
ouderschap [niet werd opgeofferd] aan de biologische waar-
heid» (ibid., pp. 4 en 16).

Bij die hervorming van het afstammingsrecht werd een on-
derscheid gemaakt tussen drie wijzen van vaststelling van
de afstamming van vaderszijde (ibid., p. 11): het «vermoe-
den van vaderschap» dat verband houdt met het huwelijk
van de moeder, de «erkenning» en het «onderzoek naar het
vaderschap», hetgeen strekt tot de vaststelling van de afstam-
ming van vaderszijde bij een vonnis.

Aangezien hij duidelijk de voorrang gaf aan de eerste van
die drie wijzen van vaststelling van de afstamming van va-
derszijde (ibid., pp. 4 en 11; Parl. St., Kamer, 1985-1986,
nr. 378/16, p. 6), sloot de wetgever in beginsel het «onder-
zoek naar het vaderschap» uit voor een kind ten aanzien van
wie het vaderschap op grond van het wettelijk vermoeden
vaststond. Dat beleid werd verantwoord vanuit de bekom-
mernis om de «rust der families» te verzekeren, een bekom-
mernis die in een dergelijk geval belangrijker werd geacht
dan de «drang naar waarheid» of het «principe van de biolo-
gische waarheid» (Parl. St., Senaat, 1977-1978, nr. 305-1, pp.
15-16).

Het «onderzoek naar het vaderschap» van een dergelijk kind
moest dus uitzonderlijk blijven en enkel worden toegestaan
wanneer het vermoeden van vaderschap niet werd bevestigd
door een bezit van staat ten aanzien van de echtgenoot van
de moeder (ibid., p. 15).

B.8. Hoewel de rust der families en de rechtszekerheid van
de familiale banden legitieme doelstellingen zijn waarvan
de wetgever kan uitgaan om een onbeperkte mogelijkheid
tot onderzoek naar het vaderschap te verhinderen, heeft het
absolute karakter van de in B.2 vermelde voorwaarde tot ge-
volg dat de wetgever in alle omstandigheden de socio-affec-
tieve werkelijkheid van het vaderschap heeft laten prevale-
ren op de biologische werkelijkheid, zonder aan de rechter
de bevoegdheid te laten om rekening te houden met de vast-
staande feiten en de belangen van alle betrokken partijen.

Die maatregel vormt een onevenredige aantasting van het
recht op eerbiediging van het privéleven van kinderen.

De in het geding zijnde bepaling is derhalve niet bestaanbaar
met artikel 22 van de Gw.

B.9. De toetsing van dezelfde bepaling aan de artikelen 10,
11 en 22bis van de Gw., zou niet tot een ruimere vaststelling
van ongrondwettigheid kunnen leiden.

Om die redenen,
het Hof
zegt voor recht:

Artikel 323 van het BW, zoals van kracht vóór de opheffing
ervan bij artikel 24 van de wet van 1 juli 2006, schendt arti-
kel 22 van de Gw.

Noot – Een andere (grondwetsconforme?)
kijk op bezit van staat

Inleiding
1. De afstammingswet van 1 juli 2006 kwam er na een
reeks arresten van het Grondwettelijk Hof m.b.t. de
bepalingen van de afstammingswet van 31 maart
1987.1 Ook na 1 juli 20072 bleek het afstammingsrecht
de toets aan de Grondwet niet steeds te doorstaan.3

Ondertussen blijft het Hof verder ongrondwettelijkhe-
den vaststellen waar het oude afstammingsrecht nog
nawerkt, zoals in het geannoteerde arrest m.b.t. arti-
kel 323 BW zoals van kracht vóór de opheffing ervan
door de wet van 1 juli 2006.4

2. Waar de bescherming die het ontvankelijkheidsver-
eiste van de afwezigheid van bezit van staat aan de
bestaande afstammingsbanden bood reeds onder druk
is komen te staan met het arrest van 3 februari 2011
van het Grondwettelijk Hof5, wordt met dit arrest de
toekomst van het bezit van staat wel erg onzeker. De
erkenning van de mogelijkheid tot een andere – grond-
wetsconforme – interpretatie van het concept vormt
het minst verregaande antwoord op de te verwachten
cascade aan prejudiciële vragen.

A. Situering
3. Een kind geboren binnen het huwelijk stelt na een
op zijn verzoek uitgevoerde genetische analyse en
ruim na het overlijden van zijn wettelijke vader een
rechtsvordering in die ertoe strekt het vaderschap van
zijn intussen eveneens overleden biologische vader
vast te stellen.

4. Een onderzoek naar het vaderschap was onder de
afstammingswet van 1987 in principe enkel mogelijk
voor kinderen zonder vaststaande afstammingsband.6

Een uitzonderlijke mogelijkheid tot het voeren van een

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. In de periode van 6 juni 1987 tot 1 juli 2007 werden in totaal dertig arresten gewezen i.v.m. titel VII “Afstamming” van boek I BW: eenentwintig i.v.m. de vaststel-
ling (oude artt. 319, §§ 2 en 3, 320, 321, 322 en 323 BW) en de betwisting van de afstamming (oude artt. 318, § 3, 319, § 4 en 332 BW) en negen i.v.m. de gevolgen
van de afstamming (oude artt. 335, §§ 1 en 3 en 337, § 1 BW) (zie het register van de getoetste normen op www.grondwettelijkhof.be). In veertien arresten werd
ook effectief een schending vastgesteld, zie voor een inhoudelijk overzicht tot 2000, G. VERSCHELDEN, “Het Belgisch afstammingsrecht in het licht van het
gelijkheidsbeginsel”, TBBR 2000, 126-154.

2. Datum van inwerkingtreding van het nieuwe afstammingsrecht.
3. In de periode van 1 juli 2007 tot op heden werden in totaal vijf arresten gewezen i.v.m. titel VII “Afstamming” van boek I BW: vier i.v.m. de vaststelling (nieuw

art. 329bis, § 2, derde lid) en de betwisting van de afstamming (nieuwe art. 318, §§ 1 en 330, § 1, vierde lid) en één i.v.m. de gevolgen van de afstamming (nieuw
art. 335, § 3) (zie het register van de getoetste normen op www.grondwettelijkhof.be). In vier arresten werd ook effectief een schending vastgesteld.

4. Zie eerder reeds: GwH 29 oktober 2009, nr. 172/2009, T.Fam. 2009, 188, noot P. SENAEVE, eveneens m.b.t. oud art. 323 BW (zie infra p. 155, noot 4).
5. GwH 3 februari 2011, nr. 20/2011, T.Fam. 2011, 61, noot T. WUYTS: in casu oordeelde het GwH dat de regel die belet dat het vaderschap van de echtgenoot van

de moeder wordt betwist ingeval het kind bezit van staat heeft t.a.v. die echtgenoot (art. 318, § 1 BW), het recht op privéleven vervat in art. 22 Gw., in samenhang
gelezen met art. 8 EVRM, schendt. Voor annotaties, zie N. GALLUS, “Filiation paternelle dans le mariage: le droit de contestation du mari et l’intérêt de l’enfant
selon la Cour constitutionnelle”, Act.dr.fam. 2011, 77-79; G. VERSCHELDEN, “Betwisting huwelijkse vaderschap niet langer ontoelaatbaar bij bezit van staat”,
Juristenkrant 23 februari 2011, afl. 224, 1 en 3 en uitvoerig T. WUYTS, “Het bezit van staat als absolute grond van niet-ontvankelijkheid bij betwisting van de
afstamming strijdig met het recht op eerbiediging van het privéleven”, T.Fam. 2011, 63-73.

6. I. SAMOY, “Aspecten van het nieuwe afstammingsrecht, met bijzondere aandacht voor het overgangsrecht” in P. SENAEVE (ed.), Personen- en familierecht. Themis
Vormingsonderdeel 43, Brugge, die Keure, 2007, (57) 76, nr. 45.

Rechtspraak

154 – T.Fam. 2011/7 Tijdschrift voor Familierecht – Kluwer



onderzoek naar het vaderschap t.a.v. een andere man
dan de echtgenoot van de moeder werd evenwel voor-
opgesteld in artikel 323 BW: “Wanneer het vaderschap
dat vaststaat krachtens artikel 315 of 317 niet beves-
tigd wordt door het bezit van staat, kan het vaderschap
van een andere man dan de echtgenoot bij vonnis
worden vastgesteld in de gevallen bepaald in arti-
kel 320.”
Slechts vier categorieën kinderen, de zgn. prima facie
‘verdachte’, kwamen daarvoor in aanmerking.1 Op on-
rechtstreekse wijze kon aldus opgekomen worden te-
gen een vaststaande vaderlijke afstamming gevestigd
op grond van de vaderschapsregel2, tenminste bij af-
wezigheid van bezit van staat van het kind t.a.v. de
echtgenoot. Het welslagen van het onderzoek naar het
vaderschap t.a.v. een andere man schakelde retroac-
tief het vaderschap van de echtgenoot uit.3

Ondertussen werd met de hervorming van het afstam-
mingsrecht in 2006 artikel 323 BW opgeheven.4 In te-
genstelling tot onder het oude afstammingsrecht is de
vaderschapsregel in de vermelde verdachte gevallen
in principe5 niet meer van toepassing (art. 316bis
BW)6, waardoor de uitzondering van artikel 323 BW
grotendeels zonder voorwerp was geworden.7

5. In eerste aanleg werd de vordering van het kind
ontvankelijk, maar ongegrond verklaard bij gebrek aan
bewijs van een bezit van staat t.a.v. de vermeende bio-
logische vader.8 De rechters in hoger beroep besloten
tot de onontvankelijkheid van de rechtsvordering,
aangezien het vaderschap dat vaststaat ingevolge de
vaderschapsregel door een bezit van staat werd beves-
tigd. Het Hof van Cassatie besliste op verzoek van de
dochter aan het Grondwettelijk Hof twee prejudiciële
vragen te stellen.

6. Beide prejudiciële vragen hebben betrekking op de
voorwaarde van afwezigheid van bezit van staat en
werden logischerwijze samen onderzocht.
In de eerste prejudiciële vraag wordt het Grondwette-
lijk Hof verzocht zich uit te spreken over de bestaan-
baarheid van het oude artikel 323 BW met de artike-
len 10 en 11 Gw., doordat het een discriminatie zou

doen ontstaan tussen de personen die tijdens het hu-
welijk zijn geboren en degenen die buiten het huwe-
lijk zijn geboren, aangezien voor het onderzoek naar
het vaderschap t.o.v. een kind dat buiten het huwelijk
is geboren niet de voorwaarde van afwezigheid van
bezit van staat wordt gesteld.
In de tweede prejudiciële vraag wordt het Hof verzocht
zich uit te spreken over de bestaanbaarheid van de-
zelfde bepaling met de artikelen 22 en 22bis Gw.,
doordat zij een aantasting van het recht op eerbiedi-
ging van het privéleven van kinderen zou doen ont-
staan, aangezien de voormelde voorwaarde er aan in
de weg staat dat de afstamming van een kind t.a.v. zijn
biologische vader wordt vastgesteld.

B. Toets aan de rechtspraak van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens
7. Zoals gebruikelijk houdt het Grondwettelijk Hof bij
zijn onderzoek naar de verenigbaarheid van een wet-
telijke norm met artikel 22 Gw. en het daarin vervatte
recht op eerbiediging van privé- en gezinsleven, reke-
ning met het internationaalrechtelijke artikel 8 EVRM
dat een analoog recht waarborgt.9 Uit de parlementaire
voorbereiding van artikel 22 Gw. blijkt namelijk dat
de grondwetgever “een zo groot mogelijke concordan-
tie [heeft willen nastreven] met artikel 8 EVRM, ten-
einde betwistingen over de inhoud van dit grondwets-
artikel resp. artikel 8 EVRM te vermijden.”10

8. De essentie van het geannoteerde arrest ligt in de
vaststelling van een afstammingsband t.a.v. de biolo-
gische vader (r.o. B.8.), eerder dan de weerlegging van
het juridische vaderschap in het licht van biologische
bewijzen. Het Hof gaat zeer licht heen over de vraag
waarom de voorliggende situatie valt onder het recht
op eerbiediging van het privéleven van het kind (r.o.
B.4.), maar zijn vaststelling strookt wel met de recht-
spraak van het EHRM. Een kind heeft namelijk een
‘vitaal belang’ bij de kennisname van gegevens m.b.t.
zijn afkomst, waaronder de identiteit van zijn biologi-
sche ouders. Dat belang wordt beschermd door het
recht op identiteit, dat valt onder de noemer ‘privéle-
ven’.11

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Zie oud art. 320 BW: 1° kinderen geboren meer dan 300 dagen na het begin van een echtscheidingsprocedure op grond van fout of van een echtscheidings-
procedure door onderlinge toestemming, 2° kinderen geboren meer dan 300 dagen na het ontstaan van de feitelijke scheiding, ingeval naderhand de echtschei-
ding is uitgesproken ofwel op grond van fout ofwel op grond van tweejarige feitelijke scheiding, 3° kinderen geboren meer dan 300 dagen na een vonnis waarbij
de vrederechter, bij wijze van dringende voorlopige maatregel, de echtgenoten gemachtigd heeft een afzonderlijke verblijfplaats te betrekken, 4° kinderen
geboren minimaal 180 dagen na de ontbinding (of de nietigverklaring) van het huwelijk van de moeder, zie P. SENAEVE, Compendium van het Personen- en
Familierecht, Leuven, Acco, 8ste uitg. 2004, 345, nr. 811 en 359, nr. 848.

2. P. SENAEVE, Compendium van het Personen- en Familierecht, Leuven, Acco, 8ste uitg. 2004, 337, nr. 781.
3. P. SENAEVE, Compendium van het Personen- en Familierecht, Leuven, Acco, 8ste uitg. 2004, 359, nr. 848.
4. Artikel 24 van de wet van 1 juli 2006. Zie infra nr. 23 voor het overgangsrecht.
5. De uitschakeling van de vaderschapsregel voor de vier categorieën kinderen is echter niet absoluut (art. 316bis in initio BW), zie 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) 25, nr. 48.

6. F. SWENNEN, “Het onderzoek naar het moederschap en naar het vaderschap” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het
afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (221) 226, nr. 415.

7. I. SAMOY, “Aspecten van het nieuwe afstammingsrecht, met bijzondere aandacht voor het overgangsrecht” in P. SENAEVE (ed.), Personen- en familierecht. Themis
Vormingsonderdeel 43, Brugge, die Keure, 2007, (57) 76, nr. 46.

8. Overeenkomstig art. 324 BW wordt de afstamming in beginsel bewezen door het bezit van staat t.a.v. de vermeende vader.
9. Arbitragehof 12 juli 1996, nr. 47/96, r.o. B.4; 3 december 1998, nr. 122/98, r.o. B.5; 20 oktober 2004, nr. 162/2004, r.o. B.2.4; 19 januari 2005, nr. 16/2005, r.o. B.2.4

en 1 juni 2005, nr. 101/2005, r.o. B.2.4.
10. Herziening van Titel II van de Grondwet om een artikel 24quater in te voegen betreffende de eerbiediging van het privé-leven, Verslag namens de Commissie

voor de Herziening van de Grondwet, voor de Institutionele Hervormingen en voor de Regeling van Conflicten, Parl.St. Kamer 1992-93, nr. 48K0997/5, 2.
11. EHRM 7 februari 2002, Mikulić v. Kroatië, nr. 53176/99, § 64.
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Voor de toekomst is het nog van belang dat het EHRM
heeft geoordeeld dat het recht om een afstammings-
band gevestigd op basis van een wettelijk vermoeden
weerlegd te zien in het licht van biologische bewij-
zen1 minstens onder de notie ‘privé-leven’ valt, zelfs
indien de vordering gericht is op de verbreking van
bestaande familiale banden.2 In het actuele afstam-
mingsrecht moet immers in alle gevallen het huwe-
lijkse vaderschap betwist worden alvorens een gerech-
telijk onderzoek naar het vaderschap ingesteld kan
worden door het kind (art. 322 BW, zie infra nr. 25).

9. De klassiek door het Straatsburgse Mensenrechten-
hof gehanteerde rechtmatigheidstoets t.a.v. overheids-
inmenging in dat privé-leven wordt door het Grond-
wettelijk Hof vrijwel letterlijk overgenomen (r.o. B.5
en B.6.). Opmerkelijk is nog dat bij de aldus door te
voeren belangenafweging niet enkel de Kroon-recht-
spraak3, maar ook het recente en verdergaande arrest-
Pascaud van het EHRM4 wordt aangehaald (r.o. B.6.).
In die laatste zaak werd een vordering tot vaststelling
van het vaderschap in hoofde van de biologische vader
afgewezen op grond van louter procedurele overwe-
gingen niettegenstaande het positieve resultaat van de
DNA-test. Het Europese Mensenrechtenhof struikelde
dienaangaande voornamelijk over het feit dat op geen
enkel ogenblik het recht van verzoeker om zijn afstam-
ming te kennen en gevestigd te zien in overweging
werd genomen.5

C. Bezit van staat

a. Notie
10. “Posséder un état, c’est en avoir la situation appa-
rente; c’est jouir en fait du titre et des avantages qui y
sont attachés. C’est se comporter comme si cet état
était réellement à soi, et passer comme tel aux yeux
du public.”6

Het ‘bezit van staat van kind’ van een bepaalde moe-
der of vader bestaat dan in de feitelijke uitoefening
van rechten en de naleving van plichten die uitslui-
tend voortvloeien uit de ouder-kind relatie, en dit on-
geacht of het betrokken kind een wettelijk gevestigde

afstammingsband heeft ten opzichte van die vader of
moeder.7

11. Het concept bezit van staat is gebaseerd op een
gemengd8 vermoeden. Uit hetgeen vaststaat (een groep
bekende feiten, m.n. de klassieke trilogie nomen, trac-
tatus en fama) wordt een onbekend feit (de staat van
een persoon) afgeleid.

12. Het Belgische afstammingsrecht bevat geen defi-
nitie van bezit van staat. Artikel 331nonies BW be-
perkt zich tot de vereiste kwaliteiten, om vervolgens
een opsomming te geven van zes mogelijke bestand-
delen die op een afstammingsverhouding ouder-kind
kunnen wijzen. Het is de rechter die steeds in con-
creto de aanwezigheid van een bezit van staat moet
nagaan.

CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN – In de opsom-
ming van constitutieve bestanddelen in het derde lid
van artikel 331nonies BW kan voornoemde trilogie er-
kend worden:
– dat het kind altijd de naam heeft gedragen van de-

gene van wie wordt gezegd dat het afstamt (no-
men);

– dat laatstgenoemde het als zijn kind heeft behan-
deld (tractatus);

– dat die persoon als vader of moeder in zijn onder-
houd en opvoeding heeft voorzien (tractatus);

– dat het kind die persoon heeft behandeld als zijn
vader of moeder (tractatus);

– dat het als zijn kind wordt erkend door de familie
en in de maatschappij (fama);

– dat de openbare overheid het als zodanig be-
schouwt (fama).

Dat die opsomming niet-limitatief is, blijkt al uit de
letterlijke bewoordingen van de bepaling: “die feiten
zijn ‘onder meer’”. Ook het Hof van Cassatie was hier-
over reeds vroeg duidelijk.9 Het niet-limitatieve karak-
ter impliceert vooreerst dat de drie klassieke elemen-
ten niet noodzakelijk tegelijkertijd moeten worden
aangetoond. Daarnaast is de rechter niet gehouden
zich enkel te baseren op de constitutieve bestandde-
len zoals aangegeven door de wet.10

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. EHRM 24 november 2005, Shofman v. Rusland, nr. 74826/01, §§ 30-31; EHRM 12 januari 2006, Mizzi v. Malta, nr. 26111/02, §§ 102-103; EHRM 9 november 2006,
Tavli v. Turkije, nr. 11449/02, §§ 25-26; idem voor een erkenning: EHRM 9 maart 2010 (ontvankelijkheidsbeslissing), Wulff v. Denemarken, nr. 35016/07 en voor een
gerechtelijke vaststelling: EHRM 10 oktober 2006, Paulik v. Slovakije, nr. 10699/05, §§ 41-42.

2. EHRM 28 november 1984, Rasmussen v. Denemarken, nr. 8777/79, § 33.
3. Een daadwerkelijk respect voor het privé-, gezins- en familieleven vereist dat de biologische en sociale werkelijkheid de bovenhand halen op een wettelijk

vermoeden wanneer dat ingaat tegen zowel de vastgestelde feiten als de wensen van de betrokken partijen, zonder dat daar iemand bij gebaat is, zie EHRM
27 oktober 1994, Kroon e.a. v. Nederland, § 40.

4. Zelfs indien het wettelijk vermoeden iemand tot voordeel strekt, dan nog kan dat voordeel op zichzelf niet verantwoorden dat elk onderzoek naar het vader-
schap bij voorbaat wordt uitgesloten, zie EHRM 16 juni 2011, Pascaud v. Frankrijk, §§ 57-69.

5. Ibid., § 63.
6. H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité élémentaire de droit civil, II, Les personnes, Brussel, Bruylant, 1990, 89, nr. 78.
7. P. SENAEVE, “Materieelrechtelijke problemen in het nieuwe afstammingsrecht” in P. SENAEVE (ed.), Vijf jaar toepassing van het nieuwe afstammingsrecht, Leuven,

Acco, 1993, (19) 78, nr. 128.
8. Het bezit van staat is deels een wettelijk vermoeden, daar het de wetgever is die de afleiding maakt en van het bekende tot het onbekende komt. Tegelijkertijd

is het ook een feitelijk vermoeden, want in plaats van te vertrekken van één bekend feit, wordt het bezit van staat ontleend aan een geheel van bekende feiten.
Bij een gewoon wettelijk vermoeden beperkt de taak van de rechter zich tot het vaststellen van dat ene bekende feit. De gevolgtrekking wordt dan meteen en
automatisch uitgevoerd door de wet. Hier zal de rechter daarentegen eerst de aan hem voorgelegde feiten appreciëren, pas wanneer hij beslist dat de aanwijzin-
gen hem voldoende lijken, kan de wettelijke afleiding plaatsvinden. Die rechterlijke beslissing is reeds afleiding, zie M. RÈMOND-GOUILLOUD, “La possession
d’état d’enfant”, RTD Civ. 1975, (459) 463, nr. 7.

9. Cass. 9 juni 1938, Pas. 1938, I, 210, concl. Adv.-gen. A. GESCHÉ.
10. P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, I, Leuven, Acco, 12de uitg. 2009, 51, nr. 78.
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VEREISTE KWALITEITEN – Overeenkomstig het eer-
ste en tweede lid van artikel 331nonies BW dient het
bezit van staat aan twee kwaliteiten te voldoen om
deugdelijk te zijn: enerzijds moet het voortdurend
zijn, anderzijds kan het maar aangenomen worden bij
een convergentie van voldoende betekenisvolle ele-
menten.
Rechtspraak en rechtsleer voegen daaraan de vereiste
toe dat het bezit van staat ondubbelzinnig is.1 Die
kwaliteit is eigenlijk inherent aan de definitie van het
bezit van staat zelf en een vertaling van de convergen-
tie-eis2.

13. Het verdient m.i. aanbeveling te komen tot een
wettelijk ingeschreven hiërarchie3 om op die manier
rekening te houden met de effectieve bewijswaarde
van de elementen van de klassieke trilogie. De priori-
taire plaats van nomen in de klassieke trilogie is ei-
genlijk niet verdiend, de naam is een gevolg van de
afstamming, niet een voorwaarde ertoe.4 Nomen zou
dus beter verschuiven naar de laatste plaats, na resp.
tractatus en fama. Daarbij wordt dan uitdrukkelijk in-
geschreven dat het gaat om een niet-limitatieve op-
somming (in plaats van ‘onder meer’), maar dat voor
de klassieke bestanddelen geldt dat ze in acht moeten
worden genomen in dalende volgorde van belangrijk-
heid, daarbij rekening houdend met de concrete om-
standigheden van de zaak (bv. geen fama in geval van
een in overspel verwekt kind5 of een vader-priester6),
dat tractatus ‘in hoedanigheid van vader of moeder’7

evenwel steeds vereist is, terwijl fama (als gevolg van
tractatus) en nomen (als gevolg van een juridische af-
stammingsband) op zichzelf niet volstaan.

b. Sleutelfunctie in een evenwichtig afstammings-
recht
14. “Le droit de la filiation n’est pas seulement un
droit de la vérité. C’est aussi, en partie, un droit de la
vie, de l’intérêt de l’enfant, de la paix des familles, des
affections, des sentiments moraux, de l’ordre éta-
bli…”8

Aldus is het afstammingsrecht geen loutere afspiege-
ling van de biologische werkelijkheid (la vérité du

sang), de socio-affectieve werkelijkheid (la vérité du
cœur), speelt eveneens. Het bezit van staat vormt de
vertaling van die socio-affectieve werkelijkheid.

15. In de voorliggende zaak beschermde het bezit van
staat echter een gewezen, niet meer bestaande socio-
affectieve werkelijkheid. De juridische vader is im-
mers overleden toen het kind negen jaar oud was en
op het tijdstip van de vordering was het kind reeds
zesenveertig jaar. Bovendien was er ook geen gezins-
cel meer voorhanden sinds 1950. Het bezit van staat
heeft echter nog een andere doelstelling: in r.o. B.8.
verwijst het Grondwettelijk Hof niet enkel naar de
‘rust der families’ – waarmee het doelt op de socio-af-
fectieve werkelijkheid –, maar ook naar de ‘rechtsze-
kerheid van de familiale banden’. Dat laatste betrekt
het Hof merkwaardig genoeg niet (uitdrukkelijk) bij
zijn beoordeling van de evenredigheid.

16. Thans heeft het bezit van staat in het Belgische
afstammingsrecht een dubbele functie: enerzijds
vormt zij een mogelijk bewijsmiddel van de afstam-
mingsband, anderzijds een grond van ontoelaatbaar-
heid bij afstammingsbandsbetwistingen.9

BEWIJSMIDDEL – Het bezit van staat kan onder het
huidige recht vooreerst worden aangewend als moge-
lijk bewijsmiddel in een procedure tot onderzoek naar
het moederschap of vaderschap (resp. art. 314, vierde
lid BW en art. 324, eerste lid BW) alsook, maar dan
slechts op subsidiaire wijze, bij beslechting van een
afstammingsgeschil waarvoor de wet geen regeling ge-
troffen heeft (art. 331septies, tweede lid BW).
Het gaat om gevallen waarin de primordiale titel die
de staat moet vaststellen10, niet voorhanden is, of op
zichzelf niet volstaat. De wet laat dan inzake het on-
derzoek naar het moederschap of vaderschap een ge-
rechtelijke wijze van vaststelling van de staat toe. Het
bezit van staat kan daarbij worden aangewend als een-
voudig bewijsmiddel voor de bevalling uit de be-
weerde moeder resp. voor de genetische band met de
beweerde vader. Een minderheid in de rechtsleer leest
in artikel 314, vierde lid en artikel 324, eerste lid BW
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WEILLER en J. GHESTIN (ed.), Traité de droit civil. La famille. 1: Fondation et vie de la famille, Parijs, L.G.D.J., 1989, 247, nr. 490.

6. Zie bv. Rb. Gent 18 december 1997, TBBR 1999, 508, noot C. COUQUELET.
7. Zie hierover N. GALLUS, Le droit de la filiation: rôle de la vérité socio-affective et de la volonté en droit belge, Brussel, Larcier, 2009, 93-94, nr. 77.
8. G. CORNU, Droit civil: la famille, Parijs, Montchrestien, 2003, 325.
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Acco, 1993, (19) 77, nr. 125-126; zie voor een illustratie van beide functies in één zaak Rb. Bergen 26 september 1990, JLMB 1992, 552, noot J. SOSSON. In casu zet
een gehuwde vrouw hangende de echtscheidingsprocedure een kind op de wereld dat verwekt is door haar eveneens gehuwde minnaar. De moeder stelt een
onderzoek in naar het vaderschap o.g.v. (oud) artikel 323 BW dat toelaat het vaderschap van een andere man dan de echtgenoot bij vonnis te laten vaststellen
voor zover het huwelijkse vaderschap niet bevestigd wordt door een bezit van staat. De rechtbank stelt dat langs de ene kant er geen bezit van staat is t.a.v. de
echtgenoot (grond van ontoelaatbaarheid ex (oud) art. 323 BW), terwijl er langs de andere kant sprake is van een deugdelijk bezit van staat t.a.v. de minnaar
(bewijs van genetische band ex art. 324, eerste lid BW); zie ook G. BAETEMAN et al., “Overzicht van rechtspraak. Personen- en Familierecht 1988-1994”, TPR 1994,
(2073) 2249, nr. 369. Voor een uitgebreide analyse van de functies van bezit van staat in het afstammingsrecht, zie G. VERSCHELDEN, Origineel ouderschap her-
dacht, Brugge, die Keure, 2005, 103-119, nrs. 169-199.

10. M.n. de geboorte-, erkennings- of huwelijksakte.
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een onweerlegbaar vermoeden van moederschap1

resp. vaderschap2. Het is echter de meerderheidsstel-
ling, volgens welke het gaat om een weerlegbaar ver-
moeden van moederschap3 resp. vaderschap4, die m.i.
bijval verdient. Op die manier wordt het ‘absolute’ van
het bezit van staat (zie infra nr. 17) alvast minstens
gedeeltelijk getemperd op het vlak van zijn functie.
Daarnaast heeft het bezit van staat in afstammingsge-
schillen de rol van subsidiair bewijsmiddel. Telkens
de wet geen regeling trof, wordt het in aanmerking ge-
nomen voor zover de andere bewijsmiddelen onvol-
doende zijn (art. 331septies, tweede lid BW).

GROND VAN ONTOELAATBAARHEID – Daarnaast
vormt het bezit van staat een grond van ontoelaatbaar-
heid bij vorderingen tot betwisting van de afstamming:
– betwisting van de moederlijke afstamming geves-

tigd op basis van de geboorteakte (art. 312, § 2 BW);
– betwisting van de moederlijke of vaderlijke erken-

ning (art. 330, § 2 in initio BW)5;
– betwisting van het vaderschap van de echtgenoot:

zowel in het gewone geval van de vaderschapsbe-
twisting op tegenbewijs, als in het uitzonderlijke
geval van de vaderschapsbetwisting zonder bewijs-
voering (art. 318, § 1 in initio BW)6.7

Hier gaat het om gevallen waarin de titel die de staat
vaststelt (zie supra p. 157, noot 10), bestaat en kan
worden overgelegd. De bevestiging ervan door bezit
van staat leidt er dan toe dat die onaanvechtbaar
wordt. Ingeval er geen overeenstemmend bezit van

staat is, zal de titel vatbaar zijn voor aanvechting. De
moederlijke afstamming vastgesteld door de geboor-
teakte en bevestigd door bezit van staat, is onaanvecht-
baar (art. 312, § 2 BW). Net zoals de moederlijke of
vaderlijke afstamming vastgesteld door erkenning en
bevestigd door bezit van staat, niet meer vatbaar is
voor betwisting (art. 330, § 2 in initio BW). In feite
gaat het hier om de negatieve bewijsfunctie van het
bezit van staat.8

DE TWEE GEZICHTEN VAN HET BEZIT VAN STAAT
– MASSAGER wijst er op dat het bezit van staat twee
gezichten heeft, afhankelijk van het feit of het wordt
aangewend als bewijsmiddel dan wel als grond tot
niet-ontvankelijkheid, met resp. een milde en strenge
invulling door de feitenrechters.9

D. Beoordeling door het Grondwettelijk Hof

a. Het ‘absolute’ karakter van de voorwaarde van
afwezigheid van bezit van staat
17. Hoewel het Grondwettelijk Hof erkent dat de rust
der families en de rechtszekerheid van de familiale
banden legitieme doelstellingen zijn waarvan de wet-
gever kan uitgaan om een onbeperkte mogelijkheid tot
onderzoek naar het vaderschap te verhinderen, strui-
kelt het Hof over het ‘absolute’ karakter van de voor-
waarde van afwezigheid van bezit van staat. Die voor-
waarde zou immers tot gevolg hebben dat de wetgever
in alle omstandigheden de socio-affectieve werkelijk-
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heid van het vaderschap laat prevaleren op de biolo-
gische werkelijkheid, zonder dat daarbij aan de rech-
ter enige bevoegdheid wordt gelaten om de vast-
staande feiten en de belangen van alle betrokken
partijen in aanmerking te nemen (r.o. B.8.).
Het Hof oordeelt finaal dat artikel 323 BW, zoals van
kracht vóór de opheffing ervan bij artikel 24 van de
wet van 1 juli 2006, artikel 22 Gw. schendt. De toet-
sing van dezelfde bepaling aan de artikelen 10, 11 en
22bis Gw. zou niet tot een ruimere vaststelling van
ongrondwettigheid kunnen leiden (r.o. B.9.).

b. Het absolute karakter genuanceerd
18. Het Grondwettelijk Hof brengt hier één van de
fundamentele concepten binnen het Belgische afstam-
mingsrecht aan het wankelen en dat vanuit een onver-
mogen het bezit van staat te vatten. Het bezit van staat
is immers een ‘algemene’ grond van ontoelaatbaar-
heid, niet een ‘absolute’.
Het Hof bedoelde met dat laatste dat er geen belangen-
afweging in concreto mogelijk is.1 De wetgever be-
slecht voor alle situaties dat eens bezit van staat is
ontstaan, het onderzoek naar het vaderschap niet lan-
ger ontvankelijk is.
In het actuele afstammingsrecht is de rol van het bezit
van staat ‘algemeen’ in die zin dat het bij alle betwis-
tingsvorderingen een grond van ontoelaatbaarheid uit-
maakt (zie supra nr. 16 en meer bepaald p. 158, noten
5 en 6). Eens bezit van staat wordt aanvaard, is er in-
derdaad geen plaats meer voor een belangenafweging
in concreto. De notie zelf verhindert echter m.i. het
bezit van staat als ‘absoluut’ op te vatten. Het toeken-
nen van een soevereine appreciatiemacht aan de rech-
ter m.b.t. een flexibel begrip, staat hem immers toe de
balans te doen buigen naar de billijkheid in de mense-
lijke verhoudingen waarvan hij kennis neemt. Aldus
is impliciet een belangenafweging mogelijk op het
moment van de beoordeling van het al dan niet voor-
handen zijn van een deugdelijk bezit van staat.

19. Het bezit van staat is een kneedbare notie. Als ge-
pleit wordt voor afschaffing ervan, verwijst men naar
rechtsonzekerheid die het gevolg van het hanteren van
de notie zou zijn.2 Toch is de flexibiliteit van het be-
grip net noodzakelijk om te beantwoorden aan de
complexe situaties inherent aan het afstammingsrecht.
De inhoudelijke invulling moet daartoe wel variabel
blijven, wat zich dan vertaalt in een soevereine appre-

ciatie van de ingeroepen constitutieve bestanddelen.
Rechtsonzekerheid kan vermeden worden door de bo-
demrechters tegelijkertijd aan te sporen aandachtig de
vereiste kwaliteiten te controleren.
De discretionaire beoordelingsmarge van de rechter
m.b.t. de aan- of afwezigheid van bezit van staat wordt
getemperd door de vereiste convergentie van vol-
doende constitutieve bestanddelen en kwaliteiten van
het bezit van staat. Binnen die grenzen behouden de
rechters voldoende armslag voor een impliciete belan-
genafweging. Daarbij draait alles om ‘kwaliteit’. Gelet
op de ruime appreciatiebevoegdheid die de rechter
toekomt m.b.t. een open begrip als het bezit van staat,
zal de kwaliteit van de rechterlijke uitspraak worden
gedetermineerd door de kwaliteit en de ingesteldheid
van de magistraat.3 De motiveringsplicht, gekoppeld
aan de mogelijkheid tot controle door het Hof van
Cassatie4, maakt dat de rechters de vereiste bestand-
delen en kwaliteiten van het bezit van staat ook effec-
tief dienen af te toetsen, wat dan subjectiviteit ver-
mijdt.

c. Het absolute karakter gecorrigeerd
20. Naast de ‘convergentie van voldoende betekenis-
volle elementen’ werd nog een tweede kwaliteitsver-
eiste uitdrukkelijk in artikel 331nonies BW ingeschre-
ven. Het betreft het ‘voortdurend’ karakter van het
bezit van staat, wat een zeker tijdsverloop en een ze-
kere continuïteit veronderstelt.5

21. In een restrictieve – en ideale – interpretatie ver-
staat bepaalde rechtsleer onder ‘voortdurend’ een be-
zit van staat dat tegelijkertijd origineel en actueel is:
“reflet d’état, la possession d’état doit lui corres-
pondre aussi parfaitement que possible; elle doit no-
tamment avoir la même durée”.6

De wet is op dit vlak niet duidelijk. In de opsomming
van constitutieve bestanddelen van het bezit van staat
in het derde lid van artikel 331nonies BW, gebruikt de
wetgever zowel de term ‘altijd’ en de tegenwoordige
tijd (een actueel bezit van staat is vereist?) als de ver-
leden tijd (een origineel bezit van staat volstaat?).7

Uit de rechtspraak kunnen geen uniforme regels wor-
den afgeleid: soms wordt een actueel bezit van staat
aanvaard, terwijl het niet origineel is8, soms een origi-
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neel bezit van staat, terwijl het niet meer actueel is1.2

22. Met een actualiteitsvereiste zou de wetgever het
vermeende absolute karakter van het bezit van staat
kunnen temperen. Daarbij dient dan wel een onder-
scheid te worden gemaakt al naargelang de rol die het
bezit van staat moet spelen.
Een actualiteitsvereiste is niet wenselijk wanneer het
bezit van staat dient ter bewijs van de afstamming. Op
die manier zou immers de zin ontnomen worden aan
een bewijsmiddel dat juist nuttig is in de hypothese
dat de vermeende vader is overleden zonder tot er-
kenning te zijn overgegaan en er per definitie geen
tractatus meer voorhanden is.
Wordt het bezit van staat daarentegen ingeroepen als
grond tot niet-ontvankelijkheid, dan moet een actueel
bezit van staat voorhanden zijn.3 Hierbij mag niet ver-
geten worden dat een ouder-kind relatie in de loop
van het volwassenwordingsproces evolueert en niet
per definitie hechter wordt, wat de actualiteitsvereiste
enigszins mildert.

E. Relevantie van deze uitspraak voor de toekomst
23. Hoewel het geannoteerde arrest een ondertussen
opgeheven wetsbepaling betreft, kan de vraag naar de
draagwijdte ervan en de gevolgen voor de rechtsprak-
tijk nuttig gesteld worden.
Overgangsrechtelijk4 kon immers nog tot 30 juni 2008
een rechtsvordering worden ingesteld gegrond op oud
artikel 323 BW door diegenen die er op 1 juli 2007,
datum van inwerkingtreding van de nieuwe afstam-
mingswet, titularis van waren.5 Bovendien is het ar-
rest ook relevant in het actuele afstammingsrecht.

24. In een ruim geformuleerd dictum stelt het Grond-
wettelijk Hof dat oud artikel 323 BW artikel 22 Gw.
schendt, zonder enige terugkoppeling naar de voor-
waarde van afwezigheid van bezit van staat.6 Allicht
zullen hoven en rechtbanken in het licht van de voor-

afgaande overwegingen m.b.t. de voorwaarde van af-
wezigheid van bezit van staat elke vordering ex oud
artikel 323 BW ontvankelijk verklaren, zelfs wanneer
het kind bezit van staat heeft t.a.v. de echtgenoot. In
een strikte lezing – niet de voorwaarde van afwezig-
heid van bezit van staat, maar oud artikel 323 BW in
globo wordt in het dictum ongrondwettelijk bevonden
– zouden rechters zonder meer moeten weigeren de
bepaling nog langer toe te passen.

25. Het op de prejudiciële vragen gewezen arrest is
als vanzelfsprekend bindend voor het rechtscollege
dat de vraag heeft gesteld. Toch komt het meer dan
een louter relatief gezag van gewijsde toe: het is bin-
dend, niet alleen voor elk ander rechtscollege dat in
dezelfde zaak uitspraak doet, maar ook voor de rechts-
colleges die in andere zaken over een ‘identiek onder-
werp’ uitspraak moeten doen. Is een rechter het niet
eens met de uitspraak van het Hof, dan kan die welis-
waar een nieuwe prejudiciële vraag stellen.7

Het Grondwettelijk Hof toetste aan het recht op eer-
biediging van het privéleven ex artikel 22 Gw. en niet
aan het gelijkheidsbeginsel ex artikelen 10 en 11 Gw.
Dat laat vermoeden dat ook onder het actuele afstam-
mingsrecht er een schending zou kunnen voorliggen.
Het huwelijkse vaderschap moet immers in alle geval-
len betwist worden alvorens een gerechtelijk onder-
zoek naar vaderschap ingesteld kan worden door het
kind (art. 322 BW, zie supra nr. 8). Het bezit van staat
vormt bij die rechtsvordering tot betwisting van het
huwelijkse vaderschap een grond tot niet-ontvanke-
lijkheid (art. 318, § 1 in initio BW). Struikelblok in het
voorliggende arrest was net het aangenomen bezit van
staat als grond tot niet-ontvankelijkheid (oud art. 323
BW).
De arresten van 3 februari 2011 en 7 juli 2011 hebben
m.i. zelfs – nog meer algemeen – tot gevolg dat telkens
het bezit van staat in de toekomst zijn gelijkaardige rol
van ontoelaatbaarheidsgrond bij afstammingsbands-
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rende de eerste zeven levensjaren van het kind.
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betwistingen vervult, een potentiële prejudiciële vraag
aan het Grondwettelijk Hof voorligt.1

F. Besluit: een andere kijk op bezit van staat
26. Ik sluit mij aan bij GALLUS waar die meent dat
het eigenlijke debat niet moet gaan over het concept
bezit van staat als zodanig, maar wel over de vereiste
inhoud en bestaansvoorwaarden (voor een aanzet, zie
supra nr. 13 en nr. 22).2 De afwezigheid van een wet-
telijke definitie enerzijds (zie supra nr. 12) en het ka-
rakter van gemengd vermoeden anderzijds (zie supra
p. 156, noot 8) maken dat op het ogenblik van de soe-
vereine rechterlijke beslissing m.b.t. de aan- of afwe-
zigheid van bezit van staat reeds een belangenafwe-
ging in concreto plaatsvond. In overeenstemming met
de zgn. ‘twee gezichten’ van het bezit van staat (zie
supra nr. 16) zullen rechters daarbij het bestaan van
een bezit van staat als bewijsmiddel bij een onderzoek
sneller aanvaarden. Het kind ziet dan immers een af-
stammingsband gevestigd die voorheen ontbrak. Staat
de bestaande afstammingsband daarentegen ter dis-
cussie, dan is een stringente beoordeling van het bezit
van staat als weerspiegeling van de socio-affectieve
werkelijkheid en belemmering van het primaat van de
biologische werkelijkheid gerechtvaardigd. Enkel een

deugdelijk bezit van staat dat aan alle vereisten vol-
doet, zal namelijk effectief beantwoorden aan het be-
lang van het kind bij het behoud van zijn beleefde af-
stamming.
Om rechtsonzekerheid en subjectiviteit te vermijden
moeten minimale inhouds- en bestaansvoorwaarden
van het bezit van staat zoveel als mogelijk wettelijk
worden ingeschreven, zulks met het oog op een zo
ruim mogelijke rechterlijke motiveringsverplichting.
Wanneer één van de als constitutief bestanddeel inge-
roepen feiten dan niet beantwoordt aan alle vereiste
kwaliteiten, verhindert dit nog niet per se de totstand-
koming van een deugdelijk bezit van staat. Immers,
het is niet noodzakelijk dat elk van de constitutieve
bestanddelen apart genomen en met dezelfde besten-
digheid kwalitatief voldoet, als het geheel maar cohe-
rent is. Dat mag geen probleem vormen wanneer er
daadwerkelijk sprake is van een socio-affectieve wer-
kelijkheid. Enkel door op die manier naar het bezit
van staat te kijken, kunnen we ontsnappen aan een
systematische ongrondwettelijkheidsverklaring.

Anneleen Quirynen
Praktijkassistent K.U.Leuven
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