
I. FEITEN EN OVERIGE RETROACTA

1. Feiten. Na het overlijden van de heer L.L., juri-
dische vader van enkele kinderen, wordt aan de
hand van een post-mortem uitgevoerd DNA-
onderzoek vastgesteld dat hij tevens de biolo-
gische vader was van twee andere personen. Deze
biologische werkelijkheid werd bovendien beves-
tigd door de sociale werkelijkheid, maar wel
tegengesproken door de juridische werkelijkheid,
aangezien beide kinderen een andere persoon als
juridische vader hadden. De biologische kinderen
stelden daarop een vordering in voor de rechtbank
van eerste aanleg, teneinde voor recht te horen
zeggen dat de biologische afstamming een
voldoende voorwaarde is om te kunnen erven. 

2. Argumentatie. Volgens de eisende partijen is
het niet redelijk verantwoord dat de afstamming
juridisch moet worden vastgesteld vooraleer men
erfaanspraken kan laten gelden. Ter ondersteu-
ning wordt verwezen naar het arrest Kroon t./
Nederland van het EHRM1, krachtens hetwelk de
eerbiediging van het gezinsleven vereist dat de
biologische en sociale werkelijkheid voorrang
krijgt op een wettelijke regel van vaderschaps-
toewijzing. Daaruit volgt, volgens eisers, dat de
biologische afstamming een voldoende voorwaar-
de is om te kunnen erven. Er anders over oorde-
len, zou indruisen tegen de sociale werkelijkheid
en zou bijgevolg strijdig zijn met art. 8 EVRM.2

Eisers counteren meteen het bezwaar dat dit er
in hun situatie toe leidt dat ze erfaanspraken kunnen
laten gelden zowel in de nalatenschap van hun
biologische vader als die van hun juridische vader.
Naar Belgisch recht bestaat immers geen principe
dat men slechts erfaanspraken in de nalatenschap
van ofwel de biologische vader, ofwel de juridische
vader kan laten gelden. In geval van gewone adop-
tie, bijvoorbeeld, verwerft de geadopteerde erfrecht
in de nalatenschap van de adoptant, maar behoudt
tevens erfaanspraken in de nalatenschap van zijn
oorspronkelijke ouder(s) (art. 353-16 B.W.).3

Ten slotte voeren de eisende partijen aan dat
noch de rust van de families noch het belang van
het kind het verschil in behandeling kan verant-
woorden. De rust van de families wordt immers
bewaard door het feit dat er ten opzichte van de
buitenwereld niets verandert. De erkenning van
het erfrecht van biologische kinderen is in over-
eenstemming met het belang van het kind,
vermits aldus de sociale en biologische werkelijk-
heid worden bevestigd.4

3. Prejudiciële vraag. In het kader van voor-
liggende procedure stelt de rechtbank een preju-
diciële vraag aan het Grondwettelijk Hof,
teneinde de verenigbaarheid van art. 731 B.W.
met de beginselen van gelijkheid en niet-discri-
minatie te toetsen. Volgens de verwijzende
rechter heeft dat artikel tot gevolg dat alleen
bloedverwanten in de juridische zin kunnen
erven. Dit leidt, nog steeds volgens die rechter, op
zijn beurt tot een manifeste ongelijkheid tussen,
enerzijds, personen die een gerechtelijk onder-
zoek naar het vaderschap kunnen instellen, zelfs
al zou deze vordering totaal ingaan tegen de
sociale werkelijkheid, waarna zij volwaardige
erfaanspraken kunnen laten gelden en, anderzijds,
personen van wie het juridische vaderschap reeds
vaststaat, maar in tegenspraak is met de sociale
werkelijkheid, die geen gerechtelijk onderzoek
naar het vaderschap kunnen instellen na de leef-
tijd van 22 jaar, en daardoor verstoken blijven van
erfaanspraken.

4. Ten gronde. Het Grondwettelijk Hof bena-
drukt dat het de prejudiciële vraag beantwoordt in
de interpretatie dat enkel de afstammelingen van
wie de afstammingsband overeenkomstig de
regels van het Burgerlijk Wetboek is vastgesteld,
in aanmerking komen om te erven, met uitsluiting
van de afstammelingen van wie de biologische
afstammingsband met de overledene enkel feite-
lijk is vastgesteld (overwegingen B.1.2., B.5.1. en
B.6.3.). Het Hof beslist dat de prejudiciële vraag
ontkennend moet worden beantwoord (B.8.).
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1. Hof Mensenrechten Kroon t./ Nederland, arrest van 27 oktober 1994, www.echr.coe.int.
2. Zie arrest, overweging A.4.1.
3. Zie arrest, overweging A.4.2.
4. Zie arrest, overweging A.5.
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II. Rechtsleer

ERFT HET NAASTE BLOED HET GOED? 
OVER BLOED, AFSTAMMING EN ERFRECHT



II. ALGEMENE BEMERKING

5. Vraagstelling. De prejudiciële vraag werd o.i.
nogal ongelukkig en onnodig complex geformu-
leerd5, waardoor het Grondwettelijk Hof de zaak
kon afhandelen zonder een antwoord te formu-
leren op de eigenlijke kernvraag van het geschil,
te weten: bestaat op het vlak van het erfrecht een
ongerechtvaardigd verschil in behandeling tussen
buitenhuwelijkse biologische kinderen zonder
juridische afstammingsband (geen erfrecht) en
buitenhuwelijkse biologische kinderen met een
juridische afstammingsband (wél erfrecht)?

III. ERFRECHTELIJKE IMPLICATIES

6. Grondslagen van het erfrecht. Het erfrecht is
het geheel van rechtsregels dat erop is gericht –
dit is de ratio legis – de bestemming te bepalen
van het vermogen dat een persoon op het ogen-
blik van zijn overlijden nalaat, zijn nalatenschap
genoemd. Bedoeling is te vermijden dat na het
overlijden bepaalde goederen ‘heerloos’ zouden
worden, dat wil zeggen dat de toe-eigening ervan
naar willekeur kan gebeuren.6 Dit zou immers
onvermijdelijk aanleiding geven tot grote discus-
sies, ja zelfs tot chaos. Bovendien vereist het
maatschappelijk en vooral het economisch leven
een continuïteit in de rechtsverhoudingen. Dit
veronderstelt dat verbintenissen niet van de ene
dag op de andere onuitvoerbaar mogen worden.
De rechten en plichten waarvan een persoon
drager was, doven niet uit met zijn overlijden. De
overledene wordt vermogensrechtelijk voortgezet
door zijn erfgenamen.7

De erfovergang gebeurt tegen een dominant
achtergrondperspectief van individualisme. Ons
rechtssysteem werd opgebouwd rond het individu.
Een (subjectief) recht is altijd iemands recht. Dit
individualisme zet zich ook door in het eigendoms-
recht, dat wordt gekenmerkt door privaateigendom,

dat wil zeggen een individueel eigendomsrecht. Dit
individualisme heeft verregaande gevolgen.
Immers, het is slechts doordat wij aanvaarden dat
één goed slechts één eigenaar kan hebben of door-
dat één persoon verbintenissen of overeenkomsten
kan afsluiten, dat na het overlijden van die eige-
naar/persoon de geschetste problemen dreigen te
ontstaan. Het individualisme leidt er op zijn beurt
toe dat men bij de keuze van erfgenaam een voor-
keur heeft voor natuurlijke personen, die worden
geroepen als individu. 

Dit gezegd, komt in theorie iedere natuurlijke
persoon in aanmerking als erfgenaam van een
overleden persoon. Iedere samenleving moet ver-
volgens een keuze maken en de personen aandui-
den die zij het best geplaatst acht om het
vermogen van de overledene voort te zetten. In
ons rechtsstelsel worden twee beginselen of
grondslagen erkend op basis van dewelke een
natuurlijke persoon wordt aangewezen als (inte-
staats)erfgenaam8 van een overleden persoon:
bijstand en bijdrage. Concreet betekent dit het
volgende: 

a) Vooreerst moeten we bijstand verlenen aan
degenen met wie wij door het leven gaan (verzor-
gingsbeginsel). Bijstand is niet alleen een taak
van de overheid, hij moet beoefend worden in elk
gezin en in elke familie, ook na overlijden, langs
het erfrecht. Met bijstand wordt hier ondersteu-
ning bedoeld in de ruime betekenis, wat verder
reikt dan de sferen van behoeftigheid en nood.9

b) Vervolgens is erfrecht ook gegrond op de
bijdrage-idee, dit is de plicht tot restitutie (vergoe-
dingsbeginsel). Het vermogen dat men nalaat – het
weze bescheiden of belangrijk – is niet alleen de
vrucht van eigen werk en eigen talenten. Het werd
samen gemaakt en gespaard met anderen, het werd
soms zelfs gedeeltelijk gekregen van anderen. Wat
men met anderen heeft gemaakt, of van andere
heeft ontvangen, zal het erfrecht na de dood restitu-
eren, opdat die goederen alwaar zij terugkeren,
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5. Zo blijkt bv. een grote kloof te bestaan tussen de formulering van de prejudiciële vraagstelling en de (veel ruimere) argumentatie
van de verzoekers. Vergelijk daartoe de vraagstelling met overwegingen A.3.1. t.e.m. A.3.3.

6. R. DILLEMANS, “Voorwerp en grondslag van het erfrecht”, in X. (ed.), Hulde aan René Dekkers, Brussel, Bruylant, 1982, 271:
“Het erfrecht wil een vacuüm opvullen dat ontstaat bij het overlijden van een persoon met betrekking tot zijn materiële omge-
ving. Met onze begrippen inzake eigendomsrecht en gehoudenheid tot de schulden is dat een belangrijk probleem. De eigendom
is een relatie tot een persoon, die wegvalt met het overlijden van die persoon, maar van ‘heerloze’ goederen, goederen zonder
eigenaar, houdt onze wetgever, die op ordening van het bezit gesteld is, niet. Anderzijds nemen wij aan dat de schulden niet ver-
dwijnen door het overlijden van de debiteur”.

7. M. PUELINCKX-COENE, “Erfrecht anders bekeken. De sociaal-economische en politieke rol van het erfrecht vroeger en nu”,
WPNR 2000, 811.

8. Hierna is vooral het intestaatserfrecht aan de orde. In een testament of contractuele erfstelling zullen mensen zich op hun
persoonlijke keuzes inspireren. Het intestaatserfrecht daarentegen reflecteert het normen- en waardenpatroon van een welbe-
paalde samenleving.

9. C. DE WULF, Erfrechtelijke vernieuwingen in België en in Nederland, in Gandaius Thorbecke colleges, Voordracht gehouden
aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 28 maart 1985, 1.



opnieuw een functie zouden vervullen van bijstand
en verdere restitutie.10

Uiteindelijk moeten bovenstaande grond-
slagen worden vertaald in juridische termen. Dit
betekent dat moet worden gezocht naar de juri-
dische aanknopingsfactor(en) die het nauwste
aansluiten bij die beginselen, waarlangs dus de
beginselen zo goed mogelijk tot hun recht komen.
In ons land wordt het erfrecht vastgeknoopt aan
afstamming of juridische bloedverwantschap
(voor de familie), aan het huwelijk (voor de
langstlevende echtgenoot) en sinds de Wet van
28 maart 2007 ook aan de wettelijke samen-
woning (voor de langstlevende wettelijk samen-
wonende partner11). De juridische aanknoping is
de sleutel voor de toegang tot het erfrecht.
Bevindt men zich niet binnen de voorwaarden
voor aanknoping (is er dus geen aanknoping
mogelijk), dan erft men eenvoudigweg niet.

7. Bloedverwantschap. In de zaak die aan het
arrest ten grondslag ligt, bevond het eigenlijke
geschil zich op het raakvlak van het afstam-
mingsrecht en het erfrecht. Meer bepaald werden
vragen gesteld bij het feit dat men pas erfgenaam
kan zijn van zodra een juridische afstammings-
band vaststaat. Eisers riepen voor de feitenrechter
in dat het vaststaan van de biologische afstam-
ming voldoende zou moeten zijn om te erven. Zij
vielen zodoende één van de fundamenten van ons
erfrecht aan, namelijk dat men pas aan een
erfaanspraak toekomt, indien men door het
afstammingsrecht als juridisch bloedverwant
wordt erkend.

Biologische bloedverwantschap met of biologi-
sche afstamming van een persoon vormt inderdaad
geen voldoende voorwaarde om van die persoon,
na diens overlijden, te erven. De biologische bloed-
verwantschap moet noodzakelijkerwijze ook juri-
disch worden vastgesteld. Dit impliceert dat men

via de regels van het afstammingsrecht een juri-
dische afstammeling of juridische bloedverwant
moet zijn van de overledene, vooraleer men diens
erfgenaam kan worden. Opmerkelijk is dat art. 731
B.W., dat bepaalt wie erfgenaam is, niet uit-
drukkelijk verwijst naar de regels van het afstam-
mingsrecht. Niettemin werd altijd aangenomen dat
biologische bloedverwantschap op zich niet
volstaat.12 Ten gronde wordt bijgevolg de sleutel-
positie van het afstammingsrecht betwist, dit is de
rol van het afstammingsrecht als familierechtelijk
aanknopingspunt en als juridische aanknopings-
factor om tot erfrecht te komen.

De juridische vertaling van de achterliggende
beginselen of grondslagen – bijstand en bijdrage
– leidt inderdaad tot bijkomende uitsluiting.13 Het
rechtsstelsel is zo geconstrueerd dat niet iedereen
die binnen het toepassingsgebied van de vermelde
grondslagen valt, ook daadwerkelijk erfgenaam
zal zijn. De beginselen van het erfrecht kwamen
en komen immers soms in botsing met andere
beginselen, zoals de bescherming van het wettige
gezin. Zo is het niet-erkende buitenhuwelijks
kind geen erfgenaam van zijn biologische vader,
of nog, erft de langstlevende duurzaam feitelijk
samenwonende partner niet. Met andere woorden,
de plicht tot bijstand jegens zijn kinderen geldt in
ons recht slechts in de mate dat het biologische
kindschap ook wordt bevestigd door een juridisch
kindschap.

De dichotomie tussen juridische en biologi-
sche bloedverwantschap dreigt daardoor vooral
problematisch te worden in gevallen waarin de
biologische bloedverwantschap niet kan worden
omgezet in een juridische bloedverwantschap,
met andere woorden ingeval de regels van het
afstammingsrecht zich verzetten tegen een ‘juri-
dische regularisatie’ van de biologische werke-
lijkheid. Dit is bv. het geval na het verstrijken van
de afstammingsrechtelijke vervaltermijnen, of in
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10. Zo schreef Dekkers: “Want ieder mens heeft plichten na zijn dood. Wat namelijk het vermogen betreft, dat hij achterlaat, weet
hij immers dat hij het slechts kon vergaren, dankzij de steun van de maatschappij, waarin hij leeft; en onder de drang van zijn
zorgen voor onderhoud en stand van zijn naast- en nabestaanden. In die zin is hij hun zijn vermogen wel degelijk ‘verschuldigd’.
De wet verlost hem dus van een laatste zorg, met hem te verzekeren, dat dit vermogen op hen zal overgaan” (R. DEKKERS,
Handboek van Burgerlijk Recht, III, Brussel, Bruylant, 1958, nr. 392).

11. Zie in die zin C. CASTELEIN, “De Wet van 28 maart 2007 tot invoering van een erfrecht voor wettelijk samenwonende partners
en andere erfrechtelijke innovaties”, T. Fam. 2007, 186 e.v. en C. CASTELEIN, Erfrecht wettelijk samenwonenden, Brussel,
Larcier, 2007, nrs. 127 e.v.

12. P. SENAEVE, Compendium van het Personen- en Familierecht, Leuven, 8ste uitgave, Acco, 2004 (hierna afgekort: Compendium),
nr. 2131 en F. SWENNEN, Familierecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2008, p. 119, nr. 299.

13. Inzake het erfrecht leiden de keuzes die het recht maakt automatisch tot uitsluiting. Het erfrecht is eigenlijk het  juridische mecha-
nisme waarbij (onder meer) wordt overgaan tot selectie van erfgenamen. Uit de ganse mensheid worden slechts enkelen
geroepen. De grondslagen leggen de basis voor die keuze, en impliceren een eerste uitsluiting (van al degenen die geen beroep
kunnen doen op één van de grondslagen). De juridische vertaling van die grondslagen impliceren een volgende uitsluiting,
aangezien niet in iedere situatie waarbij een grondslag voorhanden is, ook juridisch wordt aangeknoopt (bijvoorbeeld: geen
erfrecht voor de langstlevende feitelijk samenwonende partner).
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bepaalde uitzonderlijke situaties (bv. bloedschen-
nige kinderen). We gaan daar hierna verder op in
(zie infra, nrs. 12 e.v.).

8. Precedent. Gelijkenissen bestaan tussen voor-
liggende zaak en het arrest Haas t./ Nederland,
uitgesproken door het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens op 13 januari 2004.14 In die
zaak maakte Pieter Jelle Haas een klacht aanhan-
gig. Hij was geboren uit een relatie tussen zijn
moeder en een notaris. De moeder en betreffende
notaris trouwden nooit, en woonden zelfs niet
samen. De notaris erkende Haas ook niet als zijn
kind, meer nog, hij weigerde steeds dit te doen.15

Niettemin stortte hij geregeld geld voor de opvoe-
ding van het kind, gaf hem verjaardagsgeschenken,
bezocht hem, en ging samen met moeder en kind
op uitstap. Haas noemde de notaris papa.

De notaris overleed op 19 augustus 1992,
zonder een testament te hebben gemaakt. Een
neef, zoon van een vooroverleden zuster, was de
enige erfgenaam. Haas, op dat ogenblik reeds een
volwassen man van 28 jaar, vorderde tegen die
neef afgifte van de nalatenschap. Hij wierp daar-
bij op dat hij family life had met de notaris, zijn
vader, in de zin van art. 8 EVRM, en dat de
Nederlandse wetsbepalingen in verband met de
positie van ‘onwettige’ en niet-erkende kinderen
een schending uitmaakte van art. 14 van het
Verdrag. Ten gronde betreft de discussie het
onderscheid tussen buitenhuwelijkse erkende
kinderen versus buitenhuwelijkse niet-erkende
kinderen.16 De eerste erven wel, de laatste niet. 

De arrondissementsrechtbank van Arnhem
oordeelde dat het onderscheid inzake erfrecht

tussen kinderen mét en kinderen zonder wettelijk
erkende familierechtelijke betrekking (d.i. een
afstammingsband) geen onrechtmatige inbreuk
betekende in het family life van niet-erkende kin-
deren. In het licht van de rechten en de belangen
van derde partijen, betrokken bij een nalaten-
schap, vereist de rechtszekerheid dat alleen perso-
nen met een aantoonbare wettelijke familiale
verwantschap met de overledene ook van hem
erven.17 De inbreuk op het ‘family life’ bestaand
tussen verzoeker Haas en diens vermeende vader
was bijgevolg ‘in overeenstemming met de wet’
en ‘noodzakelijk in een democratische samen-
leving’. In hoger beroep heeft het Gerechtshof
van Arnhem het bestreden vonnis bekrachtigd. De
Hoge Raad was van oordeel dat het in deze zaak
ging om maatschappelijke keuzes, die tot de
bevoegdheid van de wetgever behoorden, en niet
tot deze van de rechterlijke macht.

Volgens het Straatsburgse Hof bewezen het ali-
mentatiegeld dat de notaris geregeld had betaald,
de geregelde bezoeken die hij het kind had
gebracht en de geschenken die hij het had gegeven,
niet dat er een gezinsband bestond tussen de
betrokkenen.18 Bovendien wou de verzoeker vol-
gens het Hof enkel de erfenis bekomen (zie § 43:
“to derive from Article 8 a right to be recognised as
the heir of a deceased for inheritance purposes”) en
was hij niet uit op het vastleggen van een belang-
rijk deel van zijn identiteit.19 Het Hof was dan ook
van oordeel dat art. 8 EVRM niet van toepassing
was, waardoor Haas zich ook niet op art. 8, gecom-
bineerd met art. 14 EVRM kon beroepen om de
ongelijke behandeling aan te vechten op grond van
geboorte en niet-erkenning.20
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14. Voor een overzicht van de Nederlandse procedure, zie A. HEIDA, “Het notarisarrest”, Nieuw Erfrecht 2004, 58-61. Het arrest
werd in een Franse samenvatting gepubliceerd in Rev. trim. dr. civ. 2005/2, 610-612.

15. M. VERHEYDE, “Selectie van kindgerelateerde rechtspraak 2004”, T.J.K. 2005, 30.
16. E. BREMS, “Europees Hof voor de Rechten van de Mens”, T.B.P. 2005, 412 en W. PINTENS, “Der Fall Haas: Glück im

Unglück”, FamRZ 2004, 1466.
17. Om die reden achtte de rechtbank het ook niet noodzakelijk om te onderzoeken of de overledene de biologische vader was van

klager.
18. Dat het Hof niet aanvaardt dat er gezinsleven voorhanden was, is een element die de zaak-Haas onderscheidt van eerdere recht-

spraak omtrent het erfrecht van onwettige kinderen, met uitzondering van Camp en Bourimi, waar de vader overleed voor het
kind geboren was. In eerdere rechtspraak werd immers nooit de voorwaarde gesteld dat er sprake moest zijn van andere aspecten
van het gezinsleven, maar werd het recht om te kunnen erven op zichzelf beschouwd als een belang dat nauw verbonden is met
het gezinsleven. Zie daarover E. BREMS, l.c., 413.

19. M. VERHEYDE, l.c., 30 en E. BREMS, “Europees Hof voor de Rechten van de Mens”, T.B.P. 2006, 43. Opnieuw wordt hier
een voorwaarde geïntroduceerd die in de eerdere rechtspraak niet aanwezig was. Het lijkt erop dat het Hof niet langer van oor-
deel is dat het recht om te erven op zichzelf binnen de toepassingssfeer van artikel 8 EVRM valt, maar dat dit enkel het geval
kan zijn wanneer dit kadert in een context waarin ook andere aspecten van het gezinsleven aanwezig zijn, hetzij omdat verzoe-
ker met degene van wie hij wil erven normale gezinsrelaties onderhield, hetzij omdat zijn demarche bij het gerecht niet enkel
gericht is op het verwerven van een erfenis, maar ook op andere aspecten van het gezinsleven. Zie E. BREMS, “Europees Hof
voor de Rechten van de Mens”, T.B.P. 2005, 413.

20. E. BREMS, “Europees Hof voor de Rechten van de Mens”, T.B.P. 2005, 413.



9. Waardering. BREMS noteerde enkele interes-
sante overwegingen bij het arrest-Haas.21 Hoewel
art. 8 EVRM niet het recht om te erven as such
beschermt22, is het toch verboden te discrimineren
in de uitoefening van dat recht. Voor zover de
juridische band tussen vader en kind is vastge-
steld, is de rechtspraak van het Hof inzake
erfrecht eenduidig: huwelijkse kinderen en
buitenhuwelijkse kinderen (al dan niet over-
spelig) moeten op gelijke wijze van hun vader
kunnen erven.23

Onderscheid op grond van geboorte is in de
rechtspraak van het Hof ‘verdacht’: om dergelijk
onderscheid te verantwoorden zijn ‘zeer gewich-
tige redenen’ nodig. Bijgevolg was de kernissue
in de zaak-Haas niet het afleiden uit art. 8 EVRM
van het recht om te erven op zichzelf, maar wel de
vraag om met betrekking tot zijn recht om te
erven niet te worden gediscrimineerd. Dit laatste
vereiste op zijn beurt wel opnieuw de erkenning
dat het feit dat Haas niet kan erven van zijn ver-
meende vader nauw verband houdt met het
gezinsleven zoals beschermd onder art. 8 EVRM.

Door de feiten buiten het toepassingsgebied
van art. 8 EVRM te houden, vermeed het Hof de
discussie waar het ten gronde om draaide, met
name het conflict tussen de rechten van verschil-
lende personen, in hoofdzaak tussen het recht van
verzoeker om niet gediscrimineerd te worden op
grond van geboorte en dat van zijn vermeende
vader om zijn buitenhuwelijks kind niet te erken-
nen en evenmin bij testament financieel te
bevoordelen. Het Hof vermeed ook om zich te
moeten uitspreken over de vraag of ongelijke
behandeling op grond van niet-erkenning door de
vader even zwaar weegt als ongelijke behande-
ling op grond van buitenhuwelijkse geboorte op

zich.24 Een andere belangrijke vraag die onbeant-
woord blijft, is of de mogelijkheid van erkenning
hier wel terzake doet, aangezien verzoeker niet bij
machte was om deze te bekomen. Vanuit het
standpunt van verzoeker bekeken, zou men de
zaak, indien deze toch onder het toepassingsge-
bied van art. 8 EVRM zou vallen, moeten
behandelen als een kwestie van discriminatie op
grond van onwettige geboorte zonder meer. De
vereiste ‘zeer zwaarwichtige redenen’ om deze te
rechtvaardigen, leken niet aanwezig.25

10. Distinguo. De zaak-Haas betrof het onder-
scheid tussen erkende en niet-erkende buitenhu-
welijkse kinderen. Het biologische vaderschap
van de notaris stond vast, maar werd niet beves-
tigd door juridisch of sociaal vaderschap. Het Hof
nam aan dat er geen family life bestond tussen
Haas en zijn biologische vader. Biologisch
bloedverwantschap op zich lijkt bijgevolg voor
het EHRM niet te volstaan om family life in te
roepen.

Het geschil voor het Grondwettelijk Hof
betrof een vaststaande biologische band die daar-
enboven werd bevestigd door het sociale vader-
schap. Met andere woorden, de biologische band
werd wel bevestigd door family life. 

11. Gevolgen en probleemstelling. Mag men uit
de rechtspraak van het Straatsburgse Hof afleiden
dat biologische kinderen mét family life ten
aanzien van de erflater altijd van deze moeten
erven?26 Ons inziens niet. Zoals gezegd beschermt
art. 8 EVRM immers niet het recht op erven zelf.
Het verbiedt alleen te discrimineren in de uitoefe-
ning van dat recht. Biologische kinderen met
family life kunnen dus een beroep doen op art. 8
jo 14 EVRM indien ze gediscrimineerd worden
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21. Ibid.
22. A. HEIDA, “Het notarisarrest”, l.c., nr. 7, p. 60. Zie ook Id., in nr. 8: “Het Europese Hof is van oordeel dat artikel 1, 1e Protocol,

dat het recht van eenieder op het ongestoord genot van zijn eigendom garandeert, niet het recht waarborgt de eigendom door mid-
del van ab-intestaat vererving of schenkingen te verwerven”. Zie ook W. PINTENS, l.c., 1466.

23. Dit principe werd reeds bevestigd in meerdere arresten: Vermeire, Inze, Mazurek, Camp en Bourimi, Merger en Cros. Zie
daarover N. GALLUS, “Les relations parentales et la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme”, Rev.
dr. ULB 2005, 45.

24. In Camp en Bourimi stelde het Hof dat ook dergelijke ongelijke behandeling enkel door zeer zwaarwichtige redenen kon worden
gerechtvaardigd, maar het beperkte deze uitspraak wel tot ‘the circumstances of the present case’ (§ 38). Vgl. M. VERHEYDE,
l.c., 30.

25. E. BREMS, “Europees Hof voor de Rechten van de Mens”, T.B.P. 2005, 413.
26. De auteurs wijzen er op dat na het overlijden van de erflater eigenlijk geen sprake meer kan zijn van family life, omdat dit begrip

essentieel wederkerig is. Na het overlijden kan eigenlijk enkel nog sprake zijn van private life (zie onze bespreking van het arrest
Znamenskaya in C. CASTELEIN en T. WUYTS, “What’s in a name? De moeilijke verhouding tussen juridische persoonlijkheid,
akten van de burgerlijke stand, afstammingsrecht en naamrecht inzake perinataal overleden kinderen”, T.P.R. 2006/2, 771-852).
Hierna blijven wij family life gebruiken, omdat we het telkens hebben over de situatie waarbij tussen de overledene en diens
kinderen family life was ontstaan.
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met betrekking tot de toegang tot het erfrecht.27

Daaruit volgt o.i. nog niet dat alle biologische
kinderen met family life rechtstreeks toegang
moeten krijgen tot het erfrecht. Het is voldoende
indien men onrechtstreeks – via het afstammings-
recht – tot erfgenaamschap kan komen. Zoniet
zou men deels de sleutelpositie van het afstam-
mingsrecht in het gedrang brengen, terwijl daar-
mee toch ook wettige en rechtmatige belangen
worden nagestreefd.

Ons inziens is de centrale vraag bijgevolg niet
of de biologische bloedverwantschap die werd
bevestigd door family life rechtstreeks toegang
moet geven tot het erfrecht, maar wel of iemand
die zich in dergelijke situatie bevindt, in staat
moet zijn om zijn positie afstammingsrechtelijk te
‘regulariseren’, hetgeen er dan op zijn beurt toe
leidt dat hij vooralsnog (onrechtstreeks) toegang
verkrijgt tot het erfrecht.28 Er ligt dan mogelijks
alleen een probleem voor in de mate het afstam-
mingsrecht niet zou toelaten de biologische
bloedverwantschap, bevestigd door family life,
om te zetten in juridische bloedverwantschap. Het
lijkt ons immers logisch dat iemand die zijn
situatie afstammingsrechtelijk in orde kan
brengen, zich niet kan beklagen over het feit dat
hij niet als erfgenaam wordt geroepen. Wie geen
beroep doet op de ter beschikking staande moge-
lijkheden, zet zichzelf buitenspel: Qui vult decipi,
decipiatur.29 Een ander oordeel zou trouwens
perverse effecten kunnen hebben, doordat bepaal-
de personen zodoende kunnen speculeren inzake
erfrecht, zowel ten aanzien van de biologische als
ten aanzien van de juridische vader. Dit argument
werd trouwens ook ingeroepen in de procedure
voor het Grondwettelijk Hof.

Met andere woorden, beschikten de biolo-
gische kinderen over de mogelijkheid om via de
regels van het afstammingsrecht hun biologisch
bloedverwantschap juridisch te consacreren, dan
hebben zij in gelijke mate als de andere kinderen
toegang tot erfrecht in de nalatenschap van hun
vader. Kunnen zij dit niet, dan dreigt eventueel

wel een probleem van verenigbaarheid met art. 8
jo art. 14 EVRM te ontstaan. Daarom is het
gepast vooraleer verder te gaan, te onderzoeken
of naar Belgisch recht biologische kinderen met
family life ten aanzien van de biologische vader
zich in de mogelijkheid bevinden hun biologische
band juridisch te bevestigen.

IV. AFSTAMMINGSRECHTELIJKE
IMPLICATIES 

A. Inleiding

12. Focus op afstammingsrecht. De Minister-
raad liet in zijn repliek al uitschijnen dat de
aangekaarte ongelijke behandeling niet gelegen is
in de regels van het erfrecht (art. 731 B.W.), maar
in de regels inzake afstamming en met name oud
art. 332 B.W. Uit nader onderzoek van de feiten
blijkt immers dat door het verstrijken van de ter-
mijn tot betwisting van het juridische vaderschap
(zie oud art. 332 B.W.) vastgesteld ten gevolge de
vaderschapsregel (cf. art. 315 en 317 B.W.), er
geen afstammingsband, zelfs post mortem, door
middel van een gerechtelijk onderzoek naar
vaderschap ten aanzien van de overleden geneti-
sche vader meer kon worden vastgesteld. Om een
gerechtelijk onderzoek naar vaderschap te kunnen
instellen, is immers vereist dat het vaderschap
niet (meer) vaststaat krachtens de vaderschaps-
regel (art. 322, 1ste lid B.W.; zie infra, nr. 14). Oud
art. 332 B.W. belet in casu derhalve op onrecht-
streekse wijze dat het kind erft van zijn biolo-
gische vader. 

13. Plan van het onderzoek. Dit is meteen een
reden om te onderzoeken of voornoemde bepa-
ling inderdaad een ongerechtvaardigde ongelijke
behandeling in het leven roept. Een bijkomende
complicatie treedt op door de inwerkingtreding
van het nieuwe afstammingsrecht op 1 juli 2007.30

De feiten die aan de basis liggen van het arrest
hebben zich niettemin voorgedaan vóór 1 juli
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27. In die zin denken we trouwens dat het Grondwettelijk Hof gelijk heeft toen het in overweging B.2.2. oordeelde dat in casu
art. 731 B.W. werd ingeroepen, en niet, zoals de Regering vooropstelde, art. 332 B.W. (zie infra, nr. 12). Immers, de prejudicië-
le vraag betrof een ongelijke behandeling met betrekking tot de toegang tot het erfrecht. Hoewel eventueel het afstammingsrecht
moet worden gewijzigd, teneinde de gelijke toegang te waarborgen, neemt dit niet weg dat het in essentie toch om het erfrecht
draaide.

28. Met betrekking tot de zaak-Haas moet trouwens worden opgemerkt dat Haas in latere instantie er toch nog in slaagde het vader-
schap van de notaris te laten vaststellen, via een gerechtelijk onderzoek naar vaderschap, zie A. HEIDA, l.c., nr. 9, p. 60-61 en
A. HEIDA, “Het vervolg van de zaak Haas”, Nieuw Erfrecht 2005, 48-50 en W. PINTENS, l.c., 1466-1467.

29. Wie wil bedrogen worden, wordt bedrogen. Dit lijkt bovendien een verre toepassing van het beginsel ‘nemo auditur propriam
turpitudinem allegans’: niemand kan in rechte klagen indien hij zelf nalatig blijft.

30. Wet van 1 juli 2006, B.S. 29 december 2006, ed. 2, zoals gerepareerd bij Wet van 27 december 2006, B.S. 28 december 2006, ed. 3.



200731, zodat het niet enkel relevant is om het
nieuwe afstammingsrecht te onderzoeken, maar
ook het oude afstammingsrecht en de overgangs-
bepalingen dienaangaande.

B. Het oude afstammingsrecht

1. Situering 

14. Vaststelling afstammingsband. Om een
afstammingsband te vestigen ten aanzien van de
genetische vader en aldus erfrecht te verkrijgen
overeenkomstig art. 731 B.W., konden de kinde-
ren bij toepassing van het oude afstammingsrecht
een gerechtelijk onderzoek naar vaderschap
instellen (art. 332ter, 1ste lid B.W.). Een erkenning
was na overlijden van de genetische vader uitge-
sloten32, terwijl een gerechtelijk onderzoek naar
vaderschap ten aanzien van een overleden gene-
tische vader algemeen werd aanvaard (zie ook
overweging B.5.3.).33

De vordering werd ingeleid tegen de erfge-
namen van de overledene en tegen de juridische
moeder (art. 332quater, 1ste lid B.W.). De vordering
kon, bij gebreke van bezit van staat34, door het kind
nog tot aan zijn 48ste verjaardag worden ingesteld
(art. 331ter B.W.).35 Opdat de vordering ontvanke-
lijk was, mocht het juridische vaderschap echter
niet meer vaststaan (art. 322, 1ste lid B.W.). Ingeval
de kinderen reeds een juridische vader hadden
krachtens de vaderschapsregel (art. 315 B.W.), dan
diende dit vaderschap in beginsel36 eerst te worden
betwist. Dit laatste was in casu het geval. 

15. Voorafgaande betwisting. Luidens oud
art. 332 B.W. kon het vaderschap dat krachtens
de vaderschapsregel (art. 315 B.W.) vaststond,

worden betwist door de echtgenoot, door de
moeder en door het kind. De rechtsvordering van
het kind moest worden ingesteld uiterlijk vier
jaar nadat het de leeftijd van achttien jaar had
bereikt; bovendien was deze rechtsvordering,
behoudens buitengewone omstandigheden, niet
ontvankelijk wanneer de echtgenoot het kind als
het zijne had opgevoed.

Uit de feiten die in het arrest worden opgesomd,
kan worden afgeleid dat de kinderen een juridische
vader hadden wier vaderschap bij toepassing van de
vaderschapsregel was vastgesteld. De kinderen
konden overeenkomstig oud art. 332 B.W. tot de
leeftijd van 22 jaar dit vaderschap betwisten. Deze
termijn bleek in hoofde van beiden verstreken te
zijn. Uit de prejudiciële vraag gesteld door de recht-
bank te Kortrijk bleek daarenboven ook dat de juri-
dische vader de kinderen niet als de ‘zijne’ had
opgevoed, nu de rechtbank bij de vergelijking stelde
dat “de sociale werkelijkheid aansluit bij de biologi-
sche werkelijkheid”. Hieruit volgt dat in casu het
verstrijken van de termijn tot betwisting van het
vaderschap belette om het juridische vaderschap
nog te betwisten. Het Hof leek daar ook van uit te
gaan (zie overweging B.7.). Het vraagstuk of bezit
van staat ten aanzien van de juridische vader een
gerechtvaardigde grond tot niet-ontvankelijkheid
van de vordering tot betwisting opleverde, wordt
om die reden verder buiten beschouwing gelaten. 

16. Termijnen. De termijnen tot betwisting van
het huwelijkse vaderschap waren vervaltermijnen
die van openbare orde waren. Deze konden aldus
niet worden geschorst of gestuit. Enkel over-
macht in hoofde van de eiser kon een verlenging
rechtvaardigen.37
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31. De prejudiciële vraag werd immers bij vonnis van 7 december 2006 aan het Hof gesteld. 
32. De erkenning is immers een hoogstpersoonlijke rechtshandeling: P. SENAEVE, Compendium, nr. 803; G. VERSCHELDEN,

Afstamming, in A.P.R., Mechelen, E. Story-Scientia, 2004 (hierna afgekort: Afstamming), p. 267, nr. 439. 
33. Zie bv. Antwerpen 1 oktober 1997, T.B.B.R. 1999, 60; Luik 27 november 2001, J.L.M.B. 2002, 156, noot; Gent 10 maart 2005,

nr. 2001/AR/2365, onuitg.; Kort Ged. Namen 25 september 1995, J.L.M.B. 1997, 503; Rb. Brugge 9 oktober 1995, T.B.B.R. 1998,
210, noot K. HERBOTS; Kort Ged. Luik 25 oktober 1995, Rev. not. b. 1998, 53, noot; Y.-H. LELEU, “Droit des personnes et
des familles. Mise à jour. La filiation et l’autorité parentale. Loi du 1er juillet 2006 – Loi du 18 juillet 2006”, in Collection de la
Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2007, 31-32 en de aldaar aangehaalde referenties;
G. VERSCHELDEN, Afstamming, p. 292, nr. 491; K. HERBOTS, “Het post-mortem DNA-onderzoek inzake afstammings-
geschillen”, (noot onder Rb. Brugge 9 oktober 1995), T.B.B.R. 1998, (211), 212-217.

34. Ingeval er wel bezit van staat was ontstaan, ving de termijn aan vanaf het ogenblik waarop dit bezit van staat onderbroken zou
zijn of dubbelzinnig zou zijn geworden, zie P. SENAEVE, Compendium, nr. 771; N. MASSAGER, “Droit de la filiation.
Chronique de jurisprudence (1999-2001)”, Rev. dr. ULB. 2003, (161), p. 251, nr. 39 en de aldaar aangehaalde referenties.

35. P. SENAEVE, Compendium, nr. 771. 
36. De uitzondering hierop vormde oud art. 323 B.W. dat toeliet om het huwelijkse vaderschap dat niet bevestigd wordt door bezit

van staat in vier ‘verdachte gevallen’ bij vonnis te vervangen zonder voorafgaande betwisting. We gaan er echter van uit dat deze
uitzonderlijke hypothese niet aan de orde was.

37. A. HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK, “Art. 332 B.W.”, in Comm. Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nrs. 10-12 en
de aldaar aangehaalde referenties; T. WUYTS, “De termijn voor de betwisting van het vaderschap door de (ex-)echtgenoot
herbekeken”, (noot onder Rb. Leuven 12 december 2005), R.W. 2006-07, (528), p. 528, nrs. 1-2 en de aldaar aangehaalde referenties;
G. VERSCHELDEN, Afstamming, p. 509, nr. 909 e.v. en de aldaar aangehaalde referenties.
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De ratio achter de invoering van een vervalter-
mijn tot betwisting van het huwelijkse vaderschap
bij de hervorming van het afstammingsrecht in
1987 hing af van de titularis van het recht. Dit
wordt bevestigd door een arrest van het
Grondwettelijk Hof van 20 mei 199838 alwaar het
Hof oordeelde dat het vorderingsrecht van de echt-
genoot enerzijds en het kind anderzijds, zowel wat
betreft het ogenblik waarop de betwisting kan
ontstaan als de omstandigheden en de mogelijke
gevolgen op affectief, sociaal en financieel vlak,
zodanig verschillen dat zij niet voldoende verge-
lijkbaar zijn opdat de ongelijkheid van de termijnen
om de vordering in te stellen strijdig zou kunnen
zijn met de art. 10 en 11 van de Grondwet (over-
weging B.2.2.). 

De ratio achter de invoering van een verval-
termijn voor de juridische ouders was ingegeven
door het belang van het kind. De wetgever was
van oordeel dat het kind er belang bij had dat het
vaderschap slechts kon worden betwist in een
periode waarbinnen het zich er nog niet van
bewust was en dat de onzekerheid omtrent de
staat van het in het huwelijk geboren kind niet al
te lange tijd bleef voortduren. Na het verstrijken
van die termijn primeerde ‘de rust der families’ op
de biologische waarheid.39

Die ratio ging uiteraard niet op bij het meer-
derjarige40 kind. Dat werd immers geacht zelf te
kunnen oordelen over zijn belangen, zodat iedere
beschermingsregeling overbodig was. Veeleer
moest de ratio voor de invoering van een verval-
termijn worden gezocht in de rechtszekerheid met
betrekking tot de vastgestelde afstammingsban-
den. De Ministerraad verklaarde in de memorie
bij het hoger aangehaalde arrest van 20 mei 1998
bovendien dat het verschil in duur, namelijk vier
jaar in plaats van één jaar, verantwoord kon wor-
den door het verschil op het vlak van de bewust-
wording en de financiële situatie waarin een kind
van achttien jaar verkeerde. 

2. Toetsing van het recht

17. Vraagstukken. Bij deze motivering rijzen
een drietal vragen. Ten eerste rijst de vraag of
deze absolute vervaltermijn in bepaalde gevallen
niet leidde tot een eerder theoretisch recht tot
betwisting. Ten tweede rijst de vraag of, gelet op
de ratio legis van de invoering ervan, na meerder-
jarigheid van de kinderen, een vervaltermijn tot
betwisting op zich nog wel gerechtvaardigd was.
Ten derde rijst de vraag of het gerechtvaardigd
was dat, bij ontstentenis van bezit van staat, meer-
derjarige kinderen die vielen onder de toepassing
van de vaderschapsregel wel onderworpen waren
aan een vervaltermijn voor de betwisting van het
vaderschap, terwijl kinderen die erkend waren
door een man inzake de betwisting van de erken-
ning niet onderworpen waren aan een korte
vervaltermijn, maar aan de gemeenrechtelijke
termijn van dertig jaar te rekenen vanaf de erken-
ning (art. 331ter B.W.).41

a) Het aanvangspunt

18. Theoretisch betwistingsrecht. Op het eerste
vraagstuk kan kort worden geantwoord. Doordat
het aanvangspunt van de termijn geen rekening
hield met de kennis van de kinderen over het al
dan niet genetische vaderschap van de juridische
vader, was het recht om het vaderschap te
betwisten in een aantal gevallen eerder theore-
tisch te noemen. Het betrof in het bijzonder die
gevallen waarin het kind slechts na de leeftijd van
22 jaar te weten kwam dat de juridische vader niet
de genetische vader was. 

19. Invloed rechtspraak EHRM. In het verleden
oordeelden sommige lagere rechtbanken42, in
navolging van de rechtspraak van het EHRM43,
dat de echtgenoot over een effectief en niet louter
theoretisch recht tot betwisting van zijn vader-
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38. Arbitragehof 20 mei 1998, nr. 54/98, www.grondwettelijkhof.be.
39. Verslag namens de commissie voor de justitie, Parl. St. Senaat 1984-85, nr. 904/2, 115; Arbitragehof 21 december 2000,

nr. 138/2000, B.S. 8 maart 2001, R.W. 2000-01, 1343, overweging B.5.; Arbitragehof 12 juli 2001, nr. 95/2001, B.S. 13 novem-
ber 2001, overweging B.7.

40. Merk echter op dat tot de inwerkingtreding van de Wet van 19 januari 1990, B.S. 1 mei 1990, een persoon tot de volle leeftijd van
21 jaar minderjarig was. Aldus was op het tijdstip van de totstandkoming van de Wet van 31 maart 1987 een kind tussen de leeftijd
van 18 en 21 jaar nog minderjarig en kon het tot één jaar na de meerderjarigheid nog een vordering tot betwisting inleiden. 

41. Zie over het aanvangspunt: A. HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK, l.c., nr. 9; P. SENAEVE, Compendium, nr. 838; 
G. VERSCHELDEN, Afstamming, p. 601, nr. 1087.

42. Rb. Leuven 12 december 2005, R.W. 2006-07, 524, noot T. WUYTS en RABG 2007, noot M. GOVAERTS; Rb. Antwerpen
7 maart 2006, E.J. 2006, 59, noot G. VERSCHELDEN en R.W. 2006-07, 532.

43. Zie Hof Mensenrechten Shofman t./ Rusland, arrest van 24 november 2005, nr. 74826/01, T.J.K. 2006, 150, noot
G. VERSCHELDEN; Hof Mensenrechten Mizzi t./ Malta, arrest van 12 januari 2006, nr. 26111/02; Hof Mensenrechten Tavli t./
Turkije, arrest van 9 november 2006, nr. 11449/02, beiden www.echr.coe.int.



schap moest beschikken. Door een minder restric-
tieve interpretatie van het begrip ‘overmacht’44 of
een redenering contra legem45 te hanteren, kon de
vordering binnen een termijn van één jaar na de
kennisname van het niet-genetische vaderschap
alsnog worden ingeleid.46 Dit moet worden genu-
anceerd. In het licht van de rechtspraak van het
EHRM volstond het dat het aanvangspunt van de
termijn tot betwisting werd gesitueerd op het
ogenblik dat de echtgenoot gronden had om aan
te nemen dat hij niet de genetische vader was.47

Het EHRM heeft deze zienswijze recent nog
bevestigd in het arrest Phinikaridou t./ Cyprus.48 In
deze zaak stelde het kind een vordering tot erken-
ning van het juridische vaderschap in tegen zijn
biologische vader. Het kind ontdekte echter pas
na het verstrijken van de vervaltermijn voor het
instellen van de vordering, die drie jaar te rekenen
vanaf de meerderjarigheid bedroeg, wie zijn
biologische vader was, zodat de vordering werd
afgewezen. Het EHRM heeft het moeilijk met de
aanvaarding van vervaltermijnen die geen reke-
ning houden met de ontdekking van de identiteit
van de vader (§§ 62-63) en herhaalde dat het ver-
drag tot doel heeft rechten te beschermen die niet
theoretisch of illustratief zijn, maar praktisch en
effectief (§ 64). In die optiek kwam het Hof tot de
bevinding dat de absolute aard van de termijn tot
gevolg had dat er geen billijk evenwicht werd
bereikt tussen de verschillende belangen in het
geding en dat om die reden de inmenging in het
privé-leven van het kind niet proportioneel was
met het doel dat ermee werd beoogd (§ 66).

20. Toetsing aan de casus. Welnu, dezelfde rede-
nering gaat ook op voor het recht tot betwisting in
hoofde van de kinderen. Het kind dat pas na de
leeftijd van 22 jaar vermoedt of ontdekt dat zijn
juridische vader niet zijn genetische vader was,
had over een termijn van vier49 jaar moeten
beschikken vanaf het tijdstip van ontdekking of
het bestaan van gronden daartoe. Het kwam

overigens de personen tegen wie de vordering tot
betwisting werd ingeleid toe om dat tijdstip te
bewijzen.50

In casu had dit tot gevolg dat verzoekers op
grond van voorgaande redenering, contra legem of
door een ruime interpretatie van het begrip ‘over-
macht’, nog een vordering tot betwisting van het
juridische vaderschap hadden kunnen inleiden,
voor zover nog geen vier jaren verstreken waren
sinds de ontdekking van het niet-genetische vader-
schap van de juridische vader of het bestaan van
gronden daartoe. Nu uit de feiten bleek dat de gene-
tische vader ook de sociale vader was, kon aange-
nomen worden dat de kinderen minstens enige tijd
een sterk vermoeden moeten hebben gehad dat hun
juridische vader niet hun genetische vader was. Het
is aldus waarschijnlijk dat dit argument in casu
geen oplossing bood.

b) De ratio legis van de termijn na meerderjarig-
heid

21. Evolutie rechtspraak EHRM. Een veel
belangrijker vraagstuk is of de bepaling van een
termijn tot betwisting in hoofde van meerderjari-
ge kinderen op zich wel gerechtvaardigd was. Het
EHRM heeft in het verleden meermaals uitspraak
gedaan over het bestaan van termijnen tot vast-
stelling en betwisting van een afstammingsband.
In een eerste reeks arresten handelde het om een
juridische vader die het vaderschap wilde betwis-
ten na het verstrijken van de termijn daartoe. In
een recent arrest sprak het Hof zich uit over de
vordering tot erkenning van het vaderschap inge-
steld door een meerderjarig kind na het verstrij-
ken van de termijn daartoe. Hierna volgt een
analyse van deze arresten. Uit deze arresten wordt
een beginsel afgeleid dat ten slotte wordt doorge-
trokken naar de vordering tot betwisting van het
juridische vaderschap ingesteld door het kind,
eveneens na het verstrijken van de termijn daar-
toe. 
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44. Rb. Leuven 12 december 2005, R.W. 2006-07, 524, noot T. WUYTS en RABG 2007, noot M. GOVAERTS.
45. Rb. Antwerpen 7 maart 2006, E.J. 2006, 59, noot G. VERSCHELDEN en R.W. 2006-07, 532.
46. De meerderheid in de rechtspraak interpreteerde het begrip ‘overmacht’ echter zeer restrictief zodat de laattijdige ontdekking van

het niet-genetische vaderschap hier niet onder viel. Het Arbitragehof oordeelde in twee arresten (nrs. 138/2000 en 95/2001) daar-
enboven dat de vervaltermijn in hoofde van de echtgenoot niet strijdig was met art. 10 en 11 G.W. Zie uitgebreid: T. WUYTS,
“De termijn voor de betwisting van het vaderschap door de (ex-)echtgenoot herbekeken”, l.c., 528-532.

47. Hof Mensenrechten Shofman t./ Rusland, aangeh., § 39.
48. Hof Mensenrechten Phinikaridou t./ Cyprus, arrest van 20 december 2007, nr. 23890/02, www.echr.coe.int. 
49. De meerderheidsstrekking in rechtsleer en rechtspraak nam aan dat het kind zijn vorderingsrecht pas kon uitoefenen vanaf de

leeftijd van 18 jaar en dit tot de leeftijd van 22 jaar, zie uitgebreid: P. SENAEVE, “De hervorming van het afstammingsrecht door
de wetten van 1 juli 2006 en van 27 december 2006 (deel I)”, T. Fam. 2007, (62), p. 76-77, nr. 66.

50. Vgl. onder het recht na de hervorming: P. SENAEVE, “De hervorming van het afstammingsrecht door de wetten van 1 juli 2006
en van 27 december 2006 (deel I)”, l.c., p. 74, nr. 56.
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22. Termijn tot betwisting in hoofde van de juri-
dische vader. Luidens vaste rechtspraak van het
EHRM raakt de bepaling van de juridische relatie
van de vader tot het kind dat binnen het huwelijk
werd geboren, het privéleven van die vader.51 Het
EHRM laat daarbij in het midden of dit ook het
gezins- en familieleven van de vader raakt. 

In een aantal arresten aangaande de betwisting
van het juridische vaderschap vastgesteld op
grond van de vaderschapsregel door de (gewezen)
echtgenoot, oordeelde het Hof dat de invoering
van een tijdsbeperking gerechtvaardigd was door
het algemeen belang bij de bescherming van de
rechtszekerheid en stabiliteit in familierechtelijke
betrekkingen alsook de nood tot bescherming van
de belangen van het kind.52

Nog volgens die rechtspraak is de situatie
waarbij een wettelijk vermoeden primeert boven
de biologische en sociale werkelijkheid, zonder
rekening te houden met beide vaststaande feiten
en wensen van de betrokken personen, en zonder
dat iemand er voordeel uit haalt, niet verenigbaar
– zelfs niet gelet op de appreciatiemarge die de
Staat behoudt – met de verplichting tot het verze-
keren van een effectief respect voor het privé-,
gezins- en familieleven.53 Tot schending van art. 8
EVRM concludeerde het Hof telkens de juridi-
sche vader op het tijdstip van de kennisname niet
(meer) over een recht tot betwisting beschikte
wegens onder meer het verstrijken van de termijn
tot betwisting. In die situatie bestaat er geen bil-
lijk evenwicht tussen het algemeen belang van de
bescherming van de rechtszekerheid en stabiliteit
in familierechtelijke betrekkingen alsook de
belangen van het kind en het individuele belang
van de verzoeker om het juridische vaderschap
weerlegt te zien in het licht van de biologische
bewijzen.54

In de zaak Paulik t./ Slovakije55 merkte het Hof
in het bijzonder op dat het algemeen belang bij de
nood tot bescherming van de belangen van het kind
veel aan gewicht heeft verloren ten aanzien van
een persoon die meerderjarig is, een eigen familie
heeft en financieel onafhankelijk is van de verzoe-
ker. Bovendien had het kind zelf om de genetische
test gevraagd en geen enkel bezwaar geuit tegen de
vordering tot betwisting (§ 46). 

Uit voorgaande rechtspraak, die weliswaar
betrekking heeft op het vorderingsrecht van de
juridische vader, volgt dat een beperking van het
recht tot betwisting in de tijd op zich niet strijdig
is met art. 8 EVRM en gerechtvaardigd wordt
door het algemeen belang van rechtszekerheid en
stabiliteit in familierechtelijke betrekkingen. Het
meerderjarige kind dat financieel onafhankelijk
is, behoeft veel minder bescherming van zijn
rechten en kan zelf oordelen wat zijn belangen
dient. Het kind moet echter, mede gelezen in het
licht van de samenhang tussen art. 6, § 1 en
8 EVRM met art. 14 EVRM56, net zoals de juri-
dische vader, over een daadwerkelijk recht tot
betwisting beschikken (zie supra, nr. 18). 

23. Termijn tot vaststelling in hoofde van het
kind. Volgens het EHRM raakt ook de vordering
tot vaststelling van het juridische vaderschap,
ingesteld door een meerderjarig buitenhuwelijks
kind, het privé-leven van dat kind.57 In het arrest-
Phinikaridou aanvaardde het Hof opnieuw dat de
invoering van een termijn, ditmaal voor de vesti-
ging van het juridische vaderschap, kan worden
gerechtvaardigd om rechtszekerheid en stabiliteit
(‘finality’) te verlenen in familiale betrekkingen.
Daarenboven is de termijn ook gerechtvaardigd
teneinde de belangen van de vermoedelijke vader
en zijn familie58 te beschermen tegen laattijdige
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51. Hof Mensenrechten Rasmussen t./ Denemarken, arrest van 21 november 1984, § 33, Publ. Cour eur. D.H., Serie A, nr. 87; Hof
Mensenrechten Yildrim t./ Oostenrijk, arrest van 19 oktober 1999, nr. 34308/96; Hof Mensenrechten Shofman t./ Rusland,
aangeh., § 30; Hof Mensenrechten Mizzi t./ Malta, aangeh., § 102; Hof Mensenrechten Paulik t./ Slovakije, arrest van 10 okto-
ber 2006, § 42, nr. 10699/05, www.echr.coe.int; Hof Mensenrechten Tavli t./ Turkije, aangeh., § 25.

52. Hof Mensenrechten Rasmussen t./ Denemarken, aangeh., § 41; Hof Mensenrechten Shofman t./ Rusland, aangeh., § 39.
53. Hof Mensenrechten Shofman t./ Rusland, aangeh., § 45; Hof Mensenrechten Mizzi t./ Malta, aangeh., § 114; Hof Mensenrechten

Paulik t./ Slovakije, aangeh., § 47; Hof Mensenrechten Tavli t./ Turkije, aangeh., § 36.
54. Hof Mensenrechten Shofman t./ Rusland, aangeh., § 30; Hof Mensenrechten Mizzi t./ Malta, aangeh., § 102; Hof Mensenrechten

Paulik t./ Slovakije, aangeh., § 42; Hof Mensenrechten Tavli t./ Turkije, aangeh., § 25.
55. Hof Mensenrechten Paulik t./ Slovakije, aangeh.
56. Vgl. met het vorderingsrecht van de echtgenoot in vergelijking tot andere titularissen van het recht tot betwisting: Hof

Mensenrechten Mizzi t./ Malta, aangeh., §§ 134-136; Hof Mensenrechten Paulik t./ Slovakije, aangeh., §§ 58-59.
57. Hof Mensenrechten (Grote Kamer) Gaskin t./ Verenigd Koninkrijk, arrest van 7 juli 1989, nr. 10454/83, www.echr.coe.int en FJR

1990, 201, noot M.J.C. KOENS, §§ 36-37 en 39; Hof Mensenrechten, Mikulic t./ Kroatië, arrest van 7 februari 2002, nr. 53176/99,
www.echr.coe.int, §§ 53-54 en 64; Hof Mensenrechten (Grote Kamer), Odièvre t./ Frankrijk, arrest van 13 februari 2003,
nr. 42326/98, N.J.C.M.-Bulletin 2003, 774, noot C. FORDER en www.echr.coe.int, § 29; Hof Mensenrechten Jäggi t./
Zwitserland, arrest van 13 juli 2006, nr. 58575/00, www.echr.coe.int, § 25; Hof Mensenrechten Phinikaridou t./ Cyprus, aangeh.,
§ 45. 

58. Zie § 64 alwaar het Hof ook uitdrukkelijk verwijst naar de belangen van de familie van de biologische vader.



vorderingen (‘stale claims’) en voorkomt het
mogelijk onrecht ingeval rechtbanken uitspraak
moeten doen over feiten die vele jaren teruggaan
in de tijd (§ 51). Om die reden is een termijn niet
per se onverenigbaar met het verdrag (§ 52).
Opnieuw wees het Hof erop dat onderzocht moet
worden of de aard van de termijn en/of de wijze
waarop die werd toegepast in overeenstemming
was met het verdrag (§ 53, zie hierover supra,
nr. 18).

24. Toetsing aan de casus. In het licht van voor-
noemde rechtspraak kan aangenomen worden dat
de bepaling van de juridische relatie van de vader
tot het kind dat binnen het huwelijk werd gebo-
ren, het privé-leven van dat kind raakt. Hieronder
valt eveneens het recht tot betwisting van het juri-
dische vaderschap in hoofde van het kind. De
inmenging in dit privé-leven door de invoering
van een termijn om de vordering tot betwisting in
te leiden, kan eveneens worden gerechtvaardigd
door het algemene belang bij rechtszekerheid en
stabiliteit in familierechtelijke betrekkingen.
Wellicht nog een veel belangrijkere rechtvaar-
diging is, bij ontstentenis van family life, de
bescherming van de belangen van de juridische
vader en diens familie, alsook de belangen van de
genetische vader en diens familie. Het kan
immers moeilijk worden ontkend dat hoewel de
juridische vader en diens familie op zich belang
hebben bij de betwisting van het vaderschap bij
ontstentenis van family life tussen de juridische
vader en het kind, de onzekerheid of dit kind ooit
een vordering tot betwisting zal inleiden elke
vorm van vermogensplanning verhindert. Het-
zelfde geldt mutatis mutandis voor de genetische
vader en diens familie. Bijgevolg is de termijn
van vier jaar op zich niet strijdig met art. 8
EVRM. Daarenboven is deze termijn langer dan
de vervaltermijn bepaald voor de juridische
moeder en de juridische vader, zodat geen strij-
digheid van art. 8 in samenhang met art. 14
EVRM aangenomen kan worden. 

c) Vergelijking met de vordering tot betwisting
van een erkenning

25. Duur van de termijn. Ten slotte rijst nog de
vraag of een onderscheid in vaststellingswijze
van de afstammingsband, afhankelijk van de

relatievorm, een ongelijke behandeling kon recht-
vaardigen wat betreft de duur van de termijn tot
betwisting van het juridische vaderschap in
hoofde van het meerderjarige kind. Immers,
indien het kind werd erkend door een man, kon
het die erkenning nog betwisten tot 30 jaar na het
opmaken van de akte van erkenning (art. 331ter
B.W.). Dit had tot gevolg dat ingeval de erken-
ning plaatsvond op het tijdstip van geboorte, het
meerderjarige kind deze erkenning tot uiterlijk de
leeftijd van 48 jaar59 nog kon betwisten. Het kind
wier juridisch vaderschap werd vastgesteld krach-
tens de vaderschapsregel, kon dit slechts tot uiter-
lijk de leeftijd van 22 jaar nog betwisten (art. 332,
5de lid B.W.). 

Een onderzoek van de andere toepassings-
voorwaarden tot betwisting brengt de rol van het
bezit van staat als grond tot niet-ontvankelijkheid
aan het licht. Voor de betwisting van het vader-
schap vastgesteld krachtens de vaderschapsregel
speelde het bezit van staat geen enkele rol op
voorwaarde dat het rechtstreekse bewijs van niet-
genetisch vaderschap werd geleverd (art. 318, § 1
B.W.). Bij de betwisting van een leugenachtige
erkenning vormde het bezit van staat ten aanzien
van de erkennende man daarentegen een absolute
grond tot niet-ontvankelijkheid van de vordering
(oud art. 330, § 2, 2de lid B.W.). Deze vaststelling
noopt tot een verfijning van de vergelijkbare cate-
gorieën. In casu wijst alles erop dat de kinderen
nooit bezit van staat hebben gehad ten aanzien
van de juridische vader. 

26. Vergelijking. Aldus moet een vergelijking
worden gemaakt met betrekking tot de vordering
tot betwisting van het juridische vaderschap tussen
kinderen die nooit bezit van staat hebben gehad ten
aanzien van hun juridische vader die niet de gene-
tische vader is en wier afstammingsband enerzijds
bij toepassing van de vaderschapsregel werd vast-
gesteld en anderzijds door middel van een erken-
ning. In het licht van de doelstelling van de
vordering die erin bestaat om een leugenachtige
afstammingsband te betwisten die niet werd beves-
tigd door de sociale realiteit, lijken beide catego-
rieën van kinderen voor vergelijking vatbaar. De
vraag rijst aldus of een onderscheiden vaststel-
lingswijze, gebaseerd op de relatievorm tussen
beide juridische ouders op het tijdstip van
geboorte, een onderscheid in de duur en de aard
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59. De meerderheid in rechtspraak en rechtsleer nam aan dat de termijn bij toepassing van art. 2252 B.W. is geschorst tijdens de
minderjarigheid, zie: P. SENAEVE, Compendium, nr. 749; N. MASSAGER, l.c., p. 251-252, nr. 39 en de aldaar aangehaalde
referenties.
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van de termijn tot betwisting van het vaderschap
wel kon rechtvaardigen? Voor het onderscheid kan
geen wettig of geoorloofd doel worden terugge-
vonden. Deze vaststelling leidt er o.i. toe dat het
verschil in behandeling niet redelijk verantwoord
is.60 Aldus lijkt het aannemelijk dat het
Grondwettelijk Hof oud art. 332, 5de lid B.W.
strijdig zou bevinden met de beginselen van gelijk-
heid en non-discriminatie (art. 10 en 11 G.W.).

C. Het hervormde afstammingsrecht

27. Nieuwe afstammingsregels. Bij toepassing
van de regels van het hervormde afstammings-
recht moet opnieuw eerst het juridische vader-
schap in hoofde van de echtgenoot worden
betwist (art. 318 B.W.) alvorens een gerechtelijk
onderzoek naar vaderschap tegen de genetische
vader door het kind kan worden ingeleid (art. 322,
1ste lid B.W.). 

Het eerste en derde vraagstuk dat hoger werd
opgeworpen (zie supra, nrs. 18 en 25), werd
ondervangen door de nieuwe regels inzake
afstamming. De Reparatiewet van 27 december
2006 heeft het nieuwe art. 318, § 2, 1ste lid en 330,
§ 1, 4de lid B.W. aangevuld met de zinsnede “of
binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat
de echtgenoot zijn vader niet is”.61 Aan het meer-
derjarige kind dat slechts na de leeftijd van
22 jaar ontdekt dat de juridische vader niet zijn
genetische vader is, wordt een niet louter theore-
tisch recht tot betwisting van het juridische vader-
schap toegekend. Ingevolge de egalisering62 van
de verschillende wijze van vaststelling en betwis-

ting van een afstammingsband63 is ook het onder-
scheid in betwisting van het huwelijkse en bui-
tenhuwelijkse vaderschap verdwenen. Het kind
kan, ongeacht de wijze waarop het juridische
vaderschap werd vastgesteld, tot de leeftijd van
22 jaar of later, binnen het jaar na de ontdekking
van het niet-genetische vaderschap, een vordering
tot betwisting inleiden (resp. art. 318, § 2, 1ste lid
B.W. en art. 330, § 1, 4de lid B.W.). Het bezit van
staat ten aanzien van de juridische vader vormt
evenwel in elk geval een grond tot niet-ontvanke-
lijkheid (resp. art. 318, § 1 B.W. en art. 330, § 1,
1ste lid B.W.).

28. Toetsing aan de casus. De toepassing van het
hervormde afstammingsrecht op de casus leidt tot
de vaststelling dat de kinderen binnen het jaar na
de genetische test het juridische vaderschap
zouden kunnen betwisten om vervolgens door
middel van een gerechtelijk onderzoek naar
vaderschap een afstammingsband te vestigen met
hun vooroverleden genetische vader. De vraag
rijst evenwel of het bezit van staat ten aanzien van
een andere man dan de juridische vader op zich
niet volstaat om de termijn te laten aanvangen
(zie supra, nr. 20). Het nieuwe afstammingsrecht
lijkt op dit vlak echter veel strenger te zijn.
Twijfels omtrent het niet64-genetische vaderschap
volstaan niet om de termijn te laten aanvangen. Er
moet sprake zijn van een ‘ontdekking’ van het
niet-genetische vaderschap. De rechtsleer65 wijst
erop dat onder ‘ontdekking’ ‘redelijke zekerheid’
moet worden verstaan. Dit leidt ertoe dat de
rechtsonzekerheid omtrent de vastgestelde juri-
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60. Voor de criteria die voor de beoordeling van de verenigbaarheid met art. 10 en 11 G.W. worden gehanteerd, zie: A. ALEN en
K. MUYLLE, Compendium van het Belgisch Staatsrecht, II, Mechelen, Kluwer, 2006, p. 258-259, nr. 447.

61. Artikel 368 en 370 Wet van 27 december 2006, B.S. 28 december 2006, ed. 3. In de Memorie van Toelichting bij deze wet wordt
aangegeven dat het vertrekpunt van de termijn tot vaderschapsbetwisting, zoals gewijzigd door de Wet van 1 juli 2006, telkens
kan worden uitgesteld, aangezien de in aanmerking te nemen datum die is van de kennisneming van het onjuiste karakter van de
bestaande afstammingsband. Alleen de termijn voor het vorderingsrecht van het kind zou deze mogelijkheid niet genieten. Dit
zou discriminerend zijn en vereiste een aanpassing. Zie: Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I), Parl. St. Kamer 2006-07,
nr. 51-2760/1, p. 240, met verwijzing naar de termijn bij betwisting van het moederschap volgend uit de geboorteakte, zie: p. 239. 

62. Zie uitgebreid: P. SENAEVE, “De nieuwe afstammingswet van 1 juli 2006”, T. Fam. 2007, (15), nr. 5, p. 15-16; zie ook:
N. MASSAGER, “La nouvelle loi sur la filiation”, in D. PIRE (ed.), Droit des familles, Commission université-Palais. Université
de Liège nr. 92, Luik, Anthemis, 2007, (43), 50 en verder: F. SWENNEN, “Familierecht in kort bestek”, in reeks Recht in kort
bestek nr. 4, Antwerpen, Intersentia, 2008, 3de uitgave, p. 33, nr. 67; G. VERSCHELDEN, “Het hervormde afstammingsrecht: een
nieuw compromis tussen biologisch en sociaal ouderschap”, R.W. 2007-08, (338), 339-340.

63. Zie bv. art. 329bis B.W. en art. 332quinquies B.W. alsook art. 318 B.W. en art. 330 B.W. Zie M. DEMARET, “La réforme du
droit de la filiation”, in Y.-H. LELEU (ed.), Chronique notariales. Faculté de droit de l’Université de Liège, vol. nr. 44, Brussel,
Larcier, 2006, (304), p. 330, nr. 46 en verder wat betreft de wegwerking van verschillen in behandeling m.b.t. de betwisting van
de afstamming die niet met de werkelijkheid overeenstemt: Circulaire van 7 mei 2007 betreffende de Wet van 1 juli 2006 tot
wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen
ervan, B.S. 30 mei 2007, ed. 2, (29203), 29205.

64. Dit houdt uiteraard ook verband met twijfels omtrent het genetische vaderschap in hoofde van een andere man dan de juridische
vader.

65. P. SENAEVE, “De wettelijke moederlijke afstamming”, in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De
hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (3), p. 54, nr. 108 en de aldaar aangehaalde referenties.



dische afstammingsbanden in het nieuwe afstam-
mingsrecht veel langer kan blijven voortbestaan,
nu het aanvangspunt van de termijn op een veel
later tijdstip kan vallen. Kan er immers sprake
zijn van een ‘redelijke zekerheid’ (‘ontdekking’)
over het niet-genetische vaderschap van de juri-
dische vader ingeval er family life bestaat ten
aanzien van een andere man?

D. Het overgangsrecht

29. Toepasselijk recht. Bij ontstentenis van een
specifieke overgangsbepaling aangaande de
vordering van het kind tot betwisting van het
huwelijkse vaderschap, geldt het beginsel dat
afstammingsrelaties die definitief gevestigd
waren onder gelding van het oude afstammings-
recht, onaanvechtbaar blijven onder de nieuwe
wet.66 Bijgevolg kan het kind dat op 1 juli 200767

reeds de leeftijd 22 jaar heeft bereikt, geen vorde-
ring tot betwisting van het vaderschap van de
echtgenoot meer instellen.68

In casu heeft dit tot gevolg dat de drie hoger
opgeworpen vraagstukken (zie supra, nrs. 18 e.v.)
hun relevantie behouden. 

IV. TERUGKOPPELING

30. Afstammingsrecht. Hierboven werd onder-
zocht of naar Belgisch recht kinderen met family
life ten aanzien van de biologische vader in de
mogelijkheid zijn hun biologische band juridisch
te bevestigen. Daaruit bleek dat dit inderdaad het
geval is, zij het binnen bepaalde strikte termijnen.
In casu impliceert dit naar alle waarschijnlijkheid
dat de biologische kinderen zich niet meer in de
mogelijkheid zullen bevinden de biologisch-
sociale afstamming juridisch te regulariseren.

De vraag rijst bijgevolg of het afstammings-
recht niet beter zo moet worden geconstrueerd dat
eenieder die biologisch vaderschap heeft, dat
wordt bevestigd door family life, te allen tijde in
staat is zijn biologische banden om te zetten in
juridische afstammingsbanden. Immers, indien de
vaderschapsregel wordt tegengesproken door
family life ten aanzien van een andere man dan de
biologische vader, welk beletsel bestaat er dan

voor de toelating om het juridische vaderschap te
allen tijde te betwisten? De bescherming van de
rust in de families lijkt geen argument, want er is
geen family life met de juridische vader.

De rechtszekerheid en standvastigheid van
familiale betrekkingen kunnen o.i. niettemin toch
rechtvaardigen dat de afstammingsvorderingen
moeten worden ingeleid binnen een bepaalde
termijn. Bovendien kunnen de belangen van
zowel de juridische als de biologische vader en
hun beider families rechtvaardigen dat er een
termijn wordt ingevoerd tot vaststelling resp.
betwisting van een afstammingsband (vgl. supra,
nr. 24).

31. Erfrecht. Blijft dan nog over de koppeling
tussen afstammingsrecht en erfrecht. Is het
problematisch dat in bepaalde gevallen, zoals in
casu, kinderen niet kunnen erven van hun biolo-
gische vader? Moet worden voorzien in een
nieuwe toegang tot het erfrecht, losgekoppeld
van het afstammingsrecht? Is het aangewezen
naast juridische afstamming, huwelijk en wettelijke
samenwoning te voorzien in een bijkomende juri-
dische aanknopingsfactor voor erfrecht?

Naast allerlei praktische moeilijkheden, zoals
het definiëren van dergelijk nieuwe aanknopings-
factor, is het o.i. verkieselijk de erfrechtelijke
aanspraken van bloedverwanten blijvend via het
afstammingsrecht te laten verlopen. Het even-
wicht dat in het afstammingsrecht wordt bereikt
tussen de belangen van de diverse hoofdrolspelers
is in dezelfde mate belangrijk voor het erfrecht.
Het lijkt trouwens niet wenselijk dat personen die
de mogelijkheid hadden om via het afstammings-
recht te komen tot erfrecht, maar die dit door
nalatigheid aan zich voorbij hebben laten gaan,
worden beloond met een extra erfaanspraak.
Zodoende zou men ook de poort openzetten voor
erfenisspeculatie: men kan de termijnen ten
aanzien van de juridische vader bewust laten
verstrijken, en vervolgens ook ten aanzien van de
biologische vader erfrechten vorderen.69

32. Reikwijdte van het arrest. De demarche van
het Grondwettelijk Hof is op zijn minst opvallend te
noemen. De Regering had immers opgeworpen

58 Tijdschrift voor Familierecht 2008/3 – Kluwer 

66. P. SENAEVE, “De hervorming van het afstammingsrecht door de Wetten van 1 juli 2006 en van 27 december 2006 (deel I)”, 
l.c., 79-80; P. SENAEVE, “De vaderlijke afstamming binnen het huwelijk”, in P. SENAEVE, F. SWENNEN en
G. VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (11), 69-70.

67. Tijdstip waarop de nieuwe regels inzake afstamming in werking zijn getreden: art. 26 Wet van 1 juli 2006, zoals ingevoegd bij
art. 373 Wet van 27 december 2006. 

68. P. SENAEVE, “De hervorming van het afstammingsrecht door de Wetten van 1 juli 2006 en van 27 december 2006 (deel I)”, 
l.c., p. 80, nr. 82; P. SENAEVE, “De vaderlijke afstamming binnen het huwelijk”, l.c., p. 70, nr. 142.

69. Zie o.i. terecht overweging A.6.
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(overweging A.1.1.) dat het geschil niet het erfrecht
(art. 731 B.W.) betrof, maar wel het afstammings-
recht (art. 332 B.W.). Het Grondwettelijk Hof wuift
deze bezwaren in eerste instantie weg (overweging
B.2.1. en B.2.2.). In zijn laatste overweging ten
gronde (B.7.) komt het Hof echter toch opnieuw
terecht bij hetzelfde art. 332 B.W., waarna wordt
beslist dat het niet aan het Hof staat zich uit te
spreken over die bepaling, die niet het voorwerp
van de prejudiciële vraag uitmaakt, waarna de
prejudiciële vraag ontkennend wordt beantwoord.

Ons  inziens haalde het Grondwettelijk Hof
hier een soort tour de force uit, omdat het een
belangrijke zaak – bij wijze van obiter dictum –
wel gezegd wou hebben. In overweging B.6.3

wordt er immers op gewezen dat de in het geding
zijnde bepaling (art. 731 B.W.) geen onderscheid
wordt gemaakt tussen wettige en natuurlijke kin-
deren, noch tussen in overspel verwekte en ande-
re kinderen: zij zijn in gelijke mate erfgerechtigd.
Het artikel vereist enkel, in de interpretatie van de
verwijzende rechter, dat de afstammingsband
juridisch wordt vastgesteld, wat op zich niet
kennelijk onredelijk is. Koppelen we dit aan het
ontkennend antwoord op de prejudiciële vraag,
dan moeten we besluiten dat het Grondwettelijk
Hof – o.i. terecht – van oordeel is dat het baseren
van het erfrecht voor bloedverwanten op juri-
dische bloedverwantschap niet kennelijk onrede-
lijk, en bijgevolg ook niet ongrondwettelijk is.
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Erfrecht – Aanknoping –
Vereiste van wettelijk vastge-
stelde afstamming – Voldoende
– Biologische en sociale
afstamming – Onvoldoende –
Niet kennelijk onredelijk

Het vereiste dat, om te kunnen erven op grond van
art. 731 B.W., de afstammingsband wettelijk moet
zijn vastgesteld, is op zich niet kennelijk onrede-
lijk. In casu blijkt dat de termijn tot betwisting
van het huwelijkse vaderschap vervat in oud
art. 332 B.W. verhindert dat een afstammings-
band kan worden vastgesteld ten aanzien van de
erflater die tegelijk ook de biologische en sociale
vader is. Het staat het Hof echter niet om zich uit
te spreken over voornoemde bepaling die niet het
voorwerp uitmaakte van de prejudiciële vraag en
die werd opgeheven en vervangen in het nieuwe
afstammingsrecht.

Grondwettelijk Hof 7 november 2007

(Arrest nr. 136/2007)

I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en
rechtspleging 

Bij vonnis van 7 december 2006 inzake M.-A. S.
en D.S. tegen L.L. en anderen (…), heeft de
Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk de
volgende prejudiciële vraag gesteld:
“Schendt art. 731 B.W. de art. 10 en 11 G.W.,
waar art. 731 B.W. voorziet dat slechts bloed-
verwanten in juridische zin kunnen erven waar-
door een manifeste ongelijkheid wordt gecreëerd
tussen personen wiens afstammingsband niet
vaststaat en die tot hun 48 jaar een onderzoek
kunnen instellen naar het vaderschap ongeacht de
sociale werkelijkheid waarop zij de juridische
afstamming kunnen laten vaststellen en vervol-
gens onvoorwaardelijk hun erfaanspraken
kunnen laten gelden en die bloedverwanten wiens
juridische afstamming reeds vaststaat doch waar-
bij de sociale werkelijkheid aansluit bij de biolo-
gische werkelijkheid, geen onderzoek meer naar
het vaderschap kunnen instellen na de leeftijd van
22 jaar, en uitgesloten worden van het laten gel-
den van de erfaanspraken, terwijl deze ongelijke
behandeling noch wordt verantwoord vanuit het
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