
deel oplevert (EHRM, 27 oktober 1994, Kroon e.a. t. Neder-
land, § 40; 24 november 2005, Shofman t. Rusland, § 44;
12 januari 2006, Mizzi t. Malta, § 113; 10 oktober 2006, Paulik
t. Slovakije, § 46).

B.12. Het vaststellen van een verjaringstermijn voor het in-
stellen van een vordering tot onderzoek naar het vaderschap
kan worden verantwoord door de zorg om de rechtszeker-
heid en een definitief karakter van de familiale relaties te
waarborgen. Om vast te stellen of artikel 8 van het Europees
Verdrag in acht wordt genomen, dient te worden nagegaan
of de Staat een billijk evenwicht heeft ingesteld tussen de op
het spel staande concurrerende rechten en belangen. Aldus
dienen niet alleen de belangen van het individu te worden
afgemeten tegen het algemeen belang van de gemeenschap
in haar geheel, maar dienen ook de op het spel staande con-
currerende privébelangen tegen elkaar te worden afgewogen
(EHRM, 20 december 2007, Phinikaridou t. Cyprus, §§ 51 tot
53).

B.13. De rust der families en de rechtszekerheid van de fa-
miliale banden, enerzijds, en het belang van het kind, ander-
zijds, zijn legitieme doelstellingen waarvan de wetgever kan
uitgaan om een onbeperkte mogelijkheid tot betwisting van
het vaderschap te verhinderen.

B.14. Door te bepalen dat een kind het vermoeden van va-
derschap dat is vastgesteld ten aanzien van de echtgenoot
van zijn moeder niet meer kan betwisten na de leeftijd van
tweeëntwintig jaar of na het jaar te rekenen vanaf de ontdek-
king van het feit dat diegene die de echtgenoot van zijn moe-
der was, niet zijn vader is, terwijl dat vermoeden met geen
enkele biologische, noch socio-affectieve realiteit overeen-
stemt, wordt evenwel op discriminerende wijze afbreuk ge-
daan aan het recht op de eerbiediging van het privéleven
van dat kind. Door de korte verjaringstermijn zou het kun-
nen dat dat kind niet meer beschikt over de mogelijkheid om
zich tot een rechter te wenden die rekening kan houden met
de vaststaande feiten, alsook met het belang van alle betrok-
ken partijen, zonder dat een en ander kan worden verant-
woord door de zorg om de rust der families te bewaren ter-
wijl de familiale banden te dezen onbestaande zijn.

B.15. De prejudiciële vragen dienen bevestigend te worden
beantwoord.

Om die redenen,
het Hof
zegt voor recht:

In de in B.7 beschreven hypothese schendt artikel 318, § 2
BW de artikelen 10, 11 en 22 Gw., in samenhang gelezen met
de artikelen 8 en 14 EVRM.
(...)

Noot – De (on)verenigbaarheid van de
(strikte) vervaltermijn voor de betwisting
van het vaderschap van de echtgenoot met
het recht op eerbiediging van het
privéleven

I. Situering en feitenrelaas
1. Op 3 februari 2011 oordeelde het Grondwettelijk
Hof dat de eerste paragraaf van artikel 318 BW arti-
kel 22 Gw., in samenhang gelezen met artikel 8 EVRM,
schendt in zoverre de vordering tot betwisting van het
vaderschap niet ontvankelijk is indien het kind bezit
van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot van de
moeder.1 In het geannoteerde arrest spreekt het Grond-
wettelijk Hof zich ook negatief uit over de tweede pa-
ragraaf van voornoemde bepaling, in zoverre die voor-
ziet in een absolute vervaltermijn voor de betwistings-
vordering.2

2. Een kind, inmiddels meerderjarig, wenste de af-
stammingsband te betwisten tussen hem en de man
met wie zijn moeder gehuwd was op het moment van
zijn geboorte. De grond van ontoelaatbaarheid van
bezit van staat speelt niet, nu zijn ouders onmiddel-
lijk na de geboorte gescheiden leefden – in 1972 ge-
volgd door een echtscheiding – en de vader zich sinds-
dien niet meer om het kind bekommerde. Ondertussen
is de juridische vader overleden en liet het kind een
genetische analyse uitvoeren waaruit het biologische
vaderschap van een andere man bleek.

3. Artikel 318, § 2 BW legt een bijzondere vervalter-
mijn op waarbinnen het kind het vaderschap van de
echtgenoot kan betwisten. Zijn vorderingsrecht wordt
slechts geopend op zijn 12° verjaardag en geldt ver-
volgens voor een termijn van tien jaar, die vervalt op
zijn 22° verjaardag. Het kind beschikt bovendien over
een bijkomende3 termijn van één jaar na de ontdek-
king van het feit dat de echtgenoot niet de vader is.4

4. Nu de resultaten van de genetische analyse reeds
bekend waren op 10 augustus 2000, had het kind ui-

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

1. 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; N. MASSAGER, “La prophétie de Gerlo. Réflexion à propos des derniers arrêts de la Cour constitutionnelle en matière de filiation”, Act.dr.fam.
2011, (130) 134-135; G. VERSCHELDEN, “Betwisting huwelijks 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 eerbie-
diging van het privéleven”, T.Fam. 2011, 63-73.

2. Voor eerdere annotaties, zie N. MASSAGER, “La prophétie de Gerlo. Réflexion à propos des derniers arrêts de la Cour constitutionnelle en matière de filiation”,
Act.dr.fam. 2011, (130) 136-137 en M. VERHOEVEN, “Termijn betwisting vaderschapsvermoeden is discriminerend”, Juristenkrant 15 juni 2011, afl. 231, 4-5. M.b.t.
de verhouding tot het arrest van 3 februari 2011, zie A. RASSON-ROLAND en J. SOSSON, “Coups de tonnerre constitutionnels dans la filiation: l’article 318 du Code
civil dans la tourmente…”, RTDF 2011, 581-613. Beide arresten veroordelen de onmogelijkheid tot betwisting van het vaderschap i.g.v. een absolute onontvan-
kelijkheidsgrond, in het arrest van 3 februari 2011 is dat het bezit van staat, in het geannoteerde arrest de vervaltermijn.

3. Althans indien het kind niet ontdekte dat de echtgenoot niet de vader is toen het tussen de 12 en de 22 jaar oud was. Ontdekte het dat tussen zijn 21° en uiterlijk
op zijn 22° verjaardag, dan wordt de lopende termijn verlengd tot één jaar na deze ontdekking, zie P. SENAEVE, “De vaderlijke afstamming binnen het huwelijk”
in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het afstammingsrecht. Commentaar op de Wetten van 1 juli 2006, 27 december 2006 en
6 juli 2007, Antwerpen, Intersentia, 2007, (9) 67, nr. 134.

4. Uit de weergave van de feiten in het geannoteerde arrest kan worden afgeleid dat het kind in casu 39 à 40 jaar was toen het op 24 februari 2010 de vordering
inleidde. Het diende zich dan ook op de bijkomende termijn te beroepen.
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terlijk op 10 augustus 2001 zijn betwistingsvordering
moeten instellen. In casu wachtte het kind daarmee
evenwel tot 24 februari 2010, acht en half jaar later.

5. In plaats van meteen te besluiten tot onontvanke-
lijkheid van de vordering, stelt de rechtbank van eer-
ste aanleg te Nijvel op verzoek van het kind twee pre-
judiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof.

II. De prejudiciële vragen
6. In een eerste vraag wordt het Grondwettelijk Hof
verzocht zich uit te spreken over de verenigbaarheid
van artikel 318, § 2 BW met de artikelen 10, 11 en 22
Gw., in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14
EVRM, in zoverre die bepaling tot gevolg zou hebben
een kind te beletten op te komen tegen zijn afstamming
van vaderszijde die juridisch is vastgesteld, terwijl
geen enkel concreet en daadwerkelijk belang die in-
menging zou verantwoorden (r.o. B.1.1.).

7. In een tweede vraag wordt het Hof verzocht zich
uit te spreken over dezelfde bepaling, alsook over ar-
tikel 331ter BW, in zoverre die bepalingen een discri-
minatie in het leven zouden roepen tussen de perso-
nen die zijn geboren binnen het huwelijk en diegenen
die zijn geboren buiten het huwelijk, aangezien de
eersten over een termijn van tweeëntwintig jaar1 be-
schikken om het vaderschap dat is vastgesteld ten
aanzien van de echtgenoot van de moeder te betwis-
ten, of van één jaar te rekenen vanaf de ontdekking
van het feit dat de echtgenoot niet de vader van het
kind is, terwijl de tweeden over een termijn van acht-
enveertig jaar beschikken (r.o. B.1.2.).2

8. In de eerste aan het Hof voorgelegde vraag wordt
gewag gemaakt van de eventuele schending van het
beginsel van gelijkheid en non-discriminatie veran-
kerd in de artikelen 10 en 11 Gw en van de bescher-
ming van het privéleven, gewaarborgd door artikel 22
Gw., in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14
EVRM. Die vraag beoogt de personen die, met toepas-
sing van artikel 318, § 2 BW, in de onmogelijkheid
zijn om op te komen tegen hun juridisch vastgestelde
afstamming. Alleen in de tweede prejudiciële vraag
wordt aangegeven ten opzichte van welke categorieën
van personen de categorieën bedoeld in de eerste vraag
moeten worden vergeleken. Beide vragen dienden der-

halve samen te worden onderzocht (r.o. B.1.3.).3

III. De termijn

A. Evolutie van de wetgeving
9. In het oude afstammingsrecht diende het kind zijn
vordering tot betwisting van het vaderschap in te stel-
len “uiterlijk vier jaar, nadat het de leeftijd van acht-
tien jaar heeft bereikt” (oud art. 332, vijfde lid BW).

10. De wetten van 1 juli 2006 en 27 december 20064

brachten belangrijke wijzigingen aan inzake de ter-
mijn waarbinnen de vordering tot betwisting van het
vaderschap van de echtgenoot moet worden ingesteld.
In het huidige afstammingsrecht dient het kind zijn
vordering tot betwisting van het vaderschap in te stel-
len “op zijn vroegst op de dag waarop het de leeftijd
van twaalf jaar heeft bereikt en uiterlijk op de dag
waarop het de leeftijd van tweeëntwintig jaar heeft be-
reikt of binnen een jaar na de ontdekking van het feit
dat de echtgenoot zijn vader niet is” (art. 318, § 2 BW).5

B. Overgangsrecht
11. Overgangsrechtelijk rijst de vraag of een kind dat
zoals in casu vóór 1 juli 20076 reeds ouder was dan 22
jaar – en wiens vorderingsrecht dus o.g.v. het oude
recht vervallen was – op het ogenblik van de inwer-
kingtreding van het nieuwe recht niet gerechtigd
wordt het vaderschap van de echtgenoot van zijn moe-
der te betwisten op basis van het gewijzigde en voor
hem gunstigere vertrekpunt van de termijn, namelijk
het tijdstip waarop hij ontdekt heeft dat zijn juridi-
sche vader niet zijn genetische vader is.

12. In tegenstelling tot wat het geval is voor de wijzi-
gingen aan het vorderingsrecht voor de biologische
vader en echtgenoot7, ontbreekt voor het vorderings-
recht van het kind een bijzondere overgangsbepaling.
Er dient bijgevolg teruggegrepen te worden naar de
basisregel dat bij gebreke van andersluidende over-
gangsrechtelijke bepaling, de afstammingsrelaties die
definitief gevestigd waren onder gelding van het oude
afstammingsrecht, onaanvechtbaar blijven onder de
nieuwe wetten, ook al stellen die bijkomende moge-
lijkheden tot betwisting ervan ter beschikking. Zoniet
zou aan de nieuwe wetten een – verboden (artikel 2

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

1. Het ware nauwkeuriger geweest te spreken over een termijn van tien jaar. Tijdens zijn minderjarigheid wordt het kind wel vertegenwoordigd door een voogd
ad hoc (zie artikel 331sexies BW), maar vóór zijn 12 jaar kan niemand namens het kind de vordering instellen, zie P. SENAEVE, Compendium van het personen- en
familierecht, Leuven, Acco, 13e ed. 2011, 260, nr. 642 en supra nr. 3.

2. Op de vraag of het hier gaat om een verwarring tussen vaststelling (art. 331ter BW) en betwisting (art. 318, § 2 BW) van de afstammingsband wordt niet verder
ingegaan.

3. Op die manier ‘redt’ het Grondwettelijk Hof de eerste prejudiciële vraag m.b.t. het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel van onontvankelijkheid, zie
A. RASSON-ROLAND en J. SOSSON, “Coups de tonnerre constitutionnels dans la filiation: l’article 318 du Code civil dans la tourmente…”, RTDF 2011, (581) 606
en 608, resp. nr. 14 en 15. Formeel beantwoordt het Hof de vraag naar de verenigbaarheid met de artikelen 10 en 11 Gw. (in samenhang gelezen met art. 14
EVRM) door te overwegen dat “op discriminerende wijze” afbreuk wordt gedaan aan het recht op eerbiediging van het privéleven (r.o. B.14.), inhoudelijk wordt
echter niet verder ingegaan op het verschil in behandeling tussen kinderen geboren binnen en buiten het huwelijk.

4. 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, BS
29 december 2006 en wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, BS 28 december 2006.

5. Laatste zinsnede werd toegevoegd door de wet van 27 december 2006 (art. 368, 3°).
6. Datum van inwerkingtreding van het nieuwe afstammingsrecht.
7. Resp. artikel 25, §§ 1 en 4 wet van 1 juli 2006, zie daarover I. SAMOY, “Aspecten van het nieuwe afstammingsrecht, met bijzondere aandacht voor het overgangs-

recht” in P. SENAEVE (ed.), Personen- en familierecht. Themis vormingsonderdeel 43, Brugge, die Keure, 2007, (57) 67-69, nrs. 25-29 en 74-75, nrs. 41-42.
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BW) – retroactieve werking worden toegekend.1

13. Een kind dat op 1 juli 2007 reeds 22 jaar was (dus
geboren is vóór 1 juli 1985), kan derhalve geen vorde-
ring tot betwisting van het vaderschap van de echtge-
noot meer instellen, zelfs niet ingeval zou blijken dat
het minder dan een jaar vóór de inwerkingtreding van
de nieuwe wet2 of zelfs na 1 juli 2007 kennis had ge-
kregen van het feit dat de echtgenoot van zijn moeder
niet zijn biologische vader is.3

14. Het kind had dus bij toepassing van het oude recht
(en bij gebrek aan bijzondere overgangsbepaling)
slechts een theoretisch en illusoir recht van betwis-
ting (zie infra nr. 17). De bodemrechter had vooraf-
gaandelijk dienen te onderzoeken welke wet over-
gangsrechtelijk op de casus van toepassing was, in
plaats van onmiddellijk de nieuwe wet (nieuw
art. 318, § 2 BW) in zijn beoordeling te betrekken. Het
kwam evenwel niet aan het Grondwettelijk Hof toe dat
op te werpen, aangezien het Hof de prejudiciële vraag
dient te beantwoorden zonder na te gaan of de rechter
die ze stelt zich vergist aangaande de toepasselijkheid
van de bevraagde (nieuwe) norm in de concrete (oude)
casus.4 Eén en ander is des te meer bevreemdend, nu
zelfs onder het nieuwe recht de vordering al lang ver-
jaard was. Ze werd immers ingesteld op een tijdstip
dat het kind ouder was dan 22 jaar en meer dan één
jaar na de ontdekking van het niet-biologische vader-
schap van de juridische vader.

IV. Het Grondwettelijk Hof grijpt terug naar de
Kroon -rechtspraak
15. Beide prejudiciële vragen samen behandelen (zie
supra nr. 8), betekende concreet dat het Grondwette-
lijk Hof diende na te gaan of artikel 318, § 2 BW niet
op discriminerende wijze afbreuk doet aan het recht
op eerbiediging van het privéleven van het kind dat,
bij ontstentenis van bezit van staat, het vaderschap wil
betwisten dat is vastgesteld ten aanzien van de echt-
genoot van zijn moeder en daarin belet wordt door het
verstrijken van de termijnen die in artikel 318, § 2 BW
worden bepaald (r.o. B.7.).

16. Het Hof overweegt ongenuanceerd dat dit het ge-
val is, als namelijk “een kind het vermoeden van va-
derschap dat is vastgesteld ten aanzien van de echtge-
noot van zijn moeder niet meer kan betwisten na de
leeftijd van tweeëntwintig jaar of na het jaar te reke-
nen vanaf de ontdekking van het feit dat diegene die
de echtgenoot van zijn moeder was, niet zijn vader is,
terwijl dat vermoeden met geen enkele biologische,
noch socio-affectieve realiteit overeenstemt” (r.o.
B.14.). In de voorgaande overweging had het Hof noch-
tans geponeerd dat de rust der families en de rechtsze-
kerheid van de familiale banden, enerzijds, en het be-
lang van het kind, anderzijds, legitieme doelstellingen
zijn die een onbeperkte mogelijkheid tot betwisting
van het vaderschap kunnen verhinderen (r.o. B.13.).
Aldus lijkt het Hof te willen aangeven dat hoewel
vervaltermijnen die het instellen van een betwistings-
vordering maar beperkt in de tijd mogelijk maken, een
geoorloofde overheidsinmenging in het privéleven
kunnen uitmaken, de termijn voor het kind vervat in
artikel 318, § 2 BW een onevenredig middel vormt,
daar “[het] door de korte verjaringstermijn zou kun-
nen dat dat kind niet meer beschikt over de mogelijk-
heid om zich tot een rechter te wenden die rekening
kan houden met de vaststaande feiten, alsook met het
belang van alle betrokken partijen, zonder dat een en
ander kan worden verantwoord door de zorg om de
rust der families te bewaren terwijl de familiale ban-
den te dezen onbestaande zijn” (vervolg r.o. B.14.).
Van ‘rust der families’ kan inderdaad in voorliggende
feitenconstellatie geen sprake zijn, omdat er nu een-
maal nooit een familie is geweest. Het is wel opmerke-
lijk dat in laatstgenoemde zinsnede de doelstelling
van rechtszekerheid5 ontbreekt; telt die plots niet
meer mee?

17. De Shofman-doctrine van het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens6 impliceert de onverenigbaar-
heid met artikel 8 EVRM van een – zoals onder het
oude afstammingsrecht – theoretisch en illusoir be-
twistingsrecht.7 Uit het arrest-Kroon volgde de regel
dat daadwerkelijk respect voor het privé-, gezins- en
familieleven vereist dat de biologische en sociale wer-

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

1. I. SAMOY, “Aspecten van het nieuwe afstammingsrecht, met bijzondere aandacht voor het overgangsrecht”, l.c., 66, nr. 24; P. SENAEVE, “De vaderlijke afstamming
binnen het huwelijk” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het afstammingsrecht. Commentaar op de Wetten van 1 juli 2006,
27 december 2006 en 6 juli 2007, Antwerpen, Intersentia, 2007, (9) 68-69, nrs. 136-139 en 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) 79-80, nr. 79. Die basisregel werd uitgedrukt in de overgangsbepalingen van de
afstammingswet van 31 maart 1987, m.n. artikel 119, § 6 bepaalde dat “indien de termijn die vroeger gold voor een rechtsvordering, bij de inwerkingtreding van deze
wet verstreken is, het vorderingsrecht vervallen [blijft], zelfs ingeval artikel 331ter of artikel 332, vierde lid BW een langere termijn stelt”. Hoewel de overgangsbepalingen
van de afstammingswet van 1 juli 2006 niet in een gelijkaardige bepaling voorzien, geldt het principe ook hier, zelfs nu de wet van 27 december 2006 strikt
genomen niet in een ‘langere’ termijn, maar in een bijkomend(e) (vertrekpunt voor een) termijn voorziet.

2. Zie supra p. 218, voetnoot 3.
3. P. SENAEVE, “De vaderlijke afstamming binnen het huwelijk” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het afstammingsrecht.

Commentaar op de Wetten van 1 juli 2006, 27 december 2006 en 6 juli 2007, Antwerpen, Intersentia, 2007, (9) 70, nr. 142 en G. VERSCHELDEN, De nieuwe
afstammingswetgeving, Mechelen, Kluwer, 2007, 17, nr. 30.

4. Juridische vergissingen door de verwijzende rechter kunnen worden rechtgezet door het aanwenden van rechtsmiddelen, maar niet door het Grondwettelijk
Hof, dat geen beroepsinstantie is, zie J. SMETS, “De verhouding van het Arbitragehof tot de verwijzende rechter in het prejudiciële contentieux”, TBP 2005, (227)
229, nr. 5.

5. Zie het belang daarvan in C. CASTELEIN en T. WUYTS, “Erft het naaste bloed het goed? Over bloed, afstamming en erfrecht” (noot onder GwH 7 november 2007),
T.Fam. 2008, (46) 53 en 55-56, resp. nr. 16 en nrs. 23-24.

6. EHRM 24 november 2005, Shofman v. Rusland, nr. 74826/01, §§ 43 en 45; in dezelfde zin EHRM 12 januari 2006, Mizzi v. Malta, nr. 26111/02, §§ 112 en 114;
10 oktober 2006, Paulik v. Slovakije, nr. 10699/05, §§ 45 en 47 en 9 november 2006, Tavli v. Turkije, nr. 11449/02, §§ 34 en 36 en recenter EHRM 6 juli 2010, Backlund
v. Finland, nr. 36498/05, § 55: “the Convention is intended to guarantee not rights that are theoretical or illusory but rights that are practical and effective”.

7. Zie hierover (m.b.t. het vorderingsrecht van de echtgenoot) P. SENAEVE, “Materieelrechtelijke problemen in het nieuwe afstammingsrecht” in P. SENAEVE (ed.),
Vijf jaar toepassing van het nieuwe afstammingsrecht, Leuven, Acco, 1993, (19) 50, nr. 67; C. CASTELEIN en T. WUYTS, “Erft het naaste bloed het goed? Over bloed,
afstamming en erfrecht” (noot onder GwH 7 november 2007), T.Fam. 2008, (46) 53-54, nr. 19; F. SWENNEN, “Privéleven is personenrecht is familierecht”, RW 2011-

Rechtspraak

220 – T.Fam. 2011/9 Tijdschrift voor Familierecht – Kluwer



kelijkheid de bovenhand halen op een wettelijk ver-
moeden wanneer dat ingaat tegen zowel de vastge-
stelde feiten als de wensen van de betrokken partijen,
zonder dat daar iemand bij gebaat is.1

In het arrest-Phinikaridou nuanceerde het Europees
Mensenrechtenhof dat door er op te wijzen dat er een
onderscheid gemaakt moet worden tussen zaken
waarin de verzoeker niet de gelegenheid had om ken-
nis te hebben van de feiten, en zaken waarin de ver-
zoeker met zekerheid wist of gronden had om aan te
nemen wie de vader is maar om redenen die geen ver-
band houden met het recht geen stappen ondernam
binnen de vooropgestelde vervaltermijn.2 Het huidige
afstammingsrecht kan in het licht van die rechtspraak
bezwaarlijk discriminerend en strijdig met het recht
op privéleven worden geacht: het kind heeft immers
onder het nieuwe artikel 318, § 2 BW de mogelijkheid
om nog een betwistingsvordering in te stellen binnen
het jaar na de ontdekking van het feit dat de echtge-
noot niet de vader is. Het EHRM heeft enkel moeite
met absolute vervaltermijnen zonder flexibel begin-
punt, omdat het dan louter door het recht is dat een
juridische situatie strijdig is met de biologische en
socio-affectieve werkelijkheid.

18. Aldus kan geconcludeerd worden dat een regel
van het huidige afstammingsrecht niet alleen foutief
toegepast, maar m.i. ook nog eens onterecht ongrond-
wettelijk werd bevonden. Het lijkt er namelijk op dat
het Grondwettelijk Hof in casu integraal teruggrijpt
naar de Kroon-rechtspraak, maar zonder daarbij voor
ogen te houden dat het in het arrest-Kroon niet de
houding van de partijen was die ertoe leidde dat de
vordering tot betwisting niet (meer) ingesteld kon wor-
den, maar louter de wetgeving zelf.

V. Mogelijkheid tot verlenging van de vervaltermijn
19. Net als in het oude afstammingsrecht is de termijn
voor de betwisting van het vaderschap een vervalter-
mijn gebleven. Het is geen verjaringstermijn geworden
zoals de algemene termijn in het afstammingsrecht
van dertig jaar (art. 331ter BW).3 In het geannoteerde

arrest spreekt het Grondwettelijk Hof dan ook onte-
recht over ‘verjaringstermijn’ (r.o. B.14.).

20. Veeleer dan in een foutieve toepassing van het
nieuwe recht en daaraan gekoppelde onjuiste on-
grondwettigheidsverklaring had de feitenrechter soe-
laas kunnen zoeken in voornoemde aard van de ter-
mijn, tenminste in zoverre noch het recht, noch de
houding van de partijen ertoe leidde dat de betwis-
tingsvordering niet (meer) kon worden ingesteld.
Hoewel het een strikte vervaltermijn betreft die de
openbare orde raakt, bestaat de mogelijkheid tot ver-
lenging in geval van overmacht.4 Overeenkomstig een
algemene regel in het burgerlijk procesrecht mogen
vervaltermijnen niet verkort of verlengd worden, be-
houdens ingeval de wet dit uitdrukkelijk toelaat of bij
overmacht.5 In deze context bestaat overmacht wan-
neer het betrokken kind in de absolute onmogelijkheid
is geweest de betwistingsvordering in te stellen bin-
nen de voorgeschreven termijn als gevolg van gebeur-
tenissen onafhankelijk van zijn wil die het kind niet
heeft kunnen voorzien of voorkomen, terwijl het de
volgehouden intentie had deze handeling te stellen.
Het begrip ‘overmacht’ wordt restrictief geïnterpre-
teerd overeenkomstig de verbintenisrechtelijke defi-
nitie die er door het Hof van Cassatie aan wordt gege-
ven.6 Zo oordeelde bepaalde rechtspraak7 – m.b.t. de
betwistingsvordering ingesteld door de juridische va-
der – dat de loutere omstandigheid dat de man slechts
nadat de vervaltermijn is verlopen kennis krijgt van
elementen omtrent zijn mogelijk genetisch niet-vader-
schap, niet beantwoordt aan de constitutieve elemen-
ten van het begrip overmacht.8

Met een soepelere interpretatie van het begrip ‘over-
macht’ als juridische uitweg had m.i. evenwel de thans
voorbarige (zie supra nr. 14) ongrondwettigheidsver-
klaring van artikel 318, § 2 BW, ook voor de toekomst
vermeden kunnen worden.9

VI. Draagwijdte van het arrest
21. Zoals blijkt uit het dictum moeten de hoven en
rechtbanken voortaan de vordering tot betwisting van

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

12, (41) 44, nr. 8; G. VERSCHELDEN, “Naar een nieuwe vervaltermijn voor de betwisting van het vaderschap van de echtgenoot” (noot onder EHRM 24 november
2005), TJK 2006, (153) 155-156, nrs. 9 en 10; 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” (noot onder GwH 3 februari 2011), T.Fam. 2011, (64) 70, nr. 19 en uitvoerig T. WUYTS, “De termijn voor de
betwisting van het vaderschap door de (ex-)echtgenoot herbekeken” (noot onder Rb. Leuven 12 december 2005), RW 2006-07, (528) 530, nr. 4. Dezelfde redene-
ring gaat ook op voor het betwistingsrecht in hoofde van de kinderen, zie C. CASTELEIN en T. WUYTS, “Erft het naaste bloed het goed? Over bloed, afstamming
en erfrecht”, l.c., 54, nr. 20.

1. EHRM 27 oktober 1994, Kroon e.a. v. Nederland, nr. 18535/91, § 40. Het Grondwettelijk Hof lijkt er in casu van uit te gaan dat alle private belangen in het geding
gelijklopend zijn (zie r.o. B.14. in fine).

2. EHRM 20 december 2007, Phinikaridou v. Cyprus, nr. 23890/02, § 63; in dezelfde zin EHRM 19 oktober 1999 (ontvankelijkheidsbeslissing), Yildirim v. Oostenrijk,
nr. 34308/96 en 28 november 1984, Rasmussen v. Denemarken, nr. 8777/79, §§ 8 en 10.

3. P. SENAEVE, “De vaderlijke afstamming binnen het huwelijk” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het afstammingsrecht.
Commentaar op de Wetten van 1 juli 2006, 27 december 2006 en 6 juli 2007, Antwerpen, Intersentia, 2007, (9) 47, nr. 92.

4. Zie reeds P. SENAEVE, Het vaderschap van de echtgenoot. Vaststelling en betwisting van de op het huwelijk gebaseerde afstamming langs vaderszijde, Antwerpen,
Kluwer, 1982, 280-281, nr. 400; in dezelfde zin, specifiek m.b.t. het vorderingsrecht van de echtgenoot zelf: G. VERSCHELDEN, Afstamming in APR, Mechelen,
Story-Scientia, 2004, 516-518, nrs. 927-928 en de aldaar aangehaalde referenties.

5. J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2de ed. 2008, 129-130, nrs. 218-219.
6. Zie Cass. 9 oktober 1986, Arr. Cass. 1986-87, (165) 166; vgl. Cass. 10 januari 1986, Arr. Cass. 1985-86, (657) 660.
7. Antwerpen 28 januari 1992, AR 3432/90, onuitg., aangehaald door P. SENAEVE, “Materieelrechtelijke problemen in het nieuwe afstammingsrecht” in P. SENAEVE

(ed.), Vijf jaar toepassing van het nieuwe afstammingsrecht, Leuven, Acco, 1993, (19) 47, nr. 61 en Gent 25 februari 1999, 1995/AR/2293, onuitg., aangehaald door
G. VERSCHELDEN, Afstamming, in APR, Antwerpen, Kluwer, 2004, 517-518, nr. 928.

8. G. VERSCHELDEN, Afstamming, in APR, Antwerpen, Kluwer, 2004, 517-518, nr. 928.
9. Vgl. Rb. Leuven 12 december 2005, RW 2006-07, (524) 527, noot T. WUYTS; vgl. EHRM 9 november 2006, Tavli v. Turkije, nr. 11449/02, § 33, in casu veroordeelde

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de weigering van de Turkse rechters om het indertijd niet bestaan van DNA-onderzoek als overmacht te aanvaar-
den.

Rechtspraak

Kluwer – Tijdschrift voor Familierecht T.Fam. 2011/9 – 221



het huwelijkse vaderschap uitgaande van het kind bij
afwezigheid van biologische en socio-affectieve wer-
kelijkheid steeds ontvankelijk verklaren, zelfs bij het
verstrijken van de vervaltermijn van één jaar na de
leeftijd van 22 jaar en, zoals in casu, zelfs tien jaar of
meer na de vaststelling van het niet-biologische va-
derschap.1

22. In het geannoteerde arrest vindt het Grondwette-
lijk Hof niet (enkel) het vertrekpunt van de termijn
problematisch, maar ook de duurtijd ervan (zie het in
r.o. B.14. gehanteerde begrip “korte verjaringster-
mijn”).2 Daarop besluiten tot de onverjaarbaarheid3

van de vordering ex artikel 318 BW is te radicaal, nu
het Hof ook overweegt dat “het vaststellen van een
verjaringstermijn voor het instellen van een vordering
tot onderzoek naar het vaderschap kan worden ver-
antwoord door de zorg om de rechtszekerheid en een
definitief karakter van de familiale relaties te waar-
borgen” (r.o. B.12.). In de rechtsleer is verdedigd dat
bijgevolg voortaan de dertigjarige termijn van arti-
kel 331ter BW van toepassing zou zijn.4 Het gaat dan
om een verjaringstermijn (zie supra nr. 19), die t.a.v.
het kind zelf tijdens zijn minderjarigheid wordt ge-
schorst (art. 331ter, 1e lid juncto art. 2252 BW), zodat
het kind dat nooit bezit van staat heeft gehad, de vor-
dering tegen zijn vader kan instellen tot zijn 48ste ver-
jaardag.

23. Het verdient m.i. echter de voorkeur de éénjarige
termijn als uitgangspunt te handhaven. Blijkt uit de
concrete omstandigheden van de zaak dat de laattij-
digheid niet te wijten is aan de houding van de eiser5,
dan – en enkel dan – zou het mogelijk zijn de vorde-
ring alsnog ontvankelijk te verklaren.6 In essentie lijkt
het Hof immers nog meer te struikelen over het abso-
lute karakter dan over de ‘korte’ duurtijd van de be-
twistingstermijn.7

24. Het Grondwettelijk Hof is zo voorzichtig geweest
zijn dictum te beperken tot de bijzondere hypothese
waarin het juridische vaderschap van de echtgenoot
overeenstemt noch met de biologische, noch met de
socio-affectieve waarheid (verwijzing naar r.o. B.7.)8,
maar maakt daarbij vreemd genoeg geen onderscheid
al naargelang wie als titularis van de betwistingsvor-
dering optreedt.

25. De betwisting van de vaderschapsregel is overeen-
komstig artikel 318, § 1 BW een voorbehouden rechts-
vordering die niet alleen openstaat voor het kind, maar
ook voor de moeder, de ‘man ten aanzien van wie de
afstamming vaststaat’ – zijnde de (ex-)echtgenoot – en
de ‘persoon die het vaderschap van het kind opeist’ –
zijnde de beweerde biologische vader. Hoewel het in
casu het kind was dat de betwistingsvordering in-
leidde, beperkt het dictum van het geannoteerde ar-
rest zich dus niet tot deze titularis. Dat betekent con-
creet dat zelfs indien moeder, (ex-)echtgenoot of de
beweerde biologische vader de afstamming betwisten,
zij het besproken arrest zouden kunnen aanwenden
ter staving van de stelling dat hun vordering niet meer
als onontvankelijk mag worden afgewezen enkel en
alleen omdat de voor hen geldende vervaltermijn ex
artikel 318, § 2 BW verstreken zou zijn. In deze hypo-
these zal de feitenrechter er evenwel goed aan doen9

om een nieuwe prejudiciële vraag te richten aan het
Grondwettelijk Hof toegespitst op de voorliggende ti-
tularis van de vordering.10

26. In het dispositief wordt bovendien gezegd dat “ar-
tikel 318, § 2 BW” de Grondwet schendt, terwijl het
toch hoogstens om het eerste lid van deze paragraaf

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

1. Artikel 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof bepaalt nl. dat niet alleen het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld,
maar ook elk ander rechtscollege dat “in dezelfde zaak” uitspraak doet, zich voor de oplossing van het geschil naar aanleiding waarvan de prejudiciële vragen zijn
gesteld moet voegen naar het arrest van het Grondwettelijk Hof. In dezelfde zin A. RASSON-ROLAND en J. SOSSON, “Coups de tonnerre constitutionnels dans la
filiation: l’article 318 du Code civil dans la tourmente…”, RTDF 2011, (581) 611, nr. 18.

2. Vgl. A. RASSON-ROLAND en J. SOSSON, “Coups de tonnerre constitutionnels dans la filiation: l’article 318 du Code civil dans la tourmente…”, RTDF 2011, (581)
611, nr. 18; vgl. M. VERHOEVEN, “Termijn betwisting vaderschapsvermoeden is discriminerend”, Juristenkrant 15 juni 2011, afl. 231, (4) 5.

3. Voor een pleidooi tot onverjaarbaarheid, zie J.L. RENCHON, “Note relative au projet de loi en matière de filiation” in N. GALLUS en D. CARRÉ, La nouvelle loi sur la
filiation, Waterloo, Kluwer, 2007, (418) 427-428.

4. In die zin P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 13e ed. 2011, 259-260, nr. 641-2 en A. RASSON-ROLAND en J. SOSSON, “Coups
de tonnerre constitutionnels dans la filiation: l’article 318 du Code civil dans la tourmente…”, RTDF 2011, (581) 611, nr. 18; vgl. M. VERHOEVEN, “Termijn betwisting
vaderschapsvermoeden is discriminerend”, Juristenkrant 15 juni 2011, afl. 231, (4) 5.

5. Quod non in casu, nu het kind de laattijdigheid weet aan ‘zijn psychologische staat’.
6. Hetgeen dus neerkomt op een soepele interpretatie van overmacht, iets waar de feitenrechters zich ook vóór het arrest van 31 mei 2011 op konden beroepen.

Vgl. F. SWENNEN, “Privéleven is personenrecht is familierecht”, RW 2011-12, (41) 44, nr. 8. Een uitzonderlijke omstandigheid op basis waarvan over een principiële
vervaltermijn heen kan worden gestapt om een vordering – uitgaande van de juridische vader – ontvankelijk te verklaren, is er volgens SWENNEN als enerzijds
het kind de betrokken vader niet meer nodig heeft en anderzijds de vader kan aantonen dat hij de werkelijkheid slechts buiten de termijn ontdekte en kon
ontdekken. Wordt zoals in casu de vordering ingesteld door het kind zelf, dan zal die eerste voorwaarde per definitie vervuld zijn. De tweede voorwaarde verwijst
m.i. naar een situatie van overmacht.

7. Vgl. N. MASSAGER, “La prophétie de Gerlo. Réflexion à propos des derniers arrêts de la Cour constitutionnelle en matière de filiation”, Act.dr.fam. 2011, (130) 131:
“Pour la Cour, ‘il est interdit d’interdire’ à tout individu de porter sa demande en justice” en 137; vgl. A. RASSON-ROLAND en J. SOSSON, “Coups de tonnerre
constitutionnels dans la filiation: l’article 318 du Code civil dans la tourmente…”, RTDF 2011, (581) 612, nr. 19.

8. MASSAGER spreekt over “le cas de la coquille vide”, zie N. MASSAGER, “La prophétie de Gerlo. Réflexion à propos des derniers arrêts de la Cour constitutionnelle
en matière de filiation”, Act.dr.fam. 2011, (130) 136-137.

9. Hij is daar echter niet toe gehouden, het Grondwettelijk Hof heeft immers reeds uitspraak gedaan op een vraag met een “identiek onderwerp”, zie artikel 26, § 2,
2e lid, 2° van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof; contra A. RASSON-ROLAND en J. SOSSON, “Coups de tonnerre constitutionnels dans
la filiation: l’article 318 du Code civil dans la tourmente…”, RTDF 2011, (581) 609, nr. 16. Het arrest heeft dan een ‘versterkte’ relatieve werking, zie o.a. M.F. RIGAUX
en B. RENAULD, La cour constitutionnelle, Brussel, Bruylant, 2009, 257, nr. 322.

10. Vgl. A. RASSON-ROLAND en J. SOSSON, “Coups de tonnerre constitutionnels dans la filiation: l’article 318 du Code civil dans la tourmente…”, RTDF 2011, (581)
609, nr. 16 en voetnoot 99.
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kan gaan. Het tweede en derde lid ervan1 hebben hoe-
genaamd niets te maken met de problematiek die aan
bod komt in de prejudiciële vragen. Dat houdt dus een
bijkomende ongenuanceerdheid – en ook ongerijmd-
heid – in van dit arrest.

27. Na de vordering ontvankelijk te hebben verklaard,
zal de rechter een belangenafweging moeten doorvoe-
ren tussen enerzijds het belang van de verzoeker om
het vaderschap van de echtgenoot weerlegd te zien in
het licht van biologische bewijzen, en anderzijds de
rechtszekerheid (stabiliteit) in familiale betrekkingen.
In de bijzondere hypothese van afwezigheid van een
biologische én socio-affectieve werkelijkheid wordt de
doelstelling van ‘rust der families’ logischerwijze niet
in de belangenafweging betrokken (zie supra nr. 16).
Zoals opgemerkt, betrekt het Grondwettelijk Hof de
rechtszekerheid echter niet in zijn motieven in over-
weging B.14., wel in overweging B.13. M.i. mag na het
verstrijken van een redelijke termijn (één jaar) vanaf
de ontdekking van het niet-biologische vaderschap
van de juridische vader, het belang van de rechtsze-
kerheid wel degelijk opwegen tegen het belang van de
verzoeker om het vaderschap weerlegd te zien.2

VII. Besluit
28. In het geannoteerde arrest oordeelt het Grondwet-
telijk Hof dat wanneer het vaderschap van de echtge-
noot niet overeenstemt met de biologische werkelijk-
heid noch met de socio-affectieve werkelijkheid, arti-
kel 318, § 2 BW op discriminerende wijze afbreuk doet
aan het door de artikelen 22 Gw. en 8 EVRM gewaar-
borgde recht op eerbiediging van het privéleven van
het kind dat, bij ontstentenis van bezit van staat, het
vaderschap van de echtgenoot wil betwisten, door de
strikte vervaltermijn die deze bepaling voorschrijft.3

Het Hof struikelt daarbij vooral over het absolute ka-
rakter van die vervaltermijn. Een soepele interpretatie
van het begrip overmacht met de daaraan gekoppelde
mogelijkheid tot verlenging maakt het echter m.i. mo-
gelijk te besluiten tot de verenigbaarheid van de – al
bij al niet zo strikte – vervaltermijn met het recht op
eerbiediging van het privéleven.4

Anneleen Quirynen
Praktijkassistent K.U.Leuven
......................................................................................................................

Hof van beroep Antwerpen 27 november
2011

Derde kamer
Voorzitter: J.M. Wetsels
Raadsheren: M. Van Rompay, D. Van Overloop
Inzake: D.H./V.P.

Uitkering na echtscheiding – Bewijs van de zware fout
als exceptie – Bescherming van het briefgeheim en het
privéleven – Recht op nieuwsgierigheid – Beperking in
de tijd – Mogelijkheid tot het verwerven van inkomsten

1. Het recht op nieuwsgierigheid tussen echtgenoten primeert
op de bescherming van het briefgeheim en het privéleven tot de
uitspraak van (dringende) voorlopige maatregelen. E-mailbe-
richten en dagboek worden aanvaard als bewijs voor de zware
fout exart. 301, § 2, tweede lid BW op voorwaarde dat ze gevon-
den werden vóór de machtiging tot afzonderlijke verblijfplaats
met betredingsverbod.

2. Bij het onderzoek van de behoeftigheid wordt rekening ge-
houden met de mogelijkheid om inkomsten te verwerven.
............

1. Wat voorafgaat:

Partijen zijn gehuwd voor de ambtenaar van de Burgerlijke
Stand te (…) op 25 augustus 1990, onder het wettelijk stel-
sel, bij gebrek aan huwelijkscontract.
Zij hebben drie kinderen, D. en A., geboren te (…) op 26 no-
vember 1996, en E. geboren te (…) op 15 maart 2007.

Op 11 juni 2007 heeft geïntimeerde, op grond van de artike-
len 221-223 B.W., een verzoekschrift ingediend bij de Vre-
derechter te (…), die op 10 juli en 18 september 2007 voor-
lopige maatregelen beval en nog op 22 januari 2008 voorlo-
pige maatregelen tot en met 15 september 2008.

Bij exploot van 25 maart 2008 heeft geïntimeerde appellante
gedagvaard in echtscheiding op grond van art. 229 §1 B.W.
“wegens onherstelbare ontwrichting van het huwelijk”, en
ondergeschikt op grond van art. 229 §3 B.W. “wegens feite-
lijke scheiding van meer dan één jaar”. Tevens vorderde hij
de vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap.

Geïntimeerde beriep zich daarbij op volgende feitelijke ele-
menten:
– partijen zijn bij vonnis van de Vrederechter van 10 juli
2007 gemachtigd afzonderlijk verblijf te houden,
– hij liet zijn inschrijving in de bevolkingsregisters wijzigen
op 9 juli 2007,
– sedertdien hebben partijen onafgebroken feitelijk geschei-
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1. Die resp. luiden als volgt: “indien de echtgenoot overleden is zonder in rechte te zijn opgetreden, terwijl de termijn om zulks te doen nog niet verstreken is, kan zijn vader-
schap binnen een jaar na zijn overlijden of na de geboorte, worden betwist door zijn bloedverwanten in de opgaande en in de neerdalende lijn” en “het vaderschap dat
vaststaat krachtens artikel 317 kan daarenboven worden betwist door de vorige echtgenoot”.

2. Vgl. a contrario EHRM 12 januari 2006, Mizzi v. Malta, nr. 26111/02, § 114.
3. Vgl. RW 2010-11 (samenvatting), 1791.
4. Vgl. A. QUIRYNEN, “Een andere (grondwetsconforme?) kijk op bezit van staat” (noot onder GwH 7 juli 2011), T.Fam. 2011, 154-161, waarin een grondwetsconforme

interpretatie wordt aangereikt voor de andere absolute onontvankelijkheidsgrond van de betwistingsvordering, m.n. het bezit van staat (zie artikel 318, § 1 BW
en supra p. 218, voetnoot 2).

Rechtspraak

Kluwer – Tijdschrift voor Familierecht T.Fam. 2011/9 – 223


