 
concl. Proc.-Gen. Krings, E.) stelt dat naamsverbetering aileen nog moge-
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lijk is als de schrijfwijze van de familienaam in de geboorteakte van het in 
het huwelijk geboren kind :riiet overeenstemt met de schrijfwijze van de 
naam van de vader in diens geboorteakte. Aileen de schrijfwijze in de 
geboorteakte van de rechtsvoorganger, van wie men de familienaam door 
directe afstamming heeft gekregen, is dus bepalend. Het ware immers al te 
vreemd dat een zoon, die steeds de naam van zijn vader heeft gedragen zich 
ineens zou mogen beroepen op de naam die een voorouder misschien 
honderdvijftig jaar terug had. De onverjaarbaarheid van de rechtsvordering 
tot naamsverbetering reikt dus niet verder dan de levensduur van de titularis 
ervan. 

Als de persoon in wiens geboorteakte de vergissing werd begaan geen 
verbetering vraagt, zullen zijn afstammelingen dus niet de naam krijgen die 
hun familie per 6 fructidor jaar II droeg. Als zij hun oorspronkelijke naam 
wensen te dragen, zullen zij hun toevlucht moeten nemen tot naamsverande
ring. 

De nieuwe visie van het Hof van Cassatie benadrukt op deze wijze het 
bijzondere belang van de akten van de burgerlijke stand en schakelt moeilij
ke processen tot naamsverbetering op grond van onzekere documenten uit. 
Om die redenen moet ze goedgekeurd worden (voor de kritiek op deze 
wijziging zie ook de verwijzingen naar de rechtsleer in het vorige overzicht, 
T.P.R., 1981, 773, nr. 23). 

Zij vindt navolging in het arrest d.d. 6 mei 1987 van het Hof van Beroep 
te Bergen dat tevens beslist dat, ongeacht het gebrek aan overeenstemming 
tussen de artikelen 1029 (de beschikking op eenzijdig verzoekschrift wordt 
in raadkamer gegeven) en 1385 Ger. W. (de verbetering wordt toegelaten 
door een vonnis of arrest waarvoor art. 97 G. W. geldt), beslissingen inzake 
verbetering van de akten van de burgerlijke stand in openbare zitting 
moeten worden uitgesproken (Rev. Liege, 1987, 992). 

B. VOORNAAM 

1. De keuze van de voornaam 

39. Artikel 57 B.W. ·bepaalt dat de geboorteakte o.m. de voornamen (in 
het meervoud) van het kind vermeldt. In principe zou ieder kind dus meer 
dan een voornaam moeten krijgen. Omdat deze vereiste niet meer aan de 
moderne opvattingen beantwoordt, stelt volksvertegenwoordiger Van De 
Velde voor de wet op dit punt aan te passen, opdat in de toekomst ook 
enkelvoudige voornaamgeving wettelijk geoorloofd zou zijn (Gedr. St., 
Kamer, 1981-82, nr. 26/1-2). 

Overeenkomstig artikel 1 van de Wet van 11 germinal jaar XI moest de 
voornaam van een kind gekozen worden uit de namen voorkomend op de 
gebruikelijke kalenders (namen van heiligen en profeten) of gedragen door 
bekende personen uit de oude geschiedenis. 

Artikel 1 van de Wet van 15 mei 1987 bepaalt thans dat alleen voornamen, 
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die aanleiding geven tot verwarring of het kind of derden kunnen schaden, 
verboden zijn. 
Deze versoepeling kan enkel toegejuicht worden. De strikte voorschriften 
van de wet van het jaar XI waren sedert lang niet meer in overeenstemming 
met de moderne gebruiken inzake naamgeving en de rechtspraak was dan 
ook herhaaldelijk moeten tussenkomen om al te conservatieve ambtenaren 
van de burgerlijke stand aan te manen de wet eerder naar de geest dan naar 
de letter toe te passen (b.v. Rb. Brussel, 12 januari 1982, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1982, 415). 

2. De voornaamsverandering 

40. De voornaamsverandering werd voor het eerst ingevoerd door de Wet 
van 1 juli 1974, die op dit punt Titel II van de Wet van 11 germinal jaar XI 
wijzigde. 
De voornaamsverandering verliep in principe volgens dezelfde procedure als 
de naamsverandering. Op grond van de voorbereidende werken van de Wet 
van 1 juli 1974 werd geopperd dat de artikelen 6, 7 en 8 van de Wet van 
het jaar XI niet toepasselijk waren t.a.v. de voornaamsverandering (dus 
geen bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, geen mogelijkheid van 
verzet ... ) (Pintens, W., o.c., nr. 320), maar bij gebreke aan een uitdrukke
Iijke wetbepaling in die zin kon toch getwijfeld worden aan de juistheid van 
deze interpretatie. Thans legt de wet voor de voornaamsverandering, in 
vergelijking met de naamsverandering, minder vergaande vormvoorschrif
ten op. De procedure verloopt vooral minder openbaar. De voornaamsver
andering wordt toegestaan bij ministerieel besluit (vroeger bij K.B.) als de 
nieuwe voornamen geen aanleiding kunnen geven tot verwarring en de 
verzoeker of derden niet kunnen schaden (art. 3, al. 1). 
De toelating tot verandering van voornaam wordt de verzoeker meegedeeld 
bij een ter post aangetekende brief. Zij is definitief op de datum van het 
ministerieel besluit (art. 4). In tegenstelling tot de naamsverandering wordt 
geen publicatie in het Belgisch Staatsblad opgelegd en bestaat geen moge
Iijkheid van verzet. 
Zoals de naamsverandering moet de voornaamsverandering door de ambte
naar van de burgerlijke stand in zijn registers overgeschreven worden 
(art. 8). 

3. De voornaamsverbetering 

41. De voornaamsverbetering behoort tot de bevoegdheid van de rechtban
ken en hoven van de rechterlijke macht. Het verschil in alfabet en geschrift 
tussen het Nederlands en het Arabisch geeft meer dan eens aanleiding tot 
fouten in de transcriptie van een naam. Zo ervaarden ouders die hun kind 
een Arabische voornaam wilden geven, die getranslittereerd ,Khadija" 
wordt gespeld, dat de ambtenaar van de burgerlijke stand ,Hadiga" had 
ingeschreven, een naam die in hun land van herkomst niet gebruikt wordt. 
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Het Hof van Beroep te Antwerpen beslist dat de in de geboorteakte 
vermelde naam niet overeenstemt met de verklaring van de vader afgelegd 
voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en dat deze feitelijke vergissing 
moet verbeterd worden (Antwerpen, 3 februari 1986, R. W., 1986-87, 116, 
noot Pintens, W.). 

Een verzoek tot verbetering is oak gegrond als de beambte belast met het 
opstellen van de geboorteakte de vader die de geboorte komt aangeven 
onder druk zet om in plaats van de gekozen buitenlandse voornaam een 
Belgische voornaam te geven (Rb. Brussel, 12 januari 1982, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1982, 415). 

§ 4. W oonplaats - verblijfplaats - wooing 

42. Het Belgisch privaatrecht kent een tweevoudig woonplaatsbegrip. 

De burgerrechtelijke woonplaats van artikel 102 B.W. is de plaats waar een 
persoon zijn hoofdverblijf heeft en waar hij geacht wordt voortdurend 
aanwezig te zijn voor het uitoefenen van zijn rechten en het nakomen van 
zijn verplichtingen zonder dat vereist is dat hij er in feite bestendig verblijft 
(Baeteman, G., Personen- en gezinsrecht, dl. 1, o.c., nr. 141). 

De gerechtelijke woonplaats van artikel 36 Ger. W. is de plaats waar de 
persoon in de bevolkingsregisters is ingeschreven als hebbende aldaar zijn 
hoofdverblijf. 

Aangezien de bevolkingsregisters een noodzakelijke aanvulling zijn bij de 
registers van de burgerlijke stand, strekt de controlebevoegdheid, die de 
rechtbank ten aanzien van laatstgenoemde bezit in het kader van geschillen 
omtrent de vermeldingen die zij bevatten, zich oak tot de bevolkingsregis
ters uit. 

Niet aileen van de administratieve aard van een akte of handeling, oak van 
het voorwerp van de eis hangt bet af of de rechtscolleges van de rechterlijke 
macht onbevoegd zijn ten voordele van die van de uitvoerende macht. De 
Luikse rechter in kart geding beslist dat betwistingen inzake vaststelling van 
de woonplaats en ambtshalve herinschrijving in het bevolkingsregister tot 
zijn bevoegdheid behoren: een minstens betwistbaar standpunt (Rb. Luik, 
Kart ged., 1 december 1986, J.T., 1987, 616). 

43. Naar burgerlijk recht impliceert de woonplaats een materiele vestiging 
en een intentioneel element. Het is denkbaar dat een persoon twee belangen
centra heeft waarbij zijn gezinsbelangen gecentraliseerd zijn in een plaats 
(de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, 1 december 
1986, geciteerd, bedacht hiervoor de poetische omschrijving ,le siege de 
leur joie de vivre") en zijn beroepsbelangen in een andere plaats. De 
localisatie van de woonplaats hangt dan af van de intentieverklaring van 
de betrokkene. De situatie is verschillend als de eigenaar van twee onroeren
de goederen die hij beide betrekt (in de zaak behandeld door de V oorzitter 
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van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik: een beroepswoning te Luik 
en een gezinswoning te Houffalize) beslist zijn woonplaats van de ene naar 
de andere plaats over te brengen. Dit staat gelijk met wijziging van woon
plaats en moet ter kennis gebracht worden van derden. Enerzijds moet er 
een intentieverklaring van woonplaatswijziging zijn bij de gemeentelijke 
overheid die voldoende openbaar gemaakt wordt, anderzijds moet er een 
klaarblijkelijke verschuiving zijn van het materiele levenscentrum. Ben 
voorgenomen woonplaatswijziging die tegenover derden niet op openbare 
wijze gematerialiseerd wordt, heeft geen burgerrechtelijk gevolg. 

44. Het burgerlijk recht kent meerdere woonplaatsen. Naast de vrije woon
plaats van artikel102 B.W. en de wettelijke woonplaats bedoeld in de 
artikelen 106-109 B. W., bestaat de gekozen woonplaats (art. 111 B. W.). Zij 
is i.t.t. de vrije of wettelijke woonplaats een fictieve woonplaats, omdat de 
betrokkene er meestal niet in persoon aanwezig is. De keuze van woonplaats 
gebeurt vrijwillig in het belang van een of meerdere contracterende partijen 
of wordt opgelegd door de wet. De gekozen woonplaats is speciaal. Zij geldt 
voor al de gevolgen verbonden aan de uitvoering van de akte waarvoor ze 
gekozen wordt, maar aileen voor die welbepaalde akte. Het rechtscollege, 
dat de keuze van woonplaats voor een procedure verdere uitwerking geeft 
in een latere procedure, schendt de wet (Cass., 14 november 1986, Arr. 
Cass., 1986-87, 352). 

45. In de re~htspraktijk inzake beslag rijst de vraag welke beslagrechter 
men moet aanspreken, wanneer men een bewarend beslag onder derden wil 
vorderen of een bewarend of uitvoerend beslag onder derden wil aanvech
ten. Het criterium van de ,woonplaats" van de beslagene is hierbij een 
mogelijke optie. De territoriale bevoegdheid van de beslagrechter wordt 
omschreven in artikel 633 Ger. W.: de vorderingen inzake bewarende 
beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging worden uitsluitend gebracht 
voor de rechter van de plaats van het beslag, tenzij de wet anders bepaalt. 

-De ,plaats van het beslag" bij een beslag onder derden wordt door de 
rechtspraak op twee wijzen gei:nterpreteerd: de plaats van het beslag is de 
woonplaats van de beslagen schuldenaar of de plaats waar de beslagmaatre
gel wordt uitgevoerd. Als argument ter ondersteuning van de eerste interpre
tatie wordt ondermeer aangevoerd dat het geding in wezen tussen de 
schuldeiser en de schuldenaar gevoerd wordt en niet met de derde beslagene, 
zodat het de rechten van verdediging van de schuldenaar zijn die in eerste 
instantie moeten gevrijwaard wqrden, ondermeer door het beslag te situeren 
in het arrondissement van zijn woonplaats. 

J. Beirens opteert voor het criterium van de plaats van uitvoering (, ,Heet 
hangijzer: territoriale bevoegdheid inzake beslag onder derden", R. W., 
1981-82, 1035). De plaats van het beslag dient letterlijk verstaan te worden 
als de plaats waar effectief beslag zal gelegd worden of werd gelegd. De wet 
geeft geen afwijkende regeling inzake derdenbeslag. 
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Deze interpretatie vindt steun in artikel 63S, S0 Ger. W. en artikel 16, S0 

E.E.X. voor de beslagen in een internationale en communautaire context. 

46. De burgerlijke woonplaats mag niet verward worden met de burgerlijke 
verblijfplaats. De verblijfplaats is de plaats waar een persoon feitelijk 
vertoeft zonder dat hij de bedoeling heeft daar zijn rechten uit te oefenen 
en zijn verplichtingen nate komen (cf. Brussel, 3 november 1987, R. W., 
1987-88, 779). Gezien de verschillende betekenis van de begrippen ,woon
plaats" en , verblijfplaats" is het niet tegenstrijdig te stellen dat een 
beklaagde wiens woonplaats op een welbepaald adres in Belgie gevestigd is, 
geen vaste verblijfplaats in het land heeft (Cass., 28 januari 1987, Arr. 
Cass., 1986-87, 690). 

47. In het kader van een procedure ingeleid in aanwezigheid van de partijen 
wordt hun (gerechtelijke) woonplaats of verblijfplaats bepaald aan de hand 
van de vermeldingen van de rechtsplegingsakten. Wanneer een gerechts
brief verstuurd wordt naar het in die akten opgegeven adres kan de griffier 
geen tekortkoming verweten worden als de bestemmeling niet bereikt 
wordt, omdat deze intussen van woonplaats veranderd is en verzuimd heeft 
de griffie hiervan te verwittigen (Arbh. Luik, 18 juni 1981, J.T.T., 1981, 
316). 

48. Naast ,woonplaats" en ,verblijfplaats" is ook de ,woning" een 
juridisch begrip. Artikel 10 G.W. bij voorbeeld beschermt de onschend
baarheid van de woning tegen ontijdige huiszoeking. Met betrekking tot de 
aanhouding van een verdachte op de overloop van een flatgebouw beslist 
het Hof van Cassatie dat de gemeenschappelijke ruimten van een flatge
bouw geen deel uitmaken van de woning bedoeld in artikel 10 G.W. van 
de personen die in dat gebouw een flat betrekken (Cass., 14 januari 1987, 
Arr. Cass., 1986-87, 610, J.T., 1987, 468). 

§ 5. Nationaliteit 

49. De Wet van 28 juni 1984 voert een Wetboek van de Belgische nationali
teit in dat het K.B. van 14 december 1932 houdende de gecoordineerde 
wetten en besluiten op de nationaliteit vervangt. Zij is in werking sedert 
1 januari 198S (Closset, C., ,La nationalite belge", Rep. Not., 1986, L, 
XX, dl. XV Matieres diverses; Heyvaert, A., De Belgische nationaliteit, 
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1986; Lienard-Ligny, M., ,Na
tionalite beige et statut personnel depuis la Loi du 28 juin 1984", Ann. Dr. 
Liege, 198S, 19S e.v.; Marescaux, M.H. en Taverne, M., ,Le droit des 
etrangers, moteur du Code de la nationalite? Commentaire de la Loi du 
28 juin 1984 relative a certains aspects de la condition des etrangers et 
instituant le Code de la nationalite beige", J. T., 1984, 62S; Verwilghen, M., 
Le Code de Ia nationalite beige, Brussel, Bruylant, 1986: Hobin, V., 
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,Wetboek inzake Belgische nationaliteit", T. Vreemd., 1984, 146, e.v.; De 
Moffaerts, G. en Berckmans, M. , ,De Wet van 28 juni 1984, korte 
inhoud", T. Vreemd., 1984, 77 e.v.). 

Naargelang de verwerving van de Belgische nationaliteit al of niet op een 
vrijwillige handeling berust, spreekt men van verkrijging of toekenning 
van de nationaliteit (art. 1). De toekenning van nationaliteit gebeurt inge
volge afstamming, adoptie, geboorte in Belgie of als gezamenlijk gevolg van 
een akte van verkrijging. De verkrijging gescbiedt door nationaliteits
keuze, bezit van staat van Belg, een verklaring na buwelijk of naturalisa
tie. 

A. TOEKENNING VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT 

50. De toekenning ingevolge afstamming gebeurt aileen van rechtswege, 
indien ze vastgesteld is voordat het kind de leeftijd van achttien jaar heeft 
bereikt of ontvoogd wordt v66r die leeftijd. 

De nieuwe wet stelt de vaderlijke en moederlijke afstamming en de afstam
ming in en buiten het buwelijk op gelijke voet. Voor de toekenning van de 
nationaliteit wordt toepassing gemaakt zowel van ius sanguinis als van ius 
soli. Het kind geboren in Belgie uit een Belgische ouder is Belg, maar ook 
bet kind in bet buitenland geboren uit een Belgische ouder kan Belg zijn, 
als de ouder zelf in Belgie geboren is of een verklaring aflegt waarin hij 
verzoekt om toekenning van de Belgiscbe nationaliteit aan zijn kind of als 
bet kind geen andere nationaliteit bezit of behoudt tot zijn acbttiende of 
tot zijn ontvoogding v66r die leeftijd (art. 8). 

In dezelfde voorwaarden verwerft bet door een Belg geadopteerde kind de 
Belgische nationaliteit (art. 9). 

Reeds onder de gelding van de oude wet (art. 2) werd de voorrang van de 
vader in bepaalde omstandigheden opgebeven: het natuurlijk kind dat eerst 
erkend werd door zijn Belgische moeder en pas nadien door zijn vreemde 
vader was Belg (Brussel, 30 juni 1981, Pas., 1981, II, 133, J. T., 1982, 723, 
noot Watte, N.). Om apatridie te vermijden en de integratie van immigran
ten van de tweede en derde generatie te bevorderen wordt de Belgische 
nationaliteit ook toegekend op grand van de geboorte in Belgie (art. 10-11). 
Bij vrijwillige verkrijging of herkrijging van de Belgische nationaliteit 
door een ouder of adoptant, die het gezag uitoefent over een niet-ontvoogd 
kind van minder dan achttien jaar, wordt aan dit laatste als gezamenlijk 
gevolg van de akte van verkrijging de Belgische nationaliteit toegekend 
(art. 12). 

Onder de gelding van de oude wet werd beslist dat de vrouw die de Belgische 
nationaliteit verkrijgt door huwelijk deze niet doorgeeft aan het minderjarig 
kind over wie zij het boederecht uitoefent (toepassing van art. 5, al. I, K.B., 
14 december 1932; Jeugdrb., 8 maart 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 
192, J. T., 1982, 603). 
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B. VERKRIJGING VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT 

51. Het W etboek van de Belgische nationaliteit stelt minder strenge 
eisen voor de verkrijging van de Belgische nationaliteit door nationali
teitskeuze of optie dan voorheen. Vroeger waren het effectief verblijf 
in ons land gedurende een zekere tijdspanne (Brussel, 2 april 1982, 
J. T., 1982, 670) en de geschiktheid of volledige integratie basisvereis
ten. Nu kan verblijf in het buitenland met verblijf in Belgie worden 
gelijkgesteld als de verzoeker een werkelijke band met Belgie bewaard heeft 
(art. 14). 
Hij moet overigens zijn eigen geaardheid niet volledig opgegeven hebben 
om zich geheel met de Belgen te assimileren. Wei moet hij zich inspannen 
om zich in de Belgische gemeenschap reeel- en niet aileen in verklaringen 
- te integreren en in harmonie met de Belgen samen te Ieven (b.v. door 
in Belgische onderwijsinstellingen school te !open, vlot Frans te spreken en 
in contact met Belgen vrijwiiiig deel te nemen aan Iudieke activiteiten : 
Brussel, 24 oktober 1985, J. T., 1986, 50; Rb. Brussel, 7 januari 1987, T. 
Vreemd., 1987, 35; De Moffaerts, G., ,De betekenis van de 'integratiewil' 
in het wetboek van de Belgische nationaliteit", T. Vreemd., 1987, 27 e.v.). 
De vrouw die als minderjarige een buitenhuwelijks kind heeft gehad is om 
die reden niet onwaardig de Belgische nationaliteit te verkrijgen (Rb. Luik, 
25 november 1983, J.L .. , 1984, 502). 
Om de Belgische nationaliteit door optie te kunnen verkrijgen moet men 
de Ieeftijd van achttien jaar (vroeger zestien jaar) bereikt hebben en minder 
dan tweeentwintig jaar oud zijn (art. 14). 
De verklaring van nationaliteitskeuze is een persoonlijke handeling die 
gezien haar belang niet in naam van een onbekwame door zijn wettelijke 
vertegenwoordiger kan gedaan worden. 
De minderjarige kan zelfs niet de in zijn naam gedane verklaring bevestigen 
door een persoonlijke verschijning voor de rechtbank of het hof nadat hij 
meerderjarig is geworden. De minderjarige legt de verklaring af met bij
stand van de personen wier toestemming vereist is om een geldig huwelijk 
te sluiten (Brussel, 25 maart 1980, Pas., 1980, II, 72; Cass., 9 april 1981, 
Arr. Cass., 1980-81, 916; J.T., 1981, 643; R.W., 1981-82, 1973, noot 
Pauwels, J.M.; Pas., 1981, I, 897). 
De vreemde vrouw die overeenkomstig artikel 4 van de vroegere Nationali
teitswet de Belgische nationaliteit door haar huwelijk met een Belg verkre
gen heeft, kan op grond van de artikelen 15 en 16 van de nieuwe Nationali
teitswet nationaliteitskeuze doen om de kinderen uit een vorig huwelijk met 
een vreemdeling overeenkomstig artikel 12 van de wet automatisch de 
Belgische nationaliteit te doen verkrijgen (Rb. Namen, 6 januari 1986, J. T., 
1987, 272). 
De verklaring van nationaliteitskeuze wordt afgelegd voor de ambtenaar 
van de burgerlijke stand van de plaats waar de belanghebbende zijn hoofd
verblijf heeft. De verklaring afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke 
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stand van de plaats waar de betrokkene ingeschreven is in de bevolkingsre
gisters zonder er werkelijk te verblijven, is nietig (Brussel, 3 november 1987, 
R. W., 1987-88, 779). De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de 
verklaring over aan het parket van de Recht bank van Eerste Aanleg van het 
rechtsgebied. De Rechtbank van Eerste Aanleg doet uitspraak over de 
inwilliging van de nationaliteitskeuze na het advies ingewonnen te hebben 
van de Procureur des Konings en na de belanghebbende te hebben gehoord 
of opgeroepen. 

De nationaliteitskeuze heeft pas gevolg op de dag van de overschrijving van 
het beschikkend deel van het vonnis in de registers van de burgerlijke stand 
(art. 15). 

52. Het huwelijk heeft van rechtswege geen enkel gevolg meer op de 
nationaliteit. De vreemdeling die huwt met een Belg kan, door het afleggen 
van een verklaring, de Belgische nationaliteit verwerven, indien de echtge
noten minstens zes maanden samen in Belgie hebben verbleven en zolang 
zij er samenleven (art. 16). Wanneer deze laatste voorwaarde niet meer 
vervuld is, omdat de Belgische echtgenoot overlijdt nadat het vonnis dat de 
nationaliteitsverandering van zijn partner toestaat in kracht van gewijsde 
is getreden maar v66r de overschrijving in de registers van de burgerlijke 
stand, moet de rechtbank de overschrijving nietig en zonder gevolg verkla
ren (Rb. Luik, 13 juni 1986, Rev. Liege, 1987, 1229, noot Ch. P., Pas., 
1986, III, 100, noot F.B.). 

Het Hof van Beroep te Antwerpen meent evenwel dat geen rekening moet 
gehouden worden met het feit dat de samenleving tijdens de procedure 
wordt beeindigd. Het volstaat dat zij nog bestaat op het ogenblik dat de 
verklaring bedoeld in art. 15 Nationaliteitswet wordt afgelegd (Antwerpen, 
9 juni 1987, T. Vreemd., 1987, 21). 

Onder de gelding van het K.B. van 1932 werd beslist dat de vrouw, die wenst 
te opteren voor de Belgische nationaliteit omdat haar echtgenoot tot Belg 
genaturaliseerd werd en die door eigen nalatigheid de wettelijke termijn 
heeft Iaten verlopen, geen overmacht kan inroepen om het verval te doen 
opheffen (Brussel, 19 april 1985, J. T., 1986, 332). 

53. Een innovatie is de verkrijging van de Belgische nationaliteit wegens het 
bezit van de staat van Belg gedurende tien jaar (art. 17). 

54. Tenslotte wordt de Belgische nationaliteit ook verkregen door natura
lisatie (art. 18-21). Het Wetboek van de Belgische nationaliteit behoudt 
het onderscheid tussen de grote en de gewone naturalisatie maar vereenvou
digt de procedure van verkrijging. De publiciteit in de loop van de proce
dure, de formaliteiten van betekening en overschrijving worden afge
schaft. 
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C. VERLIES VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT 

55. Artikel 22 van het W etboek verruimt de gronden van verlies van de 
Belgische nationaliteit, op voorwaarde dat het verlies geen staatloosheid tot 
gevolg heeft. 

D. HERKRIJGING VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT 

56. Inzake h~rkrijging van de Belgische nationaliteit wordt de vereiste 
verblijfsduur in Belgii! op uniforme wijze teruggebracht tot een jaar. Een 
andere innovatie is de mogelijkheid van herkrijging van de Belgische 
nationaliteit door een procedure identiek met die van de nationaliteitskeuze 
voor diegenen die de verblijfsvoorwaarde niet vervullen of van de Belgische 
nationaliteit afstand hebben gedaan. 

§ 6. Vreemdelingen - vluchtelingen 

57. De Wet van 15 december 1980 regelt de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, i.e. van 
personen die niet bewijzen de Belgische nationaliteit te bezitten (art. 1) (De 
Ceuster, J. en Van Nuffel, P., ,De nieuwe vreemdelingenwet eindelijk 
(volledig) toepasbaar?", R. W., 1981-82, 1439 e.v.; De vreemdelingenwet, 
Van Houtte, H. (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen 1981; 
Moureaux, S. en Lagasse, J.P., Le statut des etrangers en Belgique, Brussel, 
Larder, 1982; Vander Elst, R., ,La condition civile des etrangers selon Ia 
Loi du 15 decembre 1980", Rev. Not. B., 1981, 355, e.v.; Rigaux, F., ,Vers 
un nouveau statut administratif pour les etrangers", J. T., 1981, 85 e.v. en 
105 e.v.). 

De vreemdeling die Belgie poogt binnen te komen zonder in het bezit te zijn 
van de vereiste documenten kan aan de grens door de overheden belast met 
de grenscontrole teruggedreven worden (,refouler") (art. 3). De vreemde
ling die niet tot verblijf gemachtigd is, kan, na zijn binnenkomst, van de 
Minister van Justitie bevel krijgen het grondgebied te verlaten (art. 7). 
J egens een vreemdeling die, na een vroeger verblijf hier te Iande, naar Belgie 
terugkeert, is dit bevel onwettig als het steunt op zijn verzuim de gemeente
lijke overheid van zijn vertrek naar het buitenland in te lichten en op zijn 
daaropvolgende ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister (R.v.St., 
5 september 1986, J.T., 1987, 86, noot earlier, J.Y., ,Le droit au retour 
de l'etranger qui s'absente du territoire beige"). 
De vreemdeling die niet in het Rijk gevestigd is kan door de Minister van 
Justitie teruggewezen worden (,renvoyer"), wanneer hij de openbare orde 
of de veiligheid van het land heeft geschaad of de aan zijn verblijf gestelde 
voorwaarden niet heeft nageleefd (art. 20). De vreemdeling die in het Rijk 
gevestigd is, kan, wanneer hij de open bare orde of de veiligheid van hetland 
ernstig heeft geschaad, door de Koning uitgezet worden (,expulser") na 
advies van de Commissie van advies voor vreemdelingen (art. 20). 
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De vreemdeling mag tegen een jegens hem genomen maatregel van terugwij
zing of uitzetting (R.v.St., 14 januari 1983, Arr. R. v.St., 1983, 87) recht
streeks een beroep tot nietigverklaring instellen bij de Raad van State 
(art. 69). De Raad kan dan onder bepaalde voorwaarden op vordering van 
de verzoeker bevelen dat de tenuitvoerlegging van bet besluit wordt opge
schort (art. 70). (R.v.St., 22 oktober 1986, T. Vreemd., 1987, 27; Soerster, 
B., ,De beroepsmogelijkheden ten voordelevan vreemdelingen opgenomen 
in de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot bet grondge
bied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen", T. Vreemd., 
1987, 3 e.v.). 
De vreemdeling kan, terwijl bet verzoek tot nietigverklaring in behandeling 
is, niet tevens de opschorting van de tenuitvoerlegging van bet terugwij
zings- of uitzettingsbesluit vorderen voor de rechter in kart geding en dit 
wegens gebrek aan hoogdringendbeid (Luik, 12 november 1985, Rev. Reg. 
Dr., 1986, 95, noot Haubert, B., Pas., 1986, II, 16). 
De wet laat de vreemdeling een zekere termijn om aan de terugwijzing of 
uitzetting gevolg te geven. In uitzonderlijk ernstige omstandigheden kan de 
Minister van Justitie in bet belang van de openbare orde of veiligheid van 
bet land de teruggewezen of uitgezette vreemdeling naar de grens doen 
terugleiden. Daartoe stelt bij de vreemdeling ter bescbikking van de Rege
ring (art. 25). Het ministerieel besluit moet de uitzonderlijk ernstige om
standigheden die zijn beslissing verantwoorden op dergelijke wijze precise
ren dat zij door de gerecbtelijke instanties kunnen gecontroleerd worden 
(Cass., 28 januari 1987, R.D.P., 1987, 679). 
De vreemdeling, die binnen de gestelde termijn geen gevolg geeft aan bet 
bevel om bet Rijk te verlaten of aan bet terugwijzings- of uitzettingsbesluit 
kan met dwang naar de grens geleid worden. Hij kan opgesloten worden 
voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregel 
(art. 27). Het cassatieberoep dat de vreemdeling instelt tegen een arrest van 
de Kamer van Inbeschuldigingstelling dat beslist dat hij bij toepassing van 
artikel 27 opgesloten blijft, wordt zonder voorwerp als de vrijheidsberoving 
voor de uitspraak van bet Hof over de voorziening, opgehouden heeft 
omdat de vreemdeling naar de grens werd geleid (Cass., 23 april1986, Pas., 
1986, 1039). 

58. Een verzoek tot herziening kan bij de Minister van Justitie ingediend 
worden a.m. tegen de beslissing die de erkenning van bet recht van verblijf 
weigert, de terugwijzing, de verwerping van een aanvraag om machtiging 
tot vestiging, de weigering van erkenning van bet recht op verblijf of 
vestiging enz ... (art. 64). Tijdens de duur van bet onderzoek van bet verzoek 
tot herziening mag jegens de vreemdeling geen enkele maatregel van verwij
dering van bet grondgebied gesteund op de gegeven feiten uitgevoerd 
worden en mag geen zodanige maatregel ten opzicbte van de vreemdeling 
worden genomen wegens de feiten die aanleiding bebben gegeven tot de 
bestreden beslissing. Wei kan de vreemdeling gedurende bet onderzoek van 
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zijn verzoek van zijn vrijheid beroofd worden op voorwaarde dat deze 
maatregel bevolen wordt door de Minister van Justitie en gei:nspireerd is 
door uitzonderlijk ernstige omstandigheden (toepassing van art. 67 door 
Cass., 6 maart 1985, R.D.P., 1985, 767, concl. Adv.-Gen. Liekendael). 

59. De onderdanen van lidstaten van de Europese Gemeenschap putten uit 
de artikelen 48 en 52 van het Verdrag van Rome van 25 maart 1957 een 
subjectief recht om zich vrij in Belgie te bewegen, te verblijven en te 
vestigen. Dit recht kan echter beperkt worden met het oog op de vrijwaring 
van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid 
(art. 48, 3, 56 en 66 E.E.G.-verdrag). De lidstaten bepalen vrij de vereisten 
inzake openbare orde en beslissen zelf of een individuele gedraging een 
actuele bedreiging vormt voor de openbare orde zonder dat het daarbij van 
belang is of de bewuste feiten aldan niet een strafrechtelijk delict uitmaken. 

Aldus bezitten E.G.-onderdanen die in Belgie verblijven of gevestigd zijn 
slechts een subjectief recht voor zover jegens hen geen behoorlijk gemoti
veerde maatregel genomen wordt die hen hun gunsten ontneemt. 

De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik meent dat een 
zo onzeker subjectief recht niet als een burgerlijk recht in de zin van 
artikel 92 G.W. kan beschouwd worden, zodat betwistingen daaromtrent 
niet tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de rechterlijke macht 
behoren (Rb. Luik, Kort ged., 28 januari 1982, J.L., 1982, 186, noot J.H.). 
Ook het Hof van Beroep te Luik oordeelt dat het recht om in het Rijk te 
verblijven zijn politiek karakter bewaart zelfs als de vreemdeling het inroept 
om het behoud van zijn andere burgerlijke subjectieve rechten te verzekeren 
(Luik, 12 november 1985, Rev. Reg. Dr., 1966, 95, noot Haubert, B., Pas., 
1985, II, 1986, II, 16). 

De uitvoerende macht kan evenwel ook subjectieve rechten van burgerlijke 
aard zoals de rechten en vrijheden beschermd door het E.V.R.M. en de 
Grondwet schenden. De rechtscolleges van de rechterlijke macht zijn bier 
wei bevoegd inzake betwistingen omtrent de aanhouding en vrijheidsbero
ving van een E.G.-onderdaan die onrechtmatig op het grondgebied wil 
binnendringen of jegens wie een procedure tot uitzetting aan de gang is, 
tenminste voor zover de betwisting de wettigheid van de maatregel betreft 
of een eis tot herstel wegens het foutief optreden van de uitvoerende macht. 
De Voorzitter van de rechtbank die in een dergelijk geschil uitspraak moet 
doen kan onderzoeksmaatregelen bevelen. Hij kan tevens, in afwachting 
van de beslechting ten gronde, de situatie voorlopig regelen, maar hij is 
gebonden door wat de rechter ten gronde reeds zou beslist hebben (Rb. 
Luik, Kort ged., 28 januari 1982, geciteerd). 

Een E.G.-lidstaat mag om redenen van vrijwaring van de openbare orde een 
onderdaan van een andere lidstaat niet de toegang tot zijn grondgebied 
ontzeggen of hem ervan verwijderen wegens gedragingen die in hoof de van 
de eigen onderdanen geen repressieve maatregelen of andere reele en effec-
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tieve maatregelen ter beteugeling van dergelijke gedragingen uitlokken (in 
H.v.J., 18 mei 1982, J.T., 1982, 705 ging het om Franse animeermeis
jes). 
Iedere E.G.-onderdaan die een betrekking zoekt in een andere lidstaat kan, 
niettegenstaande jegens hem een maatregel van verwijdering van het grond
gebied van de betrokken staat is getroffen, na een redelijke termijn, 
opnieuw een verblijfsvergunning aanvragen. Dit verzoek wordt onderwor
pen aan de administratieve overheid van de ontvangststaat die in het 
bijzonder de middelen onderzoekt die de gegadigde aanvoert om de materie
le verandering te bewijzen in de omstandigheden die de initiele beslissing 
van verwijdering hebben gemotiveerd. 
De motieven die de beslissing van verwijdering of de weigering van de 
verblijfsvergunning verantwoorden moeten derhalve gedetailleerd en pre
des genoeg vermeld worden om de betrokkene toe te Iaten zijn belangen 
te verdedigen (H.v.J., 18 mei 1982, geciteerd). 
Het gemeenschapsrecht eist niet dat de bevoegde overheid (E.E.G.-Richtlijn 
64/221, P.B., 850/64, art. 9) een rechtscollege zou zijn of zou zijn samenge
steld uit magistraten, noch dat zijn !eden voor een welbepaalde periode 
aangewezen worden. De belanghebbende kan zich rechtstreeks tot de be
voegde overheid wenden. Het advies van de bevoegde overheid wordt aan 
de belanghebbende behoorlijk betekend. De belanghebbende moet zijn 
verweermiddelen kunnen Iaten gelden voor de bevoegde overheid en zich 
Iaten bijstaan of vertegenwoordigen in overeenstemming met de procedure
voorschriften van de nationale wetgeving. Deze voorschriften mogen voor 
de belanghebbende niet minder gunstig zijn dan de voorschriften van 
toepassing voor andere nationale instanties van hetzelfde type (H.v.J., 
18 mei 1982, geciteerd). 

60. De vreemdeling die het Rijk binnenkomt (desgevallend zonder de 
wettelijk vereiste documenten) kan op zijn verzoek de status van vluchteling 
krijgen (art. 50). Indien hij voldoet aan de erkenningsvoorwaarden van 
artikel 1, A van het Verdrag van Geneve betreffende het statuut van de 
vluchtelingen d.d. 28 juli 1951 bezit hij tegenover de Belgische Staat een 
subjectief recht op erkenning van zijn status (Rb. Luik, 4 december 1986, 
Rev. Liege, 1987, 62, noot J.H.). Het Verdrag van Geneve heeft namelijk 
directe werking in de interne rechtsorde en gaat voor op iedere andersluiden
de interne rechtsregeling (Cass., 16 april1984, Pas., 1984, I, 1032, R. W., 
1984-85, 1875). Vanzelfsprekend moet de verzoeker zijn identiteit en aile 
elementen op grond waarvan hij voor het statuut van vluchteling in aanmer
king kan komen bewijzen. Maar gezien de moeilijke toestand waarin hij zich 
vaak bevindt -vee! vluchtelingen komen in Belgie aan zonder ,papieren" 
- wordt aanvaard dat hij zijn identiteit bewijst door documenten zoals 
fotocopies van getuigschriften, briefwisseling e.d. als zij maar Iaten uitschij
nen dat verzoekers beweringen coherent en plausibel zijn (Luik, 28 novem
ber 1986, Rev. Liege, 1987, 52). 
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Indien de toegang tot het grondgebied, het verblijf of de vestiging de 
kandidaat-vluchteling niet geweigerd zijn, kan de Minister van Justitie hem 
geen bevel geven het grondgebied te verlaten, tenzij de vreemdeling geacht 
wordt de openbare orde of 's lands veiligheid te kunnen schaden en na 
ad vies van de Commissaris-Generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 
(art. 53). De vreemdeling die een dergelijk voorlopig asiel geniet mag niet 
van het grondgebied verwijderd worden zolang zijn verzoek tot toekenning 
van de staat van vluchteling niet verworpen is door een beslissing overeen
komstig de regels van het Belgisch gerechtelijk recht (Rb. Neufchateau, 
Kort Ged., 29 april 1986, J.L.., 1986, 456). 

De afvaardiging van het Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen in 
Belgie die als gedelegeerde van de Minister van Buitenlandse Zaken over de 
verzoeken tot erkenning beslist, is geen administratieve overheid in de zin 
van artikel14 van de gecoordineerde wetten op de Raad van State (K.B., 
d.d. 12 januari 1973). Haar beslissingen zijn trouwens ook geen rechterlijke 
uitspraken. De Raad van State verklaart de verzoeken tot vernietiging van 
beslissingen van de afgevaardigde onontvankelijk. Derhalve zijn de rechts
colleges van de rechterlijke macht (meer bepaald de Rechtbank van Eerste 
Aanleg) bevoegd, bij toepassing van de artikelen 92 en 93 G.W., kennis te 
nemen van de betwistingen betreffende de erkenning van de hoedanigheid 
van vluchteling. Ieder subjectief recht moet immers in rechte opgevorderd 
en gevrijwaard kunnen worden (Rb. Luik, 4 december 1986, geciteerd). 

Als de vreemdeling aan wie door het Hoog Commissariaat voor de vluchte
lingen van de Verenigde Naties het statuut van politiek vluchteling werd 
geweigerd, om die reden bevel krijgt het grondgebied te verlaten maar 
daartegen ernstige motieven kan aanvoeren, is de rechter in kort geding 
bevoegd om een voorlopige verblijfsregeling te treffen, opdat geen onom
keerbare en onherstelbare toestand gecreeerd wordt waarin de beslissing van 
de rechter ten gronde - al weze ze in het voordeel van de belanghebbende 
- geen uitwerking meer zou kunnen hebben (Rb. Verviers, Kort ged., 
6 januari 1986, J. T., 1986,333, vgl. Brussel, 12 mei 1987, Rev. Liege, 1987, 
1184, noot Misson, L.; Rb. Luik, 13 januari 1984, J.T., 1984, 413 en de 
uitspraak in boger beroep: Luik, 7 november 1984, J.L., 1984, 636; Rb. 
Brussel, Kort ged., 6 december 1985, T. Vreemd., 1986, 32; Rb. Brussel, 
20 februari 1986, T. Vreemd., 1986, 35). 

De vluchteling die uit het Rijk gezet wordt wegens ernstige schending van 
de openbare orde kan geen inbreuk op de door het Verdrag van Geneve 
gewaarborgde bewegingsvrijheid opwerpen als hem overeenkomstig arti
kel 32 van het Verdrag een redelijke en voldoende lange termijn gelaten 
werd om in een ander land van zijn keuze om toegang te verzoeken (Brussel, 
12 mei 1987, en de kritische bedenkingen van de annotator, geciteerd). 
Artikel 32 is niet meer werkzaam na veroordeling van de vreemdeling tot 
eengevangenisstraf(R.v.St., 13 februari 1987, T. Vreemd., 1987,29, noot 
De Moffaert, G., ,De verwijdering van een vluchteling naar een land waar 
zijn Ieven of vrijheid bedreigd zijn"). 
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HOOFDSTUK II 

STAAT VAN DE PERSOON IN DE FAMILIE 

AFDELING 1 

HUWELIJK 

§ 1. Verloving 

61. De verbreking van een verloving, zelfs als ze pijnlijk, brutaal, on
verwacht en zonder motief is, maakt in se niet de fout uit bedoeld in 
artikel1382 B.W. Ook het gedrag van de vader, die zijn zoon doet afzien 
van een huwelijk dat hij niet goedkeurt, is niet onrechtmatig (Rb. Brus
sel, 19 januari 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 208). De toestemmings
vrijheid bij het aangaan van het huwelijk moet immers gewaarborgd wor
den. 

In de omstandigheden waarin de verbreking gebeurt kan wel een aquiliaanse 
fout schuilen, die, als ze schade veroorzaakt, voor de verloofde jegens wie 
de verbreking geschied is een recht op herstel doet ontstaan. 

De verbreking is bij voorbeeld foutief als de jongen een blaam werpt op de 
eerbaarheid van zijn verloofde, door onder druk van zijn ouders rand te 
strooien dat zij zwanger is niettegenstaande hij met haar nooit geslachtsbe
trekkingen heeft gehad, terwijl vaststaat dat hij het kind verwekt heeft 
(Luik, 22 mei 1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 182, J.L., 1985, 465, J. T., 
1986, 27). 

Bij de verbreking van de verloving dienen de goederen teruggegeven te 
worden die de ouders van de verloofden met het oog op de installatie van 
het jonge gezin hadden geschonken (Rb. Brussel, 19 januari 1982, geci
teerd). 

Als uit de dossierstukken blijkt dat een vrouw van plan was eerlang te huwen 
met haar verloofde die het slachtoffer is geworden van een dodelijk ongeval 
wordt haar op grand van de artikelen 1382-1383 B.W. rechtsgeldig een 
vergoeding toegewezen omdat zij door het overlijden beroofd wordt van het 
recht te huwen met de persoon van haar keuze (Cass., 30 november 1981, 
R.G.A.R., 1982, nr. 10548). 

62. In het internationaal privaatrecht wordt voor wetsconflicten betreffen
de de verbreking van een internationale verloving de verwijzingsregel voor 
de quasi-delicten toegepast: het geschil wordt opgelost volgens de wet van 
hetland waar het feit zich heeft voorgedaan (Gent, 15 februari 1982, R. W., 
1982-83, 2770, noot Erauw, J.,, De verloving in het I.P.R. met enkele 
beschouwingen over het concubinaat", R. W., 1982-93, 2721). 
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§ 2. Huwelijksvrijheid 

63. De bijzondere beperkingen inzake huwelijksvrijheid waaraan de perso
neelsleden van het vrij onderwijs onderworpen zijn werden hoger besproken 
onder nr. 18. 

64. Ingevolge het oude artikel 228 B.W. mocht de vrouw geen nieuw 
huwelijk aangaan dan na verloop van driehonderd dagen sedert de ontbin
ding van het vorig huwelijk (Rb. Mechelen, 2 apri11981, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1981, 301; Luik, 29 juni 1981, J.L., 1981,333, noot J.H., Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1983, 255, noot Lampe, M.-F.; Rb. Hoei, 30 september 1981, 
J.T., 1982, 364). De Afstammingswet d.d. 31 maart 1987 (art. 35) heft dit 
artikel op. 

65. Artikel 99 van de bij K.B. van 30 april 1962 gecoordineerde dienst
plichtwetten bepaalde dat vanaf de leeftijd van 17 tot 45 jaar een man niet 
in het huwelijk mocht treden tenzij hij een getuigschrift overlegde waaruit 
bleek dat hij aan de dienstplichtwetten had voldaan. 

Dit verbiedend huwelijksbeletsel strekte ertoe de personen op te sporen die 
op de militielijsten moesten worden opgenomen, maar verzuimd hadden 
hun toestand te regulariseren. 

Bedoeld artikel was manifest in strijd met de fundamentele door het 
E.V.R.M. (art. 12) gewaarborgde huwelijksvrijheid en werd dan ook zon
der discussie in het Parlement opgeheven door de Wet van 19 juni 1986 
(B.S., 8 augustus 1986, 11 025), die ook artikel 264, laatste lid Sw. afschaf
te dat de ambtenaar van de burgerlijke stand die artikel 99 miskende, 
strafbaar stelde. 

66. Ingevolge artikel 171 van de Franse Code Civil kan de President van 
de Franse Republiek, als ernstige redenen voorhanden zijn, toelaten dat nog 
een huwelijk gesloten wordt nadat een van de toekomstige echtgenoten 
overleden is, als officiele formaliteiten die ondubbelzinnig de toestemming 
van de overledene aantonen vervuld zijn. De gevolgen van dit posthuum 
huwelijk gaan terug tot de dag voor het overlijden van de echtgenoot. Het 
Belgisch recht omvat geen soortgelijke bepaling. Wei werd in de Senaat een 
voorstel van wet ingediend tot invoering van het posthuum huwelijk door 
inlassing van een artikel171bis in het Burgerlijk Wetboek (Gedr. St., 
Senaat, 1981-82, nr. 109/1). Onder het geldend recht verzet de Belgische 
internationale openbare orde er zich niet tegen dat in Belgie rechtsgevolg 
gegeven wordt aan een in Frankrijk rechtsgeldig tot stand gekomen huwelijk 
tussen een Belgische vrouw en een overleden Franse man (Rb. Aarlen, 
16 januari 1973, De Verz., 1982, 357, J.L., 1973-74, 156, Rev. Crit. Dr. Int. 
Pr., 1973,322, noot Verwilghen, M.; Luik, 6 februari 1980,De Verz., 1982, 
365, J.T., 1980,492, noot, Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 274, concl. Adv.-
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Gen. Charlier, besproken door Sace, J., ,Chronique de jurisprudence", 
Rev. Dr. Int. Comp., 1981, 237 e.v. (i.e. 243) en Cass., 2 april 1981, De 
Verz., 1982, 369, Pas., 1981, I, 835, concl. Adv.-Gen. Velu, J., Arr. Cass., 
1980-81, 869, J.T., 1981, 653, Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 392, R. W., 
1982-83, 922, noot Erauw, J., R.C.J.B., 1983, 499, noot Rigaux, F., Rev. 
Crit. Dr. Int. Pr., 1983, 53, noot Verwilghen, M.: i.e. betrof het de 
toekenning van een morele en materiele schadevergoeding aan de weduwe 
en het post mortem geboren kind van de overledene). 

§ 3. Huwelijksvoorwaarden 

A. GRONDVEREISTEN 

67. De grondvereisten tot het huwelijk worden ingedeeld in positieve en 
negatieve vereisten. 
Positief zijn de voorwaarden van verschil van geslacht, huwbare leeftijd, 
toestemming van de aanstaande echtgenoten en instemming van de ascen
denten. 
Negatief zijn de voorwaarden van afwezigheid van een vorig niet ontbonden 
huwelijk en het niet bestaan van bloed- en aanverwantschap in een verboden 
graad (zie de voorgestelde aanpassing van art. 161 B.W., Gedr. St., Kamer, 
1983-84, nr. 993/1). 

68. Ret aangaan van een huwelijk vereist de toestemming van de aanstaan
de echtgenoten (art. 146 B. W .). Tegen een huwelijk dat is aangegaan zonder 
de vrije toestemming van een of beide echtgenoten kan aileen worden 
opgekomen door de echtgenoot die geen vrije toestemming heeft gegeven 
(Rb. Antwerpen, 17 februari 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 283: toepas
sing van art. 180 B.W.). 

De vernietiging door de kerkelijke rechtbank van een religieus huwelijk, 
omdat een van de echtgenoten niet het inzicht had gehad de getrouwheids
verplichting en de principiele onontbindbaarheid van het huwelijk (geen 
voorwaarde voor een geldig burgerlijk huwelijk) te accepteren, laat niet toe 
tot afwezigheid van toestemming tot het burgerlijk huwelijk te besluiten 
(Rb. Brussel, 23 december 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 265, advies 
o.m. R. DeLe Court). Wei kan een kerkelijke procedure voor de burgerlijke 
rechtbank als bewijs gelden van een feit, toestand of gebeurtenis van belang 
voor de geldigheid van het burgerlijk huwelijk, maar aileen als deze elemen
ten afdoend zijn voor de vernietiging van het burgerlijk huwelijk (aldus 
Brussel, 20 mei 1981, Rev. Not. B., 1982, 208, noot F.L. dat Rb. Brussel, 
23 december 1980, geciteerd, bevestigt). 

69. Een minderjarige mag geen huwelijk sluiten zonder toestemming van 
zijn ouders (art. 148, lid 1 B.W). Wanneer de ouders het niet eens zijn, 
wordt het geschil door een van hen bij verzoekschrift voor de Jeugdrecht-
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bank gebracht (art. 148, lid 2 B.W.). De Procureur des Konings is niet 
bevoegd om deze procedure in te leiden. Het vonnis dat op vordering van 
de Procureur des Konings geveld wordt, nadat besluiten werden ingediend 
door de minderjarige, na diens raadsman te hebben gehoord en na neerleg
ging van het dossier, terwijl de minderjarige geen partij in het geding was 
ofkon zijn, moet nietigverklaard worden (Luik, 16 maart 1983, Rev. Trim. 
Dr. Pam., 1985, 289). De procedure op grond van artikel148 B.W. moet 
inderdaad onderscheiden worden van die op grond van artikel 154 B. W. ( cf. 
art. 160bis B.W. opgeheven door de nieuwe Afstammingswet) waar de 
vordering wel door de Procureur des Konings aangespannen kan worden 
als de weigering van toestemming door de ouder(s) (of de grootouders of 
de familieraad) een misbruik uitmaakt. 

Onder de gelding van het oude artikel 160bis B.W. besliste het Hof van 
Cassatie - en dit in tegenstelling tot het artikel 148, lid 2 B. W. - dat de 
Jeugdrechtbank niet de plaats van de ouders inneemt om te oordelen of het 
voorgenomen huwelijk het belang van het kind dient. De rechter mag zijn 
eigen mening daaromtrent niet laten doorwegen. Hij moet enkel onderzoe
ken of de ouders misbruik maken van hun ouderlijk gezag. Dit impliceert 
dat hij nagaat of de ouders door hun weigering het belang van het kind 
nastreven. Als dat het geval is en de weigering bovendien nog op wettige 
redenen steunt, is zij geen misbruik (Cass., 2 mei 1980, Arr. Cass., 1979-80, 
1098 en Pas., 1980, I, 1090). 

70. lngevolge de oude artikelen 151 tot 154 B.W. waren meerderjarige 
kinderen tot de volle leeftijd van vijfentwintig jaar gehouden door een 
uitdrukkelijke akte van eerbied de raad van hun ouders in te winnen 
alvorens een huwelijk aan te gaan. Bij Wet van 15 januari 1983 (B.S., 
25 januari 1983) werd deze regeling opgeheven. 

Steunend op artikel 371 B.W. dat een kind van gelijk welke leeftijd eerbied 
en ontzag voor zijn ouders oplegt kan staande gehouden worden dat 
meerderjarigen nu nog hun ouders dienen te raadplegen alvorens te huwen, 
maar sedert de afschaffing van de akte van eerbied heeft dit voorschrift, 
nog meer dan voorheen een louter morele draagwijdte (Senaeve, P., ,De 
akte van eerbied opgeheven: de Wet van 15 januari 1983", R. W., 1982-83, 
1881 e.v.). 

B. FORMALITEITEN 

71. V66r het sluiten van het huwelijk is, naast de afkondiging, het samen
stellen van het huwelijksdossier een van de te vervullen formaliteiten. 

De aanstaande echtgenoten moeten aan de ambtenaar van de burgerlijke 
stand de bescheiden overhandigen waaruit blijkt dat ze aan de wettelijke 
voorwaarden voldoen om een geldig huwelijk te kunnen sluiten: de geboor
teakte, een nationaliteitsbewijs, een bewijs van huwelijksafkondiging van
wege de gemeenten waar zij is gebeurd als het huwelijk elders plaatsvindt, 
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een bewijs van woonplaats en documenten waaruit de huwelijksbekwaam
heid blijkt (huwbare leeftijd, instemming van de ouders, celibaat. .. ). 

Deze formaliteit dient zowel door Belgen als door vreemdelingen vervuld 
te worden. De ambtenaar van de burgerlijke stand waakt over de vervulling 
ervan. Wanneer de huwelijkskandidaten in een bijzondere situatie verkeren 
(b.v. omwille van hun vreemde nationaliteit) dient de ambtenaar de voorge
brachte stukken nog nauwlettender te controleren en mag hij een maximum 
aan inlichtingen inwinnen opdat geen gesimuleerd of onregelmatig huwelijk 
zou gesloten worden (Rb. Luik, 23 mei 1986, J.L., 1985-86,421, J. T., 1987, 
503: i.e. wordt nog de overlegging van een militiegetuigschrift voorgeschre
ven; deze verplichting bestaat niet meer sedert de Wet van 19 juni 1986). 

72. In Belgie gaat het burgerlijk huwelijk steeds het religieus huwelijk 
vooraf. Het huwelijk dat alleen religieus ingezegend is, is absoluut nietig. 
Deze nietigheid raakt de openbare orde, zodat de rechtbank haar ambtshal
ve moet vaststellen, desgevallend ter gelegenheid van de heropening van de 
debatten (Rb. Brussel, 21 maart 1980, Pas., 1980, III, 28). 

Maar vreemdelingen kunnen in Belgie wel een louter religieus huwelijk 
sluiten voor de diplomatieke en consulaire agenten van hun land op voor
waarde dat zij de Belgische vormvoorschriften naleven (Rb. Brussel, 29 ok
tober 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 291). 

§ 4. Sanctieregeling bij miskenning van de huwelijksvoorwaarden 

73. De sancties wegens niet-naleving van de huwelijksvereisten worden 
onderverdeeld in voorkomende of verbiedende en vernietigende of afdoen
de huwelijksbeletselen. De voorkomende of verbiedende huwelijksbeletse
len (het bestaan van een regelmatig verzet en het ontbreken van de afkondi
ging) verhinderen het sluiten van het huwelijk. De vernietigende of afdoen
de huwelijksbeletselen (gelijkheid van geslacht, wettelijke onvolwassenheid, 
volledig gemis aan toestemming, bigamie, bloedschande, simulatie of vein
zing, onbevoegdheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand, gebrek aan 
tussenkomst van zijnentwege, clandestiniteit, wilsgebrek in hoofde van een 
of beide echtgeno(o)t(en) en gebrek aan instemming van de ascendenten) 
maken het huwelijk nietig. 

In een voorstel van wet van volksvertegenwoordiger Remade wordt als 
alternatief voor de echtscheiding in een uitbreiding van de mogelijkheden 
tot nietigverklaring van het huwelijk voorzien, opdat het huwelijk zonder 
onderzoek naar de schuld beeindigd zou kunnen worden om redenen eigen 
aan de totstandkoming van de leefgemeenschap of aan de persoonlijkheid 
van de partners wanneer geen echte leefgemeenschap is kunnen ontstaan 
(Gedr. St., Kamer, 1984-85, nr. 1388/1). 

74. ,Het verzet is een bij gerechtsdeurwaardersexploot gedane verklaring 
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waardoor een persoon daartoe gerechtigd door de wet, een huwelijk kan 
verhinderen of minstens doen uitstellen, door aan de persoon of de woon
plaats van de toekomstige echtgenoten en aan de ambtenaar van de burger
lijke stand van de gemeente waar het huwelijk zal voltrokken worden, het 
bestaan van een wettelijk beletsel of uitzonderlijk zijn persoonlijk verzet 
tegen dat huwelijk te Iaten kennen" (Baeteman, G., Personen- en gezins
recht, dl. 2, o.c., nr. 351). 

Het recht van verzet komt toe aan de echtgenoot van een van de aanstaande 
echtgenoten, aan de ascendenten van de aanstaande echtgenoten, aan 
sommige van hun bloedverwanten in de zijlijn, aan de voogd van de 
minderjarige of de curator van de onbekwaamverklaarde en aan het open
baar ministerie. 

De vormvoorschriften inzake verzet dienen strikt nageleefd te worden. De 
betekening van het verzet aan de verweerder is nietig, wanneer de gerechts
deurwaarder verzuimd heeft het afschrift van de akte te ondertekenen, zelfs 
al heeft hij het origineel, dat ter griffie werd neergelegd, ondertekend 
(art. 45 Ger. W.) (Rb. Antwerpen, 14 oktober 1981, R. W., 1981-82, 2421). 

De rechtbank die over het verzet uitspraak doet moet er zich rekenschap 
van geven dat de huwelijksvrijheid van de aanstaande echtgenoten slechts 
om ernstige redenen mag beknot worden. Zij moet vooral onderzoeken of 
het huwelijk de eer van de familie zwaar zou schaden en de toekomst van 
de kandidaat-echtgenoten zou belasten (Rb. Mechelen, 16 november 1982, 
Pas., 1983, III, 51). 

75. Het gebrek in de toestemming van een of van beide echtgenoten is een 
niet volkomen afdoend huwelijksbeletsel. Bevestiging is mogelijk. Dwaling 
is slechts een grond tot nietigverklaring van het huwelijk als ze ,in de 
persoon" begaan wordt (art. 180 B. W.). ,In de persoon" wordt uitgelegd 
als betrekking hebbend op de fysieke identiteit of de burgerlijke persoon
lijkheid van de huwelijkspartner. Dwaling over de aparte opvatting van een 
partner van buitenlandse nationaliteit over het huwelijk is burgerrechtelijk 
geen voldoende grond tot nietigverklaring van het huwelijk. Meer bepaald 
kan de echtgenote van een Gambiaan niet opwerpen dat zij de zeer verschil
lende godsdienstige en culturele achtergronden van haar man niet zou 
gekend hebben. Anderzijds kan ook van de Gambiaan, die een intellectueel 
is, niet aangenomen worden dat hij de draagwijdte niet beseft heeft van de 
verbintenis die hij aanging door met een Belgische vrouw te huwen (Rb. 
Brussel, 23 december 1980,. Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 265, advies o.m. 
R. DeLe Court, bevestigd door Brussel, 20 mei 1981, Rev. Not. B, 1982, 
208, noot F.L.). 

Ook dwaling over de fysieke mogelijkheden van de partner tot geslachtsver
keer komt niet in aanmerking (Rb. Brussel, 11 februari 1986, Pas., 1986, 
III, 37). Er ontstaat nochtans een tendentie om ,dwaling in de persoon" 
steeds ruimer uit te leggen als ,dwaling over de essentiele hoedanigheden 
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van de persoon'' zo deze doorslaggevend zijn geweest voor de gegeven 
toestemming. 

Het Hof van Beroep te Antwerpen zag er zich van ontslagen te beslissen 
of de gezondheid van geest van de echtgenoot tot die essentiele hoedanighe
den behoort, omdat de eiser in casu niet de omstandigheden waaruit bleek 
dat hij gedwaald had kon bewijzen (Rb. Antwerpen, 17 februari 1983 en 
Antwerpen, 1 februari 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 283). 

76. De huwelijksvrijheid wordt beschermd als bet om een werkelijk huwe
lijk gaat, niet wanneer onder bet mom van een geveinsd huwelijk getracht 
wordt de wet te omzeilen. Veinzing of simulatie behoort tot de volkomen 
afdoende huwelijksbeletselen. Zij leidt naar een schijnhuwelijk: partijen 
sluiten een huwelijk naar de vorm doch vervolgen in feite een ander doel 
en zijn geenszins zinnens bet huwelijk zijn normale gevolgen te Iaten 
hebben. Zij stemmen niet echt toe in het huwelijk. 

Bevestiging van de geveinsde handeling is uitgesloten. Het huwelijk heeft 
immers feitelijk niet bestaan (Rb. Brussel, 15 mei 1981, 2 uitspraken, J. T., 
1981, 523, noot Sterckx, D.: i.e. betrof bet telkens een gesimuleerd huwelijk 
om een verblijfsvergunning te bekomen). 

De vrouw van vreemde nationaliteit die tegen betaling een Belg huwt om 
niet uitgewezen te worden, sluit een schijnhuwelijk wat des te meer blijkt 
uit de afwezigheid van geslachtsbetrekkingen tussen de echtgenoten van bij 
de aanvang van het huwelijk (Antwerpen, 7 oktober 1985, Pas., 1985, II, 
204). 

Wanneer een Marokkaanse man en vrouw voor de Belgische ambtenaar van 
de burgerlijke stand huwen om de man toe te Iaten zich onmiddellijk in 
Belgie te vestigen, terwijl zein feite slechts een huwelijksbelofte wensen te 
doen om nadien in Marokko te huwen, hebben zij nooit echt de hoedanig
heid van echtgenoten gehad en kan hun huwelijk nietigverklaard worden 
(Rb. Brussel, 17 januari 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 28). 

Ook het huwelijk dat aileen aangegaan wordt om, onder de gelding van de 
vroegere nationaliteitswet, de echtgenote van rechtswege de Belgische natio
naliteit te Iaten verwerven zonder dat de partners een echte levensgemeen
schap willen tot stand brengen, is geveinsd (Rb. Luik, 13 januari 1984, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1986, 25). 

De Correctionele Rechtbank te Hasselt oordeelt dat wie een huwelijksakte 
doet verlijden om op bedrieglijke wijze de Belgische nationaliteit te verkrij
gen het misdrijf van valsheid in authentieke geschriften pleegt. De kritiek 
van A. Vandeplas op dit vonnis is terecht: wilsgebreken en huwelijksbedrog 
kunnen geen aanleiding geven tot strafvervolging (Carr. Hasselt, 14 juni 
1985, R. W., 1987-88, 541, noot Vandeplas, A., ,Valsheid in geschriften en 
huwelijksrecht"). 
Het openbaar ministerie kan zich verzetten tegen bet sluiten van een 
schijnhuwelijk (Rb. Dendermonde, 27 juni 1985, T. Vreemd., 1986, 34) en 
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kan ambtshalve de vernietiging van zo'n huwelijk vorderen (art. 138 Ger. 
W.) (Brussel, 28 januari 1986, Pas., 1986, II, 56, noot A.K., T.B.B.R., 
1988, 57; Rb. Luik, 13 januari 1984, geciteerd). 

De rechtbank kan de vermoede simulatie ambtshalve opwerpen en het 
openbaar ministerie opdracht geven nadere inlichtingen daaromtrent in te 
winnen vooraleer tot sanctionering over te gaan (Rb. Brussel, 8 maart 1983, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 268, noot Panier, C.). De handhaving van de 
openbare orde rechtvaardigt de noodzakelijke inmenging in de privacy van 
de betrokkenen. 

De procureur die zich tegen de voltrekking van een geveinsd huwelijk verzet 
moet het fictief karakter ervan bewijzen. De overweging dat de aanstaande 
echtgenoot door zijn huwelijk met een E.G.-onderdaan zijn verblijfstoe
stand zal verbeteren volstaat niet als bewijs, omdat het niet verboden is een 
huwelijk uit eigenbelang te sluiten zolang het huwelijk maar echt gewild is 
(Rb. Bergen, 21 februari 1986, J. T., 1987, 370, T. Vreemd., 1986, 30). 

77. Clandestiniteit is, evenals veinzing, een volkomen afdoend huwelijks
beletsel. 

Een clandestien huwelijk is een huwelijk dat partijen met opzet niet in het 
openbaar aangaan: twee Belgen huwen bijvoorbeeld in het Verenigd Ko
ninkrijk om te ontsnappen aan de publiciteitsvoorschriften en de verplich
ting van ouderlijke toestemming. De rechter apprecieert of uit het geheel 
der feitelijke omstandigheden bedrieglijk opzet in hoof de van de echtgeno
ten kan afgeleid worden. In die zin is de nietigheid facultatief (Baeteman, 
G., Personen- en Gezinsrecht, dl. 3, o.c., nr. 367). Blijkt dan dat er 
werkelijk sprake is van wetsontduiking, dan kan samen met de rechtbank 
te Mechelen gesteld worden dat het huwelijk absoluut nietig is (Rb. Meche
Ien, 29 juni 1982, Pas., 1983, III, 33, zie hierover Sace, J., ,Chronique de 
jurisprudence", Rev. Int. Dr. Comp., 1986, 334-394 (i.e. 330); Rb. Meche
Ien, 19 juni 1984, R. W., 1985-86, 326, noot). 

§ 5. Putatief huwelijk 

78. Het vonnis dat het huwelijk nietig verklaart, heeft terugwerkende 
kracht tot op de dag van het huwelijk. De echtgenoten worden geacht nooit 
getrouwd te zijn geweest. 

Wanneer evenwel minstens een echtgenoot te goeder trouw is geweest kan 
hij om het voordeel van het putatief huwelijk verzoeken (Brussel, 28 januari 
1986, Pas., 1986, II, 56, noot A.K., T.B.B.R., 1988, 57). Hij moet zijn 
goede trouw bewijzen (Rb. Mechelen, 19 juni 1984, geciteerd). Er is geen 
putatief huwelijk in het voordeel van de man omdat hij niet geacht wordt 
te goeder trouw te zijn, zelfs niet als hij ongeletterd en mentaal gehandicapt 
is, wanneer hij stelt dat hij meende uit de echt gescheiden te zijn na een 
verschijning voor de Franse rechtbank en na ontvangst van een geboortebe-
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wijs uit Frankrijk waarop per vergissing niet vermeld was dat hij gehuwd 
was en op grond waarvan hij in Belgie kon huwen (Brussel, 9 februari 1987, 
Rev. Liege, 1987, 507). 

De huwelijksgevolgen die v66r de nietigverklaring tot stand gekomen zijn 
blijven behouden. Het putatief huwelijk is nietig voor de toekomst (ex 
nunc), niet voor bet verleden (ex tunc). De Afstammingswet van 30 maart 
1987 heeft bet artikel 202 B.W. derwijze hervormd dat bet voordeel van bet 
putatief huwelijk thans aan de kinderen wordt toegekend, ook al is geen 
van beide ouders te goeder trouw geweest. 

Het voordeel van bet putatief huwelijk wordt niet toegekend in een procedu
re bij verstek (Rb. Brussel, 21 maart 1980, Pas., 1980, III, 28). 

§ 6. Concubinaat 

Met betrekking tot diverse aspekten zoekt de rechtspraak naar een ant
woord op de vraag in hoeverre de verhouding tussen concubinerenden 
beheerst wordt door bet recht dat toepasselijk is op de relaties tussen 
echtgenoten. 

A. HOOGDRINGENDHEID 

79. De voorzitter te Luik oordeelt dat wanneer twee personen, die in 
concubinaat hebben geleefd, uit elkaar gaan, er hoogdringendheid bestaat 
die toelaat op grand van artikel 584 Ger. W. maatregelen te bevel en 
betreffende de persoon van bet kind. De rechter in kort geding kan evenwel 
niet in de plaats treden van de vrederechter of van de jeugdrechter om in
zake onderhoudsuitkering of bijdrage in de onderhoudskosten te oorde
Ien; hij kan evenmin maatregelen bevelen, zoals de vaststelling van af
zonderlijke verblijfplaatsen of de verdeling van de inboedel, daar deze 
maatregelen door hem tijdens een echtscheidingsprocedure slechts kunnen 
worden genomen op grond van een tekst en met name op grand van artikel 
1280 Ger. W., dat niet toepasselijk is op niet-gehuwden, en daar artikel 
584 Ger. W. niet kan ingeroepen worden bij gebrek aan hoogdringend
heid. 
In zijn motivering wijst de voorzitter erop dat diegenen die voor bet 
huwelijk gekozen hebben, kiezen voor een instelling waaraan de wet be
scherming geboden heeft. Diegenen die deze instelling verwerpen dienen er 
de gevolgen van te dragen (Voorz. Luik, 24 september 1984, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1985, 72). 

De voorzitter te Hoei daarentegen steunt zich op de hoogdringendheid naar 
aanleiding van bet verbreken van een concubinaatsverhouding die meer 
dan 16 jaar geduurd heeft om in kort geding een reeks maatregelen af te 
kondigen zoals bet afzonderlijk woonst houden met verbod elkaar te 
verstoren in die woonst, bet voorlopig toewijzen van bet in onverdeeld
heid zijnde meubilair aan een der partners in afwachting dat er een in-
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ventaris opgesteld wordt, bet afkondigen van een vervreemdingsverbod 
m.b.t. die roerende goederen, bet toevertrouwen van bet hoederecht 
over de twee kinderen aan eiseres en bet verlenen van een bezoekrecht 
aan verweerder (Voorz. Hoei, 1 maart 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 
70). 

B. ALIMENTATIE 

80. Bij vonnis van 9 januari 1984 doet de rechtbank van eerste aanleg te 
Gent uitspraak m.b.t. eventuele onderhoudsplichten tussen concubineren
den. Eiseres en verweerder hebben gedurende meer dan 30 jaar feitelijk 
samengeleefd. De man heeft gedurende die ganse periode uitsluitend en 
aileen bijgedragen in de kosten van bet feitelijk gezin. Naar aanleiding van 
bet verbreken van deze concubinaatsverhouding vordert eiseres van ver
weerder een maandelijkse onderhoudsbijdrage. 

De rechtbank oordeelt dater tussen concubinerenden geen wettelijke onder
houdsplicht bestaat zoals tussen gehuwden. Het ontbreken van die plicht 
kan geenszins als strijdig beschouwd worden met enige bepaling van bet 
E. V .R.M.-verdrag. Het niet bestaan van een wettelijke regeling van concu
binerenden sluit immers juist in dat de wetgever voor de concubinerenden 
m.b.t. de uitoefening van hun recht op eerbiediging van hun prive- en hun 
gezinsleven geen inmenging doet en dus ook niet discriminerend kan zijn 
ten aanzien van gehuwden. 

De rechtbank omschrijft evenwel de hulp van de man aan zijn bijzit als 
een natuurlijke verbintenis die hij heeft uitgevoerd. Voor zover de ver
houding niet overspelig is, heeft die verbintenis geen onrechtmatige oor
zaak. 

De uitvoering van die natuurlijke verbintenis brengt met zich dat de vrouw, 
gelet op de duur en de aard van de verhouding, ook na bet beeindigen ervan 
aanspraak kan maken op de ,bestaanszekerheid" die de man haar tijdens 
bet samenwonen heeft verstrekt. 

De verbintenis van de man houdt echter op te bestaan als de verhouding 
eindigt op gronden die niet aan de ,onderhoudsplichtige" kunnen worden 
toegeschreven. In casu is komen vast te staan dat eiseres de verweerder geen 
enkele tekortkoming kan aanwrijven. Het beeindigen van de verhouding is 
enkel toe te schrijven aan bet feit dat ,bet niet meer ging" tussen partijen. 
Dientengevolge wijst de rechtbank de vordering van eiseres af (Rb. Gent, 
9 januari 1984, R. W., 1984-85, 2961, noot Pauwels, J., ,Verbreking van 
ongehuwd samenwonen: recht op alimentatie?"). 

C. TERUGVORDERING VOORSCHOTTEN 

81. Met betrekking tot de patrimoniale verhoudingen tussen concubineren
den oordeelt de rechtbank te Luik in een tweetal uitspraken dater zeker geen 
beroep kan gedaan worden op de regels uit bet huwelijksvermogensrecht. 
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Enkel het gemeenrecht kan ingeroepen worden op voorwaarde steeds dat 
de verhouding wel degelijk geoorloofd is. 

Telkenmale zal in concreto moeten nagegaan worden welke rechtsconstruc
tie toepasselijk kan verklaard worden op de aan het rechtscollege voorgeleg
de situatie. 

De vordering van eiseres in terugbetaling van door haar toegestane voor
schotten aan verweerder gedurende de periode van het samenleven, 
voorschotten die gediend hebben tot herstellingen aan het voertuig van 
verweerder, wordt door de rechtbank ten belope van de helft toege
staan. De rechtbank oordeelt enerzijds dat hier voldoende bewezen is dat 
er sprake is van een zaakwaarneming alieno nomine, maar anderzijds 
oordeelt zij eveneens dat het heel waarschijnlijk is dat verweerder bijgedra
gen heeft tot de verwerving van de inkomsten waarmee eiseres die voor
schotten heeft kunnen betalen (Rb. Luik, 20 maart 1984, fur. Liege, 1984, 
355). 

Biser die bijgedragen heeft in de aflossing van een hypothecaire lening 
aangegaan voor de aankoop van een woning waarvan verweerster eigenares 
is, kan zich evenwel niet beroepen op de rechtsconstructie van de ongegron
de vermogensverschuiving teneinde zijn deel in de aflossing van de lening 
te recupereren. De verarmde heeft hier immers gehandeld op eigen risico 
en dit met de bedoeling een persoonlijk voordeel te bekomen (Rb. Luik, 
11 januari 1984, fur. Liege, 1984, 218). 

D. VERZEGELING 

82. Een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne 
dd. 20 september 1985 hervormt een beschikking van de vrederechter van 
Vielsalm waarbij de verzegeling van de roerende goederen van vroeger 
samenwonenden geweigerd werd. De rechtbank oordeelt dat appellant een 
ernstig belang heeft de verzegeling te vorderen van de roerende goederen 
die zich in de gemeenschappelijke woonst bevinden. 

De vijf jaar durende concubinaatsverbinding doet het vermoeden ontstaan 
dat deze roerende goederen in onverdeeldheid zijn (Rb. Marche-en-Famen
ne, 20 september 1985, fur. Liege, 1985, 593 noot). 

E. Huu~ 

83. Een huurovereenkomst wordt getekend door twee feitelijk samenleven
den. De overeenkomst voorziet niet dat ze hoofdelijk gehouden zijn tot de 
huurverbintenissen voortvloeiende uit dit contract. Op het ogenblik dat het 
koppel uit elkaar gaat verlaat de man de gehuurde lokalen en wordt door 
de eigenaar vrijgesteld van zijn toekomstige huurverplichtingen. De vrouw 
voldoet verder alleen de huurverplichtingen tegenover de eigenaar, maar 
dagvaardt haar ex-concubijn in terugbetaling van de helft van de huurgel
den die zij zelf heeft moeten betalen. 
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De vrederechter wijst haar vordering evenwel af op grond van de over
weging dat de betaling van de huishuren door een van de concubineren
den geen subrogatoir gevolg heeft tegenover de andere, bij afwezigheid van 
solidariteit. Dientengevolge kan de betaling door eiseres geen contribu
tief verhaal met zich brengen t.o.v. verweerder. Zij zijn elk afzonderlijk 
gehouden voor het geheel (Vred. Etterbeek, 24 juni 1986, T. Vred., 1986, 
220). 

Ons lijkt echter dat de eigenaar niet rechtsgeldig een van de contractpartijen 
van zijn verbintenissen kon ontslaan zonder dat de derde contractpartij 
hiervoor toestemming gegeven heeft. Door zo te handelen hebben twee 
partijen eenzijdig een wijziging gebracht aan een drie-partijen overeen
komst. Deze wijziging is dientengevolge niet tegenstelbaar aan de derde 
contractpartij. 

F. BESLAG 

84. De rechtbank te Luik stelt dat inzake het roerend beslag gelegd door 
een derde op de goederen die zich bevinden in de gemeenschappelijke 
wooing wegens een schuld aangegaan door een van de concubijnen, dezelfde 
regels dienen gehanteerd te worden als bij echtgenoten gehuwd onder het 
stelsel van scheiding van goederen. 

Dit betekent dat van zodra komt vast te staan dat in beslag genomen 
goederen tot een onverdeeldheid behoren, en dit blijkt uit het feit dat beide 
concubijnen het deugdelijk bezit hebben van deze goederen, de schuldeiser 
weliswaar beslag kan leggen op het geheel, maar dat hij dat beslag slechts 
kan uitvoeren nadat de verdeling plaats gehad heeft op verzoek van de meest 
gerede partij (Rb. Luik, 17 juni 1985, Jur. Liege,, 1985, 560). 

0. SCHADEVERGOEDING 

85. De bijzit van het slachtoffer van een verkeersongeval heeft niet dezelfde 
rechten op schadevergoeding als waren partijen gehuwd (Corr. Hoei, 
10 maart 1983, R.G.A.R., 1986, nr. 11.061). Het Hofte Brussel beslist dat 
degene die met het slachtoffer reeds twaalf jaar samenleefde v66r diens 
overlijden en een door hen heiden erkend kind had maar met hem niet was 
gehuwd, aanspraak kan maken op morele schadevergoeding wegens het 
overlijden maar niet op materiele schadevergoeding. 

Door het Ieven in concubinaat, neemt men genoegen met een precaire 
situatie en verzaakt men aan elke stabiliteit (Brussel, 2 oktober 1986, De 
Verz., 1987, 150, noot Lambert, M., Zievorigoverzicht, T.P.R., 1981,787, 
nr. 45). 

In hoofde van het kind evenwel wordt morele en materiele schade vast
gesteld (Brussel, 2 oktober 1986, o.c.; Corr. Hoei, 10 maart 1983, 
o.c.). 
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AFDELING 2 

ECHTSCHEIDING 

§ 1. Echtscheiding op grond van bepaalde feiten 

A. GRONDEN 

I. Overspel 

a. De depenalisering van het overspel 

86. De Wet van 20 mei 1987 heeft het overspel gedepenaliseerd (B.S., 
12 juni 1987). Hiermee is een einde gekomen aan eenreeds lang aanslepende 
polemiek betreffende de maatschappelijke relevantie van de strafbaarstel
ling van overspel. Afgezien van de morele beschouwingen werd hierbij als 
voornaamste kritiek geuit dat de strafprocedure niet aangewend werd in het 
Iicht van de vrijwaring van de maatschappelijke belangen maar wel uitslui
tend diende ter behartiging van louter individuele doelstellingen (De Nauw, 
A., , ,Bedenkingen over enkele misdrijven tegen de orde der familie'', R. W., 
1981-82, 2346). 

Een in kracht van gewijsde gegaan strafvonnis verschafte de mede-echtge
noot een titel om de echtscheiding te vorderen. Zelfs indien de klager het 
niet liet komen tot een penale veroordeling doordat hij zijn klacht introk, 
kon hij in de echtscheidingsprocedure nog gebruik maken van het proces
verbaal waarbij het overspel werd vastgesteld als bewijsmiddel. 

De depenalisering van het overspel is de vrucht van een lange evolutie. Reeds 
in 1951 besprak de Belgisch-Luxemburgse Unie voor Strafrecht een pread
vies van advocaat Jean Van Parijs waarbij de afschaffing van de strafbaar
stelling voorgesteld werd. De vergadering verwierp dit voorstel op morele 
gronden (R.D.P., 1950-51, 505). 

In 1964 nam het Xle Internationaal Congres voor Strafrecht te Den Haag 
een motie aan om het overspel niet meer strafbaar te stellen (Rev. Int. Dr. 
Pen., 1964, 1127). ·N aar aanleiding van de voorbereidende besprekingen van 
de Wet van 28 oktober 1974 was de depenalisering van het overspel opnieuw 
aan de orde. De vrees dat men in een echtscheidingsprocedure niet langer 
in de mogelijkheid zou zijn het overspel van de mede-echtgenoot te bewijzen 
maakte dat ook nu weer de afschaffing van de strafbaarstelling geen kans 
maakte (Pari. St., Senaat, 1974, nr. 241/2, verslagvandhr. Lepaffe, biz. 3, 
6 en 7). 

Inmiddels was het overspel in de ons omringende Ianden uit het Strafwet
boek geschrapt. Dit was het geval in West-Duitsland (1969), Nederland 
(1971), Luxemburg (1974) en Frankrijk (1975). 

Op 27 oktober 1983 diende senator Henrion een voorstel in tot schrapping 
van de artikelen 387 tot en met 390 van het Strafwetboek. Teneinde de 
civielrechtelijke gevolgen van zijn voorstel te ondervangen, diende de rege-
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ring een amendement in gei:nspireerd door de Franse praktijk die ontstaan 
is na de opheffing van de artikelen 324, tweede lid en 336 tot 339 van het 
Franse Strafwetboek waarbij de bestraffing van het overspel werd geregeld 
(Pari. Besch., Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1983-84, nr. 792; Par!. 
Besch., Senaat, 1983-84, nr. 713 en 1986-87, nr. 543). Die praktijk bestaat 
erin dat de vaststelling van het overspel gebeurt door een gerechtsdeurwaar
der (Perrot, ,Les constats d'huissier", Ann. Fac. Strassbourg, 1969, 100; 
Vouin, R., ,Constats d'adultere", D., 1949, Chron. 77). Door de Wet van 
20 mei 1987 werd dan ook een nieuw artikel ingelast in het Ger. W. 
(art. 1016bis) waarbij voorzien wordt dat het bewijs van overspel kan 
worden geleverd door vaststelling bij gerechtsdeurwaarder. 
De wet voorzag niet in een overgangsregeling. 

b. Het beledigend karakter 

(1). De cassatierechtspraak 
87. Artikel 229 bepaalt dat echtscheiding kan gevorderd worden op grond 
van overspel door de andere echtgenoot gepleegd. 
Als materieel bestanddeel is vereist dat een echtgenoot tijdens het huwelijk 
geslachtsgemeenschap heeft met iemand van het andere geslacht die niet zijn 
mede-echtgenoot is. De loutere materiele vaststelling van het overspellevert 
echter geen afdoende grond tot echtscheiding op: het overspel moet beledi
gend zijn voor de mede-echtgenoot. Er bestaat evenwel geen eensgezindheid 
binnen de rechtspraak met betrekking tot dit moreel bestanddeel dat vereist 
is. 
In een opmerkelijke publicatie heeft J .L. Renehan onderzocht op welke 
wijze de Cassatierechters enerzijds en de feitenrechters anderzijds dit artikel 
gei:nterpreteerd hebben sinds het van kracht worden de Code civil (Renehan, 
J.L., ,L'adultere outrageant. A propos d'une resistance tenace de la 
jurisprudence beige a rechercher les intentions, les emotions et les senti
ments d'un veritable outrage", Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 213). Na een 
exhaustief onderzoek van de rechtspraak komt de auteur tot het besluit dat 
alhoewel de wettekst geen uitdrukkelijke verwijzing bevat naar de beledi
gende aard van het overspel, er sedert 1936 een vaststaande Cassatierecht
spraak bestaat krachtens dewelke het overspel slechts als grond tot echt
scheiding in aanmerking komt voor zover komt vast te staan dat het 
gepleegde overspel beledigend is voor de mede-echtgenoot (Cass., 3 juni 
1936, Pas., 1936, I, 137; Cass., 1 februari 1957, Pas., 1957, I, 647; Cass., 
24 december 1959, Pas., 1960, I, 485; Cass., 29 maart 1973, Pas., 1976, I, 
725 met conclusie van procureur-generaal W. Ganshof van der Meersch; 
R. W., 1973-74, 20; J. T., 1973, 389; Rev. Not. B., 1975, 413). Die beledigen
de aard dient in concreto beoordeeld te worden in acht genomen aile 
omstandigheden eigen aan de zaak. Het gevolg van dit standpunt is dat het 
al dan niet toekennen van een echtscheidingsvordering op grond van arti
kel 229 B.W. steeds onderworpen blijft aan de soevereine appreciatiebe
voegdheid van de feitenrechter. 
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Het hoogste Hof heeft in twee recente arresten zijn standpunt herbevestigd 
(Cass., 8 maart 1984, J.T., 1984, 426; Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 297; 
Cass., 17 januari 1985, R. W., 1985-86, 1565). 

In elk der uitspraken stelt het Hof dat de feitenrechter artikel 229 B.W. 
schendt door te beslissen dat het beledigend karakter van het overspel 
slechts kan worden opgeheven als is aangetoond dat er vanwege de andere 
echtgenoot verstandhouding, uitlokking, inschikkelijkheid, kuiperij, aan
moediging of duidelijk aangetoonde instemming is geweest. De rechter dient 
met alle omstandigheden rekening te houden. Niet aileen de intentie in 
hoof de van de verweerder om te beledigen moet vaststaan, maar bovendien 
moet eiser zich daadwerkelijk beledigd voelen (Baeteman, G., ,L'adultere, 
cause de divorce: applications et evolutions", noot onder Cass., 24 juni 
1982; R.C.J.B., 1985, 564, nr. 8. De twee elementen die aanwezig moeten 
zijn opdat van beledigende aard sprake kan zijn, worden uitvoerig behan
deld onder nr. 97). 

Ben cassatie-arrest van 24 juni 1982 in een zaak van partnerruil gewezen 
doet geen afbreuk aan deze vaste cassatierechtspraak, al zou het op het 
eerste gezicht anders kunnen gei:nterpreteerd worden (Cass., 24 juni 1982, 
Pas., 1982, I, 1255; J. T., 1982, 815; R.C.J.B., 1985, 557. Dit cassatie-arrest 
wordt uitvoerig besproken n.a.v. de schuldcompensatie, zie nrs. 101 e.v.). 

{2). Evolutie van de rechtspraak van de feitenrechters 

88. Ondanks die constante cassatierechtspraak vertonen de feitenrechters 
een grote terughoudendheid met betrekking tot het soeverein beoordelen 
van de beledigende aard van het overspel. Van zodra het overspel bewezen 
is, zal het overspel geacht worden beledigend te zijn behoudens indien 
verweerder de aanmoediging of de tolerantie van dit overspel in hoof de van 
de eiser kan aantonen (Renchon, J.L., o.c., nr. 24 e.v.). 

In niet minder dan drie arresten van het Hof van Beroep te Brussel wordt 
een standpunt gehuldigd dat flagrant indruist tegen de hogervermelde 
interpretatie van het Hof van Cassatie. Telkenmale voert verweerder in een 
vordering op grond van artikel229 B.W. aan dat het overspel niet beledi
gend kon zijn voor de eiser gelet op diens bewezen wangedrag in de periode 
voorafgaande aan de vaststelling van dit overspel. 

In twee arresten wijzen de appelrechters het verweer af omdat niet blijkt 
dat eiser door zijn gedrag het overspel van verweerder geprovoceerd, 
aangemoedigd of goedgekeurd heeft (Brussel, 13 mei 1981, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1984, 306; Brussel, 19 november 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 
313). In een derde arrest verwerpt het Hof het verweer door het verbod van 
schuldcompensatie in te roepen (Brussel, 19 maart 1979, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1984, 302). 

De rechtspraak van diverse rechtbanken van eerste aanleg is in dezelfde zin 
gevestigd: ofwel beperken de rechters hun beoordelingsvrijheid tot een 
welbepaald aantal gekwalificeerde omstandigheden die de beledigende aard 
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van het overspel opheffen (Rb. Mechelen, 2 april 1981, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1981, 301; Rb. Nijvel, 1 maart 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 340; 
Rb. Luik, 3 maart 1983, Jur. Liege, 1983, 273), ofwel beroepen ze zich op 
het hogervermeld verbod van schuldcompensatie om de echtscheiding te 
kunnen toestaan zonder hierbij rekening te moeten houden met aile concrete 
gegevens (Rb. Luik, 13 oktober 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 323; Rb. 
Luik, 23 februari 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 325). 
De hardnekkigheid waarmee de feitenrechters vasthouden aan hun stand
punt moet niet aileen in de tekstinterpretatie van artikel 229 B.W. gezocht 
worden. De strafbaarheid van het overspel tot de inwerkingtreding van de 
Wet van 20 mei 1987 heeft daar ongetwijfeld in belangrijke mate toe 
bijgedragen. 
De anterioriteit van het strafproces ten opzichte van het burgerlijk geding 
bracht met zich dat de burgerlijke rechter maar ai te dikwijls het overspel 
in een echtscheidingsgeding behandelde naar strafrechterlijke normen. 

89. Op grond van de vroegere artikelen 387-390 Strafwetboek was het 
overspel strafbaar na klacht van een der echtgenoten en bij vereniging van 
de drie volgende elementen: 
1. een huwelijk tussen de overspelige en klachtindienende echtgenoot; 
2. geslachtsbetrekkingen met een ander persoon dan die echtgenoot; 
3. een algemeen misdadig opzet, dit wil zeggen uit vrije wil overspel plegen. 
Een specifiek moreel bestanddeel ontbrak (Baeteman, G., ,L'adultere, 
cause de divorce: applications et evolutions", noot onder Cass., 24 juni 
1982, R.C.J.B., 1985, 570, nr. 21-25; Uyttendaele, R., ,Overspel en het 
Belgisch echtscheidingsrecht", Panopticon, 1987, 229; Verbiest, L., ,Biga
mie & Overspel. Overzicht van rechtspraak", Jura Fa/c., 1980-81, 323). De 
strafbaarheid werd objectief beoordeeld, daar waar de grond tot echtschei
ding een subjectief element vereist. 
Moeilijker werd het wanneer de strafrechter naast de veroordeling tot 
overspel eveneens een frank morele schadevergoeding toekende aan de 
mede-echtgenoot. Terwijl het wangedrag van de klachtindienende echtge
noot geen invloed had op de strafrechterlijke veroordeling wegens overspel, 
had dit wangedrag wei invloed op de toekenning van morele schadevergoe
ding (Corr. Antwerpen, 15 april 1982, R. W., 1982-83, 2078, noot Vande
plas, A. ,Het beledigend karakter van het overspel"; Corr. Luik, 3 juni 
1982, Jur. Liege, 1982, 361 alwaar de rechtbank geen morele schadevergoe
ding toekent aan de burgerlijke partij omdat blijkt dat het bestrafte overspel 
geen beledigend karakter heeft). In het reeds geciteerde arrest van 17 janua
ri 1985 herhaalde het Hof van Cassatie zijn reeds in 1958 geformuleerd 
standpunt dat uit de veroordeling van de overspelige echtgenoot door het 
strafgerecht tot morele schadevergoeding niet noodzakelijk volgt dat de 
begane fout een beledigend of smadelijk karakter had waarvan de ernst 
buiten de beoordelingsbevoegdheid valt van de burgerlijke rechter die over 
de vordering tot echtscheiding uitspraak moet doen. 
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De inbreuk op de strafwet kan voor de klager een zeker en actueel nadeel 
opleveren zonder dat de klager hierdoor per se beledigd hoeft te zijn. De 
geleden schade kan bv. bestaan in het verlies van een kans (Baeteman, G., 
o.c., R.C.J.B., 1985, 570, nr. 24; Uyttendaele, R., o.c., 231; Rb. Luik, 
30 mei 1985, Jur. Liege, 1985, 478). 

90. Ben aspect waar J .L. Renehan niet is blijven bij stilstaan betreft het 
aspect bewijslast met betrekking tot het al dan niet beledigend zijn van het 
overspel. In een Luiks vonnis wordt gesteld dat bij overspel de beledigende 
aard vermoed wordt en dat het aan de verweerder is om te bewijzen dat het 
niet zo is (Rb. Luik, 23 februari 1984, o.c.). 

De libellering van de hogervermelde Cassatie-arresten laat o.i. niet toe dit 
te besluiten. Net zoals bij een vordering op grand van artikel 231 B. W. komt 
het aan de eiser toe te bewijzen dat het gepleegde overspel voor hem 
beledigend geweest is. 

Nog minder duidelijk is het feit of de rechter na vaststelling van het overs pel 
de beledigende aard ambtshalve zal moeten vaststellen zoals bij een echt
scheidingsvordering op grand van artikel 231 B.W. 

91. Daar het huwelijk slechts ontbonden wordt na de overschrijving van 
de rechterlijke uitspraak in de registers van de Burgerlijke Stand, blijft elk 
der echtgenoten tot dan gehouden al zijn echtelijke plichten na te komen. 
Ben overspel vastgesteld na de uitspraak maar v66r de overschrijving kan 
dientengevolge grond tot echtscheiding zijn. In twee Luikse uitspraken 
waarin deze problematiek aan de orde was, werd geoordeeld dat gelet op 
de zeer specifieke omstandigheden waarin het overspel zich voordeed, er 
geen reden was om aan te nemen dat de mede-echtgenoot hierdoor beledigd 
was. De vordering werd afgewezen (Luik, 4 januari 1982, J. T., 1982, 363; 
Jur. Liege, 1982, 145; Rb. Luik, 6 april 1982, Jur. Liege, 1982, 250). Het 
zijn twee zeldzame uitspraken waarin de feitenrechter correct de door 
Cassatie geformuleerde regel toepaste, zij het dan dat het hier eerder 
uitzonderlijke omstandigheden betrof. 

92. De publicaties van J.L. Renehan en G. Baeteman lijken evenwel een 
kentering gebracht te hebben in de rechtspraak. 

In Luik kan inmiddels gewag gemaakt worden van een nieuwe vaststaande 
rechtspraak die een totale ommezwaai betekent m.b.t. de periode ervoor. 
Het Hof (Luik, 25 februari 1985, Rev. Trim. Dr. Pam., 1986, 204; Jur. 
Liege, 1985, 231) aldaar zowel als de rechtbank van eerste aanleg (Rb. Luik, 
31 oktober 1985, Rev. Trim. Dr. Pam., 1986, 214) hebben in meerdere 
uitspraken de hogervermelde regel van Cassatie overgenomen en toegepast. 

Ben vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel vonnist in 
dezelfde zin, en dit terwijl de kamer die dit vonnis velde in haar zelfde 
samenstelling voorheen nooit een overspel als niet-beledigend heeft bestem-
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peld (Rb. Brussel (15e kamer), 3 mei 1985, Rev. Not. B., 1987, 423). Het 
betrof in casu een eis tot echtscheiding op grond van overspel gepleegd door 
een vrouw die jaren voorheen in de steek gelaten was door haar man net 
op een ogenblik dat ze leed aan een bijzonder ernstige ziekte. 
Het valt af te wachten in welke mate deze trend zich zal veralgemenen. Gelet 
op de depenalisering van het overspel en gelet op hetgeen hiervoor gesteld 
werd m.b.t. de invloed van de strafbaarstelling op het burgerlijk geding, 
mag aangenomen worden dat die trend zich inderdaad zal doorzetten. 

c. Het bewijs van overspel 

93. Alhoewel het bewijs van het overspel in beginsel met aile middelen naar 
recht mag geleverd worden (Cass., 21 november 1978, Pas., 1979, I, 337; 
Forrier, W., B.W. Art. 229, inArtikelsgewijze commentaar met overzicht 
van rechtspraak en rechtsleer, 5-10; Senaeve, P., Handboek vanfamiliepro
cesrecht, Leuven, Acco, 1986, 166, nr. 321) is tot de inwerkingtreding van 
de Wet van 20 mei 1987 de veroordeling wegens overspel door een in kracht 
van gewijsde gegaan strafvonnis het bewijs bij uitstek gebleven. Indien de 
klager in de loop van de strafprocedure zijn klacht introk waardoor de 
strafvordering kwam te vervallen, kon evenwel het proces-verbaal dat het 
overspel vaststelde verder aangewend worden in het burgerlijk geding en 
kon de echtscheiding op grond daarvan bekomen worden (Rb. Tongeren, 
15 oktober 1982, R. W., 1982-83, 1530). 
Met de nieuwe wet wordt het overspel vastgesteld door een proces-verbaal 
opgesteld door een gerechtsdeurwaarder. 
Omdat het opstellen van een proces-verbaal niet tot de gewone bevoegdheid 
van de gerechtdeurwaarders behoort (art. 516 en 517 Ger. W.) en omdat 
de vaststelling van het overspel gepaard gaat met een schending van de 
privacy en van de verblijfplaats dient de machtiging van de voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg gevraagd te worden. 
Die machtiging wordt gevraagd bij verzoekschrift ingediend door de mede
echtgenoot en volgens de procedure bepaald in de artikelen 1025 tot 1034 
Ger. W. Het verzoekschrift mag hetzij door de verzoeker hetzij door diens 
advocaat ondertekend worden. 
Het verzoekschrift vermeldt op straffe van nietigheid de plaats waar het 
overspel dient te worden vastgesteld. 
Indien de voorzitter het verzoek inwilligt dan kan de echtgenoot een 
gerechtsdeurwaarder verzoeken om, vergezeld van een officier of een agent 
van de gerechtelijke politie, een bepaalde plaats binnen te dringen om er 
het overspel vast te stellen. 
De vaststelling dient wei te gebeuren binnen de periode die bepaald is 
geworden in het bevelschrift. V oor zover dit niet kan, zal een nieuwe 
machtiging dienengevraagd te worden (Hiernaux, G., ,Loi du 20 mai 1987 
abrogeant les articles 387 et 390 du Code penal en matiere d'adultere", Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1987, 172; Senaeve, P., ,De vaststelling van overspel door 
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gerechtsdeurwaarder", R.W., 1987-88, 833; Spriet, B. en.Vandeplas, A., 
,Echtbreuk zonder overspel", R. W., 1987-88, 91; Ruttiens, R., ,L'adulte
re et son constat", J. T., 1987, 660). 

II. Grove be/edigingen 

94. Opdat echtscheiding op grond van artikel 231 kan toegestaan worden 
zijn volgende elementen vereist: 
- een materieel element, dat bestaat uit een grove tekortkoming aan de 
echtelijke plichten; 

- een algemeen opzet, wat veronderstelt dat de gepleegde feiten en gedra
gingen toerekenbaar zijn aan de echtgenoot; 
- een bijzonder opzet nl. de animus iniurandi (Forrier, W., Art. 231 
B.W., .in Artike/sgewi}ze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechts/eer, nr. 8; Rb. Luik, 8 november 1984, Jur. Liege, 1985, 93, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1984, 65; Vieujean, E., ,Divorce et separation de corps 
pour cause determinee en droit civil'', in Le contentieux conjugal, Luik, Ed. 
Jeune Barreau, 1984, 61). 
De echtgenoten blijven gehouden tot het nakomen van de echtelijke plichten 
tot op het ogenblik van de overschrijving van het echtscheidingsvonnis. Dat 
de echtgenoten reeds zeer lang feitelijk gescheiden Ieven doet geen afbreuk 
aan het bestaan van die echtelijke plichten (Gent, 15 mei 1981, R. W., 
1981-82, 1848. De getrouwheidsplicht blijft bestaan ook alleeft men 25 jaar 
feitelijk gescheiden). 

a. Algemeen opzet. Toerekenbaarheid 

95. Een tekortkoming kan slechts grond tot echtscheiding opleveren lastens 
een echtgenoot indien deze Iaatste schuld trof op het ogenblik dat de feiten 
gepleegd werden. 
De schuldbekwaamheid wordt zeer ruim ge1nterpreteerd door de recht
spraak. 
Enkel en alleen indien bewezen is dat op het ogenblik van de feiten elk 
beoordelingsvermogen (onderscheidingsvermogen) ontbrak in hoofde van 
de in gebreke blijvende echtgenoot, kunnen die feiten hem niet toegerekend 
worden. Het is m.a. w. voldoende dat hij een heldere poos heeft gehad of 
kon gehad hebben op het ogenblik van de feiten om hem als schuldbekwaam 
te beschouwen. 
Dit criterium heeft voor gevolg dat er slechts schuldonbekwaamheid zal zijn 
indien de verweerder het slachtoffer is geweest van een onweerstaanbare 
drang veroorzaakt door krankzinnigheid of door mentale debiliteit (Pier
ard, A., t. I, nr. 49, 572; Rb. Luik, 15 maart 1983, Jur. Liege, 1983, 278). 

Bij mentale onevenwichtigheid daarentegen is aan hogervermelde voor
waarde niet voldaan omdat er zich in een dergelijke toestand een afwisseling 
manifesteert van heldere en minder heldere periodes terwijl het criterium 
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voor schuldonbekwaamheid precies vereist dat de verwerende echtgenoot 
er zich ten gevolge van zijn mentale toestand in het geheel niet kon van 
bewust zijn dat zijn handeling grof beledigend kon zijn voor zijn mede-echt
genoot (Rb. Brussel, 25 mei 1965, Pas., II, 134; Rb. Brussel, 28 juni 1967, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1970, 46). 

Dat die echtgenoot voor diezelfde feiten strafrechterlijk gei'nterneerd gewor
den is, zal hierbij irrelevant zijn. 

Als gevolg van ernstige echtelijke problemen maakt de man een zware 
depressie door. Teneinde te verhinderen dat zijn vrouw het hoederecht zou 
verkrijgen over hun tweejarig kind vat hij het plan op om dit kind te 
vergiftigen en vervolgens zelfmoord te plegen. Het kind wordt effectief 
vermoord maar de zelfmoordpoging mislukt. Het strafonderzoek mondt uit 
in de internering van de echtgenoot om reden dat de zware depressie die hij 
doormaakte hem niet Ianger toerekeningsvatbaar maakte. 

Voor de rechtbank van eerste aanleg te Luik vordert zijn echtgenote nu 
evenwel de echtscheiding en voert de moord op hun kind als grond hiertoe 
aan. In eerste instantie onderzoekt de rechtbank in welke mate dit feit hem 
kan aangerekend worden. De rechtbank oordeelt dat ,le defendeur s'est 
trouve conditionne par une impulsion morbide et un desespoir pousse a son 
paroxisme; qu'il a cependant conserve une certaine conscience de ce qu'il 
allait faire mais n'a pu reagir en raison de son etat de faiblesse tant physique 
que psychique" (Rb. Luik, 24 mei 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 328). 
De rechtbank oordeelt bijgevolg dat de gepleegde feiten hem toerekenbaar 
zijn. 

In een andere casus waarover de Luikse rechtbank zich uit te spreken had 
vorderde de echtgenoot echtscheiding op grond van wangedrag van zijn 
echtgenote. Verweerster legt even wei een psychiatrisch verslag voor dat haar 
agressieve en beledigende gedragingen tegenover haar echtgenoot wijt aan 
haar mentale pathologische toestand. De rechtbank oordeelt evenwel dat 
wijl de vrouw niet krankzinnig is, het ook niet bewezen is ,que tousles faits 
reproches ne peuvent etre attribues qu'a son etat maladif ou qu'elle se 
trouverait dans un etat d'irresponsabilite totale" (Rb. Luik, 8 november 
1984, gecit.). Bovendien had de vrouw in ieder geval schuld aan haar 
pathologische toestand, o.m. veroorzaakt door een overdadig gebruik van 
geneesmiddelen. 

A fortiori zal een echtgenote die zenuwziek is daardoor haar gedrag niet 
kunnen rechtvaa:rdigen (Brussel, 29 juni 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 
318). 

b. Bijzonder opzet. Beledigend karakter 

96. Het beledigend karakter van de gedraging van een echtgenoot en de 
ernst van dat beledigend karakter vloeien niet uitsluitend voort uit de loutere 
tekortkoming aan de huwelijksverplichtingen, maar moeten worden beoor
deeld op grond van aile omstandigheden van de zaak, met name hun 
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krenkend karakter t.a.v. de echtgenoot: een ongepast optreden van de 
vrouw met een andere man, kan als alleenstaand feit, onvoldoende zijn om 
een grove belediging uit te maken (Cass., 2 mei 1980, Arr. Cass., 1979-80, 
1093, noot; Pas., 1980, I, 1085; Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 410). 

(1). Twee bestanddelen van de be/ediging 

97. De be/edigende aard om vat even wei twee facetten: er is de intentie om 
te beledigen in hoofde van de gedaagde (de animus iniurandi) en er is het 
feit dat de eiser zich ten gevolge van de gedragingen beledigd gevoeld heeft 
(Renehan, J.L., o.c., 263, nr. 79-80; Baeteman, G., o.c., R.C.J.B., 1985, 
563, nr. 8). 

In de meeste uitspraken wordt dit onderscheid tussen die beide as pecten niet 
gemaakt. Het is slechts zelden dat in de uitspraak de intentie tot beledigen 
als zodanig vastgesteld wordt (Brussel, 19 januari 1982, Rev. Not. B., 1982, 
257; Rev. Trim. Dr. Fam., 1982,271, noot Mahillon, P.: de echtgenote legt 
aan de administratie der directe belastingen documenten voor waaruit blijkt 
dat haar man gedurende jaren de fiscus heeft bedrogen, om hem te benade
len en dus te beledigen). 

Men zal doorgaans uit de vaststelling dat de eiser beledigd is, afleiden dat 
er in hoofde van de mede-echtgenoot een animus iniurandi bestaat. 

Dit lijkt niet in tegenspraak te zijn met de vigerende Cassatierechtspraak. 
In een arrest van 18 september 1981 (Cass., 18 september 1981, R. W., 
1981-82, 1743; Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 383) moest het Hof zich 
uitspreken over het al dan niet beledigend zijn van bedreigingen geuit door 
de man aan het adres van zijn vrouw m.b.t. het ontvoeren van hun kind 
indien de vrouw het echtelijk Ieven niet zou willen hervatten. De man 
ontkende de feiten als zodanig niet maar beweerde gehandeld te hebben met 
de bedoeling, niet om te beledigen, maar om precies een verzoening te 
bewerkstelligen. Het Hof van Cassatie verwierp de voorziening van de 
echtgenoot omdat het arrest te kennen had gegeven dat eiser uit vrije wil 
handelingen heeft verricht waarvan hij diende te weten dat de gevolgen 
krenkend zouden zijn voor verweerster en dat die krenking zwaar was. 

Om te besluiten dat er animus iniurandi was in hoofde van de gedaagde 
wordt hier m.a. w. de zorgvuldigheidsnorm gehanteerd. 
In de praktijk komt zulks erop neer dat van zodra blijkt dat de handeling 
beledigend is er een vermoeden van animus iniurandi zal zijn. De verweerder 
kan in eerste instantie trachten aan te tonen dat zijn handeling in concreto 
niet beledigend was voor de eiser (Rb. Mechelen, 2 april1981, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1981, 301), door bv. briefwisseling voor te leggen waaruit blijkt 
dat eiser geen aanstoot nam aan de feiten. In tweede instantie kan verweer
der pogen te bewijzen dat hij te goeder trouw gehandeld heeft of dat er zeker 
geen intentie tot beledigen bij hem aanwezig kon zijn. 

98. De bewijs/ast voor de gedaagde zal zwaar zijn. Het tegenbewijs zal 
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soeverein geapprecieerd worden door de rechter. Uit de feiten kan blijken 
dat een ander motief dan de intentie om te beledigen aan de grondslag ligt 
van de handelingen. 

Zo had een vrouw herhaaldelijk bij derden geld ontleend met het uitdrukke
lijk verzoek haar man hiervan niet in te lichten. Haar echtgenoot bestempelt 
haar gedrag als grove belediging en vordert de echtscheiding. 

De rechtbank komt evenwel tot het besluit dat de vrouw te goeder trouw 
gehandeld heeft. Door haar optreden poogde ze enkel het hoofd te bieden 
aan de financiele moeilijkheden waarmee het gezin toen kampte. Alhoewel 
het een tekortkoming is haar echtgenoot hiervan niet in te lichten, kan toch 
geenszins gesteld worden dat in hare hoofde de intentie bestond om haar 
echtgenoot te beledigen (Brussel, 26 juni 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 
319). 

In het eerder aangehaalde vonnis van de Recht bank van Luik (zie noot nr. 
95) is weliswaar de echtgenoot schuldbekwaam bevonden maar de recht
bank oordeelde vervolgens dat de moord op het kind gepleegd niet als grove 
belediging te bestempelen is. Gelet op de omstandigheid dat hijzelf gepoogd 
heeft zelfmoord te plegen en dat die zelfmoordpoging niet geveinsd was, 
omschrijft de rechtbank zijn handeling als een wanhoopsdaad veroorzaakt 
door het wangedrag van eiseres. 

{2). Aanwijzingen voor de beledigende aard 

99. Net zoals het geval is bij artikel229 B.W. moet bij artikel 231 B.W. 
de beledigende aard door de rechter in concreto beoordeeld worden, in acht 
genomen aile gegevens eigen aan de zaak. Gelet op dit criterium is het 
bijzonder moeilijk om een overzicht te geven van factoren die determine
rend zijn of kunnen zijn bij het bepalen van het al dan niet beledigend zijn. 
Toch zijn er een aantal elementen die in de rechtspraak steeds opnieuw naar 
voor treden als aanwijzing voor de beledigende aard van een ernstige 
tekortkoming. 

(a) Er is vooral de mate waarin derden erbij betrokken zijn (Brussel, 
2 december 1981, Rev. "''trim. Dr. Fam., 1984, 309; Rb. Luik, 4 oktober 
1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 334) of waarbij tegenover derden de 
schijn gewekt is dat er een ernstige inbreuk gepleegd wordt op de echtelijke 
plicht (Brussel, 2 december 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 309; Luik, 
26 februari 1985, Jur. Liege, 1985, 463; Rb. Luik, 28 mei 1985, Jur. Liege, 
1986, 140; Rb. Luik, 30 juni 1981, Jur. Liege, 1982, 146). 

(b) Het al dan niet gegrond zijn van bepaalde verwijten of uitlatingen aan 
het adres van de beledigde echtgenoot (Luik, 26 februari 1985, Jur. Liege, 
1985, 463) is ook een factor waarmee rekening wordt gehouden. Rechtdoen
de op de hoofdeis stond de rechtbank de echtscheiding toe o.m. op grond 
van het agressief en brutaal gedrag van verweerder t.o.v. eiseres. Verweer
der op hoofdeis stelde een tegenvordering in waarbij hij de echtscheiding 
vorderde op grond van het feit dat zijn echtgenote hem meerdere keren voor 
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dronkelap en aggressieveling had uitgemaakt. De rechtbank stelde dat zelfs 
indien deze bewering bewezen zou zijn ze strookt met de waarheid, en wees 
derhalve zijn eis af. 
(c) De beledigende aard kan voortvloeien uit een handeling die als zodanig 
niet gericht was tegen de echtgenoot maar tegen een derde. 
Reeds eerder was duidelijk geworden dat een belediging geuit aan het adres 
van een persoon uit de onmiddellijke omgeving van de mede-echtgenoot 
zoals bv. de kinderen of de bijzit een voldoende reden kon zijn om de grove 
belediging aan te nemen in hoofde van degene die ze geuit heeft (Luik, 
5 november 1980, Rev. Trim. Dr. Pam., 1981, 280). Het kan evenwel zijn 
dat bepaalde handelingen die niet onmiddellijk gericht zijn tegen een 
welbepaalde persoon evenzeer beledigend kunnen zijn en dit omdat de 
auteur ervan had moeten weten dat de algemene weerklank die eraan 
verbonden is beledigend zou zijn. 
De publiciteit die aan die handeling gegeven is en de maatschappelijke 
positie van de mede-echtgenoot zullen hierbij doorslaggevend zijn (Rb. 
Luik, 23 februari 1984, Rev. Trim. Dr. Pam., 1984, 369). In casu had de 
man overhaast zijn beroep van advocaat opgegeven waardoor heel wat 
deining ontstaan was in de kringen die het echtpaar gewoon was te frequen
teren. 
(d) Een overtreding van de gangbare maatschappelijke waarden, zoals de 
weigering van de ouder op grand van zijn religieuze overtuiging (nl. een 
getuige van Jehovah) een bloedtransfusie toe te staan op zijn kind, is een 
grove belediging (Rb. Hasselt, 12 juni 1984, R. W., 1984-85, 1087, noot 
Pint ens W.). 
(e) Tekortkomingen in hoofde van de eiser kunnen de beledigende aard 
steeds opheffen op voorwaarde dat er een causaal verband bestaat: dit komt 
verder uitvoerig aan bod. 

Toch blijft de basisregel dat elke situatie apart moet bekeken worden. Dit 
wordt gei1lustreerd in een uitspraak waarbij de rechtbank oordeelt dat de 
overspelige relatie die een prostitue erop nahoudt voldoende grond is om 
de echtscheiding toe te staan (Rb. Luik, 27 juni 1985, fur. Liege, 1986, 42). 
In casu was aangetoond dat ze een affectieve relatie onderhield met die 
derde. 

(3). Voorbeelden 

100. Tot slot enkele voorbeelden die in de jurisprudentie frequent aan de 
orde zijn (Putzeys, G. en Goovaerts, L., Relationsjuridiques entre epoux, 
Brussel, De Baets, 1982, 146-160 geven een overzicht van allerlei handelin
gen die als beledigend kunnen beschouwd worden): 
(a) Kwaadwillige verlating van de echtelijke verblijfplaats. Het verlaten van 
de echtelijke verblijfplaats is op zich geen voldoende reden tot echtscheiding 
(Brussel, 4 januari 1982, Rev. Trim. Dr. Pam., 1982, 267). 
Indien de vrederechter op grond van artikel 214 B.W. een beschikking 
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geveld heeft waarbij hij op verzoek van de man een nieuwe echtelijke 
verblijfplaats vastlegt, en die beschikking wordt betekend aan diens echtge
note, dan dient deze laatste die verblijfplaats te vervoegen. Blijft ze weigeren 
de vroegere echtelijke verblijfplaats te verlaten en haar echtgenoot te 
vervoegen dan zal dit een grove belediging zijn (Rb. Hoei, 14 april 1980, 
Jur. Liege, 1982, 134). 

Heeft de echtgenoot evenwel eenzijdig beslist te verhuizen zonder dat zijn 
echtgenote hiervoor haar toestemming gegeven heeft en zonder dat de 
vrederechter daarna gevat werd, dan zal de weigering van de vrouw om haar 
echtgenoot te vervoegen geen grand tot echtscheiding zijn (Rb. Hoei, 
8 februari 1984, Jur. Liege, 1984, 170). 

Het al dan niet beledigend karakter van de weigering het samenleven te 
hervatten wordt door de rechter soeverein geapprecieerd (Cass., 11 decem
ber 1980, Pas., 1981, I, 418; Arr. Cass., 1980-81, 412), in acht genomen 
alle omstandigheden inclusief de houding van de echtgenote op het ogenblik 
van de persoonlijke verschijning bij de inleiding van de procedure. 

(b) Het inleiden van een echtscheidingsprocedure. Vraag is in welke mate 
het niet verderzetten van een ingeleide procedure beledigend kan zijn. 

De neerlegging van het verzoekschrift tot echtscheiding en het niet verder
zetten van de procedure zijn slechts een zware belediging indien het verzoek 
berust op zwaar beledigende feiten en indien uit de procedure blijkt dat de 
beschuldigingen niet gegrond zijn en de eiser te kwader trouw is. Indien de 
eiser integendeel enige reden heeft om de verweerder te verdenken heeft hij 
door de inleiding van de eis niet anders gedaan dan een recht uitgeoefend 
(Rb. Luik, 26 april1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986,52, Jur. Liege, 1985, 
86). Hetzelfde criterium wordt door het Hof te Brussel gehanteerd i.v.m. 
uitlatingen en beweringen die geuit werden in het kader van de procedure 
ex artikel 223 B.W. (Brussel, 12 november 1984, R. W., 1985-86, 189). Oak 
het gegeven dat de eiser zolang wacht om de procedure verder te zetten dat 
hij zijn eis onmogelijk of uitermate moeilijk nag zal kunnen bewijzen ten 
gevolge van het tijdsverloop, kan als grove belediging beschouwd worden 
(Rb. Brussel, 22 mei 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 295). 

Terwijl vorige uitspraken het niet verderzetten van de procedure bestempe
len als zijnde een grove belediging indien de aangevoerde feiten manifest 
ongegrond zijn of niet meer zullen kunnen bewezen worden, legt de recht
bank van Luik nag een ander criterium aan. De rechtbank spreekt de 
echtscheiding uit tegen een vrouw die nagelaten heeft de door haar ingeleide 
procedure voort te zetten terwijl haar man duidelijk zwaar beproefd is 
tengevolge van die procedure (Rb. Luik, 26 april 1984, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1986, 56). 

(c) Het oplopen van een strafrechtelijke veroordeling. 

Rederlijkerwijs mag aangenomen worden dat een strafrechterlijke veroor
deling als beledigend ervaren wordt door de mede-echtgenoot, indien die 
veroordeling grate weerklank gehad heeft, of indien het een misdrijf betreft 
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tegen de orde der familie (Luik, 4 november 1980, Jur. Liege, 1981, 285; 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1981. 280. Het betrof een strafrechterlijke veroorde
ling wegens familieverlating). 

Nochtans moet telkenmale opnieuw nagegaan worden of de mede-echtge
noot daadwerkelijk beledigd was, en of de intentie om te beledigen aanwezig 
was (Rb. Mechelen, 2 april1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 301; Bergen, 
22 april1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 285). Criterium zal hierbij zijn 
of de dader kon weten op het ogenblik dat hij het misdrijf pleegde dat zijn 
mede-echtgenoot hierdoor zou beledigd worden. Deze voorwaarde is alvast 
niet vervuld indien het misdrijf v66r het huwelijk gepleegd werd en slechts 
achteraf, na het huwelijk ontdekt werd en aanleiding was tot een veroorde
ling. 

III. Schuldcompensatie 

a. Begrip 

101. Omdat de rechten en plichten die voortvloeien uit het huwelijk weder
zijds zijn en de openbare orde raken, brengt de niet-naleving door een der 
echtgenoten niet automatisch de opheffing mee van dezelfde plichten in 
hoofde van de mede-echtgenoot (Baeteman, G., o.c., R.C.J.B., 1985, 565, 
nr. 11). 

Dit is de enige draagwijdte van het zogenaamde verbod tot schuldcompensa
tie. 

Dit verbod betekent geenszins dat een tekortkoming in hoofde van een der 
echtgenoten niet voor gevolg kan hebben dat hierdoor de beledigende aard 
ontnomen wordt aan de inbreuk op de echtelijke plichten begaan door de 
mede-echtgenoot (Farrier, W., B.W. Art. 231, nr. 11; Cass., 29 november 
1974, Arr. Cass., 1975, 378; Pas., 1975, I, 348). 

Een andere mening vooropstellen zou een ernstige miskenning van de 
wettelijke omschrijving van de onderscheiden echtscheidingsgronden bete
kenen. 

Verwijzend naar hetgeen hager uiteengezet is m.b.t. overspel dient vastge
steld dat heel wat feitenrechters verkeerdelijk de notie schuldcompensatie 
omschrijven en toepassen (Rb. Luik, 13 oktober 1983, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1984, 323; Rb. Luik, 23 februari 1984, Rev. Trim. Dr. Pam., 1984, 
325; Luik, 6 juni 1984, Jur. Liege, 1984, 409; Rb. Luik, 4 oktober 1984, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 334; Rb. Luik, 3 maart 1983, Jur. Liege, 1983, 
273; Brussel, 2 december 1981, Rev. Trim. Dr. Pam., 1981, 309). 

Het is nu evenwel de vraag aan welke vereiste een tekortkoming in hoofde 
van de mede-echtgenoot moet voldoen opdat het eigen wangedrag zijn 
beledigende aard zou verliezen. 

(1) er moet in de eerste plaats een tekortkoming zijn in hoofde van de 
mede-echtgenoot. Noch de rechtspraak, noch de doctrine heeft vooralsnog 
een antwoord gegeven op de vraag of die tekortkoming eveneens een grove 
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tekortkoming moet zijn, dan wei of ook een minder ernstige inbreuk op de 
echtelijke plichten eventueel de beledigende aard zou kunnen ontnemen van 
een grove tekortkoming. 
(2) er is een causaal verband vereist tussen de beide tekortkomingen. 
Van causaal verband kan slechts sprake zijn indien de ene tekortkoming in 
de tijd voorafgaat aan de andere, of indien degene die zich op de tekortko
ming beroept er van op de hoogte was of kon zijn op het ogenblik dat hij 
zelf inbreuk pleegde op de echtelijke plichten. 
Eenmaal die voorwaarden vervuld dienen verschillende hypotheses onder
scheiden te worden. 
(a) beide echtgenoten verwijten elkaar een grove tekortkoming aan de 
huwelijksplichten zonder dat de ene tekortkoming een grondslag vindt in 
de andere tekortkoming. Indien beide tekortkomingen als grand tot echt
scheiding aanvaard worden, zullen de beide echtscheidingsvorderingen toe
gestaan worden (Baeteman, G., o.c., R.C.J.B., 1985, 567, nr. 14). 
(b) beide echtgenoten vorderen echtscheiding lastens elkaar maar een der 
echtgenoten toont aan dat zijn tekortkoming veroorzaakt werd door het 
wangedrag van zijn mede-echtgenoot. Enkel de eerste tekortkoming zal 
grand tot echtscheiding zijn terwijl de tweede tekortkoming, in de veronder
stelling uiteraard dat het causaal verband voldoende bewezen is tussen de 
eerste en de tweede tekortkoming, hierdoor haar beledigende aard verliest 
en dientengevolge niet als echtscheidingsgrond in aanmerking kan komen 
(Baeteman, G., o.c., R.C.J.B., 1985, 567, nr. 15). 
(c) een derde mogelijkheid doet zich voor indien in hoofde van beide 
echtgenoten een ernstige tekortkoming vastgesteld wordt maar gelet op de 
omstandigheden elk der tekortkomingen de beledigende aard van de andere 
tekortkoming opheft. 

102. Het is vooral n.a.v. partnerruil dat de rechtspraak zich over die 
hypothese heeft dienen uit te spreken (Baeteman, G., o.c., R.C.J.B., 1985, 
567, nr. 16-20). 
Bij partnerruil is het duidelijk dater een wederzijds goedkeuren en aanvaar
den vast te stellen is m.b.t. de overspelige verhouding die de mede-echtge
noot erop nahoudt. 
Indien men de hogervermelde principes terzake toepast, dan kan men niet 
anders dan de beide vorderingen tot echtscheiding afwijzen. Dit is hetgeen 
voorgestaan wordt door de rechtbank te Mechelen (Rb. Mechelen, 19 janu
ari 1978, R. W., 1979-80, 852 met noot J.P.). Indien de partnerruilleidt tot 
een totale ontwrichting van het huwelijksleven waarbij elk der echtgenoten 
een duurzame overspelige verhouding aanknoopt, dan mag de uitspraak van 
de rechtbank te Mechelen juridisch nog wei gegrond zijn, maatschappelijk 
Iijkt ze dit veel minder te zijn, althans voor zover de echtscheiding door 
beide echtgenoten gevorderd wordt. 
De echtscheiding op hoofdeis en tegeneis weigeren zou immers betekenen 
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dat het rechtscollege geen sanctie kan uitspreken daar waar beide echtgeno
ten op schromelijke en blijvende wijze verantwoordelijk zijn voor het 
uiteenspatten van hun huwelijksrelatie. 

b. Het cassatie-arrest van 24 juni 1982 

103. Het is vanuit die optiek dat het Cassatie-arrest van 24 juni 1982 dient 
begrepen te worden (Cass., 24 juni 1982, Pas., 1982, I, 1255; J.T., 1982, 
815; R.C.J.B., 1985, 557). 

Twee Belgische echtparen op reis in Japan ontmoeten elkaar in 1969 en 
beslissen over te gaan tot partnerruil. Terug in Belgie zal de speelse ontmoe
ting evenwelleiden tot het ontstaan van twee duurzame overspelige verhou
dingen. 

Na enkele jaren vordert een der echtgenoten de echtscheiding op grond van 
overspel voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel terwijl bij tegeneis 
de mede-echtgenoot hetzelfde vordert. 

Elk der echtgenoten poogt evenwel aan te tonen dat zijn overspel niet 
beledigend kon zijn daar het voorafgegaan werd door het overspel begaan 
door de mede-echtgenoot. Precies in dit verband stond de rechtbank van 
eerste aanleg toe dat verweerder op hoofdeis met aile middelen naar recht, 
inbegrepen het getuigenverhoor, mocht bewijzen dat het overspel niet 
beledigend kon zijn. 

Tegen dit tussenvonnis werd door eiser hoger beroep aangetekend. De 
rechters in beroep hervormen het vonnis a quo en roepen hierbij diverse 
argumenten in (Brussel, 13 mei 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 306). Het 
Hof herhaalt tot tweemaal toe haar bekend standpunt dat overspel slechts 
zijn beledigend karakter kan verliezen indien de aanmoediging of toler an tie 
bewezen wordt, terwijl men zulks niet aanbiedt te bewijzen, maar anderzijds 
wijst het Hof op de onmogelijkheid voor ieder der echtgenoten om te 
bewijzen dat zijn overspel voorafgaand was aan het overspel van de ander 
gelet op de zeer bijzondere omstandigheden waarin de echtgenoten met hun 
onderscheiden minnaars kennis gemaakt hebben. Het Hof spreekt de echt
scheiding zowellastens eiser als verweerder uit. Gei:ntimeerde gaat tegen die 
beslissing in Cassatie en wijst er in zijn voorziening op dat bij de beoordeling 
van de beledigende aard met alle elementen rekening moet gehouden 
worden. 

Het Hof van Cassatie herhaalt zijn bekend standpunt inzake overspel, maar 
verbreekt toch niet de uitspraak in beroep. De Cassatierechters hebben het 
bestreden arrest bevestigd niet omdat de beledigende aard van het overspel 
enkel zou ontnomen worden door provocatie of tolerantie maar wei omdat 
de feitenrechter effectief de beledigende aard in zijn uitspraak had vastge
steld (Het Hof stelde: , ,Attendu que les partis reconnaissent vivre en 
concubinage depuis plusieurs annees, qu'ainsi il est etabli qu'elles se sont 
rendues mutuellement coupables d'injures graves justifiant des lors la 
rupture du lien conjugal"). De feitenrechter had die belediging afgeleid uit 
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de duurzame concubinaatsverhouding zonder evenwel de animus iniurandi 
te bewijzen. 

104. Het Hof van Cassatie had ook bet bestreden arrest kunnen bevestigen 
om een andere reden, met name het feit dat de vraag naar de beledigende 
aard van elk van de vastgestelde overspelige verhoudingen irrelevant is gelet 
op de omstandigheid dat men toch niet zal kunnen uitmaken welke van de 
twee inbreuken op de echtelijke plichten voorafgaand was aan de ander. 
N.a.v. de specifieke situatie waarmee de rechtspraak bij partnerruil gecon
fronteerd wordt, is de klassieke regel betreffende de beledigende aard van 
de tekortkoming inoperant. Om opportuniteitsoverwegingen (Uyttendaele, 
R., o.c., Panopticon, 1987, 233) zal men de grove tekortkomingen van elk 
der echtgenoten gelijkschakelen met de grond tot echtscheiding voorzien in 
artikelen 229 en 231 B.W. en dit alhoewel de beledigende aard als zodanig 
niet aangetoond is. 

De reden hiervoor is dat bij een doelgebonden instelling als het huwelijk het 
geen zin heeft de echtelijke band te behouden daar waar de rechter uit de 
feiten de duurzame en gewilde ontwrichting van het huwelijk vaststelt. In 
de noot onder bet Cassatie-arrest wordt erop gewezen dat bet hierbij vereist 
is dat de echtscheiding door beide echtgenoten gevorderd wordt (Baeteman, 
G., o.c., R.C.J.B., 1985, 569, nr. 19). Is dit niet bet geval, dan zal men 
terugvallen op de klassieke regeling en zal de eiser de beledigende aard 
moeten bewijzen. De kans is groot dat hij bij partnerruil daar niet zal in 
slagen en zijn vordering zal afgewezen zien. 

De draagwijdte van dit Cassatie-arrest mag niet onderschat worden. In een 
procedure op grond van feiten komt het erop neer dat de echtscheiding 
toegestaan wordt doordat de verstandhouding duurzaam en gewild ont
wricht is. 

B. BEWIJS 

I. Getuigenverhoor (Muls, D., , , Wie mag getuigen in de echtscheidingspro
cedure gegrond op bepaalde feiten? Een blik op de rechtspraak sinds 
1960", Jura Pale., 1985-86, 479-491). 

a. Procedure 

105. Het houden van een getuigenverhoor mag slechts toegestaan worden 
voor zover de feiten die men aanbiedt te bewijzen voldoende precies zijn, 
in ruimte en tijd te situeren en vatbaar om gezien, gehoord of waargenomen 
geweest te zijn door degenen die moeten getuigen. Grondslag van deze 
opvatting is dat enkel dergelijke feiten door de tegenpartij kunnen weerlegd 
worden. Bovendien moeten de feiten, hetzij elk afzonderlijk hetzij in hun 
geheel beschouwd, van die aard zijn dat ze een mogelijke grond tot echt
scheiding kunnen opleveren (Rb. Luik, 26 april1984, Jur. Liege, 1985, 86; 
Rb. Namen, 7 april 1982, Rev. Reg. Dr., 1982, 254). 
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Het Hof van Cassatie besliste dat een rechter op onaantastbare wijze de 
gepastheid van een onderzoeksmaatregel beoordeelt, mits hij het recht op 
verdediging niet miskent. Dit recht miskent hij niet wanneer hij wegens de 
foutieve passiviteit van een partij haar verzoek tot het houden van een 
getuigenverhoor verwerpt. 

Het Hof bevestigde dan ook een arrest van het Hof van Beroep te Gent 
waarin gesteld werd dat het niet opgaat nog een tegenverhoor toe te Iaten, 
nu appellante hiertoe ruimschoots de gelegenheid heeft gehad in eerste 
aanleg, doch van dit recht te bekwamer tijd geen gebruik gemaakt heeft en 
geen afdoende reden opgeeft om dit toen niet te hebben gedaan. Er hoefde 
hiertoe geenszins te worden gewacht op de betekening van het proces-ver
baal van de rechtstreekse enquete en dit werd ook aldus verstaan, nu 
duidelijk gebleken is dat appellante een verzoekschrift had ingediend en dag 
en uur werden bepaald om een tegenenquete te houden, doch de rechter
commissaris op de gestelde dag, 6 september 1979, slechts kon vaststellen 
dat geen getuigenlijst was neergelegd (Cass., 1 oktober 1982, R. W., 1982-
83, 2738). 

106. De rechter die een getuigenverhoor heeft bevolen is in beginsel door 
die beslissing gebonden en kan geen uitspraak ten grande doen alvorens het 
getuigenverhoor heeft plaatsgehad (Cass., 24 januari 1980, R. W., 1980-81, 
1196). Hetzelfde geldt indien de rechter in de beslissing waarin hij het 
getuigenverhoor toestond eveneens toeliet een tegenverhoor te houden. De 
rechter zal niet kunnen statueren ten grande zolang het tegenverhoor niet 
plaats gehad heeft (Brussel, 24 februari 1987, Rev. Liege, 1987, 766). 

Op die regel moet evenwel een uitzondering worden gemaakt wanneer de 
partij die het bewijs door getuigen mag leveren, blijk geeft van een aanhou
dende nalatigheid. 

De rechter schendt de rechten van de verdediging van die partij niet wanneer 
hij haar wegens haar passiviteit vervallen verklaart van het recht de bij een 
vorige beslissing toegestane getuigenverhoren te houden (Cass., 24 januari 
1980, I.e.). 

107. Artikel 916 bepaalt dat de rechter ambtshalve kan gelasten dat voor 
de feiten bewijs wordt geleverd dat hem afdoende voorkomt, tenzij de wet 
hem dit verbiedt. Hij kan in dat geval de namen opgeven van de getuigen 
die zullen worden gehoord op de plaats, de dag en het uur door hem 
bepaald. 

Gelet op het feit dat het onontbeerlijk is dat een rechter in aangelegenheden 
die de open bare orde raken, zoals de echtscheiding, aile onderzoeksmaatre
gelen aanwendt om de door de partijen onvoldoende uitgewerkte feitelijke 
gegevens aan te vullen, beveelt de rechtbank van eerste aanleg te Luik 
ambtshalve, ter ondersteuning van haar overtuiging dat er van een grove 
belediging sprake kan zijn, het verhoor van de vrouw met wie de man een 
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verhouding zou hebben gehad zodat zij persoonlijk kan worden gehoord 
betreffende de door de echtgenote ingeroepen grief. 

Het artikel 916 is een specifieke toepassing m.b.t. het getuigenverhoor van 
het algemeen beginsel dat geformuleerd is in artikel 871 Ger. W. (Rb. Luik, 
8 november 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 60). 

b. Beoordeling van getuigenissen 

108. De rechters beoordelen de waarde, de draagwijdte en de geloofwaar
digheid van de getuigenissen die zijn afgelegd in het kader van het onderzoek 
in een echtscheidingsprocedure, rekening houdend met alle elementen die 
van aard zijn de afgelegde verklaringen te bei:nvloeden, zoals daar zijn de 
verwantschap, de band van ondergeschiktheid tussen de getuigen en de eiser 
of verweerder, in een woord met alle factoren die de onpartijdigheid of de 
onafhankelijkheid van de getuigen kunnen bei:nvloeden (Brussel, 29 juni 
1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 318). 

Indien eiser als enige getuigen twee prive-detectives laat oproepen die hij 
had aangeworven om verweerster te volgen, en hun verklaringen bovendien 
onvoldoende precies zijn, is het in het belang van een serene rechtsbedeling 
dat er met hun verklaringen geen rekening wordt gehouden. Men mag er 
immers van uitgaan dat een dergelijke detective geneigd zal zijn eerder een 
gekleurde versie van de feiten naar voor te brengen (Rb. Luik, 8 maart 1984, 
Jur. Liege, 1985, 80). 

De ouders van partijen mogen als getuigen worden opgeroepen. De rechter 
dient hun verklaring te beoordelen in acht genomen het aldan niet overeen
stemmen van hun verklaring met de getuigenissen van diegenen die geen 
band van verwantschap of aanverwantschap hebben met de partijen (Rb. 
Luik, 24 februari 1983, Jur. Liege, 1983, 272, noot de Leval, G.). 

Inzake echtscheiding kan geen enkele verklaring uitgaande van de afstam
meling van een der partijen worden voorgelegd, dus oak niet de verklaring 
die werd afgelegd ter gelegenheid van een strafonderzoek; hierop bestaat 
enkel uitzondering voor verklaringen betreffende feiten waarvan de afstam
meling zelf het slachtoffer zou zijn geweest (Bergen, 24 april 1980, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1982, 277). 

II. Vermoedens 

109. De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze in feite of de hem 
voorgelegde gegevens, gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmen
de vermoedens vormen tot bewijs van de feiten waarop hij steunt om de 
echtscheiding toe te staan, indien die feiten overeenstemmen met die welke 
in het verzoekschrift zijn omschreven en er tussen de feiten van het verzoek
schrift en een later feit een verband bestaat (Cass., 27 maart 1981, Arr. 
Cass., 1980-81, 850; Pas., 1981, I, 818). 

Door uit de houding van een der echtgenoten, die zich tijdens een persoonlij-
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ke verschijning van partijen verzet had tegen het beginsel zelf van hervatting 
van het samenleven, af te leiden dat zijn aanmaningen tot hervatting van 
bet samenleven niet oprecht waren, en door bijgevolg te beslissen dat de 
weigering van de andere echtgenoot niet beledigend is, steunt de rechter op 
een feitelijk vermoeden waarvan hij de bewijswaarde in verband met de 
andere elementen van de zaak moest beoordelen en schendt hij geenszins 
de artikelen 1349 en 1353 B.W. (Cass., 11 december 1980, Arr. Cass., 
1980-81, 412; Pas., 1981, I, 418). 

110. Bewijsstukken die van die aard zijn dat kan getwijfeld worden aan hun 
objectiviteit kunnen door de rechter weerhouden worden indien hun inhoud 
bevestigd wordt door meer overtuigende stukken. Dit is o.m. het geval voor 
persknipsels, die wellicht iedere objectiviteit missen, maar die bevestigd 
worden door een brief die toelaat aan de door de pers verspreide geruchten 
krediet te verlenen (Rb. Luik, 23 februari 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 
369). 
Hetzelfde kan gezegd worden van een verslag opgesteld door een prive
detective. lndien de gegevens vervat in een dergelijk verslag niet bevestigd 
worden door enig ander stuk dient geen waarde te worden gehecht aan een 
dergelijk verslag en dient het verslag als stuk uit de debatten geweerd te 
worden. Blijkt evenwel dat de vrouw de in bet verslag vermelde feiten niet 
bet wist, en kunnen zij in verb and worden gebracht met andere door de man 
aangevoerde bewijselementen, dan kan het verslag weerhouden worden 
(Brussel, 30 november 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 325, noot Ren
chon, J .L.). 
Bij het beoordelen door de rechter van de bewijswaarde van eenzijdig voor 
een gerechtsdeurwaarder afgelegde verklaringen is de grootste omzichtig
heid geboden, zeker indien blijkt dat de auteur van de eenzijdige verklaring 
als getuige kon opgeroepen worden (Rb. Luik, 24 februari 1983, Jur. Liege, 
1983, 272). 

111. Bewijsstukken mogen slechts aangewend worden op voorwaarde dat 
ze rechtmatig verworven werden en dat de aanwending ervan geen schen
ding voor gevolg heeft van de persoonlijke vrijheid en van het prive-leven. 
De huwelijksband doet daar geen afbreuk aan. 
Foto's genomen van een partij buiten haar weten en zonder haar toestem
ming binnen haar prive-woning, kunnen een schending van de persoonlijke 
vrijheid uitmaken evenals van het prive-leven, te meer wanneer zij mogelijk 
onder derden zijn verspreid. In dat geval kan er geen rekening mee worden 
gehouden. 
Meer bepaald had ge'intimeerde een reeks foto's neergelegd die appellante, 
onder meer, naakt voorstellen, genomen tijdens haar slaap, in haar woning 
in niet nader bepaalde omstandigheden; foto's waarvan men niet weet door 
wie ze genomen en ontwikkeld werden, gebeurlijk aan derden meegedeeld 
voor ontwikkeling en aldus ,verspreid". 
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Het arrest van het Hof van Beroep te Brussel stelt dat het recht om de 
waarheid van bepaalde feiten te bewijzen, in casu het beweerde alcoholisme 
van de echtgenote getoetst moet worden aan het recht op eerbied van de 
persoonlijke vrijheid en van het prive-leven, dat de beelden van appellante, 
genomen tijdens haar slaap en zonder haar toestemming binnen de prive
woning, zoals gebruikt in een procedure betreffende het bewakingsrecht van 
het gemeenschappelijk kind, in de gegeven omstandigheden, geen enkel 
bewijs uitmaken van een eventuele onwaardigheid van appellante (Brussel, 
4 november 1981, R. W., 1983-84, 1987). 

III. Geschriften (Senaeve, P., ,De aanwending van brieven in procedures 
tussen echtgenoten. Of de spanningsverhouding tussen huwelijksplich
ten en mensenrechten", Jura Fate., 1983-84, 491) 

112. Confidentiele brieven kunnen in een echtscheidingsgeding als bewijs 
aangewend worden op voorwaarde dat degene die de brieven overlegt ze op 
rechtmatige wijze heeft verkregen. 

Het bezorgen van een brief aan de echtgenoot van de afzender door de 
vriendin of echtgenote van de geadresseerde, is als een rechtmatige overhan
diging te beschouwen (Antwerpen, 15 juni 1983, R. W., 1983-84, 2016). 

De vertrouwelijke briefwisseling door een echtgenote gevoerd met haar 
minnaar, kan door de echtgenoot-eiser worden voorgelegd indien deze 
laatste de briefwisseling van de minnaar zelf ontvangen heeft (Rb. Luik, 
22 september 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 335). 

113. Het voorleggen van een bewijsstuk waardoor het beroepsgeheim ge
schonden wordt, is onrechtmatig en het dient uit de debatten geweerd te 
worden. Voor het Hof van Beroep te Luik worden in dezelfde zaak twee 
medische attesten voorgelegd waaruit blijkt dat ge1ntimeerde alcoholieker 
is. Een eerste attest is opgesteld door een geneesheer n.a.v. een huisbezoek 
aan appellante en is niet gedekt door het beroepsgeheim daar gei"ntimeerde 
niet zijn patient was. Derhalve kan het attest als geldig bewijsstuk weerhou
den worden. 

Een tweede attest daarentegen is opgesteld geworden door de arts die 
ge1ntimeerde zelf behandeld heeft, Dit attest kan wegens schending van het 
beroepsgeheim niet weerhouden worden (Luik, 26 februari 1985, Jur. Lie
ge, 1985, 463). 

Het sociaal verslag dat opgesteld werd n.a.v. de procedure in kort geding 
voor de voorzitter teneinde deze laatste toe te laten uitspraak te doen over 
de voorlopige maatregelen m.b.t. de kinderen, kan door geen der partijen 
in de echtscheidingsprocedure aangevoerd worden om hun eisen te staven. 
De informatie die op verzoek van de procureur in het verslag verzameld 
werd mag slechts dienen voor het specifieke doeleinde waarvoor het sociaal 
verslag opgesteld werd (Rb. Namen, 7 april 1982, Rev. Reg. Dr., 254). 

486 



114. Wegens de moeilijkheden die de eisende partij ondervindt om fotoco
pie te bekomen van twee strafdossiers en van het vonnis tot afsluiting van 
deze dossiers, beveelt de rechtbank bij vonnis alvorens recht te doen en op 
grand van de artikelen 877 tot 882 Ger. W. dat deze dossiers binnen een 
maand door de procureur des Konings zullen gevoegd worden bij het dossier 
van de rechtspleging (Rb. Luik, 8 december 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1986, 47). 

Een attest van de man m.b.t. de samenstelling van zijn gezin waaruit blijkt 
dat hij met een andere vrouw samenleeft, is een voldoende bewijs van grove 
belediging (Rb. Luik, 30 juni 1981, Jur. Liege, 1982, 146; Rb. Luik, 
10 januari 1984, Jur. Liege, 1984, 102). 

IV. Bekentenis 

115. In echtscheidingszaken is de bekentenis een toegelaten bewijsmiddel, 
wanneer elk kans op collusie, gelet op de omstandigheden, uitgesloten is. 
Indien de bekentenis door al de andere bewijsstukken bevestigd wordt, is 
er geen gevaar voor collusie, zodat de feiten voor bewezen worden be
schouwd (Brussel, 10 november 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 265). 

Er bestaat evenmin gevaar voor collusie indien verweerder in het kader van 
een procedure dringende en voorlopige maatregelen voor de vrederechter 
destijd bekend heeft een overspelige verhouding te hebben. Indien deze 
bekentenis in de loop van het echtscheidingsgeding herhaald wordt dan kan 
de bekentenis als geldig bewijsmateriaal weerhouden worden (Rb. Luik, 
3 maart 1983, Jur. Liege, 1983, 273). 

C. PROCEDURE 

I. Bevoegde rechtbank 

116. Het is de echtelijke verblijfplaats die bepalend is voor de territoriale 
bevoegdheid van de rechtbank inzake echtscheiding. Blijkt er nooit effectief 
een echtelijke verblijfplaats bestaan te hebben dan moet nagegaan worden 
of partijen het niet onder ling eens zijn geworden om trent de vastlegging van 
de echtelijke verblijfplaats zonder dat ze hun keuze geconcretiseerd hebben. 

Indien dit evenmin het geval is dan zal de rechtbank van de woonplaats van 
verweerder bevoegd zijn (Rb. Brussel, 5 november 1986, J. T., 1986, 11). 

II. Procesbekwaamheid 

117. Wegens het persoonlijk karakter van de echtscheidingsvordering is 
vereist dat zowel eiser als verweerder gedurende de ganse procedure in staat 
zijn hun wil te uiten (Rb. Luik, 15 maart 1983, Jur. Liege, 1983, 278). 

Om als procesbekwaam beschouwd te kunnen worden is vereist dat men 
voldoende onderscheidingsvermogen heeft om zelf te procederen. Dit is het 
geval indien appellant verstandelijk volkomen normaal begaafd is doch een 
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karakterzwakke man is die zicb niet zelfstandig in de maatscbappij kan 
bandbaven en beboefte beeft aan langdurige begeleiding waartoe de wet op 
bet sociaal verweer de nodige voorwaarden kan scbeppen (Antwerpen, 
6 januari 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 61, noot Casman, H.). 

Vooraleer een vordering tot scbeiding van tafel en bed ten grande te 
bebandelen, stelt de recbtbank van eerste aanleg te Brussel een neuro-psy
cbiater aan om na te gaan of de eiser wei voldoende bekwaam is om de 
draagwijdte van zijn vordering te begrijpen (Rb. Brussel, 28 december 1984, 
Rec. Gen. Enr. Not., 1985, 264). 
Ben geestesgestoorde kan in een ecbtscbeidingsgeding niet vertegenwoor
digd worden tenzij de ecbtscbeiding gevorderd wordt op grand van arti
kel 232 al. 2 B.W. (Rb. Luik, 10 mei 1983, Jur. Liege, 1983, 283). 

IlL Verzoeningsprocedure 

118. De voorafgaande procedure tot verzoening is een essentieel onderdeel 
van de procedure tot ecbtscbeiding. Heeft deze procedure niet plaats gebad 
ingevolge de onregelmatige oproeping van verweerster, te wijten aan de 
scbuld van eiser, dan beeft zulks de nietigbeid van de voorafgaande proce
dure en van elke daaropvolgende akte tot gevolg. 

Terzake is de nietigbeid van de artikelen 860-867 van bet Gerecbtelijk 
Wetboek niet toepasselijk, omdat bet gaat om een voorgescbreven opeen
volging van bandelingen, waarvan de eerste de toelaatbaarbeidsvoorwaarde 
is voor de tweede (Rb. Hasselt, 7 april 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 
457). 

IV. Contentieuze procedure 

119. In de recbtspraak bestaat betwisting omtrent de vraag of de conten
tieuze fase van bet ecbtscbeidingsgeding ook bij vrijwillige verscbijning kan 
ingeleid worden. 

Argument contra wordt geput uit bet artikel 1260 Ger. W. dat uitdrukkelijk 
spreekt over de ,termijn waarbinnen bet recbt om te dagvaarden gescborst 
zal zijn" (Rb. Namen, 4 januari 1984, Rev. Reg. Dr., 1984, 299; Rb. 
Brussel, 23 maart 1983, R. W., 1983-84, 531, noot). Argument pro vindt 
men in artikel 1261, I 0 lid, Ger. W. waarin bepaald wordt dat de contentieu
ze fase van bet ecbtscbeidingsgeding verloopt volgens de gemeenrecbtelijke 
procedureregelen tenzij daar in boofdstuk XI van boek IV Ger. W. van 
wordt afgeweken (Rb. Oudenaarde, 27 april 1982, R. W., 1982-83, 714, 
noot Senaeve, P.). # 

Daartegenover staat dan weer dat dit artikel bet slecbts beeft over de 
bebandeling en de beslecbting van de zaak en bijgevolg geen betrekking 
beeft op bet inleiden van de zaak. 

P. Senaeve opteert voor de mogelijkbeid tot vrijwillige verscbijning (Senae
ve, P., , , Vrijwillige verscbijning inzake ecbtscbeiding op grand van bepaal-
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de feiten", noot onder Rb. Oudenaarde, 27 april 1982, o.c.). De auteur 
wijst erop dat nergens in het hoofdstuk over de echtscheidingsprocedure een 
regel terug te vinden is die de toepassing van artikel 706 Ger. W. inzake de 
vrijwillige verschijning uitsluit m.b.t. echtscheiding. De bewoordingen van 
het artikel 1260 Ger. W. wijzen er alleen op dat de dagvaarding de gewone 
weg is om de contentieuze fase in te leiden, maar sluiten de vrijwillige 
verschijning niet uit. 

120. Een eiser die nalaat te dagvaarden na het verstrijken van de termijn 
waarbinnen het recht om te dagvaarden geschorst is overeenkomstig arti
kel 1260 Ger. W. kan niet van zijn vordering tot echtscheiding vervallen 
verklaard worden. 

Het Gerechtelijk Wetboek bevat immers geen enkele verplichting die op 
straffe van verval zou zijn opgelegd om na het verstrijken van hogervermel
de termijn binnen een bepaalde tijd ten gronde in echtscheiding te dagvaar
den (Rb. Nijvel, 20 mei 1981, J. T., 1982, 363; Rb. Nijvel, 27 oktober 1981, 
J. T., 1982, 363; Rb. Neufchateau, 10 maart 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1983, 66; Rb. Luik, 8 maart 1983, Jur. Liege, 1983, 275; Luik, 14 november 
1983, Jur. Liege, 1984, 63; Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 158; Rb. Luik, 
26 april 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 52; Jur. Liege, 1985, 85; 
Antwerpen, 15 april1987, J. T., 1987, 522; Rb. Nijvel, 17 september 1985, 
T.B.B.R., 1987, 76). 

Trouwens, het wachten om te dagvaarden kan ingegeven zijn door de hoop 
vooralsnog een verzoening te bewerkstelligen (Luik, 14 november 1983, 
o.c.). 

Indien de eisende partij die het oorspronkelijk verzoekschrift tot echtschei
ding heeft neergelegd blijft stilzitten, kan de verwerende partij evenwel de 
inleiding vorderen van het tegensprekelijk de bat met het oog op het voorleg
gen aan de rechtbank van het geheel der ingeroepen grieven teneinde 
desgevallend de eis als ongegrond te horen afwijzen (Zie referenties hierbo
ven aangehaald). 

Als de verweerder gedagvaard heeft in vervallenverklaring van de hoofdeis 
we gens het stilzitten van eiser terwijl hij had moeten dagvaarden ten gronde 
dan mag de rechtbank de kwalificatie van de vordering wijzigen {Rb. Luik, 
8 maart 1983, Jur. Liege, 1983, 275). 

Verweerder heeft trouwens niet alleen de mogelijkheid te dagvaarden ten
einde de hoofdeis voor te leggen aan de rechtbank, hij kan evenzeer na het 
verstrijken van de termijn voorzien in artikel 1260 Ger. W. bij dagvaarding 
een tegeneis formuleren zonder dat hij hoeft te wachten op enig initiatief 
van eiser op hoofdeis (Luik, 9 november 1982, Jur. Liege, 1983, 269; Rb. 
Charleroi, 22 oktober 1984, Rev. Reg. Dr., 1985, 86; Luik, 4 april 1984, 
fur. Liege, 1984, 313; Rb. Hoei, 14 april1980, Jur. Liege, 1982, 134, noot 
de Leval, G.). 
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121. Net zoals bij het uitblijven van een dagvaarding teneinde de conten
tieuze fase in te leiden kan de eiser evenmin van zijn vordering vervallen 
verklaard worden indien hij de procedure niet verderzet. Wei kan hij ten 
grande afgewezen worden. 

Dit is a.m. het geval indien eiser nalaat het getuigenverhoor te houden 
binnen de termijn bepaald in het vonnis dat het getuigenverhoor toestond 
(Rb. Luik, 13 oktober 1983, Rev. Trim. Dr. Pam., 1984, 163; Rb. Luik, 
14 juni 1984, Jur. Liege, 1985, 89; Rb. Luik, 3 mei 1984, Rev. Trim. Dr. 
Pam., 1986, 374). 

Indien de echtgenoot-eiser de echtscheidingsprocedure niet binnen een 
normale termijn vervolgt, dan kan de voorzitter beslissen dat een vroeger 
toegekend onderhoudsgeld niet verder verschuldigd is (Voorz. Luik, 17 ok
tober 1983, Jur. Liege, 1984, 358). 

122. Een ander aspect betreft het al dan niet verschijnen van eiser op de 
zitting na hiertoe opgeroepen te zijn op grand van artikel 751 Ger. W. 

Volgens een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik zou de 
rechter ten grande dan geen uitspraak kunnen doen wegens het persoonlijk 
karakter van de vordering en zou eiser bij wijze van sanctie enkel vervallen 
kunnen verklaard worden (Rb. Luik, 27 september 1979, Rev. Trim. Dr. 
Pam., 1981, 428, noot Kohl, A.). Bij arrest van 20 mei 1980 besliste het Hof 
van Beroep te Luik dat wanneer gelntimeerde die op grand van artikel 751 
Ger. W. rechtsgeldig voor het Hof opgeraepen is, niet verschijnt om zijn 
eis te steunen, zijn oorspronkelijke eis tot echtscheiding moet worden 
afgewezen, omdat de echtscheidingsvordering uiteraard essentieel 
persoonlijk is (Luik, 20 mei 1980, Rev. Trim. Dr. Pam., 1981, 427). 

In een noot onder dit laatste arrest bekritiseert A. Kohl de be ide uitspraken. 
In beide gevallen was de oorsprankelijke eiser opgeroepen op grand van 
artikel 751 Ger. W. zodat rechtbank en Hof gewoon toepassing hadden 
moeten maken van het artikel (Kohl, A., noot onder Rb. Luik, 27 septem
ber 1979, o.c.). 

V. Nieuwe kwalificatie. Nieuwe jeiten 

123. Biser kan zijn vordering hangende het geding herkwalificeren indien 
de voorwaarden vervat in artikel 807 Ger. W. vervuld zijn. Dit betekent dat 
de nieuwe echtscheidingsgrond moet gesteund zijn op feiten die reeds in het 
inleidend verzoekschrift vermeld stonden. Meer bepaald zal bij een wijzi
ging van echtscheiding op grand van feiten (met name kwaadwillige verla
ting van de echtelijke woonst) in een vordering op grand van vijf jaar 
feitelijke scheiding de voorwaarde van het meer dan vijf jaar feitelijk 
gescheiden Ieven moeten vervuld zijn op het ogenblik dat het inleidend 
verzoekschrift werd neergelegd (Brussel, 19 oktober 1983, T. Not., 1984, 
57; Rev. Not. B., 1984, 355, met advies O.M.; Rb. Hoei, 9 april1984, Jur. 
Liege, 1984, 319; J. T., 1985, 491; Luik, 25 juni 1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 
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285 (wijziging eis op grond van grove beledigingen in eis op grond van 
overspel); Rb. Hasselt, 8 juni 1982, R. W., 1982-83, 586, noot Senaeve, P., 
,De wijzigingen van de juridische kwalificatie van een vordering tot echt
scheiding". Zie ook verder, nr. 125). 

124. De rechtbank van eerste aanleg te Luik heeft een poging ondernomen 
van die vigerende rechtspraak af te wijken. 

Bij vonnis van 10 mei 1983 wordt beslist dat de eiser die in zijn verzoek tot 
echtscheiding op grond van schuld andere grieven dan wangedrag inroept, 
in tegensprekelijk genomen nieuwe conclusies, de echtscheiding op grond 
van overs pel mag vragen. Het is inderdaad redelijk te oordelen dat de diepe 
grondslag van de vordering die werd ingesteld ligt in de slechte verstandhou
ding van de echtgenoten en dat het voorwerp van de vordering - de 
ontbinding van het huwelijk - door de nieuwe conclusie niet wordt 
gewijzigd (Rb. Luik, 10 mei 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 183, 405; Jur. 
Liege, 1983, 359). 

Deze argumentatie komt eveneens aan de orde in een uitspraak van 26 janu
ari 1984 waarin de rechtbank stelt dat de oorspronkelijke vordering op 
grond van grove belediging, waaronder de kwaadwillige verlating van de 
echtelijke woonst ongeveer een jaar voor de neerlegging van het verzoek
schrift, kan geherkwalificeerd worden in een vordering op grond van 
feitelijke scheiding van meer dan vijf jaar indien op het ogenblik van de 
neerlegging van de op tegenspraak genomen besluiten waarbij de grond tot 
echtscheiding gewijzigd wordt, de duur van de feitelijke scheiding meer dan 
vijf jaar bedraagt. De rechtbank motiveert haar beslissing door erop te 
wijzen dat zowel de in het verzoekschrift geformuleerde vordering als de 
gewijzigde eis hun oorzaak vinden in de verstoorde verstandhouding tussen 
de echtgenoten die effectief aanwezig was op het ogenblik van de inleiding 
van het geding (Rb. Luik, 26 januari 1984, Jur. Liege, 1984, 126; Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1984, 39). 

Het Hofvan Beroep vernietigt deze beslissing en wijst erop dat de verstoor
de verstandhouding op zich geen grond tot echtscheiding is. De grond tot 
echtscheiding aangehaald in de besluiten was niet aanwezig op het ogenblik 
van de inleiding van het geding (Luik, 19 juni 1985, Jur. Liege, 1985, 470; 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 45). 

De Luikse rechtbank heeft nadien haar jurisprudentie terug aangepast aan 
de heersende opvattingen terzake (Rb. Luik, 7 maart 1985, Jur. Liege, 
1985, 338). 

Indien andersom het verzoekschrift in generlei mate melding maakt van een 
grove belediging, maar enkel van de grond tot echtscheiding vervat in 
artikel232 B.W., kan hangende het geding dit niet gewijzigd worden in een 
echtscheidingsprocedure op grond van feiten (Brussel, 9 april 1979, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1983, 37; Luik, 3 februari 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1983, 42). 
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125. Een andere vraag betreft te weten in welke mate feiten daterend van 
na het verzoekschrift een grond tot echtscheiding kunnen zijn. Ret Rof van 
Cassatie heeft gesteld dat nieuwe feiten die geen enkel verband hebben met 
de feiten vermeld in het verzoekschrift geen grond tot echtscheiding kunnen 
zijn (Cass., 22 oktober 1981, J. T., 1982, 294). 

Nieuwe feiten mogen inzake echtscheiding op grond van bepaalde feiten 
slechts in aanmerking genomen worden wanneer ze in nauw verband staan 
met de in het verzoekschrift vermelde feiten zonder dat ze op zichzelf als 
grond tot echtscheiding in aanmerking mogen genomen worden (Antwer
pen, 4 maart 1981, R. W., 1981-82, 1350, noot). 

Een nieuw feit dat niet rechtstreeks in verb and staat met een feit aangehaald 
in het verzoekschrift kan niet op zichzelf als grond tot echtscheiding in 
aanmerking genomen worden. Indien in bet verzoekschrift enkel het alcobo
lisme van eiser aangehaald wordt, kan de ecbtscbeiding niet toegestaan 
worden op grond van overspel dat na de inleiding gepleegd werd (Rb. Nijvel, 
2 november 1982, J. T., 1983, 67. Anders: Kortrijk, 2 februari 1979, R. W., 
1979-80, 1174, noot Pauwels, J .). 

Een nieuw feit, dat zich tijdens de procedure van echtscbeiding voordoet, 
kan slechts als grond tot echtscheiding worden ingeroepen ter staving van 
het oorspronkelijk neergelegd verzoekscbrift, om een reeds in het verzoek 
vastgesteld feit te preciseren of aan te vullen of om bet vermoeden van 
bestaan en van werkelijkheid van eerdere, in het verzoek vermelde feiten 
te sterken. 

Ret strafdossier waaruit het bewijs van een overspelige betrekking van de 
man blijkt, die na de neerlegging van het verzoek begon, is geen voldoende 
vermoeden om aan te nemen dat de in bet verzoekschrift vermelde feiten, 
te weten, talrijke verhoudingen met andere vrouwen die de man v66r de 
datum van het verzoek zou hebben gehad, zicb werkelijk hebben voorge
daan (Rb. Nijvel, 11 januari 1983, Rev. Trim. Dr. Pam., 1984, 337; Rb. 
Nijvel, 15 september 1981, J. T., 1982, 363). 

Ret Rof van beroep te Brussel stelt zich echter soepeler op: indien het 
tijdens de echtscbeidingsprocedure vastgesteld overspel een ander overspel 
blijkt te zijn dan de overspelige betrekking die in het oorspronkelijk 
verzoekschrift was vermeld, doch het bewijs Ievert van een nieuwe door 
verweerder aangegane verhouding en aldus de in het verzoek ingeroe
pen feiten staaft, mag de rechter de echtscheiding toestaan op grond van 
dit zogenaamd nieuw feit, dat nauw verwant is met de door de vrouw 
ingeroepen grieven (Brussel, 5 juni 1984, Rev. Trim. Dr. Pam., 1984, 
316). 

De mate waarin de feiten overeenstemmen met die welke in het verzoek
scbrift zijn omscbreven en de mate waarin er tussen de feiten van het 
verzoekschrift en een later feit een verband bestaat wordt door de rechter 
soeverein geapprecieerd (Cass., 27 maart 1981, Arr. Cass., 1980-81, 850; 
Pas., 1981, I, 818). 
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126. Indien zich in de loop van de procedure nieuwe feiten voordoen die 
geen verband hebben met de feiten aangehaald in het oorspronkelijk 
verzoekschrift dan hoeft men de procedure niet te herbeginnen. Het volstaat 
een aanvullend verzoekschrift met de vermelding van de nieuwe feiten, neer 
te leggen (Cass., 22 oktober 1981, o.c.). 

VI. Hoger beroep 

127. Overeenkomstig artikel 1273 Ger. W. moet het hoger beroep tegen een 
vonnis dat de echtscheiding toestaat binnen de acht dagen aan de griffier 
van de rechtbank die de bestreden beslissing heeft genomen, worden aange
zegd en dit op straffe van verval (Bergen, 6 december 1984, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1985, 45). 

Het is hierbij in het geheel niet vereist dat degene die zich beroept op de 
vervallenverklaring aantoont dat hij tengevolge van de niet-aanzegging 
enige schade zou gel eden hebben. De bepaling vervat in artikel 1273 Ger. 
W. raakt de open bare orde en mag zelfs ambtshalve door de rechter 
opgeworpen worden (Brussel, 3 februari 1981, R. W., 1981-82, 2103, noot 
Laenens, J.; Luik, 6 mei 1981, Jur. Liege, 1981, 414; Brussel, 19 januari 
1982, Rev. Not. B., 1982, 257). 

Een incidenteel hoger beroep aangetekend bij wijze van conclusies dient 
eveneens aangezegd te worden (Bergen, 6 december 1984, o.c.; Brussel, 
1 juni 1983, Pas., II, 1983, 111). 

Hetzelfde geldt indien de echtscheiding ten nadele van beide partijen werd 
toegestaan (Brussel, 25 mei 1982, R. W., 1983-84, 1558). 

Aanzegging is niet vereist indien het voorwerp van het hoger beroep geen 
betrekking heeft op het toestaan van de echtscheiding maar beperkt is tot 
een bijkomend element, zoals bv. de alimentatie-uitkering (Brussel, 23 ok
tober 1984, Rev. Not. B., 1984, 590, noot D.S.). 

De aanzegging die plaats heeft voor de neerlegging van de akte van hoger 
beroep ter griffie beantwoordt niet aan de wettelijke vereiste zodat de 
rechter het verval van het hoger beroep dient uit te spreken (Bergen, 
I oktober 1985, Rev. Reg. Dr., 1987, 56; Bergen, 6 december 1984, o.c.). 

De vervallenverklaring van het hoger beroep ten gevolge van de niet-nale
ving van de termijn voorzien in artikel 1273 Ger. W. belet geenszins dat 
appellant binnen de beroepstermijn opnieuw hoger beroep zou instellen 
(Luik, 19 juni 1985, Jur. Liege, 1985, 470; Luik, 9 november 1982, Jur. 
Liege, 1983, 269, noot de Leval, G.). 

Gelet op de onafhankelijkheid van hoofdvordering en tegenvordering zal 
een partij die vervallen verklaard is van haar hoger beroep niet rechtsgeldig 
incidenteel hoger beroep kunnen aantekenen tegen een uitspraak in echt
scheiding lastens hem n.a.v. de procedure in hoger beroep die rechtsgeldig 
ingezet is door de mede-echtgenoot. 

De rechtspraak is verdeeld m.b.t. de vraag of het verval van het hoger 
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beroep al dan niet de onontvankelijkbeid met zicb brengt van de voor bet 
eerst in graad van boger beroep geformuleerde tegenvordering tot ecbtscbei
ding (Antwerpen, 10 januari 1984, R. W., 1985-86, 1582, noot: tegeneis 
ontvankelijk; Luik, 11 maart 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 423: 
tegeneis ontvankelijk; Zie nr. 133). Wei zou dit verval geenszins beletten 
dat er een tegenvordering wegens tergend en roekeloos geding ingesteld 
wordt (Luik, 7 maart 1984, Jur. Liege, 1985, 70, noot de Leval, G.). 

128. W anneer de partij die boger beroep instelt tegen een vonnis dat de 
ecbtscbeiding toestaat zulks niet betekent ter griffie van de recbtbank van 
eerste aanleg beeft dit tot gevolg dat deze partij van bet boger beroep is 
vervallen verklaard, maar niet dat bet beroepen vonnis na betekening in 
kracbt van gerecbtelijk gewijsde is getreden. Een dergelijke beslissing waar
tegen verzet of boger beroep is ingesteld kan inderdaad niet in kracbt van 
gewijsde treden zolang bet verbaalmiddel voor bet gerecbt bangende is. 

De echtscbeiding is dus pas definitief toegelaten tegen de partij die boger 
beroep instelde nadat de recbter in boger beroep bet verval vastgesteld beeft; 
van dan af loopt de termijn voor de betekening van bet vonnis aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand (Cass., 20 juni 1980, R. W., 1980-81, 
1529; Pas., 1980, I, 1299; Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 414. Zie eveneens: 
Brussel, 27 oktober 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 151). 

129. Een partij kan zicb niet beroepen op overmacbt, wanneer de door baar 
advocaat aangezocbte gerecbtsdeurwaarder nagelaten beeft de vereiste aan
zegging te doen. 

Het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelt dat ten aanzien van appellante 
de terzake door de gerechtsdeurwaarder begane beroepsfout niet kan wor
den bescbouwd als een fout van een derde, soort van vreemde oorzaak gelijk 
te stellen met overmacbt. In tegenstelling tot betgeen appellante meent is 
de tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder waarop gedwongen een beroep 
dient te worden gedaan, volgens bet Hof, bier niet te bescbouwen als een 
dienstverburing en is hij geen ,onderaannemer" nocb uitvoeringsagent van 
de advocaat van appellante. Hij is er daarentegen door de ad litem gemanda
teerde advocaat van appellante mee belast geworden om voor deze litigeren
de partij en in baar naam een recbtsbandeling te verricbten en is zodoende 
opgetreden als de in de plaats gestelde lastbebber van die advocaat. 

De fouten of nalatigbeden van de lastbebber binden de lastgever indien zij 
zijn begaan binnen de per ken van bet mandaat en kunnen op zicbzelf voor 
de lastgever geen vreemde oorzaak, toeval of overmacbt uitmaken. 

Hetzelfde geldt voor de daden van de in de plaatsgestelde lastbebber, die 
voor zover de indeplaatsstelling tegenwerpelijk is aan de oorspronkelijke 
lastgever, deze lastgever binden zoals de daden van de lastbebber zelf. 
Dientengevolge zal bier de gerecbtsdeurwaarder door te laat bet boger 
beroep aan te zeggen niet buiten de perken van zijn mandaat gebandeld 
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hebben maar heeft hij binnen de per ken van zijn mandaat een fout begaan. 
Deze fout moet worden beschouwd als een fout van appellante zelf (Antwer
pen, 10 januari 1984, R. W., 1985-86, 1582, noot; zie eveneens: Brussel, 
3 februari 1981, R. W., 1981-82, 2103, noot Laenens, J.; Luik, 11 maart 
1980, o.c.; Brussel, 12 mei 1987, Rev. Liege, 1987, 1214). 

130. Bij arrest van 26 september 1980 beslist het Hof van Cassatie dat een 
partij geen rechtsgeldige afstand kan doen van het hager beroep dat zij heeft 
ingesteld tegen het vonnis dat de echtscheiding in haar nadeel toestaat. Het 
Hof argumenteert dat in geval van hager beroep tegen een vonnis dat de 
echtscheiding toestaat, de rechters tot plicht hebben na te gaan of de 
echtscheiding met inachtneming van de wettelijke voorschriften dient te 
worden toegestaan. Gelet op het feit dat de wetten die de burgerlijke staat 
van de burgers regelen niet aileen in hun belang maar oak in het belang van 
de samenleving zijn gemaakt, kan het niet van de enkele wil van de 
appellerende partij afhangen of een vonnis dat de echtscheiding toestaat, 
in kracht van gewijsde gaat doordat die partij afstand doet van haar hager 
beroep tegen dat vonnis (Cass., 26 september 1980, Arr. Cass., 1980-81, 94; 
Pas., 1981, I, 94). 

VII. Verzet 

131. Een vonnis dat de echtscheiding toelaat en bij verstek gewezen is, dient 
binnen het jaar na de uitspraak betekend te worden aan de tegenpartij. Voor 
zover dit niet gebeurt dient de sanctie voorzien in artikel 806 Ger. W. 
toegepast te worden d. w .z. dat het vonnis zal geacht worden niet te bestaan. 

Deze sanctie heeft evenwel slechts betrekking op het vonnis en geenszins op 
de procedure voorafgaand aan het vonnis. Een nieuw vonnis kan dientenge
volge op basis van die procedure bekomen worden (Rb. Brussel, 11 februari 
1983, J. T., 1983, 415; Rev. Not. B., 1983, 488). 

De termijn van verzet tegen een echtscheidingsvonnis is bepaald in arti
kel 1266 Ger. W. en kan niet worden verlengd tijdens het gerechtelijk veri of 
(Rb. Gent, 15 maart 1983, T.G.R., 1985, 20). 

VIII. Tegenvordering 

132. Men hoeft niet te wachten totdat eiser gedagvaard heeft om rechtsgel
dig een tegeneis te kunnen formuleren. Het volstaat dat de termijn voorzien 
in artikel 1260 Ger. W. verstreken is. Reden hiervoor is dat de procedure 
in echtscheiding niet ingeleid wordt door de dagvaarding maar wei door de 
neerlegging van het verzoekschrift (Luik, 9 november 1982, Jur. Liege, 
1983, 269; Rb. Charleroi, 22 oktober 1984, Rev. Reg. Dr., 1985, 86; Luik, 
4 april 1984, Jur. Liege, 1984, 313). 

133. Hoofdvordering en tegenvordering zijn volkomen onafhankelijk van 
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elkaar en bewaren ieder hun zelfstandigheid. Zulks impliceert dat alhoewel 
de rechterlijke beslissing in een en dezelfde akte wordt uitgesproken, het 
toch om twee verschillende beslissingen gaat betreffende twee verschillende 
vorderingen. 

Dit geldt ook in hoger beroep. Ben partij zal n.a.v. het hoger beroep door 
de tegenpartij tegen het vonnis aangetekend, geen incidenteel hoger beroep 
meer kunnen aantekenen tegen het gedeelte van het vonnis waarbij de 
echtscheiding lastens haar wordt uitgesproken indien ze nagelaten heeft 
binnen de termijn van 1 maand na de betekening van het vonnis hoger 
beroep in te stellen (Cass., 1 maart 1985, R. W., 1985-86, 1842; Brussel, 
25 mei 1982, R. W., 1983-84, 1558; Vgl. Brussel, 1 juni 1981, J.T., 1982, 
727). 

Alhoewel de uitspraak op hoofdvordering en tegenvordering geveld is bij 
een en hetzelfde vonnis, doet dit geen afbreuk aan het feit dat het twee van 
elkaar losstaande vorderingen betreft. 

Hetzelfde geldt uiteraard indien een partij wel hoger beroep heeft aangete
kend tegen het gedeelte van het vonnis dat de echtscheiding lastens haar 
toestaat maar van dit recht op hoger beroep vervallen wordt verklaard 
wegens niet-naleving van de termijn van aanzegging voorgeschreven in 
artikel 1273 Ger. W. (Brussel, 19 januari 1982, Rev. Not. B., 1982, 257). 

Ben tegeneis kan voor het eerst in graad van hoger beroep ingesteld wor
den. 

Gei:ntimeerde, verweerder op hoofdeis in een procedure op grond van 
feiten, heeft er belang bij voor het eerst in graad van hoger beroep een 
tegenvordering op grond van vijf jaar feitelijke scheiding in te stellen. Als 
verweerder kan hij het echtscheidingsvonnis immers niet Iaten overschrijven 
(Luik, 4 april 1984, Jur. Liege, 1984, 313). 

De rechtspraak en rechtsleer zijn het oneens m. b. t. de vraag of bij het verval 
van hoger beroep, het Hof van Beroep zich nog kan uitspreken over de 
tegeneis die voor het eerst in hoger beroep werd ingediend. Volgens het Hof 
van Beroep te Antwerpen brengt dit geenszins de onontvankelijkheid van 
de tegenvordering met zich mee, volgens het Hof van Beroep te Luik wel 
(Antwerpen, 10 januari 1984, R. W., 1985-86, 1581; Luik, 11 maart 1980, 
Rev. Trim. Dr. Pam., 1981, 423, noot Kohl, A.; Zie Storme, M. en 
Deconinck, B., ,Bevoegdheids- en procedureperikelen in familierechtelijke 
geschillen", T.P.R., 1985, 126, nr. 72, alwaar duidelijk stelling gekozen 
wordt voor de ontvankelijkheid van de tegeneis). 

134. In geval van ingewilligde hoofdeis en tegeneis tot echtscheiding is een 
dubbele overschrijving van het vonnis bij het ambtenaar van de burgerlijke 
stand noodzakelijk opdat elke partij haar rechten voortvloeiend uit het 
echtscheidingsvonnis zou behouden (Brussel, 24 mei 1982, R. W., 1983-84, 
1174). 
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IX. Verzoening 

135. Opdat er van verzoening sprake kan zijn is enerzijds de vergiffenis 
zonder enig voorbehoud door de beledigde echtgenoot vereist terwijl ander
zijds de schuldige echtgenoot die vergiffenis aanvaardt. 

De verzoening moet zich uiten in de hervatting van de samenleving (Luik, 
6 juni 1984, Jur. Liege, 1984, 409; Rb. Luik, 15 maart 1983, Jur. Liege, 
1983, 278). 

De exceptie van verzoening zal slechts een grond tot niet-ontvankelijkheid 
van de echtscheidingsvordering opleveren indien de hogervermelde consti
tutieve bestanddelen van de verzoening bewezen zijn. De verzoening wordt 
niet vermoed (Rb. Luik, 15 maart 1983, a.c.). Het bewijs van de hervatting 
van de samenleving is op zich een onvoldoende bewijs van de verzoening 
(Rb. Brussel, 11 februari 1983, Rev. Not. B., 1983,488, advies Schellekens, 
L. en noot Maupin, M.). 

136. De verzoening dooft de vorige grieven uit, zelfs indien zij niet toeliet 
dat in het gezin een perfecte of definitieve harmonie werd herschapen. 

In een zaak waarover de rechtbank te Luik zich uit te spreken had, was de 
verhouding die de vrouw in 1978 had aangegaan ongedaan gemaakt door 
de verzoening die in 1980 plaats vond. De wil om te vergeven en om opnieuw 
samen te Ieven wordt voldoende bewezen door de verklaringen van de man, 
tegenover verscheidene getuigen afgelegd, en door de verfraaiingswerken 
die het echtpaar in de echtelijke woonst had ondernomen (Rb. Luik, 30 mei 
1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 385). 

Van de echtgenoot die de exceptie van verzoening inroept kan bijgevolg niet 
worden geeist dat hij bewijst dat partijen zich op volmaakte en definitieve 
wijze hebben herenigd. Indien door getuigenverklaringen tijdens het ver
hoor afgenomen, bewezen is dat de echtgenoten er zich beiden toe verbon
den hebben vergiffenis te schenken aan elkaar, en het gemeenschappelijk 
Ieven te hervatten, moet de vordering tot echtscheiding die nadien wordt 
ingeleid op grond van overspel v66r deze verzoening vastgesteld, worden 
afgewezen (Rb. Luik, 31 oktober 1985, Rev. Trim Dr. Fam., 1986, 392). 

Indien na de verzoening de ene echtgenoot, die van de andere vergiffenis 
had bekomen, zijn belofte tot verbetering- waardoor hij terug in het gezin 
is mogen terugkeren - niet nakomt, mag de andere echtgenoot zijn 
vordering tot echtscheiding zowel op grond van de oude grieven, die door 
de verzoening waren vervallen, als op grond van nieuwe instellen. 

Deze nieuwe grieven moeten niet noodzakelijkerwijze van dezelfde aard zijn 
als de oude, maar als de nieuw ingeroepen feiten in dezelfde lijn liggen als 
degene die bij de vorige vordering tot echtscheiding werden ingeroepen, dan 
kan de ernst van deze nieuwe feiten minder uitgesproken zijn dan het geval 
was geweest, indien de feiten van verschillende aard waren geweest (Rb. 
Luik, 25 april1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 378; Jur. Liege, 1986, 137).-
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137. De exceptie van verzoening moet niet in limine litis worden opgewor
pen. Zij kan bijgevolg worden ingeroepen zelfs na het vonnis dat het 
getuigenverhoor toelaat (Rb. Luik, 30 mei 1985, o.c.). 
V66r de aanvang van de contentieuze fase, kan de exceptie niet ingeroepen 
worden (Rb. Nijvel, 20 mei 1981, J. T., 1982, 363). 

X. Overschrijving 

138. Bnkel in geval van overmacht kan de echtgenoot die vervallen is van 
het voordeel van een vonnis of arrest dat de echtscheiding toestaat, omdat 
hij binnen de wettelijke termijn van twee maanden niet is overgegaan tot 
de door artikel 1275 van het Gerechtelijk Wetboek voorziene aanbieding 
voor overschrijving, hiervan ontheven worden. 
Het Hof van Beroep dat beslist heeft de echtgenoot, die met kiese problemen 
van gerechtelijk recht werd geconfronteerd, over de draagwijdte van dewel
ke hij kon dwalen, en die steeds en zonder onderbreking zijn wil heeft 
uitgedrukt om de echtelijke band te verbreken, van dit verval te ontheffen, 
heeft het bestaan van de overmacht die zou geleid hebben tot de onmogelijk
heid om de wettelijke door artikel 1275 van het Gerechtelijk Wetboek 
opgelegde formaliteiten binnen de daartoe gestelde termijn te vervullen, niet 
wettelijk vastgesteld (Cass., 20 oktober 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 
295, noot J.L.R., R. W., 1983-84, 2633; Pas., 1984, I, 185). 

139. Ben misverstand tussen echtscheidende echtgenoten en de met hun 
belangen belaste notaris omtrent de omvang van zijn opdracht, moet bij 
gemis aan overschrijving van het echtscheidingsvonnis binnen de wettelijk 
gestelde termijn als een geval van overmacht beschouwd worden. 
Het misverstand dat de oorzaak is van het gemis aan overschrijving binnen 
de wettelijke gestelde termijn is hier ontstaan buiten welke fout ook van de 
partijen. Om van een fout, nalatigheid of tekortkoming te kunnen gewagen 
die de lastgevers, d.i. appellanten verbindt, zou vooraf moeten worden 
uitgemaakt wat het gegeven mandaat precies behelsde, hetgeen in casu juist 
betwist is (Brussel, 4 februari 1980, R. W., 1981-82, 1681). 
Ben echtpaar vraagt in het kader van een procedure tot echtscheiding bij 
onderlinge toestemming inlichtingen aan een notaris betreffende het precie
se verloop van de procedure. De notaris verschaft hen de nodige informatie, 
maar hij laat na in zijn advies te vermelden dat voor zover het huwelijk in 
het buitenland gesloten werd het vonnis dient overgeschreven te worden in 
de registers van de Burgerlijke Stand van het eerste district te Brussel. De 
echtgenoten laten het overschrijven in de registers te Bttelbriick in het 
Groot-Hertogdom Luxemburg alwaar ze gehuwd zijn. 
De rechtbank van eerste aanleg te Nijvel aanvaardt de vergissing begaan 
door de echtgenoten als een geval van overmacht. Bensdeels hebben de 
echtgenoten zelf geen fout begaan maar dwaalden ze in rechte ten gevolge 
van een foutief advies, daar het adagium ,Nemo jus ignorare censitur" 
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slechts in strafzaken geldt. Anderdeels kan de fout van de notaris hen niet 
toegerekend worden wijl de notaris hier niet als hun lasthebber opgetreden 
is (Rb. Nijvel, 29 april 1986, T.B.B.R., 1987, 74). Dit vonnis lijkt in 
tegenspraak te zijn met het hogervermelde Cassatie-arrest. 

140. Volgende gevallen worden door de rechtspraak als overmacht aan
vaardt: staking van het gemeentepersoneel (Rb. Luik, 20 juni 1985, Jur. 
Liege, 1986, 141), de voortdurende tewerkstelling als vrachtrijder in het 
buitenland tijdens de weekdagen (Rb. Luik, 24 januari 1986, Jur. Liege, 
1986, 222), de zwakke gezondheidstoestand van de echtgenoot die de 
overschrijving van het echtscheidingsvonnis moet Iaten verrichten (Rb. 
Luik, 25 oktober 1985, Jur. Liege, 1986, 221), evenals de weigering van de 
ambtenaar van de burgerlijke stand een echtscheidingsvonnis ter overschrij
ving te aanvaarden bij gebreke aan het vervullen van een formaliteit die 
even wei in de wet niet voorzien is (Rb. Brussel, 6 februari 1981, J. T., 1981, 
305; Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 87; Rev. Not. B., 1981, 584, noot Van 
Laethem, E.). 

Eenmaal overmacht komt vast te staan wordt het verval voorzien in arti
kel 1303 Ger. W. opgeheven. 

141. Geen volmacht van de partijen is vereist bij de betekening van het 
echtscheidingsvonnis door een gerechtsdeurwaarder aan de ambtenaar van 
de burgerlijke stand (Rb. Brussel, 6 februari 1981, o.c.). Daartegenover 
staat evenwel dat het mandaat ad litem van de advocaat niet de formaliteit 
van de ter hand stelling van een echtscheidingsvonnis aan de ambtenaar van 
de burgerlijke stand dekt. In tegenstelling tot de instrumenterende gerechts
deurwaarder moet de advocaat een door de partijen ondertekend verzoek 
overleggen (Brief van de Minister van Justitie dd. 28 april 1982 aan de 
Stafhouder van de Orde van Advocaten te Brussel, Maandblad Balie te 
Brussel, 1981-82, 219). 

142. Echtgenoten zijn slechts uit de echt gescheiden op het ogenblik van 
de overschrijving van het in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest dat 
de echtscheiding toestaat. In geval van overlijden van een echtgenoot na de 
terhandstelling of betekening van het in kracht van gewijsde gegaan vonnis 
of arrest dat de echtscheiding toestaat maar v66r de effectieve overschrij
ving is het huwelijk ontbonden door overlijden en niet door echtscheiding 
(M. Circ. 30 april1984, Rev. Comm., 1984, 154. Dit standpunt wordt o.a. 
verdedigd door De Page, H., I, nrs. 923 en 967; Rigaux. F., Les Personnes, 
I, nr. 2092; Contra: Pierard, A., Precis du divorce et de Ia separation de 
corps, nr. 54). 

143. Ingevolge de Wet van 1 juni 1982 (B.S., 24 juni 1982) tot wijziging 
van artikel 93bis Gem. W. kan de ambtenaar van de burgerlijke stand 
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eveneens beambten van het gemeentebestuur machtigen tot het ontvangen 
van betekeningen, kennisgevingen en terhandstellingen van beslissingen 
inzake de staat van personen. 

D. VOORLOPIGE MAATREGELEN 

I. Bevoegdheid 

De voorzitter, zetelend in kart geding, neemt in iedere stand van het geding 
kennis van de voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de persoon, 
op het levensonderhoud en op de goederen van zowel partijen als van de 
kinderen (art. 1280 Ger. W.). 

a. De temporele bevoegdheid 

144. De temporele bevoegdheid van de voorzitter vangt aan bij de neerleg
ging van het verzoekschrift tot echtscheiding. Ze eindigt op het ogenblik dat 
het vonnis of arrest dat de echtscheiding toestaat is overgeschreven. Indien 
de eis tot echtscheiding afgewezen wordt, dan zal de voorzitter bevoegd 
blijven tot op het ogenblik dat het vonnis of arrest waarin de eis verworpen 
wordt in kracht van gewijsde getreden is. 

Wordt de procedure niet verder gezet en heeft de eiser uitdrukkelijk of 
stilzwijgend afstand van geding gedaan, dan zal evenzeer de bevoegdheid 
van de voorzitter ophouden (Senaeve, P., Handboek, 267, nr. 559; Luik, 
16 oktober 1985, Jur. Liege, 1986, 129). 

145. De bevoegdheid van de rechterlijke instantie wordt niet beoordeeld op 
het ogenblik van de uitspraak maar wel op het ogenblik waarop die 
rechterlijke instantie gevat wordt. De voorzitter die rechtsgeldig gevat werd 
v66r de overschrijving van het echtscheidingsvonnis kan na de overschrij
ving voorlopige maatregelen bevelen (Bergen, 24 januari 1985, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1985, 48; Bergen, 24 februari 1985, Ann. Dr. Liege, 1986, 45, 
adv. O.M. Misonne, P., noot Malmendier, Ch.; Rev. Trim. Dr. Fam., 
1985, 48). 

Het hager beroep is geen nieuwe rechtspleging maar de voortzetting van de 
procedure ingesteld voor de eerste rechter. Is een vordering tot wijziging van 
voorlopige maatregelen m.b.t de kinderen ingeleid voor de voorzitter voor
aleer het echtscheidingsvonnis overgeschreven werd, dan is het Hof van 
Beroep bevoegd kennis te nemen van het hager beroep tegen de presidentiele 
beschikking oak al is het verzoekschrift tot hager beroep na de overschrij
ving van het echtscheidingsvonnis neergelegd (Brussel, 5 april1982, R. W., 
1982-83, 708, noot Pauwels, J.). 

Evenzeer zal de rechtbank van eerste aanleg na de inleiding van het echt
scheidingsgeding een beschikking van de vrederechter waarbij dringende en 
voorlopige maatregelen bevolen werden, in beroep kunnen bevestigen. De 
uitspraak in hager beroep zal uitwerking behouden totdat een beschikking 
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van de voorzitter tussengekomen is (Cass., 22 oktober 1981, J.T., 1982, 
294). 

146. In het vorig overzicht werd uitgebreid stilgestaan bij de bevoegdheids
regeling indien beide echtgenoten een echtscheidingsvordering ingesteld 
hebben waarbij de echtscheiding wordt toegestaan en overgeschreven op de 
ene vordering, terwijl de andere vordering nog hangende is (Zie vorig 
overzicht, T.P.R., 1981, nr. 1 00). Ret Rof van Cassatie heeft toen in twee 
arresten duidelijk geopteerd voor de bevoegdheid van de voorzitter (Adde 
Cass., 3 mei 1979, R.C.J.B., 1982, 433, noot Vieujean, E., ,Proces en 
divorce et mesures pravisoires"). 

Alhoewel de eis die nog hangende is, niet meer de ontbinding van het 
huwelijk beoogt, behoudt hij zijn karakter van eis tot echtscheiding en dit 
omdat die eis wil doen vaststellen dat de tekortkomingen van verweerder 
op deze eis eveneens tot echtscheiding moeten leiden. 

Wat de voorlopige maatregelen m.b.t. de kinderen aangaat, werd in hoger
vermelde arresten beslist dat deze pas definitief worden in de zin van 
artikel 302 B. W. wanneer een in kracht van gewijsde gegane beslissing 
uitspraak heeft gedaan over de beide eisen tot echtscheiding. Tot dan blijft 
de voorzitter bevoegd (Luik, 7 januari 1987, Rev. Liege, 1987, 189). 

Een bijzondere toepassing van deze beginselen vinden we in een arrest van 
het Rof van Beroep te Luik dd. 14 januari 1986. 

Na het toestaan en de overschrijving van de echtscheiding in het voordeel 
van de vrouw, en wijl zijn tegeneis tot echtscheiding nog hangende is, vraagt 
de man aan de voorzitter bij voorlopige maatregel de hoede over zijn zoon. 

Na het afwijzen van zijn tegenvordering tot echtscheiding bij in kracht van 
gewijsde getreden vonnis, breidt de man bij wijze van besluiten (op grand 
van art. 807 Ger. W.) zijn oorsprankelijke vordering voor de voorzitter uit 
en vordert tevens de vermindering van het onderhoudsgeld dat hij moet 
betalen voor zijn dochter. De voorzitter in kart geding verklaart deze nieuwe 
eis niet ontvankelijk, want ingediend na het beeindigen van de echtschei
dingsprocedure m.b.t. de eisen van beide echtgenoten. 

Terecht oordeelt het Rof van Beroep dat men zich moet plaatsen op de dag 
van het inleiden van de initiele vordering voor de voorzitter en niet op de 
dag van de uitbreiding van die vordering (of de nieuwe vordering), om de 
bevoegdheid van de voorzitter te beoordelen (Luik, 14 januari 1986, Jur. 
Liege, 1986, 131). 

147. De te bevel en maatregelen m.b. t. het onderhoudsgeld tussen echtgeno
ten geven niet enkel aanleiding tot een bevoegdheidsprobleem maar raken 
evenzeer de grand van de zaak. Eenmaal het huwelijk ontbonden, kan er 
van een hoedanigheid van echtgenoot niet Ianger sprake zijn. Ret gevolg 
hiervan is dat een vroegere veroordeling van een der echtgenoten tot het 
betalen van onderhoudsgeld op grand van artikel 213 B.W. of artikel 221 
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B.W. niet Ianger uitwerking heeft na de overschrijving. A fortiori kan er 
geen nieuwe eis of een eis tot wijziging van het eerder vastgestelde bedrag 
van onderhoudsgeld geformuleerd worden. 
De voorzitter kende bij wijze van voorlopige maatregel aan de vrouw een 
onderhoudsgeld toe van 10.000 F per maand en dit met ingang van 1 juni 
1984. In beroep vordert de vrouw een vermeerdering van het toegekende 
onderhoudsgeld (eveneens met ingang van 1 juni 1984), terwijl de man bij 
incidenteel beroep de afschaffing vordert van de veroordeling tot onder
houdsgeld door de voorzitter met ingang van de dag waarop het vonnis was 
overgeschreven. Tijdens de procedure in beroep wordt de echtscheiding op 
hoofdvordering overgeschreven op 5 juni 1984, terwijl de tegenvordering 
nag hangende is. 
Het Hof verklaart zich onbevoegd tot het toekennen van een onderhouds
geld tussen echtgenoten voor de periode vanaf 5 juni 1984, omdat de 
hulpverplichting van artikel213 B.W. dan niet meer bestaat, maar past de 
onderhoudsbijdrage wei aan voor de periode van 1 t.e.m. 4 juni 1984 (Luik, 
16 oktober 1985, Jur. Liege, 1986, 129, noot). 

148. De vrouw had i.p.v. een wijziging van de onderhoudsbijdrage ge
steund op artikel 213 B.W. een provisionele uitkering moeten vragen. Een 
dergelijke provisionele uitkering is gestoeld op artikel 301 B.W. en dient om 
in de onmiddellijke behoeften te voorzien. Indien de tegeneis ingewilligd 
wordt, dan zullen de provisionele uitkeringen terugvorderbaar zijn op zowel 
de inkomsten als het kapitaal (Brussel, 13 oktober 1982, Pas., 1982, II, 119; 
Voorz. Nijvel, 25 september 1980, J.T., 1982, 364; Voorz. Nijvel, 21 okto
ber 1986, T.B.B.R., 1987, 178; Beslagr. Luik, 12 november 1984, Jur. 
Liege, 1984, 646, noot J.H.). 
Een beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te 
Nijvel laat de begroting van de provisionele uitkering afhangen van een 
drievoudig criterium: het criterium zoals voorzien in artikel 301 B. W. 

·(maximum 1/3 van de inkomsten van de schuldenaar), de mogelijkheden 
en behoeften van partijen op het ogenblik van de overschrijving van het 
echtscheidingsvonnis of arrest, en de mogelijkheid tot eventuele recuperatie 
van de uitgekeerde sommen (Voorz. Nijvel, 21 oktober 1986, o.c. Zie 
eveneens: Voorz. Hasselt, 22 maart 1983, Limburgs Rechtsleven, 1983, 56). 
Het Hof van Cassatie heeft bij arrest van 23 mei 1985 beslist dat de 
provisionele uitkering kan toegekend worden vanaf een datum voorafgaand 
aan de inleiding van de eis (Cass., 23 mei 1985, J. T., 1986, 111). 

b. De territoriale bevoegdheid 

149. De territoriale bevoegdheid van de voorzitter m.b.t. de voorlopige 
maatregelen wordt bepaald door de rechtbank die territoriaal bevoegd is 
uitspraak te doen over de vordering tot echtscheiding. De vordering tot 
voorlopige maatregelen is immers een accessorium van de vordering ten 
grande. 
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Een echtgenoot dagvaardt in voorlopige maatregelen voor de voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg te Hoei. Eiser had eerder een inleidend 
verzoekschrift bij diezelfde voorzitter ingediend. Verweerder werpt evenwel 
de onbevoegdheid van de voorzitter open wijst erop dat hijzelf een inleidend 
verzoekschrift heeft ingediend bij de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg te Luik enkele dagen na het indienen van het verzoekschrift door zijn 
mede-echtgenoot. De voorzitter oordeelt dat in geval van bevoegdheidscon
flict hij ertoe gehouden is na te gaan of eiser wel degelijk zijn inleidend 
verzoekschrift ingediend heeft bij de voorzitter van de rechtbank die territo
riaal bevoegd is om uitspraak te doen over de echtscheiding ten gronde 
zonder hierbij evenwel afbreuk te doen aan de bevoegdheid van de recht
bank van eerste aanleg. Daar in casu de laatste echtelijke verblijfplaats in 
het arrondissement Luik gevestigd was, verklaart de voorzitter zich onbe
voegd en verwijst de zaak overeenkomstig artikel 660 Ger. W. naar de 
voorzitter te Luik (Voorz. Hoei, 8 januari 1982, Jur. Liege, 1983, 215, 
noot). Deze beschikking druist in tegen de vroegere rechtspraak (Voorz. 
Luik, 30 november 1973, Jur. Liege, 1973-74, 189; Voorz. Luik, 27 januari 
1976, Jur. Liege, 1975-76, 212; Brussel, 1 april1977, J. T., 1978, 122, noot 
Stranart, A.M.), maar wordt goedgekeurd door M. Storme en B. Deco
ninck (Storme, M. en Deconinck, B., ,Bevoegdheids- en procedureperike
len in familierechtelijke geschillen", T.P.R., 1985, 95, nr. 20). 

II. Uitwerking 

150. Zolang de voorzitter nog geen beschikking genomen heeft waarbij 
voorlopige maatregelen bevolen worden, blijft de beschikking van de vrede
rechter ex artikel 223 B.W. uitwerking hebben, althans voor zover die 
beschikking zelf niet voorzag in een tijdslimiet. 

Eenmaal het inleidend verzoekschrift neergelegd is, kan verweerder voor de 
voorzitter gevat om voorlopige maatregelen te nemen geen gezag van 
gewijsde of onbevoegdheid inroepen om te verhinderen dat de voorzitter 
omtrent de eis zou statueren. De voorzitter kan uitspraak doen, ook al is 
er nog een beroep hangende tegen de beschikking van de vrederechter (of 
ook al is er nog geen uitspraak van de vrederechter zelf). De procedure tot 
het bekomen van voorlopige maatregelen voor de voorzitter heeft immers 
een totaal andere rechtsgrond dan de rechtspleging voor de vrederechter; 
er is een nieuw feit, het inleiden van de echtscheidingsprocedure. 

Indien de voorzitter inmiddels een beschikking geveld heeft kan de vrede
rechter, gevat v66r de echtscheidingsprocedure, tijdens die procedure nog 
onderhoudsgeld toekennen voor de periode die het indienen van het ver
zoekschrift voorafgaat (Brussel, 26 oktober 1982, Pas., 1982, II, 120), 
althans zo de voorzitter deze periode buiten beschouwing heeft gelaten (Zie 
vorig overzicht, T.P.R., 1981, 827, nr. 98). 

151. De presidentiele beschikking behoudt haar uitwerking tot op het 
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ogenblik van de overschrijving van het echtscheidingsvonnis, behoudens 
daar waar de wet een uitzondering voorzien heeft. Dit is met name het geval 
voor wat de maatregelen betreft die door de voorzitter gedurende het geding 
bevolen werden m.b.t. de persoon, de onderhoudsbijdrage en de goederen 
van de kinderen. Deze behouden hun uitwerking op grond van de wet aileen 
zo de echtscheiding wordt overgeschreven en dus niet indien de echtschei
dingseis wordt afgewezen of indien het echtscheidingsvonnis niet wordt 
overgeschreven (Voorz. Verviers, 3 januari 1985, Jur. Liege, 1985, 160). 

De echtgenote wendt zich in 1978 tot de vrederechter en bekomt de veroor
deling van haar echtgenoot tot het betalen van een onderhoudsgeld voor 
haarzelf en haar zoon. In januari 1983 wordt de echtscheidingsprocedure 
ingeleid. Aan de voorzitter worden voorlopige maatregelen gevraagd, maar 
die procedure wordt niet voortgezet. In de loop van 1983 zijn de partijen 
uit de echt gescheiden. Inmiddels beeft de echtgenoot even wei nagelaten zijn 
onderhoudsbijdrage te betalen, bewerende dat zijn zoon sinds maart 1983 
zelf in zijn onderhoud kon voorzien. Zijn ex-echtgenote gaat in 1985 over 
tot de gedwongen tenuitvoerlegging van de beschikking die destijds door de 
vrederechter geveld was. De tegenpartij vat hierop de voorzitter en vraagt 
hem retroactief te bepalen welke de omvang van zijn onderhoudsbijdrage 
voor de voorbije maanden dient te zijn. 
De voorzitter verklaart zich vooreerst onbevoegd, gelet op het feit dat hij 
gevat wordt na de beeindiging van het echtscheidingsgeding maar verklaart 
bovendien dat de oorspronkelijke beschikking van de vrederechter ook na 
de beeindiging van de echtscheidingsprocedure verder uitwerking blijft 
behouden (Voorz. Luik, 8 oktober 1985, Jur. Liege, 1986, 44). 

Die Iaatste uitspraak is vatbaar voor kritiek, zelfs wat het onderhoudsgeld 
voor de zoon betreft: aileen de voorlopige maatregelen door de voorzitter 
bevolen tijdens de echtscheidingsprocedure i.v.m. de kinderen blijven door
werken na de echtscheiding. 

152. Een presidentiele beschikking op grond van artikel 1280 Ger. W. is 
voorlopig in die zin dat de bevolen maatregelen- behalve deze i.v.m. de 
kinderen - slechts bindend zijn voor partijen gedurende de echtscheidings
procedure. Zulks doet evenwel geenszins afbreuk aan het feit dat de 
beschikking een geldige titel blijft indien men na de beeindiging van de 
echtscbeidingsprocedure nog wil overgaan tot gedwongen tenuitvoerleg
ging. Een echtgenoot veroordeeld tot het betalen van onderhoudsgeld aan 
zijn mede-echtgenoot bij wijze van voorlopige maatregelen blijft hiertoe 
gehouden tot bij de beeindiging van de echtscheidingsprocedure. Is die 
echtgenoot even wei zijn verbintenissen niet nagekomen gedurende de perio
de van bet ecbtscheidingsgeding, dan verzet niets er zich tegen dat de andere 
echtgenoot overgaat tot beslag voor de termijnen die vervallen zijn v66r de 
overschrijving van het echtscheidingsvonnis of arrest. De echtgenoot
schuldeiser blijft immers in bet bezit van een uitvoerbare titel die zijn 
uitwerking behoudt tot op de dag van de beeindiging van de echtscheidings-
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procedure (Cass., 4 november 1983, Pas., 1984, I, 242; Gent, 14 juni 1984, 
R. W., 1984-85,2397, noot Bax, M., ,Opvorderen van achterstallige onder
houdsgelden door de onderhoudsgerechtigde echtgenoot"; Beslagr. Luik, 
5 februari 1986, Jur. Liege, 1986, 322). 

Dit geldt ongeacht de wijze waarop de procedure beeindigd wordt: hetzij 
door de overschrijving van het vonnis of arrest dat de echtscheiding toe
staat, hetzij door de betekening van het vonnis of arrest waarbij de echt
scheidingseis verworpen is, hetzij door de afstand van de eis tot echtschei
ding. 

Indien wederzijds vorderingen hangende zijn dan zal het onderhoudsgeld 
verschuldigd blijven tot op het ogenblik dat het huwelijk ontbonden is ten 
gevolge van de overschrijving van het vonnis of arrest dat de echtscheiding 
toestaat op een van de twee eisen. 

Wei heeft het Hof van Cassatie vroeger anders beslist en gesteld dat 
achterstallen i. v .m. onderhoudsgeld toegekend gedurende de procedure niet 
meer zouden kunnen gerecupereerd worden in de periode vanaf de beteke
ning van het vonnis of arrest waarbij de echtscheidingseis wordt verworpen 
(Cass., 7 november 1946, R. W., 1947-48, 795 met noot). 

M. Bax wijst erop dat deze stelling gesteund was op een argument uit het 
toen geldend huwelijksvermogenrecht. Alhoewel de verbintenis bleef be
staan, was de uitvoering ervan onmogelijk geworden voor de echtgenote 
gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van goederen en dit omdat het 
onderhoudsgeld te betalen door de man aan hem moest worden betaald als 
hoofd van de gemeenschap. 

Sedert de wijziging van de Wet Huwelijksvermogenstelsel kan dit argument 
niet langer ingeroepen worden (Bax, M., ,Opvorderen van achterstallige 
onderhoudsgelden door de onderhoudsgerechtigde echtgenoot", noot on
der Gent, 14 juni 1984, R. W., 1984-85, 2402). 

153. Na het definitief worden van de echtscheiding vordert eiseres voor de 
vrederechter achterstallige onderhoudsgelden waartoe haar echtgenoot des
tijds door de voorzitter veroordeeld was. De vrederechter wijst om onduide
lijke redenen de vordering af. De vrederechter had de vordering onontvan
kelijk moeten verklaren wegens inbreuk op het gezag van gewijsde (Vred. 
Deurne, 21 september 1979, Pas., 1980, III, 58). Eiseres had helemaal geen 
vordering voor de vrederechter dienen in te leiden. Het volstond uit te 
voeren op basis van de beschikking van de voorzitter die een uitvoerbare 
titel was. 

154. Voorlopige maatregelen zijn wei het accessorium van een echtschei
dingsprocedure, maar niet van een bepaalde echtscheidingseis: worden in 
het kader van de hoofdeis van de vrouw voorlopige maatregelen bevolen, 
en in het kader van de latere tegeneis van de man niet, dan behouden die 
voorlopige maatregelen hun gelding, ook al wordt de hoofdeis van de vrouw 
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afgewezen (Cass., 4 november 1983, Pas., 1984, I, 242): de moeder zal b.v. 
de hoede over de kinderen, haar toegekend door de voorzitter, behouden, 
ook al is de man ,onschuldige" echtgenoot en werden op zijn vordering 
geen beslissingen i.v.m. de hoede van de kinderen genomen. 

III. Soorten maatregelen 

155. Indien de wet de bevoegdheid tot het nemen van bepaalde maatregelen 
opgedragen heeft aan een welbepaald rechtscollege, dan kan deze maatregel 
niet bij wijze van voorlopige maatregel bevolen worden door de voorzitter. 

Dit is o.m. het geval voor het verlenen van de toelating aan een echtgenoot 
om. aileen de verkoop m.b.t. een gemeenschappelijk goed of gezinswoning 
te sluiten (Brussel, 30 mei 1983, Pas., 1983, II, 100). 

De voorzitter is echter wel - en zelfs uitsluitend - bevoegd om preventieve 
verbodsmaatregelen i. v .m. het bestuur van de goederen te bevelen, zoals de 
blokkering van een bankrekening of een vervreemdingsverbod: de bevoegd
heid van de vrederechter op grond van artikel 1421 B. W. moet wijken voor 
de bevoegdheid van de voorzitter (Arrondrb. Luik, 16 oktober 1982, Jur. 
Liege, 1983, 119 (arg. art. 591, 7° en 594, 19° Ger. W. naar analogie; al 
kan een argument naar analogie vaak met een argument a contrario 
bestreden worden)). 

De bevoegdheid een verzegeling te bevelen behoudt de vrederechter evenwel 
(Vred. Anderlecht, 27 oktober 1984, T. Vred., 1986, 251). 

156. Bij voorlopige maatregel kan er nooit uitspraak gedaan worden over 
een recht ten gronde. Als gevolg hiervan is de voorzitter niet bevoegd om 
de terugvordering te bevelen van onverschuldigde bedragen. Dat mag 
evenwel niet te absoluut gei:nterpreteerd worden. Indien de eis tot terugvor
dering een rechtstreeks gevolg is van een maatregel waarbij een eerder 
toegekend onderhoudsgeld gewijzigd en meer bepaald verminderd wordt, 
dan moet het mogelijk zijn voor de voorzitter om de terugvordering te 
bevelen bij gebreke waarvan de maatregel waarbij de herziening bevolen 
wordt zonder gevolg zou blijven (Vgl. Antwerpen, 11 februari 1986, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1986, 194, noot Kohl, A.). 

a. Maatregelen m.b.t. de goederen 

157. Met betrekking tot de goederen kan de voorzitter allerlei maatregelen 
bevelen zonder dat hij hierbij evenwel uitspraak mag doen over de grond 
van een betwist recht. Hij kan zich bijgevolg niet uitspreken over het eigen 
of gemeenschappelijk karakter van bepaalde roerende voorwerpen die zich 
in de gezinswoning bevinden. De Voorzitter moet bij de voorlopige toewij
zing van het huisraad enkel nagaan of de echtgenoot die iets toegewezen 
krijgt hierop een voldoende aanspraak kan Iaten gelden en bovendien dient 
hij de wederzijdse noden van de echtgenoten in aanmerking te nemen met 
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het oog op de tegemoetkoming aan hun dagelijkse levensbehoeften (Brussel, 
10 februari 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 167, noot Renehan, J.L., 
,L'attribution ou Ia restitution provisoire de meubles et objets mobiliers 
au cours d'une procedure en divorce"; Brussel, 15 december 1981, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1984, 29). 
Net zoals de toewijzing van goederen gebeurt onder voorbehoud van aile 
eigendomsrechten die elk der partijen op die goederen zou kunnen Iaten 
gelden, zal de toewijzing van de gezinswoning aan een der echtgenoten 
gebeuren onder voorbehoud van een eventuele vergoeding die n.a. v. de 
vereffening-verdeling zal kunnen gevorderd worden (Voorz. Luik, 26 fe
bruari 1986, Jur. Liege, 1986, 306. Deze problematiek zal uitgebreid behan
deld worden in het overzicht rechtspraak Huwelijksvermogensrecht). 
De voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel regelt de 
toewijzing van een aantal roerende voorwerpen onder verbeurte van een 
dwangsom voor het geval dat verweerder zou weigeren de goederen in 
kwestie af te staan aan zijn mede-echtgenoot. De voorzitter motiveert de 
toekenning van de dwangsom door erop te wijzen dat in het verleden 
verweerder geweigerd heeft een beschikking genomen door de vrederechter 
uit te voeren (Voorz. Brussel, 12 maart 1984, J. T., 1984, 312). 

158. Terwijl de hiervoor vermelde maatregelen aile rechtstreeks verband 
houden met de inrichting van de feitelijke scheiding tussen echtgenoten voor 
de periode van het echtscheidingsgeding kan dit niet meer gezegd worden 
van een maatregel waarbij verbod wordt opgelegd om een eigen onroerend 
goed te verkopen teneinde de belangen van de vergoedingsgerechtigde 
echtgenoot te vrijwaren. Alhoewel artikel 1280 Ger. W. expliciet toelaat dat 
er een verbod tot verkoop van een eigen goed bevolen wordt, stelt zich de 
vraag of een dergelijke maatregel mag bevolen worden indien zuiver patri
moniale belangen op het spel staan. In casu was er wel een grate zekerheid 
dater daadwerkelijk een vergoeding zou dienen betaald te worden (Voorz. 
Kortrijk, 14 januari 1982, T. Not., 1982, 79; Rev. Gen. Enr. Not., 1982, 
295: aan de vrouw wordt verbod opgelegd de notariele akte te verlijden 
vooraleer de koper de verkoopprijs betaald heeft in handen van de instru
menterende notaris die de gelden zal beheren tot de vereffening). 

b. Maatregelen m.b.t. kinderen (Zie ook verder, nrs. 264 e.v.) 

159. Bij arrest van 5 april 1982 herinnert het Hof van Beroep te Brussel 
eraan dat vooraleer er een wijziging kan worden gebracht in de vroeger 
getroffen regeling m.b.t. de kinderen het bewijs moet worden geleverd van 
het bestaan van gewijzigde omstandigheden. Indien er zich geen noemens
waardige veranderingen hebben voorgedaan in vergelijking met de vorige 
periode is het derhalve niet gepast het kind uit zijn vertrouwd milieu los te 
rukken (Brussel, 5 apri11982, R. W., 1982-83, 708, noot Pauwels, J., ,Tot 
wanneer kunnen voorzitter of hof voorlopige maatregelen t.a. v. het bestuur 
van de kinderen nemen?"). 
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Dit geldt evenzeer indien er in bet verleden een co-ouderschap afgesproken 
werd. Bij beschikking van 14 januari 1987 kent de voorzitter van de 
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen aan ieder der partijen een 
alternatief bewakingsrecht toe over de persoon en de goederen van de 
minderjarige kinderen van partijen. 

Toen partijen in 1983 uit elkaar gingen kwamen ze onderling overeen een 
co-ouderschap te organiseren waarbij de kinderen alternatief bij ieder van 
hen zouden verblijven gedurende een halve week, een weekend op de twee 
en de helft van ieder schoolverlof. 

Na drie jaar toepassing te hebben gemaakt van deze nog vrij zeldzame 
regeling wenst de moeder nu op deze regeling terug te komen en vraagt ze 
dat de contacten met de vader voortaan zouden beperkt worden tot een 
veertiendaagse weekend-bezoekregeling. 

De voorzitter oordeelt evenwel dat de beperking van de contacten van de 
kinderen met hun vader door de kinderen slecht zou kunnen ervaren worden 
en meer in bet bijzonder een nefaste invloed zou kunnen hebben op de 
harmonische ontplooiing van de kinderen en dit zowel op affectief als op 
intellectueel vlak. In het belang van de kinderen dient derhalve de bestaande 
toestand behouden te blijven (Voorz. Antwerpen, 14 januari 1987, 
T.B.B.R., 1987, 177. Over co-ouderschap, zie verder, nrs. 267 e.v.). 

160. Ook indien er onenigheid bestaat tussen de echtgenoten omtrent 
fundamentele keuzen aangaande de opvoeding en de filosofische opvattin
gen die aan de basis ervan liggen zal bet rechtscollege in het belang van het 
kind de continui:teit moeten garanderen. Hierbij zal de vroegere gemeen
schappelijke wil van de echtgenoten als criterium kunnen aangevoerd wor
den om bet geschil te beslechten. 

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Luik velde een beschik
king waarbij het hoederecht toegekend werd aan de moeder maar waarbij 
aan de titularis van het hoederecht de verplichting werd opgelegd om de twee 
kinderen te doen inschrijven voor het vak godsdienst. Tegen die laatste 
bepaling van de beschikking tekent de moeder boger beroep aan. 

Het Hof te Luik stelt vooreerst dat voor wat de fundamentele opties betreft 
de keuze in gezamenlijk overleg tussen beide ouders dient te gebeuren, en 
bet Hof steunt haar motivering op bet eerste aanvullend protocol bij het 
Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daar wordt expliciet verwezen naar 
bet recht van de ouders - ouders in bet meervoud - om de filosofische 
en religieuze lijn vast te leggen waarbinnen hun kinderen dienen opgevoed 
te worden. 

Bij afwezigheid van overeenstemming tussen de ouders m.b.t. die keuze is 
het enige houvast dat bet rechtscollege heeft, de gemeenschappelijke wil van 
partijen op het ogenblik dat ze huwden en gedurende de periode van 
samenleving. 

Het Hof gaat vervolgens over tot een minutieus onderzoek van de filosofi-
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sche opvattingen die het gezin aankleefde gedurende de periode dat de 
ouders samengeleefd hebben. 
Uit de feiten blijkt dat de man een praktizerende katholiek is, terwijl de 
vrouw de protestantse godsdienst aanhangt zonder die evenwel openlijk te 
belijden. De kinderen werden gedoopt volgens de katholieke ritus maar 
verder hebben ze die godsdienst niet gepraktizeerd behoudens op de zonda
gen toen hun vader het bezoekrecht uitoefende. 
De appelrechters leiden hieruit af dat het kader waarin de kinderen geduren
de het samenleven van beide ouders opgegroeid 'zijn het dichtst staat bij de 
katholieke levensbeschouwing. 
Omdat de kinderen schoollopen in een rijksschool alwaar het contact met 
de godsdienst beperkt is tot het volgen van een godsdienstles en alwaar de 
vrijheid van filosofische opvattingen van eenieder voldoende gegarandeerd 
zijn, beslist het Hof dat deze optie het best de continui:teit waarborgt. De 
bestreden beslissing wordt derhalve bevestigd (Luik, 7 januari 1987, Rev. 
Liege, 1987, 189). 

161. Zoals eerder uiteengezet blijft de voorzitter bevoegd voorlopige maat
regelen te bevelen indien hij hiervoor gevat werd v66r de overschrijving van 
het echtscheidingsvonnis. 
Bij het vellen van het vonnis dient de voorzitter evenwel alle omstandighe
den in acht te nemen. Toegepast op een geding waarbij de voorzitter 
uitspraak doet na de overschrijving, brengt zulks met zich mee dat hij hierbij 
evenzeer rekening zal dienen te houden met de omstandigheden en feiten 
die dateren van na de' overschrijving aangezien de maatregelen die de rechter 
in kart geding beveelt m.b.t. de persoon, het onderhoud en de goederen van 
de kinderen uitwerking behouden na de echtscheiding (Bergen, 24 januari 
1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 48; Bergen, 24 februari 1985, Ann. Dr. 
Liege, 1986, 45). 

162. Een beschikking van de Brugse voorzitter weigert het bezoekrecht aan 
een van de echtgenoten omdat deze laatste samenwoont met zijn vriend 
waarmee hij een homofiele verhouding heeft (Voorz. Brugge, 15 april1981, 
J. T., 1982, 364. Zie evenwel verder, nr. 272). 

c. Onderhoudsgeld 

163. In de voorbije periode is de vraag aan de orde gekomen in welke mate 
onderhoudsgeld voor de periode voorafgaand aan de inleiding van de eis 
tot voorlopige maatregelen, kan toegekend worden. 
Eerder had het Hof van Cassatie beslist dat de onderhoudsplichtige zijn 
verbintenis in beginsel slechts hoeft nate komen vanaf het ogenblik dat dit 
geeist wordt door de onderhoudsgerechtigde, met uizondering evenwel voor 
de onderhoudsplichten voortvloeiende uit artikelen 203 en 303 BW. ener
zijds, artikel213 B.W. anderzijds (Cass., 2 juni 1978, Pas., 1978, I, 1142; 
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J.T., 1979, 232; Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, 78 met noot Renchon, J.L. 
(art. 203 B.W.); Cass., 10 januari 1958, Pas., 1958, I, 478 (art. 213 B.W.)). 

In een arrest van het Hof van Beroep te Brussel evenals in twee beschikkin
gen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg aldaar wordt die 
Cassatierechtspraak met de nodige nuance, gelet op de feitelijke omstandig
heden, gevolgd (Brussel, 27 april 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 392; 
Voorz. Brussel, 12 maart 1984, J. T., 1984, 312; Voorz. Brussel, 21 januari 
1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 331). Nu eens wordt aileen onderhouds
geld voor de kinderen retroactief toegekend, dan weer wordt noch voor de 
echtgenote, noch voor de kinderen terugwerkende kracht aangenomen, 
tenslotte kan zowel aan de echtgenote als aan de kinderen retroactief 
genoegdoening verschaft worden. 

Een vrouw die vijf jaar geleden een eis gesteld heeft in verhoging van de 
bijdrage van de man in het onderhoud van de kinderen zonder die evenwel 
te diligenteren, kan geen aanspraak meer maken op de toekenning van die 
verhoging voor de voorbije vijf jaar indien blijkt dat haar man in die periode 
vrijwillig zijn bijdrage verhoogd heeft. Uit het stilzitten van eiseres wordt 
afgeleid dat de vrijwillige verhoging door de man de behoeften gedekt heeft 
(Voorz. Brussel, 21 januari 1983, gecit.). 

In een arrest van 16 november 1983 bevestigt het Hof van Beroep te Brussel 
een beschikking van de voorzitter waarbij een onderhoudsbijdrage op grond 
van artikel 213 B.W. aan eiseres wordt toegekend met ingang van 1 mei 
1981 terwijl ze de procedure voor de voorzitter slechts ingeleid heeft bij 
dagvaarding van 4 februari 1982. Appellant had in het kader van een 
procedure echtscheiding door onderlinge toestemming gedurende de perio
de maart 1980 tot en met april1981 vrijwillig een maandelijkse onderhouds
bijdrage uitgekeerd. Toen stopte hij plotseling die procedure en legde op 
12 mei 1981 een verzoekschrift neer tot het verkrijgen van de echtscheiding 
op grond van feiten. Vanaf mei betaalde hij geen onderhoudsbijdrage meer. 
Het is pas in maart 1982 dat zijn echtgenote hem zal dagvaarden in betaling 
van onderhoudsgeld. 

Voorzitter en Hof zijn de mening toegedaan dat de echtgenote duidelijk 
behoeftig was vanaf het ogenblik dat hij naliet zijn vrijwillige onderhouds
bijdrage nog te betalen. ·Appellant wordt dan ook retroactief veroordeeld 
tot het betalen van zijn onderhoudsbijdrage: zelfs tot een datum vooraf
gaand aan het verzoekschrift tot echtscheiding kan teruggegaan worden 
(Brussel, 16 november 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 398). 

164. Bij de toekenning van het onderhoudsgeld gedurende de echtschei
dingsprocedure speelt de fout geen rol (Voorz. Luik, 11 juni 1985, Jur. 
Liege, 1986, 42; Luik, 2 januari 1985, Jur. Liege, 1985, 461; J.T., 1986, 
113). 

Wel zal de voorzitter kunnen weigeren onderhoudsgeld (nog langer) toe te 
kennen indien zou blijken dat de echtscheidingsprocedure enkel en aileen 
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werd ingeleid om onderhoudsgeld te bekomen, of indien blijkt dat die 
procedure doelbewust vertraagd wordt (Voorz. Luik, 17 oktober 1983, Jur. 
Liege, 1984, 352; Voorz. Luik, 17 januari 1986, Jur. Liege, 1986, 53). 

Het toegekend onderhoudsgeld moet de onderhoudsgerechtigde in staat 
stellen gedurende het geding een gelijkwaardige levenswijze als voorheen te 
behouden (Luik, 30 januari 1985, Jur. Liege, 1985, 177). Hierbij moet 
uiteraard rekening gehouden worden met inkomsten van zowel de onder
houdsgerechtigde als de onderhoudsplichtige. De inkomsten van de bijzit 
waarmee de onderhoudsgerechtigde samenwoont moeten evenzeer in reke
ning gebracht worden (Voorz. Luik, 11 juni 1985, o.c.). 

Het onderhoudsgeld kan geweigerd worden indien eiser door zijn eigen fout 
zijn betrekking verloren heeft (Luik, 2 januari 1985, o.c.). 

165. Voor het Hof van Beroep te Brussel vordert de moeder, titularis van 
het hoederecht over de kinderen, dat de onderhoudsbijdrage van de echtge
noot m.b.t. die kinderen zou gekapitaliseerd worden. De gekapitaliseerde 
som zou op een bankrekening geblokkeerd moeten blijven tot de leeftijd 
van 25 jaar. Het Hof wijst deze eis evenwel af op grond van de overweging 
dat die onderhoudsbijdrage niet vatbaar is voor kapitalisatie. 

De onderhoudsverplichting moet bij wijze van periodieke prestatie uitge
voerd worden en moet op eender welk ogenblik aanpasbaar zijn aan de 
gewijzigde noden en behoeften van de kinderen. De vastlegging van die 
onderhoudsbijdrage kan nooit definitief zijn. Zelfs indien de ouders over
eenstemming zouden bereiken m.b.t. de kapitalisatie, is dit niet tegenstel
baar aan de kinder en gelet op het feit dat de verplichting ex artikel 203 B. W. 
essentieel de verhouding ouders-kind aanbelangt (Brussel, 17 september 
1985, J.T., 1986, 111. Vgl. verder nr. 296 e.v.). 

De onderhoudsplichtige kan er niet toe verplicht worden zijn onderhouds
bijdrage in natura uit te voeren (Brussel, 17 september 1985, o.c.). 

IV. Procedure 

166. De wet voorziet geen specifieke procedure voor het bekomen van 
voorlopige maatregelen in het kader van een echtscheidingsprocedure. 

Daar deze maatregelen bevolen worden door de voorzitter zetelend in 
kortgeding dient in beginsel verwezen te worden naar de procedure die geldt 
voor het kortgeding zoals bepaald in artikelen 1035 en 1036 Ger. W. 

Ben beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van 
Marche-en-Famenne huldigt de opvatting dat niets er zich tegen verzet dat 
een vordering tot het bekomen van onderhoudsgeld bij voorlopige maatre
gel zou ingeleid worden bij verzoekschrift overeenkomstig artikel 1320 Ger. 
W. omdat die verzoekschriftprocedure m.b.t. het bekomen van onder
houdsgeld een algemene draagwijdte heeft en niet beperkt is tot de procedu
re die ingeleid werd voor de vrederechter. 
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De opvatting impliceert dat artikelen 1035 en 1036 Ger. W. enkel een 
termijn vastleggen, terwijl er niets bepaald wordt m.b.t. de rechtsingang 
(Voorz. Marche-en-Famenne, 7 november 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1965,67, noot. Contra: Fettweis, A., Kohl, A., de Leva!, G. en Panier, Ch., 
Elements de Ia procedure civile, I, Liege, P.U.F., 1983, 245, nr. 477; 
Rouard, P., Traite elementaire de droit judicia ire prive. La procedure civile. 
L'introduction de Ia demande, t. II, Brussel, Bruylant, 701, nr. 851). 

167. Bij een eis tot het bevelen van voorlopige maatregelen wordt de 
hoogdringendheid vermoed (Luik, 4 november 1980, Jur. Liege, 1981, 413; 
Voorz. Luik, 22 november 1985, Jur. Liege, 1986, 53). 

Vordert men dergelijke maatregelen buiten het kader van de echtscheidings
procedure dan zal de hoogdringendheid moeten bewezen worden (Voorz. 
Brussel, 17 september 1986, T.B.B.R., 1987, 191). 

168. Alhoewel de procedure voor de voorzitter niet het in persoon verschij
nen van de echtgenoten voorziet, in tegenstelling tot hetgeen in de procedure 
artikel 223 B.W. bepaald is, kan de voorzitter uiteraard de persoonlijke 
verschijning der partijen bevelen teneinde te achterhalen of het hun werke
lijke bedoeling is een echtscheidingsprocedure te voeren (Voorz. Luik, 
23 november 1982, Jur. Liege, 1983, 217). 

De voorzitter kan de kinderen der partijen niet oproepen noch als partij 
noch als getuige en dit ingevolge de beperkingen terzake opgelegd in de 
artikelen 870 t.e.m. 1016 Ger. W. 

Het verhoor van kinderen is slechts wettelijk in de gevallen voorzien in 
titel II, hoofdstuk II, afdeling I van de Wet van 8 april1965 (Luik, 18 fe
bruari 1987, Rev. Liege, 1987, 423). 

169. De echtgenoot aan wie tijdens de procedure tot echtscheiding een 
afzonderlijke verblijfplaats toegewezen is door de rechter kan het bewijs 
van zijn werkelijk verblijf aldaar leveren door aile middelen o.a. door een 
getuigschrift van de plaatselijke overheid. De bewijswaarde ervan wordt 
soeverein door de feitenrechter geapprecieerd (Cass., 29 januari 1982, Arr. 
Cass., 1981-82, 706; Pas., 1982, I, 686). 
Het gebrek aan bewijs van verblijf in het aangewezen huis heeft niet de 
opheffing van de voorlopige alimentatieuitkeringen t.a.v. de kinderen voor 
gevolg (Luik, 15 november 1984, Jur. Liege, 1985, 410). 

170. Een beschikking van de voorzitter heeft een beperkt gezag van gewijs
de. De beschikking kan steeds herzien worden indien er een nieuw gegeven 
is. Het Hofvan Beroep te Antwerpen oordeelt dat de voorzitter daadwerke
lijk het bedrag van een onderhoudsuitkering kan wijzigen indien feiten -
meer bepaald een uit de nalatenschap van een oom verkregen erfenis - zich 
v66r de datum van het bevelschrift hebben voorgedaan, doch slechts nadien 
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aan het Iicht zijn gekomen. De rechter kan dan slechts het bedrag van de 
onderhoudsuitkering wijzigen voor de periode na het eerste bevelschrift 
omdat de periode daarvoor door het gezag van rechterlijk gewijsde gedekt 
is (Antwerpen, 11 februari 1986, Rev. Trim. Dr. Pam., 1986, 194). 

Alhoewel het Hofvan Cassatie bij arrest van 28 september 1978 beslist heeft 
dat het gezag van gewijsde van een beschikking houdende voorlopige 
maatregelen tijdens een vordering tot echtscheiding op grond van bepaalde 
feiten, geschonden wordt door een beslissing die als nieuw beschouwt, 
elementen die, zelfs al waren ze de Voorzitter van de Recht bank niet bekend, 
door een van de partijen konden worden ingeroepen, indien zij verschenen 
was of indien zij geldig verzet of hoger beroep had ingesteld, lijkt de 
uitspraak van het Hof van Beroep te Antwerpen toch met de Cassatierecht
spraak verzoenbaar te zijn (Cass., 28 september 1978, Rev. Trim. Dr. Pam., 
1978, 337, noot Renchon, J .L.). 

In het arrest van het Hof van Cassatie gaat het om gegevens die dateren 
van v66r de beschikking maar die men had kunnen Iaten gelden. Voor het 
Hof van Beroep te Antwerpen gaat het om feiten waarvan rederlijkerwijs 
aangenomen mag worden dat de partij er zich n.a.v. het eerste geding geen 
rekenschap kon van geven. 

171. Ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep nemen de 
rechters in hoger beroep kennis van het gehele geschil dat hun wordt 
voorgelegd. Zij oordelen zelfs met inachtneming van nieuwe feiten die na 
de beslissing van de eerste rechter zijn voorgevallen. In geval van hoger 
beroep tegen een bevelschrift in kortgeding, uitgesproken in de loop van een 
echtscheidingsprocedure, houdt de Voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg bijgevolg op bevoegd te zijn om een wijziging van de eerder getroffen 
voorlopige maatregelen te bevel en (Zie ook vorig overzicht, T.P.R., 1981, 
834, nr. 105; Cass., 31 oktober 1985, Rev. Trim. Dr. Pam., 1986, 329, met 
noot Kohl, A.). 

De devolutieve werking is evenwel beperkt tot het voorwerp van het hoger 
beroep. Voor de rechter in hoger beroep worden enkel de feiten gebracht 
die behandeld werden m.b.t. de eis waartegen hoger beroep werd ingesteld. 
De eerste rechter blijft bijgevolg bevoegd om te oordelen over andere eisen. 
Bij presidentiele beschikking werd aan eiseres geweigerd haar verblijfplaats 
te wijzigen en werd haar onderhoudsbijdrage bepaald. Hiertegen werd 
hoger beroep aangetekend. Terwijl het hoger beroep hangende was, velde 
de voorzitter een nieuwe beschikking waarbij hij maatregelen nam m.b.t. 
andere aspecten o.m. betreffende het hoederecht over de kinderen. Het Hof 
van Beroep te Brussel bevestigde deze uitspraak terwijl het Hof van Cassatie 
de voorziening verwierp die aanvoerde dat de voorzitter inbreuken had 
gepleegd op de devolutieve werking (Cass., 31 oktober 1985, o.c.). 

Evenzeer zal de voorzitter bevoegd blijven indien het niet gaat om een 
wijziging van een bevelschrift waartegen hoger beroep werd ingediend, 
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omwille van een nieuw voorgevallen feit, doch wei om het beoordelen van 
een nieuwe eis betreffende het kind dat nog niet geboren was op bet ogenblik 
van het bevelschrift waartegen boger beroep is ingediend (Voorz. Verviers, 
10 oktober 1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 336, met noot Kohl, A.). 

172. Daar waar de vorige uitspraken de grenzen vastgelegd hebben van de 
devolutieve werking van bet boger beroep, blijft het beginsel van de devolu
tieve werking op zich onaangeroerd. Dit is anders in de beschikking van de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Bij bevelschrift 
van 28 november 1980 oordeelt de voorzitter dat ondanks de devolutieve 
werking ex artikel 1068 Ger. W. e.v. de voorzitter in elke stand van bet 
geding maatregelen kan bevelen in bet belang van partijen, hun goederen 
of kinderen. De rechtbank wijst erop dat deze bevoegdheid gesteund op 
artikel 1280 Ger. W. slechts een facet is van de algemene bevoegdheid van 
de rechter in kortgeding zoals omschreven door artikel 584 Ger. W. met 
dien verstande dat de hoogdringendheid vermoed wordt. 

De voorzitter is dientengevolge onder voorbehoud van het oordeel van het 
Hof bevoegd om voorlopig te oordelen over de aangevoerde wijziging 
(Voorz. Antwerpen, 28 november 1980, R. W., 1981-82, 2179, noot J.L.; 
Voorz. Gent, 20 mei 1983, R. W., 1983-84, 1303). 

Een meer genuanceerde en juistere visie blijkt uit de beschikking van de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Luik. De voorzitter acht 
zich bevoegd om een eerder toegestaan onderhoudsgeld af te schaffen 
ondanks bet feit dat tegen zijn vorige beschikking waarbij bet onderhouds
geld toegekend werd, hoger beroep ingesteld werd. De voorzitter stelt dat 
hij ondanks de devolutieve werking van het boger beroep toch bevoegd is 
indien bewezen is dat er absolute hoogdringendheid is. 

De eiser zal bier in afwijking van hetgeen in artikel 1280 Ger. W. geldt, de 
absolute hoogdringendheid moeten bewijzen. Daarenboven zal de bevolen 
maatregel slechts een provisioneel karakter kunnen hebben in afwachting 
van de uitspraak van het Hof (Voorz. Luik, 19 september 1986, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1986, 333, met noot Kohl, A.). 

E. GEVOLGEN 

I. Persoonlijke gevolgen 

173. De eis van de vrouw om echtscheiding te bekomen op grond van 
overspel is zonder voorwerp indien bet vonnis dat, op verzoek van de man 
en zonder weerlegging van bet vermoeden van artikel 306 B.W., de echt
scheiding toeliet op grond van artikel 232 B. W., inmiddels al overgeschre
ven was (Luik, 3 december 1984, Jur. Liege, 1985, 74). 

174. De rechtbank te Brussel vonnist dat na echtscheiding de vrouw de 
naam van de man niet meer kan gebruiken. 
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In principe mag een burger geen andere naam en voornamen voeren dan 
die welke zijn geboorte-akte vermeldt. Uitzondering wordt hierop gemaakt 
door artikel 216, § 2 B. W. dat toelaat dat de ene echtgenoot in zijn beroeps
betrekkingen de naam van de andere mag gebruiken, aileen met diens 
instemming evenwel. De instemming kan echter aileen om gewichtige rede
nen ingetrokken worden. 

Eenmaal de partijen de hoedanigheid van echtgenoot niet Ianger bezitten 
houdt die mogelijkheid op bij het definitief worden van de echtscheiding. 
Evenmin kan op grond van het gebruik een recht ontstaan de naam verder 
te mogen gebruiken omdat dit gebruik tegen een formele wettekst indruist 
(Rb. Brussel, 27 januari 1982, R. W., 1983-84, 2970). 

De rechtbank van Luik neemt aan dat de man zijn gewezen echtgenote kan 
machtigen om zijn naam verder te dragen omdat de regel de openbare orde 
niet raakt (Rb. Luik, 10 januari 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 362): 
deze oplossing stemt niet overeen met de beginselen terzake. 

175. Bij vonnis van 30 september 1981 ontslaat de rechtbank te Hoei 
verzoekster van de vidui'teitstermijn en laat haar toe onmiddellijk in het 
huwelijk te treden na het definitief worden van de echtscheiding op datum 
25 juni 1981. 

De rechtbank oordeelt dat uit de gegevens eigen aan de zaak men redelijker
wijze kan afleiden dat er geen sexuele omgang meer geweest is tussen 
verzoekster en haar echtgenoot sedert 29 oktober 1980, datum waarop het 
overspel vastgesteld werd en ogenblik waarop verzoekster reeds in concubi
naat leefdemet haarvriend (Rb. Hoei, 30 september 1981, J. T., 1982, 364). 

Problemen i.v.m. de vidui'teitstermijn zullen zich niet meer steilen, vermits 
hij werd afgeschaft door de Wet van 31 maart 1987. 

II. Uitkering na echtscheiding (art. 301 B. W.) (Zie Jongmans, C., ,La 
pension apres divorce", in X., Le contentieux conjugal, 169-185) 

a. Basisprincipes 

176. Aileen de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen kan een 
uitkering ex artikel 301 B.W. verkrijgen. Die uitkering dient hem in staat 
te stellen in zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens 
het samenleven, in acht genomen de inkomsten en mogelijkheden van zowel 
de onderhoudsplichtige als de onderhoudsgerechtigde (Vred. Deurne, 
21 september 1979, Pas., 1980, III, 58). 
Enkele jaren na de echtscheiding moet de echtgenote die de echtscheiding 
verkregen heeft, haar betrekking van mannequin, betrekking die ze even
eens gedurende het huwelijk uitoefende, opgeven om medische redenen. 
Tengevolge hiervan vordert ze voor het eerst een uitkering ex artikel 301 
B.W. voor de vrederechter. 

Vrederechter en rechtbank van eerste aanleg zetelend in graad van boger 
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beroep kennen haar een uitkering toe en motiveren hun beslissing door erop 
te wijzen dat om redenen onafhankelijk van haar wil de vrouw niet meer 
in staat was in haar bestaan te voorzien zoals ten tijde van de samenleving 
terwijl anderzijds de inkomsten en uitgaven van de ex-echtgenoot het 
toelaten een dergelijk onderhoudsgeld te betalen. 

Het Hof van Cassatie bevestigt de uitspraak in hoger beroep: het vonnis is 
voldoende gemotiveerd (Cass., 5 juni 1980, Pas., I, 1980, 1227, noot; Arr. 
Cass., 1979-80, 1240, noot). 

Bij de vaststelling van het bedrag van de uitkering dient het rechtscollege 
rekening te houden met de inkomsten en mogelijkheden van de onderhouds
gerechtigde. Het Hof van Cassatie heeft in dit verband beslist dat de 
beslissing wettig is waarbij het bedrag van de uitkering aan de echtgenote, 
die de echtscheiding heeft verkregen, zodanig wordt vastgesteld, dat zij die 
echtgenote de mogelijkheid biedt in haar bestaan te voorzien op een 
gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven zonder dat rekening wordt 
gehouden met de hulp die deze echtgenote van haar ouders kon ontvangen 
of met het feit dat ze bij haar ouders heeft ingewoond en die woning 
vrijwillig heeft verlaten. Men hoeft met de hulp die de ouders verschaffen 
geen rekening te houden omdat de ouders van de uitkeringsgerechtigde 
echtgenoot slechts in tweede orde verplicht zijn tot onderhoud van hun uit 
de echt gescheiden kind (Cass., 8 januari 1982, Arr. Cass., 1981-82, 592. 
Zie ook verder, nr. 302). 

Het Hof van Cassatie stelt hier m.a. w. dat niet met aile inkomsten die de 
gerechtigde geniet, moet rekening gehouden worden, maar laat, in haar 
criterium voor het al dan. niet in aanmerking nemen van deze of gene 
inkomsten, de hierarchie meespelen die binnen de diverse onderhoudsplich
ten bestaat. 

177. Ben vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel preciseert 
vrij omstandig wat er onder mogelijkheden van de gerechtigde dient ver
staan te worden. Het vonnis stelt dat de rechtbank bij de toekenning van 
een uitkering rekening dient te houden met de beroepsinkomsten die de 
gerechtigde kan verwerven, gezien haar opleiding en de mogelijkheden 
waarover zij beschikt om daadwerkelijk een beroep uit te oefenen; hierbij 
komen in aanmerking haar beschikbaarheid ten aanzien van de familiale 
lasten, haar gezondheidstoestand en de arbeidsmarkt (Rb. Brussel, 30 april 
1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 59, noot). 

Het vonnis preciseert verder nog dat er bij de begroting van de uitkering 
rekening moet gehouden worden met enerzijds de fiscale aftrekbaarheid van 
de uitkering in hoofde van de uitkeringsplichtige, en anderzijds met de 
belastbaarheid van de uitkering in hoofde van de uitkeringsgerechtigde (Zie 
hiervoor eveneens: Rb. Luik, 27 juni 1985, Jur. Liege, 1986, 143). 

Sinds de Wet van 9 juli 1975 gebiedt rekening te houden met de ,mogelijk
heden'' van de uitkeringsgerechtigde, houdt de rechter die het bedrag van 
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de uitkering vaststelt daadwerkelijk rekening met de mogelijkheid voor de 
gerechtigde om een beroepsactiviteit uit te oefenen, zelfs indien gedurende 
het huwelijk de gerechtigde geen beroep uitoefende (Rb. Brussel, 30 april 
1981, o.c.). Evenzeer zal de rechter bij de begroting van de uitkering 
rekening moeten houden met de beroepsinkomsten die de gerechtigde 
toekomen, zelfs als laatstgenoemde verplicht is geweest beroepsactief te zijn 
ten gevolge van de verbreking van het gemeenschappelijk leven. De recht
spraak van Cass. 7 maart 1968 en 10 december 1971 geldt derhalve niet 
meer (Vred. St.-Kwintens-Lennik, 23 november 1981, R. W., 1983-84, 
1097, noot J.P. Zie vorig overzicht, T.P.R., 1981, 843). 
Artikel 301 B.W. refereert naar de ,goederen en inkomsten" van de 
onderhoudsplichtige hetgeen impliceert dat de totale financiele toestand van 
de onderhoudsplichtige, zowel in zijn actiefzijde als in zijn passiefzijde, in 
aanmerking komt (Vred. St.-Kwintens-Lennik, 23 november 1981, o.c.). 
Het Hof van Cassatie heeft beslist dat bij de begroting van zowel de 
onderhoudsuitkering na echtscheiding ten gunste van de echtgenote als de 
onderhoudsbijdrage na echtscheiding voor de kinderen de rechter rekening 
moet houden met alle lasten die de onderhoudsplichtige na echtscheiding 
te dragen heeft. Het Hof preciseert in zijn arrest dat tot die lasten moeten 
gerekend worden deze die voortvloeien uit het onderhoud en de opvoeding 
van de kinderen uit het tweede huwelijk van de onderhoudsgerechtigde 
maar bovendien de lasten m.b.t. de opvoeding van een kind uit een vorig 
huwelijk van de tweede echtgenote, dat bij haar verblijft (Cass., 21 april 
1983, J. T., 1983, 663, noot Afschrift, J.). Het Hof stelt hier duidelijk dat 
de echtgenote die de echtscheiding verkregen heeft geen enkele voorrang 
kan laten gelden op de aanspraken die de echtgenote uit het tweede huwelijk 
kan laten gelden. 

178. Bovendien kan uit dit Cassatie-arrest afgeleid worden dat m.b.t. de 
lasten van de onderhoudsplichtige men zich niet moet stellen op het ogenblik 
van de echtscheiding, maar wel op het ogenblik van de uitspraak m.b.t. een 
eis in onderhoudsuitkering. 
V66r de Wet van 9 juli 1975 besliste het Hof van Cassatie dat de uitkering 
moest worden vastgesteld in acht genomen de toestand van de echtgenote 
op de dag van de overschrijving van het beschikkend gedeelte van het arrest 
of het vonnis dat de echtscheiding toestaat in de registers van de Burgerlijke 
Stand. Onder de huidige wetgeving is deze rechtspraak niet meer te verzoe
nen met de tekst van artikel 301, § 3 laatste lid dat bepaalt dat de uitkering 
wijzigbaar is. 
Bij de bepaling van de uitkering dient derhalve rekening gehouden te 
worden met de goederen en inkomsten van de echtgenoot-schuldenaar op 
de dag van de uitspraak van het vonnis van de vrederechter dat na de 
echtscheiding een dergelijke onderhoudsuitkering toestaat (Vred. St.-Kwin
tens-Lennik, o.c.; anders: Rb. Luik, 27 juni 1985, Jur. Liege, 1986, 
143). 
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Hetzelfde geldt evenzeer voor wat de beoordeling van de inkomsten en 
mogelijkheden betreft aan de zijde van de uitkeringsgerechtigde (Vred. 
St.-Kwintens-Lenriik, o.c.). 

Een vrouw vordert voor de vrederechter te Etterbeek een uitkering op grond 
van artikel 301 B.W. wegens gewijzigde omstandigheden. In het echtschei
dingsvonnis dat 14 jaar geleden geveld werd, was er geen 
onderhoudsuitkering toegekend. 

Door haar vordering af te wijzen op grond van het gezag van gewijsde 
waarmee het echtscheidingsvonnis bekleed is, miskent de vrederechter ho
gervermeld beginsel dat men zich bij de beoordeling van een onderhoudsuit
kering moet stellen op het ogenblik van de uitspraak m.b.t. de eis in 
onderhoudsuitkering (Vred. Etterbeek, 7 december 1982, Rev. Trim. Dr. 
Pam., 1985, 346). 

179. Het voorzien in het bestaan ,op een gelijkwaardige wijze als tijdens 
het samenleven" mag niet als een onveranderlifk gegeven beschouwd wor
den. Er behoort rekening te worden gehouden met omstandigheden die zich 
zouden hebben voorgedaan, ook indien het samenleven was blijven duren. 
Indien het inkomen van de onderhoudsplichtige drastisch vermindert om 
reden van een cumulatieverbod afgekondigd ingevolge een herstelwet, dan 
zal met die vermindering rekening moeten gehouden worden bij het al dan 
niet toekennen van een onderhoudsuitkering, niet aileen bij de beoordeling 
van de inkomsten van de onderhoudsplichtige, maar ook bij de beoordeling 
van de levensstandaard tijdens het samenleven (Vred. St.-Kwintens-Lennik, 
23 november 1981, o.c.): zelfs indien er tussen de echtgenoten geen echt
scheiding ware geweest, zou hun gezinsinkomen drastisch verminderd zijn 
ten gevolge van deze maatregel. 

180. Bij de beoordeling van de levensvoorwaarden van elk der partijen ten 
tijde van de samenleving evenals van de inkomsten van de uitkeringsplichti
ge na de echtscheiding is de rechter niet gebonden door de fiscale aangifte, 
zelfs niet als deze door de fiscus aanvaard werd. Fiscale documenten hebben 
slechts een indicatieve waarde (Rb. Brussel, 20 november 1985, J. T., 1986, 
113; Rb. Brussel, 22 december 1981, Rev. Trim. Dr. Pam., 1982, 453, noot 
Renchon, J.L.). 

De rechter mag zijn oordeel vormen op basis van andere betekenisvolle 
en met elkaar overeenstemmende indicien. Met betrekking tot de beoor
deling van de levensstandaard van partijen ten tijde van het samenleven 
kan dat b.v. zijn de aankoop van een gemeenschappelijk onroerend 
goed, de gift van een waardevol juweel, het feit dat de echtgenote niet 
hoefde te werken alhoewel ze over de nodige diploma's beschikte en het 
feit vrijwillig een bepaalde uitkering aan te bieden op het ogenblik van 
de aanvang van de feitelijke scheiding (Rb. Brussel, 22 december 1981, 
o.c.). 

518 



--- -::_:....:.._____:L- 1:::=-::_:::-::: ------------- --.-_=-----1 _]_-=--=--:_~--~-_-_-::_:_-::_~~-:-_----==-_::_~:--___ l~ ~----=-= 

b. Wijziging 

181. Een vermindering of afschaffing van de toegekende uitkering kan 
slechts uitgesproken worden indien eiser hetzij een gevoelige wijziging kan 
aantonen van de inkomsten en mogelijkheden van d!! onderhoudsge
rechtigde waardoor een uitkering niet meer vereist is opdat ze op een 
gelijkwaardige wijze als ten tijde van de samenleving in haar onderhoud zou 
kunnen voorzien, hetzij een gevoelige wijziging kan bewijzen van zijn eigen 
inkomsten op voorwaarde dat die wijziging evenwel onafhankelijk van zijn 
wil is ingetreden (Rb. Brussel, 20 november 1985, J. T., 1986, 113; Rb. 
Brussel, 22 december 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 453; Vred. Merk
sem, 6 november 1981, R. W., 1983-84, 319; Vred. Fosses-la-Ville, 10 maart 
1982, Rev. Reg. Dr., 1983, 30; T. Vred., 1983, 132; Vred. Borgerhout, 
4 maart 1982, R. W., 1982-83, 471, noot Pauwels, J., ,Art. 301 B.W. en 
nieuw huwelijk van de uitkeringsplichtige"). 

Dat de wijziging gevoelig moet zijn, duidt erop dat de uitkering naast een 
alimentair evenzeer een indemnitair karakter heeft (Rb. Brussel, 20 novem
ber 1985, o.c.; Vred. Fosses-la-Ville, 10 maart 1982, o.c.). 

Een dergelijke gevoelige wijziging zal veelal intreden indien de onderhouds
gerechtigde een nieuw huwelijk aangaat. Nochtans zal hier opnieuw in 
concreto dienen nagegaan te worden of wei degelijk de nieuw gecreeerde 
toestand de onderhoudsgerechtigde in staat zal stellen een levensstandaard 
gelijkwaardig aan deze uit het eerste huwelijk te behouden. 

Blijkt uit de feiten dat dit niet het geval is omdat de nieuwe echtgenoot over 
onvoldoende inkomsten beschikt om op grond van het artikel 213 B.W. de 
mede-echtgenoot een dergelijke levensstandaard te bieden, dan zal de 
onderhoudsuitkering niet afgeschaft worden (Vred. Tielt, 26 mei 1977, T. 
Not., 1981, 204; Rb. Brugge, 5 januari 1981, T. Not., 1981, 204). 

Moeilijker ligt de situatie wanneer de gerechtigde in concubinaat samenleeft 
met iemand en dit samenleven haar financiele positie in gunstige zin 
belnvloedt. 

Bij gebreke aan het bestaan van enige wettelijke onderhoudsverplichting 
tussen samenwonenden en verwijzende naar het eerder vermelde Cassatie
arrest waarbij de nadruk werd gelegd op de hierarchie tussen de diverse 
onderhoudsplichtigen, zou men hier naar analogie kunnen redeneren dat het 
concubinaat in beginsel geen invloed kan hebben op de eerder toegekende 
onderhoudsuitkering na echtscheiding. Toch volgt de rechtspraak deze 
redenering niet, en houdt ze wei rekening met de nieuwe inkomsten die 
voortvloeien uit een concubinaatsverhouding (Vred. Borgerhout, 4 maart 
1982, o.c; Vred. Merksem, 6 november 1981, o.c.), en dit als louter feitelijk 
gegeven. 

182. Indien de vrederechter na echtscheiding een gewijzigde begroting van 
de bij het echtscheidingsvonnis toegekende onderhoudsbijdrage uitspreekt, 
dan werkt deze uitspraak in principe terug tot de datum van het indienen 
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van de eis voor de vrederechter. Van dit principe kan even wei worden 
afgeweken als de eisende partij in gebreke is gebleven de procedure te 
bespoedigen. 
Meer bepaald had eiser meer dan zes jaar Iaten verlopen tussen bet indienen 
van de eis en de aanvraag tot vaststelling op grond van artikel 750 Ger. W. 
In casu betrof bet een eis tot vermeerdering van de onderhoudsuitkering ten 
voordele van de echtgenoot (Vred. Gent (derde kanton), 5 december 1984, 
T.G.R., 1985, 111). 
Als blijkt dat de onderhoudsgerechtigde met bedrieglijk opzet in een vorige 
procedure bepaalde gegevens verzwegen heeft, dan kan de vrederechter 
gevat om uitspraak te doen over een eis tot vermindering van bet eerder 
toegestaan onderhoudsgeld beslissen dat de afschaffing van die onder
houdsuitkering retroactief uitwerking zal hebben en dit ondanks het gezag 
van gewijsde dat kleeft aan de beslissing die bet onderhoudsgeld toegekend 
heeft. 
In casu had de voorzitter in zijn beschikking dd. 15 februari 1978 bij wijze 
van voorlopige maatregel een onderhoudsgeld toegekend zich baserende op 
bet feit dat de echtgenote geen beroepsactiviteit uitoefende. 
In bet echtscheidingsvonnis dd. 11 oktober 1978 wordt om dezelfde reden 
een onderhoudsgeld toegekend. 
Zeven jaar later blijkt evenwel dat de gerechtigde in feite sinds 5 april 1978 
werkt en sedert 1 september 1978 zelfs voltijds werkt, en dit terwijl haar 
ex-echtgenoot sedert februari 1981 werkloos is. Het inkomen dat zij uit haar 
beroepsactiviteiten haalt laat haar ruimschoots toe om in een zelfde levens
standaard te voorzien als ten tijde van het huwelijk gelet op bet feit dat haar 
huidig inkomen meer bedraagt dan het gezamenlijk gezinsinkomen ten tijde 
van de samenleving. 
Gelet op het feit dat verweerster steeds haar effectieve hoedanigheid van 
werkneemster en de inkomsten die eruit voortvloeien heeft verzwegen 
gehouden, beslist de vrederechter dat de destijds toegekende onderhoudsbij
drage retroactief moet afgeschaft worden en dit vanaf april 1978, ~aand 
waarin verweerster haar activiteiten aangevangen heeft. Hij steunt zich 
hierbij op het algemeen beginsel ,fraus omnia corrumpit" (Vred. St.
Hubert, 17 oktober 1985, Jur. Liege, 1986, 173). 
Deze beslissing roept meerdere vragen op. Behalve de vraag naar de moge
lijkheid voor de vrederechter om retroactief een onderhoudsgeld af te 
schaffen dat eerder in het echtscheidingsvonnis toegestaan werd, rijst de 
vraag of de vrederechter het eveneens kan do en m. b. t. de periode gedurende 
bet echtscheidingsgeding. 
Indien men aanvaardt dat de uitkering in beginsel retroactief kan afgeschaft 
worden m.b.t. de periode na het definitief worden van de echtscheiding, 
moet bet logischerwijze ook mogelijk zijn hetzelfde te doen voor de periode 
voorafgaand aan de overschrijving daar de vrederechter na de overschrij
ving de enige bevoegde rechter is inzake onderhoudsgelden, of die nu zijn 
toegekend op grond van artikelen 213 of 301 B.W. 
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Wel is het twijfelacbtig of in casu de vrederechter voor de periode vooraf
gaand aan het ecbtscheidingsvonnis zijn beslissing kan motiveren op het 
beginsel ,fraus omnia corrumpit": bet blijft een feit dat op bet ogenblik 
van de uitvaardiging van de bescbikking van de voorzitter verweerster nog 
niet werkte en dus evenmin haar toenmalige ecbtgenoot beeft kunnen 
bedriegen m.b.t. haar reele inkomsten; de latere verzwijging kan moeilijk 
als bedrog bestempeld worden, althans tot op het ogenblik van de nieuwe 
uitspraak in bet ecbtscheidingsvonnis. 
De afscbaffing van het onderhoudsgeld na echtscbeiding zal eveneens met 
terugwerkende kracbt toegestaan worden indien komt vast te staan dat de 
onderhoudsgerecbtigde baar nieuw huwelijk verzwegen beeft (Vred. Ber
cbem, 27 december 1983, Rev. Trim. Dr. Pam., 1985, 343). 

183. Met betrekking tot de indexering van bet toegekende onderboudsgeld 
beslist het Hof van Cassatie dat artikel 301, § 2, al. 2 B.W. aan de recbter 
uitdrukkelijk toelaat het basisbedrag aan onderhoudsgeld te koppelen aan 
de index van een andere maand dan deze waarin bet echtscheidingsvonnis 
in kracbt van gewijsde is gegaan (Cass., 23 oktober 1981, Pas., 1982, I, 
278). 
Naar aanleiding van matigingswetten m.b.t. de loonindexering is bet pro
bleem gerezen van het groeiend onevenwicht tussen enerzijds het onder
boudsgeld dat aan de indexering onderworpen blijft en anderzijds de lonen 
die niet ge1ndexeerd worden. 
Volgens de vice-eerste minister zijn de alimentatiegelden die gekoppeld zijn 
aan bet indexcijfer geen loon in de zin van K.B. nr. 11 van 26 februari 1982, 
zodat zij aan de index gekoppeld blijven. 
Indien er een te grote discrepantie zou ontstaan tussen de niet-ge1ndexeerde 
lonen en het ge1ndexeerd alimentatiegeld kan de alimentatiescbuldige zicb 
tot de recbter wenden (Parl. Vr. en Antw., Kamer, 1981-82, 12 oktober 
1982, 2753). 

184. Bij arrest van 11 juni 1987 besliste bet Hof van Cassatie dat de 
uitkering na echtscheiding maximaal 1/3 van bet netto-inkomen van de 
scbuldenaar mag bedragen en dus niet uitgaande van de bruto-inkomsten 
mag berekend worden (Cass., 11 juni 1987, Rev. Not. B., 1987, 465). 

185. Inzake bet opvorderen van acbterstallen m.b.t. een uitkering ex arti
kel301 B.W. geldt niet de regel ,aliments n'arreragent pas", maar de 
vijfjarige verjaringstermijn van artikel 2277 B.W. (Bergen, 22 april 1981, 
Pas., II, 1981, 107). 

c. Overeenkomsten 

186. Ben verzaking aan een overeenkomstig artikel 301 B.W. toegekende 
uitkering is nietig indien blijkt dat de verzaking niet vrijwillig is gebeurd en 

521 



dat de persoon die verzaakte zich niet bewust was van de juiste toedracht 
van de zaak. In casu is uit een strafonderzoek gebleken dat de verzaking 
niet zonder dwang tot stand is gekomen en dat degene die verzaakte een zeer 
laag peil van verstandelijke ontwikkeling had (Vred. Tielt, 26 mei 1977, 
o.c.; Rb. Brugge, 5 januari 1981, o.c.). 

In een overeenkomst dd. 1955 stellen partijen na echtscheiding de ,krach
tens artikel 301 B.W." door de man aan de vrouw verschuldigde uitkering 
bij wijze van darling forfaitair en onveranderlijk vast. Wanneer de vrouw 
later, in 1979 van de rechter een wijziging van die uitkering bekomt, verwijt 
de man bet vonnis de verbindende kracht van de overeenkomst te misken
nen. 
Het Hof van Cassatie verwerpt echter zijn voorziening: bet vonnis door te 
steunen zowel op intrinsieke als op extrinsieke elementen die bet nader 
bepaalt, beslist dat de partijen hun overeenkomst hebben willen gelijkstellen 
met de rechterlijke beslissing die de vrouw op grond van artikel 301 B.W. 
kon verkrijgen; bet feit dat sommige bedingen van de overeenkomst afwe
ken van de gewone toepassingsregels van die wettekst belet dergelijke 
interpretatie niet. 
De vrouw kan zich bijgevolg beroepen op de wettelijke wijzigingen van 
artikel 301 B.W. (W. 9 juni 1975), grondslag van hun overeenkomst, die 
in de toekomst plaatsvinden en die op bet tijdstip van de overeenkomst niet 
konden worden voorzien (Cass., 26 juni 1980, Pas., 1980, I, 1395, noot; 
Arr. Cass., 1979-80, 1359, noot (bet Hof merkt wel op dat bet Iaatste motief 
van bet bestreden vonnis door de eiser in cassatie niet werd aangevocbten)). 

d. Bevoegdheid 

187. Indien over de vaststelling van een uitkering op grond van artikel 301 
B.W. uitspraak dient te worden gedaan na bet effectief worden van de 
ecbtscbeiding, is de bevoegde recbter de vrederecbter. 

W erd reeds eerder in bet ecbtscbeidingsvonnis een uitkering vastgesteld, dan 
blijft de vrederecbter bevoegd om acbteraf een ontvangstmacbtiging toe te 
kennen aan de gerecbtigde (Vred. Marcbienne-au-Pont, 7 juni 1985, J. T., 
1986, 114). 

III. Patrimoniale gevolgen (Zie overzicbt van recbtspraak Huwelijksver
mogensrecbt). 

IV. Gevolgen voor de kinderen (Zie verder, nrs. 264 e.v.). 

§ 2. Echtscheiding op grond van feitelijke scheiding 

188. Bij Wet van 2 december 1982 (B.S., 21 december 1982) werd de 
vereiste duur van feitelijke scbeiding van 10 jaar op 5 jaar teruggebracbt 
(in art. 1270bis Gerecbtelijk Wetboek werd ,tien" vervangen door, vijf"). 
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Alhoewel voor het overige de wet ongewijzigd bleef, was deze wetgeving 
tach een nieuwe stap in de evolutie naar een verdergaande liberalisering van 
het echtscheidingsrecht, 

Tach moet het betreurd worden dat de wetgever niet de kans heeft gegrepen 
om n.a.v. deze wetswijziging een aantal betwistingen aangaande de toepas
sing van de Wet van 1 juli 1974 uit de wereld te helpen zoals zal blijken uit 
de hiernavolgende paragrafen (Senaeve, P., ,Echtscheiding op grand van 
vijf jaar feitelijke scheiding: de Wet van 2 december 1982", R. W., 1982-83, 
1489; Kebers, A., ,Divorce apres cinq ans de separation", La Basoche, 
1983, 4; Renehan, J .L., ,La loi du 2 decembre 1982 modifiant I' article 232 
ducodejudiciaire'', Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 465; Dermagne, J.M., ,,Le 
divorce pour cause de separation de fait plus de 5 ans", J. T., 1983, 250). 

Anderzijds kregen een aantal voorwaarden waarvan de toepassing onder de 
oude wet nauwelijks aanleiding kon geven tot betwisting, onder de huidige 
wetgeving een actueler belang. 

A. VOORWAARDEN 

189. Wettelijk moeten volgende voorwaarden voldaan zijn opdat de echt
scheiding op grand van artikel 231, lid 1 zou toegestaan worden: 

1. een objectief element: er moet een ononderbroken feitelijke scheiding 
van meer dan 5 jaar zijn. 

2. een subjectief element: de rechter moet nagaan of op het ogenblik van 
de inleiding van de echtscheidingsvordering het huwelijk duurzaam ont
wricht is. 

3. Het toekennen van de echtscheiding mag de materiele toestand van de 
minderjarige kinderen uit het huwelijk van de echtgenoten geboren of door 
hen geadopteerd niet op gevoelige wijze verslechten (De Busschere, C., De 
jeitelijke scheiding der echtgenoten. De echtscheiding op grond vanfeitelij
ke scheiding, Antwerpen, 1985, 358-373). 

Verschillend van de gronden ex artikelen 229 B.W. en 231 B.W. is dat het 
al dan niet toestaan van de echtscheiding niet alleen afhankelijk is van 
gegevens die zich situeren in de loop van het huwelijk maar evenzeer van 
een beoordeling op het ogenblik van de inleiding van het geding evenals van 
een beoordeling van de toestand bij het uitspreken van de echtscheiding 
(Lampe, M.F., ,Ambiguite ou specificite du divorce remede", Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1983, 52, nr. 4). 

Eerste voorwaarde: de vijfjarige feitelijke scheiding 

190. Die eerste voorwaarde betekent enkel dat de echtgenoten sedert meer 
dan 5 jaar moeten opgehouden hebben samen te leven d.w.z. niet langer 
onder hetzelfde dak wonen en evenmin tafel en bed delen (Luik, 9 juni 1986, 
Jur. Liege, 1986, 416). De oorzaak van de scheiding is hierbij van geen 
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belang en er is geen enkele reden waarom een opheffing van de samenwo
ning bevolen door de vrederechter met toepassing van artikel 223 B. W. niet 
in aanmerking zou komen als feitelijke scheiding (Luik, 9 juni 1986, gecit. 
Hetzelfde moet gelden voor een beschikking van de voorzitter in kort geding 
ex art. 1280 Ger. W.). 

Er is feitelijke scheiding indien de echtgenoten de vroegere echtelijke woonst 
dermate ingericht hebben dater twee afzonderlijke vertrekken zijn tot stand 
gekomen. Het huisnummer, en dus hun domicilie blijft evenwel hetzelfde 
(Rb. Hoei, 9 april 1984, Jur. Liege, 1984, 319). 

191. De scheiding moet ononderbroken zijn (Antwerpen, 3 juni 1981, 
R. W., 1983-84, 2037). Deze voorwaarde blijft vervuld indien de echtgeno
ten in de loop van de feitelijke scheiding occasioneel elkaar ontmoet hebben 
(Rb. Luik, 7 maart 1985, Jur. Liege, 1985, 340, noot J.H.; Rb. Luik, 
9 februari 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 364). Zelfs sporadische sexuele 
omgang gedurende die periode kan geen beletsel zijn (Luik, 9 februari 1984, 
o.c.). Het is slechts indien uit die contacten zou kunnen afgeleid worden 
dat er opnieuw een hervatting van het gemeenschappelijk Ieven was, dat de 
feitelijke scheiding niet Ianger als ononderbroken dient bestempeld te 
worden. 

192. Aan die voorwaarde moet voldaan zijn op het ogenblik van het 
neerleggen van het verzoekschrift. De Wet van 2 december 1981 bevat geen 
overgangsbepalingen. Bijgevolg dienen de algemene beginselen van het 
overgangsrecht toegepast te worden. 

M.b.t. de toepassing van die beginselen ontstond evenwel een polemiek 
tussen P. Senaeve en J. Herbots (Senaeve, P., , ,Echtscheiding op grond van 
vijf jaar feitelijke scheiding: de Wet van 2 december 1982", R. W., 1982-83, 
1494; Herbots, J.H., ,Overgangsrecht en echtscheiding op grond van 
feitelijke scheiding'', R. W., 1983-84, 65). Beide auteurs zijn het erover eens 
dat de nieuwe wet toepassing kan vinden op de procedures die hangende 
zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet. 

Volgens J. Herbots kan de toepassing van de nieuwe wet op de hangende 
procedures slechts ingeroepen worden voor zover die wet retroactieve 
werking heeft. Ben nieuwe wet heeft immers terugwerkende kracht van 
zodra ze toegepast wordt op definitief ontstane of vervallen rechtstoestan
den, op rechtsgevolgen die reeds uitwerking hadden, op gepreconstitueerde 
bewijzen en op ,onmachtige" feiten. Het geval waarin de feitelijke schei
ding voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet geen grond tot echtschei
ding kon zijn is een voorbeeld van een onmachtig feit. Onmachtige feiten 
zijn immers materiele handelingen of juridische feiten, die onder de vroege
re wet voorgevallen zijn en toen niet bij machte waren om een bepaalde 
rechtstoestand in het Ieven te roepen of te doen vervallen. Zij kunnen 
daartoe slechts geroepen worden indien de nieuwe wet retroactieve werking 
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heeft. De vraag stelt zich nu of de wet bij gebreke aan expiiciete bepaling 
in dit verband wei retroactieve werking heeft geiet op artikei 2 B.W. 

J. Herbots oordeeit dat de wetgever op stilzwijgende wijze aan de wet een 
retroactieve werking kan geven. Een vonnis van de rechtbank van eerste 
aanieg te Brussei voigt die argumentatie (Rb. Brussei, 29 april 1983, J. T., 
1983, 469). 

Voigens de stelling verdedigd door P. Senaeve is de toepasselijkheid van de 
nieuwe wet op toestanden die in het verleden ontstaan zijn te zoeken in de 
onmiddellijke werking van de nieuwe wet. De wet van 1982 zou onmiddei
lijk van toepassing zijn op de voortdurende toestanden. 

Omdat het relevante feit dat het rechtsgevolg zal creeren niet een direct 
aflopend feit is maar wei een voortdurende toestand die reeds bestond onder 
de vroegere wet en verder Ioopt onder de nieuwe wet kan de nieuwe wet op 
zulk een gegeven ingrijpen vanaf het moment van haar inwerkingtreding. 
Een arrest van het Hof van Beroep te Brussei treedt die visie bij (Brussei, 
19 oktober 1983, T. Not., 1984, 57; Brussel, 21 maart 1983, J. T., 1983, 
308). 

Bij arrest van 19 februari 1987 heeft het Hof van Cassatie de poiemiek 
besiecht in het voordeel van P. Senaeve. Het Hof oordeelt dat geiet op het 
feit dat de wet geen nieuwe echtscheidingsgrond invoert de rechters in 
beroep rechtsgeidig kunnen beslissen dat de nieuwe wet krachtens de 
aigemene beginseien van het overgangsrecht toepasselijk is op de toekomsti
ge gevoigen van een toestand die ontstaan is onder de oude wet maar 
voortduurt onder de nieuwe wet. De toepassing van de nieuwe wet op de 
hangende gedingen betekent niet dat de Wet van 2 december 1981 retroac
tieve werking zou hebben. Het arrest wordt voorafgegaan door uitgebreide 
conclusies van procureur-generaal E. Krings (Cass., 19 februari 1987, Rev. 
Not. B., 1987, 468 met de conclusie van procureur-generaai E. Krings; J. T., 
1987, 465). 

193. Een belangrijke vraag is evenwel te weten op welk ogenblik dat de 
vereiste duur van 5 jaar feitelijke scheiding dient voitrokken te zijn. In 
beginsei moet die voorwaarde gerealiseerd zijn op het ogenblik van de 
neerlegging van het verzoekschrift. 

M.b.t. het inroepen van de nieuwe wet op de hangende gedingen heeft het 
voigens P. Senaeve nu evenwei geen zin te eisen dat eiser die zich op de 
nieuwe wet wenst te beroepen zou aantonen dat de scheiding reeds meer dan 
vijf jaar duurde op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift en 
dit omdat op het ogenblik van de neerlegging van het verzoekschrift vijf jaar 
feitelijke scheiding nog geen grond tot echtscheiding was. Voidoende is dat 
de voorwaarde vervuid is op het ogenbiik dat eiser zich in rechte op de 
nieuwe wet beroept (Senaeve, P., o.c., 1496). 

In die zin Iuidt een vonnis van de rechtbank van eerste aanieg te Luik (Rb. 
Luik, 7 maart 1985, o.c. De hier aangehaaide problematiek is nauw verwe-
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ven met de vraag naar de mogelijkheid tot wijziging van de eis waarvoor 
we verwijzen naar nr. 123). De rechtbank oordeelt dat indien de eis tot 
echtscheiding op grond van tien jaar feitelijke scheiding hangende het 
geding door eiser overeenkomstig artikel 807 Gerechtelijk Wetboek tegen
sprekelijk gewijzigd wordt in een eis op grond van vijf jaar feitelijke 
scheiding, die voorwaarde vervuld moet zijn op het ogenblik van het 
neerleggen van de besluiten. In dit geding had eiser in zijn oorspronkelijk 
verzoekschrift neergelegd op 28 januari 1983 een feitelijke scheiding aange
voerd die terugging tot 1972. 
Inmiddels werd het gewijzigde artikel 1270bis Gerechtelijk Wetboek van 
kracht. Het had onmiddellijk uitwerking en het kon dientengevolge voor 
eiser volstaan te bewijzen dat hij op het ogenblik van het indienen van het 
verzoekschrift vijf jaar feitelijk gescheiden was. Blijkbaar kon eiser dit 
bewijs niet of moeilijk leveren. 
In zijn besluiten neergelegd ter griffie op 24 augustus 1984 wijzigde eiser 
op grond van artikel 807 zijn oorspronkelijke eis. Hij vorderde in zijn 
besluiten de echtscheiding op grond van vijf jaar feitelijke scheiding. 
Verweerster betwistte de wijziging van eis. De rechtbank oordeelde evenwel 
dat de grond niet gewijzigd was en dat er bijgevolg geen bezwaar kon 
geopperd worden tegen het wijzigen van de eis. De rechtbank oordeelde 
m.b.t. de datum waarop de voorwaarde van feitelijke scheiding dient 
vervuld te zijn ,que, c'est evidemment au jour des conclusions contradictoi
rement prises qu'il faut se placer pour appn!cier si le delai legal est bien 
evolue, sous peine d'aneantir tousles avantages tires de cette faculte". In 
casu volstond het te bewijzen dat hij gescheiden leefde van zijn echtgenote 
sedert 1979 hetgeen eiser kon bewijzen d.m.v. attesten uit het bevolkingsre
gister. 

Toch moet enig voorbehoud worden gemaakt m.b.t. deze stelling. In 
hogervermeld Cassatie-arrest was de voorwaarde vervuld bij de inleiding 
van het geding en het probleem kwam bijgevolg niet ter sprake. In het 
Cassatie-arrest wordt gesteld dat de nieuwe wet precies geen nieuwe echt
scheidingsgrond ingevoerd heeft maar enkel de tijdsduur ervan beperkt 
heeft. Er lijkt dan ook geen reden te bestaan waarom er nu m.b.t. het 
inroepen van de nieuwe wet een afwijking zou toegestaan worden op de regel 
dat de wettelijke vereiste duur moet vervuld zijn op het ogenblik van de 
inleiding van het geding. 

194. De eiser mag met aile mogelijke middelen bewijzen dat hij gedurende 
die periode ononderbroken feitelijk gescheiden leefde met uitzondering van 
de eed en de bekentenis. Het meest voor de hand liggend bewijsmateriaal 
is de voorlegging van een uittreksel uit de bevolkingsregisters (Senaeve, P., 
Handboek, nr. 344; De Busschere, C., o.c., 373, nr. 593). De inschrijving 
in de bevolkingsregisters creert een voldoende vermoeden van het bestaan 
van de feitelijke scheiding behoudens tegenbewijs (Rb. Luik, 7 maart 1985, 
o.c.). 
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Heeft een der echtgenoten hetzij uit nalatigheid, hetzij doelbewust nagelaten 
de wijziging van zijn woonplaats mee te delen aan de bevolkingsdienst, dan 
is er niets dater zich tegen verzet dat de feitelijke scheiding d.m.v. andere 
bewijsstukken bewezen wordt (Rb. Luik, 9 februari 1984, o.c. Zie ook 
Luik, 9 juni 1986, o.c.). 

In casu woonde de eiser reeds sedert 1976 niet meer in de echtelijke 
verblijfplaats, maar gaf slechts in 1982 zijn adreswijziging aan bij de 
bevolkingsdienst. Biser kan evenwel een aantal stukken voorleggen waaruit 
blijkt dat hij sedert 1976 verblijft in een andere gemeente, zoals een 
certificaat van de Rijkswacht (eiser was rijkswachter) waaruit blijkt dat hij 
in de voorbije periode steeds kon opgeroepen worden op zijn werkelijke 
verblijfplaats, en een kopie van de beschikking ex artikel 223 Burgerlijk 
Wetboek waarin vastgesteld wordt dat hij reeds sedert 1976 feitelijk geschei
den leeft. 

Tweede voorwaarde: de duurzame ontwrichting van het huwelijk 

195. De rechter heeft een soevereine appreciatiebevoegdheid m.b.t. de 
vraag of het huwelijk op het ogenblik van het indienen van het verzoek
schrift duurzaam ontwricht is. 

Duurzaam ontwricht betekent dat er rederlijkerwijs mag van worden uitge
gaan dat de huwelijkrelatie niet meer hersteld kan worden (Luik, 9 juni 
1986, o.c.), d.w.z. dat minstens een van de echtgenoten elke affectie 
verloren heeft t.o. v. de mede-echtgenoot en bijgevolg volledig verzaakt aan 
iedere vorm van hervatting van de echtelijke samenleving (Rb. Luik, 
7 maart 1985, o.c.; Rb. Luik, 26 januari 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 
38). 

Deze voorwaarde is een moreel element dat in hoof de van minstens een van 
de echtgenoten moet bestaan op het ogenblik van het neerleggen van het 
verzoekschrift. 

De duurzame ontwrichting moet bewezen worden. De periode van de 
feitelijke scheiding creeert geen weerlegbaar vermoeden dat de relatie duur
zaam ontwricht is (De Busschere, C., o.c., 370, nr. 585). De rechter moet 
de situatie soeverein beoordelen op basis van vaststaande gegevens. 

Hij kan de duurzame ontwrichting afleiden uit het gedrag van beide 
echtgenoten of van slechts een echtgenoot. Alhoewel een verklaring in het 
verzoekschrift dat de verstandhouding duurzaam ontwricht is, niet volstaat, 
kan de duurzame ontwrichting daarentegen wei afgeleid worden uit de eigen 
fouten en tekortkomingen aan de echtelijke plichten van de echtgenoot
eiser. Deze kan b.v. wijzen op zijn concubinaatsverhouding, op zijn over
spelige verhouding, op het inleiden in het verleden van een echtscheidings
procedureopgrond van feiten(Rb. Luik, 7 maart 1985, o.c., 341; Rb. Luik, 
26 januari 1984, o.c., 42). 

Onder de oude wetgeving kon na een periode van tien jaar feitelijke 
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scheiding nog moeilijk getwijfeld worden aan het bestaan van de duurzame 
ontwrichting. Thans kan dit wei enigszins moeilijker liggen. Niettemin lijkt 
het ons te verregaand om a priori te stellen dat men uit een feitelijke 
scheiding van 5 jaar niet zou kunnen afleiden dat de huwelijksband duur
zaam ontwricht is. 

In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel-Boel en in de verklaring 
van de Minister van Justitie bij de bespreking in de Senaat wordt erop 
gewezen dat de rechtbank telkens tot taak heeft nate gaan of het uiteengaan 
van de echtgenoten een onherroepelijk karakter heeft. In het verslag
Defraigne namens de Commissie voor Justitie van de Kamer wordt er 
daarentegen met nadruk op gewezen, dat wanneer de echtgenoten daadwer
kelijk sinds minstens vijf jaar gescheiden Ieven, de mislukking van het 
huwelijk niet meer moet worden bewezen (Senaeve, P., ,Echtscheiding op 
grond van vijf jaar feitelijke scheiding ... ", R. W., 1982-83, 1493, met de 
aldaar vermelde referenties). Er zal minstens een weerlegbaar vermoeden 
zijn dat die huwelijksband duurzaam ontwricht is. 

Derde voorwaarde: het niet gevoelig verslechten van de materiele toestand 
van de kinderen 

196. Vooraleer de echtscheiding toe te staan moet de rechter, desnoods 
ambtshalve, nagaan of ten gevolge van de echtscheiding de materiele 
toestand van de minderjarige kinderen uit het huwelijk van de echtgenoten 
geboren of door hen geadopteerd niet op gevoelige wijze zal verslechten. 

Toen de wet nog een feitelijke scheiding van 10 jaar vereiste, was die 
voorwaarde minder frequent aan de orde dan onder de nieuwe wet (Ren
chon, J.L., noot onder Rb. Luik, 22 september 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1984, 41). 

De gevolgen van de echtscheiding m. b. t. de materiele toestand van de 
kinderen moeten beoordeeld worden op het ogenblik van het toestaan van 
de echtscheiding. Zoals verder zal blijken is de vereffening van het patrimo
nium een niet onbelangrijke factor bij die beoordeling. De rechter zal met 
de eventueel nadelige gevolgen van die vereffening rekening moeten hou
den, ook al is de kans groot dat de vereffening slechts voltrokken zal zijn 
nadat het kind meerderjarig geworden is (Luik, 22 oktober 1984, fur. 
Liege, 1985, 71, adv. Spriesterbach, A.). 

De voorwaarde betreft enkel de minderjarige kinderen en geenszins een der 
ouders (Rb. Luik, 8 september 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 36). Vraag 
is evenwel in welke mate het verslechten van de materiele toestand van de 
ouders, en meer bepaald van de ouder die het hoederecht heeft over het 
minderjarig kind, niet voor gevolg zal hebben dat hierdoor de materiele 
toestand van dit kind zelf zal verslechten. Doorgaans zal dit niet het geval 
zijn gelet op de onderhoudsplicht waartoe beide ouders gehouden zijn. 

Vooraleer de diverse factoren te onderzoeken die de materiele toestand 
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kunnen verslecbten moet erop gewezen worden dat de recbter enkel dient 
na te gaan in welke mate specifiek de echtscheiding tot bet verslecbten van 
de materiele toestand zal leiden. Hij boeft geen rekening te bouden met 
eventuele materiele gevolgen van een feitelijke scbeiding. Het uit elkaar 
gaan van de ecbtgenoten brengt uiteraard een verboging van onkosten met 
zicb. Dit is even wei geen specifiek gevolg van de ecbtscbeiding maar wei van 
feitelijk gescbeiden Ieven. Er dient geen rekening mee gebouden te worden 
bij de beoordeling van de materiele toestand van de kinderen (Luik, 
7 januari 1985, Jur. Liege, 1985, 241, adv. Spriesterbacb, A.). 

197 .. Wei specifieke gevolgen verbonden aan de ecbtscbeiding zijn de reper
cussie van de vereffeningsverricbtingen (Luik, 22 oktober 1984, o.c.; Luik, 
7 januari 1985, o.c.). De openbare verkoop van goederen kan tot gevolg 
bebben dat er geen inkomsten meer zullen voortgebracbt worden. Ook bier 
moet ermee rekening worden gebouden dat er steeds een nadeel zal voort
vloeien uit de vereffening. Het criterium is dan ook dater geen grater nadeel 
mag voortvloeien uit de vereffening dan dat er uit de gewone vereffening 
zou voortvloeien (Rb. Antwerpen, 19 oktober 1981, T. Not., 1982, 75, 
noot). 

198. In een vonnis van de recbtbank van eerste aanleg te Luik is de vraag 
aan de orde in welke mate de ecbtscbeiding de financiele draagkracbt van 
de onderboudsplicbtige ecbtgenoot in bet gedrang kan brengen (Rb. Luik, 
12 januari 1984, Rev. Trim. Dr. Pam., 1986, 49). 

Biser in een procedure van ecbtscbeiding na vijf jaar feitelijke scbeiding 
wordt gedurende bet geding failliet verklaard. Verweerster verzet zicb tegen 
zijn eis en wijst erop dat tengevolge van de ecbtscbeiding de materiele 
toestand van de kinderen zal verslecbten. Acbteraf verzaakt verweerster 
evenwel aan baar verzet en de zaak wordt door de recbtbank in beraad 
genomen. De recbtbank beveelt dan evenwel de beropening der debatten op 
grand van de overweging dat zij ambtsbalve moet nagaan of de materiele 
toestand van de kinderen niet zal verslechten ten gevolge van de ecbtscbei
ding. De bewering van eiser dat de ecbtscbeiding in generlei mate zijn 
onderboudsmogelijkbeden zal aantasten overtuigt de recbtbank niet en dit 
gelet op bet feit dat een nieuw buwelijk eveneens onderboudsplicbten met 
zicb kan brengen. De mogelijkbeid bestaat m.a.w. dat tengevolge van de 
ecbtscbeiding meer personen gerecbtigd zullen zijn aanspraak te maken op 
de bescbikbare inkomsten. De recbtbank vraagt dan ook dat eiser uitgebreid 
zijn financiele situatie zou toelicbten. Alboewel de recbter daadwerkelijk 
ambtsbalve controle dient uit te oefenen op de gevolgen van de ecbtscbei
ding op de materiele toestand van de kinderen en dat zij in dit verband de 
beropening der debatten kan bevelen (Rb. Luik, 7 juni 1983, Jur. Liege, 
1983, 383) lijkt de redenering van de recbtbank in casu toch eerder op een 
pure eventualiteit gesteund te zijn waarmee de recbter geen rekening mag 
bouden. 
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N.a.v. het overlijden van een werknemer zal de ex-echtgenoot geen recht 
hebben op een overlevingspensioen. Argumenteren dat dit zich zou kunnen 
voordoen gedurende de minderjarigheid is een loutere eventualiteit in 
aanmerking nemen waarmee geen rekening mag gehouden worden (Rb. 
Luik, 22 september 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 39, noot Renchon, 
J.L.). 

Vierde door het Hofvan Cassatie geformuleerde voorwaarde: een gewilde 
scheiding 

199. Het Hof heeft een bijkomende voorwaarde geformuleerd die erin 
bestaat dat eiser moet aantonen dat de feitelijke scheiding minstens in 
hoofde van een der echtgenoten gewild is (Cass., 25 november 1976, Arr. 
Cass., 1977, 335; R. W., 1977-78, 223; Pas., 1977, I, 332; J.T., 1977,98 en 
307. Zie vorig overzicbt, T.P.R., 1981, 857, nr. 137). Deze voorwaarde 
staat nergens in de wet vermeld en is als zodanig te bescbouwen als een 
toevoeging aan de drie bestaande vereisten die de wet voorschrijft. In de 
voorbije periode heeft het Hof zijn standpunt terzake bevestigd. 

De feitelijke scheiding, in de zin van artikel 232, eerste lid B.W., die aan 
ieder der echtgenoten de mogelijkheid geeft om de echtscbeiding te vorderen 
onder de voorwaarden van die wetsbepaling, is geen toevallige of door de 
omstandigheden gedwongen scheiding, maar een door de ecbtgenoten of 
door een van hen bewust gewilde scheiding ( Cass., 17 november 1983, Rev. 
Trim. Dr. Pam., 1984, 27; R. W., 1984-85, 1079, noot Pauwels, J.; Rev. 
Not. B., 1984, 36 (feitelijke scheiding in den beginne om beroepsredenen, 
pas nadien - maar niet gedurende vijf jaren - gewild)). 

Bij arrest van 3 juni 1981 maakt het Hof van Beroep te Antwerpen toepas
sing van deze Cassatierechtspraak. Het Hof wijst erop dat indien eenmaal 
bewezen is dat de feitelijke scheiding ontstaan is als gevolg van een vrijwilli
ge opname wegens echtelijke moeilijkheden van een der echtgenoten in een 
psychiatrische kliniek het overbodig is nog aan te tonen dat bij het verlaten 
van de kliniek die echtgenoot zijn intentie kenbaar maakte de ecbtelijke 
samenleving niet meer te willen hervatten (Antwerpen, 3 juni 1981, R. W., 
1983-84, 2037, noot J.P.). 

Daar waar de wetgever de echtscheidingsprocedure in niet aanzienlijke mate 
heeft versoepeld met het terugbrengen van 10 jaar op 5 jaar, blijft het Hof 
trouw aan zijn stand punt. De wet laat toe dat de echtscheiding uitgesproken 
wordt zonder acht te slaan op de reden die aan de grondslag lag van de 
feitelijke scheiding. Volgens bet Hof evenwel kan niet om het even welke 
feitelijke scheiding in aanmerking komen. Ben feitelijke scheiding die niet 
gewild is kan niet leiden tot echtscheiding. 

De echtscheiding wordt bijgevolg niet toegelaten wanneer blijkt dat de 
scheiding veroorzaakt werd door het vertrek uit Zaire, omwille van veilig
beidsoverwegingen en voor bet schoolgaan van de kinderen en dat de 
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scheiding werd onderbroken wanneer de man met verlof terug kwam (Rb. 
Charleroi, 26 februari 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 280). 

Deze bijkomende voorwaarde kan geenszins gelijkgeschakeld worden met 
de voorwaarde tot duurzame ontwrichting. Terwijl bij duurzame ontwrich
ting de rechter een intentioned element zoals dit bestond bij het inleiden 
van de procedure, zal moeten beoordelen, moet de voorwaarde die het Hof 
oplegt beoordeeld worden op het ogenblik van het ontstaan van de feitelijke 
scheiding. 

De bijkomende voorwaarde zal repercussies hebben m.b.t. de aanvang van 
de feitelijke scheiding. Indien men niet kan bewijzen dat de feitelijke 
scheiding in hoofde van een der echtgenoten uit vrije wil is aangevat op het 
ogenblik dat de echtgenoten effectief afzonderlijk verblijf zijn gaan hou
den, dan kan dit evenmin in aanmerking komen voor de berekening van de 
vijfjarige periode. 

Toch wordt de Cassatierechtspraak niet unaniem gevolgd. Het Hof van 
Beroep te Luik heeft gesteld dat er geen andere voorwaarden zijn dan deze 
vermeld in de wet (Luik, 9 juni 1986, o.c.). 

B. SCHULDCRITERIUM 

200. Met betrekking tot de toekenning of afwijzing van de eis tot echtschei
ding, is de echtscheidingsprocedure op grond van feitelijke scheiding een 
schuldloze echtscheidingsprocedure. Op geen enkel ogenblik is vereist dat 
de eiser enige fout in hoofde van verweerder aanvoert, integendeel hij kan 
zijn eigen fouten inroepen om de duurzame ontwrichting te bewijzen. Op 
het vlak van de gevolgen voortvloeiende uit de echtscheiding liggen de zaken 
wei enigszins anders. 

Artikel 306 B.W. bepaalt dat de echtgenoot die de echtscheiding verkrijgt 
krachtens artikel 232 B. W. geacht wordt, voor de toepassing van artikel 301 
B.W., de echtgenoot te zijn tegen wie de echtscheiding is uitgesproken. Dit 
vermoeden kan weerlegd worden door de echtgenoot-eiser, door aan te 
tonen dat de feitelijke scheiding te wijten is aan de fouten en tekortkomin
gen van de andere echtgenoot. 

201. De totaal verschillende wijze waarop enerzijds het toestaan van de 
echtscheiding beoordeeld wordt en anderzijds de gevolgen van dit toestaan 
geregeld worden, brengt gevolgen met zich op het vlak van de procedure. 
De eiser die wenst gebruik te maken van de mogelijkheid om het schuldver
moeden ex artikel 306 B.W. om te keren, kan in de loop van de echtschei
dingsprocedure voor de echtscheidingsrechter zijn vordering splitsen in een 
vordering tot het bekomen van de echtscheiding en in een vordering tot 
omkering van het schuldvermoeden (De Busschere, C., o.c., 378, nr. 601; 
Luik, 9 juni 1986, o.c.; Brussel, 17 november 1986, Rev. Liege, 1987, 337; 
Rb. Brussel, 16 maart 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 152; zie ook vorig 
overzicht, T.P.R., 1981, 860, nr. 142). Indien de echtscheiding op grond 
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van artikel 232, lid 1 B.W. toegestaan wordt zonder dat de echtgenoot-eiser 
in de loop van de procedure minstens heeft aangeboden het vermoeden ex 
artikel 306 B. W. om te keren, zal de eiser later niet meer mogen terugkomen 
op de schuldvraag. 

Een vrederechter die gevat wordt in het kader van een procedure in betaling 
van onderhoudsgeld na echtscheiding, kan zich geenszins uitspreken m.b.t. 
de schuldvraag. Voor zover het vermoeden niet omgekeerd werd gedurende 
de echtscheidingsprocedure zal de echtgenoot-eiser beschouwd worden als 
degene tegen wie de echtscheiding uitgesproken is (Vred. Namen, 15 mei 
1984, Rev. Reg. Dr., 1985, 263). 

202. In dit verband werd een merkwaardig vonnis geveld door de rechtbank 
van eerste aanleg te Luik zetelend in graad van hoger beroep (Rb. Luik, 
27 juni 1985, Jur. Liege, 1985, 563). De rechtbank bevestigt een vonnis van 
de vrederechter waarbij een onderhoudsgeld geweigerd wordt aan de vrouw 
aan wie de echtscheiding op grond van artikel 232, lid 1 B.W. opgedrongen 
was. Het vonnis stelt dat weliswaar ingevolge artikel 306 B.W. haar vorde
ring ontvankelijk is maar wijst ze toch ten gronde af gelet op de ratio legis 
van de echtscheiding na vijf jaar feitelijke scheiding. 

Meer bepaald wordt erop gewezen dat het de bedoeling van de wet is om 
te voorkomen dat de echtgenote aan wie de echtscheiding opgedrongen 
wordt een nadeel zou lijden ten gevolge van die echtscheiding. Dit impliceert 
evenwel dat indien uit de concrete omstandigheden blijkt dater geen nadeel 
geleden wordt m.b.t. de financiele positie van verweerster, deze laatste 
evenmin aanspraak op onderhoudsgeld zal kunnen maken. De rechtbank 
beoordeelt hier m.a.w. de aanspraken van verweerster in concreto. 

In casu verliest verweerster ten gevolge van de echtscheiding de mogelijk
heid een vordering ex artikel 213 B.W. in te stellen. Het verlies van die 
mogelijkheid betekent voor haar evenwel geen nadeel omdat haar reeds 
v66r de echtscheidingsprocedure ingeleid werd, die mogelijkheid ontzegd 
was gelet op diverse beschikkingen ex artikel 223 B.W. waarbij haar een 
onderhoudsuitkering geweigerd werd bij gebrek aan bewijs dat het ontstaan 
of voortduren van de feitelijke scheiding niet aan haar te wijten is. 

Alhoewel in het echtscheidingsvonnis geen uitspraak m. b. t. het schuldcrite
rium gedaan werd, heeft de rechtbank toch het recht ontzegd aan eiseres 
om onderhoudsgeld te vorderen alhoewel zij genoot van het schuldvermoe
den ex artikel 306 B.W. 

De uitspraak miskent de eigen aard van het onderhoudsgeld waarop de 
ex-echtgenoot aan wie een echtscheidingsprocedure na vijf jaar feitelijke 
scheiding opgedrongen is, aanspraak kan maken. 

In tegenstelling tot het onderhoudsgeld tussen echtgenoten gedurende het 
huwelijk, heeft de uitkering na echtscheiding naast een alimentair eveneens 
een indemnitair karakter. 
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203. Indien de eiser-echtgenoot nalaat het schuldvermoeden om te keren 
dan zal de echtscheiding lastens hem uitgesproken worden zonder dat 
evenwel het vonnis expliciet mag vermelden dat de feitelijke scheiding aan 
de eiser te wijten is (Brussel, 23 oktober 1984, Rev. Not. B., 1984, 590). 
Deze expliciete vermelding zou voor eiser nadelig kunnen zijn n.a.v. de 
vereffeningsverrichtingen. 

204. In de voorbije periode heeft er zich een gevestigde rechtspraak ontwik
keld m.b.t. twee aspecten: enerzijds is er de vraag of de fouten en tekortko
mingen waarover sprake in artikel 306 B. W. van dezelfde ernst moeten zijn 
als de grond tot echtscheiding ex artikelen 229 en 231 B.W., anderzijds is 
er de vraag of de aangevoerde fouten en tekortkomingen noodzakelijkerwij
ze dienen vooraf te gaan aan het ontstaan van de feitelijke scheiding dan 
wel of ze zich eveneens mogen situeren na de feitelijke scheiding. Beide 
aspecten zijn door bet Hof van Cassatie uitgemaakt geworden in een en 
hetzelfde Cassatie-arrest (Cass., 4 januari 1980, Arr. Cass., 1979-80, 520, 
noot; Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 31, noot Lampe, M.F.; Lampe, M.F., 
o.c., 54, nr. 7). 

Volgens het Hof mogen de fouten en tekortkomingen waarvan sprake in 
artikel 306 B.W. niet gelijkgesteld worden met de feiten die grond tot 
echtscheiding, ex artikel 231 B.W., opleveren. 

Feiten die niet ernstig genoeg zijn om in aanmerking te komen als grond 
tot echtscheiding ex artikel231 B.W. kunnen wel met succes ingeroepen 
worden door de ecbtgenoot-eiser die het vermoeden van artikel 306 B.W. 
wenst te weerleggen. 

In het geschil dat aanleiding heeft gegeven tot dit Cassatie-arrest had de 
ecbtgenoot-eiser in een procedure op grond van artikel 232 B.W. het 
vermoeden van schuld pogen te weerleggen door feiten in te roepen die hij 
eerder had aangewend als grond tot echtscheiding in een echtscheidingspro
cedure op grond van feiten. Toen was zijn eis afgewezen. Steunende op die 
beslissing oordeelt bet Hof van Beroep te Brussel nu in zijn arrest van 
18 oktober 1978 dat eiser derhalve in gebreke blijft het bewijs te leveren dat 
de feitelijke scheiding te wijten is aan fouten en tekortkomingen van de 
andere echtgenoot. 

Dit arrest wordt verbroken. In zijn eensluidende conclusie stelt advocaat
generaal R. Charles dat de gelijkstelling van de fouten en tekortkomingen 
waarover sprake in artikel 306 B. W. met de grove belediging ex artikel 231 
nergens steun vindt in de wet en zodoende een toevoeging is van een vereiste 
die de wet niet stelt. Het is nodig, maar dan ook voldoende, te bewijzen 
aan welke echtgenoot het materiele feit van het verlaten kan worden 
toegerekend. 

De recbtspraak van de Hoven van Beroep te Brussel en te Luik is in dezelfde 
zin gevestigd (Brussel, 3 juli 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 342; Luik, 
3 februari 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 42, noot Lampe, M.F.). 
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Alhoewel de rechtbank van eerste aanleg te Luik in 1983 nag een vonnis 
velde in strijd met de Cassatierechtspraak (Rb. Luik, 18 januari 1983, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1983, 403), is inmiddels de rechtspraak aldaar gewijzigd 
(Rb. Luik, 31 oktober 1985, fur. Liege, 1986, 51; Rb. Luik, 13 februari 
1986, fur. Liege, 1986, 223). 
De echtgenoot-eiser kan uiteraard het schuldvermoeden niet omkeren door 
erop te wijzen dat verweerster in een vroegere procedure niet geslaagd is in 
haar eis tot echtscheiding op grand van feiten (Brussel, 1 juni 1981, f. T., 
1981, 727). 

205. M.b.t. de vraag of de echtgenoot-eiser bij de omkering van het 
schuldvermoeden evenzeer fouten en tekortkomingen mag inroepen die 
weliswaar niet aan de oorsprong van de feitelijke scheiding liggen, oordeelt 
hogergenoemde advocaat-generaal dat wijl bij de voorbereiding van de wet 
geen onderscheid gemaakt werd tussen beide soorten fouten, de rechter aile 
feiten moet in acht nemen tot op het ogenblik van het indienen van de eis 
(Lampe, M.F. o.c., 56). Het is vanzelfsprekend dat indien de verweerder 
verweten wordt aan de basis te liggen van het voortduren van de feitelijke 
scheiding, diens houding niet in causaal verband mag staan met het foutief 
gedrag van eiser waardoor de feitelijke scheiding ontstaan is. 
Reeds eerder had het Hof van Beroep te Brussel hetzelfde standpunt 
gehuldigd (Brussel, 9 april 1979, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 37, noot 
Lampe, M.F.). Bij arrest van 9 april1979 bevestigde het Hof een uitspraak 
van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel dd. 10 mei 1977 waarbij 
geoordeeld werd dat de feitelijke scheiding te wijten was aan de fouten en 
tekortkomingen van verweerster. Meer bepaald werd aan verweerster een 
overspelige verhouding ten laste gelegd die vastgesteld werd in de periode 
na de aanvang van de feitelijke scheiding. De grief van appeilante dat haar 
overspelige verhouding na het ontstaan van de feitelijke scheiding plaats 
had en dat zij zodoende niet aan de basis ligt van het ontstaan van de 
feitelijke scheiding, wordt door het Hof verworpen met de overweging dat 
niets toelaat te bewijzen wie er precies fout heeft gehad aan het ontstaan 
van de feitelijke scheiding, en dat het bijgevolg niet uitgesloten is dat de 
feitelijke scheiding in onderlinge overeenstemming is tot stand gekomen. De 
overspelige verhouding wordt daarentegen wei als een fout aangeduid. 

206. Bij de omkering van het schuldvermoeden is het voldoende dat de 
echtgenoot-eiser aantoont dat verweerder mede aan de basis ligt van het 
ontstaan of het voortduren van de feitelijke scheiding. Die verweerder hoeft 
niet aileen fout te hebben (Brussel, 3 juli 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 
342). Indien de eiser een fout of tekortkoming poogt aan te tonen in hoof de 
van verweerder kan deze laatste zich uiteraard hiertegen verdedigen zonder 
evenwel op zijn beurt een fout of tekortkoming te moeten bewijzen in 
hoof de van eiser. Het volstaat dat verweerder de vordering van de eiser weet 
af te weren (Brussel, 1 juni 1981, o.c.). 
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Het aanvoeren door de echtgenoot-eiser dat verweerder destijds de echtelij
ke woonst verlaten heeft kan op zich een voldoende bewijs zijn om de schuld 
van de feitelijke scheiding toe te rekenen aan verweerder indien verweerder 
geen enkele gegronde reden kan aanvoeren waarom hij de echtelijke ver
blijfplaats destijds verlaten heeft (Rb. Hasselt, 7 aprill981, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1983, 46; Rb. Luik, 31 oktober 1985, Jur. Liege, 1986, 51). Kan de 
verweerder evenwel een reden aangeven waarom hij genoodzaakt was de 
echtelijke verblijfplaats te verlaten, dan zal die verlating hem niet als fout 
of tekortkoming kunnen aangerekend worden (Brussel, 1 juni 1981, 
o.c.).Het bestaan van een of meerdere vonnissen van de vrederechter 
waarbij aan de echtgenoot-verweerder in het kader van een procedure tot 
het bekomen van dringende en voorlopige maatregelen een loondelegatie 
toegestaan wordt, verhindert niet dat de echtgenoot-eiser toch het bewijs 
kan leveren dat verweerder aan de grondslag ligt van het ontstaan van de 
feitelijke scheiding. Men kan het gezag van gewijsde niet inroepen omdat 
het voorwerp van beide vorderingen verschillend is (Antwerpen, 3 juni 
1981, o.c.; LAMPE, M.F., o.c., 54, nr. 7). 

C. GEVOLGEN 

Uitkering na echtscheiding (art. 307-307bis) 

207. Het Hof van Cassatie beslist in zijn arrest van 24 februari 1984 dat 
alhoewel artikel 307bis bepaalt dat de uitkering tot levensonderhoud ver
leend krachtens artikel 306, mag worden aangepast of afgeschaft al naar 
de wijzigingen in de behoeften en de bestaansrniddelen van partijen, uit die 
bewoordingen niet kan worden afgeleid dat de wetgever de uitkering toege
staan met toepassing van de artikelen 301 en 306 B.W. ieder kenmerk van 
vergoeding heeft willen ontnemen (Cass., 24 februari 1984, R. W., 1984-85, 
1575; zie eveneens: Rb. Luik, 27 juni 1985, Jur. Liege, 1986, 143). 

De uitkering die de rechtbank overeenkomstig artikelen 301, 306 en 307bis 
B.W. toekent, moet de verkrijger in staat stellen om, gelet op zijn inkomsten 
en mogelijkheden, in zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze 
als tijdens het samenleven. Dientengevolge is niet naar recht verantwoord 
het vonnis dat, bij de vaststelling van de uitkering, de geldelijke situatie ten 
tijde van het instellen van de eis in aanmerking neemt en enkel rekening 
houdt met de verandering die zich na het uiteengaan van de echtgenoten 
heeft voorgedaan, zonder nate gaan of het toegekende bedrag de uitkerings
gerechtigde in staat stelt in zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige 
wijze als tijdens het samenleven (Cass., 11 oktober 1984, R. W., 1985-86, 
725; J.T., 1984, 720). 

Evenmin zal de rechter wanneer hem een vraag tot opheffing of tot 
vermindering van de uitkering na echtscheiding op grond van feitelijke 
scheiding wordt voorgelegd, zijn beslissing louter mogen steunen op de 
verbetering van de geldelijke toestand van de uitkeringsgerechtigde om het 
bedrag van de uitkering te verminderen. De rechter zal tevens moeten 
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nagaan of de uitkeringsgerechtigde, ondanks de vermindering, van dit 
gelijkwaardig Ievenspeil zal kunnen blijven genieten (Cass., 12 maart 1981, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 35, noot Lampe, M.F.; R. W., 1981-82, 1636; 
J. T., 1982, 295; Arr. Cass., 1980-81, 773; Cass., 9 mei 1985, J. T., 1986, 
111). 

Het feit dat een vrouw gedurende meer dan dertig jaar feitelijk gescheiden 
Ieeft van haar man en gedurende die periode nooit enig onderhoudsgeld 
gevorderd heeft, kan geen beletsel zijn voor haar om een onderhoudsuitke
ring na echtscheiding op grond van feitelijke scheiding te vorderen. Einde 
1980 was de echtscheiding definitief geworden. Meer dan 26 jaar had de 
vrouw feitelijk gescheiden geleefd van haar echtgenoot zonder dat ze ooit 
een onderhoudsgeld had gevorderd bij wijze van voorlopige maatregel. Na 
de echtscheiding zal de vrouw tot 1984 wachten alvorens aan de vrederechter 
een alimentatieuitkering te vragen. Haar eis wordt ingewilligd (Vred. Na
men, 15 mei 1984, Rev. Reg. Dr., 1985, 263). 

D. ECHTSCHEIDING OP GROND VAN FEITELIJKE SCHEIDING, GEVOLG VAN 

GEESTESZIEKTE 

208. Wanneer de echtgenoten sedert meer dan vijf jaar ononderbroken 
feitelijk gescheiden Ieven, ingevolge de toestand van diepe geestesgestoor
heid van de vrouw, die sinds meer dan 25 jaar onafgebroken in een 
psychiatrische inrichting wordt verzorgd, kan de man echtscheiding beko
men op grond van artikel 232, al. 2 B.W. Het huwelijk is duurzaam 
ontwricht, daar ingevolge de geestestoestand van verweerster er tussen 
partijen al meer dan 25 jaar geen Ievensgemeenschap meer is geweest en 
voor de toekomst er ook geen hoop meer is dat tussen hen nog een 
levensgemeenschap zal kunnen worden gevormd. 

De eiser moet in deze echtscheidingsvorm geenszins bewijzen dat in zijn 
hoofde gedurende meer dan 5 jaar de wil bestond om geen Ievensgemeen
schap met verweerster te vormen (Rb. Hasselt, 24 november 1981, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1982, 284). 

§ 3. Echtscheiding door onderlinge toestemming (In 1982 verscheen het 
standaardwerk van Pintens, W., Echtscheiding door onderlinge toestem
ming, Kluwer Rechtsw. Antwerpen, 1982. 

Daarnaast kunnen - de lege lata - vermeld worden (naast de verder in 
voetnoot vermelde bijdragen of noten): 
- Bourseau, R., ,Divorce par consentement mutuel", in Le contentieux 
conjugal, Luik, 1984, 155. 
- Mahieu, G., ,Problemen in verband met het bestuur over persoon en 
goederen van de kinderen'', in De evolutieve contracten (in de echtscheiding 
door onderlinge toestemming), Notarii:He dagen Hoei 17-18 september 
1981, 59. 
- Pintens, W., ,Echtscheiding", T.P.R., 1985, 1. 
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- Poelman, F., , ,Les conventions prealables au divorce par consentement 
mutuel, leur examen par Ie ministere public et leur modification ulterieure 
eventuelle", Rev. Trim. Dr. Pam., 1980, 171. 
- Poelman, F., ,Les enfants de parents separes ou divorces et les magi
strats du ministere public", J. T., 1983, 550. 
- Renchon, J.L., ,L'obligation d'entretien des parents a l'egard de leurs 
enfants et Ia determination des modalites de son execution dans Je contexte 
d'une procedure de divorce par consentement mutuel", Rev. Trim. Dr. 
Pam., 1982, 163. 
- Senaeve, P., , ,Actuele problem en inzake de voorafgaande overeenkom
sten bij.echtscheiding door onderlinge toestemming'', in Actue/e problemen 
uit het notariiile recht, 171. 
- Taymans, J.F., ,Conventions prealables a divorce: peut-on valable
ment les modifier apres la transcription d jugement", Notarius, 1982, 138. 
- Van Laethem, E., ,De aanpassing van overeenkomsten in de tijd", in 
De evolutieve contracten ... , 46. 
- Van Oosterwijck, G., ,Overlevingsrechten bij ontbinding van het huwe
Iijksvermogensstelsel door echtscheiding: taak enrol van de notaris", T. 
Not., 1983, 81. 
- Van Zurpele, S., ,Financiele aspecten van de bijdrage tot de opvoeding 
van de kinderen", in De evolutieve contracten ... , 74) 

A. VEREISTEN 

I. Rege/ingsakte 

209. Sinds de Wet van 14 mei 1981 betreffende het erfrecht van de langstle
vende echtgenoot moeten de echtgenoten ook vaststellen wat zij zijn over
eengekomen met betrekking tot de uitoefening van hun erfrecht en hun 
reserve, voor het geval dat een van hen zou komen te overlijden v66r de 
overschrijving van het vonnis of van het arrest waarbij de echtscheiding 
wordt toegestaan (art. 1287, 2e lid, Ger. W.). 

In tegenstelling tot de andere bedingen in de regelingsakte, hebben deze 
overeenkomsten uitwerking vanaf de eerste verschijning voor de rechtbank 
(En dus niet vanaf de notariele regelingsakte. In dezelfde zin: De Decker, 
H., ,Echtscheiding door onderlinge toestemming. Regeling over de erfrech
ten. Overlijden voor de eerste verschijning", T. Not., 1985, 177 en de 
referenties pro en contra, 178, noot (1)). Zij hebben echter geen gevolg, 
indien afstand wordt gedaan van de procedure (art. 1287, 3e lid, Ger. W.). 

210. De notariele regelingsakte die een eigendomsoverdracht vaststelt moet 
worden overgeschreven op het hypotheekkantoor; de overdracht is dan 
tegenwerpelijk aan derden vanaf de overschrijving van de echtscheiding in 
de registers van de burgerlijke stand, zonder bijkomende formaliteiten 
(Beslagr. Turnhout, 2 juli 1981, T. Not., 1983, 128; Rec. Gen. Enr. Not., 
1983, 300). 
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211. In de regelingsakte kan ook een overeenkomst m.b.t. de gerechtskos-
ten worden opgenomen. ' 

Een voorafgaande overeenkomst bevat volgend beding: ,De kosten van 
deze procedure van echtscheiding zijn ten laste van beide verschijners, ieder 
voor de helft, met uitzondering van de kosten van hun raadsman, die door 
ieder der verschijners afzonderlijk zullen worden geregeld. Bij vrijwillige 
onderbreking van de procedure zullen aile kosten gedragen worden door de 
partij die de onderbreking heeft veroorzaakt". 
De vrederechter te Merksem verklaart dit beding nietig, want strijdig met 
de openbare orde: de wetgever heeft elke partij de absolute vrijheid willen 
waarborgen om op ieder ogenblik de procedure te beeindigen; geen enkele 
sanctie of drukkingsmiddel mag aangewend worden om de wilshernieuwing 
te bekomen (Vred. Merksem, 9 december 1982, R. W., 1982-83, 2359, noot 
J.P. De man vorderde in casu van zijn vrouw niet aileen de notariskosten 
en gerechtskosten terug, maar ook het honorarium van zijn advocaat en 
zelfs verhuiskosten). 
Het vonnis is te streng (J.P., gecit. noot). Dergelijk beding is niet per se 
nietig; zelfs een gematigd strafbeding wordt door sommigen aanvaardbaar 
geacht (Pintens, W., Echtscheiding door onderlinge toestemming, 207-208, 
nrs. 338-339; dergelijke bedingen zetten de echtgenoten ertoe aan zich te 
bezinnen alvorens tot echtscheiding door onderlinge toestemming over te 
gaan). 

212. In de regelingsakte moet in beginsel ook een regeling worden getroffen 
met betrekking tot de levensverzekeringspolissen door de echtgenoten geslo
ten. 
In een (gemengd) levensverzekeringscontract door de man gesloten werden 
als begunstigden vermeld: ,de echtgenote van de verzekerde, geboren Anne 
C.; bij ontstentenis, de wettelijke erfgenamen van de verzekerde". In het 
echtscheidingsconvenant wordt zonder meer bedongen dat de man het 
voordeel van de polis behoudt. 
Na het overlijden van de man maken zowel zijn gewezen echtgenote als zijn 
erfgenamen (twee zusters) aanspraak op het verzekeringskapitaal. 
Het Hof van Beroep te Antwerpen kiest partij voor de gewezen echtgenote: 
de toebedeling van het contract als patrimoniaal element impliceert geens
zins de wijziging van het beneficium; de begunstigde is de gewezen echtgeno
te, want in casu primeert het met name identificeren van een persoon op 
de hoedanigheid van die persoon (Antwerpen, 22 oktober 1985, R. W., 
1986-87, 1186. In een nieuwe polis die na de echtscheiding tot stand kwam 
tot perekwatie van de vorige werd zijn vroegere echtgenote overigens 
opnieuw als begunstigde aangewezen). 
De begunstiging in een levensverzekeringscontract is, aldus het Hof, een 
beding ten behoeve van een derde, geen schenking of huwelijksvoordeel. 
Indien ze niet uitdrukkelijk herroepen worden in de regelingsakte, vervallen 
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de huwelijksvoordelen trouwens niet na echtscheiding door onderlinge 
toestemming (Antwerpen, 22 oktober 1985, gecit.; Pintens, W., Echtschei
ding door onderlinge toestemming, 196, nr. 317. Anders: Casman, H., Het 
begrip huwe/ijksvoordelen, Kluwer, Antwerpen, 1976, 41, nr. 17). 

213. Wanneer de herroeping van schenkingen tussen echtgenoten en huwe
lijksvoordelen gebeurt in de regelingsakte, valt die notariele akte niet onder 
toepassing van artikel 9 Organieke Wet Notariaat: het optreden van 2 
notarissen of een notaris en twee getuigen is niet vereist (Antwerpen, 20 mei 
1986, R. W., 1986-87, 2378). 

Daarentegen is een schenking, in de regelingsakte voorafgaand aan een 
echtscheiding door onderlinge toestemming gedaan aan een derde (in casu 
de zoon) zonder de naleving van de voor een schenking vereiste pleegvor
men, nietig, zodat de rechtbank de echtscheiding niet kan toestaan (Antwer
pen, 23 april1986, R. W., 1986-87. 2306: het voorleggen, in beroep, van een 
geldige akte kan daaraan niets veranderen). 

214. Tijdens de echtscheidingsprocedure kunnen de echtgenoten de rege
ling van hun wederzijdse rechten, vervat in de regelingsakte, slechts wijzigen 
op grand van onvoorziene gebeurtenissen, die onafhankelijk van de wil van 
de partijen een verandering in hun rechten tot gevolg hebben (Ook een 
regeling m.b.t. vergeten goederen of schulden, b.v. een aanvullende verde
ling van niet in de regeling opgenomen gemeenschapsgoederen, moet moge
lijk zijn), en voor zover de wijziging bij de eerstvolgende verschijning ter 
kennis wordt gebracht van de Voorzitter (Rb. Hasselt, 29 maart 1983, 
R. W., 1983-84, 2897; vgl. Rb. Aarlen, 14 september 1984, Rev. Reg. Dr., 
1985, 50). 

Zo verklaart het Hof van Beroep te Antwerpen een wijziging i.v.m. een 
belastingsschuld (Gepaard met een Iichte verlaging van het onderhoudsgeld 
voor de echtgenote en de kinderen), bij authentieke akte verleden een dag 
v66r de derde verschijning en de volgende dag aan de Voorzitter overhan
digd, niet strijdig met de openbare orde (Antwerpen, 2 augustus 1985, 
R. W., 1985-86, 2841, noot). 

Ben geheime tegenbrief die een gewezen echtgenoot tot de bijkomende 
betaling van een geldsom verplicht en die pas wordt voorgelegd na de 
echtscheidingsprocedure, moet daarentegen aile uitwerking worden ontzegd 
(Antwerpen, 6 mei 1985, T. Not., 1985, 172; Rb. Hasselt, 21 maart 1983, 
gecit.; Rb. Brussel, 5 juni 1985, T. Vred., 1986, 236). 

Wanneer in de regelingsakte is bedongen dat de belastingen voor 350Jo door 
de vrouw zullen betaald worden, dan kan de man die voor de volledige 
betaling van de belastingsschuld instond, 35% van de vrouw terugvorderen, 
ook al heeft hij tijdens de procedure zijn vrouw bij onderhandse akte 
kwijting verleend (Rb. Luik, 7 juni 1983, Jur. Liege, 1983, 384 (ook al was 
het kwijtschrift niet zoek geraakt)). 
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Wanneer de regelingsakte alleen bedingt dat het vruchtgebruik van een huis 
aan de man wordt toebedeeld, en de naakte eigendom aan vrouw en kind, 
dan mag de man na de echtscheiding dit huis verhuren en het huurgeld 
opstrijken, ook a] heeft hij er zich v66r de derde verschijning bij onderhand
se akte toe verbonden het huis- aileen- te bewonen (Rb. Luik, 8 septem
ber 1982, Jur. Liege, 1982, 416). 

II. Familierechte/ijke overeenkomst 

a. Uitvoering 

215. Ben onderhandse akte is geen uitvoerbare titel en kan niet gedwongen 
ten uitvoer gelegd worden, zelfs niet indien ze gehecht wordt aan de uitgifte 
van het vonnis dat de echtscheiding door onderlinge toestemming toestaat 
(Beslagr. Luik, 8 december 1982, Jur. Liege, 1983, 258, noot de Leva], G., 
, , Titre executoire et conventions prealables au divorce par consentement 
mutuel"). 

De schuldeiser van een onderhoudsgeld zal zich eerst tot de vrederechter 
moeten wenden om een vonnis te bekomen dat als uitvoerbare titel geldt 
(Rb. Brussel, 16 december 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 288, noot 
Panier, C., ,La competence en matiere de contestations alimentaires apres 
divorce par consentement mutuel"; Brussel, 16 april1981, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1981, 277). 

Daar de grosse van een notariele akte een uitvoerbare titel is, moet de 
vrederechter een vordering tot betaling van onderhoudsgeld, gesteund op 
die notariele akte, als niet-ontvankelijk afwijzen (Vred. Brugge, 19 septem
ber 1980, R. W., 1981-82, 562; Pintens, W., o.c., 182, nr. 289 en de 
referenties in voetnoot 131.) 

b. Interpretatie 

216. De beoordeling van betwistingen in verband met de interpretatie van 
de notariele overeenkomst over het onderhoudsgeld voor echtgenote of 
kinderen, komt wel toe aan de vrederechter, op grond van artikel 591, 7° 
Ger. W.: de overeenkomst maakt immers geen geheel uit met het vonnis dat 
de echtscheiding toestaat, zodat de rechtbank van eerste aanleg niet bevoegd 
is op grond van artikel 793 Ger. W. 

De arrondissementsrechtbank te Antwerpen bevestigt dit (Arrondrb. Ant
werpen, 16 april 1985, R. W., 1985-86, 1494; Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 
208; vorig overzicht, T.P.R., 1981,875, nr. 161; Vred. Brugge, 19 septem
ber 1980, gecit.) en hervormt een nochtans zeer degelijk gemotiveerd vonnis 
van de vrederechter van Borgerhout (Vred. Borgerhout, 31 januari 1985, 
R. W., 1985-86, 1499). Deze stelt dat de vrederechter bevoegd is voor 
betwistingen (B. v. betreffende de interpretatie van de term ,netto-loon") 
over wettelijke onderhoudsverplichtingen bedongen in een onderhandse 
overeenkomst, maar acht zich niet bevoegd om uitvoerbare titels te interpre-

540 



-----------=-:=-=-=-:::::-_:_ ___ ~::_::_::-_--::L -r ~----~~~---~ 

teren (Aileen de rechtbank van eerste aanleg zou bevoegd zijn een notariele 
akte te interpreteren). Oak de interpretatie van een onderhandse vooraf
gaande overeenkomst over onderhoudsgeld voor - gewezen - echtgenote 
of kinderen behoort niet tot zijn bevoegdheid, daar het onderhoudsgeld 
voor de echtgenote touter conventioneel bedongen is en aileen de onder
houdsbijdrage,- en niet de onderhoudsverplichting -, jegens de kinderen 
geregeld wordt. 

Uit zuiver theoretisch oogpunt is dit stand punt verdedigbaar, uit praktisch 
oogpunt niet: met een interpretatieprobleem gaat vrijwel steeds een vraag 
tot verhoging of verlaging van onderhoudsgeld gepaard (En het is [niet erg 
logisch en] weinig elegant onderhoudsgeschillen na echtscheiding op grand 
van bepaalde feiten aan de vrederechter en na echtscheiding door onderlinge 
toestemming aan de rechtbank van eerste aanleg voor te behouden). 

217. In geval van twijfel wordt een overeenkomst uitgelegd ten nadele van 
hem die bedongen heeft en ten voordele van hem die zich verbonden heeft 
(art. 1162 B.W.). 

Zo wanneer in de akte voorafgaandelijk aan de echtscheiding door onderlin
ge toestemming werd bedongen dat de vader een bedrag van 2.000 F per 
maand als onderhoudsgeld voor het kind zou betalen, gekoppeld aan de 
evolutie van de indexprijzen, en in een latere akte het akkoord van de 
partijen werd vastgesteld om het onderhoudsgeld op 4.000 F te brengen, 
zonder dat er nag sprake is van indexaanpassing. Gezien de vader zich 
verbonden heeft (een onderhoudsgeld voor zijn kind te betalen), moet deze 
akte in zijn voordeel uitgelegd worden en wordt het onderhoudsgeld be
schouwd als niet meer aan de index verbonden (Rb. Mechelen, 23 december 
1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 170). 

Indien even wei in een voorafgaande overeenkomst bedongen wordt dat het 
door de man aan zijn echtgenote en aan zijn kind te betalen onderhoudsgeld 
zal varieren in functie van het jaarlijkse inkomen van de man, dan is de 
wijzigbaarheid van de onderhoudsgelden bedongen door de man en moet 
de overeenkomst tegen hem uitglegd worden, zodat moet uitgegaan worden 
van zijn bruto-inkomen en niet van zijn netto-inkomsten (Cass., 23 juni 
1983, J.T., 1983, 521; Rev. Not. B., 1983, 483; Pas., 1983, I, 1196). 

c. Eventuele uitkering aan de (gewezen) echtgenote 

218. De overeengekomen uitkering is onveranderlijk. Willen de partijen 
aan deze onveranderlijkheid ontsnappen dan dienen zij in hun voorafgaan
de overeenkomst passende clausules in te bouwen voor mogelijke wijzigin
gen in de toestand van de alimentatiegerechtigde of de alimentatieplichtige. 

De regel van de onveranderlijkheid houdt in dat de overeengekomen uitke
ring niet door de rechter op eenzijdig verzoek van een - gewezen -
echtgenoot kan gewijzigd worden, maar belet de- gewezen- echtgenoten 
niet te allen tijde zelf een nieuwe overeenkomst te sluiten, niet aileen na, 
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maar zelfs tijdens de echtscheidingsprocedure - in dit laatste geval mits 
voorlegging ervan aan de Voorzitter bij de eerstvolgende verschijning. 

Een latere onderhandse akte kan aldus de voorafgaande notariele akte teniet 
doen. 

Indien geen beding daaromtrent in de oorspronkelijke overeenkomst werd 
opgenomen of geen wijzigende overeenkomst werd gesloten, kan de betalen
de echtgenoot geen vermindering van de uitkering bekomen, zelfs al is zijn 
financiele toestand aanzienlijk verslechterd (Rb. Charleroi, 12 december 
1985, Rev. Reg. Dr., 1986, 251, noot Jadoul, P.; Rb. Brussel, 19 mei 1982, 
R. W., 1982-83, 467, die nochtans een wijziging mogelijk acht in geval van 
overmacht, onvoorzienbaarheid, verrijking zonder oorzaak of rechtsmis
bruik. Vgl. vorig overzicht, T.P.R., 1981, 873, nr. 159). 

Indien de voorafgaande overeenkomst niet bepaalt dat de voorziene onder
houdsbijdrage voor de vrouw zal wegvallen ingeval van hertrouwen dan 
mag de rechter deze voorwaarde niet toevoegen bij wijze van interpretatie 
(Vred. Namen, 3 mei 1984, Jur. Liege, 1984, 325 (tenzij bewezen wordt dat 
het stilzwijgen onvrijwillig was, m.a.w. dat de uitgedrukte wil niet de 
werkelijke wil van partijen was)). 

De rechtbank te Namen beslist nochtans de uitkering bij een volgend 
huwelijk van de gerechtigde op te heffen, oak al was dat niet voorzien in 
de overeenkomst, niet op grand van de imprevisieleer (De toepassing van 
de imprevisieleer wordt oak geweerd door Vred. St.-Joost-ten-Noode, 
13 februari 1985 en Rb. Brussel, 3 december 1985, T. Vred., 1986, 121 en 
123), niet op basis van de theorie van het rechtsmisbruik, niet op grand van 
de interpretatieregels van overeenkomsten, maar op grand van de uitvoering 
te goeder trouw en de billijkheid (artt. 1134, 2e lid en 1135 B.W.) (Rb. 
Namen, 24 juni 1986, Rev. Reg. Dr., 1986, 252, noot Jadoul, P.). 

Dit alleenstaande vonnis verdient geen navolging (Zie Cass., 15 oktober 
1987, Rev. Not. B., 1988, 48). 

219. Uit de clausule dat de uitkering niet meer verschuldigd is indien de 
schuldeiser hertrouwt, kan niet afgeleid worden dat dit oak het geval is bij 
concubinaat (Vred. Kontich, 12 juli 1983, R. W., 1983-84, 2121, die uit
drukkingen gebruikt als ,samenhokken" en ,aanpapperij", maar terecht 
vaststelt dat de clausule geen ongeoorloofde oorzaak heeft oak al zet ze de 
begunstigde in concreto aan tot ongehuwd samenleven; Van Sinay, T., 
,Echtscheiding door onderlinge toestemming en ... samenhokken". R. W., 
1983-84, 2849-2851. Anders: Vred. Landen, 23 november 1983, R. W., 
1983-84, 2559, kritische noot Werckx, J. ,De echtelijke onderhoudsrege
ling na echtscheiding door onderlinge toestemming", dat ten onrechte 
art. 301 B.W. toepast). 

Een cassatie-arrest van 1 februari 1980 (Arr. Cass., 1979-80, 652 en Pas., 
1980, I, 645) deed hierover twijfel ontstaan, door de voorziening tegen een 
gelijkschakeling van huwelijk en concubinaat te verwerpen omdat extrinsie-
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ke elementen van de overeenkomst erop wezen dat het de bedoeling van de 
partijen was de uitkering stop te zetten indien door een derde in het 
onderhoud van de schuldeiser werd voorzien (In casu een verklaring van de 
gemeenschappelijke advocaat van partijen). 

Een cassatie-arrest van 5 juni 1986 verwerpt echter de voorziening tegen een 
vonnis van de rechtbank te Brussel (Rb. Brussel, 24 oktober 1984, R. W., 
1985-86, 57), die oordeelde ,dat uit geen element van de zaak kan worden 
afgeleid dat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen, die op klare 
en duidelijke wijze uit die overeenkomst blijkt, is geweest de stopzetting van 
de uitkering bij huwelijk uit te breiden tot het samenwonen" (Cass., 5 juni 
1986, R. W., 1986-87, 1478, noot W.P.). 

220. Geheime tegenbrieven, die tijdens de echtscheidingsprocedure het 
tussen echtgenoten overeengekomen onderhoudsgeld ijzigen (B. v. een 
notariele wijzigingsakte die niet voorgelegd wordt aan de Voorzitter) zijn 
in beginsel nietig. De vrouw kan echter de nietigheid ervan niet meer 
inroepen wanneer zij na de overschrijving van de echtscheiding gedurende 
jaren de betalingen, volgens de bepalingen van de wijzigende akte heeft 
aanvaard (Beslagr. Luik, 13 april 1983, fur. Liege, 1983, 279): de uitkering 
tussen gewezen echtgenoten na echtscheiding door onderlinge toestemming 
raakt immers de openbare orde niet en aangenomen mag worden dat de 
uitkering stilzwijgend na de echtscheiding geldig werd gewijzigd. Indien een 
man er zich tijdens de echtscheidingsprocedure bij tegenbrief toe verbindt 
een hoger onderhoudsgeld voor een kind te betalen en bovendien na de 
meerderjarigheid van dit kind een onderhoudsgeld aan zijn gewezen echtge
note te betalen, kan deze laatste hem niet verwijten bij de meerderjarigheid 
van het kind zijn betalingen stop te zetten, ook al heeft hij het eerste gedeelte 
van de tegenbrief vrijwillig uitgevoerd (Vgl. Rb. Brussel, 5 juni 1985, T. 
Vred., 1986, 236; La Basoche, 1986, 167). 

221. De notariele akte die voorafgaand aan de echtscheidingsprocedure 
door onderlinge toestemming de uitkering vaststelt die de man tijdens en 
na de procedure aan de vrouw moet betalen, blijft uitvoerbaar (wat de 
achterstallen betreft) totdat de vrouw kennis krijgt van de afstand van de 
procedure door de man (Beslagr. Hoei, 22 juni 1981, fur. Liege, 1982, 246, 
noot de Leval, G.: in casu wordt de vrouw geacht in kennis te zijn van de 
afstand op het ogenblik van de verschijning in verzoening voor de Voorzit
ter van de rechtbank in het kader van de echtscheidingsprocedure op grond 
van bepaalde feiten ingeleid door de man). 

d. Onderhoud van de kinderen 

222. Het Hof van Cassatie heeft i. v .m. het onderhoud van de kinderen na 
echtscheiding door onderlinge toestemming de laatste jaren een respectabel 
aantal arresten gewezen. 
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Het Hof houdt vast aan bet onderscheid tussen de onderhoudsverplichting 
van de ouders tegenover hun kinderen (obligatio) en de onderhoudsbijdrage 
in de onderlinge verhouding van de ouders (contributio). 

Artikel 303 B.W., dat elk der gescheiden ouders verplicht naar evenredig
heid van zijn middelen bij te dragen tot onderhoud en opvoeding van de 
kinderen, en van openbare orde is, vindt zowel toepassing bij echtscheiding 
door onderlinge toestemming als bij echtscheiding op grand van bepaalde 
feiten (Cass., 11 juni 1981, R. W., 1981-82, 674, noot Sonck, S., ,Alimen
tatie voor kinderen in een echtscheiding door onderlinge toestemming"; T. 
Not., 1981, 360; Arr. Cass., 1980-81, 1173; Pas., 1981, I, 1164; Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1982, 222, noot). 

Artikel 1288, 3° Ger. W. heeft alleen maar betrekking op de bijdrage in de 
onderlinge verhouding van de ouders (Cass., 8 oktober 1982, R. W., 1983-
84, 1193, noot Poppelemon, A., ,Onderhoudsplicht en onderhoudsbijdra
ge ten behoeve van minderjarige kinderen na echtscheiding door onderlinge 
toestemming"; Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 387, noot Renehan, J.L.; Pas., 
1983, I, 201; T. Not., 1984, 186, noot R.R.; Rev. Not. B., 1984, 250, noot 
R.D.V.). 

223. De tussen de echtgenoten gesloten voorafgaande overeenkomst over 
hun respectieve bijdrage in bet onderhoud en de opvoeding van de kinderen, 
verbindt de ouders jegens elkaar en kan niet gewijzigd worden, tenzij 
vaststaat dat een van de ouders, gelet op zijn inkomen en op die bijdrage, 
in de onmogelijkheid verkeert om te zorgen voor bet nodige 
levensonderhoud en de vereiste opvoeding van bet kind dat hij onder zijn 
bewaring heeft (Cass., 12 juni 1986, R. W., 1986-87, 2017, noot W.P .; J. T., 
1987, 465; Cass., 11 juni 1981, gecit.; vroeger: Cass., 3 september 1973, 
R. W., 1973-74, 674; Cass., 21 maart 1975, R. W., 1974-75, 2523; Cass., 
14 november 1979, R. W., 1979-80,2615, noot J.P.; J.T., 1980, 727; Arr. 
Cass., 1979-80, 347, noot; Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 219, noot; zie oak 
vorig overzicht, T.P.R., 1981, 876; in dezelfde zin: Rb. Neufchiiteau, 
5 maart 1980, J.T., 1982, 364; Vred. Brussel, 22 mei 1980, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1982, 242; Rb. Charleroi, 26 juni 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 
242; Vred. Marchienne-au-Pont, 27 november 1981, T. Vred., 1982, 52; 
Vred. Moeskroen, 2 oktober 1985, Rev. Not. B., 1985, 609). 

Stelt de rechter die onmogelijkheid vast in hoofde van de ouder die bet kind 
onder zijn bewaring heeft, dan kan hij de onderhoudsbijdrage van de andere 
ouder verhogen. 

Die onmogelijkheid moet telkens in concreto bekeken worden, rekening 
houdend met de globale onderhoudsverplichting die op de ouders rust: zo 
is onaantastbaar bet vonnis van de rechter die oordeelt ,dat de moeder, 
gelet op haar inkomen (ongeveer 47.000 F) in de onmogelijkheid verkeerde 
om te zorgen voor bet onderhoud en de opvoeding van de kinderen, met 
inachtneming van hun leeftijd en van bet feit dat bet normaal is dat zij mede 
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genieten van het comfortabelleven van hun ouders, zonder verhoging van 
de bijdrage van de vader (die ongeveer 41.000 F verdient), zoals deze v66r 
de echtscheiding bij overeenkomst was vastgesteld (750 F gei:ndexeerd per 
maand en per kind!) (Cass., 12 juni 1986, gecit.; vgl. Cass., 7 september 
1973 en 21 maart 1975, gecit.). 

Wanneer de echtgenoten geen overeenkomst hebben gesloten betreffende 
hun respectieve bijdrage in het onderhoud en de opvoeding van hun 
kinderen, wordt de toepassing van artikel 303 B.W. in geen enkele mate 
bei:nvloed of beperkt, zodat de vordering van de moeder tegen de vader niet 
kan worden afgewezen omdat eiseres in staat was of zou kunnen zijn om 
op eigen kosten in het onderhoud en de opvoeding van het kind der partijen 
te voorzien (Cass., 11 juni 1981, gecit.). 

Dit moet ook het geval zijn wanneer de moeder in eigen naam, een vordering 
instelt na de meerderjarigheid van het kind, waar de overeenkomst slechts 
een regeling voorzag tot die meerderjarigheid (Zie Cass., 24 november 1983, 
Rev. Not. B., 1984, 32; Pas., 1984, I, 330). 

Bovendien moet het kind zelf, - en tijdens zijn minderjarigheid kan de 
ouder die de hoede heeft in naam van het kind optreden! (Vred. Nijvel, 
24 september 1980, T. Vred., 1981, 225 en Pas, 1981, Ill, 12: de rechter 
zal dan wel maatregelen moeten nemen om verrijking zonder oorzaak van 
de ouder die de hoede heeft te vermijden) -steeds van iedere ouder kumien 
vorderen dat deze naar vermogen, volgens zijn werkelijke financiele moge
lijkheden zou bijdragen. 

224. De echtgenoten regelen hun onderlinge bijdrage naar goeddunken, 
voor zover de kinderen in niets tekortkomen: , ,aan de voorwaarden van het 
vastleggen in een schriftelijke overeenkomst van de bijdrage van elk van 
beide echtgenoten is voldaan, ook wanneer de echtgenoten overeenkomen 
dat een hunner voor het geheel zal bijdragen en de andere niets; zulk een 
clausule is slechts verboden in zoverre zij derwijze is opgevat dat een van 
de echtgenoten van zijn verplichtingen tegenover de kinderen wordt ontsla
gen" (Cass., 8 oktober 1982, gecit. Anders: Brussel, 4 december 1981, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1982, 229). 

Om misverstanden te vermijden is het niettemin veilig het nulbeding aan te 
vullen met de formule ,onverminderd de rechten aan de kinderen door 
hoofdstuk V, titel V van boek I van het Burgerlijk Wetboek toegekend" 
(Cass., 8 oktober 1982, gecit. AI verwijst art. 1288, 3° Ger. W. zelf naar 
die onderhoudsverplichting van openbare orde, en zijn deze woorden dus 
eigenlijk overbodig, zeker als men, zoals het Hof van Cassatie, het onder
scheid tussen bijdrage een verplichting tot in zijn uiterste consequenties 
doordrij ft). 

Nietig is b.v. het beding waarbij een ouder zonder meer verzaakt aan het 
recht om van de andere een bijdrage in het onderhoud van de kinderen te 
eisen of waarbij een ouder de andere ouder vrijwaart tegen iedere onder-
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houdsvordering ten behoeve van de kinderen (Cass., 10 oktober 1974, 
R. W., 1974-75, 1183; Pas., 1975, I, 174; Antwerpen, 3 maart 1982; R. W., 
1982-83, 2259, noot): hier tast de regeling van de bijdrage de verplichting, 
die van openbare orde is, aan: er wordt niet aileen aan de uitoefening, maar 
ook aan het recht verzaakt. 

Bedingen, zonder meer, ,dat een ouder zelf zijn kind zal onderhouden en 
opvoeden" of ,dat geen enkel onderhoudsgeld door een echtgenoot aan de 
ander verschuldigd is, noch voor hemzelf noch voor de kinderen", zijn 
gevaarlijk, want dubbelzinnig: het Hof van Beroep te Brussel weigert in 
beide gevallen de echtscheiding toe te staan omdat deze bedingen vatbaar 
zijn voor twee interpretaties en zowel op de onderhoudsverplichting als op 
de onderhoudsbijdrage kunnen slaan (Brussel, 25 maart 1980, R. W., 1980-
81, 663, noot; Rev. Not. B., 1980, 492, noot Sterckx, D.; Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1980, 168, noten Poelman, F. en Renehan, J.L.; Brussel, 23 decem
ber 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 234. In dezelfde zin: Antwerpen, 
18 februari 1987, R. W., 1987-88, 129. Vgl. Luik, 30 maart 1987, Rev. Reg. 
Dr., 1987, 259). 

225. Het onderscheid door het Hof van Cassatie gemaakt tussen verplich
ting en bijdrage brengt de bijdrageplichtige ouder, die b.v. onvrijwillig 
werkloos wordt, vaak in een onhoudbare positie, wat tot menselijke dra
ma's leidt. Volgens het Hof kan de bijdrage in het onderhoud van de 
kinderen vastgesteld in de voorafgaande overeenkomst niet worden vermin
derd enkel en aileen omwille van een vermindering van de inkomsten van 
de onderhoudsplichtige (Cass., 17 september 1981, Rev. Not. B., 1982, 31, 
noot Sterckx, D.; J.T., 1982, 295; Pas., 1982, I, 85; Rev. Trim. Dr. Fam., 
1982, 225, noot. Vgl. Cass., 14 november 1979, Pas., 1980, I, 354; Arr. 
Cass., 1979-80, 347, noot; Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 219, noot: de in de 
overeenkomst voorziene indexatie (verhoging van het onderhoudsgeld met 
50Jo bij stijging van de index met 3,5 punten) moet worden nageleefd ook 
al brengt de onevenredige verhoging voor de uitkeringsplichtige echtgenoot 
zeer zware lasten mee (en leidt ze er op langere termijn toe dat de moeder 
van haar onderhoudsbijdrage wordt ontlast); in dezelfde zin: Rb. Brussel, 
14 oktober 1981, R. W., 1981-82, 1487; Vred. Louveigne, 19 oktober 1982, 
T. Vred., 1983, 7; Vred. Namen, 22 februari 1983, Rev. Reg. Dr., 1983, 
334; Vred. Harelbeke, 28 augustus 1986, R. W., 1986-87, 2054 (onder 
voorbehoud van toepassing van de imprevisieleer)), ook al gaat met die 
vermindering een vermindering van de wettelijke onderhoudsverplichting 
gepaard. 

De stellingname van het Hof van Cassatie blijft niet zonder kritiek in 
rechtsleer en rechtspraak: de vraag wordt gesteld of het onderscheid tussen 
verbintenis en bijdrage wei te verenigen is met de tekst en de beginselen van 
artikel 203 B.W.; kunnen de ouders hun onderlinge bijdrage vrij regelen, 
wanneer de verplichting, die van openbare orde is, niet aileen afhangt van 
de noden van het kind, maar ook van de mogelijkheden van de ene en de 

546 



1-=-=--~----=-=---=-::::=-=---_ --~=-1 _:!::.:...::._:_-:_:- ------------- ----1 ::.._---=--::..::::. 

andere ouder (Zie Gerlo, J., Onderhoudsge/den, Kluwer 1982, 118-119, 
nr. 145 en ref. (109) tot (112); vgl. het cassatiemiddel bij Cass., 17 septem
ber 1981)? 

Net als het bestuur over persoon en goederen van het kind is de verplichting 
de kinderen onderhoud, opvoeding en passende opleiding te verschaffen 
van openbare orde; aile overeenkomsten daaromtrent moeten ten aile tijde 
vatbaar zijn voor gerechtelijke aanpassing zo blijkt dat ze niet of niet meer 
met de wettelijke basisprincipes in overeenstemming zijn (Het wordt niet 
betwist dat het onderhoudsgeld in de voorafgaande overeenkomst bedongen 
door de ouders steeds in onderling akkoord zowel verlaagd als verhoogd 
kan worden; maar ook deze nieuwe overeenkomst kan aan de gerechtelijke 
controle onderworpen worden, op vordering van een echtgenoot, en gerech
telijk gewijzigd worden). 

Verscheidene vrederechters staan, tegen de rechtspraak van het Hof van 
Cassatie in, een verlaging van het onderhoudsgeld toe bij vermindering van 
de inkomsten van de schuldenaar (Vred. Menen, 22 augustus 1984, T. 
Vred., 1986, 43; Vred. Grivegnee, 19 december 1984, Jur. Liege, 1985, 102; 
Vred. Seraing, 22 maart 1985, Jur. Liege, 1985, 238. Vgl. Rb. Luik, 
26 oktober 1981, Jur. Liege, 1981, 422). 

Verwezen wordt naar artikel 303 B.W.; bijkomend wordt geargumenteerd 
door een beroep te doen op de imprevisieleer (ruim opgevat) (Vred. Menen, 
22 augustus 1984, gecit.: ,nieuwe feiten, posterieur aan de uitspraak" (van 
de echtscheiding), op de billijkheid en de uitvoering te goeder trouw van 
de overeenkomst (Vred. Seraing, 22 maart 1985, gecit.: aangenomen mag 
worden dat de bedoeling van de partijen was een normaal, en dus verander
lijk, onderhoudsgeld te bedingen) of nog op de onmogelijkheid waarin de 
schuldenaar verkeert om zijn verbintenis verder nate Ieven (Vred. Griveg
nee, 19 december 1984, gecit. (verlaging geweigerd omdat deze onmogelijk
heid niet bewezen werd)). 

226. Misschien kan het Cassatie-arrest van 17 februari 1981 in die zin 
gei:nterpreteerd worden: een verlaging van de inkomsten van de schuldenaar 
volstaat niet, bewezen moet worden dat hij in de onmogelijkheid verkeert 
de bedongen bijdrage te betalen. 

Maar zelfs dat is te veel gevraagd: het bedongen onderhoudsgeld moet 
kunnen verlaagd worden telkens de inkomsten van de schuldenaar (noe
menswaardig) dalen, zoals het moet kunnen verhoogd worden zodra zijn 
inkomsten (noemenswaardig) stijgen (Zonder dat bewezen moet worden dat 
de hoedegerechtigde ouder in de onmogelijkheid verkeert zelf voor het 
onderhoud in te staan gelet op zijn inkomen en de bedongen bijdrage: zie 
Vred. Brussel, 4 februari 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 259, noot; Rb. 
Doornik, 6 oktober 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982,252, noot; vgl. Vred. 
Namen, 11 oktober 1984, Rev. Reg. Dr., 1984, 277). 

Zo moet met verwijzing naar artikel 303 B.W. de onderhoudsbijdrage ook 
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kunnen verminderd of afgeschaft worden wanneer het kind over eigen 
inkomsten beschikt of gehuwd is, oak al werd dit niet bedongen (Zo 
uitdrukkelijk bedongen is dat slechts onderhoudsgeld moet betaald worden 
tot het kind een eigen loon of werkloosheidsvergoeding ontvangt is er geen 
probleem en kan het te veel betaalde teruggevorderd worden (Vred. Ver
viers, 9 oktober 1981, Jur. Liege, 1982, 151) en zelfs al werd uitdrukkelijk 
een bijdrage bedongen tot aan de -latere- meerderjarigheid van het kind 
(Anders: Rb. Brussel, 14 oktober 1981, R. W., 1981-82, 1487; Vred. Ver
viers, 23 oktober 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 263, noot). 

Indien in de voorafgaande overeenkomst bedongen is dat de vader de hoede 
bekomt van de 3 kinderen en zelf zal instaan voor hun onderhoud, en dat 
geen enkele onderhoudsbijdrage door een echtgenoot aan de andere ver
schuldigd is, dan moet de moeder een onderhoudsbijdrage van haar echtge
noot kunnen vorderen zo een van de kinderen bij haar intrekt, zeker als deze 
feitelijke toestand door een overeenkomst van de ouders of een vonnis van 
de jeugdrechter juridisch bekrachtigd werd (Rb. Charleroi, 23 april 1982, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 248 (in casu deed de rechtbank van eerste aanleg 
tegelijk uitspraak over het hoederecht en het onderhoudsgeld; dit was 
eigenlijk de taak van de jeugdrechtbank); Rb. Mechelen, 16 november 
1982, Rev. Not. B., 1987, 677). 

Indien de vader zijn bezoekrecht niet uitoefent kan de rechter hem veroorde
len tot het betalen van een hager onderhoudsgeld of tot een compensatoire 
vergoeding voor de periodes gedurende dewelke hij zijn bezoekrecht niet 
uitoefent (Vred. St.-Joost-ten-Noode, 25 mei 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1985, 408). 

e. Bestuur over persoon en goederen van het kind en bezoekrecht 

227. In de familierechtelijke overeenkomst behoudt de vader ,zich het 
recht voor, zowel gedurende de proeftijd als na de uitspraak van de 
echtscheiding, het kind Peter te bezoeken op dagen en uren in onderling 
akkoord af te spreken'' met de moeder, die bestuur over persoon en 
goederen van het kind toevertrouwd krijgt. 

Het Hof van Beroep te Antwerpen weigert de echtscheiding toe te staan 
omdat partijen geen overeenkomst vastlegden m.b.t. het bezoekrecht en 
aldus artikel 1288 Ger. W. miskennen (Antwerpen, 18 februari 1987, R. W., 
1987-88, 129: dergelijk beding stelt de deur open voor latere betwistingen, 
die slechts worden vermeden door dag, uur, plaats en duur van het bezoek
recht te bepalen). 

Een precisering van het bezoekrecht van de ene ouder lijkt inderdaad vereist 
als de andere het uitsluitend bestuur over persoon en goederen van het kind 
bekomt. 

Verscheidene rechters weigeren de echtscheiding door onderlinge toestem
ming toe te staan wanneer in de voorafgaande overeenkomst het bestuur 
over persoon en goederen van de kinderen afwisselend aan de vader en aan 
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de moeder (Rb. Luik, 26 mei 1983, Jur. Liege, 1983, 348, cone!. Goosse, 
J.) of gezamenlijk aan beide ouders (Rb. Brugge, 16 februari 1981, T. Not., 
1982, 213; Rev. Not. B., 1983, 54, noot R.D.V.) wordt toevertrouwd: de 
overeenkomst moet een nauwkeurige en gedetailleerde regeling bevatten; 
een ouder moet aangeduid worden die, met uitsluiting van de andere, aileen 
het bestuur waarneemt, en een ouder moet aangeduid worden die, aileen, 
een bezoekrecht geniet. 

Artikel 1288 Ger. W. aldus interpreteren getuigt van een overdreven ge
strengheid (Onverklaarbaar lijkt ons aan de andere kant de interpretatie van 
Rb. Namen, 28 oktober 1981, Rev. Reg. Dr., 1982, 12, kritische noot 
Demblon, J.: de uitoefening van de ouderlijke macht toekennen aan een 
van beide echtgenoten druist in tegen de openbare orde; de rechtbank, i.p.v. 
de echtscheiding niet toe te staan, beveelt evenwel de heropening van de 
debatten om de echtgenoten toe te laten een door een notaris verbeterde 
overeenkomst voor te leggen (een onderhandse verbetering volstaat niet)!). 
De uitoefening van het ouderlijk gezag - waarvan beide ouders ook na 
echtscheiding titu/aris blijven - wordt even voiledig en dus wettelijk 
geregeld door een overeenkomst van co-ouderschap als door een overeen
komst aangaande hoede- en bezoekrecht (En over de opportuniteit van de 
regeling mag de echtscheidingsrechter zich niet uitspreken. In die zin: Luik, 
27 juni 1983, Jur. Liege, 1983, 493, noot Panier, C., ,Over co-ouder
schap", zie verder nr. 267). 

228. De voorafgaande overeenkomst i. v .m. bestuur over persoon en goede
ren en bezoekrecht is voor wijziging vatbaar in het belang van het kind 
(Luik, 22 mei 1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 257 (i.v.m. hoederecht); Brussel, 
28 februari 1984, Rev. Not. B., 1984, 253; Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 96; 
Rb. Charleroi, 26 juni 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 242; Rb. Brussel, 
20 januari 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982,239 (i.v.m. bezoekrecht)). Om 
niet met overhaaste wijzigingsverzoeken geconfronteerd te worden, vereisen 
sommige rechters een ,boger" of ,hoogste" belang en ,onvoorziene 
omstandigheden" (Rb. Charleroi, 26 juni 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 
242; Gent (Jk.), 10 december 1974, R. W., 1975-76, 164; vorig overzicht, 
T.P.R., 1981, 878), een o.i. overbodige en weinig juridische precisering. 
W el mag gesteld worden dat de overeenkomst vermoed wordt met het 
belang van het kind overeen te stemmen en dat zij slechts kan gewijzigd 
worden als de eiser bewijst dat haar toepassing om bepaalde redenen 
onverenigbaar wordt met het belang van het kind (Vgl. Rb. Brussel, 
20 januari 1982, gecit.). 
Alleszins is niet vereist dat het kind fysisch of moreel ,in gevaar" zou 
verkeren (Luik, 25 mei 1985, gecit.). In dat geval kan het openbaar ministe
rie overigens maatregelen vorderen op basis van artikel 36, 2 W. Jeugdb. 
en zo nodig zelfs de ontzetting uit het ouderlijk gezag (Luik, 27 juni 1983, 
Pas., 1983, II, 131). 

Merkwaardig is een vonnis van de rechtbank te Antwerpen dat de vooraf-
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gaande overeenkomst - waarin de hoede over het kind aan de moeder werd 
toevertrouwd - wijzigt, voor zover de moeder v66r het in kracht van 
gewijsde treden van het vonnis de vader niet heeft ingelicht dat zij afziet 
van haar gepland vertrek naar Oeganda (Rb. Antwerpen, 13 januari 1984, 
R. W., 1984-85, 60 (de moeder vorderde een beperking van het bezoekrecht 
van de vader, de vader bij tegenvordering de hoede)): werken met voorwaar
delijke beschikkingen lijkt ons een gevaarlijk procede. 

229. Bij arrest van 13 september 1985 (Cass., 13 september 1985, R. W., 
1985-86, 2341 noot Pintens, W.; T. Not., 1985, 265; Rev. Trim. Dr. Fam., 
1986, 226, noot Renchon, J.) beslecht het Hof van Cassatie de al lang 
aanslepende betwisting over de vraag welke rechtbank bevoegd is om na 
echtscheiding door onderlinge toestemming hoede- of bezoekrecht te wijzi
gen: het strookt met de wil van de wetgever ,dat na echtscheiding de 
jeugdrechter de wijziging van het bezoekrecht behandelt, onverschillig of 
de echtscheiding het gevolg is van bepaalde feiten, de feitelijke scheiding 
of onderlinge toestemming; ... die wil van de wetgever komt ook tot uiting 
in de bepaling van artikel 302, de Iaatste lid B.W.". 

Het derde lid van artikel 302 B. W. is volgens het Hof van Cassatie dus ook 
van toepassing in geval van echtscheiding door onderlinge toestemming; dit 
houdt ook in dat de voorafgaande overeenkomst zowel op verzoek van een 
echtgenoot als van het openbaar ministerie kan gewijzigd worden (En 
bovendien door een nieuwe overeenkomst tussen de echtgenoten). 

De vraag kan gesteld worden of dergelijke mogelijkheid, in het belang van 
het kind dan ook niet tijdens de echtscheidingsprocedure moet bestaan, 
zelfs de lege lata (Bijkomende vraag is welke rechter dan bevoegd zou zijn: 
de rechtbank van eerste aanleg, de jeugdrechtbank of de Voorzitter in kort 
geding ... ). Het antwoord moet negatief zijn, althans wat het vorderings
recht van het openbaar ministerie betreft (Niet wat het vorderingsrecht van 
de ouders betreft. Anders: Kort ged. Verviers, 18 maart 1982, Jur. Liege, 
1983, 121): waar artikel 302, 3e lid B.W. toepasselijk is na echtscheiding 
door onderlinge toestemming, is dit niet het geval voor artikel 1280 Ger. 
W. tijdens de procedure (Het openbaar ministerie kan wel de jeugdrecht
bank vatten op grond van art. 36, 2° W. Jeugdb.). 

B. PROCEDURE 

230. Bij het geven van advies mag het openbaar ministerie en bij het al of 
niet toestaan van de echtscheiding mag de rechtbank enkel de voorwaarden 
vermeld in artikel 1297 Ger. W. nagaan (Luik, 27 juni 1983, Pas., 1983, 
II, 131; Jur. Liege, 1983, 493, noot Panier, C.). 

Terecht schrijft C. Panier in dit verband: ,l'interventionnisme de certains 
parquets et les tendances inquisitoriales de certains juges du fond ... parais
sent done nettement condamnables" (Panier, C., ,Le role du ministere 
public et des juges du fond dans la procedure de divorce par consentement 
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mutuel", fur. Liege, 1983, 499. Vgl. Poelman, F., ,Pour une reforme 
urgente du divorce par consentement mutuel", f.T., 1982, 369; id., ,Les 
enfants de parents separes ou divorces et les magistrats du ministere 
public", f. T., 1983, 550; Brussel, 4 en 23 december 1981, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1982, 229 en 234, kritische noot Renchon, J.L.; wetsontwerp Gol, 
19 augustus 1985, Parl. St., Senaat, 1984-85, nr. 951; Pintens, W., ,Beden
kingen over een hervorming van de echtscheiding door onderlinge toestem
ming", T. Not., 1982, 199). 

Het boger beroep van bet openbaar ministerie tegen een vonnis dat de 
echtscheiding door onderlinge toestemming toestaat moet niet aangezegd 
worden aan de griffier van de eerste rechter (Antwerpen, 18 februari 1987, 
R. W., 1987-88, 57 en 129 (art. 1273 Ger. W. is niet van toepassing)). 

Het Hof van Beroep te Brussel beschouwt bet misverstand tussen de 
echtgenoten en hun notaris omtrent de omvang van zijn mandaat (De 
echtgenoten zonden de uitgifte van bet vonnis en bet attest van niet-beroep 
aan de notaris) als een geval van overmacht en staat een nieuwe overschrij
vingstermijn van 2 maanden toe (Brussel, 4 februari 1980, R. W., 1981-82, 
1681). 

§ 4. Omzetting van scheiding van tafel en bed 

A. SCHEIDING VAN TAFEL EN BED 

231. Het Hof van Beroep en de rechtbank van eerste aanleg te Luik Iaten 
de eiser of tegeneiser in scheiding van tafel en bed voortaan toe hun eis bij 
conclusie om te zetten in een eis tot echtscheiding (Luik, 10 mei 1981, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1982, 56, noot de Leval, G.; Rb. Luik, 19 april1983, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1985, 54, noot; Rb. Luik, 18 april1985, fur. Liege, 1985, 
476). Dezelfde rechtbank laat ook toe dat in de loop van een procedure tot 
scheiding van tafel en bed een tegeneis tot echtscheiding wordt ingeleid (Rb. 
Luik, 18 apri11985, fur. Liege, 1985, 390. Anders: Rb. Aarlen, 13 februari 
1987, Rev. Reg. Dr., 1987, 299; T.B.B.R., 1987, 78). 

Deze soepele houding kan goedgekeurd worden, uit proceseconomisch 
oogpunt, ook al is de mogelijkheid niet wettelijk voorzien. Zij is evenmin 
wettelijk verboden. 

232. Indien de echtgenoten gescheiden zijn van tafel en bed door onderlinge 
toestemming, dan kan een van hen achteraf echtscheiding vorderen op 
grond van feiten die dateren v~m v66r of van na de scheiding van tafel en 
bed. 

Ten onrechte acht bet Hof van Beroep te Brussel dit niet mogelijk, zo de 
aangevoerde feiten dateren van v66r de scheiding van tafel en bed door 
onderlinge toestemming, op grond van een letterlijke maar verouqerde 
interpretatie van artikel 233 B.W.: de onderlinge en volgehouden toestem
ming bewijst nog steeds dat een afdoende grond tot echtscheiding bestaat, 
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en de partijen hebben samen een definitieve optie genomen t.o.v. de 
daaraan te verbinden gevolgen (Brussel, 25 juni 1984, R. W., 1984-85, 2759, 
andersluidend advies O.M., kritische noot Pauwels, J. ,De instelling van 
de scheiding van tafel en bed: meer ongemak dan nut'': een echtscheidings
vordering is mogelijk omdat de feiten nooit aan de appreciatie van de 
rechter zijn onderworpen). 

Na scheiding van tafel en bed op grand van bepaalde feiten kan aileen 
echtscheiding op grand van feiten die zich na de scheiding voorgedaan 
hebben gevorderd worden. 

Na scheiding van tafel en bed op grand van bepaalde feiten of door 
onderlinge toestemming (Een onderscheid tussen beide vormen lijkt niet 
nodig: Pauwels, J., gecit. noot, 2765) kan ook echtscheiding op grand van 
vijf jaar feitelijke scheiding verkregen worden (Rb. Namen, 15 december 
1976, Pas., 1976, III, 78; Rev. Not. B., 1977, 250, noot F.L.; Senaeve, P., 
,Echtscheiding op grand van vijf jaar feitelijke scheiding ... ", R. W., 
1982-83, 1491; Pauwels, J. gecit. noot, 2764. 
Anders: Rb. Marche-en-Famenne, 17 februari 1977, Rev. Reg. Dr., 1977, 
329; Rb. Verviers, 30 november 1981, Jur. Liege, 1984, 361; Luik, 21 no
vember 1984, Jur. Liege, 1985, 333 (na E.O.T.); Brussel, 4 juni 1985, Rev. 
Not. B., 1987, 481, noot De Busschere, C., ,Un epoux separe de corps 
peut-il obtenir le divorce pour cause de separation de fait?"; De Busschere, 
C., ,Kan na scheiding van tafel en bed, nog een echtscheiding op grand 
van feitelijke scheiding worden verkregen?", R. W., 1981-82, 2391): geen 
enkele wetsbepaling voorziet dat het scheidingsvonnis de lopende termijn 
van vijf jaar stuit. 

B. 0MZETTING VAN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED IN ECHTSCHEIDING 

233. Een vermindering van inkomsten uit het pensioen van de man kan niet 
tegen een omzetting van scheiding van tafel en bed in echtscheiding worden 
ingeroepen, zeker niet nu de wetgever voor uit de echt gescheiden vrouwen 
een eigen rustpensioen heeft ingevoerd (Rb. Brussel, 6 maart 1981, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1981, 432, noot Mergits, B.). 

AFDELING 3 

AFSTAMMING 

234. Ons afstammingrecht werd volledig hervormd door de Wet van 
31 maart 1987, die op 27 mei 1987 in het Belgisch Staatblad gepubliceerd 
werd en dus sinds 6 juni 1987 in werking is getreden. Voor een bespreking 
van deze wet verwijzen we naar een hele reeks commentaren die sindsdien 
verschenen zijn (We beperken ons hierbij tot de commentaren verschenen 
na het uitvaardigen van de nieuwe wet: 
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- Baeteman, G. (ed.), Afstamming en adoptie, Story-Scientia, Brussel, 
1987, met bijdragen van: 

- Baeteman, G., ,Bijkomende wijzigingen in het B.W.", 23-76; 
- Gerlo, J ., ,De afstamrning langs moederszijde en vaderszijde", 
77-120; 
- Guldix, E., ,De gevolgen van de afstamming andere dan het er
frecht". 121-175; 
- Van Oosterwijck, G., ,Ouderlijk gezag, minderjarigheid, voogdij 
en ontvoogding", 177-251; 
- Vasteravendts, A., , Wijzigingen met betrekking tot het erfrecht en 
de milddadigheden", 253-282; 
- Casman, H., ,Adoptie, volle adoptie en verklaring van adopteer
baarheid", 283-349; 
- Guldix, E., ,Wijzigingsbepalingen in andere wetteksten dan het 
Burgerlijk Wetboek", 351-365; 
- Vancraenenbroek, R., ,Overgangsbepalingen", 367-462. 

- Senaeve, P. (ed.), Het nieuwe afstammingsrecht, Acco, Leuven, 1987, 
met bijdragen van: 

- Senaeve, P ., ,De afstamming langs moederszijde", 23-55; 
- Senaeve, P., ,De afstamming langs vaderszijde binnen het huwe-
lijk"' 57-124; 
- Heyvaert, A., ,De afstamrning langs vaderszijde buiten het huwe
lijk"' 125-201; 
- Gerlo, J., ,De onderhoudsvordering tegen de waarschijnlijke va
der", 203-223; 
- Gerlo, J., , ,De persoonsrechtelijke gevolgen van het nieuwe afstam
mingsrecht", 225-255; 
- Coene, M., ,De vermogensrechtelijke gevolgen van het nieuwe 
afstammingsrecht", 257-319; 
- Herbots, J., ,Het overgangsrecht", 321-347; 
- Vlietinck, R. en Van den Berghe, H., , Genetisch ouderschapsonder-
zoek. Principes en wetenschappelijk bewijs", 349-398. 

- Baeteman, G., , ,De vaststelling van de afstamming van moederszijde en 
vaderszijde", T.B.B.R., 1987, 10-30; 
- Coene, M., ,Het nieuwe afstammingsrecht en de notariele praktijk", 
T. Not., 1987, 266-288; 
- Coene, M., ,De patrimoniale gevolgen van de afstamrning", T.P.R., 
1987' 1179-1254; 
- Dalcq, J., ,La reforme du droit de la filiation", J. T., 1987, 393-407; 
- DeWulf, C., ,De wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffen-
de afstamming en het patrimoniaal familierecht", R. W., 1987-88, 273-286; 
- Gerlo, J., ,Het statuut van het overspelig kind na de wet van 31 mmart 
1987", in Liber memoria/is 60 jaar V.R.G. Gent, 183-208; 
- Gerlo, J. en Traest, G., ,De vaststelling van de afstamming", T.P.R., 
1987' 1051-1141; 
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- Gerlo, J., ,De persoonlijke gevolgen van de afstamming", T.P.R., 
1987, 1143-1178; 
- Hanotiau, M., , , Les dispositions transitoires de Ia loi modifiant diverses 
dispositions legales relatives a la filiation", Ann. Dr., 1987, 363-378; 
- Mahieu, G., ,Nieuwe wet op de afstamming", Notarius, 1987, 145-
154; 
- Meulders-Klein, M.T ., ,L'etablissement et les effets personnels de la 
filiation selon la loi beige du 31 mars 1987", Ann. Dr., 1987, 213-317; 
- Raucent, L., ,Le nouveau droit de la filiation: aspects patrimoniaux", 
Ann. Dr., 1987, 345-361; 
- Renchon, J.L., ,La reforme du droit de la filiation", Rev. Trim. Dr. 
Pam., 1987, 5-108; 
- Rens, J .L., , Vaststelling en betwisting van afstamming", T. Not., 
1987' 346-372; 
- Rigaux, F., ,Le nouveau droit de la filiation a l'epreuve des droits de 
l'homme", Ann. Dr., 1987, 345-361; 
- Smet, F., , ,Recapitulatie van het nieuwe afstammingsrecht'', De Burg. 
St., 1987, 27-32; 
- Van Compernolle, J., ,Aspects judiciaires des actions relatives a la 
filiation", Ann. Dr., 1987, 319-344; 
- Van Gijsel, A., ,Les nouvelles lois concernant Ia filiation et !'adop
tion", Rev. Not. B., 1987, 506-540; 
- Van Neste, F., ,Afstamming anno 1987", T.P.R., 1987, 1029-1046; 
- Van Slijcken, L., ,Het nieuwe afstammings- en adoptierecht: een 
evolutie of een revolutie", R. W., 1987-88, 345-356; 
- Vieujean, E., ,Le nouveau droit de la filiation", Ann. Dr. Liege, 1987, 
99-158). 
Op het ogenblik van het afsluiten van dit overzicht waren nog geen gerechte
lijke uitspraken gepubliceerd die toepassing dienden te maken van de 
nieuwe wet. 
De vroegere rechtspraak wordt slechts aangehaald in zoverre zij nog rele
vant is. 

§ 1. Vorderingen m.b.t. de afstamming in het algemeen 

235. Luidens het nieuwe artikel 331decies B. W. kunnen rechterlijke beslis
singen inzake afstamming worden tegengeworpen zelfs aan personen die 
geen partij waren in het geding; dezen kunnen evenwel derden-verzet 
instellen, indien ze belanghebbende zijn. 
De man, die op grond van artikel 336 B.W. aangesproken wordt tot het 
betalen van een onderhoudsuitkering is een belanghebbende die derdenver
zet kan instellen tegen een vonnis dat een vordering tot betwisting van 
vaderschap gegrond verklaart. Slaagt de betwisting niet, dan kan hij 
immers niet tot een onderhoudsuitkering veroordeeld worden. Anders: Rb. 
Brugge, 13 juni 1986, R. W., 1986-87, 1229; J.T., 1987,293 (aileen degene 
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die de hoedanigheid had om de hoofdvordering in te stellen of er zich tegen 
te verweren kan derden verzet instellen)). 

§ 2. Erkenning en betwisting van erkenning 

236. De erkenning kan geschieden bij authentieke akte, met uitsluiting van 
het testament (art. 327 B. W.); de rechter kan een erkenning gedaan tijdens 
een rechtsgeding akteren (Rb. Bergen, 21 november 1984, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1985, 118 (zie ook Jeugdrb. Bergen, 9 juni 1983 en Voorz. Bergen, 
27 juni 1983, o.c., die de zaak, op verzoek van de jeugdrechter, naar de 
burgerlijke rechtbank verwijst)). 

Zo een kind wordt erkend door meer dan een persoon van hetzelfde 
geslacht, heeft aileen de eerste erkenning gevolg zolang ze niet is vernietigd 
(art. 329 B.W.). 

Ten onrechte beslist het Hof van Beroep te Antwerpen dat het kind de naam 
van de eerste erkenner niet moet dragen, omdat het in het belang van het 
kind is de naam te bijven dragen waaronder het steeds geleefd heeft en 
bekend is (Antwerpen, 9 november 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 193, 
noot Malmendier, C., dat Rb. Antwerpen, 14 april1983 (o.c, 192) beves
tigt). 

237. Onder de commentatoren van de nieuwe wet bestaat er een menings
verschil over de personen die een erkenning kunnen betwisten. Volgens een 
enge strekking kan een vordering tot betwisting van een erkenning worden 
ingesteld door eenieder die van enig belang doet blijken dat niet !outer 
vermogensrechtelijk is (art. 332bis B.W.) (Heyvaert, A., ,De afstamming 
van vaderszijde buiten het huwelijk", in Senaeve, P. (ed.), o.c., 160-161), 
volgens een ruime strekking kan de erkenning door iedere belanghebbende 
worden betwist (arg. art. 330, § 1 B.W.) (Gerlo. J., ,De afstamming langs 
moederszijde", in Baeteman, G. (ed.), o.c., 111-112; Senaeve, P., ,De 
afstamming langs moederszijde", in Senaeve, P. (ed)., o.c., 39) zoals 
vroeger (Anders dan vroeger is het betwistingsrecht van de erkenner - en 
van moeder en kind in geval van erkenning door een man - echter beperkt 
en soms zelfs onbestaande (art. 330, § 1, Zen 3' lid B.W.)). 

Alleszins volstaat een moreel belang, b.v. een gevoel van genegenheid 
voortvloeiend uit een niet wettelijk vastgestelde verwantschap in de zijlijn 
(Cass., 18 december 1980, R. W., 1981-82, 1537, noot J.P.; Arr. Cass., 
1980-81, 447; Pas., 1981, I, 451, noot; Rev. Not., 1981, 201 met opm.). 

Het openbaar ministerie heeft ook een moreel belang om een erkenning te 
betwisten, maar slechts als zijn tussenkomst tot doel heeft een onduldbare 
toestand te verhelpen die de openbare orde in gevaar brengt: dit is niet het 
geval als het te geringe leeftijdsverschil (11 j .) tussen erkenner en kind als 
enige reden voor de vordering wordt opgegeven (Rb. Luik, 13 januari 1984, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 114). 
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De betwister kan met aile wettelijke middelen bewijzen dat de erkenner niet 
de biologische vader of moeder is (Brussel, 30 juni 1981, J.T., 1981, 723, 
noot Watte, N.; Pas., 1981, II, 133). De vordering tot betwisting is sinds 
de nieuwe afstammingswet evenwel niet ontvankelijk indien het kind bezit 
van staat heeft ten aanzien van de erkenner (art. 330, § 2 B.W.). 

§ 3. De betwisting van bet vaderschap (Zie Senaeve, P., Het vaderschap van 
de echtgenoot, Kluwer rechtsw., Antwerpen, 1982, 448 p.) 

238. De vordering tot betwisting van vaderschap staat veel ruimer open dan 
vroeger, niet aileen wat titularissen en termijnen betreft, maar ook wat de 
bewijsmogelijkheden betreft: aile wettelijke middelen zijn toegelaten 
(art. 318, § 2 B.W.) (Het vroegere onderscheid tussen betwisting op tegenbe
wijs en betwisting op eenzijdige verklaring wordt wei behouden. In tegen
stelling tot vroeger (zie Rb. Dendermonde, 26 november 1981, R. W., 
1981-82, 2422, noot Senaeve, P.) is de machtiging van de vrederechter om 
afzonderlijk verblijf te behouden nu een van de gevailen waarin betwisting 
op eenzijdige verklaring mogelijk wordt (art. 318, § 3, 3' B.W)). 

De vroegere beperkte bewijsmiddelen kunnen dus ook nog ingeroepen 
worden, - mede gelet op het feit dat een bloedproef toch een ,duur" 
bewijsmiddel is-, zo b.v.: de natuurlijke onmogelijkheid om vader te zijn 
ten gevolge van verwijdering (Voor een ruime interpretatie van het begrip 
verwijdering, zie Rb. Hasselt, 27 oktober 1981, Rev. Trim. Dr. Pam., 1982, 
315) of enig ongeval; de impotentie en de steriliteit (Door een deel van de 
rechtspraak aanvaard niettegenstaande het vroegere art. 313 B. W.: zie Rb. 
Brussel, 9 februari 1981, Rev. Trim. Dr. Pam., 1981, 317, concl. DeLe 
Court, R.; Rb. Antwerpen, 13 januari 1983, R. W., 1982-83, 2356, noot 
Senaeve, P., , ,Impotentie en steriliteit als grond tot ontkenning van vader
schap' '); de morele onmogelijkheid om vader te zijn, gepaard gaande met 
overspel van de moeder en verberging van de geboorte of de zwangershap 
(Zie Cass., 8 januari 1982, Pas., 1982, I, 578; R. W., 1981-82, 2891, noot 
Senaeve, P ., ,(De ontkenning van vaderschap op grond van art. 313, eerste 
lid B.W."; J. T., 1983, 10; Rev. Trim. Dr. Pam., 1983, 185; Bergen, 11 juni 
1980, Rev. Trim. Dr. Pam., 1981, 314; Rb. Hasselt, 17 maart 1981, Rev. 
Trim. Dr. Pam., 1982, 310; Rb. Nijvel, 5 mei 1981, J. T., 1982, 365). 
Nu de rechtbanken, op grond van de wet, zelfs ambtshalve een bloedonder
zoek kunnen bevelen (art. 331octies B.W.), mag de weigering van de vrouw 
om zich aan een bloedgroeptest te onderwerpen ge'interpreteerd worden als 
haar impliciete erkenning van het niet vaderschap van haar echtgenoot 
(Anders (v66r de nieuwe wet): Rb. Charleroi, 22 oktober 1981, J. T., 1982, 
365; Rev. Trim. Dr. Pam., 1984, 61). 

239. De rechtsvordering van de echtgenoot moet voortaan worden ingesteld 
binnen een jaar na de geboorte of de ontdekking ervan (art. 332, 4e lid 
B.W.) (Rb. Charleroi, 13 november 1981, Rev. Trim. Dr. Pam., 1982, 302: 
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de termijn begint te lopen vanaf de man over de nodige gegevens beschikt 
om hem toe te Iaten de vordering in te stellen). 
Het onverjaarbaar zijn van de staat van de personen heeft niet tot gevolg 
dat de vordering tot betwisting van vaderschap zelf onverjaarbaar is (Cass., 
10 januari 1986, R. W., 1986-87, 105; J.T., 1987, 467). 
Het volstaat dat het verzoekschrift tot aanstelling van een voogd ad hoc 
binnen de termijn van een jaar wordt neergelegd; de dagvaarding opent geen 
nieuwe eis, maar is de voortzetting van de bij verzoekschrift ingestelde eis 
(Rb. Gent, 30 oktober 1986, T.G.R., 1986, 60). 
Het vaderschap kan voortaan worden betwist door de echtgenoot, de 
moeder en het kind (art. 332, 1e lid B.W.). 
De vordering moet zodanige wijze worden ingesteld dat het kind, de moeder 
en de echtgenoot in het geding worden geroepen (art. 332, laatste lid B.W .). 

De niet-ontvoogde minderjarige wordt in een geding betreffende zijn af
stamming, als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door zijn wettelijke 
vertegenwoordiger, en indien er strijdigheid van belangen is, door een 
voogd ad hoc aangewezen door de Voorzitter (art. 331sexies B.W.). De 
nieuwe afstammingswetgeving voorziet niet meer uitdrukkelijk, zoals het 
vroegere artikel 318 B.W. dat de vordering van de echtgenoot, indien het 
kind minderjarig is, tegen een voogd ad hoc moet worden ingeleid. 
Nochtans moet aangenomen worden dat de aanstelling van een voogd ad 
hoc vereist blijft, niet aileen als er in concreto tegenstrijdigheid van belangen 
bestaat tussen moeder - wettelijke vertegenwoordiger - en kind, maar in 
ieder geval, omdat de moeder naast het kind zelf partij is in het geding (In 
dezelfde zin: Rb. Bergen, 28 oktober 1987, J.L.M.B., 1987, 1551; Rb. 
Brussel, 5 april1988, J.L.M.B., 1988,685. Anders: Senaeve, P., ,Vaderlij
ke afstamming binnen het huwelijk", o.c., 117, nr. 139; Rb. Brussel, 15 
december 1987, J.L.M.B., 1988, 365). 

240. Erfgenamen kunnen de reeds begonnen rechtsvordering voortzetten, 
tenzij de verzoeker uitdrukkelijk afstand van geding heeft gedaan 
(art. 33lquinquies B.W.). Treedt slechts een van meerdere erfgenamen op, 
dan kan de beslissing niettemin aan de anderen worden tegengeworpen; 
dezen kunnen even wei derdenverzet instellen als ze niet in het geding werden 
geroepen (art. 331decies B.W.). 

Het kind zelf ten aanzien van wie het vaderschap wordt betwist kan de 
vordering tot betwisting niet voortzetten: hoewel het (nag steeds) erfgenaam 
is van de echtgenoot, is het de eigenlijke verweerder in het geding (Rb. 
Oudenaarde, 27 september 1984, R. W., 1985-86, 2287, noot Senaeve, P., 
,De procedure tot ontkenning van vaderschap na het overlijden van de 
echtgenoot"). 
Namens de andere minderjarige kinderen treedt hun wettelijke vertegen
woordiger op; zo dit de moeder is, zal de toeziende voogd de vordering 
voortzetten. De moeder kan oak niet in eigen naam, als erfgename, de 
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vordering voortzetten, vermits ze eveneens partij is in het geding. Afstand 
van geding kan hij echter slechts doen mits machtiging van de familieraad 
en homologatie van de rechtbank (Rb. Oudenaarde, 27 september 1984, 
gecit. Anders: Senaeve, P ., gecit. noot (geen gedingsafstand mogelijk)). 

§ 4. Erkenning van overspelige kinderen 

241. Het nieuwe afstammingsrecht bevat bijzondere regels voor de erken
ning van ,overspelige" kinderen. Drie situaties worden onderscheiden. 
(1) Indien de moeder gehuwd is en een kind erkent dat tijdens het huwelijk 
geboren is, moet de erkenning worden medegedeeld aan de echtgenoot 
(art. 312, § 3 B.W.). 
(2) Wanneer de vader gehuwd is en een kind erkent dat verwekt is bij een 
andere vrouw dan zijn echtgenote, moet de akte van erkenning bij verzoek
schrift ter homologatie voorgelegd worden aan de rechtbank van eerste 
aanleg (art. 319bis B.W.). 
(3) Wanneer het vaderschap van de echtgenoot niet bevestigd wordt door 
bezit van staat, kan het kind met machtiging van de rechtbank van eerste 
aanleg erkend worden door een andere man dan de echtgenoot in 4 gevallen 
dat het vermoedelijk niet verwekt werd door de echtgenoot (art. 320 B.W.). 
Het nieuwe artikel 320 B.W. vertoont veel gelijkenis met het vroegere 
artikel 335-331 B.W., met dien verstande dat het vroegere artikel 331-335 
B. W. toepasselijk was in de drie bovenvermelde situaties (Zie, i. v .m. het 
vroegere recht, Vlies, M., ,La reconnaissance et Ia legitimation des enfants 
adulterins", Rev. Not. B., 1986,70-110. 
Vroeger reeds stond vast dat een gehuwde moeder zelf geen machtiging kon 
vragen om haar in feite overspelig (maar in rechte wettig) kind te erkennen: 
Luik, 10 december 1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 70; Jur. Liege, 1986, 
213, concl. Bodson, J.; LaBasoche, 1986, 115, noot; Rb. Brussel, 8 oktober 
1985, La Basoche, 1986, 160; Rb. Luik, 24 januari 1985, La Basoche, 1986, 
159. 
Zij kon het wei, door haar huwelijk met de biologische vader, na diens 
erkenning, wettigen: Rb. Luik, 28 juni 1984, La Basoche, 1986, 159). 

242. Het lijdt weinig twijfel dat de mededelingsverplichting opgelegd aan 
de overspelige moeder en de homologatieprocedure opgedrongen aan de 
overspelige vader niet als discriminatoir of strijdig met artikel 8-14 
E. V .R.M. kunnen beschouwd worden: ze beletten de vaststelling van de 
overspelige afstamming niet; het verzoek tot homologatie b.v. kan aileen 
afgewezen worden indien wordt bewezen dat de verzoeker niet de vader is 
(art. 319bis, 3e lid B.W.). 
Meer betwisting kan er bestaan m.b.t. de machtigingsvereiste en de beper
king van het erkenningsrecht tot 4 gevallen in hoofde van de andere man 
dan de echtgenoot (En vroeger ook in hoof de van de overspelige echtgenote 
en overspelige echtgenoot). 
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De machtigingsvereiste werd vroeger reeds door de lagere rechtspraak 
betwist (Rb. Turnhout, 14 oktober 1982, R. W., 1982-83, 2771, noot Pau
wels, J. Anders: Rb. Mechelen, 7 april 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 
320). Bij arrest van 3 oktober 1983 besliste het Hof van Cassatie evenwel 
dat de machtigingsvereiste niet strijdig was met artikel 8 of artikel 14 in 
samenhang met artikel 8 E.V.R.M., maar integendeel beoogde het recht op 
eerbiediging van het familieleven, zowel voor de wettige als de natuurlijke 
familie, te verzoenen met andere door het Verdrag erkende rechten en 
vrijheden: de objectieve en redelijke verantwoording van het onderscheid 
tussen natuurlijke en overspelige kinderen is dat zo de rechten van het kind 
dienen te worden geeerbiedigd, de rechten van derden evenzeer moeten 
worden geeerbiedigd (Cass., 3 oktober 1983, R. W., 1983-84, 1972; bespre
king Pauwels, R. W., 1983-84, 2795; R.C.J.B., 1984, 605, noot Rigaux, F., 
,La jurisprudence beige apres !'arret Marckx"; Pas., 1984, I, 108). 

De vraag stelt zich of de machtiging nog eenzelfde draagwijdte heeft als 
vroeger: vroeger werd aangenomen dat de rechtbank niet aileen moest 
nagaan of aan de gestelde voorwaarden werd voldaan, maar ook mocht 
oordelen over de opportuniteit van de erkenning, waarbij zij zich onder 
meer kon Iaten leiden door de biologische werkelijkheid. (Zie de referenties 
in vorig overzicht, T.P.R., 1981, 892-893. Adde: Cass., 14 maart 1985, 
J. T., 1985, 367 (i.v.m. wettiging); Pas., 1985, I, 865; R. W., 1985-86, 2821, 
noot Senaeve, P., ,De wettiging post nuptias en het belang van het kind"; 
Luik, 6 december 1983, Pas., 1984, II, 68 concl. O.M.). Aangenomen moet 
worden dat de rechtbank nu aileen moet nagaan of de gestelde voorwaarden 
- en onder meer de afwezigheid van bezit van staat in hoofde van de 
echtgenoot, wat toch een zekere beoordelingsruimte biedt) - vervuld zijn, 
en zo dit gevraagd wordt, de werkelijkheid van de vastgestelde afstamming 
(Vgl. verslag Senaatcommissie, I, Pari. St. Senaat, 1984-85, nr. 904/2, 85. 
De echtgenoot, die moet gehoord, althans opgeroepen worden, heeft als 
het ware het recht de erkenning preventief te betwisten en het niet-vader
schap van de erkenner, b.v. aan de hand van een bloedproef, te bewijzen). 
Indien de draagwijdte van de machtiging aldus beperkt wordt, kan er zeker 
geen sprake zijn van discriminatie, zodat een beroep op artikel 8-14 
E.V.R.M., mede gelet op het cassatie-arrest van 3 oktober 1983, vergeefs 
zal zijn. 

243. Onder gelding van de vroegere wetgeving verleenden verschillende 
lagere rechtbanken machtiging tot erkenning van een overspelig kind niette
genstaande dit geboren was minder dan 300 dagen na het begin van de 
echtscheidingsprocedure. De Belgische wet moest volgens deze rechtbanken 
wijken voor artikel 8 E.V.R.M. (eerbiediging van het gezinsleven van de 
erkenner en de moeder)(Rb. Turnhout, 29 april 1982, R. W., 1590, noot 
Pauwels, J .. ,Overspelige kinderen en de directe werking van het Marckx
arrest"), of artikel 14 E.V.R.M. (onderscheid tussen overspelige kinderen 
geboren v66r en na de door de wet voorgeschreven termijn discriminatoir) 

559 



(Rb. Leuven, 26 december 1983, R. W., 1983-84, 362, noot. In dezelfde zin: 
Rb. Hasselt, 10 januari 1984, R. W., 1984-85, 2573, noot Pauwels, J.; Rb. 
Leuven, 26 mei 1986, R. W., 1986-87, 1024; Rb. Gent, 14 mei 1984, R. W., 
1984-85, 1504, nootPauwels, J.; Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 212; Rb. Luik, 
30 juni 1986, Jur. Liege, 1986, 458, noot J.H.). Bijna steeds ging het om 
gevallen, waar het overspelig huwelijk was ontbonden en de erkenner 
samenleefde met de moeder (Zoals vroeger is na de nieuwe wet niet vereist 
dat het huwelijk waarbinnen overspel werd gepleegd, is ontbonden (zie Rb. 
Leuven, 5 januari 1981, R. W., 1981-82, 2697, noot Senaeve, P.; Rb. 
Verviers, 30 maart 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 324; Rb. Antwerpen, 
22 september 1982, R. W., 1982-83, 1319, noot Pauwels, J.). 

Deze rechtspraak werd expliciet veroordeeld door de Hoven van Beroep van 
Gent en Antwerpen (Gent, 20 mei 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 201; 
Gent, 29juli 1985, J.T., 1986, 78; Gent, 11 april1986, R.W., 1986-87, 
1016; Antwerpen, 23 april 1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 197. 
In dezelfde zin: Rb. Luik, 28 september 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 
346, noot Renehan, J .; Rb. Brussel, 29 oktober 1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1986, 87; Rb. Aarlen, 31 oktober 1986, Rev. Liege, 1987, 96, noot Panier, 
C.) en impliciet door het Hof van Cassatie, dat, weliswaar op andere 
terreinen van het afstammingsrecht, de directe werking van artikelen 8 en 
14 E.V.R.M. sterk heeft gerelativeerd (Cass., 10 mei 1985, R. W., 1986, 
1848; T. Not., 1985, 157; Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 189; Rev. Not. B., 
1986, 48, noot Defays, C.; Cass., 6 maart 1986, R. W., 1986-87, 236, noot 
Senaeve, P.; Brussel, 23 mei 1985, Rec. Gen. Enr. Not., 1986, 318, noot; 
T. Vred., 1985, 281; J. T., 1986, 79. Zie ook Senaeve, P., ,Ret Marckx
arrest, de directe werking en het Hof van Cassatie", R. W., 1985-86, 
1824-1838; R. W., 1986-87, 23-29; Rigaux, F., ,Le partage d'attribution 
entre le Iegislateur et le juge", noot sub Cass., 10 mei 1985 en 6 maart 1986, 
R.C.J.B., 1987, 11-29). 

244. Ben overspelig kind kan voortaan vrij - zonder machtiging en beper
kingen- worden erkend zo de echtgenoot zijn vaderschap met succes heeft 
betwist (Vroeger maakte het geen verschil uit of de echtgenoot zijn vader
schap aldan niet had ontkend: Rb. Hoei, 1 september 1983 en 23 mei 1984, 
Jur. Liege, 1984, 67 en 499, noot B.B.). 

Machtiging tot erkenning van een overspelig kind kan reeds v66r de 
geboorte van het kind verleend worden (Rb. Verviers, 30 maart 1981, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1981, 324; vgl. Rb. Hoei, 23 mei 1984, 499, noot B.B.; 
Rb. Namen, 18 september 1985, Rev. Reg. Dr., 1985, 345; Rb. Bergen, 
16 april1986, J.T., 1987, 386). 

Als het kind geboren is meer dan 300 dagen na het proces-verbaal van 
niet-verzoening is - nu zoals vroeger -van geen belang of deze echtschei
dingsprocedure op grond van bepaalde feiten werd doorgevoerd of werd 
omgezet in een echtscheidingsprocedure door onderlinge toestemming (Rb. 
Luik, 5 juni 1985, La Basoche, 1986, 160) of helemaal niet werd verderge-

560 



zet, voor zover het kind maar geboren werd minder dan 180 dagen na de 
definitieve afwijzing van de eis of de verzoening (art. 320, 2° B.W.). 

Maar oak na de echtscheiding blijft de machtiging tot erkenning vereist, als 
de vroegere echtgenoot zijn vaderschap niet betwiste. 

Het nieuwe artikel 320 B.W. bevat geen procedurebepalingen (In tegenstel
ling tot art. 319 (machtiging bij gebrek aan toestemming van moeder of 
kind) en 319bis B.W. (homologatie)). Nochtans kan moeilijk aanvaard 
worden dat hier het gemeenrecht van toepassing zou zijn. Veeleer moeten 
de vroegere procedureregels gevolgd worden (Zie art. 331 oud B.W.): de 
machtiging wordt bij verzoekschrift gevraagd, de (vorige) echtgenoot van 
de overspelige moeder wordt gehoord, althans opgeroepen, de zaak wordt 
behandeld in raadkamer, het openbaar ministerie gehoord; het openbaar 
ministerie kan beroep instellen (Gent, 11 april1986, R. W., 1986-87, 1016, 
noot). 

§5. Vordering tegen de waarschijnlijke vader (art. 336 e.v. B.W.) 

245. Voortaan kan de gemeenschap van de ,waarschijnlijke vader" met 
de moeder tijdens het wettelijk tijdperk van de bevruchting door alle 
middelen bewezen worden, b.v. een proces-verbaal van de rijkswacht waar
in de door de verweerder afgelegde en ondertekende verklaringen opgeno
men zijn (Vgl. Cass., 12 april1985, R. W., 1985-86, 374, noot Pauwels, J., 
,Het recht op levensonderhoud van het vaderloze kind: enkele subtiliteiten 
van art. 340 b. B.W."). 

Onder gemeenschap in de zin van artikel 336 B.W. moet gemeenschap van 
man en vrouw door inwendige vereniging van beide geslachtsdelen worden 
verstaan (Cass., 12 april1985, gecit.: ,onvolledige" geslachtsbetrekkingen 
houden niettemin gemeenschap in). 

De verweerder kan zijn niet-vaderschap bewijzen, b.v. aan de hand van een 
bloedonderzoek (Bekend is het , ,genetic fingerprint'' -arrest van het Hof van 
beroep te Antwerpen, 18 maart 1987, R. W., 1876-87, 2587: aan de hand 
van deze methode werd vastgesteld dat de betrokkene de vader was van het 
kind, met een mogelijke fout op de analyse van maximaal 1 op 1 miljard; 
zie Vandenberghe, A., Van Broeckhoven, C. en Heyvaert, A., ,De geneti
sche vingerafdruk en zijn betekenis in het nieuwe afstammingsrecht", 
R. W., 1986-87. 2553 e.v.), en de rechter mag hem dat niet weigeren (Zie 
Cass. fr., 28 april 1986, D., 1986, J, 474, noot Massip, J.). 

De kosten die de vrouw gemaakt heeft voor de aankoop van een wiegje, 
luiers, e.d ... kunnen ten laste van de waarschijnlijke vader worden gelegd 
als deel van de onderhoudsuitkering voor het kind (Luik, 21 november 
1983, Pas., 1984, II, 42). 

Al heeft de moeder geen recht meer op de kosten van de bevalling en haar 
onderhoud gedurende vier weken te rekenen van de bevalling, de verweerder 
kan nag steeds tot schadevergoeding veroordeeld worden op grand van 
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artikel 1382 B.W. (Luik, 7 februari 1985, Jur. Liege, 1985, 244; vgl. Luik, 
21 november 1983, gecit.). 

246. De uitkering is niet meer verschuldigd zodra de afstamming van 
vaderszijde vaststaat ten aanzien van een ander dan de uitkeringsplichtige 
of indien het kind geadopteerd wordt (art. 340 B.W.). Vanaf de erkenning 
mag de man, veroordeeld tot betaling van een uitkering op grond van 
artikel 336 B.W., deze stopzetten (Luik, 28 februari 1948, R.C.J.B., 1948, 
278, noot Renard, C.). Hij mag zelfs van de man die erkend heeft de 
terugbetaling eisen van de sommen die hij te rekenen van de erkenning en 
ingevolge dwaling van zijnentwege onverschuldigd betaalde (Rb. Aarlen, 
10 oktober 1959, Jur. Liege, 1959-60, 107). 

Hij kan echter geen sommen terugvorderen die voor de erkenning werden 
betaald (Verslag Senaatcommissie, I, Parl. St., Senaat, 1984-85, nr. 904/2, 
136). 

Integendeel kan zelfs na de erkenning door een derde het kind nog onder
houdsgeld voor het verleden vorderen van de man die tijdens het wettelijk 
tijdperk van de verwekking met zijn moeder gemeenschap had (Luik, 
7 februari 1985, gecit. Anders: Cass., 28 januari 1988, J. T., 1988, 244). 

De vordering op grond van artikel 336 B.W. blijft een onderhoudsvorde
ring: daar ze de staat van de personen niet raakt is geen mededeling aan 
het openbaar ministerie vereist (Cass., 17 mei 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1986, 219; Pas., 1984, I, 1126). 

§ 6. Kunstmatige inseminatie, in vitro fertilisatie en embryotransfer (Giet, 
L., ,La fecondation in vitro et le transfert embryonnaire", J. T., 1986, 
69; Lampe, M.P., ,Procreation assistee. Problemes ethiques et juridi
ques lies au sort de l'embryon. Statut de l'enfant a naltre", Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1986, 129; Schied, L., ,Du bon et du mauvais usage du 
foetus et de la frenesie procreative", J. T., 1987, 377; Schotsmans, P., 
,,Donorinsemminatie: ook voor alleenstaanden? Ben bijzonder ethisch 
debat", A. Hosp., 1987, afl. 3, 85; Senaeve, P., ,Juridische implica
ties van nieuwe ontstaansvormen van menselijk leven", R. W., 1985-
86, 625) 

247. De nieuwe ontdekkingen en technieken van de geneeskunde m.b.t. het 
genetisch materiaal roepen heel wat ethische en juridische vragen op. Ben 
ervan werd opgelost door de nieuwe afstammingswet: de vordering tot 
betwisting van vaderschap is niet ontvankelijk wanneer de echtgenoot 
toestemming heeft gegeven tot kunstmatige inseminatie of tot een andere 
daad die de voortplanting tot doel had, tenzij de verwekking van het kind 
niet het gevolg kan zijn van die handeling (art. 319, § 4 B.W.). 

Rechtspraak in verband met gans deze problematiek is vooralsnog in Belgie 
onbestaande. 
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AFDELING 4 

ADOPTIE EN VOLLE ADOPTIE 

248. Ons adoptierecht werd grondig gewijzigd door de Wet van 27 april 
1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de adoptie (B.S., 
27 mei 1987), de Wet van 20 mei 1987 betreffende de verlating van minder
jarigen (B.S., 27 mei 1987) en de Wet van 26 januari 1987 tot wijziging van 
artikel 358 B.W. (i.v.m. de naam van de geadopteerde) (B.S., 1 apri11987) 
(Zie Casman, H., ,Adoptie, voile adoptie en verklaring van adopteerbaar
heid", in Baeteman, G. (ed.), Afstamming en adoptie, gecit., 283-349; 
Casman, H., ,Nouvelles dispositions h~gales en matiere d'adoption", Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1987, 109-162; Lammerant, 1., ,La reforme de !'adoption 
en droit interne", J. T., 1987, 509-521; Mahieu, G., ,Wet tot wijziging van 
een aantal bepalingen betreffende de adoptie", Notarius, 1987, 156-158; 
Moerman, B., ,Wet betreffende de verlating van minderjarigen", Notari
us, 1987, 158-159; Traest, G., ,Verlating van minderjarigen", R. W., 
1986-87, 2609-2628; Van Haeverbeke, J., , ,Ben nieuwe adoptiewetgeving'', 
De Gids, 1987, 694-697; Lejeune, C., Sevens, L. en Devos, M., ,Commen
taire des nouvelles dispositions lc~gislatives en matiere d'adoption", Rev. 
Not. B., 1988, 62-98). 

§ 1. Grondvereisten 

249. De homologatierechter gaat, met inachtneming van aile wettige belan
gen, na of de adoptie of voile adoptie op wettige redenen steunt en de 
geadopteerde tot voordeel strekt (artt. 343, 350, § 3 in fine en 369 B.W.). 

Adoptie of voile adoptie door grootouders van hun eigen kleinkinderen, 
zelfs tijdens het leven van een of beide ouders, is niet principieel verboden 
(Zie vorig overzicht, T.P.R., 1981, 900-901, nr. 194), maar de adoptieakte 
zal slechts gehomologeerd worden zo het kind een beter statuut verkrijgt 
en zo zeer uitzonderlijke omstandigheden de verstoring van de familiale 
orde verantwoorden (Bergen, 27 maart 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 
287; Jeugdrb.Brussel, 30 april 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 102. 
Anders: Antwerpen, 17 mei 1985, R. W., 1985-86, 2840: het principe ,be
lang van het kind" moet wijken voor het principe ,openbare orde"). 

Deze voorwaarden zijn, volgens een arrest van het Hof van Beroep te 
Brussel, vervuld als de kinderen op die wijze aan het ouderlijk gezag van 
hun onwaardige vader kunnen worden onttrokken en elke onderhoudsver
plichting tegenover hem verliezen (Brussel, 15 hovember 1984, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1985, 106, dat Jeugdrb. Brussel, 30 april1984 hervormt), allijkt 
het niet de bedoeling van de wetgever om via de instelling van de adoptie 
of voile adoptie een verkapte ontzetting uit het ouderlijk gezag te verwezen
lijken. 
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250. Voortaan kan noch een ongehuwde, noch een gehuwde moeder haar 
eigen kind adopteren: het kind zou een statuut krijgen dat minder voordelig 
is dan hetgeen het bezit (Jeugdrb. Brussel, 12 november 1980, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1985, 99. Vorig overzicht, T.P.R., 1981, 901, nr. 195). Ten 
onrechte laat het Hof van Beroep te Brussel een moeder toe haar eigen kind 
te adopteren in het boger belang van dit kind, om het aan het ouderlijk gezag 
van de onwaardige vader te onttrekken (Brussel, 25 juni 1981, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1985, 99, dat Jeugdrb. Brussel, 12 november 1980, gecit., 
hervormt. Anders: Brussel, 8 november 1973, J.T., 1974, 690, noot Ren
ehan, J.L., , Une mere peut-elle creer un lien de filiation adoptive a l'egard 
de son enfant legitime?"). 

251. Bij het al of niet homologeren van de adoptie houdt de homologatie
rechter ook rekening met de wettige belangen van de kinderen van de 
geadopteerde, wier advies door de procureur des Konings moet worden 
ingewonnen, die eventueel worden opgeroepen en kunnen tussenko
men (art. 350, § 3 B.W.): met louter patrimoniale belangen, b.v. een 
beperking van hun erfrechtelijke of reservataire aanspraken, zal evenwel 
geen rekening gehouden worden (Bergen, 25 juni 1981, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1982, 290; Brussel (Jk.), 25 juni 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 
357; Rb. Luik, 18 januari 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 361; vgl. 
Jeugdrb. Brussel, 15 december 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 357 
(hervormd door Brussel, 25 juni 1981)); onderhouds- en opvoedingsaan
spraken van minderjarige kinderen uit een vorig huwelijk zijn wel facto
ren waarmee in geval van stiefouderadoptie moet rekening gehouden wor
den. 

Toestemmingen 

1. Toestemming van de ouders 

252. Zo de afstamming t.a.v. een ouder vaststaat, moet zijn toestemming 
tot de adoptie gegeven worden in de adoptieakte zelf of in een , ,afzonderlij
ke" akte, verleden, t.o.v. een notaris of t.o.v. de vrederechter van zijn 
woonplaats (art. 349, 3e lid B.W.). 

Deze , ,afzonderlijke'' akte moet een , , voorafgaande'' akte zijn: de toestem
ming gegeven in een latere akte is nietig (Jeugdrb. Brussel, 31 december 
1984, Rev. Not. B., 1985, 556, noot Dalcq-Depomter, J.; Anders: Baug
niet, J. en Genin, A., ,Les personnes", V0 Adoption, Rep. Not., nr. 29: 
de akte kan na de adoptieakte maar moet in ieder geval v66r de homologa
tieaanvraag verleden zijn). 

Indien de afstamming t.a.v. een ouder slechts in de loop van de homologa
tieprocedure komt vast te staan (B.v. ten gevolge van de toepassing van de 
nieuwe regel ,mater semper certa est" of ten gevolge van een erkenning) 
is de situatie gans anders. 
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Drie oplossingen zijn denkbaar: 

(1) de toestemming is niet meer vereist, daar op het ogenblik van de 
adoptieakte reeds een geldige toestemming werd gegeven door de andere 
ouder of de familieraad; 

(2) de toestemming moet bij afzonderlijke akte tijdens de homologatiepro
cedure gegeven worden (Canivet, J., R.P.D.B., Compl. V., v° Filiation 
adoptive, nr. 187); 

(3) de procedure moet hervat worden na het opmaken van een nieuwe 
adoptie- en toestemmingsakte (Van Malderen, C., ,Adoptie en wettiging 
door adoptie", A.P.R., Brussel, 1970, nr. 286). 

De eerste oplossing lijkt niet aileen uit praktisch oogpunt, maar ook uit 
strikt wettelijk oogpunt de meest verdedigbare, al moet gesteld worden dat 
zodra de afstamming t.a. v. een ouder komt vast te staan, diens advies door 
bet openbaar ministerie moet gevraagd worden en hij eventueel moet 
gehoord worden door de rechtbank en kan tussenkomen in de homologatie
procedure. 

Eenzelfde redenering moet gevolgd worden telkens een ouder, toestem
mingsonbekwaam op bet ogenblik van de adoptieakte, in de loop van de 
homologatieprocedure zijn bekwaamheid herwint, b.v. ten gevolge van de 
opheffing van de gerechtelijke onbekwaamverklaring of van de ontzetting 
uit het ouderlijk gezag. 

2. Toestemming van de echtgenoot van adoptant of geadopteerde 

253. Indien de adoptant of de geadopteerde in de loop van de homologatie
procedure huwt, is de toestemming van de echtgenoot niet vereist (Anders: 
Canivet, J., R.P.D.B., nrs. 181-182); de echtgenoot moet zelfs niet ver
plichtend om zijn advies gevraagd of gehoord worden, omdat hij niet 
vermeld wordt in artikel 350, § 3 B.W. (Van Malderen, C., A.P.R., 
nr. 350). 

De homologatierechter zal op het ogenblik van zijn uitspraak wei rekening 
houden met de negatieve houding van de echtgenoot. Zo deze hem bekend 
is, ingevolge de door het openbaar ministerie ingewonnen inlichtingen bij 
de beoordeling van bet belang van het kind. 

3. Toestemming van de geadopteerde 

254. De minderjarige die de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt, moet per
soonlijk toestemmen. 

Ook indien de minderjarige de leeftijd van 15 jaar bereikt in de loop van 
de homologatieprocedure of in de loop van de contentieuse procedure, moet 
hij nog zijn persoonlijke toestemming geven, op straffe van nietigheid van 
de adoptie (Cass., 22 februari 1979, R. W., 1979-80, 906; T. Not., 1980, 45; 
Pas., 1979, I, 758; J. T., 1979, 540; Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, 378). 
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De toestemming van de geadopteerde van minder dan 15 jaar wordt door 
zijn wettelijke vertegenwoordiger gegeven. In de adoptieakte moet niet 
uitdrukkelijk vermeld worden dat deze laatste ,qualitate qua" toestemt; de 
handtekening van de vertegenwoordiger, zeker als hij niet tegelijk ouder is, 
bewijst ondubbelzinnig dat hij namens de geadopteerde toestemt (Jeugdrb. 
Brussel, 18 juni 1984, T. Vred., 1986, 79met noot Gerlo, J., ,Toestemming 
en vertegenwoordiging bij adoptie van een minderjarige". Vgl. Brussel, 
4 november 1982, Credoc, 1983, afl. I, 5). 
Eenzelfde persoon kan in de adoptieakte echter niet terzelfdertijd optreden 
als vertegenwoordiger van de geadopteerde en als adoptant (Jeugdrb. 
Brugge, 12 juni 1986, T. Not., 1986, 187. Dit moet zeker aangenomen 
worden nu een ouder zijn eigen kind niet meer kan adopteren) ook al kan 
er in casu moeilijk sprake zijn van tegenstrijdigheid van belangen. 

4. Intrekking van toestemming 

255. De rechtbank kan een adoptie homologeren, ook al trekt de moeder, 
die geldig in de adoptie van haar minderjarig kind had toegestemd, in de 
loop van de homologatieprocedure haar toestemming in; de rechter moet 
evenwel met dit feit rekening houden bij zijn beoordeling of de adoptie het 
belang van het kind dient en op wettige redenen steunt, met inachtneming 
van alle wettige belangen (Cass., 18 juni 1981, R. W., 1981-82, 1970, noot 
Pauwels, J., ,lntrekking van toestemming tot adoptie"; Arr. Cass., 1980-
81, 1217; Pas., 1981, I, 1204; Rev. Not. B., 1981, 580, noot Lefebre, C.; 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1983,79, noot Meulders-Klein, M.T., ,Les incertitu
des de la procedure ordinaire d'adoption". De intrekking van de toestem
ming moet onderscheiden worden van de nietigheid van de toestemming die 
kan ingeroepen worden tot het in kracht van gewijsde treden van de 
homologatiebeslissing (art. 356, § 1 B.W.: zie Meulders-Klein, M.T., o.c., 
75-77)). De regel geformuleerd door het Hofvan Cassatie inzake intrekking 
van de toestemming door de ouder(s) van de minderjarige geadopteerde, 
moet ook gelden in geval van intrekking van de toestemming van de 
echtgenoot van adoptant of geadopteerde. 
Hij is niet houdbaar in geval van intrekking van de toestemming van 
adoptant of geadopteerde (of diens wettelijke vertegenwoordiger) zelf: 
niemand kan tegen zijn wil adopteren of geadopteerd worden en die wil 
moet gedurende gans de homologatieprocedure (Of tot op het ogenblik van 
het overlijden van de adoptant) blijven bestaan (Vgl. Cass., 22 februari 
1979, gecit.). 

5. Weigering van toestemming 

256. De feitenrechter oordeelt soeverein of de weigering van een vader die 
de hoede over zijn kind niet heeft om toe te stemmen in de valle adoptie 
van dit kind aldan niet verantwoord is (Cass., 31 mei 1985, R. W., 1985-86, 
1380). 
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§ 2.Procedure 

257. De minderjarige die de leeftijd van 15 jaar beeft bereikt is zelf partij 
in de gracieuse adoptieprocedure en kan zelf beroep instellen tegen bet 
vonnis dat de bomologatie van de adoptieakte weigert (artt. 350, § 2, 3e lid 
en 351 B.W.). 

Bij de contentieuse adoptieprocedure is de te adopteren minderjarige, zelfs 
boven 15 jaar, nooit partij (art. 353, § 2, B.W.) (Cass., 22 februari 1979, 
R. W., 1979-80, 906). 

In geval van procedure tot berroeping van de adoptie wordt de minderjarige 
geadopteerde, ook deze boven 15 jaar, vertegenwoordigd door een bijzon
dere voogd, op verzoek van de procureur des Konings aangewezen door de 
recbtbank (art. 367, § 2 B. W .). Ret ware wenselijk de regels inzake proces
bekwaambeid van de minderjarige voor deze drie procedures beter op 
mekaar af te stemmen. 

Grootouders kunnen steeds, zelfs voor bet eerst in boger beroep, tussenko
men in de adoptieprocedure (Gent, 9 oktober 1985, R. W., 1985-86, 2842); 
pleegouders kunnen niet tussenkomen (Jeugdrb. Nijvel, 28 juni 1983, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1985, 218 adv. Loop, R., noot J.R.). 

De niet-naleving van de regels m.b.t. de verscbijning van partijen en de 
debatten in raadkamer tijdens een contentieuse adoptieprocedure (art. 353, 
§ 3 B.W.) brengt geen ambtsbalve nietigbeid mee (Cass., 11 maart 1982, 
Rev. Not. B., 1982, 534; Pas., 1982, I, 818). Als de eiser in de vordering 
om de voile adoptie uit te spreken vraagt dat slecbts adoptie wordt uitge
sproken (art. 369, § 2) moeten de gewone vormvereisten van de contractuele 
adoptie (o.m. art. 350, § 4 B.W.), die mede van toepassing zijn bij voile 
adoptie, niet nageleefd worden (Cass., 13 maart 1986, Rev. Not. B., 1986, 
582; R.W., 1986-87, 818; J.T., 1987, 467). 

Ben te laat ingesteld beroep is slecbts ontvankelijk als degene die beroep 
instelt wegens overmacbt, d.i. wegens omstandigbeden onafhankelijk van 
zijn wil, in de onmogelijkbeid verkeerde tijdig beroep in te stellen (Cass., 
9 oktober 1986, J.T., 1987, 468): dit is niet bet geval als bet vonnis bij 
verstek gewezen, regelmatig aan zijn woonplaats (in bet buitenland) werd 
betekend, al werd zijn advocaat niet tijdig door de advocaat van de 
tegenpartij of de griffier van bet verstekvonnis op de boogte gebracbt. 

§ 3. Herroeping van de adoptie en onherroepelijkheid van de voile adoptie 

258. De berroeping van de adoptie kan om zeer gewicbtige redenen worden 
uitgesproken, b.v. een 20 jaar aanslepende totale onverscbilligbeid van de 
geadopteerde ten opzicbte van de adoptanten (Brussel, 23 januari 1980, 
R. W., 1981-82, 1351, noot Pauwels, J., ,Herroeping van adoptie: grond 
en gevolgen los van scbuld"; Rev. Not. B., 1983, 248, noot Dalcq-Depoor
ter, J.). 
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Voor het Hof van Beroep te Brussel werd opgeworpen dat artikel 370, § 5 
B.W., dat valle adoptie onherroepelijk verklaart (En art. 368, § 3 B.W., dat 
de valle adoptie van een kind dat reeds ten valle werd geadopteerd uitsluit 
(althans zolang de eerste valle adoptant(en) leeft (of leven)) strijdig zou zijn 
met de artikelen 8 en 14 E.V.R.M.: andere kinderen kunnen wel ten valle 
geadopteerd worden, dus moeten ten valle geadopteerde kinderen ook 
opnieuw ten valle geadopteerd kunnen worden. Het Hof verwerpt deze 
argumentatie echter: deze wetsbepalingen houden geen discriminatie tussen 
huwelijkse en ten valle geadopteerde kinderen in- kunstmatige en biologi
sche afstammingsbanden kunnen niet vergeleken worden-, maar hebben 
integendeel tot doel het gezinsleven van het ten valle geadopteerde kind te 
handhaven en te waarborgen (Brussel, 29 april1982, R. W., 1982-83, 1856, 
noot Senaeve, P., ,Het E.V.R.M. en de adoptiewetgeving"; Rec. Gen. 
Enr. Not., 1983, 325. Anders: het vonnis a quo, Jeugdrb. Brussel, 27 no
vember 1981, R. W., 1982-83, 1861). 
De lege ferenda kan de regel van de onherroepelijkheid van de valle adoptie 
betwist worden: een Indisch meisje dat niet kan aarden in haar adoptief 
gezin moet de kans gegeven worden zich totaal te integreren in een nieuw 
adoptiegezin, waarin zij zich naast haar Indische broer en zusjes thuis voelt. 

§4. Gevolgen van de adoptie en voile adoptie 

259. In geval van gewone adoptie wordt het erfrecht in de oorspronkelijke 
familie behouden: een overspelig kind a matre, na echtscheiding geadop
teerd door de biologische vader, blijft reservatair erfgenaam van de vroege
re echtgenoot, die zijn vaderschap niet betwiste, de kinderen die deze man 
zelf bij een andere vrouw in overspel verwekte (en niet erkende of kon 
erkennen), kunnen slechts bij schenking of testament door hem begiftigd 
worden tot beloop van het beschikbaar gedeelte; artikel 8 E.V.R.M. kan 
daar niets aan veranderen (Luik, 17 oktober 1986, Rev. Not. B., 1098, 53). 

260. Het Hof van Beroep te Gent verklaarde het beginsel dat de valle 
adoptie de banden met de oorspronkelijke familie verbreekt niet strijdig met 
artikel 8 E.V.R.M. (Dat volgens het arrest Marckx ook de grootouders als 
gezinsleden beschermt) en stand de valle adoptie toe niettegenstaande het 
verzet van de oorspronkelijke grootouders (Gent, Jk., 26 juni 1980, R. W., 
1980-81, 1846). 
Het Hof van Cassatie verleende in zijn arrest van 4 maart 1976 (Zie vorig 
overzicht, T.P.R., 1981, 906, nr. 204) de oorspronkelijke grootouders 
trouwens een principieel bezoekrecht. Uit het arrest van het Hof van 
Cassatie kan: 
- ofwel afgeleid worden dat a fortiori de oorspronkelijke ouders een 
bezoekrecht behouden; 
- ofwel afgeleid worden dat a contrario de oorspronkelijke ouders geen 
bezoekrecht hebben. 
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Deze tweede interpretatie schijnt de voorkeur te moeten genieten: in tegen
stelling tot de grootouders hebben de ouders uitdrukkelijk toegestemd in 
de voile adoptie (of zich niet bekommerd om hun kind), met aile gevolgen 
vandien. 
Het bezoekrecht kan de oorspronkelijke grootouders ontzegd worden in het 
belang van het kind: het Hof van Beroep te Brussel weigert een bezoekrecht 
toe te kennen aan de grootmoeder langs vaderskant van een kind, dat ze 
sinds jaren niet gezien heeft en dat ten voile geadopteerd werd door de 
tweede echtgenoot van de moeder (Brussel, 17 mei 1982, Rev. Trim. Dr. 
Pam., 1985, 353; Pas., 1982, II, 94; vgl. Brussel, 12 mei 1982, Pas., 1982, 
II, 92; Brussel, 11 juni 1981, Rev. Trim. Dr. Pam., 1985, 349). 

261. De voile adoptie heeft, zoals de adoptie, uitwerking vanaf de adoptie
akte of vanaf de neerlegging van het verzoekschrift tot adoptie: een voile 
adoptie doet een kind het reeds definitief verworven recht niet verliezen op 
een uitkering wegens arbeidsongeval van de biologische moeder (Arbrb. 
Hoei, 17 oktober 1982, Jur. Liege, 1983, 109). 

262. Het feit dat voortaan een per soon, gehuwd of ongehuwd, ten voile kan 
adopteren, stelt problemen wat de gevolgen van die voile adoptie betreft. 
Het nieuwe artikel 370, § 1 B. W. verleent aan het ten voile geadopteerd kind 
hetzelfde statuut en dezelfde rechten en verplichtingen als het zou hebben 
indien het geboren was uit degene die het ten voile heeft geadopteerd en 
bepaalt tevens dat het kind ophoudt tot zijn oorspronkelijke familie te 
behoren (Waar het vroegere art. 370, § 1 het kind gelijkstelde met een kind 
geboren uit het huwelijk van degene(n) die wettigden door adoptie). 

W elk is nu het statuut van het kind ten voile geadopteerd door de persoon 
die met de ouder gehuwd is of met de ouder feitelijk samenleeft? 

Indien de nieuwe wettelijke bepaling strikt wordt toegepast moet aangeno
men worden dat de banden met de oorspronkelijke ouder, zelfs indien die 
gehuwd is met de voile adoptant, ophouden te bestaan. 

Betekent dit dat de gehuwde ouder, zoals destijds (Zie Canivet, J., o.c., 
nr. 317; Vieujean, E., ,Examen de jurisprudence", R.C.J.B., 1978, 401, 
nr. 163), ertoe gedwongen wordt zijn eigen kind ten voile te adopteren om 
de band met zijn kind te behouden? 

Dit kan zeker niet de bedoeling van de wetgever geweest zijn. 

H. Casman (Casman, H., Adoptie, voile adoptie, verklaring van adopteer
baarheid", in Baeteman, G. (ed.), Afstamming en adoptie, 300, nr. 413) 
stelt voor de zinsnede ,het kind houdt op tot zijn oorspronkelijke familie 
te behoren" zo te begrijpen dat ,het kind ophoudt te behoren tot de 
oorspronkelijke familie van de ouder langs wiens zijde de afstammingsband 
door voile adoptie is vervangen": het kind ten voile geadopteerd door een 
man (resp. een vrouw) verliest hierdoor zijn afstammingsband met zijn 
biologische vader (resp. moeder), maar niet deze met zijn biologische 
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moeder (resp. vader). Als argument wordt de gelijkwaardigheid en onafhan
kelijkheid van de afstammingen langs vaders- en moederszijde aangehaald: 
de voile adoptie door een persoon kan niet in de plaats treden van een 
bestaande dubbele afstammingsrelatie tegenover vader en moeder (art. 8 
E..V.R.M.). 

Deze zeer vindingrijke interpretatie die bovendien huwelijk en concubinaat 
gelijkstelt, wat de lege ferenda, maar zeker niet de lege lata (art. 368, § 3 
B.W.) kan verdedigd worden vindt echter nergens steun in de wet of de 
voorbereidende werken van de wet. 

Volgende oplossing kan voorgesteld worden: 

- indien een persoon het kind van twee anderen ten voile adopteert, 
worden de banden met beide laatsten verbroken; 

- indien een persoon het kind van zijn echtgenoot ten voile adopteert, 
worden de banden van het kind met die echtgenoot niet verbroken (Aange
nomen mag worden dat ar. 370, § 1 B.W. ietwat overhaast werd aangepast. 
Een wetswijziging is wenselijk); 

- indien een persoon het kind van degene met wie hij ongehuwd samen
leeft ten voile adopteert, worden de banden van het kind met die partner 
verbroken. 

AFDELJNG 5 

OUDERLIJK GEZAG 

263. De Wet van 31 maart 1987 heeft ten grande weinig veranderd aan de 
uitoefening van het ouderlijk gezag. De titel ,Ouderlijk gezag" wordt 
ingedeeld in twee afdelingen, Afdeling 1. De persoon van het kind en 
Afdeling 2. De goederen van het kind. 

De bepalingen omtrent het beheer van de goederen van de kinderen, zo beide 
ouders Ieven, werden uit de titel over de voogdij gelicht. De nieuwe indeling 
wordt hier gevolgd. 

§ 1. Bestuur over de persoon 

A. ALGEMEEN 

264. Zo de ouders samenleven oefenen ze concurrentieel het bestuur over 
de persoon van het kind uit (art. 373 B.W.). 

Zo de ouders niet samenleven heeft in de regel een ouder het aileenbestuur 
over de persoon van het kind: 

- de ouder die de materiele bewaring heeft, wanneer gehuwde of ongehuw
de ouders niet samenleven (art. 374 B.W.); 

- de ouder die het voorlopig bestuur heeft tijdens een echtscheidingsproce-
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dure op grond van feiten of feitelijke scheiding, overeenkomstig arti
kel1279 Ger. W.; 

- de ouder die het bestuur heeft na echtscheiding op grond van feiten of 
feitelijke scheiding, overeenkomstig artikel 302 B.W.; 

- de ouder door de overeenkomst, voorafgaand aan de echtscheiding door 
onderlinge toestemming, aangewezen (art. 1288, 2° Ger. W.). 

De concurrentiele (in geval van samenleven) en de exclusieve (ingeval van 
niet-samenleving) uitoefening van het ouderlijk gezag omvat aile handelin
gen i.v.m. het bestuur over de persoon van het kind, zonder onderscheid 
tussen gewichtige en minder gewichtige (of dagelijkse) handelingen (Gerlo, 
J., noot onder Rb. Antwerpen, 18 december 1975, R. W., 1976-77, 560; 
Nuytinck, H., ,Vader en moeder: gelijk voor de wet", R. W., 1974-75, 
1345; Renchon, J .L., ,Attribution et exercice de l'autorite parentale", 
Ann. Dr., 1979, 294-295; Rigaux, F., ,Les personnes, mise a jour 1978", 
nrs. 303-304; Rimanque, K., ,De Ievensbeschouwelijke opvoeding van de 
minderjarige. Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke beginselen, Brussel, 
Bruylant 1980, 2 din., 491, nr. 200. Vgl. Cass., 9 september 1982, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1985, 90. 
Anders: Delva, W., ,Ouderlijke verplichtingen en rechten", T.P.R., 1975, 
269; Lampe-Franzen, M.F., ,Le statut juridique de !'enfant. Des droits de 
garde et de visite", Rev. Not. B., 1979, 290-291, nr. 22; Senaeve, P., 
,Ouderlijke macht. Art. 371-387 B.W.", in Personen- en familierecht. 
Artike/sgewijze commentaar ... , Kluwer rechtsw., Antwerpen (losbladig), 
art. 373-4 en 5; Vieujean, E., ,De la puissance paternelle a Ia puissance 
parentale", Ann. Dr., 1976,7 e.v., nr. 11 in fine. Vgl. Brussel, 9 december 
1981, Rev. Trim. Dr. Pam., 1985, 76; J. T., 1983, 375). 

De ouder die in geval van niet-samenleven het bestuur over het kind niet 
heeft, kan zich steeds tot de rechter wenden, om: 

a. ofwel te vragen dat het bestuur aan hem wordt toevertrouwd; 

b. ofwel te nemen of genomen beslissingen van de andere ouder aan te 
vall en. 

265. a. Bij de toewijzing van het bestuur over persoon en goederen van een 
kind laat de rechter zich uitsluitend leiden door het belang van het kind. 

Zo kan hij de voorkeur geven aan de ouder die het meeste tijd voor het kind 
kan vrijmaken (Bergen, 26 maart 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 336, 
noot J.L.R.; Bergen, 25 juni 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 341; 
Brussel, 15 februari 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 101; Luik, 18 febru
ari 1987, Rev. Liege, 1987, 423, noot Henry, J .), a! is dit zeker geen absolute 
regel (Kort ged. Brussel, 9 november 1983, Rev. Trim. Dr. Pam., 1986, 101 
(hervormd door Brussel, 15 februari 1984, gecit.): de moeder die blijk geeft 
van een onevenwichtig (gevoels)leven krijgt de hoede niet a! is zij meer 
beschikbaar dan de karaktersterke vader die een nieuw stabiel gezin heeft 
gevormd. Zie ook Rb. Brussel, 16 december 1986, J.T., 1987, 252). 
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Ook als blijkt dat de vader steeds goed gezorgd heeft voor het zoontje dat 
hij feitelijk onder zijn hoede had, kan de rechter het bestuur aan de moeder 
toevertrouwen, als deze voor zijn broertje instaat (Kort ged. Luik, 29 april 
1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 180, noot J.L.R.).Als de voorzitter in 
kort geding tijdens de echtscheidingsprocedure het voorlopige bestuur aan 
de moeder toevertrouwt, dan moet de vader, die na de echtscheiding de 
wijziging van het bestuur vraagt aan de jeugdrechter, bewijzen dat daartoe 
redenen (in het belang van het kind) bestaan (Cass., 3 januari 1985, R. W., 
1985-86, 798, J. T., 1985, 389); de tweede rechter moet niet ambtshalve de 
geschiktheid van beide partijen om het bestuur waar te nemen opnieuw 
nagaan. 

Het document waarin een van de kinderen van de echtgenoten zijn mening 
te kennen geeft i.v.m. het hoederecht over zijn zus, moet uit de debatten 
geweerd worden, met toepassing van artikel 931, lid 2 Ger. W. (Brussel, 
31 oktober 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 32; vgl. Luik, 18 februari 
1987, gecit.). 

266. b. De ouder aan wie het bestuur over de persoon van het kind werd 
toevertrouwd, bepaalt in principe de schoolkeuze en de keuze van de 
filosofische opvoeding (Kort ged. Antwerpen, 10 december 1982, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1984, 173; Brussel, 29 mei 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1986, 444; Luik, 7 januari 1987, Rev. Liege, 1987, 187 (keuze godsdienst 
of zedenleer). Indien de andere ouder deze keuze betwist, dan zal de rechter 
doorgaans rekening houden met de vroegere optie van de ouders (Brussel, 
1 december 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 65 (schoolkeuze); Kort ged. 
Luik, 15 oktober 1985, Rev. Liege, 1986, 45 (al of niet godsdienstige 
opvoeding); Luik, 7 januari 1987, gecit.). 

Een bijzondere moeilijke afweging van belangen wordt van de rechter 
gevraagd als de ouder die het bestuur over het kind heeft, zich (definitief) 
in het buitenland wil vestigen en de andere ouder zich tegen medeneming 
van het kind verzet (Zie Brussel, 9 december 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1985, 76; J. T., 1982, 375; Brussel, 23 december 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1985, 95: in dezelfde zaak neemt het Hof een verschillende beslissing tijdens 
de feitelijke scheiding en de latere echtscheidingsprocedure. Vgl. Rb. Ant
werpen, 13 januari 1984, R. W., 1984-85, 60): rekening moet hier gehouden 
worden met de motieven van de bestuursgerechtigde ouder, de mogelijkheid 
voor de andere ouder om contact met zijn kind te behouden, en de min of 
meer grote wijziging van de opvoedingsomstandigheden van het kind. 

De ouder die het bestuur over het kind uitoefent heeft ook een verhaal bij 
de rechter tegen beslissingen door de andere ouder tijdens de uitoefening 
van zijn bezoekrecht genomen: op verzoek van de moeder legt de jeugd
rechtbank te Kortrijk de vader verbod op om zijn zevenjarige dochter te 
laten deelnemen aan crosswedstrijden, gezien de wettelijke verbodsbepalin
gen terzake en de psychologische nadelen voor het kind van een uitsluitend 
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prestatiegerichte sportbeoefening (Jeugdrb. Kortrijk, 21 juni 1983, R. W., 
1983-84, 1484). 

B. CO-OUDERSCHAP 

267. In de recente rechtsleer (Dopchie, N., ,Considerations sur !'adequa
tion psychologique de l'octroi d'un droit de garde alternee en cas de 
separation ou de divorce", Rev. Trim. Dr. Pam., 1981, 363-367; Lampe, 
M., ,Le reglement de !'administration de la personne et des biens des 
enfants parvoiedereferes", Rev. Trim. Dr. Pam., 1985,5-34, meer bepaald 
27 e.v.; Arteel, P. De Smedt, C. en Van Limbergen, K., ,Co-ouderschap 
als omgangsregeling na echtscheiding: enkele problematische aspecten", 
Panopticon, 1987, 130-140) en rechtspraak wordt meer en meer de vraag 
gesteld naar de wettelijkheid en de opportuniteit van ,co-ouderschap" van 
gescheiden levende ouders. 

Dit co-ouderschap kan drie verschillende gedaantes aannemen: 

(1) het kind verblijft bij een van beide ouders, maar de (belangrijke) 
beslissingen i.v.m. bestuur over persoon en goederen van het kind worden 
door beide ouders gezamenlijk genomen (gezamenlijk bestuur, ,garde 
conjointe' '); 

(2) het kind verblijft afwisselend bij ieder van beide ouders; gedurende de 
peri ode (1 week, 1 maand, 1jaar. .. ) dat het kind bij hem verblijft, heeft een 
ouder het alleenbestuur over persoon en goederen (afwisselend of beurte
lings bestuur, ,garde alternee"); 

(3) Het kind verblijft afwisselend bij ieder van beide ouders, maar het 
bestuur over zijn persoon en goederen wordt door beide ouders gezamenlijk 
uitgeoefend (gezamenlijk bestuur). 

Het is duidelijk dat telkens het bestuur over persoon en goederen van een 
kind van niet-samenlevende ouders automatisch, op grand van de wet wordt 
toegewezen, deze toewijzing luidens het Belgisch recht aan een ouder 
geschiedt: de ouder die de materiele bewaring heeft (art. 374 B.W.), de 
ouder die het voorlopig bestuur uitoefende of de ouder die de echtscheiding 
verkregen heeft na echtscheiding op grand van bepaalde feiten (art. 302 
B.W .) (Voor het geval van echtscheiding door onderlinge toestemming, zie 
hager). 

Even duidelijk is het evenwel dat de rechter - zowel de voorzitter in kart 
geding tijdens de echtscheidingsprocedure als de jeugdrechter buiten, v66r 
of na een echtscheidingssituatie- op verzoek van een ouder ,anders" kan 
beslissen en dat nergens in het B.W. bepaald wordt wat onder dat anders 
beslissen moet begrepen worden (En wat de rechter bij vonnis kan beslissen, 
moeten de ouders bij overeenkomst kunnen beslissen, voor zover zij zich 
op privaatrechtelijk terrein bevinden). 

268. De rechtspraak beschouwt de verzoeken tot het inrichten of bekrachti-
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gen van een co-ouderschap van niet-samenlevende ouders dan ook meestal 
niet als onwettelijk (In het kader van voorlopige maatregelen tijdens een 
echtscheidingsprocedure: Brussel, 23 november 1981, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1981, 446; Luik, 21 januari 1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 238; 
Kort ged. Luik, 12 maart 1985, Jur. Liege, 1985, 208; Rev. Trim. Dr. Fam., 
1986, 455; Kort ged. Namen, 18 oktober 1985, Jur. Liege, 1986, 46, noot 
J.D.; Kort ged. Antwerpen, 14 januari 1987, T.B.B.R., 1987, 177; Kort 
ged. Brussel, 26juni 1987, J.T., 1987,650. 
In het kader van dringende voorlopige maatregelen (art. 223) van de vrede
rechter: Vred. Seneffe, 10 januari 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 473; 
Vred. Waver, 30 april 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 462; Rb. Nijvel, 
8 oktober 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 462; Rb. Brussel, 24 november 
1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 203; Vred. Vorst 9 maart 1983, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1983, 219. 
Na echtscheiding: Jeugdrb. Verviers, 31 maart 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1981, 467. 
M.b.t. ongehuwdeouders: Rb. Brussel, 16 december 1986, J. T., 1987, 252). 

Aileen de jeugdrechtbank te Verviers beschouwt het gezamenlijk bestuur na 
echtscheiding door de vader gevraagd (Met vestiging van het domicilie van 
de minderjarige bij de vader) als onwettelijk: ,la garde conjointe est 
reservee aux conjoints"; meteen verwerpt ze het subsidiair voorgestelde 
jaarlijks wisselend bestuur als niet opportuun, want strijdig met de nood 
aan stabiliteit van het kind (Jeugdrb. Verviers, gecit.). 

Ook het Hof van Beroep te Brussel verwerpt tijdens een echtscheidingspro
cedure de - wekelijks - afwisselende hoede over de twee kinderen van 5 
en 7 jaar - voorgesteld door de door de ouders geraadpleegde deskundige 
Dopchie- als niet opportuun: het belang van de kinderen, die nood hebben 
aan een stabiellevens- en opvoedingskader, mag niet geofferd worden aan 
het belang van de ouders, die het bovendien blijvend oneens zijn en er 
verschillende levenswijzes en opvoedingsideeen op na houden (Brussel, 
23 november 1981, gecit.: beide ouders wild en in casu de hoede over de twee 
kinderen; het Hof bevestigt de beschikking van de Voorzitter die de zoon 
aan de vader en de dochter aan de moeder toevertrouwde. In dezelfde zin: 
Rb. Brussel, 16 december 1986, gecit.). 

De Voorzitter te Luik wijst de afwisselende hoede eveneens om opportuni
teitsredenen af, gelet op de onenigheid van de ouders; zij kan volgens hem 
slechts positief werken als 3 voorwaarden vervuld zijn (Kort ged. Luik, 
12 maart 1985, gecit. 
Vgl. de 3 voorwaarden voor co-ouderschap gesteld door het Duitse Grond
wettelijk Hof te Karlsruhe, dat in zijn arrest van 3 november 1982 (Fam. 
R.Z., 1982, 1179), § 1671, al. 4 B.G.B., luidens hetwelk na echtscheiding 
het ouderlijk gezag moet toegewezen worden aan een echtgenoot, ongrond
wettelijk verklaarde: art. 6, 2 van de Duitse grondwet bepaalt dat het recht 
de kinderen op te voeden een natuurlijk recht is dat aan beide ouders 
toebehoort. 
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In dezelfde zin: Ned. Hoge Raad, 4 mei 1984, N.J., 1985, 510: de beeindi
ging van het gezamenlijk uitgeoefende ouderlijk gezag door benoeming van 
een ouder tot voogd over het kind na echtscheiding (art. 161, lid 1 Ned. 
B.W.) is strijdig met art. 8 E.V.R.M. (ongeoorloofde inmenging in het 
gezinsleven)): 

1) ze moet door beide ouders gevraagd worden; 

2) beide ouders moeten gelijkwaardige opvoedkundige bekwaamheden en 
mogelijkheden bezitten; 

3) de ouders moeten bereid zijn samen te werken om het kind op harmoni
sche wijze tot volle ontplooiing te Iaten komen (Vgl. Vred. Waver, 30 april 
1980, gecit., die de hoede beurtelings 15 dagen aan vader en moeder 
toewijst, voor zover de ouders (blijven) wonen binnen een straal van drie 
kilometer van de school). 

De eerste voorwaarde zal niet gauw vervuld zijn: zijn de ouders het eens, 
dan wenden ze zich niet tot de rechter (tenzij om hun overeenkomst te 
bekrachtigen) (Zie Luik, 21 januari 1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 238: 
de rechter verleent de ouders akte van hun akkoord i.v.m. een afwisselend 
hoedere). 

De vraag stelt zich of de voorwaarde vervuld is zo beide ouders in hoofdorde 
ieder het bestuur over het kind vragen en slechts subsidiair voor co-ouder
schap opteren. Moet de rechter niet de mogelijkheid worden gelaten om een 
sinds lang overeengekomen en gevolgde alternatieve hoederegeling te beves
tigen, ook als een van de ouders om wijziging van die regeling verzoekt (In 
die zin: Kort ged. Antwerpen, 14 januari 1987 en Kort ged. Brussel, 26 juni 
1987, gecit.)? 

269. In Frankrijk werd co-ouderschap na echtscheiding wettelijk erkend 
door de Wet van 22 juli 1987 (J.O., 24 juli 1987, 8253): ,Selon !'interet des 
enfants mineurs, l'autorite parentale est exercee soit en commun par les 
deux parents apres que le juge ait recueilli leur avis, soit par l'un d'eux" 
(In een tweede lid wordt er wel aan toegevoegd: ,En cas d'exercice en 
commun de l'autorite parentale, le juge indique le parent chez lequelles 
enfants ont leur residence habituelle'', dit in navolging van de rechtspraak 
van het Franse Hof van cassatie, dat de gezamenlijke hoede na echtschei
ding aanvaardde, maar de afwisselende hoede verwierp: zie Cass. fr., 
21 maart 1983, J.C.R., 1984, II, 20163, noot Dekeuwer, A., en Cass. fr., 
2 mei 1984, J.C.P., 1985, II, 20412, noot Dekeuwer, A.) (art. 287 nieuw 
C.C.). Alleen het advies van de ouders is vereist, niet hun akkoord; dit 
akkoord is dus geen wettelijkheidsvereiste, wel een - zwaar doorwegend 
- opportuniteitsgegeven. 

Merkwaardig is de formule van co-ouderschap aangenomen door de Voor
iitter van de rechtbank te Namen: de kinderen blijven permanent in hun 
gebruikelijk levenskader, de laatste echtelijke verblijfplaats, waar de ouders 
beurtelings, om de week, de hoede waarnemen (Kort ged. Namen, 18 okto-
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ber 1985, gecit.): de vader, die verbleef in de echtelijke verblijfplaats, waar 
de moeder zich met de kinderen elders had gevestigd, moet dus een nieuwe 
woning zoeken (weliswaar op eigen verzoek); niet twee, maar drie huishou
dingen komen hier na echtscheiding in de plaats van een! 

C. MATERIELE BEWARING VAN BEN DERDE 

270. Wanneer de hoede over een kind door de ouder(s) of door de rechter 
aan derden wordt toevertrouwd, bekomen deze aileen de materiele bewa
ring, nooit het (materiele en/of juridische) bewaringsrecht (Over dit onder
scheid, zie Pauwels, J., ,Recht van bewaring en materiele bewaring", 
R. W., 1982-83, 481) over het kind (Cass., 29 april 1979, R. W., 1979-80, 
776; Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 153). 

De rechter kan aileen gevat worden door de ouder(s) of het openbaar 
ministerie (Tijdens de echtscheidingsprocedure en na echtscheiding), niet 
door de derde zelf (artt. 302 en 373 B.W.; 1280 Ger. W.). Zo kunnen de 
grootouders bij de jeugdrechtbank (of de Voorzitter in kort geding tijdens 
een echtscheidingsprocedure) wel een bezoekrecht vorderen, maar geen 
bewaringsrecht of materiele bewaring (Brussel, Jk., 10 december 1985, 
T.B.B.R., 1987, 41; Pas., 1986, II, 29. Anders: Luik, Jk., 12 juni 1979, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 401 (arg. art. 371 B.W). Vgl. Sosson, J., 
,L'attribution de la garde materieile d'un enfant mineur a ses grand
parents", T.B.B.R., 1987, 31, die een tussenoplossing voorstaat: de groot
ouders kunnen wei de materiele bewaring (fysische hoede) vorderen, niet 
het bewaringsrecht (juridische hoede)). 

D. BEVOEGDE RECHTER 

271. In eenarrest van 9 september 1982 bevestigt het Hofvan Cassatie dat, 
ook al is de jeugdrechtbank bevoegd voor betwistingen i.v.m. bestuur over 
persoon en goederen van een kind in geval van feitelijke scheiding, deze 
bevoegdheid toch geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van de Voorzitter 
om op grond van artikel 584 Ger. W. op te treden in geval van dringende 
noodzakelijkheid, zelfs al werd de jeugdrechtbank reeds gevat: hoogdrin
gendheid bestaat b.v. als de moeder die het bestuur heeft van plan is zich 
definitief met haar kinderen in het buitenland te vestigen (Cass., 9 septem
ber 1982, J.T., 1982, 737; Pas., 1983, I, 48; Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 
90. Ben verzoek tot het houden van een maatschappelijk onderzoek dient 
echter afgewezen bij gebrek aan urgentie: Kort ged. Brussel, 17 september 
1986, T.B.B.R., 1987, 191). 
Niets belet echter dat de jeugdrechter zelf in het kader van een burgerrechte
lijke betwisting over hoede- of bezoekrecht voorlopige maatregelen beveelt 
op grond van artikel 19, lid 2 Ger. W. (Jeugdrb. Brussel, 28 februari 1983, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 398, noot Renchon, J.L. (kind voorlopig 
toevertrouwd aan vader); vgl. Kort ged. Brussel, 20 oktober 1982, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1985, 397. 
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Deze voorlopige maatregelen moeten wel onderscheiden worden van de 
voorlopige maatregelen van art. 52 W. Jeugdb. die alleen in bet kader van 
bet maatregelenrecbt kunnen genomen worden). 

§ 2. Bezoekrecht of omgangsrecht 

272. Niet alleen op grond van de bloedband, maar ook op grond van 
genegenheidsbanden wordt aan bepaalde personen bet recbt toegekend om 
met bepaalde minderjarigen om te gaan (Zie Van Hulle, H., ,Omgangs
recbt: organisatie en modaliteiten", Jura Fate., 1983-84, 311-328), voor 
zover dit met bet belang van bet kind strookt. 
De ouder die zijn kind niet bij zicb beeft, heeft een principieel bezoekrecbt. 

De jeugdrecbtbank te Nijvel weigert zelfs in te gaan op de vraag van de 
boedegerecbtigde vader om de bezoekgerecbtigde moeder te verbieden 
contact te nemen met baar kinderen buiten de perken van bet toegestaan 
bezoekrecbt (Jeugdrb. Nijvel, 28 juni 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 
113). 
Het Hof van Beroep te Luik beperkt bet bezoekrecht van de vader omdat 
hij, onder invloed van de godsdienst die bij belijdt, opvattingen beeft over 
opvoeding die grondig verscbillen van de waarden waarmee de kinderen tot 
dan toe werden opgevoed (Luik, 19 juni 1984, Jur. Liege, 1984, 411. Vgl. 
Luik, 24 juni 1987, Rev. Liege, 1987, 1037; Corr. Verviers, 26 juni 1987, 
Rev. Liege, 1987, 1038). 
De recbtbank te Nijvel weigert, in bet belang van bet kind, een bezoekrecbt 
toe te kennen aan de vader die vrijwillig gedurende meer dan acbt jaar geen 
contact meer beeft gebad met zijn dertienjarige buitenbuwelijkse docbter 
(Rb. Nijvel, 8 september 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 206). 
De rechtbank te Brugge ontzegt de vader elk bezoekrecbt t.a.v. zijn kinde
ren omwille zijn bomofiele relatie (Rb. Brugge, 15 april1981, J.T., 1982, 
364), maar bet Hof van Beroep te Gent stelt terecht dat de bomofiele 
geaardheid op zicbzelf geen reden kan zijn om iedere omgang met zijn 
kinderen te weigeren (Gent, 10 december 1982, R. W., 1984-85, 2134, noot 
Pauwels, J ., ,Omgangsrecht van de homofiele ouder"). 

Het Hof van Beroep te Brussel staat een bezoekrecht toe aan de moeder, 
op voorwaarde dat dit wordt uitgeoefend in afwezigbeid van de vrouw met 
wie zij een lesbiscbe verbouding beeft (Brussel, 2 maart 1987, Rev. Liege, 
1987, 912). 

Ook bet feit dat de vader met een nieuwe gezellin samenleeft, brengt niet 
mee dat zijn bezoekrecht zodanig moet gewijzigd worden dat zijn dochter 
niet meer bij hem tbuis zou mogen overnachten (Jeugdrb. Nijvel, 7 decem
ber 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 215). 

De angst van een drie- of vijfjarig kind voor zijn vader kan moeilijk worden 
ingeroepen om deze laatste elk bezoekrecht te ontzeggen. De moeder, die 
bet bestuur over de persoon waarneemt, moet pogen bet kind van zijn vrees 
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voor zijn vader af te bel pen. Het psycbologiscb onderzoek door de moeder 
gevraagd wordt afgewezen omdat dit bet kind aileen maar in verwarring kan 
brengen (Kart ged. Bergen, 23 juni 1982 en 14 december 1983, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1984, 183, met noot Hayez, J ., ,A propos des refus de visite 
exprimes par des jeunes enfants"). 

De ouder die zijn ouderlijk gezag onvoldoende uitoefent om bet kind te 
dwingen in te gaan op bet bezoekrecht van de andere ouder kan, in acht 
genomen aile omstandigheden van de zaak, schuldig worden bevonden aan 
bet misdrijf van artikel 369bis Sw (Cass., 21 oktober 1986, R. W., 1986-87, 
1609; J.T., 1987, 314). 

273. Grootouders hebben een bezoekrecbt, gegrond op de natuurwet, dat 
hun kan toegekend worden niettegenstaande bet verzet van de ouders (Rb. 
Nijvel, 6 oktober 1981, Rev. Trim. Dr. Pam., 1983, 208, noot Renehan, 
J.L., ,Aux confins du juridique et du psychologique"). Grootouders die 
hun kleinkind regelmatig kunnen zien wanneer bet op bezoek is bij hun zoon 
hebben evenwel geen actueel belang bij de gerechtelijke erkenning van een 
eigen bezoekrecht (Rb. Nijvel, 22 juni 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 
212). 

Een omstreden bevoegdheidsprobleem (Zie vorig overzicht, T.P.R., 1981, 
927-928, nr. 230) werd beslecht door bet Hof van Cassatie bij arrest van 
11 mei 1984: de jeugdrechtbank - en niet de burgerlijke rechtbank - is 
bevoegd m.b.t. bet omgangsrecht van grootouders (Cass., 11 mei 1984, 
R. W., 1984-85, 125, noot Laenens, J.; Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 224, 
noot Renehan, J .L.). 

De vraag stelt zich of de bevoegdheid van de jeugdrechtbank tijdens de 
echtscbeidingsprocedure op grand van feiten niet moet wijken voor de 
bevoegdheid inzake voorlopige maatregelen van de Voorzitter in kart 
geding. 

Volgens een vrijwel unanieme rechtspraak is de recbter in kart geding 
onbevoegd om kennis te nemen van een eis van grootouders tot bet verkrij
gen van een omgangsrecht met hun kleinkind tijdens de echtscheidingspro
cedure van de ouders (arg. art. 1280 Ger. W.) (Gent, 22 april1983, Pas., 
1983, II, 66; R. W., 1983-84, 94, andersluidende conclusies adv.-gen. De 
Wilde, L. In dezelfde zin: Kart ged. Brugge, 10 maart 1982, R. W., 1982-83, 
1321, noot Senaeve, P., ,De volstrekte bevoegdheid inzake de vordering 
van de grootouders tijdens de echtscheidingsprocedure"; Brussel, 5 decem
ber 1978, Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 326, noot de Leva!, G., ,Le droit 
d'action des grands-parents en periode de divorce" (vrijwillige tussenkomst 
bij gebrek aan boedanigheid ontoelaatbaar); Rb. Doornik, 28 mei 1982, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 86). 

Deze rechtspraak getuigt van een overdreven formalisme (Storme, M. en 
De Coninck, B., ,Bevoegdheids- en procedureperikelen", T.P.R., 1985, 
135, nr. 86; Senaeve, P. en de Leval, G., gecit. noot; De Wilde, L., gecit. 
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advies), temeer daar derdenverzet van grootouders tegen een beschikking 
in kort geding m.b.t. voorlopige maatregelen tijdens een echtscheidingspro
cedure mogelijk is (Kort. ged. Antwerpen, 25 april1980, R. W., 1980-81, 
1134; Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 329, noot de Leval, G., ,Le droit 
d'action des grands-parents en periode de divorce"). 

Artikel 1280 Ger. W. houdt aileen een regel van bevoegdheid en procedure 
in. Een coherente, snelle en goedkope rechtsbedeling wettigt dat de grootou
ders een eigen vorderingsrecht of recht van tussenkomst wordt toegekend 
bij de Voorzitter in het kader van de voorlopige maatregelen tijdens de 
echtscheidingsprocedure, ook a1 wordt geen hoogdringendheid bewezen. 

Een bezoekrecht kan door een ouder of door grootouders in geval van 
hoogdringendheid steeds voor de Voorzitter in kort geding gevorderd 
worden (Zie Kort ged. Luik, 30 maart 1983; Kort ged. Luik, 21 maart 1984; 
Kort ged. Luik, 22 maart 1984, Rev. Trim. Dr. Pam., 1986, 448, 449, en 
452). 

274. De feitelijke vader - d.i. de man die de vermoedelijke biologische 
vader is of die zich jarenlang als vader heeft gedragen t.a. v. moeder en kind, 
zonder dat zijn vaderschap of zelfs zijn waarschijnlijk vaderschap (art. 336 
B.W.) werd vastgesteld- kan een omgangsrecht bekomen, zelfs tegen de 
wil van de moeder in, wanneer blijkt dat zich tussen hem en het kind een 
sterke affectieve band heeft gevormd (Luik, 30 juni 1983; Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1986, 94; Kort ged. Luik, 20 januari 1984; Jur. Liege, 1984, 194; Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1986, 240; Kort ged. Luik, 18 februari 1985, Jur. Liege, 
1985, 234; Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 245). 

Een omgangsrecht zal hem echter geweigerd worden wanneer blijkt dat hij 
het kind jarenlang niet meer gezien heeft (Kort ged. Luik, 6 februari 1985; 
Jur. Liege, 1985, 223). 

Het feit dat de breuk tussen de man en de moeder definitief is lijkt 
daarentegen geen beslissende reden om hem een omgangsrecht te ontzeggen 
(Anders: Rb. Antwerpen, 20 november 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 
442). 

275. Sinds het Benelux-Gerechtshof in zijn arrest van 11 mei 1982 besliste 
dat de artikelen385bis tot octies Ger. W. betreffende de dwangsom ook van 
toepassing zijn op gevallen waarin de hoofdveroordeling strekt tot nako
ming van een verplichting uit het familierecht - in casu het omgangsrecht 
van ouders en kinderen na echtscheiding- (Benelux-Gerechtshof, 11 mei 
1982, R. W., 1982-83, concl. Proc.-Gen. Dumon, F., noot Storme, M., ,De 
dwangsom: einde van een nachtmerrie bij weekendbezoek van de kinde
ren"; J.T., 1982, 679; Rev. Trim. Dr. Pam., 1982, 319; zie ook Renchon, 
J.L., ,Le recours a l'astreinte dans les relations familiales", Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1986, 297-327; Pouleau, V., ,Astreinte et droit familial", J. T., 1987, 
201-206), kennen meer en meer rechters een bezoekrecht toe onder verbeurte 
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van een dwangsom voor de hoede- en/of bezoekgerechtigde (Kart ged. 
Luik, 8 september 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 336; Rb. Verviers, 
30 juni 1982, Jur. Liege, 1983, 51, noot de Leval, G., Brussel, 5 oktober 
1982, Pas., 1982, II, 109; Jeugdrb. Dinant, 16 mei 1983, Jur. Liege, 1983, 
378; Brussel, 8 november 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 70). 

Sommige rechters twijfelen nochtans aan de opportuniteit van de maatregel 
(Brussel, 1 februari 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 323, noot de Leval, 
G., ,Astreinte et droit de visite); Kart ged. Doornik, 19 maart 1982, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1982, 339; vgl. Vred. St.-Joost-ten-Noode, 25 mei 1983, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 408), b.v. als blijkt dat de oorzaken van de 
niet-eerbiediging van het bezoekrecht niet objectief kunnen vastgesteld 
worden. 

§ 3. Jeugdbescherming (Zie: 
- Blondeel, G. en Claeys-Bouuaert, Ph., ,De herziening van de wet van 
8 april 1965, Jeugdrecht of jeugdbescherming?", R. W., 1980-81, 2713. 
- Charles, R., , ,Lejeune delinquant et le droit beige'', in Liber Amico rum 
F. Dumon, Kluwer, 1983, 359. 
- De Boeck, G., Overheen jeugd en recht. Bijdrage tot het uitvinden van 
een nieuw jeugdrecht, Kluwer, 1982. 
- Eliaerts, C., Inleiding tot het jeugdbeschermingsrecht, E. Story-Scien
tia, 1984. 
- Smets, J., ,Kroniek. Jeugdbeschermingsmaatregelen", R. W., 1986-87, 
145-166. 
- Smets, J., , ,Recente rechtspraak over jeugdbescherming'', Panopticon, 
1987, 273-277. 
- Vanden Bussche, J. en Walgrave, L., Gerechtelijke jeugdbescherming 
en eerste lijn, Acco, Leuven, 1983. 
- Verhellen, E., ,Jeugdbescherming en de Staatshervorming", Panopti
con, 1982, 281) 

276. De jeugdbescherming, met uitzondering van de maatregelen die op het 
burgerlijk recht, het strafrecht of het gerechtelijk recht betrekking hebben, 
behoort tot de persoonsgebonden aangelegenheden bedoeld in artikel 59bis, 
§ 2bis Grand wet, die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen behoren 
(art. 5, § 1 W. 8 augustus 1980). 

Door een decreet van de Vlaamse Raad inzake bijzondere jeugdbijstand van 
27 juni 1985, aangevuld door een decreet van 4 juni 1986 dat de inwerking
treding bepaalde op 5 juli 1986 (B.S., 5 juli 1986), werden diverse bepalin
gen van de Jeugdbeschermingswet gewijzigd of opgeheven. De grondwette
lijkheid van het decreet wordt evenwel betwist voor het Arbitragehof. 

W at het maatregelenrecht betreft, worden volgens het decreet de functies 
van het jeugdbeschermingscomite of van de afgevaardigde bij de jeugdbe
scherming overgenomen door de ,Sociale dienst van de Vlaamse Gemeen
schap bij de Jeugdrechtbank". 
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Dat maatregelenrecht blijft echter tot de bevoegdheidssfeer van het natio
naal gezag behoren (R.v.St., 18 juni 1986, J. T., 1987, 5 (i.v.m. vaste 
afgevaardigden bij de jeugdrechtbank); Smets, J., ,De Raad van State en 
de bevoegdheidsverdeling betreffende de sociale diensten van jeugdbescher
ming", Panopticon, 1987,272-273. Zie ook Bergen (Jk.), 3 april1981, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1983, 317, noot Moerman, A. (i.v.m. de grondwettelijk
heid van een omzendbrief van het Ministerie van de Franse Gemeenschap 
inzake begeleid zelfstandig wonen); Advies R.v.St., afd. wetgeving, 23 sep
tember 1986 (Par/. St., Fr. Gem. R., 1986-87, nr. 73/1 (de uitvoering van 
gerechtelijke jeugdbeschermingsmaatregelen behoort tot de bevoegdheid 
van de Gemeenschappen, doch niet het aannemen van wettelijke bepalingen 
daaromtrent); R.v.St., 5 september 1986, Adm. Pub/., 1986, 104 (i.v.m. 
erkenningsvoorwaarden voor instellingen en prive-personen die geplaatste 
minderjarigen opnemen: Gemeenschapsexecutieve bevoegd)). 

A. MAATREGELEN T.A.V. DE OUDERS 

277. In het kader van een maatregel van opvoedingsbijstand kan aan de 
ouders uitzonderlijk opgelegd worden de minderjarige te plaatsen in een 
instelling van hun keuze (Brussel, 20 maart 1986, J. T., 1987, 58). 

278. De ontzetting van het ouderlijk gezag is een maatregel tot bescherming 
van minderjarigen en geen straf; eerherstel in de zin van het Wb. Sv. is dus 
niet mogelijk (Cass., 25 mei 1983, Pas., 1983, I, 1075; Arr. Cass., 1982-83, 
1180). 

Wie ontzet is kan evenwel hersteld worden in het ouderlijk gezag op grond 
van artikel 63 W. J eugdb., zelfs indien het kind intussen meerderjarig werd, 
overleden is of geadopteerd werd (Zie de referenties bij Smets, J., o. c., 15 5). 

Het bereiken van de meerderjarigheid belet niet het uitspreken van de 
ontzetting uit het ouderlijk gezag, daar deze ontzetting ook nog gevolgen 
heeft na de meerderjarigheid (zie art. 33 W. Jeugdb.) (Cass., 6 mei 1987, 
Rev. Liege, 1987, 700; Jeugdrb. Luik, 25 september 1987, Rev. Liege, 1987, 
1396). 

Ontzetting uit het ouderlijk gezag kan overigens worden beperkt tot uitslui
ting van het erfrecht en het recht om levensonderhoud te vorderen (Rb. 
Luik, 17 maart 1987, Rev. Liege, 1987, 1433). 

In geval van overlijden van de uit het ouderlijk gezag ontzette vader is de 
moeder, krachtens artikel 390 B.W., van rechtswege voogd, ook al werd ze 
door de jeugdrechtbank niet als provoogd aangewezen (Cass., 19 september 
1984, R. W., 1985-86, 316; J.T., 1985, 7; Pas., 1985, I, 93); de gemeenrech
telijke voogdij komt in de plaats van de provoogdij. 

Alleen een ouder t.a.v. wie de afstamming van het kind vaststaat, kan uit 
het ouderlijk gezag ontzet worden (Cass., 14 januari 1987, J. T., 1987, 468 
(ongehuwde moeder die haar kind niet erkende)). 
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B. MAATREGELEN T.A.V. DE MINDERJARIGEN 

279. De jeugdrechtbank is bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen 
van het openbaar ministerie betreffende minderjarigen wier gezondheid, 
veiligheid of zedelijkheid gevaar !open (art. 36, 2, W. Jeugdb.), ook tijdens 
een echtscheidingsprocedure op grond van bepaalde feiten ( Cass., 17 sep
tember 1986, J. T., 1987, 69. En art. 6, § 1 E.V.R.M. is niet van toepassing 
op deze procedures (zelfde arrest)). 

Het feit dat een moeder terug het hoederecht wil uitoefenen over haar 
kinderen, die wegens tijdelijke moeilijkheden bij hun grootouders wer
den ondergebracht, is op zichzelf zeker geen aanwijzing voor het bestaan 
van een gevaarstoestand (Luik, 28 juni 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 
120). 

Als de gewone maatregelen geen resultaat opleveren wegens blijvend wange
drag van de minderjarige kan hij door de jeugdrechtbank fer beschikking 
van de Regering worden gesteld (Toepassingen: Luik, Jk., 12 juni 1981, 
Jur. Liege, 1981, 298; Luik, Jk., 2 december 1981, Jur. Liege, 1982, 196; 
Brussel, Jk., 21 november 1985, R. W., 1986-87,2861, noot Smets, J.; J. T., 
1987, 561). 

280. De jeugdrechtbank neemt kennis van de vorderingen van het open
baar ministerie tegen minderjarigen van minder dan 18 jaar die een mis
drijf- dat geen zuiver verkeersmisdrijf is - hebben gepleegd (Zie Cass., 
27 april 1982, Pas., 1982, I, 978; Arr. Cass., 1981-82, 1042; Cass., 4 mei 
1982, Pas., 1982, I, 1004; Arr. Cass., 1981-82, 1074; Cass., 30 november 
1983, R. W., 1984-85, 834, noot; Pas., 1984, I, 346, concl. Velu, J. en 
noot; Antwerpen, 14 maart 1985, R. W., 1984-85, 2956, noot De Swaef, 
M.). 

T.a.v. de burgerlijke partij geldt een verbod van inzage in het persoonlijk
heidsdossier van de minderjarige (art. 55 W. Jeugdb.), ter bescherming van 
het gezins- en priveleven (Brussel, 18 juni 1987, J.T., 1987, 629. Zie ook 
Cass., 21 maart 1986; Pas., 1986, I, 911 (i.v.m. de vermelding van de naam 
van de minderjarige)). 

In uitzonderlijke gevallen kan de jeugdrechtbank echter de zaak van een 
minderjarige delinquent van meer dan 16 en minder dan 18 jaar uit handen 
geven met het oog op vervolging door het openbaar ministerie voor het 
bevoegd gerecht (Toepassingen: Brussel, Jk., 19 februari 1981 en 21 mei 
1981, J. T., 1981, 395, noot Hirsch, J.L.; Luik, Jk., 7 juni 1983, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1985, 415; Antwerpen, 14 maart 1985, R. W., 1984-85, 2956, 
noot De Swaef, M. Zie ook Cass., 13 mei 1981, Pas., 1981, I, 1050, noot 
R.A.D.; Cass., 20 mei 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 343, noot Bosly, 
K.; Cass., 26 mei 1982, Arr. Cass., 1981-82, 1199; Pas., 1982, I, 1127). 

De de batten dienen voor het bevoegde gerecht in raadkamer plaats te vinden 
(Cass., 9 januari 1985, Pas., 1985, I, 544). 
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C. VOORLOPIGE MAATREGELEN 

281. Gedurende een rechtspleging tot toepassing van maatregelen t.a.v. 
ouders of kinderen, kan de jeugdrechtbank t.a. v. de minderjarige voorlopi
ge bewaringsmaatregelen nemen (art. 52 W. Jeugdb.) en de minderjarige 
zo nodig voor maximaal 15 dagen in een huis van arrest onderbrengen 
(art. 53 W. Jeugdb.). 
Volgens bet Hof van Cassatie is de voorlopige bewaring in een huis van 
arrest niet strijdig met artikel 5, 1 E.V .R.M. (onrechtmatige gevangenhou
ding) (Cass., 18 november 1982, R. W., 1982-83, 2260; Pas., 1983, I, 333. 
Vgl. evenwelEur. Comm. RechtenMens, 9 mei 1985, Jur. Liege, 1985,329, 
noot Henry, P.). 

D. Procedure 

282. De verblijfplaats van de ouders (Brussel, 20 maart 1986, J. T., 1987, 
58) of van de persoon die de minderjarige daadwerkelijk onder zijn bewa
ring heeft (Jeugdrb. Marche-en-Famenne, 11 mei 1982, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1986, 108) bepaalt de territoriaal bevoegde jeugdrechtbank. 
Een verzoekschrift enkel door de advocaat van de verzoekende partij 
ondertekend, is ontvankelijk (niet op grond van art. 45, maar wel op grond 
van artt. 54 en 62 W. Jeugdb.) (Jeugdrb. Nijvel, 20 januari 1987, Rev. 
Liege, 1987, 1231; Jeugdrb. Marche-en-Famenne, 11 mei 1982, gecit.). 
Alle in bet geding betrokken partijen - ouders, openbaar ministerie en 
minderjarige (zo maatregelen tegen hem gevorderd worden) - kunnen 
boger beroep instellen tegen een beslissing van de jeugdrechtbank, b.v. een 
beslissing die de zaak van een minderjarige uit handen geeft (Cass, 6 februa
ri 1985, Rev. Dr. Pen., 1985, 594; Pas., 1985, I, 701; Cass., 17 juni 1987, 
R. W., 1987-88, 678). 
De minderjarige kan geen boger beroep instellen tegen een voorlopige 
maatregel die hem wordt opgelegd in bet kader van een procedure tegen de 
ouders (Luik, 25 februari 1987, Rev. Liege, 1987, 640; Cass., 17 juni 1987, 
gecit.). 
De personen belast met de huisvesting en opvoeding van een bij hen 
geplaatste minderjarige (pleegouders) zijn geen partij en kunnen dus geen 
beroepinstellen (Brussel, Jk., 2 juni 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 413). 
Hoger beroep moet ingesteld worden binnen een maand na de uitspraak 
(art. 58, lid 2 W. Jeugdb.), ook al betreft bet een vonnis van dejeugdrechter 
dat een betwisting inzake onderhoudsgeld beslecht (Luik, 29 april 1983, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 248). 
De voorziening in cassatie door de ouder ingesteld tegen bet arrest dat hem 
uit bet ouderlijk gezag ontzet moet niet worden betekend aan bet openbaar 
ministerie (Cass., 13 november 1985, Pas., 1986, I, 292); de voorziening in 
cassatie van een ouder tegen een arrest dat t.a.v. de minderjarige een 
maatregel oplegt moet wel betekend worden aan bet openbaar ministerie 
(Cass., 4 september 1984, Pas., 1985, I, 12, noot R.D.). 
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Cassatieberoep tegen een beslissing die de zaak uit handen geeft, die 
voorbereidend is, staat slechts open na de eindbeslissing (Cass., 12 septem
ber 1984, Pas., 1985, I, 60). 

§ 4. Bestuur over de goederen van de minderjarige 

283. Een van de ouders kan het verzoekschrift indienen tot het bekomen 
van machtiging van de rechtbank van eerste aanleg om een daad van 
beschikking te verrichten; de andere wordt steeds gehoord, minstens opge
roepen (art. 378, 2e lid B.W.). 

De rechtbank kan machtiging verlenen om voor een bepaalde prijs uit de 
hand te verkopen (Rb. Brugge, 20 oktober 1982, Rec. Gen. Enr. Not., 1983, 
198, noot; T. Not., 1983, 64, noot De Busschere, C.). 

Ook voor het aangaan van een dading, b.v. betreffende vergoeding voor 
een ongeval, is rechterlijke machtiging vereist (Cass., 14 januari 1981, Arr. 
Cass., 1980-81, 517; Pas., 1981, I, 508; De Verz., 1981, 779, noot R.B.; 
R.G.A.R., 1982, nr. 10.484, noot; Corr. Dinant, 12 mei 1980, Bull. Ass., 
1981, 779; Pas., 1981, I, 508; R.G.A.R., 1982, 10.484; Corr. Charleroi, 
28 november 1980, R.G.A.R., 1983, nr. 10.613; Pol. Namen, 12 juni 1981, 
Rev. Reg. Dr., 1981, 334; T. Vred., 1982, 209; R.G.A.R., 1982, nr. 10.485, 
noot; Bergen, 16 juni 1982, Pas., 1983, II, 5, opm.). 

Een gunstig advies van drie rechtsgeleerden is niet vereist, want dat is een 
uitzonderlijke formaliteit die aileen inzake voogdij bestaat (Rb. C~arleroi, 
19 juni 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 78). 

Ook een compromis omtrent een medische expertise - waarbij 2 geneeshe
ren (een door het slachtoffer en een door de verzekeraar van de dader) 
worden aangeduid om de graad van invaliditeit te bepalen - kan door de 
ouders wettelijke beheerders niet worden ondertekend zonder machtiging 
van de rechtbank (Zie Vieujean, E., , ,Exam en de jurisprudence 'Les person
nes' ", R.C.J.B., 1985, 521 en noot (5). Anders: Gallus, N., ,Chronique 
de jurisprudence 'Les personnes' (1982-1984)", J. T., 1986, 202, nr. 85; Rb. 
Luik, 25 januari 1982, Jur. Liege, 1982, 413: het gaat hier niet om een 
dading of scheidsrechtelijk beding, maar om een contract sui generis). 

W anneer het gaat om risicoloze schenkingen van hand tot hand, onder de 
vorm van stortingen van geringe bedragen op een spaarboekje, kunnen de 
ouders zonder formaliteiten optreden in de dubbele hoedanigheid van 
schenkers en vertegenwoordigers van hun kind (Bergen, 16 juni 1982, Pas., 
1983, II, 5, noot; Rec. Gen. Enr. Not., 1983, 408, noot A.C.; Rev. Not. 
B., 1982, 479). 

De ouders mogen de door hen gestorte sommen die ze van het door hen 
geopende spaarboekje van het kind afhalen niet in hun eigen belang 
gebruiken (Bergen, 16 juni 1982, gecit.): zij hebben noch het recht vangenot 
noch het recht van beschikking over deze sommen, die eigendom zijn van 
de minderjarige; als beheerders zijn zij rekening en verantwoording ver-
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schuldigd en kunnen door de meerderjarig geworden minderjarige in terug
betaling gedagvaard worden. 
Wanneer de rechtbank overeenkomstig artikel 389, lid 4 B.W. de voor
waarden voor de aanwending van sommen die aan een minderjarige toeko
men bepaalt kan zij geenszins de regels inzake het einde van bet wettelijk 
beheer, de rekening en aansprakelijkheid van de wettelijke beheerders 
wijzigen (Cass., 11 december 1980, R. W., 1981-82, 1609; Arr. Cass., 1980-
81, 408; Pas., 1981, I, 414). 

§ 5. De aansprakelijkheid van de ouders 

284. Artikel1384lid 2 B.W., zoals gewijzigd door de Wet van 6 juli 1977 
(B.S., 2 augustus 1977), bepaalt dat de vader en de moeder aansprakelijk 
zijn voor de schade, veroorzaakt door hun minderjarige kinderen. Lid 5 van 
hetzelfde artikel ontslaat hen van die aansprakelijkheid, indien zij bewijzen 
dat zij de schadeverwekkende daad niet hebben kunnen beletten. 

A. Toepassingsvoorwaarden 

285. De toepassing van artikel 1384, tweede lid op de ouders vereist een 
onrechtmatige daad van het kind, die een derde schade berokkent. Enkele 
van die toepassingsvoorwaarden werden tijdens de besproken periode door 
de rechtspraak onderzocht. 

1. Ouders 

286. Enkel de ouders kunnen aansprakelijk gesteld worden op grand van 
artikel1384, tweede lid. Aan de hand van de afstammingswetgeving wordt 
vastgesteld wie als ouder in aanmerking komt. Het volstaat dat de afstam
ming in rechte vaststaat: of zij wettelijk, natuurlijk, overspelig, bloedschen
nig of adoptief is (vanaf de wet van 31 maart 1987 terug te brengen tot 
wettelijk en adoptief) speelt geen enkele rol. Zo komt o.m. in aanmerking 
de vader, die zijn natuurlijk kind adopteert (Brussel, 19 mei 1983, J.T., 
1983, 578 en R.G.A.R., 1985, nr. 10.926, met noot Keustermans, J.; cf. 
Vandenberghe, H., Vanquickenborne, M., Geelen, K. en De Coster, S., 
,Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1979-1984)", T.P.R., 1987, p. 
1449-1450, nr. 115). De in dit arrest geponeerde stelling, dat de aansprake
lijkheid van de natuurlijke moeder ingevolge de adoptie ophoudt te bestaan 
en plaats maakt voor die van de adoptant, mist echter elke grand. De 
afstamming kan wel belang hebben bij het leveren van het door lid 5 vereiste 
tegenbewijs (cf. infra, nr. 291 in fine). 
De aansprakelijkheid rust cumulatief op de vader en de moeder. Wanneer 
een van hen bet door artikel1384, vijfde lid vereiste tegenbewijs levert, blijft 
aileen de ander aansprakelijk (Gent, 18 september 1981, R. W., 1982-83, 
42). Wanneer geen van beiden het tegenbewijs kan leveren, zijn zij in 
beginsel in solidum aansprakelijk (cf. Guldix, E., , Ouderlijke aansprake-
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lijkheid en familiale aansprakelijkheidsverzekering", R. G.A.R., 1981, 
10.920, nr. 28; Kruithof, R., ,Aansprakelijkheid voor andermans daad: 
kritische bedenkingen bij enkele ontwikkelingen'', in Onreehtmatige daad: 
aetuele tendensen, Vandenberghe, H. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1979, 29. 
Deze bijdrage verscheen teven in R. W., 1978-79, 1393-1426; anders: Baete
man, G., Personen- en gezinsrecht, III, Brussel, E. Story-Scientia, 1988, 
576). 

Over het algemeen wordt de ouderlijke aansprakelijkheid verbonden met 
de uitoefening van het ouderlijke gezag (cf. Vandenberghe, H. en Vanquic
kenborne, M., Geelen, K. en De Coster, S., I.e., p. 1449-1450, nr. 115). Die 
stelling is echter niet zo evident als ze op het eerste gezicht lijkt. Artikel1384, 
tweede lid stelt immers expliciet de minderjarigheid als criterium voorop. 
Wellicht kan de onbekwaamverklaring of de ontzetting uit het ouderlijk 
gezag veeleer een rol spelen bij het Ieveren van het tegenbewijs. De mogelijk
heid tot uitoefening van het ouderlijk gezag is dan een factor, die de 
rechtbank in aanmerking zal nemen om al dan niet tot de aansprakelijkheid 
van een of van beide ouders te besluiten. Volgens R. Kruithof is het immers 
mogelijk dat een ouder v66r zijn onbekwaamverklaring of ontzetting in zijn 
opvoedingsplicht tekortgeschoten is (Kruithof, R., I.e., 28). Wanneer de 
jeugdrechter overgaat tot plaatsing van een minderjarige, heeft de moeder 
geen enkele mogelijkheid meer tot doeltreffende opvoeding en toezicht 
(Vred. St. Joost-ten-Node, 10 december 1985, T. Vred., 1988, 27). De 
plaatsingsmaatregel ontslaat de ouders echter niet van rechtswege van het 
aansprakelijkheidsvermoeden van artikel 1384, tweede lid B.W. (Brussel, 
8 september 1983, R.G.A.R., 1984, nr. 10.829; Rb. Brussel, 6 december 
1985, T. Vred., 1987, 163). (cf. infra, nr. 291). 

Oak het gescheiden Ieven van de ouders heeft op zich geen invloed op de 
werking van het aansprakelijkheidsvermoeden. In tegenstelling tot Frank
rijk, waar zowel de inwoning van het kind als het hoederecht erover 
vereisten zijn om een ouder te kunnen aanspreken (Vandenberghe, H., 
Vanquickenborne, M., Geelen, K. en De Coster, S., I.e., p. 1450-1452, nr. 
116 en gecit. ref.), blijven in Belgie, sinds de wet van 6 juli 1977, de 
gescheiden Ievende ouders beide aansprakelijk voor de daden van hun kind. 
De ouder, aan wie het kind niet is toegewezen, behoudt een residuaire 
opvoedingsplicht (art. 373 B.W.); overigens kan het gebrek in de opvoe
ding, zoals bij de onbekwaamverklaarde of uit het ouderlijk gezag ontzette 
ouder, dateren van voor de scheiding (Guldix, E., I.e., nr. 22; Kruithof, R., 
I.e., 27). De rechter, die beslist dat de aansprakelijkheid van de vader niet 
in het gedrang komt om de enkele reden dat hij de hoede over zijn zoon 
niet had, schendt artikel1384, tweede lid (Cass., 30 mei 1984, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1985, 379; in dezelfde zin: Rb. Antwerpen, 23 februari 1984, 
R.G.A.R., 1986, nr. 11.007; Rb. Brussel, 12 november 1986, T.B.B.R., 
1987, 87; Pol. Luik, 25 mei 1981, J.L., 1982, 159). Wei kan de ouder, die 
het hoederecht over het kind niet heeft, doorgaans veel gemakkelijker het 
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tegenbewijs overeenkomstig artikel 1384, vijfde lid leveren (cf. infra, nr. 
291). 

2. Minderjarigheid 

287. Als kind wordt in aanmerking genomen de burgerlijke minderjarige, 
d.i. de persoon die op het ogenblik van het schadeverwekkend feit de leeftijd 
van 21 jaar niet heeft bereikt. Sommige recbtsleer stelt dat het in bet Iicht 
van de maatschappelijke ontwikkelingen onredelijk is, om de ouders een 
last op te leggen voor jongeren, die tracbten zo snel mogelijk op eigen benen 
te staan (zie o.m. Guldix, E., I.e., nr. 17). Aangezien aileen een wetswijzi
ging bier verandering in kan brengen, past de rechtspraak ook in het geval 
van een oudere minderjarige consequent artikell384, tweede lid B.W. toe, 
zelfs al is bij nog maar enkele maanden van zijn meerderjarigheid verwij
derd (Gent, 18 september 1981, R. W., 1982-83, 42). Dit komt ecbter wei 
de verbaalmogelijkheden van het slachtoffer ten goede; vele jongeren zijn 
immers onvoldoende solvabel (cf. Kruithof, I.e., 34). 

Sommige rechtspraak lost het dilemma op door het tegenbewijs gemakkelij
ker te aanvaarden. Zo werd een voldoende weerlegging van het vermoeden 
van artikel1384, tweede lid B. W. gevonden in het feit, dat een twintigjarige 
jongeman reeds drie jaar een opleiding tot paracommado volgde (Luik, 19 
februari 1987, J.T., 1987,648 en J.L.M.B., 1987, 1285). Zodoende wordt 
het probleem tot een feitenkwestie berleid. In dit verband is overigens de 
hogervernoemde afschaffing van de voorwaarde van inwoning niet van 
belang ontbloot (cf. supra, nr. 286). 

3. Pout, minstens objeetief onreehtmatige daad van het kind 

288. De aansprakelijkheid van de vader en de moeder bestaat, wanneer de 
schade werd veroorzaakt door de objectief onrechtmatige daad van het 
minderjarig kind, ook al beschikt dit niet over het oordeel des onderscheids 
en kan het niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor zijn daden. 
De recbtspraak heeft aldus vermeden dat de schuldonbekwaamheid van 
jonge kinderen (meestal aanvaard tot 7 a 8 jaar) zou leiden tot de uitschake
ling van artikel 1384, tweede lid op een gebied waar het zijn frappantste 
bestaansreden beeft (Kruithof, R., I.e., 34-35). Deze opvatting, die in 1971 
door het Hof van Cassatie bevestigd werd (Cass., 28 oktober 1971, Arr. 
Cass., 1972,219 en Pas., 1972, I, 201, concl. Proc. Gen. Ganshofvan der 
Meerscb, W.), vond ook tijdens de besproken periode navolging in de 
rechtspraak. Aan een kind van acht jaar oud, dat met zijn fiets in een 
aanrijding betrokken wordt, kan geen fout toegerekend worden (Brussel, 
5 maart 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.247), evenmin als aan een driejarig 
kind, dat plotseling van tussen geparkeerde wagens de rijbaan oploopt en 
een ongeval veroorzaakt (Vred. Menen, 25 mei 1983, R. W., 1986-87, 552, 
verkort; zie ook: Rb. Namen, 23 februari 1982, Rev. Reg. Dr., 1982, 211; 
Rb. Mechelen, 20 oktober 1981, R. W., 1983-84, 317). Of bet kind over bet 
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oordeel des onderscheids beschikt, wordt door de feitenrechter soeverein 
beoordeeld (Cass., 27 mei 1982, Arr. Cass., 1981-82, 1201 en Pas., 1982, 
I, 1128). Zo werd wei een fout weerhouden in hoofde van een zevenjarig 
kind, dat op onvoorzichtige wijze de rijbaan oversteekt (Rb. Nijvel, 20 
maart 1985, T.B.B.R., 1987, 86, verkort). 

Zelfs aan een kind van vijf jaar oud, dat zelf de deur van een stilstaande 
auto opende terwijl de motor draaide, werd een fout verweten (Gent, 22 
januari 1985, T. V.B.R., 1985, 118). Anderzijds stelde het Hofvan Cassatie 
dat wettig beslist kan worden dat aan een kind van veertien jaar, dat in een 
ondiep zwembad duikt, geen fout kan toegerekend worden, aangezien het 
niet noodzakelijk beseft dat het een onvoorzichtigheid begaat (Cass., 16 
februari 1984, Arr. Cass., 1983-84, 744; Pas., 1984, I, 684; in casu ging het 
om de aansprakelijkheid van een turnleraar). 

4. Schade aan derden 

289. Aileen derden kunnen zich beroepen op het vermoeden van fout van 
artikel 1384, tweede lid B.W. Zowel het kind, dat zichzelf schade toege
bracht heeft, als een ouder, waaraan het kind schade berokkend heeft, 
vallen buiten het toepassingsgebeid van de bepaling. De minderjarige kan 
er zich bijgevolg niet op beroepen om bevrijd te worden van zijn persoonlij
ke aansprakelijkheid tegenover zijn vader, aan wie hij door een ongeval 
schade berokkende (Gent, 19 september 1981, R. W., 1982-83, 43). En de 
ouders, op hun beurt, kunnen artikel1384, tweede lid B.W. niet inroepen 
tegen de Belgische Staat, waanneer hun zoon, een 19-jarige milicien, over
lijdt na overmatig drankgebruik (Luik, 28 oktober 1981, J.L., 1982, 29). 

B. Grondslag van de aansprakelijkheid. Tegenbewijs 

290. Wanneer de toepassingsvoorwaarden vervuld zijn, ontstaat krachtens 
artikel1384, tweede lid B.W. ten aanzien van de ouders een vermoeden iuris 
tantum van fout, hetzij in het toezicht, hetzij in de opvoeding van de 
minderjarige. Het aanvoeren van een van beide fouten volstaat om tot de 
aansprakelijkheid te besluiten. Het Hof van Cassatie bevestigde dit stand
punt meermaals tijdens de besproken periode (Cass., 20 april 1982, Arr. 
Cass., 1981-82, 1003; Pas., 1982, I, 944; J. T., 1983, 48 en R. W., 1983-84, 
2977, met noot; Cass., 30 mei 1984, Arr. Cass., 1983-84, 1286, Pas, I, 1200, 
en Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 379; Cass., 28 april1987, R. W., 1987-88, 
434, en Verkeersrecht, 1987, 239). De ouders moeten derhalve de afwezig
heid van beide fouten bewijzen om van hun aansprakelijkheid ontheven te 
worden (Cass., 24 januari 1986, R. W., 1987-88, 154; Cass., 25 januari 1985, 
Arr. Cass., 1984-85, 682 en Pas., 1985, I, 603; Cass., 8 januari 1985, Arr. 
Cass., 1984-85, 605 en Pas., 1985, I, 532). Deze rechtspraak vindt algemene 
navolging bij de lagere rechtscolleges (Luik, 12 september 1985, J.L., 1986, 
337; Luik, 7 mei 1985, J.L., 1985, 414; Brussel, 21 februari 1985, R.G.A.R., 
1986, nr. 11.080; Brussel, 21 februari 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11.081; 
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Antwerpen, 30 maart 1984, Pas., 1984, II, 128; Brussel, 15 december 1983, 
R.G.A.R., 1985, nr. 10.944; Brussel, 8 september 1983, R.G.A.R., 1984, 
nr. 10.829; Brussel, 19 mei 1983, R.G.A.R., 1985, nr. 10.926; Gent, 15 
februari 1982, R.G.A.R., 1985, nr. 10.889; Luik, 12 januari 1982, 
R.G.A.R., 1983, nr. 10.683; Rb. Brussel, 12 novembver 1986, T.B.B.R., 
1987, 87; Rb. Charleroi, 8 mei 1985, De Verz., 1985, 515; Rb. Antwerpen, 
23 februari 1984, R.G.A.R., 1986, nr. 11.007; Carr. Namen, 7 oktober 
1983, Rev. Reg. Dr., 1984, 35; Rb. Luik, 18 april 1983, De Verz., 1984, 
171; Rb. Brussel, 13 oktober 1982, R.G.A.R., 1984, nr. 10.773; Rb. 
Nijvel,16 juni 1982, R.G.A.R., 1984, nr. 10.772; Rb. Namen, 23 februari 
1982, Rev. Reg. Dr., 1982, 211; Rb. Luik, 12 februari 1982, R.G.A.R., nr. 
10.669 en De Verz., 1982, 385; Rb. Mechelen, 13 januari 1982, R. W., 
1983-84, 715, met noot; Vred. Menen, 25 mei 1983, R. W., 1986-87, 552). 

Ieder van beide ouders moet voor zich het dubbele tegenbewijs leveren (cf. 
nr. 286). 

De vervulling van de toepassingsvoorwaarden van art. 1384, tweede lid 
B.W. volstaat om het slachtoffer recht te geven op schadevergoeding. 
Wanneer de ouders er niet in slagen het hager omschreven tegenbewijs 
daadwerkelijk te leveren, zorgt het mechanisme van het vermoeden iuris 
tantum ervoor dat tot hun aansprakelijkheid kan besloten worden, zelfs 
indien zij geen persoonlijke fout begaan hebben. Enige nadruk hierop lijkt 
niet overbodig, omdat sommige rechtspraak de neiging vertoont om de 
wettelijk geregelde bewijslast tach om te keren, Zo besliste een rechter dat 
de loutere misstap van een minderjarige -in casu diefstal van een bromfiets 
- geen bewijs uitmaakt van een gebrek in de opvoeding of in het toezicht 
(Rb. Antwerpen, 2 oktober 1981, R. W., 1983-84, 389). Het slachtoffer 
moet echter dergelijk bewijs helemaal niet leveren; het uitgangspunt is 
immers het vermoeden van aansprakelijkheid, dat door de ouders ontkracht 
moet worden. Enkele rechters vergeten dat blijkbaar wel eens (zie o.m. 
Luik, 7 mei 1985, J.L., 1985, 414; Carr. Nijvel, 1 december 1983, 
R.G.A.R., 1985, nr. 10.927; Rb. Antwerpen, 23 februari 1984, R.G.A.R., 
1986, nr. 11.007; Vred. Charleroi, 14 oktober 1985, T. Vred., 1988, 25). 
Zander artikel1384, tweede lid B.W. werkelijk te schenden, kan de recht
spraak vaak ook niet aan de verleiding weerstaan om tach maar een concrete 
fout in hoofde van de ouders aan te halen (a.m. Brussel, 8 september 1983, 
R.G.A.R, 1984, nr. 10.829: de moeder van een geplaatste minderjarige 
weigert maandenlang met hem contact op te nemen of hem bij haar op 
vacantie te laten komen; Gent, 18 september 1981, R. W., 1982-83, 42: de 
vader die naast zijn zoon in de wagen zit en hem niet aanspoort snelheid 
te minderen). Uiteindelijk leidt deze werkwijze ook tot een feitelijke 
omkering van de bewijslast (cf. Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., 
Geelen, K. en De Coster, S., I.e., p. 1470, nr. 126; Kruithof, R., I.e., 35-36; 
en gecit. ref.). Door de drang naar vaststelling van een persoonlijke fout 
vervaagt het onderscheid met artikel 1382-1383 B.W. 
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I. Tegenbewijs van goede opvoeding 

291. De rechtbanken beoordelen het tegenbewijs van goede opvoeding 
uitermate soepel (Guldix, E., I.e., nr. 18; Kruithof, R., I.e., 36, en gecit. 
ref.; Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en De Coster, 
S., I.e., p. 1468-1469, nr. 126). Bij een ,goede opvoeding" worden op 
gepaste wijze de middelen aangewend, die tot de vorming en de ontwikke
ling van de minderjarige bijdragen. Daarbij wordt rekening gehouden met 
de Ieeftijd van het kind, met zijn persoonlijke aanleg, met zijn milieu, met 
de opleiding en het beroep van de ouders, met de actuele maatschappelijke 
context en sociale zeden, en met de concrete gezinssituatie (Luik, 28 april 
1983, Rev. Trim. Dr. Pam., 1986, 232 en J.L., 1983, 285). Dergelijke vage 
en abstracte criteria noodzaken het slachtoffer vaak om hoe dan ook een 
concrete fout in hoofde van de ouders aan te tonen, wat strijdig is met het 
systeem van artikel 1384, tweede lid (cf. supra, nr. 290). Bovendien Ieidt 
een en ander tot een casulstische benadering en onvermijdelijk tot tegenstrij
dige beslissingen. 

Meestal volstaat een zeer algemeen tegenbewijs. Wettelijk verantwoord is 
aldus het arrest, dat een van de ouders van zijn aansprakelijkheid ontheft 
omdat die ouder aan zijn kind een behoorlijke opvoeding gegeven heeft 
(Cass., 8 januari 1985, J.T., 1986, 599, Arr. Cass. 19084-85, 605 en Pas. 
1985, I, 532). Schoolattesten, die op goed schoolgedrag wijzen, volstaan om 
het foutvermoeden te weerleggen (Antwerpen, 30 maart 1984, Pas., 1984, 
II, 128; Luik, 12 januari 1982, R. G.A.R., 1983, nr. 10.683 en J.L., 1982, 
333; Corr. Namen, 7 oktober 1983, Rev. Reg. Dr., 1984, 35; Rb. Namen, 
23 februari 1982, Rev. Reg. Dr., 1982, 211). 

Zo ook, wanneer op het gedrag van een minderjarige van bijna 21 jaar 
eenvoudigweg niets aan te_merken valt (Gent, 18 september 1981, R. W., 
1982-83, 42), of wanneer een sociale enquete aantoont dat de ouders hun 
zoon een opvoeding verstrekt hebben, die wellicht streng is, maar overeen
stemt met hun sociale, culturele, intellectuele en morele achtergrond (Luik, 
16 maart 1984, J.L., 1984, 265; in dezelfde zin: Rb. Brussel, 13 oktober 
1982, R.G.A.R., 1984, nr. 10.773). 

De ouders die aantonen, dat bij het minste teken van moeilijkheden het kind 
onder toezicht van de jeugdbescherming gesteld werd, weerleggen op vol
doende wijze het aansprakelijkheidsvermoeden (Luik, 28 april 1983, J.L., 
1983, 285). Een echtscheiding, die een wettelijke oorzaak van de ontbinding 
van het huwelijk is, maakt op zich geen fout in de opvoeding van het kind 
uit (Brussel, 19 mei 1983, R.G.A.R., 1985, nr. 10.926 en Brussel, 10 
december 1987, J.L., 1988, 155, met noot Philippe, D.M.). Maar de ouders, 
die door hun zeer bewogen scheiding beschouwd moeten worden als de 
werkelijke oorzaak van het trauma, dat hun zoon tot misdadigheid dreef, 
leveren geen afdoend tegenbewijs. Nochtans trachtten zij de jongen te 
helpen. o.m. via raadpleging van verscheidene bij de jeugdbescherming 
betrokken instellingen; bovendien doorstond hun tweede zoon de crisis 
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zonder vergelijkbare gevolgen (Jeugdrb. Luik, 26 oktober 1984, J.L., 1985, 
170, met noot Henry, P.; cf. eveneens Luik, 12 september 1985, J.L., 1986, 
337; Brussel, 19 mei 1983, R.G.A.R., 1985, nr. 10.926; Rb. Charleroi, 8 
mei 1985, De Verz., 1985, 515). Deze laatste uitspraak lijkt een veel juistere 
toepassing van de principes van artikel1384, tweede lid (en van de Wet op 
de Jeugdbescherming van 8 april 1965) dan de hoger aangehaalde recht
spraak. In dezelfde zin werd beslist dat de loutere uitdrukking van de goede 
opinie, die de ouders over zichzelf en hun opvoedingsmethode hebben, niet 
volstaat om het vermoeden van fout te weerleggen; in casu konden de ouders 
niet aantonen dat zij, na al vroeger aansprakelijk gesteld te zijn voor 
misdrijven, gepleegd door hun minderjarig kind, hun opvoedingswijze en 
toezicht hadden aangepast (Brussel, 21 februari 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 
11.080). 

Zoals hoger aangehaald, ontsnappen de ouders niet a priori aan het vermoe
den van fout in de opvoeding, omdat een kind door de jeugdrechter in een 
instelling is geplaatst. Het tegenbewijs wordt echter wel gemakkelijker. Zo 
werd geen fout in de opvoeding aangenomen, wanneer een licht mentaal 
gehandicapte en karaktergestoorde jongen uit een instelling ontsnapt en 
brand sticht in het pand van een derde (Rb. Antwerpen, 23 februari 1984, 
R.G.A.R., 1986, nr. 11.007). 

Er is evenmin een fout in de opvoeding wanneer een minderjarige blijk geeft 
van werkelijk onhebbelijk gedrag, dat ook de opvoeders van de instelling 
niet op een gepaste manier hebben kunnen behandelen, en wanneer daaren
boven vaststaat dat de ouders aan hun kind alles, wat wenselijk is, verstrekt 
hebben (Brussel, 21 februari 1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11.081). Vooral die 
laatste uitspraak neigt weer naar de vraag om een concreet bewijs door het 
slachtoffer van een fout in hoofde van de ouders. 

Zoals reeds aangehaald (cf. supra, nr. 290), is er heel wat rechtspraak die 
het op prijs schijnt te stellen toch een concrete fout in de opvoeding aan 
te halen. Het algemene tegenbewijs volstaat dan niet meer. Daarbij wordt 
vaak de aard van de onrechtmatige daad van het kind in aanmerking 
genomen. Het arrest, dat de ouders aansprakelijk stelt wegens de gebrekkige 
opvoeding van een minderjarige, die bepaalde feiten pleegt terwijl hij onder 
politietq,ezicht staat, schendt artikel 1384, tweede lid niet (Cass., 20 april 
1982, Arr. Cass., 1981-82, 1003; Pas. 1982, I, 944, R. W., 1983-84, 2977, 
met noot; en J. T., 1983, 48). Een veertienjarige jongen, die met een 
vuistslag de neus van een medeleerling breekt, geeft hoegenaamd geen blijk 
van een goede opvoeding (Rb. Luik, 18 april 1983, De Verz., 1983, 171), 
evenmin als de vijftienjarige jongen, die een medeleerling buiten de school 
opwacht om met hem op krachtdadige wijze af te rekenen (Rb. Mechelen, 
13 januari 1982, R. W., 1983-84, 715, met noot), of een jongen, die een 
medeleerling ernstige letsels toebrengt (Antwerpen, 30 mei 1986, De Verz., 
1987, 146). Het gedrag van een dertienjarige jongen, afkomstig uit een 
intellectueel midden en zelf normaal begaafd, die ondanks een verbodsteken 
en een waarschuwing van zijn vriendje een hooginspanningspyloon beklimt, 
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wijst op een slechte opvoeding (Rb. Nijvel, 16 juni 1982, R.G.A.R., 1984, 
nr. 10. 772), net zoals dat van een kind dat in groep vandalenstreken uithaalt 
(Rb. Bergen, 30 juni 1981, Rev. Rev. Dr., 1983, 26), of dat van een 
vijftienjarige jongen, die ,om zich te amuseren" een spuitbus met verf 
ledigt op een aantal parkeermeters en een geparkeerde wagen (Vred. Brus
sel, 16 januari 1987, T. Vred., 1987, 116). Een negenjarig kind, dat in een 
tennisclub binnendringt en in het clubhuis al spelend brand sticht, toont 
aileen al door de feiten zijn slechte opvoeding aan (Rb. Gent, 16 april1987, 
T.G.R., 1987, 62). 

Ook de opvoeding van een twaalfjarige jongen, die benzine uitgiet op een 
open vuur en daardoor zijn jongere speelkamaraadjes verwondt, laat te 
wensen over, als hem het onvoorzichtige van dergelijke handeling niet is 
bijgebracht (Luik, 15 juni 1983, J.L., 1984, 209, met noot Jeunehomme, 
J.F., bevest. Cass., 24 januari 1986, R. W., 1987-88, 154). De opvoeding 
moet ook goed gedoseerd zijn: ze mag noch te streng, noch te laks zijn. Een 
meisje reageert tegen haar totaal gebrek aan vrijheid en het autoritaire van 
haar vader door het plegen van een diefstal (Brussel, 19 mei 1983, J. T., 
1983, 578 en R.G.A.R., 1984, nr. 10.843, met noot). Een rninderjarige van 
15 jaar koopt bij een wapenhandelaar een karabijn kaliber .22, waarmee 
hij zijn buurman in de borst schiet en zwaar verwondt, omdat deze een van 
de katten van de jongen heeft afgemaakt. De ouders zijn in solidum 
aansprakelijk met de wapenhandelaar, daar zij wegens hun echtelijke 
moeilijkheden hun zoon totaal verwaarloosden en hem o.m. toelieten er een 
bescheiden arsenaal op nate houden (Rb. Charleroi, 8 mei 1985, De Verz., 
1985, 515). Gebrek aan belangstelling en genegenheid voor het kind kan in 
seal een fout uitmaken (Cass., 28 april1987, R. W., 1987-88, 434; Brussel, 
12 november 1986, T.B.B.R., 1987, 87; Antwerpen, 30 mei 1986, De Verz., 
1987, 146; Brussel, 8 september 1983, R.G.A.R., 1984, nr. 10.829; Gent, 
15 februari 1982, R.G.A.R., 1985, nr. 10.889). 

De kennis van het verkeersregelement maakt deel uit van de opvoeding (zie 
voor kritische beschouwingen daarover o.m.: Fagnart, J.L., ,Les faits 
generateurs de responsabilite. Apen;:u des principales tendances actuelles", 
in Responsabilite et reparation des dommages: Dalcq, R.O., Delperee, F. 
en Fagnart, J.L. (ed.), Brussel, Ed. du Jeune Barreau, 1983, 20). Als een 
kind van 7 jaar roekeloos de rijbaan oversteekt, wijst dit op een gebrekkige 
opvoeding (Rb. Nijvel, 20 maart 1985, T.B.B.R., 1987, 86, verkort). De 
moeder van een achtjarig kind, dat door een onverwacht maneuver met zijn 
fiets in een aanrijding met een auto betrokken raakt, wordt voor een vijfde 
van de schade aansprakelijk gesteld wegens gebreken in de opvoeding en 
het toezicht. De overige schade komt ten laste van de automobilist, die het 
rijgedrag van het kind toch had moeten voorzien (Brussel, 5 maart 1986, 
R.G.A.R., 1987, nr. 11.247). 

Maar wanneer een minderjarige van veertien jaar, die een chauffeur-bestel
ler helpt bij zijn leveringen, het stuur mag overnemen en een ongeval 
veroorzaakt, wordt geen fout in de opvoeding weerhouden (Luik, 7 mei 
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1985, R.G.A.R., 1986, nr. 11.024); er is evenmin een fout in de opvoeding 
van een zestienjarige, die met zijn fiets in aanrijding komt met een auto 
(Vred. Charleroi, 14 oktober 1985, T. Vred., 1988, 25). De ouders van een 
driejarig kind, dat plotseling en onvoorzienbaar de rijbaan oploopt en een 
ongeval veroorzaakt, wordt geen fout in de opvoeding ten laste gelegd 
(Vred. Menen, 25 mei 1983, R. W., 1986-87, 552, verkort) (wei in het 
toezicht, cf. infra, nr. 292). Ben jongen van 13 jaar,, die in zijn vrije tijd 
een landbouwer helpt, veroorzaakt een ongeval met diens tractor. De 
beslissing, die stelt dat in dergelijk geval het vermoeden van fout in de 
opvoeding zelfs niet ter sprake hoeft te komen, kan niet goedgekeurd 
worden (Vred. Torhout, 23 maart 1982, R. W., 1985-86, 1648, verkort, met 
noot; de motivering werd gestaafd met een alleenstaand en overigens vrij 
oud arrest van het Hof van Cassatie: zie Cass., 9 juli 1934, Pas., 1934, I, 
352). Sommige rechtspraak oordeelt al te streng. De ouders van een minder
jarige, die tijdens een schooluitstap onder toezicht van vijf leerkrachten een 
medeleerling tijdens een minigolfspel met een uitzwaaiende stick kwetst, 
worden in solidum met de leerkrachten aansprakelijk geacht (Antwerpen, 
21 november 1984, Limb. Rechtsl., 1986, 187, met noot Van Helmont, P.). 
Waar is hier de fout in de opvoeding? (cf. supra, nr. 294). In een bijzonder 
geval ten slotte speelt de afstamming van het kind een rol bij het leveren 
van hettegenbewijs (cf. supra, nr. 286). Ben adoptieve vader weerlegt op 
afdoende wijze het vermoeden van fout, wanneer hij aantoont dat zijn bijna 
twintigjarige adoptieve zoon, die een misdrijf beging, slechts acht maanden 
tevoren geadopteerd werd en derhalve niet door hem werd opgevoed, en hij 
bovendien niet bij hem inwoont (Rb. Brussel, 18 februari 1986, Pas., 1986, 
III, 39). 

2. Tegenbewijs van voldoende toezicht 

292. De dubbele grondslag van de ouderlijke aansprakelijkheid houdt in 
dat de ouders naast de goede opvoeding, ook de uitoefening van het 
normaal vereiste toezicht moeten aantonen (Cass., 24 mei 1982, Arr. Cass., 
1981-82, 1179 en Pas., 1982, I, 1114; cf. supra, nr. 290 en de ald. gecit. ref.). 
De verplichting tot toezicht moet in concreto beoordeeld worden, op een 
rechtvaardige, menselijke, redelijke wijze; de nauwlettendheid en waak
zaamheid van de ouders moet beschouwd worden in verhouding tot de 
sociale werkelijkheid en de noodwendigheden van het hedendaagse leven 
(Gent, 22 januari 1985, T. V.B.R., 1985, 118; Luik, 12 januari 1982, 
R.G.A.R., 1983, nr. 10.683; Corr. Namen, 7 oktober 1983, Rev. Reg. Dr., 
1984, 35; Rb. Namen, 23 februari 1982, Rev. Reg. Dr., 1982, 211). Bij deze 
beoordeling spelen in elke geval de leeftijd en het karakter van het kind een 
belangrijke rol. Over het algemeen neemt de rechtspraak aan dat de intensi
teit van het toezicht omgekeerd evenredig is tot de leeftijd van de minderjari
ge: adolescenten moeten niet onafgebroken gecontroleerd worden (Brussel, 
15 december 1983, R.G.A.R., 1984, nr. 10.944- 17 jaar; Luik, 12 januari 
1982, R.G.A.R., 1983, nr. 10,683 - 11 jaar; Rb. Luik, 26 oktober 1984, 
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J.L., 1985, 170- 16 en 17 jaar; Corr. Namen, 7 oktober 1983 -16 jaar; Rb. 
Brussel, 13 oktober 1982, R.G.A.R., 1984, nr, 10.773 met noot- 11 en 14 
jaar; Rb. Nijvel, 16 juni 1982, R.G.A.R., 1984, nr. 10.772, hoger gecit.; 
Rb. Namen, 23 februari 1982, Rev. Reg. Dr., 1984- 12 jaar; Rb. Mechelen, 
13 januari 1982, R. W., 1983-84, 715, met noot- 15 jaar; Vred. Charleroi, 
14 oktober 1985, T. Vred., 1988, 25). Het is niet meer dan normaal dat 
kinderen van een zekere leeftijd over de nodige bewegingsvrijheid beschik
ken (cf. Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. en De 
Coster, S., I.e., p. 1473, nr. 127). 

Voor jeugdige kinderen moet het toezicht veel strikter uitgeoefend worden 
(zie o.m. Vred. Menen, 25 mei 1983, R. W., 1986-87, 552). Maar ook voor 
hen is de bewakingsplicht geen absoluut, daadwerkelijk en voortdurend 
toezien, dat noodzakelijkerwijze iedere schadeverwekkende daad uitsluit 
(Gent, 22 januari 1985, T. V.B.R., 1985, 118). 

Wanneer het kind zich onder het toezicht van een andere persoon bevindt 
(b.v. de andere ouder, de aansteller, een instelling, het Ieger, de school, ... ), 
zijn de vader en/ of de moeder niet a priori van hun plicht tot toezicht 
ontheven (cf. infra, nr. 294). Nochtans aanvaardt de rechtspraak in dergelij
ke gevallen vrij gemakkelijk het tegenbewijs. Ben 17-jarige, die tewerkge
steld is met een leercontract, staat onder het toezicht van zijn leermeester, 
die voor de beroepsopleiding en bewaking instaat en niet onder dat van zijn 
ouders (Rb. Luik, 12 februari 1982, R.G.A.R., 1983, nr. 10.069 en De 
Verz., 1982, 385). 

Ben jongen van 13 jaar, die in zijn vrije tijd een landbouwer helpt, staat 
op dat ogenblik onder diens toezicht en niet onder dat van zijn ouders (Vred. 
Torhout, 23 maart 1982, R. W., 1985-86, 1648, verkort, met noot). Ben 
minderjarige, die een chauffeur-besteller bij zijn leveringen helpt, staat op 
dat ogenblik niet onder toezicht van zijn ouders (Luik, 7 mei 1985, 
R.G.A.R., 1986, nr. 11.024). Op school staat een kind niet onder toezicht 
van zijn ouders (Antwerpen, 30 mei 1986, Pas., 1979, I, 108, J.T., 1980, 
508 en R.G.A.R., 1979, nr. 10.076). De ouders moeten niet instaan voor 
een jongen van 20 jaar, die al drie jaar in opleiding is bij de paracomman
do's (Luik, 19 februari 1987, J.T., 1987,648 en J.L.M.B., 1987, 1285). De 
plaatsing van een minderjarige in een instelling ontneemt zijn moeder elke 
mogelijkheid tot het uitoefenen van toezicht (Vred. St.-Joost-ten-Node, 10 
december 1985, T. Vred., 1988, 27). Maar wanneer de zoon een weekend 
bij zijn moeder mag verblijven, en zij laat na hem terug te sturen naar de 
instelling of minstens te informeren naar zijn terugkeer, verzaakt zij aan 
haar toezichtsplicht (Brussel, 8 september 1983, R.G.A.R., 1984, nr. 
10.829). De toelating van de ouders aan hun- goed opgevoede- minder
jarige zoon om bij een ander echtpaar, dat zij niet kennen, te verblijven, 
maakt geen fout in het toezicht uit, ook al blijkt de jongen met het bewuste 
echtpaar deelgenomen te hebben aan een diefstal en een moord (Bergen, 15 
maart 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 381; anders: Jeugdrb. Charleroi, 
8 oktober 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985. 381). 
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Er is geen fout in het toezicht in hoof de van de vader, wiens negentienjarige 
zoon, beroepsmilitair, bij hem op het ogenblik van de feiten een verlof 
doorbrengt, indien blijkt dat enerzijds de jongen door de legeroverheid in 
een psychiatrische dienst was geplaatst en anderzijds hij het ouderlijk gezag 
niet meer aanvaardde (Corr. Nijvel, 1 december 1983, R.G.A.R., 1985, nr. 
10.927). De ouders, die hun vijfjarig kind op het voetpad voor·hun huis met 
zijn fietsje Iaten spelen, komen niet tekort aan hun plicht van bewaking 
(Antwerpen, 5 maart 1986, Verkeersrecht, 1987, 39). 

Dit is wei het geval voor de ouders, die hun tienjarig kind laten spelen in 
een ruimte, waar allerlei gevaarlijke machines opgesteld staan (Vred. St.
Gillis, 10 juni 1981, T. Vred., 1987, 111; het geciteerde vonnis schendt 
echter artikel 1384, tweede lid door het toe te passen op een geval waarin 
het kind zichzelf kwetst). Ook de vader, wiens twaalfjarige zoon zijn 
speelkamaraadjes verwondt door op een open vuur een kan benzine uit te 
gieten, houdt onvoldoende toezicht (Luik, 15 juni 1983, J.L., 1984, 209, 
met noot Jeunehomme, J.F., bevest. Cass., 24 januari 1986, R. W., 1987-
88, 154). 

C. Samenloop van verschillende aansprake/ijkheidsrege/s 

293. Het vermoeden van aansprakelijkheid tegen de ouders laat de aanspra
kelijkheid van de minderjarige wegens persoonlijke fout, op grond van 
artikel1382-83 B.W., integraal bestaan. In voorkomend geval is het kind 
in solidum aansprakelijk met zijn ouders (cf. Vandenberghe, H., Van 
Quickenborne, M., Geelen, K. en De Coster, S., /.c., p. 1452-1454, nr. 118, 
en gecit. ref.). Beging het kind echter een misdrijf, dan voorziet artikel 61 
§ 3 van de Jeugdbeschermingswet van 8 april1965 de hoofdelijke aanspra
kelijkheid van de ouders (Kruithof, R., I.e., 29; cf. supra, nr. 1). Vanzelf
sprekend moet het kind schuldbekwaam zijn (cf. supra, nr. 5). 

294. De aansprakelijkheid van de ouders kan niet samen met die van 
leraars, ambachtslui of aanstellers bestaan. De toepasselijkheid van artikel 
1384, tweede, derde en vierde leden is alternatief, niet cumulatief (zie Cass., 
22 september 1978, Arr. Cass., 1978-79,96, Pas., 1979, I, 108, J.T., 1980, 
508 en R.G.A.R., 1979, nr. 10.076, betreffende de cumul van aansprake
lijkheid van ouders en onderwijzers). Deze stelling stuit in de rechtsleer op 
hevige kritiek (cf. Vandenberghe, H., Van Quickenborne, M., Geelen, K. 
en De Coster, S., I.e., p. 1454-1457, nr. 119, en talrijke gecit. ref.). 

Het Hof gaat voorbij aan de dubbele grondslag van de ouderlijke aanspra
kelijkheid: wat staat immers, bij feiten gebeurd op school of op het werk, 
de vaststelling van een fout in de opvoeding van de minderjarige in de weg? 
De lagere rechtspraak legt zich dan ook niet voetstoots bij deze stelling neer 
en is zeer verdeeld. Sommige uitspraken blijven bij het principiele verbod 
van samenloop (Bergen, 24 september 1984, Pas., 1984, II, 151, met noot; 
Rb. Hasselt, 5 september 1983, Limb. Rechtsl., 1986, 191; Rb. Brugge, 3 
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september 1984, T. V.B.R., 1984, 136). Andere erkennen, al dan niet 
impliciet, de mogelijkheid van cumul (Antwerpen, 30 mei 1986, De Verz., 
1987, 146; Antwerpen, 21 november 1984, Limb. Rechtsl., 1986, 187, met 
noot Van Helmont, P.; Rb. Tongeren, 17 december 1986, T.B.B.R., 1987, 
187; Rb. Luik, 18 april1983, De Verz., 1983, 171; Rb. Mechelen, 13 januari 
1982, R. W., 1983-84, 715, met noot; cf. voor nadere bespreking supra, nr. 
292). 

295. De ouders zijn aansprakelijk voor de objectief onrechtmatige daad 
van hun geestesziek minderjarig kind (cf. Vandenberghe, H., Van Quicken
borne, M., Geelen, K. en De Coster, S., I.e., p. 1460-1461, nr. 121, en gecit. 
ref.). Ook in dergelijk geval kunnen de ouders desgevallend het vereiste 
tegenbewijs leveren (cf. Pol. Luik, 11 mei 1983, J.L., 1983, 300). Het 
slachtoffer kan bovendien de krankzinnige minderjarige zelf aanspreken op 
grond van artikel1386bis B.W. 

Artikel 1384, tweede lid B.W. is echter niet toepasselijk op de schade, 
veroorzaakt door een geesteszieke meerderjarige in staat van verlengde 
minderjarigheid (Brussel, 5 maart 1986, R.G.A.R., 1987, nr. 11.247). 

AFDELING 6 

ALIMENT A TIE 

(Zie Gerlo, J., Onderhoudsgelden, Kluwer, rechtsw., Antwerpen, 1985, 
298; Gallus, N. en Maingain, B., ,Les pensions alimentaires en droit 
familial", in X., Droitdespauvres. Pauvredroit?, 192-280; Van Gijsel, A., 
''Sur quelques idees re9Ues a propos des obligations alimentaires''' J. T.' 
1987, 341-342) 

§ 1. Natuurlijke verbintenis tot bet verschaffen van levensonderhoud 

296. Zo de vaderlijke afstamming van de echtgenoot van de moeder wette
lijk vaststaat heeft een kind geen onderhoudsvordering tegen de waarschijn
lijke vader (art. 336 B. W .); door jarenlang het onderhoud en de opvoeding 
ten laste te nemen van het in overspel verwekte kind zet de feitelijke 
(biologische) vader evenwel een natuurlijke verbintenis om in een burgerlij
ke (Rb. Luik, 12 november 1982, Jur. Liege, 1983, 175, noot Fettweis, A. 
Vgl. Cass., 6 juni 1975, vorig overzicht, T.P.R., 1981, 917). 

Het feit dat een kind opgroeit in het gezin gevormd door een van zijn ouders 
en diens nieuwe echtgenoot impliceert voor laatstgenoemde geen natuurlijke 
verbintenis tot levensonderhoud t.a.v. het kind (Rb. Mechelen, 2 februari 
1982, R. W., 1982-83, 97, noot Pauwels, J., ,Onderhouds- en opvoedings
plicht van anderen dan de wettige ouders van het kind"); in hoofde van de 
stiefouder bestaat wei geen rechtstreekse wettelijke onderhoudsverplich-
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ting, maar via zijn verplichting bij te dragen in de lasten van het huwelijk 
bestaat in zijn hoof de toch een wettelijke verbintenis t.a.v. de in het nieuwe 
gezin opgevoede kinderen. 

Het kind dat zijn loon aan zijn ouders afstaat voert een natuurlijke 
verbintenis uit indien het gezin zes kinderen telt en de vader bovendien 
invalide is (Rb. Mechelen, 21 februari 1984, Pas., 1984, III, 60). 

De vader die voor een kind - bewust - meer onderhoudsgeld betaalt dan 
dat waartoe hij door de rechter veroordeeld werd, voldoet eveneens een 
natuurlijke verbintenis, zodat hij het teveel betaalde niet kan terugvorderen 
(Beslagr. Namen, 2 januari 1984, Rev. Reg. Dr., 1984, 195). 

Een dochter zorgt jarenlang voor haar oude moeder en vader; na het 
overlijden van de moeder en kort voor zijn eigen overlijden schrijft de vader 
een schuldbekentenis t.v.v. zijn dochter, ten laste van zijn nalatenschap en 
deze van zijn overleden vrouw. De vordering van de dochter tegen de andere 
kinderen wordt verworpen; zij vervulde een ]outer morele verplichting 
(art. 371 B.W.); de vader kan zijn nalatenschap en deze van zijn vrouw niet 
verbinden om deze morele verplichting te vergoeden (Antwerpen, 29 okto
ber 1984, Rev. Not. B., 1985, 142. De dochter had er allicht beter aan 
gedaan haar verhaal te steunen op art. 205 B.W. dan op een (verdachte) 
schuldbekentenis. Vgl. nr. 297 in fine). 

§ 2. Behoeften van de schuldeiser en vermogen van de schuldenaar 

297. De plicht tot levensonderhoud (zoals omschreven in art. 208 B.W.) 
veronderstelt niet dat degene die onderhoudsgeld vordert in nood zou 
verkeren (Cass., 4 februari 1980, Pas., 1980, I, 649; Arr. Cass., 1979-80, 
656): behoeftigheid is een betrekkelijk begrip. 

Alleen de echtgenoot (art. 213 B.W.), de gewezen echtgenoot (art. 301 
B.W.) en de opvoedingbehoevende kinderen (art. 203 B.W.) hebben even
wei recht op het behoud- in de mate van het mogelijke- van hun vroegere 
levensstandaard. Dit is niet het geval voor de langstlevende echtgenoot, die 
recht op onderhoud ten laste van de nalatenschap heeft, wanneer hij in 
relatieve nood verkeert (Zie Gerlo, J., o.c., 243, nr. 303 en de referenties 
aldaar. Anders: Vred. Gent, 3 november 1978, bevestigd door Rb. Gent, 
19 december 1979, R. W., 1981-82, 956 en 964; zie ook Swennen, L., ,De 
vordering tot levensonderhoud van de langstlevende echtgenoot ten laste 
van de nalatenschap", R. W., 1981-82, 913-938). 

De rechter moet rekening houden met alle gegevens die de vermogenstoe
stand van beide partijen in een onderhoudsgeding kunnen belnvloeden, o.a. 
de mogelijkheid van de schuldeiser om in zijn eigen onderhoud te voorzien 
(Cass., 19 februari 1987, J. T., 1987, 466). 

Bij het bepalen van de behoeften van de schu/deiser van onderhoudsgeld 
moet rekening gehouden worden met zijn gezinslasten en/ of gezinsinkom
sten: bet feit dat de vrouw samenwoont met een andere man ontslaat haar 
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echtgenoot slechts van zijn verplichting onderhoudsgeld te betalen zo hij 
bewijst dat zij materieel (voldoende) wordt geholpen door haar minnaar 
(Kort ged. Luik, 11 juni 1985, Jur. Liege, 1986, 42. Zie ook Rb. Brugge, 
5 januari 1981, T. Not., 1981, 204; Vred. Merksem, 6 november 1981, 
R. W., 1983-84, 319; Vred. Borgerhout, 4 maart 1982, R. W., 1982-83, 471). 

Ook bij het beoordelen van een vordering inzake alimentatie voor de 
kinderen na echtscheiding moeten de inkomsten van de nieuwe echtgenoot 
of van de concubijn in rekening worden gebracht, ook al bestaat er geen 
feitelijke onderhoudsplicht tussen de juridische of feitelijke stiefouder en 
de kinderen (Vred. St.-Kwintens-Lennik, 25 oktober 1982, R. W., 1982-83, 
1943; Vred. Brussel, 4 juli 1985, T. Vred., 1986, 301; vgl. evenwel Rb. 
Brussel, 15 april 1981, R. W., 1981-82, 1357, noot Pauwels, J.). 

Een moeder die samenwoont met haar zoon die alleen in haar behoeften 
voorziet, kan geen onderhoudsbijdrage vorderen van haar andere kinderen; 
zij is immers niet behoeftig. Enkel de zoon zelf zou een deel van zijn kosten 
kunnen terugvorderen (Vred. Brugge, 4 maart 1983, R. W., 1983-84, 2706, 
kritische noot Pauwels, J., , Wie gevoed wordt, past het zwijgen"), maar 
dan alleen de in het verleden gemaakte kosten, op grond van vermogensver
rijking zonder oorzaak, en niet de in de toekomst te maken kosten: alleen 
de onderhoudsgerechtigde ascendent zelf kan op grond van artikel 205 
B.W. een vordering instellen (Vred. Brussel, 24 december 1981, T. Vred., 
1982, 65). 

Om dergelijke onbillijkheden te vermijden zou een artikel 205ter B.W. 
moeten ingevoerd worden, naar het voorbeeld van artikel 203bis B.W., dat 
de onderhoudsplichtige ouder een verhaal voor de toekomst toekent tegen 
zijn mede-ouder (Zie verder, nr. 304). 

298. Het vermogen van de schuldenaar kan eveneens gunstig be1nvloed 
worden door een nieuw huwelijk of concubinaat (Vred. St.-Kwintens-Len
nik, 25 oktober 1982, gecit.; Vred. Hoei, 4 oktober 1984, Jur. Liege, 1984, 
519): de inkomsten van de echtgeno(o)t(e) vallen immers in het gemeen
schappelijk vermogen zo de echtgenoten zonder huwelijkscontract of onder 
een bedongen gemeenschapsstelsel zijn gehuwd; en ook van personen die 
onder zuivere scheiding van goederen gehuwd zijn of die ongehuwd samen
wonen mag aangenomen worden dat zij hun inkomsten in feite delen (Zie 
ook noot Gerlo, J. onder Brussel, 5 februari 1986, T.B.B.R., 1987, 49). 

299. Anderzijds kan de draagkracht van de schuldenaar verminderd wor
den door gezinslasten die op hem wegen. In zijn arrest van 21 april 1983 
beslist het Hof van Cassatie dat ook de lasten uit het nieuwe huwelijk van 
de schuldenaar, en meer bepaald deze m. b. t. het onderhoud van de kinderen 
van zijn nieuwe echtgenote invloed hebben op zijn draagkracht (Cass., 
21 april 1983, J.T., 1983, 663, noot Afschrift, T. (arg. art. 221 B.W.); 
Vred. Borgerhout, 4 maart 1982, R. W., 1982-83, 471). 
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------------- --------·---- -------

Ret feit dat hij in voorlopige hechtenis werd genomen ontslaat een vader 
niet van de onderhoudsverplichting tegenover zijn kinderen, zeker niet 
wanneer vaststaat dat hij zelf nog onderhoud van zijn ouders kan vorderen 
(Vred. Luik, 17 november 1982, Jur. Liege, 1982, 447); al kan evengoed 
aangenomen worden dat deze ouders zelf worden aangesproken, gelet op 
de insolvabiliteit van de primair aangesproken onderhoudsplichtige, b.v. 
wegens langdurig verblijf in de gevangenis (Rb. Luik, 6 februari 1984, Jur. 
Liege, 1984, 391). 
Bij bet bepalen van bet verscbuldigde onderboudsgeld is de rechter niet 
gebouden door bet bedrag van de inkomsten vermeld in de belastingaangifte 
van de schuldenaar; zelfs al werd het aangegeven bedrag door de fiscale 
administratie aanvaard, dan nog beeft dit slechts een indicatieve waarde 
(Cass., 25 april1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 188; Pas., 1985, I, 1048; 
Brussel, 2 april1984, J. T., 1984, 427; Rb. Brussel, 20 november 1985, J. T., 
1986, 113). 
De inkomsten van de onderboudsplicbtige waarvan uitgegaan wordt betref
fen bet bedrag dat overblijft na aftrek van de sociale en fiscale verplicbtin
gen; bet verschuldigde onderhoudsgeld wordt dus niet berekend in verbou
ding tot het bruto-inkomen van de onderhoudsplichtige (Cass., 11 juni 
1987, Rev. Not. B., 1987, 465 (i.v.m. art. 301 B.W., maar veralgemeen
baar)). 
Indien de onderboudsschuldenaar als vennoot een meerderheidsparticipatie 
bezit in een bedrijf zodat bij kan beslissen over bet reserveren of uitkeren 
van de winsten, kan de rechter bij het bepalen van zijn vermogen rekening 
bouden met gereserveerde winsten (Cass., 27 juni 1980, Rev. Prat. Soc., 
1982, 123, opm.). 

300. De onderboudsverplicbting om vat de verplichting de begrafeniskosten 
van de onderboudsgerecbtigde te betalen, zo geen enkele erfgenaam diens 
nalatenschap (zuiver) aanvaardt: zelfs wanneer de kinderen de nalatenscbap 
verwerpen, zijn zij op basis van artikel 205 B. W. verplicbt de begrafeniskos
ten van hun overleden moeder of vader te dragen (Rb. Turnbout, 12 april 
1983, R. W., 1983-84, 1092, noot J.; Vred. St.-Niklaas, 25 november 1985, 
R. W., 1986-87, 1632, noot Verbeke, A., ,Begrafeniskostenenonderbouds
plicbt"). 
De moeder die bet bestuur over persoon en goederen van de minderjarige 
uitoefent, kan van de vader geen bijkomende onderhoudsbijdrage vorderen 
voor kosten van tandenverzorging van uitzonderlijke aard bij bet kind (Rb. 
Nijvel, 5 april 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 403). 

§ 3. Kenmerken 

301. De wettelijke bepalingen aangaande de alimentatieplicbt zijn van 
openbare orde (Vred. Kortrijk, 24 september 1980, Pas., 1981, III, 28, 
noot). 
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De onderhoudsverplichting is essentieel veranderlijk; zij kan verminderd 
worden bij dalende inkomsten van de onderhoudsplichtige, al moet ook hier 
rekening gehouden worden met alle omstandigheden van de zaak: de rechter 
kan de vermindering afwijzen indien de uitkering de onderhoudsgerechtigde 
slechts een levensminimum garandeerde (Rb. Luik, 7 mei 1986, Rev. Liege, 
1986, 482 (arg. art. 1135 B.W.)). 

Onderhoudsbijdragen zijn in beginsel niet vatbaar voor schuldvergelijking 
(Beslagr. Luik, 14 december 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 337), tenzij 
in de mate dat ze voor beslag vatbaar zijn (Antwerpen, 11 april1986, R. W., 
1986-87, 1222 met noot Arnou, P., , Verlating van familie, niet meer eisbare 
achterstallen en schuldvergelijking"). 

Schuldvergelijking is wel mogelijk tussen twee onderhoudsschulden, b. v. de 
onderhoudsuitkering die de man aan zijn vrouw verschuldigd is en het 
bedrag dat zij voor het gemeenschappelijk kind moet betalen (Beslagr. 
Hoei, 22 oktober 1984, J.T., 1985, 153; vgl. evenwel Arnou, P., gecit., 
noot, 1225). 

Aangenomen mag ook worden dat schuldvergelijking mogelijk is op ver
zoek of mits akkoord van de onderhoudsgerechtigde (Beslagr. Hoei, 
26 maart 1984, J.T., 1985, 153; Cass. fr., 30 november 1965, D., 1966, J., 
82). 

Aan de schuldenaar van achterstallig onderhoudsgeld kan geen uitstel van 
betaling worden toegekend (Beslagr. Doornik, 28 juni 1984, J. T., 1985, 
152, noot G.d.L.). 

Een dading over een onderhoudsuitkering met kwijtschelding van schuld is 
mogelijk voor het verleden maar niet voor de toekomst (Luik, 19 januari 
1987. J.T., 1987, 251). 

Kapitalisatie van de onderhoudsbijdrage, hoewel wettelijk aileen voorzien 
betreffende de uitkering na echtscheiding (art. 301 B.W.), moet ook moge
lijk zijn voor andere onderhoudsuitkeringen, b.v. deze door de vader 
verschuldigd voor zijn kinderen (Rb. Antwerpen, 19 oktober 1981, T. Not., 
1982, 75, noot: kapitalisatie zodat de uitbetaling kan geschieden op het 
aandeel van de man verkregen ter gelegenheid van de verkoop van een 
onroerend goed van de huwelijksgemeenschap), voor zover de kapitalisatie 
niet wordt afhankelijk gesteld van de voorwaarde dat de kinderen afstand 
doen van hun recht om onderhoudsgeld te vorderen (Brussel, 17 september 
1985, J. T., 1986, 111 (vastzetting van kapitaal tot de kinderen 25 jaar zijn)). 

Onderhoudsuitkeringen verjaren na vijf jaren; de verjaring loopt echter niet 
tussen echtgenoten (Luik, 3 juni 1985, Rev. Liege, 1987, 561). 

302. De rechtbank te Luik beantwoordt de omstreden vraag (Zie Gerlo, J., 
Onderhoudsgelden, 59-62 en de referenties aldaar) of er tussen diverse 
onderhoudsplichtigen aldan niet een hierarchie bestaat positief (Rb. Luik, 
6 februari 1984, Jur. Liege, 1984, 391. In dezelfde zin: Senaeve, P., 
,Onderhoudsplicht en O.C.M.W.". T.P.R., 1987, 206, nr. 40) en geeft 
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volgende rangschikking: A. 1. echtgenoot; 2. vader en moeder; 3. adoptant 
(De adoptant is echter v66r de vader en moeder gehouden); B. 1. bloedver
wanten (naar gelang de graad); 2. aanverwanten. 

De verplichting van de gewezen echtgenoot gaat in ieder geval de verplich
ting van de ouders vooraf (Cass., 8 januari 1982, Arr. Cass., 1981-82, 592; 
Pas., 1982, I, 578), zodat bij bet bepalen van de draagkracht van de 
onderhoudsgerechtigde geen rekening moet gehouden worden met de hulp 
door zijn ouders verschaft (Zeker niet indien de gerechtigde niet meer bij 
zijn ouders inwoont). 

En de verplichting van de ouders op grand van artikel 203 B.W. gaat de 
verplichting van de grootouders op grand van artikel 205 B.W. vooraf 
(Vred. Deurne, 14 november 1980, R. W., 1980-81, 2818; Cass., 13 februari 
1947, Pas., 1947, I, 52; Cass., 20 februari 1964, Pas., 1964, I, 656. Anders: 
Vred. Brussel, 4 juli 1985, T. Vred., 1986, 301). 

Maar ouders en grootouders kunnen o.i. gelijktijdig gehouden zijn op 
grand van artikel 205 B.W.: de hierarchische oplossing vindt nergens steun 
in de wet. 

§ 4. De verplichting van de ouders hun kind onderhoud, opvoeding en 
passende opleiding te verschaffen 

303. Het nieuwe artikel 203 B.W. bepaalt nu uitdrukkelijk dat de verplich
ting van de ouders hun kind levensonderhoud, opvoeding en passende 
opleiding te verschaffen doorloopt na de meerderjarigheid van bet kind, dit 
in navolgingvan de rechtspraak (Cass., 14 maart 1980, R. W., 1981-82, 480, 
noot Pauwels, J.; Arr. Cass., 1979-80, 873, noot; Pas., 1980, I, 865; Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1982, 459). 

De verplichting eindigt op bet ogenblik dat bet kind zelf in zijn onderhoud 
kan voorzien, rekening houdend met bet milieu waarin bet wordt opgevoed 
en zijn beroepsorientatie(Cass., 24 november 1983, Rev. Not. B., 1984, 32; 
Pas., 1984, I, 330; Rb. Brussel, 15 april1981, R. W., 1981-82, 1357, noot 
Pauwels, J.). 

De verplichting blijft t.a.v. meerderjarige kinderen bestaan indien zij op 
normale en regelmatige wijze verder studeren (Kart ged. Luik, 16 april 
1985,Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 258; Vred. Gent, 16 maart 1987, T.G.R., 
1987, 59 (al gaat de zoon samenwonen met zijn vriendin); Rb. Gent, 19 juni 
1987, T.G.R., 1987, 60). 

Zelfs wanneer zij met die studies ophouden moet hen een redelijke termijn 
worden toegestaan om hen de mogelijkheid te bieden in hun eigen onder
baud te voorzien (Rb. Luik, 6 februari 1984, Rev. Trim. Dr. Pam., 1986, 
251: 14 maanden na bet beeindigen van de studies wordt bet verzoek van 
de vader tot afschaffing van zijn onderhoudsbijdrage ingewilligd). 

De verplichting van de ouders op grand van artikel 203 B.W. bestaat niet 
meer wanneer bet meerderjarig kind dat in staat is geweest in zijn eigen 
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levensonderhoud te voorzien, op 23-jarige leeftijd beslist zijn studies te 
vervolmaken (Rb. Mechelen, 20 december 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1986, 262). De verplichting van de ouders neemt eveneens een einde, 
wanneer hun meerderjarig kind nalaat op regelmatige wijze zijn studies en 
beroepsvorming te vervolmaken (Vred. Luik, 13 augustus 1986, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1986, 269) ofmoedwillig zijn kansen om in zijn eigen onderhoud 
te voorzien niet heeft gegrepen (Vred. Grivegnee, 29 juni 1983, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1986, 250). 

Bij bet bepalen van de onderhoudsbijdrage van de ouders kan rekening 
gehouden worden met de aanspraak op wer kloosheidsuitkering van bet kind 
(Anders: Vred. Hamoir, 11 februari 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 90). 

De moeder is niet verplicht onderdak aan haar meerderjarige zoon te 
verschaffen als deze in staat is voor zichzelf te zorgen; de vrederechter te 
Brugge verplicht de zoon dan ook om binnen een redelijke termijn de 
waning van de moeder te verlaten (Vred. Brugge, 1 juli 1983, R. W., 
1984-85, 1863). 

304. W anneer ouders en kinderen slechts een huishouden vormen, dan 
maakt de plicht van elk van de echtgenoten om hun kinderen onderhoud, 
opvoeding en passende opleiding te verschaffen deel uit van de lasten van 
bet huwelijk (Cass., 27 maart 1980, Pas., 1980, I, 934, noot E.L.; Arr. 
Cass., 1979-80,950, noot), wat niet belet dat ook een van twee samenleven
de ouders van de andere een onderhoudsgeld voor hun kind kan vorderen. 

Luidens bet nieuwe artikel 203bis kan voortaan, onverminderd de rechten 
van bet kind, elk van de ouders van de andere ouder diens bijdrage vorderen 
in de onderhouds- en opvoedingskosten van bet - zelfs meerderjarige -
kind, ook al zijn ze niet gehuwd of leven ze niet samen (Kart ged. Verviers, 
29 april 1982, Jur. Liege, 1983, 194; Vred. Fosses-la-Ville, 12 september 
1984, T. Vred., 1985, 261 (kinderen aan een derde toevertrouwd en kosten 
door een ouder gedragen; vgl. Kart ged. Tongeren, 4 oktober 1982, Limb. 
Rechtsl., 1983, 94 opm. dat de vordering van de moeder van een meerderja
rige zoon ten onrechte afwijst). De ouder kan dus in eigen naam vorderen 
of in naam van bet kind. In beide gevallen is de eis tot bet bepalen van het 
aandeel van de - gewezen - echtgenoot in de onderhouds- en opvoedings
kosten van bet kind evenwel onontvankelijk als de eiser niet vooraf bestuur 
over persoon en goederen van bet kind heeft verkregen (Vred. Moeskroen, 
7 mei 1982, T. Vred., 1982, 257). 

De ouder die zich niet in rechte heeft voorzien om bet hoederecht over zijn 
minderjarig kind te verkrijgen kan niet aan zijn onderhoudsplicht ontsnap
pen door aan te bieden bet bij hem onderdak, onderhoud en opvoeding te 
verzekeren (Cass., 14 mei 1987, Rev. Not. B., 1987, 358). 

305. Voor de vrederechter te Berchem vordert een meerderjarige zoon 
onderhoudsgeld van zijn moeder en van zijn vader: de eis lastens de moeder 
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wordt afgewezen omdat ze hem kost en inwoon verschaft; de eis Iastens de 
vader wordt afgewezen omdat de vader door de voorzitter in kort geding 
werd veroordeeld tot het betalen van een onderhoudsbijdrage voor de zoon 
aan de moeder (en de beschikking automatisch doorwerkt na de echtschei
ding) (Vred. Berchem, 27 maart 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 265). 

306. Meer en meer worden door de rechtbanken onderhoudsvorderingen 
van minderjarige kinderen tegen hun ouder(s) ontvangen, zo er geen ouder 
is die in hun naam kan of wil optreden. 

Staat de minderjarige onder voogdij van zijn langstlevende ouder, dan kan 
de toeziende voogd in naam van het kind tegen deze laatste een onderhouds
vordering instellen (Vred. St.-Gillis, 8 juli 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 
406; T. Vred., 1986, 113). 

Gelet op de tegenstrijdigheid van belangen tussen ouders en kind moet in 
andere gevallen door de rechter op verzoek van enige belanghebbende of 
de procureur des Konings zonodig een voogd of beheerder ad hoc kunnen 
aangesteld worden (arg. art. 378 B.W.). 

Maar zelfs de vordering door de minderjarige zelf ingesteld, wordt onder 
bepaalde voorwaarden toelaatbaar (Kort ged. Luik, 8 juli 1986, J. T., 1987, 
145, noot Vieujean, E.; Jur. Liege, 1986, 461, noot J.H.; Vred. St.-Gillis, 
23 april1985, T. Vred., 1987,21, noot Gerlo, J., ,De procesbekwaamheid 
van de minderjarige"; Vred. Luik, 23 mei 1986, Rev. Liege, 1987, 510, noot 
Petit, M.; Vred. Hoei, 26 juni 1986, Jur. Liege, 1986, 623, noot J.H.) 
geacht. 
De Voorzitter te Luik laat de vordering in tussenkomst toe, die door de 
minderjarige in het kort geding tussen zijn echtscheidende ouders wordt 
ingesteld (Kort ged. Luik, 8 juli 1986, gecit.: een ouder vroeg de verminde
ring van zijn onderhoudsbijdrage). 

De vrederechter van St.-Gillis verklaart de vordering van de minderjarige 
dochter tegen haar ouders ontvankelijk, omdat machtiging of vertegen
woordiging uitgesloten is en het verzoek een dringend en absoluut noodza
kelijk karakter heeft (Vred. St.-Gillis, 23 april 1985, gecit.). 
De vrederechter te Hoei verklaart de eis van de minderjarige ontvankelijk, 
maar willigt hem niet in omdat de minderjarige zelf zijn verplichting tot 
samenwoonst bij de ouders niet nakomt (Vred. Hoei, 26 juni 1986, gecit.)! 

§ 5. Datum vanaf dewelke bet onderhoudsgeld verschuldigd of niet meer 
verschuldigd is (Over de regel ,aliments ne s'arreragent pas", zie vorig 
overzicht, T.P.R., 1981, 918-919; Luik, 26 november 1986, Rev. Reg. 
Dr., 1987, 25) 

307. Wanneer onderhoudsgeld gevorderd wordt voor de rechter dan wordt 
dit in beginsel toegekend met ingang van de datum van het verzoekschrift 
of de dagvaarding. 
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De rechter kan in zijn vonnis evenwel een andere datum bepalen. 
Indien de eiser bewijst dat de voorwaarden voor het bekomen van onder
houdsgeld - behoeftigheid van de schuldeiser, vermogen van de schulde
naar, bestaan van een bepaalde band tussen heiden - reeds vroeger vervuld 
waren, kan door de rechter met terugwerkende kracht onderhoudsgeld 
toegekend worden vanaf een datum die de dag van inleiding van de 
vordering voorafgaat. 
Zo kent het Hof van Beroep te Brussel een echtgenoot die maanden na het 
inleiden van de echtscheidingsvordering, in kort geding een onderhoudsuit
kering vordert, retroactief een onderhoudsgeld toe met inbegrip van een 
periode die de neerlegging van het verzoekschrift tot echtscheiding vooraf
gaat (Brussel, 16 november 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 398; Brussel, 
27 april 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 392 (onderhoudsgeld voor het 
kind wel, voor de echtgenote niet retroactief toegekend); Antwerpen, 26 ja
nuari 1982, Turnh. Rechtsl., 1982, afl. 2, 5; Vred. St.-Genesius-Rode, 
6 december 1982, R. W., 1983-84, 2902, noot De Meyer, C. Zie ook Cass., 
6 februari 1986, J.T., 1987, 464 (i.v.m. art. 203 B.W.)). 
De rechter kan uitzonderlijk slechts onderhoudsgeld toekennen vanaf een 
latere datum dan deze van het inleiden van de vordering, zo b.v. wanneer 
de eisende partij door haar handelswijze een spoedige rechtsbedeling heeft 
verhinderd (Vred. Gent, 5 december 1984, T.G.R., 1985, 112; Kort ged. 
Brussel, 21 januari 1983, Rev. Trim. Dr. Pam., 1985, 331, noot Renehan, 
J.L.: indexering vanaf fixatieaanvraag voor pleidooien). 

308. De onderhoudsverplichting neemt een einde als de onderhoudsgerech
tigde niet meer behoeftig is of de onderhoudsplichtige niet meer vermogend 
is. 
De onderhoudsplichtige moet het onderhoudsvonnis evenwel blijven uitvoe
ren totdat een nieuw vonnis hem van die uitvoering ontslaat, eventueel met 
terugwerkende kracht, zodat het onverschuldigd betaalde kan teruggevor
derd worden (Rb. Kortrijk, 19 februari 1985, R. W., 1984-85, 2632; Vred. 
Berchem, 27 december 1983, Rev. Trim. Dr. Pam., 1985, 343. Zie ook 
Vred. St.-Hubert, 17 oktober 1985, Jur. Liege, 1986, 173, noot; Rb. 
Brugge, 8 september 1986, T. V.B.R., 1986, 129; Vred. Nijvel, 9 december 
1981, T. Vred., 1982, 97; Brussel, 9 juni 1982, Rev. Trim. Dr. Pam., 1983, 
297). 
De eis tot opheffing van een krachtens een vonnis verschuldigde alimentatie
uitkering behoort overigens niet tot de bevoegdheid van de beslagrechter 
wanneer er geen zwarigheid is betreffende een gedwongen tenuitvoerlegging 
(Cass., 6 mei 1982, R. W., 1983-84, 184; Pas., 1982, I, 1021). 
Ook de rechter in kort geding is niet bevoegd om de teruggave van reeds 
betaalde alimentatiebedragen te bevelen (Antwerpen, 11 februari 1986, 
Rev. Trim. Dr. Pam., 1986, 194, noot Kohl, A., ,Competence du juge de 
referes pour statuer sur une demande de remboursement d'un trop-pen;u 
de provision alimentaire"). 
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§6. Verhaal en O.C.M.W. 

309. De derde die in het onderhoud van een behoeftige voorzag, heeft een 
verhaal tegen diens onderhoudsplichtige(n) op grand van de vermogensver
rijking zonder oorzaak, voor zover hij niet animo donandi handelde (Rb. 
Brussel, 15 maart 1978, R. W., 1979-80, 2660 (verhaal grootouders tegen 
ouders); Luik, 5 november 1980, Jur. Liege, 1981, 85). 

Als de moeder de onderhoudsbijdrage die wordt betaald door de vader niet 
gebruikt voor de kosten van de opvoeding van haar kind, kunnen de 
grootouders die deze kosten in werkelijkheid hebben gedragen, ze terugvor
deren van de moeder (Rb. Luik, 27 april1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, 
82): in casu had de moeder van de rechter de hoede over bet kind bekomen 
en werd de vader veroordeeld tot bet betalen van onderhoudsgeld; de 
moeder vertrouwde bet kind toe aan haar ouders en stand hen bet door de 
vader betaalde onderhoudsgeld af; toen er een conflict ontstond tussen de 
moeder en haar ouders nopens de bewaring van bet kind zette de moeder 
haar betalingen stop tot de jeugdrechtbank, op grand van artikel 36, § 2 W. 
Jeugdb. bet kind bij zijn grootouders plaatste; de grootouders bekomen, 
wegens de vermogensverrijking zonder oorzaak van de moeder van de 
burgerlijke rechter betaling van bet door de vader intussen uitgekeerd 
onderhoudsgeld, nadat eerst de vrederechter zich onbevoegd had verklaard. 

De ouder die voor zijn kind bet door de rechter vastgestelde onderhoudsgeld 
betaalt kan door derden evenwel niet gedwongen worden meer bij te dragen 
voor de opvoeding van het kind (Luik, 9 maart 1982, Jur. Liege, 1982, 245 
vgl. boger, nr. 303): wanneer bet kind door de moeder, die bet bestuur over 
zijn persoon en goederen heeft, op kostschool wordt geplaatst, en de vader 
regelmatig bet door de rechter vastgestelde onderhoudsgeld betaalt, kan hij 
door de directie niet (samen met de moeder) aangesproken worden tot 
betaling van de kosten; bet onderhoudsvonnis heeft immers bewijskracht 
t.a.v. derden, onder voorbehoud van derden-verzet. 

De vraag mag gesteld worden of dergelijke redenering opgaat voor gehuwde 
- feitelijk gescheiden - ouders, gelet op artikel222 B.W., dat geen 
onderscheid maakt naar gelang een ouder al of niet onderhoudsgeld betaalt 
en al of niet bet bestuur over de persoon en de goederen van bet kind bezit. 

310. Het O.C.M. W. heeft een eigen recht om de kosten van maatschappe
lijke dienstverlening en het bestaansminimum te verhalen op de onderhoud
splichtigen van de begunstigde (artt. 98, § 2 en 100bis, § 1 W. 8 juli 1976 
en art. 13, 2e lid W. 7 augustus 1974, gewijzigd door K.B. nr. 244 van 
31 december 1983) (Grenzen en voorwaarden voor dit verhaal worden 
bepaald bij Koninklijk Besluit: zie K.B. 18 februari 1985; voor details: 
Senaeve, P., ,Onderhoudsplicht en O.C.M.W.", T.P.R., 1987, 197 e.v. 
Voor een toepassing, zie Brussel, 5 februari 1986, T.B.B.R., 1987,45, noot 
Gerlo, J.). 
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De vordering van het O.C.M.W. is geen onderhoudsvordering in de zin van 
artikel 591, 7° Ger. W. en valt dus niet onder de bevoegdheid van de 
vrederechter (Cass., 17 september 1982, Arr. Cass., 1982-83, 90; Pas., 
1983, I, 83). 

311. De omstandigheid dat de echtgenoot die onderhoudsgeld vordert het 
bestaansminimum ontvangt van het O.C.M.W., doet niets af aan de onder
houdsverplichting van zijn echtgenoot-schuldenaar (Cass., 17 juni 1980, 
Pas., 1980, I, 1253, noot en Arr. Cass., 1979-80, 1269, noot). 

Anderzijds mag de onderhoudsuitkering die de ene ouder na echtscheiding 
van de andere ontvangt om voor onderhoud en opvoeding van de kinderen 
te zorgen niet aangerekend worden als bestaansmiddel wanneer de ouder 
aan wie de kinderen zijn toevertrouwd het bestaansminimum vraagt (Arbh. 
Antwerpen, 27 juni 1979, R. W., 1980-81, 782; Arbrb. Antwerpen, 22 no
vember 1984, R. W., 1985-86, 396; Arbrb. Oudenaarde, 29 april 1982, 
R. W., 1982-83, 2015. 
Anders: Arbh. Gent, 3 december 1984, R. W., 1985-86, 390, noot D.S.; 
Arbrb. Dendermonde, afd. St.-Niklaas, 17 februari 1984, R. W., 1985-86, 
391; Arbrb. Brugge, 17 juni 1977, R. W., 1980-81, 786). 

§ 7. Bevoegdheid en procedure 

312. Ook al bepaalt artikel 626 Ger. W. dat geschillen betreffende onder
houdsuitkeringen kunnen worden gebracht voor de rechter van de woon
plaats van de eiser, tach moet aangenomen worden dat de vrederechter van 
de woonplaats van de alimentatieplichtige niet bevoegd is om kennis te 
nemen van diens vordering tot afschaffing van het alimentatiegeld (Vred. 
Neerpelt, 22 mei 1980, R. W., 1980-81, 1339; Laenens, J., ,Territoriale 
bevoegdheid inzake alimentatievorderingen", R. W., 1981-82, 1635; Star
me, M. en Deconinck, B., ,Bevoegdheids- en procedureperikelen in fami
lierechtelijke geschillen", T.P.R., 1985, 96, nr. 21. 
Anders: Vred. Brugge, 2 januari 1981, R. W., 1981-82, 1634, kritische noot 
Laenens, J.; Rb. Leuven, 4 februari 1987, R. W., 1986-87, 2665, noot). 

Het contradictoir verzoekschrift tot bekomen van een alimentatie-uitkering 
dat de identiteit van de verwerende partij niet of onjuist vermeldt, is nietig, 
indien haar belangen hierdoor geschaad werden (Vred. Luik, 15 juni 1984, 
T. Vred., 1985, 139; vgl. Vred. Chatelet, 18 juni 1987, Rev. Liege, 1987, 
1009, noot C.P.). 

De rechter moet de vermeldingen van het ter griffie neergelegd verzoek
schrift tot alimentatie buiten beraad houden in de mate dat ze afwijken van 
deze van het aan de verweerder aangezegd verzoekschrift (Vred. Etterbeek, 
8 april 1982, T. Vred., 1982, 114). 

De gewone aanlegregels gelden voor een alimentatie-eis (Cass., 18 januari 
1985, R. W., 1985-86, 1177; J. T., 1985, 389; Pas., 1985, I, 573). 
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§ 8. Loondelegatie en beslag 

313. Door de Wet van 31 maart 1987 werd de mogelijkheid van sommende
legatie uitgebreid tot nagenoeg aile alimentatieschulden (art. 203ter B. W. 
en art. 1390bis enter Ger. W.). Uitgezonderd blijven de onderhoudsver
plichtingen tussen schoonouders en schoonkinderen (art. 206 B.W.), de 
onderhoudsverplichtingen ten laste van de nalatenschap en deze van (gewe
zen) echtgenoten tijdens of na echtscheiding door onderlinge toestemming 
(art. 1288, 4° Ger. W.). 

De beperkingen inzake beslagbaarheid van artikel 1409-1410 Ger. W. gel
den niet wanneer beslag wordt verricht wegens om het even welke wettelijke 
onderhoudsverplichting of wegens een onderhoudsverplichting bedongen in 
de overeenkomst voorafgaand aan echtscheiding door onderlinge toestem
ming (art. 1288, 3° en 4° Ger. W.) of wanneer een sommendelegatie wordt 
toegestaan aan de echtgenoot of een andere onderhoudsgerechtigde 
(art. 1412, 1e lid Ger. W.). 

Ook rustpensioenen (Cass., 12 september 1985, B. T.S.Z., 1986, 825, noot 
Delperre, N.) en werkloosheidsuitkeringen (Arbh. Antwerpen, 10 oktober 
1984, R. W., 1985-86, 389) kunnen in beslag genomen worden wegens 
achterstallige alimentatie. 

Het uitvoerend beslag op grond van een alimentatievordering hoeft niet 
maandelijks herhaald te worden (Luik, 15 januari 1987, J.T., 1987, 287; 
Rb. Brussel, 3 februari 1987, T.B.B.R., 1987, 193 (uitvoerend beslag onder 
derden voor in de toekomst te vervallen onderhoudsgelden is rechtsgeldig)). 

Onderhoudsgelden zelf zijn beslagbaar met inachtneming van de grensbe
dragen vermeld in artikel 1409 Ger. W. (Beslagr. Veurne, 19 juni 1985, 
Bull. Bel., 1986, 2773. De uitkering van het O.C.M.W. aan een behoeftige 
daarentegenis onbeslagbaar (Beslagr. Brussel, 20 december 1985, T. Vred., 
1987, 82: arg. art. 1408, 4° Ger. W.)). Nietig is evenwel het beslag onder 
derden in handen van de postdiensten op alimentatiegelden die toekomen 
aan de kinderen van de schuldenaar (Beslagr. Doornik, 14 november 1986, 
Rev. Liege, 1987, 98). 

314. De onderhoudsschuldeiser die beslag heeft gelegd of een sommendele
gatie heeft bekomen heeft voorrang op de andere beslagleggende schuldei
sers (art. 1412, 2e lid Ger. W.) (Beslagr. Brussel, 27 januari 1986, J.T., 
1987,288, noot deLeval, G.; Brussel, 25 november 1986, Rev. Liege, 1987, 
50 (ook het voorrrecht van de schatkist moet wijken)). 

Om het beslagbaar gedeelte van het salaris van een werknemer te berekenen 
moet dus eerst het bedrag van de loondelegatie afgetrokken worden (Be
slagr. Brussel, 25 mei 1987, Rev. Liege, 1987, 1001). 

De beslagrechter is onbevoegd om bij loondelegatie uitspraak te doen over 
de vordering van de ontvangstgemachtige echtgenoot tegen de derde-schul
denaar die in gebreke blijft te betalen. De gewone bevoegdheidsregels 
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blijven gelden (Beslagr. Kortrijk, 10 maart 1980, R. W., 1982-83, 1738, noot 
Senaeve, P., , ,De sanctie van de niet-naleving van een ontvangstmachtiging 
door de derde-schuldenaar"; Arrondrb. Brugge, 22 oktober 1982, R. W., 
1982-83, 2630, noot Senaeve, P.; Arrondrb. Luik, 2 april1987 en Beslagr. 
Brussel, 13 april1987, Ann. Dr. Liege, 1987, 426 en 427 met noot Laenens, 
J., , ,Bevoegdheidsregels inzake loondelegatie''; zie ook Voorz. Luik, 
28 november 1985, Pas., 1986, III, 10; Laenens, J., ,Kroniek van het 
gerechtelijk recht (1982-83)", R. W., 1983-84, 1466; Top, F., ,Loonbeslag, 
loondelegatie en loonoverdracht: problemen bij de evenredige verdeling", 
T.P.R., 1983, 367, nr. 11). 

DEEL II 

BEKWAAMHEID EN ONBEKWAMEN 

HOOFDSTUK I 

MINDERJARIGEN 

AFDELING 1 

BEKWAAMHEID 

315. Herhaalde malen zijn in het Parlement stemmen opgegaan om de 
leeftijd van burgerlijke meerderjarigheid, die in de Code Napoleon op volle 
21 jaar is vastgesteld (art. 388 en 488 B.W.), te verlagen tot 18 jaar (Gedr. 
St., Kamer, 1981-82, nrs. 13 en 14). Tot nu toe is dit niet gebeurd; Belgie 
blijft daarmee achter op de meeste Europese staten (cf. Van Oosterwijck, 
G., ,Ouderlijk gezag, minderjarigheid, voogdij, ontvoogding", in Baete
man, G. (ed.), Afstamming en adoptie, Brussel, E. Story-Scientia, 1987, 
p. 218, nr. 298; Baeteman, G., Personen- en Gezinsrecht, III, Brussel, 
Story-Scientia, 1988, p. 539, nr. 682; Verrycken, M., ,Onbekwamen", 
T.P.R., 1985, p. 494-495, nr. 5; Baeteman, G. en Gerlo, J., ,Overzicht" 
T.P.R., 1981, p. 934-935, nr. 237). 

In beginsel is de minderjarige handelingsonbekwaam (art. 1124 B.W.). Hij 
wordt bij iedere rechtshandeling vertegenwoordigd, om hem tegen zijn 
gebrek aan ervaring te beschermen. Niettemin is deze regel in de loop van 
de tijd steeds verder afgebrokkeld: de minderjarige krijgt meer en meer 

· bijzondere bekwaamheden toebedeeld. 

Bovendien zijn de rechtshandelingen van minderjarigen slechts betrekkelijk 
nietig: enkel de wettelijke vertegenwoordiger of de meerderjarig geworden 
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minderjarige kunnen ertegen opkomen. Deze handelingen zijn enkel vernie
tigbaar wegens eenvoudige benadeling (art. 1305 B.W.), een principe dat 
tot uiting komt in het adagium , ,minor restituitur non tamquam minor, sed 
tamquam laesus" (cf. De Page, H., Traite etementaire de droit civil beige, 
I. 1961, p. 91, nr. 78, litt. Ben II, 1964, p. 42, nr. 22, Brussel, Bruylant; 
Baeteman, G., Personen- en Gezinsrecht, p. 544, nr. 689; Van Oosterwijck, 
G., o.c., p. 219, nr. 299). Daarnaast zijn nietig de handelingen, die zelfs 
de voogd niet aileen mocht stellen, maar waarvoor de instemming van de 
familieraad of de homologatie door de rechtbank vereist is. Het criterium 
van de benadeling speelt hier niet; deze handelingen zijn van rechtswege 
nietig wegens niet-naleving van depleegvormen (De Page, H., o.e., I, p. 91, 
nr. 78, litt. Ben II, p. 17, nr. 7 en p. 38-41, nrs. 21-21ter; Baeteman, G., 
o.e., III, p. 544, nr. 689; Verrycken, M., ,Onbekwamen", T.P.R., 1985, 
p. 491-492, nr. 1; Van Oosterwijck, G., I.e., p. 291. nr. 299). 

Ten slotte krijgt de minderjarige steeds meer bijzondere bekwaamheden 
toebedeeld, zodat de handelingsonbekwaamheid veeleer uitzondering dan 
regel geworden is (cf. voor een opsomming: Van Oosterwijck, G., I.e., 
220-222, nrs. 300-301; Baeteman, G., o.c., III, 540-543, nrs. 683-688). Zo 
mag hij o.m. een arbeidsovereenkomst afsluiten en opzeggen en op geldige 
wijze zijn loon ontvangen vanaf 18 jaar (art. 43 Arbeidsovereenkomsten
wet). Is hij jonger dan 18 jaar, dan heeft hij de toestemming van zijn 
wettelijke vertegenwoordiger nodig, maar het gebrek aan toestemming leidt 
slechts tot betrekkelijke nietigheid (Arbh. Luik, 1 juni 1984, T.S.R., 1984, 
396). Ben minderjarige van meer dan 18 jaar is ook bekwaam om het recht 
op een opzeggingsvergoeding te verzaken (Arbrb. Brussel, 24 juni 1985, 
Reehtspr. Arb. Br., 1985, 264). 

Vanzelfsprekend moet de minderjarige over het oordeel des onderscheids 
beschikken (cf. De Page, H., o.e., II, p. 9, nr. 2bis). 

316. De rechter oordeelt soeverein of er al dan niet benadeling van de 
minderjarige is. Hij houdt daarbij niet aileen rekening met de intrinsieke 
benadeling, die voortvloeit uit de rechtshandeling zelf, maar ook met de 
extrinsieke of functionele benadeling, die tot uiting komt in de wanverhou
ding tussen de aangegane verbintenissen en de vermogenssituatie van de 
minderjarige (De Page, H., o.c., p. 42-44, nr. 23; Baeteman, G., o.e., III, 
p 544, nr. 689). 

Aldus ondertekent een minderjarige op eigen initiatief rechtsgeldig een 
aanhangsel bij een verzekeringspolis, dat bepaalt dat het verzekeringscon
tract ontbonden is, maar dat een voertuig dat binnen een termijn van 5 jaar 
na de ontbinding door hem in het verkeer wordt gebracht, opnieuw bij 
dezelfde maatschappij zal verzekerd worden tegen het dan geldende tarief. 
Er is geen benadeling, aangezien het door die maatschappij gehanteerde 
tarief slechts minimaal verschilt van dat van een concurrerende firma, waar 
de meerderjarig geworden minderjarige achteraf een nieuwe polis onderte-
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kend had. Derhalve is de betaling van de premies afdwingbaar (Vred. Hoei, 
13 februari 1981, J.L., 1981, 239). 

Er is evenmin benadeling, indien een minderjarige een huurovereenkomst 
voor een appartement sluit en het effectief gedurende drie maand bewoont, 
en de huurprijs in verhouding staat tot zijn inkomsten (Vred. Mol, 26 janu
ari 1982, R. W., 1982-83, 524, met noot). 

In een vrij bijzonder geval trachtte een verzekeringsagent het risico te 
omzeilen van nietigverklaring van een overeenkomst over de schadevergoe
ding aan een minderjarig slachtoffer van een verkeersongeval, door er een 
clausule van sterkmaking in hoofde van de moeder in op te nemen. De 
minderjarige bevestigt inderdaad de overeenkomst niet wanneer hij meer
derjarig wordt; de omstandigheden waarin de overeenkomst gesloten werd 
brengen de rechtbank ertoe de clausule van sterkmaking nietig te verklaren 
wegens bedrog (Bergen, 6 juni 1986, J. T., 1987, 344). 

317. De akte van inpandgeving van effecten, ter waarde van 180.000 BF, 
ondertekend door een zestienjarig meisje, is van rechtswege nietig, omdat 
het een rechtshandeling betreft die zowel de minderjarige zelf als haar 
wettelijke vertegenwoordiger verboden is. Benadeling hoeft zelfs niet ter 
sprake te komen. Indien het toch om een toegelaten rechtshandeling zou 
gaan, dan nog zou zij een daad van beschikking uitmaken, waarvoor 
machtiging van de rechtbank vereist is (Rb. Luik, 30 oktober 1986, 
J.L.M.B., 1987, 513). 

318. De verkoop van onroerende goederen, toebehorend aan minderjari
gen, geschiedt in principe in het openbaar (art. 1186 Ger. W.). N ochtans 
kunnen de personen die bevoegd zijn zo'n openbare verkoop te vorderen 
bij de familieraad of bij de Rechtbank van Eerste Aanleg, naar gelang het 
geval, een aanvraag indienen tot machtiging om uit de hand te verkopen. 
De verkoop uit de hand moet de belangen van de beschermde personen 
dienen; de machtiging ertoe moet uitdrukkelijk in die zin gemotiveerd zijn. 
Er kan een minimumprijs opgelegd worden (art. 1193bis Ger. W.). 

De Engelse vader, die samen met zijn minderjarige kinderen medeeigenaar 
is van een onroerend goed, gelegen in Belgie, kan deze machtiging bekomen, 
aangezien hij de enige wettelijke vertegenwoordiger van zijn kinderen is 
overeenkomstig het Britse recht, dat de toeziende voogd niet kent (Rb. 
Brussel, 20 oktober 1982, Rec. Gen. Enr. Not., 1983, nr. 22.893, met noot). 
Overigens motiveert deze uitspraak, hoewel principieel correct, op onvol
doende wijze het belang van de kinderen. 

319. Ben rechtsvordering aileen ingesteld tegen een niet-ontvoogde minder
jarige, is nietig, maar het gaat weer om een betrekkelijke nietigheid, die 
enkel de meerderjarig geworden minderjarige of zijn wettelijke vertegen
woordiger kunnen inroepen (Rb. Nijvel, 24 oktober 1985, J.L.M.B., 1987, 
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509, met noot Petit, M.; Vred. Brussel, 18 maart 1982, T. Vred., 1982, 300; 
Fettweis, A., Elements de procedure civile, I, Liege, P.U.L.G., 1983, p. 31, 
nr. 47). Sommige oudere rechtspraak meende integendeel dat deze nietig
heid de openbare orde raakte en derhalve absoluut was (Brussel, 30 oktober 
1975, R. W., 1976-77, 1012). Deze stelling kan niet bijgetreden worden. Zij 
zou immers afbreuk doen aan het beschermende karakter van de nietigheid: 
ook een derde zou ze kunnen inroepen, wat niet noodzakelijk het belang 
van de minderjarige zou dienen. H. De Page meent dat deze stelling 
gebaseerd is op een alleenstaand arrest van het Hof van Cassatie (Cass., 
25 mei 1883, Pas., 1883, I, 249), dat overigens de gehuwde vrouw (toenter
tijd nog onbekwaam) betrof (De Page, H., o.c., I, p. 98, nr. 81bis, met 
uitgebreide kritische bespreking). 

Spant de minderjarige zelf een geding in, dan beschikt de verweerder over 
een opschortende exceptie, die aangevoerd moet worden v66r elk verweer 
aangaande de zaak zelf. De rechter mag op dat ogenblik, maar niet later, 
derden wijzen op het bestaan van die exceptie, opdat zij ze zouden kunnen 
opwerpen. De exceptie verplicht de eiser zijn wettelijke vertegenwoordiger 
in tussenkomst op te roepen (Rb. Luik, 5 december 1985, J.L.M.B., 1987, 
509, met noot Petit, M.; Vred. Luik, 23 mei 1986, J.L.M.B., 1987, 509, 
met noot Petit, M.). 

Verzuimt de verweerder deze exceptie op te werpen, dan kan hij later de 
nietigheid niet inroepen, omdat die zoals gezegd relatief is. De rechtspraak 
maakt over het algemeen een uitzondering voor de rechter in kort geding, 
die in beginsel toch geen kennis neemt van de grond van de zaak. Bovendien 
bevordert het feit dat de minderjarige niet moet wachten op machtiging of 
bijstand het vlotte verloop van deze procedure (Rb. Luik, Kort Ged., 8 juli 
1986, J.L., 1986,461, met noot J.H.; anders maar ten onrechte Rb. Namen, 
Kort Ged., 27 februari 1987, J.L.M.B., 1987, 516, met kritische noot Ch. 
P.). Verzoekschriften ingediend door een minderjarige bij de Raad van 
State zijn niet ontvankelijk (R.v.St., nr. 25.041, 13 februari 1985, onuitg.). 

AFDELING 2 

VOOGDIJ 

320. De voogdij is de opdracht, die wordt uitgeoefend door de verschillende 
organen waaraan de wet de bevoegdheid toekent om het wettelijk beheer 
over de goederen van de minderjarige en het gezag over zijn persoon waar 
te nemen, wanneer dit beheer en dit gezag niet door een van de ouders van 
het kind in zijn hoedanigheid van titularis van de prerogatieven van het 
ouderlijk gezag worden uitgeoefend (Van Oosterwijck, G., I.e., p. 226, 
nr. 306). 

De Wet van 30 maart 1987 stelt de regels van de voogdij eenvormig vast 
ten aanzien van aile kinderen. Na overlijden van vader of moeder behoort 
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de voogdij van rechtswege aan de langstlevende ouder (art. 390 B.W.}, 
maar ze heeft aileen betrekking op bet bestuur van de goederen (art. 375 
B.W.). Wanneer de afstamming aileen ten aanzien van een van de ouders 
is vastgesteld, behoort de voogdij van rechtswege toe aan deze ouder 
(art. 395 B.W.). In de oudere wetgeving golden dezelfde principes voor 
erkende natuurlijke kinderen (art. 396bis oud B.W.). In de nieuwe wetge
ving bestaat het niet-erkend natuurlijk kind niet meer. Het kind heeft in elk 
gevai als moeder de persoon die als zodanig in de geboorteakte vermeld is 
(art. 312, § 1 B.W.). Daardoor verdwijnt de datieve voogdij van bet oude 
artikel405, 3° B.W. (Van Oosterwijck, G., I.e., p. 226, nr. 307; cf. Baete
man, G., o.c., Ill, p. 578, nr. 728). 

321. De ouder-voogd, die het wettelijk genot van de goederen van bet 
minderjarig kind wou hebben tot bet 18 jaar of ontvoogd werd, moest een 
beschrijving laten opmaken van die goederen (Brussel, 29 juni 1982, J. T., 
1982, 685). Die verplichting, opgenomen in artikel 386 oud B.W., werd 
afgeschaft door de Wet van 21 maart 1987. 

322. Bij de aanvang van de voogdij laat de voogd o.m. een boedelbeschrij
ving opmaken van de roerende goederen van de minderjarige (art. 451 
B.W.). Binnen de maand na bet sluiten van de boedelbeschrijving doet hij, 
in tegenwoordigheid van de toeziende voogd, de lichamelijke roerende 
goederen openbaar verkopen (art. 452 B.W.). 

Analoog aan de rechtspraak van voor de Wet van 18 februari 1981 
(art. 1193bis Ger. W., cf. supra, nr. 318), staat de rechtbank - contra 
legem- in een omstandig gemotiveerde beschikking de verkoop uit de hand 
van de roerende goederen toe, omdat dit klaarblijkelijk de belangen van de 
minderjarige dient (Rb. Kortrijk, 24 januari 1984, R. W., 1984-85, 358, met 
goedkeurende noot J.P., en Rec. Gen. Enr. Not., 1985, 95). 

323. De voogd vertegenwoordigt de pupil en beheert zijn goederen. Hij mag 
in geen geval zijn eigen schulden betalen met middelen van zijn pupil. 
Evenmin mag hij, zonder voorafgaande machtiging van de familieraad en 
homologatie door de Recht bank van Eerste Aanleg, leningen aangaan voor 
de minderjarige, zelfs wanneer deze dienen voor diens levensonderhoud en 
opvoeding (Brussel, 29 juni 1982, J. T., 1982, 685). De rechtstreekse toe
stemming van de Rechtbank van Eerste Aanleg kan niet gevraagd worden; 
bet is de familieraad die de beslissing neemt, waarna de rechtbank al dan 
niet homologeert (Gent, 7 juni 1985, T.G.R., 1985, 113). 

Wanneer de voogd een dading aangaat in naam van de minderjarige, 
verleent de familieraad de machtiging slechts op bet gunstig advies van drie 
rechtsgeleerden, aangewezen door de Procureur des Konings, waarna de 
rechtbank homologeert (Rb. Charleroi, 19 juni 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1984, 78). Dit is een uitzonderlijke formaliteit, enkel vereist bij voogdij. 
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324. De voogd mag noch een vordering betreffende de onroerende rechten 
van een minderjarige, noch een vordering tot verdeling instellen zonder 
voorafgaande machtiging van de familieraad (artt. 464-465 B.W.). Een 
voorziening in cassatie is een nieuw geding, waarvoor de machtiging van 
de familieraad nodig is. Deze machtiging is verre van een eenvoudige 
formaliteit, daar zij de familieraad in staat stelt zich nogmaals te beraden 
over de opportuniteit van de eerder aan de ouder-voogd gegeven machtiging 
tot minnelijke verdeling van een terrein tussen hem en zijn minderjarige 
kinderen en tot opheffing van de wettelijke hypothecaire inschrijving op 
zijn goederen, nadat de rechter zowel in eerste aanleg als in boger beroep 
de homologatie weigerde (Cass., 14 januari 1982, A.C., 1981-82,615, Pas., 
1982, I, 595, R. W., 1982-83, 627, T. Not., 1983, 7 en Rev. Not. B., 1982, 
211, met noot). 

325. Bepaalde personen zijn van de voogdij uitgesloten of kunnen, indien 
zij zeal uitoefenen, eruit ontzet worden (art. 444 B.W.). De uitsluiting en 
de ontzetting zijn gevolgen van schuldige handelingen (voor een volledige 
opsommingzie Baeteman, G., o.c., III, 582, nr. 736). Gaathet om bepaalde 
strafrechtelijke veroordelingen (artt. 20-23 en 31-33 Sw.), dan is er !evens
lange uitsluiting of ontzetting van rechtswege. Deze bepaling geldt echter 
niet voor de voogdij, toeziende voogdij of curatele over de eigen kinderen 
van de veroordeelde, indien de familieraad dienaangaande een gunstig 
advies uitbrengt (art. 31, 5° Sw.). Het is in elk geval de plicht van de 
toeziende voogd om de vrederechter de familieraad te Iaten bijeenroepen, 
opdat deze, indien hij dit gunstig advies niet zou verlenen, onmiddellijk een 
nieuwe voogd zou kunnen benoemen (art. 424 B.W.). 

Tijdens zijn voorhechtenis biedt een vader, beschuldigd van vrijwillige 
doodslag op zijn echtgenote, zich aan bij de plaatsvervangende vrederechter 
en legt een verklaring af op grond van artikel 397 B. W., waarin hij zijn 
eigen vader, grootvader van het kind, als voogd kiest. Dit is vanzelfsprekend 
onmogelijk: voornoemd artikel regelt de testamentaire voogdij, waarbij de 
langstlevende ouder een bloedverwant of een vreemde tot voogd kiest tegen 
het ogenblik dat hij zal overleden zijn. De familieraad, weer onder voorzit
terschap van de plaatsvervangende vrederechter, doet er nog een schepje 
bovenop en benoemt de grootvader tot dati eve voogd. Ook dit kan uiteraard 
niet, omdat de vader nog altijd wettelijke voogd is. De vrederechter stelt 
inderdaad vast dat de bewuste beslissing absoluut nietig is - de wetgeving 
betreffende de voogdij is immers van openbare orde - en roept ambtshal
ve de familieraad samen om deze nietigheid te herstellen. Ondertussen is 
de vader-voogd effectief veroordeeld. De familieraad stelt het openvallen 
van de voogdij vast, benoemt de grootvader tot datieve voogd en stelt een 
voogd ad hoc aan, die de minderjarige, die zijn belangen als burgerlijke 
partij wil verdedigen, zal vertegenwoordigen. De grootvader wil immers 
niet als datieve voogd tegen zijn eigen zoon optreden in naam van diens 
kind. 
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Die benoemingen gebeuren op grand van de overweging dat de voogdij 
opengevallen is in de zin van artikel 424 B.W. en dat de wettelijk onbe
kwaamverklaarde voogd, hoewel hij voorlopig de voogdij feitelijk moet 
blijven waarnemen totdat in zijn vervanging voorzien is, de voogdij intussen 
zeker niet kan voortzetten, wegens zijn feitelijke onbekwaamheid door zijn 
verblijf in de gevangenis (Vred. Gent, 29 september 1982, T. Vred., 1987, 
8). Die ietwat verward geformuleerde oplossing, blijkbaar ingegeven door 
pragmatische overwegingen, lijkt juridisch moeilijk verdedigbaar. De be
slissing vermeldt dat de vader-voogd niet uit de voogdij ontzet is door het 
arrest van het Hof van Assisen. Daaruit valt af te leiden dat hij zeker niet 
ter dood of tot dwangarbeid veroordeeld werd (dan gebeurt de ontzetting 
van rechtswege). Of er toepassing gemaakt werd van de artikelen 32-33 Sw. 
vermeldt de beslissing jammer genoeg niet. Zij verwijst echter wei naar ,een 
beschikking betreffende het voogdij-ambt" in het arrest en overweegt dat 
de procedure van de artikelen 444-449 B.W. gevolgd moet worden om de 
vader uit de voogdij te kunnen ontzetten. Derhalve lijkt de stelling, dat de 
voogdij overeenkomstig artikel 424 B. W. opengevallen is en dat er een 
nieuwe voogd benoemd moet worden, moeilijk verdedigbaar. 

De vader blijft de wettelijke voogd, tot hij door de familieraad ontzet wordt. 
Er kan dus in geen geval iemand anders tot datieve voogd benoemd worden; 
de nieuwe beslissing lost het oorsprankelijk probleem niet op. In feite had 
de familieraad van bij het begin van de voorlopige hechtenis een voorlopig 
beheerder moeten aanstellen, die de belangen van de minderjarige had 
kunnen behartigen tot de vader-voogd vrijgesproken of, na veraordeling, 
uit de voogdij ontzet werd (cf. Rennes, 18 mei 1905, Pas., 1905, IV, 128: 
dit arrest spreekt van een ,administrateur proviso ire"; deze oplossing 
wordt impliciet bijgetreden door De Page, H., o.c., II, p. 113, nr. 104, die 
echter wei van het openvallen van de voogdij- , ,tutelle vacante''- spreekt 
en daardoor ten onrechte de benoeming van een nieuwe voogd in plaats van 
een voorlopig beheerder voorstelt). 

326. In elke voogdij benoemt de familieraad een toeziende voogd (art. 420, 
1° B.W.). Deze ziet in het algemeen toe op de handelingen van de voogd; 
hij neemt de belangen van de minderjarige waar, wanneer die strijdig zijn 
met de belangen van de voogd (art. 420, 2° B.W.). Zo heeft de toeziende 
voogd de vereiste hoedanigheid om voor de rechtbank van de vader-voogd, 
schuldenaar van onderhoudsgeld op grand van artikel 203 B. W., de uitvoe
ring van zijn verbintenissen ten gunste van de minderjarige te eisen (Vred. 
Sint-Gillis, 8 juli 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 406 en T. Vred., 1986, 
113). 

In geval van tegenstrijdigheid van belangen tussen de toeziende voogd en 
de minderjarige moet geen toeziende voogd ad hoc aangeduid worden. 
Nochtans is uitsluiting van de toeziende voogd dan mogelijk; zo bijvoor
beeld wanneer bij een dagvaarding in vereffening en verdeling een ernstige 
tegenstrijdigheid van belangen tussen de minderjarige en de toeziende voogd 
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bestaat. De redenen van uitsluiting uit het ambt van toeziende voogd zijn 
immers dezelfde als deze van uitsluiting uit het ambt van voogd (art. 442, 
3° B.W.) (Rb. Brussel, 21 maart 1984, T. Vred., 1984, 257, met adv. 
Dieudonne). In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan echter wel een 
voogd ad hoc benoemd worden, namelijk wanneer er een tegenstrijdigheid 
van belangen is tussen de minderjarige, de voogd en de toeziende voogd (De 
Page, H., o.c., II, p. 138, nr. 137). Dit is het geval wanneer zowel de 
minderjarige als de voogd en de toeziende voogd partij zijn bij een veiling 
om uit onverdeeldheid te treden (Rb. Brussel, 4 juni 1987, J.L.M.B., 1988, 
363). 

327. De familieraad is het centraal orgaan van de voogdij. Hij bestaat uit 
de vrederechter, die de raad voorzit, en zes bloed- of aanverwanten van de 
minderjarige, voor de helft van vaderszijde en voor de helft van moederszij
de (artt. 407 en416 B.W.). Hij oefent een algemeen toezicht uit op de voogd 
en de toeziende voogd (Baeteman, G., o.c., Ill, p. 585, nr. 740). 
De familieraad beoordeelt de redenen van ontzetting van de voogd. Ontzet
ting kan maar gebeuren wanneer de periode van het wangedrag of het 
wanbeheer van de voogd samenvallen met het begin van de voogdij. Het 
is wenselijk dat bij een dergelijk overleg geen aanverwanten aanwezig zijn, 
maar dat de familieraad samengesteld is uit bloedverwanten, zodat een 
echte familiale opinie naar voren kan komen (Rb. Luik, 1 maart 1983, J.L., 
1983, 222, met noot). Behalve in de gevallen, bepaald door het Strafwetboek 
(artt. 20-23 en 31-33 Sw., cf. supra, nr. 325) is de ontzetting of de uitsluiting 
van de voogd niet onherroepelijk; nergens in het Burgerlijk Wetboek is zo'n 
bepaling opgenomen. Een beslissing, die desondanks de ontzetting als 
onherroepelijk bestempelt, schendt artikel 8 E.V.R.M. De ouder, die uit de 
voogdij is ontzet, kan niet van het recht beroofd worden om de gegrondheid 
van zijn vraag tot herstel in de voogdij door de familieraad te laten 
beoordelen (Rb. Gent, 28 november 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1985, 
207). 

328. Om een wettelijke hypotheek te vestigen of door te halen ten voordele 
van de minderjarige is de Rechtbank van Eerste Aanleg niet bevoegd; dit 
dient te gebeuren via de farnilieraad (Vred. Marchienne-au-Pont, 25 juni 
1986, T. Vred., 1987, 171). 

AFDELING 3 

DE ONTVOOGDE MINDERJARIGE 

329. De ontvoogding strekt ertoe de minderjarige bijna volledig vrij te 
maken, wat zijn persoon betreft, en gedeeltelijk handelingsbekwaam, wat 
zijn goederen betreft (Baeteman, G., o.c., III, p. 595, nr. 756). Zo kan de 
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ontvoogde minderjarige slechts onroerende goederen vervreemden mits 
naleving van de wettelijk voorgeschreven pleegvormen, namelijk machti
ging van de familieraad en homologatie door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg. Zander de samenroeping van de familieraad kan uiteraard geen 
machtiging tot verkoop verleend worden in toepassing van artikel 484 
B.W., zodat homologatie a fortiori onmogelijk is (Rb. Brussel, 13 januari 
1987, T.B.B.R., 1987, 179, verkort). 

HooFDSTUK II 

GEESTESZIEKEN 

AFDELING 1 

PERSONEN IN STAAT VAN VERLENGDE MINDERJARIGHEID VERKLAARD 

330. Zowel minderjarigen als meerderjarigen kunnen in staat van verlengde 
minderjarigheid worden verklaard, indien blijkt dat zij wegens ernstige 
geestelijke achterlijkheid ongeschikt zijn en naar aile waarschijnlijkheid 
zullen blijven om zichzelfte leiden en hun goederen te beheren (art. 487bis, 
1° en 3° B.W.). 

Onder geestelijke achterlijkheid verstaat de wetgever een staat van geestelij
ke onvolwaardigheid, aangeboren of begonnen tijdens de vroege kinderja
ren, en gekenmerkt door een uitgebleven ontwikkeling van de gezamelijke 
vermogens van verstand, gevoel en wil (art. 487bis, 2° B.W.; cf. Baeteman, 
G., o.c., III, p. 606, nr. 771). 

Dit statuut is derhalve slechts toepasselijk op personen wier geestestoestand 
vergelijkbaar is met die van een kind van een paar jaar oud, en niet op Iicht 
mentaal gehandicapten of karakterieel gestoorden (Rb. Dendermonde, 
25 juni 1982, R. W., 1982-83, 2199). 

Anderzijds is de ontstaansgeschiedenis van de geestelijke achterlijkheid van 
geen belang. De rechter kan een minderjarige in staat van verlengde meer
derjarigheid verklaren, wanneer deze in zijn eerste levensjaren door een 
ziekte of een ongeval zodanig getroffen is, dat de normale ontwikkeling van 
de vermogens, vermeld in artikel487bis, 2° B.W., uitgebleven is. De 
achterlijkheid hoeft dus niet aangeboren te zijn (Gent, 12 januari 1984, 
R. W., 1984-85, 676). 

Zolang de ouders in Ieven zijn, blijft degene die in staat van verlengde 
minderjarigheid verkeert onderworpen aan het ouderlijk gezag 
(art. 487quater B.W.). Bij de inrichting van de voogdij over een persoon 
wiens ouders overleden waren op het ogenblik, dat hij in staat van verlengde 
minderjarigheid werd verklaard, is het gemene recht van toepassing, zodat 
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het niet de Rechtbank van Eerste Aanleg is die de voogd en de toeziende 
voogd benoemt, maar wel de familieraad, opgeroepen door de vrederechter 
(Brussel, 12 februari 1985, R. W .. , 1985-86, 1727; cf. Baeteman, G. en 
Gerlo, J., ,Overzicht van rechtspraak: personen- en familierecht (1975-
1980)", T.P.R., 1981, p. 951-952, nr. 265). 

AFDELINO 2 

ONDER GERECHTELIJK RAADSMAN GESTELDE PERSONEN 

331. Onder gerechtelijk raadsman kunnen gesteld worden: 

verkwisters, die met hardnekkige standvastigheid niet aileen de inkom
sten, maar ook het kapitaal van hun vermogen verspillen, zonder dat 
de gedane uitgaven redelijk of noodzakelijk zijn of enig economisch 
voordeel opleveren, en dit wegens hun grilligheid, drift, of geestelijke 
en morele ontaarding (zie art. 513 B.W.). 

- personen, waarvan de geestesvermogens aangetast zijn (o.m. door ziek
te, seniele dementie, alcoholisme), weliswaar niet dermate dat zij 
onbekwaamverklaard moeten worden, maar toch voldoende om hen in 
een toestand te brengen waarin het gevaar voor abnormale, onbeheerste 
en voor hun vermogen schadelijke handelingen reeel en niet louter 
accidenteel is (zie art. 1247 Ger. W.; cf. Baeteman, G., o.c., III, p. 616, 
nr. 748; Bovin, S., De Smedt, P. en Steens, R., De psychiatrische 
patient: recht en welzi}n, Antwerpen, Kluwer, 1982, 37; Rommel, G., 
,La capacite juridique des malades et deficients mentaux", in Malades 
mentaux: patients ou sujets de droit?, Gillardin, J. (ed.), Brussel, 
Facultes universitaires Saint-Louis, 1985, 233-235). 

332. Zowel in hoofde van de verkwister als van de zwakzinnige moeten de 
gestelde voorwaarden aile vervuld zijn. Zo volstaat alcoholmisbruik op zich 
niet om het verzoek tot aanstelling van een gerechtelijk raddsman in te 
willigen, zelfs indien men rekening houdt met de financiele risico's die 
daarbij zouden kunnen ontstaan. Bovendien omvatte het in casu overgeleg
de dossier geen precieze en doorslaggevende elementen waaruit het gedrag 
van een verkwister af te leiden viel (Rb. Brussel, 10 maart 1982, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1982, 419). 

333. Het verzoekschrift tot aanstelling mag volstaan met een bondige 
opgave van de feiten, die duidelijk genoeg moet zijn om de rechtbank inzicht 
te verschaffen; een gedetailleerde uiteenzetting is niet vereist (Luik, 24 fe
bruari 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 355; zie ook Rb. Brussel, 10 maart 
1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 419). De rechter kan de familieraad 
bevelen advies te geven over de toestand van degene die onder gerechtelijk 
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raadsman zou moeten gesteld worden. De verzoekers mogen geen deel 
uitmaken van deze familieraad (art. 1243, 2° Ger. W.). Nochtans leidt de 
onregelmatige samenstelling van de raad slechts tot nietigheid van de 
beslissingen wanneer de belanghebbende er schade door lijdt (Luik, 24 fe
bruari 1982, Rev. Trim. Dr. Pam., 1983, 355). 

334. De onder gerechtelijk raadsman gestelde blijft, wat zijn persoon 
betreft, volledig bekwaam en wordt, wat zijn goederen betreft, slechts 
handelingsonbekwaam in de mate die de rechtbank bij vonnis bepaalt. De 
bekwaamheid blijft dus de regel, de onbekwaamheid de uitzondering. De 
onder gerechtelijk raadsman gesteld persoon behoudt onder meer bet recht 
om bij testament over zijn goederen te beschikken (Antwerpen, 8 mei 1984, 
Limburgs Rechtsl., 1984, 137 en T. Not., 1985, 74). De bijstand van de 
gerechtelijke raadsman is niet vereist voor een verweer voor de strafgerech
ten, noch voor de strafrechtelijke, noch voor de burgerlijke vordering 
(Luik, 10 juni 1987, J.L.M.B., 1987, 1201). 

335. Vaak rijzen bij dergelijke procedures heel wat problemen. Volgend 
voorbeeld is daarvan een illustratie. Een bejaarde, alleenstaand, zonder 
familie, heeft zijn intrek genomen in een rusthuis. Zijn enige bron van 
inkomsten, de huur van zijn huis, volstaat niet om zijn verblijf te betalen. 
Het plaatselijke O.C.M.W. past de rest bij. Sedert enige maanden betaalt 
de huurder de huurprijs niet meer; bovendien is bet huis dringend aan enige 
reparaties toe. De bejaarde lijdt echter aan vergevorderde arteriosclerose in 
de hersenen en kan zelf de nodige stappen niet ondernemen. 

Het O.C.M.W., dat bij gebrek aan inkomsten van de bejaarde zijn tussen
komst gevoelig ziet oplopen, richt zich bij verzoekschrift tot de Voorzitter 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg om een ,gerechtelijk bewindvoer
der" te laten aanstellen, daar de bejaarde ,feitelijk onbekwaam" is. De 
Voorzitter gaat op dit verzoek in, met de overweging dat noch de onbe
kwaamverklaring, noch de benoeming van een gerechtelijk raadsman in 
dit geval mogelijk zijn (Voorz. Rb. Dinant, 28 november 1984, Rev. Not. 
B., 1985, met goedkeurende noot Demblon, J.). In een vergelijkbaar geval 
- overigens met een identieke motivatie -, wordt een ,gerechtelijk 
bewindvoerder'' aangeduid om een bejaarde bij te staan, die door zijn 
extreem hoge ouderdom (bijna 100 jaar) en zijn slechte gezondheidstoe
stand niet meer in staat is zelf zijn goederen te beheren (Voorz. Rb. 
Marche-en-Famenne, 6 december 1985, J.L., 171, met goedkeurende noot 
Dermagne, J.M.). 

Deze rechtspraak bewandelt duidelijk nieuwe paden. Nergens in de wetge
ving betreffende de geesteszieken is er sprake van een , ,gerechtelijk bewind
voerder''. Nochtans liggen de redenen voor deze jurisprudentiele innovatie 
voor de hand. In de hierboven beschreven gevallen lijkt de onbekwaamver
klaring een al te drastische maatregel, die ,onnozelheid of krankzinnig-
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heid" veronderstelt, en die de bejaarde volledig onbekwaam maakt om enig 
recht uit te oefenen. De aanstelling van een gerechtelijk raadsman zou 
wellicht de aangewezen oplossing zijn. Ook bier rijst echter een principieel 
probleem: is er in de beschreven (en zoveel andere aanverwante) gevallen 
wei sprake van ,zwakzinnigheid"? Enige terughoudendheid is terzake 
zeker niet misplaatst. Beide procedures zijn bovendien moeizaam, log, 
tijdrovend en duur. Ze kunnen overigens aileen door de familie of de 
echtgenoot van de betrokkene of door het Openbaar Ministerie ingeleid 
worden. Daardoor komen zowel onbekwaamverklaringen als toevoegingen 
van een gerechtelijk raadsman niet vee! meer voor (Bovin, S., De Smedt, 
P. en Steens, R., o.c., 84). Rechtspraak en rechtsleer hebben dan ook naar 
andere oplossingen gezocht. Een eerste suggestie is de analoge interpretatie 
van artikel 29 van de Wet op de regeling voor de krankzinnigen, dat de 
benoeming door de vrederechter van een bijzonder of algemeen voorlopig 
bewindvoerder voorziet (zie art. 584, 16P Ger. W.). 

In feite zou dit neerkomen op een ,afzondering ten huize van de geesteszie
ke zonder afzondering ten huize" (cf. Benoit, G., ,La collocation, Ia 
sequestration a domicile et !'imagination jurisprudentielle", in Malades 
mentaux: patients ou sujets de droit?, Gillardin, J., (ed.), Brussel, Facultes 
universitaires Saint-Louis, 1985, 200-215). Deze oplossing vertoont enkele 
gebreken. Berst en vooral zijn de betrokkenen nu niet bepaald krankzinnig 
(cf. supra). Ten tweede leidt de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder 
tot de handelingsonbekwaamheid van de betrokkene: al zijn handelingen 
worden vermoed in een staat van krankzinnigheid te zijn verricht (cf. 
Baeteman, G., o.c., III, p. 622, nr. 795). Een tweede mogelijkheid ligt in 
de aanstelling van een sekwester door de Voorzitter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg (art. 584, 1° Ger. W.). Ook in dit geval zijn de nadelen legio. 
De bevoegdheid van de gerechtelijke bewaarder is beperkt tot bewarende 
handelingen; bovendien kan de rechter niet het hele patrimonium van een 
persoon onder sekwester stellen (art. 1961 e.v. B.W.; Benoit, G., I.e., 
205-206). De derde oplossing is de toepassing van artikel 584, 3° Ger. W. 
Zij werd uitgewerkt door Prof. J. Demblon en, naar ons weten, voor de 
eerste keer overgenomen door de twee supra geciteerde uitspraken (zie 
Demblon, J., ,De Ia nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un 
gerant judiciaire", Rev. Not. B., 1983, 510-528). 

Deze pretoriaanse rechtspraak zorgt in de praktijk voor vrij elegante 
oplossingen, maar opent hoe dan ook de deur voor willekeur en rechtsonze
kerheid, aangezien de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
uitspraak doet zowel over de hoogdringendheid als over de grond van de 
zaak, zonder dat er vee! kans op een boger beroep of een procedure ten 
gronde bestaat. Uiteindelijk zijn dergelijke initiatieven van de rechtspraak 
vooral een pijnlijke illustratie van het hopeloos verouderd karakter van de 
regeling betreffende het statuut van de geesteszieken. 

De wetgevende arbeid terzake sleept al aan sinds 1969 (zie daarover 
Baeteman, G., o.c., III, p. 605, nr. 770). 
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AFDELING 3 

GECOLLOCEERDE, GESEKWESTREERDE EN GEINTERNEERDE 

GEESTESZIEKEN 

336. Het volstaat niet dat iemand ,geestesziek" is, opdat de Krankzinni
genwet op hem toepasselijk zou zijn. Ben bijkomende vereiste is de gevaar
lijkheid voor zichzelf of voor derden (af te leiden uit art. 95 Gem. W., 
art. 32 K.B. 1 juni 1874 houdende het algemeen en organiek reglement op 
de behandeling van de krankzinnigen, B.S., 4 juni 1874, en M.B. 25 augus
tus 1885 houdende de verplichte vermelding en van het geneeskundig attest). 
Slechts voor deze personen is gedwongen opname mogelijk (cf. Bovin, S., 
De Smedt, P. en Steens, R., o.c., 108 en 159; Van De Kerckhove, M., ,La 
loi et !'hospitalisation psychiatrique forcee: de que! droit?" in Malades 
mentaux: patients ou sujets de droit?, Gillardin, J. (ed.), 17-19). 

De gedwongen opname in een krankzinnigentehuis is een uitermate ernstige 
maatregel, die indruist tegen het fundamentele recht op persoonlijke vrij
heid, en die daarom slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden mogelijk 
is. De Rechtbank van Eerste Aanleg gelast dan ook het ontslag van een 
gecolloceerde, op verzoekschrift van hemzelf of van ieder ander belangheb
bende, wanneer het onderzoek van het besluit tot plaatsing en van de 
medische getuigschriften niet het bestaan aantoont van een ernstige geestes
ziekte, of van omstandigheden die tot bijzondere gevaarlijkheid van de 
betrokkene leiden. In een eerste geval wordt een alcoholist, die in dronken
schap agressieve neigingen vertoont, opgenomen op verzoek van het college 
van burgemeester en schepenen. De rechtbank oordeelt dat alcoholisme 
geen geestesziekte is die de gedwongen opname van de betrokkene recht
vaardigt, tenzij hij er bijzonder gevaarlijk door wordt, en dat dergelijke 
gevaarlijkheid geenszins uit het dossier blijkt (Rb. Namen, 16 september 
1985, J.L., 1985,642, met noot Dermagne, J.M.). In een tweede, gelijkaar
dig geval wordt een persoon, die driemaal daden van agressie pleegde op 
vrouwen (weliswaar beperkt tot bedreigingen en zonder sexuele implicaties), 
op verzoek van de burgemeester gecolloceerd. Ook bier komt de rechtbank 
tot het besluit dat uit het dossier noch de krankzinnigheid, noch de bijzonde
re gevaarlijkheid van de betrokkene blijkt - er was overigens geen straf
rechtelijk onderzoek aan de gang -, en dat er ook geen sprake is van de 
hoogdringendheid die de burgemeester toelaat om zonder het schepencolle
ge zo'nmaatregel te treffen (Rb. Namen, 16 december 1985, Rev. Reg. Dr., 
1986, 145). 

Deze beslissingen volgen de recente rechtspraak van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens, dat in twee arresten benadrukte dat de waarborgen 
tegen onrechtmatige vrijheidsberovingen, opgenomen in artikel 5 
E.V.R.M., ook toepasselijk zijn op de internering van krankzinnigen (Hof 
Mensenrechten, 24 oktober 1979, Winterwerp, Pub!. Cour, reeks A, 
vol. 33; Hof Mensenrechten, 5 november 1981, X t/ Verenigd Koninkrijk, 
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Pub/. Cour, reeks A, vol. 46; zie voor een bespreking Lemmens,. P., ,De 
internering van geesteszieken", R. W., 1981-82, 1908-1911). 

337. Zowel de geesteszieke (of zijn wettelijke vertegenwoordiger) als de 
persoon die de plaatsing vraagt kunnen binnen de vijf dagen beroep 
aantekenen tegen de beslissing van de Rechtbank van Berste Aanleg bij 
verzoekschrift aan het Hof van Beroep (art. 17 Krankzinnigenwet). Ben 
brief van de geesteszieke aan de Procureur des Konings volstaat daartoe niet 
(Luik, 19 juni 1985, J. T., 1986, 332). 

338. De in een krankzinnigengesticht opgesloten geesteszieke is in principe 
niet onbekwaam. Maar al zijn handelingen tijdens zijn opsluiting worden 
vermoed in een staat van krankzinnigheid te zijn verricht (cf. Baeteman, 
G., o.c., III, p. 620, nr. 792). De nietigheid van de rechtshandelingen is 
betrekkelijk en facultatief. De geesteszieke is derhalve bekwaam om in een 
gerechtelijke procedure op te treden, zij het als eiser of als verweerder (Luik, 
19 juni 1985, J.T., 1986, 332). 

Uit die bekwaamheid vloeit ook voort dat tegen de geesteszieke de verjaring 
loopt; de uitzonderingen, voorzien in de artikelen 2251-2252 B.W., moeten 
restrictief gei:nterpreteerd worden en zijn niet toepasselijk op de in een 
instelling opgenomen geesteszieke (Rb. Dendermonde, 1 juni 1983, R. W., 
1985-86, 1941). 

339. De zgn. ,open afdelingen" zijn zonder twijfel het sprekendste bewijs 
van de discrepantie tussen de wetgeving betreffende de geesteszieken ener
zijds en de medische realiteit anderzijds. De Krankzinnigenwet, die dateert 
uit een periode dat geestesziekte nog als synoniem van ,gevaarlijkheid" en 
,razernij" werd beschouwd, stelt immers de familie van de geesteszieke 
voor een zeer drastische keuze: ofwel hem in zijn huiselijke omgeving 
verplegen, ofwel hem regelrecht beroven van zijn vrijheid door collocatie 
of sekwestratie. 

Genuanceerde oplossingen, die toch zeer wenselijk zijn, gezien de quasi 
oneindige myriade van geestesaandoeningen die de moderne neuropsychia
trie kent, bestaan in deze wetgeving niet. Vandaar het ontstaan van de open 
afdelingen, zowel in krankzinnigengestichten als in algemene ziekenhuizen, 
waar , ,instemmende'' en , ,ongevaarlijke'' geesteszieken mogen opgenomen 
worden, en waar het aanwenden van ,dwangmiddelen" verboden is. Ben 
omzendbrief van de Minister van Justitie van 2 augustus 1946 heeft de 
voorwaarden bepaald waaraan de open afdelingen moeten voldoen; de 
Raad van State heeft deze administratieve omschrijving bevestigd (R.v.St., 
C.O.O. Schaarbeek, nr. 12.123, 21 december 1966; cf. Vranckx, A.W., 
Notarieel administratiejrecht, Brugge, Die Keure, 1978, 239; Baeteman, G. 
en Gerlo, J., ,Overzicht", T.P.R., 1981, p. 949, nr. 263). 

Deze regeling is wellicht gezond vanuit medisch oogpunt, maar stelt de 
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rechters voor grote practische problemen. Zij voorziet, wegens haar totale 
onwettelijkheid, geen enkele bescherming of vertegenwoordiging voor de 
geesteszieke, die juridisch volledig bekwaam blijft. De rechtspraak neemt 
dan ook - noodgedwongen - haar toevlucht tot de ,feitelijke onbe
kwaamheid''. Zo beslist de rechter dat tegen de geesteszieke, die in een open 
afdeling verblijft en geen beschermingsstatuut geniet, geen onteigeningspro
cedure kan worden gevoerd dan met schending van het recht op verdediging 
en eerlijke behandeling van de zaak. 

De rechter meent - terecht - de advocaat, die als algemeen voorlopig 
bewindvoerder van de psychiatrische instelling voor de geesteszieke als 
zaakwaarnemer optrad, te moeten weren omwille van de deontologische 
onverenigbaarheid tussen de opdracht van zaakwaarneming en bet optreden 
als advocaat (Vred. St. Gillis-bij-Brussel, 19 oktober 1981, R. W., 1982-83, 
2791). De rechter in hoger beroep bevestigt deze beslissing, zij het op grond 
van het recht op eerlijke berechting, opgenomen in artikel 6 E.V.R.M. Hij 
gaat echter niet akkoord met de vrederechter, waar deze stelt dat de 
gemeente, die de onteigeningsprocedure had ingesteld, tekort was geschoten 
in haar bestuursopdracht, door niet te voorzien in de vertegenwoordiging 
van de geesteszieke, wiens onbekwaamheid haar al lang bekend was. 
Bovendien, steeds volgens de rechter in hoger beroep, bestaan er, ondanks 
de leemte in de wetgeving, procedures die op dergelijke gevallen toepasselijk 
zijn, zoals algemene of bijzondere volmacht gegeven in een heldere tussen
poos, de zaakwaarneming, de vertegenwoordiging door een algemeen of 
bijzonder bewindvoerder, de verlengde minderjarigheid, de ambtshalve 
aanwijzing van een advocaat in burgerlijke zaken door de Raad van de Orde 
(Rb. Brussel, 8 juni 1982, R. W., 1982-83, 2773, met noot Guldix, E.). De 
aangedragen oplossingen situeren zich in hetzelfde schemergebied, dat al 
behandeld werd bij de onder gerechtelijk raadsmanstelling (cf. supra, nr. 
335). Ze zijn op zich niet slecht, maar zullen zeer zelden volledig aangepast 
zijn aan de bijzondere situatie, waarin de in een open afdeling verblijvende 
geesteszieke verkeert. Op grond van dezelfde redenering beslist de 
vrederechter dat een openbare verkoop, waarbij de in een open afdeling 
opgenomen geesteszieke optreedt als onverdeeld eigenaar, opgeschort moet 
worden tot een beschermingsmaatregel genomen is (Vred. Deinze, 10 mei 
1985, T. Vred., 1986, 16). De belanghebbenden vragen dan- en bekomen 
ook- de aanstelling van een sekwester door de Voorzitter van de Recht
bank van Eerste Aanleg. Eigenaardig genoeg gebeurt dit op grond van 
artikel 584, 3° en 4 ° Ger. W., terwijl de aanstelling van een sekwester 
geregeld wordt door artikel 584, 1° Ger. W. (Voorz. Rb. Gent, 14 juni 
1985, T. Vred., 1986, 17, met noot G.R.). De nadelen van deze procedure 
werden hoger al toegelicht (cf. supra, nr. 335). 

Indien de vrederechter in een geval van feitelijke onbekwaamheid gekozen 
heeft voor de analoge interpretatie van artikel 29 van de Krankzinnigenwet 
en een voorlopig bewindvoerder aangesteld heeft (cf. supra, nr. 335), dan 
houdt dit ook de toepassing van de overige desbetreffende bepalingen van 
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die wet in. De voorlopige bewindvoerder is overeenkomstig artikel 31 van 
de Krankzinnigenwet slechts bevoegd voor het beheer van de goederen van 
de geesteszieke. Hij kan derhalve in naam van de geesteszieke geen maatre
gelen treffen in verband met diens persoon, zoals de vordering tot invrij
heidstelling uit een tehuis (R.v.St., nr. 25.852, 14 november 1985, onuitg.). 

340. De problematiek ligt ietwat anders, wanneer een gecolloceerde of 
gesekwestreerde geesteszieke ,gedecolloceerd" wordt. Tijdens de periode 
van collocatie of sekwestratie wordt de geesteszieke immers, wat het beheer 
van zijn goederen betreft, vertegenwoordigd door een bijzonder of een 
algemeen voorlopigbewindvoerder (Baeteman, G., o.c., III, p. 620, nr. 792 
en p. 622, nr. 795). 
Er bestaat betwisting over de vraag of de decollocatie naar een open afdeling 
of de verlening van ontslag op proef kan gelijkgesteld worden met een 
definitief ontslag en of de opdracht van de voorlopige bewindvoerder dan 
eindigt. Artikel 33 van de Krankzinnigenwet bepaalt dat de bevoegdheid 
van de voorlopige bewindvoerder van rechtswege ophoudt, zodra de in een 
krankzinnigengesticht geplaatste persoon er niet meer gehouden wordt. Het 
Hof van Cassatie heeft gekozen voor een letterlijke interpretatie van dit 
artikel en bij herhaling beslist dat de zinsnede ,er gehouden wordt" 
betekent dat de persoon van zijn vrijheid beroofd is, wat niet het geval is 
bij hospitalisatie in een open afdeling (Cass., 24 december 1982, A.C., 
1982-83, 510,Pas., 1983, I, 517, T. Vred., 1986,14, enRec. Gen. Enr. Not., 
1985, p. 306, nr. 23.213; Cass., 7 juni 1985, A.C., 1984-85, 1388, Pas., 
1985, I, 1265 en R. W., 1985-86, 1295, met noot; cf. v66r de besproken 
periode: Cass., 31 mei 1978, A.C., 1978, 1157, Pas., 1978, I, 1125, en 
R. W., 1978-79, 843, met noot Pauwels, J.M.). Deze rechtspraak wordt 
terecht bekritiseerd, omdat zij het gevaar inhoudt dat zieken willekeurig aan 
de bescherming van de voorlopige bewindvoerder worden onttrokken, daar 
de decollocatie naar een open afdeling volledig in handen is van de medici 
(Baeteman, G., o.c., III, p. 621, nr. 793; Baeteman, G. en Gerlo, J., 
Overzicht, p. 950, nr. 263; Pauwels, J.M., ,Voorlopig bewind na 
decollocatie", noot onder Cass., 31 mei 1978, R. W., 1978-79, 845-846; 
Guldix, E., ,Perikelen bij feitelijke onbekwaamheid van een geesteszieke 
in een zaak van onteigening", noot onder Rb. Brussel, 8 juni 1982, R. W., 
1982-83, 2775-2781). De lagere rechtbanken, bezorgd om de bescherming 
van de geesteszieke, schijnen tot nu toe niet erg geneigd deze stelling van 
het Hof te volgen. 
Hetzelfde geldt voor het ontslag op proef van de geesteszieke. De rechter 
beslist dat in zo'n geval de geesteszieke vertegenwoordigd blijft door de 
voorlopige bewindvoerder, ook in een vordering tot het bekomen van een 
onderhoudsuitkering ten Iaste van de echtgenoot van de geesteszieke (Vred. 
Berchem, 6 mei 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 422). 

341. In sommige gevallen Iaten recente wetsbepalingen toe om de leemte 
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in de wetgeving over de geesteszieken te remedieren. Dit is o.m. het geval 
met de artikelen 1420 en 1426, § 2 B.W. betreffende de huwelijksvermo
gensstelsels (onmogelijkheid de wil te kennen te geven, ongeschiktheid voor 
het bestuur van de vermogens), artikel 232, tweede lid B.W. betreffende de 
echtscheiding op gr~nd van feitelijke scheiding (krankzinnigheid of diepe 
geestesgestoordheid) en artikel 220, § 2 B.W. betreffende de wederzijdse 
rechten en verplichtingen van echtgenoten ( onmogelijkheid de wil te kennen 
te geven). Zo wordt beslist dater geen enkele reden is om de toepassing van 
voornoemd artikel 220, § 2 B.W. te beperken tot gecolloceerden of ge!nter
neerden; met name de aan dementia praecox lijdende persoon valt ook 
onder de toepassing van deze bepaling (Rb. Namen, 14 oktober 1981, Rev. 
Reg. Dr., 1982, 32; cf. b.v. Rb. Luik, 30 juni 1986, J.L., 1986, 509: zelfde 
oplossing voor verkeersongeval). 

342. Naast collocatie en sekwestratie is ook internering van een geesteszieke 
mogelijk op grond van de wet tot bescherming van de maatschappij tegen 
de abnormalen en de gewoontemisdadigers van 1 juli 1964 (B.S., 17 juli 
1964), indien hij een misdaad of wanbedrijf begaan heeft. Voor de rechts
handelingen van de ge!nterneerde geldt geen vermoeden van krankzinnig
heid, hoewel ook hem een voorlopig bewindvoerder kan worden toegewe
zen, indien zijn belangen dit vereisen (Baeteman, G., o.c., III, p. 623, 
nr. 797). De ge!nterneerde is dus bekwaam om een klacht wegens overspel 
neer te leggen (Antwerpen, 4 november 1983, Pas., 1984, II, 36). Ander
zijds kan de echtscheiding ook tegen hem gevorderd worden, rekening 
houdend met zijn feitelijke geestesgesteldheid (Antwerpen, 6 januari 1982, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 61, met noot Casman, H.). 
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