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Voorwoord 

Ik wil in dit voorwoord een bijzonder woord van dank richten tot mijn promotor, professor Senaeve, 

en mijn familie die mij doorheen dit onderzoek steeds zijn blijven steunen en aanmoedigen. 

Datzelfde woord van dank wil ik tevens uiten aan mijn zovele collega’s die mij materieel en/of moreel 

steeds zijn blijven steunen in dit onderzoek. Een woord van dank richt ik ook tot het Fonds voor 

wetenschappelijk onderzoek van Vlaanderen dat drie jaren van dit onderzoek heeft gefinancierd 

evenals mijn huidige werkgever, de Kamerfractie CD&V, die mij in volle onafhankelijkheid de nodige 

tijd tijdens het parlementaire reces heeft gelaten om dit werk te voltooien in vol vertrouwen. Ten 

slotte verdienen ook de personeelsleden van de bibliotheek van de rechten en de dienst reprografie 

van de KULeuven mijn dank voor alle goede zorgen. 

Dit onderzoek werd uitgevoerd in ‘turbulente’ tijden. Op Belgisch wetgevend vlak is sinds de start van 

dit onderzoek op 1 oktober 2005 het afstammingsrecht, het adoptierecht, het ouderlijk gezag en de 

omkadering van de medisch begeleide voortplanting fundamenteel gewijzigd. Deze wijzigingen 

hebben aanleiding gegeven tot een explosie aan doctrinale bijdragen en zijn zelf de voedingsbodem 

geweest voor een aantal arresten van het Grondwettelijk Hof waarin een schending van de 

Grondwet werd vastgesteld. Er is dus sprake van een ‘sneeuwbaleffect’. Deze vaststelling geldt niet 

enkel op nationaal, maar ook op internationaal vlak. Het aantal arresten van het EHRM dat een 

impact heeft op het Belgische afstammingsrecht, adoptierecht en ouderlijk gezag is gigantisch 

toegenomen zodat in tegenstelling tot datgene wat in eerder doctoraal onderzoek werd 

voorgehouden deze rechtspraak niet meer verwaarloosd kan worden. In de bestudeerde 

rechtsstelsels hebben de voorbije jaren fundamentele wetgevende hervormingen plaatsgevonden en 

dit al dan niet naar aanleiding van arresten van het Grondwettelijk Hof van de desbetreffende Staat 

of het EHRM. Ten slotte werd er in 2006 door de Raad van Europa een ‘white paper’ uitgebracht met 

beginselen aangaande de vestiging van ouderschap en door de commissie familierecht van de 

Europese Unie in 2007 een boek met beginselen over de juridische vestiging van ouderlijke 

verantwoordelijkheden. Zonder overdrijven werd dit onderzoek zelf “opgevoed” de voorbije jaren.  
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INLEIDEND DEEL 

§ 1. Vaststellingen die aanleiding geven tot het maken van deze denkoefening 

Inleiding 

1. De voorbije decennia vonden er belangrijke ontwikkelingen plaats op een drietal domeinen 

die het Belgische recht alsook het recht van menige andere rechtsstelsels voor nieuwe uitdagingen 

plaatste: 

A. de beheersing van het procreatievermogen; 

B. de juridische en maatschappelijke erkenning van samenlevingsvormen; 

C. demografische ontwikkelingen en bewustwording over het welzijn van minderjarige kinderen 

die opgroeien in gezinspatronen die afwijken van het destijds traditionele gezinspatroon. 

2. Deze ontwikkelingen liggen aan de basis van een herdenking van ons recht m.b.t. de 

organisatie van de aanduiding wie verantwoordelijkheden moet dragen over een minderjarig kind 

zoals hierna (Infra, nr. 82) verder wordt toegelicht. Zij stellen de traditionele uitgangspunten in vraag. 

De toepassing van de geldende regels wordt door deze ontwikkelingen in toenemende mate als 

onbillijk en achterhaald ervaren. Een helder inzicht in deze ontwikkelingen biedt dan ook meteen een 

instrument om te toetsen in welke mate het geldende recht aangepast is aan deze ontwikkelingen 

(Infra, deel I, hoofdstuk 4).  

 

Doordat deze ontwikkelingen zich niet enkel in België hebben voorgedaan, maar ook op 

internationaal vlak en inzonderheid op Europees vlak, werd het recht van vrijwel alle Staten van 

Europa voor nieuwe uitdagingen geplaatst. Deze ontwikkelingen vormden ook de aanzet om tot 

harmonisering te komen van het recht van de lidstaten van de Raad van Europa. In het licht van deze 

ontwikkelingen zijn de White paper van de Raad van Europa1 en de beginselen m.b.t. wettelijke 

vaststelling van ouderlijke verantwoordelijkheden van de Europese Unie2 tot stand gekomen. Dit 

geldt ook voor de interpretatie van grond- en mensenrechten. Zo vallen er kantelmomenten op te 

merken in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (Infra, deel II, hoofdstuk 1) en interpreteert het 

EHRM het EVRM op een dynamisch-evolutieve wijze (Infra, deel II, hoofdstuk 2).  

Voorts hebben heel wat andere rechtsstelsels hun wetgeving aangepast in het licht van deze 

ontwikkelingen. Een aantal van deze rechtsstelsels maken het voorwerp uit van een grondige studie 

in dit doctoraal proefschrift (Infra, deel III). 

Om al deze redenen wordt eerst dieper stilgestaan bij deze ontwikkelingen in dit proefschrift.  

A. Ontwikkelingen die plaatsvonden de voorbije decennia op het vlak van de beheersing van het 

procreatievermogen 

1. Inleiding 

                                                           
1
 Committee of experts on family law (CJ-FA), Report on principles concerning the establishment and legal consequences of 

parentage – “The White Paper”, Straatsburg, 23 oktober 2006, cjfa/docs2006/cj-fa(2006)4e. 
2
 Zie uitgebreid: K. BOELE-WOELKI, F. FERRAND, C. GONZALEZ BEILFUSS, M. JANTERA-JAREBORG, N. LOWE, D. MARTINY en 

W. PINTENS, Principles of European Family Law Regarding Parental Responsabilities, Antwerpen, Intersentia, 2007, 331 p. 
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3. De voorbije decennia worden gekenmerkt door een sterke vooruitgang in de medische 

wereld.3 Ingevolge de medische vooruitgang kwamen er meerdere discussies op gang, zowel op 

nationaal als op internationaal vlak, omtrent de ethische en juridische gevolgen van deze 

onderzoeken.4 Voor dit doctoraal onderzoek zijn in het bijzonder de ontwikkelingen die zich hebben 

voorgedaan op het vlak van de procreatiemogelijkheden van belang.5 Die ontwikkelingen verliepen in 

twee stromingen.  

 

De medische beheersing van de voortplanting heeft zich eerst in negatieve zin gemanifesteerd: de 

ontwikkeling en verspreiding van de anticonceptiepil. Dit liet de vrouw voortaan toe om 

(doelbewust) te beslissen een kind ter wereld te brengen. Hierdoor werd de beheersing van de 

menselijke reproductie grotendeels overgedragen van de man naar de vrouw. De liberalisering van 

de abortus heeft deze tendens nog versterkt.6 Ten slotte kan er nog de aanvaarding van de niet-

therapeutische (anticonceptive) sterilisatie, zowel bij de man als bij de vrouw, worden aan 

toegevoegd.  

Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw werd de medische beheersing van de menselijke 

voortplanting op positieve wijze aangewend. Dit was op zich niet nieuw. Reeds lange tijd voordien 

bestond de mogelijkheid om een kind te verwekken zonder daarvoor geslachtsgemeenschap7 te 

hebben gehad8 en zonder het zelfs te dragen.9 Die mogelijkheden zijn echter door de medische 

wetenschap toegenomen en worden actueel medisch begeleide voortplantingstechnieken10 

genoemd.11 Eén punt hebben immers alle ontwikkelde technieken gemeen: de verwekking van een 

kind gebeurt op een medisch begeleide wijze, d.w.z. zonder geslachtsgemeenschap en met 

                                                           
3
 Zie E. GULDIX, “De impact van de medische wetenschap en techniek op het personen- en gezinsrecht”, RW 1993-94, 

(1104) 1104, nr. 2: bv. nieuwe vaccins, hoogtechnologische apparatuur voor medische beeldvorming, geperfectioneerde 
operatietechnieken, enz.; A. DE KOEKELAERE, “Geneeskunde, bio-ethiek en recht”, RW 1993-94, (481), 482 en 489-490: bv. 
de ontdekking van DNA-structuren, nierdialyse, in 1978 werd de eerste proefbuisbaby geboren, enz.   
4
 Voor een overzicht van de eerste bio-ethische discussies tot begin de jaren ’90, zie A. DE KOEKELAERE, “Geneeskunde, bio-

ethiek en recht”, l.c., 481-504. 
5
 Over het belang van deze ontwikkelingen in West-Europa, zie: R. CLIQUET, “Major trends affecting families in the new 

millennium – West Europe and North America”, http://www.un.org/esa/socdev/family/Publications/mtcliquet.pdf, 17-18. 
6
 D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, Antwerpen, 

Intersentia, 2003, nr. 426, p. 319-320. 
7
 Dit is de inwendige vereniging van de geslachtsdelen van een man en een vrouw, zie: Cass. 12 april 1985, RW 1985-86, 

374, noot J. PAUWELS. 
8
 Via kunstmatige inseminatie: zie N. MASSAGER, Les droits de l’enfant à naître, Brussel, Bruylant, 1997, 407, nr. 214. 

9
 Bij draagmoederschap kan worden verwezen naar de Romeinse rechtsfiguur “ventrum locare” en het Bijbelse verhaal van 

Sarah die Abraham vroeg om een kind bij de slavin Agar voor haar te verwekken (Genesis, 16, 1-4): zie N. MASSAGER, o.c., 
p. 819, nr. 363; G. COENE en K. RAES, “Een vreemde eend in de buik. Draagmoeders of baarvrouwen? De ethiek van het 
gewilde, niet-uterine ouderschap” in W. DEBEUCKELAERE, J. MEEUSEN en H. WILLEKENS (eds.), Met rede ontleed, de rede 

ontkleed. Opstellen aangeboden aan Fons Heyvaert ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, Gent, Mys en 
Breesch, 2002, (125) 129-130.  
10

 Luidens artikel 2, a) van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de 
overtallige embryo’s en de gameten (BS 17 juli 2007) is medisch begeleide voortplanting de uitvoering, overeenkomstig een 
geheel van nadere regels en voorwaarden voor de toepassing van nieuwe medische technieken van begeleide voortplanting 
van: 
1° hetzij een kunstmatige inseminatie; 
2° hetzij een van de in vitro fertilisatietechnieken, dit wil zeggen technieken waarbij op een gegeven ogenblik een eicel 
en/of een embryo worden behandeld.  
11

 Voor de terminologie, zie N. MASSAGER, o.c., 402, nr. 212. 
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tussenkomst van een derde, nl. een geneesheer12.13 Aangenomen wordt dat andere (oude) vormen 

van kunstmatige voortplanting, zoals zelf-inseminatie, buiten het bereik van het recht vallen.14  

4. Hierna volgt allereerst een overzicht van de middelen die er bestaan om over onze 

procreatievermogens te beschikken. Vervolgens wordt de toelaatbaarheid van de aangewende 

technieken geanalyseerd. Ter afronding wordt een overzicht geboden van de feitelijke gevolgen van 

de aangewende technieken. Telkens worden zowel de positieve als de negatieve aanwending 

bestudeerd. Een overzicht over de feitelijke gevolgen van medisch begeleide voortplanting moet 

bijdragen tot meer inzicht in de situaties waarin een kind opgroeit, alsook in de feitelijke (biologische, 

genetische, persoonlijk nauwe) banden die tussen dat kind en diverse betrokkenen kunnen bestaan 

reeds vóór de geboorte. De automatische link tussen geslachtsgemeenschap, bio-fysiologische 

band15, genetische band en sociale band, zoals die bestond op het tijdstip van de totstandkoming van 

het Burgerlijk Wetboek, blijkt immers vandaag de dag niet meer zo evident te zijn.16  

 

2. De technieken van beheersing van het procreatievermogen 

a. Voortplanting in negatieve zin 

5. Grofweg bestaan er een drietal aangewende technieken om het baren van een kind te 

voorkomen. Die technieken worden hieronder beschreven op een tijdschronologische volgorde van 

aanvaarding. Opmerkelijk daarbij is dat hoe recenter de juridische toelaatbaarheid (zie verder infra) 

van de aangewende techniek, des te ingrijpender de behandeling en de gevolgen van de 

aangewende techniek zijn. 

 

De eerste techniek is preventief en bestaat in het gebruik van anticonceptiva (= niet-heelkundige 

anticonceptie). Het aanwenden van anticonceptiva gebeurt al zeer lang. Na WO I kende de efficiëntie 

en de verspreiding ervan een lift. De negatieve impact op het geboortecijfer leidde er zelfs toe dat de 

wetgever ingreep in het strafrecht bij wet van 20 juni 1923 door drie leden toe te voegen aan art. 

383 Sw. Uiteindelijk werden deze leden afgeschaft bij wet van 9 juli 1973 betreffende de 

anticonceptionele middelen (zie hierover Infra, nr. 9).17 Daarnaast werd toen reeds de morning after 

pill (IUD) als anticonceptief middel erkend. Het gaat hier echter volgens sommige auteurs eerder om 

                                                           
12

 De uitoefening van de geneeskunde is wettelijk geregeld door KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de 
uitoefening van de gezondheidsberoepen, BS 14 november 1967. 
13

 A. HEYVAERT, “De menselijke voortplanting, de geneesheer en het gezinsrecht” in A. HEYVAERT, R. KRUITHOF en T. 
VANSWEEVELT (eds.), Juridische aspecten van de geneeskunde, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1989, (311) 328, 
nr. 27. 
14

 Dit fenomeen is ook moeilijk te onderzoeken, zie: N. MASSAGER, “L’insémination artificielle avec donneur au profit des 
femmes formant un couple homosexuel”, JT 1998, 732; H. NYS, Geneeskunde. Recht en Medisch handelen in APR, 
Mechelen, E. Story-scientia, 2005, 216, nr. 469. 
15

 De vrouw die van het kind bevalt, heeft een bio-fysiologische band met het kind. De vrouw die de eicel levert, heeft een 
genetische band met het kind. 
16

 Vgl. reeds eind de jaren ’70: A. HEYVAERT, “Het wezen van de instituten afstamming en huwelijk”, RW 1979-80, (738) 
743, nr. 19;en verder: A. HEYVAERT, “De nieuwe procreatietechnieken en de afstammingswet van 31 maart 1987”, Vl.T.Gez. 
1987-88, (227) 228-229, nrs. 3-4; vgl. dezelfde vragen opgeworpen door de Amerikaanse rechtsleer: B.L. WILDER, “Current 
Status of Assisted Reproduction Technology 2005: An Overview and Glance at the Future”, Family Law Quaterly 2005, 573-
577. 
17

 W. DELVA en R. DIERKENS, “Enkele civielrechtelijke aspecten van contraceptie, sterilisatie en kunstmatige inseminatie”, 
TPR 1974, (473) 473. 
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een abortivum, nu IUD niet de conceptie, doch de innesteling van de reeds bevruchte eicel 

verhindert.18  

De tweede preventieve techniek, nl. de sterilisatie (= heelkundige anticonceptie), is veel ingrijpender, 

zowel naar toepassing als naar gevolgen toe.19 De sterilisatie vereist immers steeds een inbreuk op 

de fysieke integriteit.20 De toepassing ervan heeft tot gevolg dat het procreatievermogen naar de 

toekomst toe, in sommige gevallen zelfs irreversibel21, wordt ontnomen.  

De laatste techniek, die ook het meest ingrijpend is gelet op de (ethische opvattingen en) belangen 

die daar mee gemoeid zijn, is de abortus. Abortus werkt curatief omdat het wordt uitgevoerd nadat 

het kind reeds werd verwekt. De toepassing ervan werd nauwkeurig wettelijk omkaderd (Infra, nr. 9). 

b. Voortplanting in positieve zin 

6. De eerste technieken die werden aangewend waren vrij eenvoudig en vergden geen 

verregaande medische deskundigheid. Ze waren gericht op het opvangen van de onmogelijkheid om 

normale geslachtsbetrekkingen te onderhouden. Naarmate het medische onderzoek vorderde, 

werden er andere doelstellingen aan toegevoegd, nl. het opvangen van (toekomstige22) infertiliteit.23 

Met het ontstaan van de methode van preïmplantatie genetische diagnostiek waarbij genetisch 

onderzoek op eicellen en embryo’s wordt uitgevoerd, komt er nog een doelstelling bij: ervoor zorgen 

dat embryo’s die worden teruggeplaatst bij in vitro fertilisatie vrij zijn van genetisch opgespoorde 

aandoeningen in risico situaties.24 Het totale aandeel van de kunstmatige voortplantingsprocedures 

in Vlaanderen bedraagt 4,6 % van het totale aantal geregistreerde bevallingen.25 

 

7. De verschillende technieken die actueel worden aangewend zijn de volgende.26 

De oudste en meest gekende techniek die reeds sporadisch27 sinds 1957 en op georganiseerde wijze 

sinds 1970 in België wordt toegepast is de kunstmatige inseminatie (KI).28 Onder kunstmatige 
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 W. DELVA en R. DIERKENS, “Enkele civielrechtelijke aspecten van contraceptie, sterilisatie en kunstmatige inseminatie”, 
TPR 1974, (473) 479-480. 
19

 Bij de vrouw worden beide eileiders afgesloten. De uitvoering van deze operatie, meestal een kijkbuisoperatie 
(laparoscopie), gebeurt onder algehele verdoving (narcose). De afsluiting kan op verschillende wijzen gebeuren: 
dichtbranden (coagulatie), het afklemmen met een klemmetje (klipje) of een ring (zie hierover uitgebreid: 
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=1124 ). Bij de man (vasectomie) worden beide zaadleiders 
tussen de testikels (zaadballen) en de prostaat onderbroken. Daarbij worden de zaadleiders doorgesneden en afgebonden. 
De ingreep kan onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd en duurt ongeveer een half uur (zie hierover uitgebreid: 
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=1795).  
20

 Zie uitgebreid: S. HOOGERS, “Sterilisatie en gedwongen sterilisatie van wilsonbekwamen”, Jur.Falc. 2004-05, (3) 6 e.v. 
21

 In beginsel is de sterilisatie irreversibel. Bij het ongedaan maken van de sterilisatie ligt de kans op zwangerschap bij de 
vrouw op 50 % ingeval de eileiders werden dichtgebrand en op 80 % indien er een klemmetje of een ring werd gebruikt.  
22

 Bv. ingevolge een behandeling tegen kanker door middel van het bewaren (invriezen) van zaadcellen of embryo’s (zie wat 
dit laatste betreft bv. EHRM nr. 6339/05, 7 maart 2006 (Evans/V.K.). 
23

 Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 15 % van de paren om verscheidene redenen niet in staat zijn zich voort te planten: P. 
DEVROEY en A. VAN STEIRTEGHEM, “Medische en ethische beschouwingen rond menselijke vruchtbaarheidsbehandeling”, 
Vl.T.Gez. 1988, (153) 153. 
24

 Zie Advies nr. 6 d.d. 8 juni 1998 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek van België betreffende ethische normen voor 
de optimalisering van het aanbod en van de werkingscriteria van de centra voor in-vitrofertilisatie. 
25

 In de periode 1993-2002, zie Vr. en Antw. Kamer 2004-05, 25 juli 2005, 15510 (Vr. nr. 309 BULTINCK). 
26

 Zie voor wat de ontwikkeling en toepassing van de technieken in Nederland betreft uitgebreid: P. VLAARDINGERBROEK, 
K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, Het hedendaagse personen- 

en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 248-253. 
27

 KID werd reeds op het einde van de 19
de

 eeuw uitgevoerd, maar kende pas succes op grote schaal in de Oostelijke landen 
sinds de ontdekking van de techniek van het invriezen (1950) (Vr. en Antw. Kamer 1994-1995, 6 maart 1995, 15303 (Vr. nr. 
636 DE MAN). 
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inseminatie worden de verschillende technieken verstaan waarbij sperma van de partner 

(homologe29), van een donor (heterologe30) of een mengsel van het zaad van de twee voorgaande31, 

wordt aangebracht in de genitale tractus van de vrouw zodat bevruchting van de eicel in het lichaam 

kan plaatsvinden. Het sperma kan aangebracht worden in de baarmoederhals (intracervicale 

inseminatie), in de baarmoeder (intra-uteriene inseminatie), in de eileider (intratubaire inseminatie), 

in de abdominale holte (intraperitoneale inseminatie) of in de follikel (intrafolliculaire inseminatie).  

Door de ontwikkeling van de techniek van het invriezen van zaadcellen, kan de inseminatie worden 

uitgesteld en plaatsvinden op een tijdstip waarop de partner of donor reeds (lange tijd) overleden is.  

Sedert 197832 bestaat de techniek van in vitrofertilisatie (IVF). Bij in vitro fertilisatie33 worden eicellen 

van partner of donor eerst opgezogen34 uit de eierstokken (ovaria) en vervolgens behandeld in een 

hiervoor gespecialiseerd laboratorium. Aan deze eicellen worden zaadcellen toegevoegd. Dit kan op 

twee wijzen gebeuren. Ofwel worden eicellen en zaadcellen samen in de eileider getransfereerd 

(Gamete Intrafallopian Transfer – G.I.F.T.) ofwel worden die in het laboratorium samengebracht. In 

dit laatste geval worden ofwel ééncellige embryo’s35 (Zygote Intrafallopian Transfer- Z.I.F.T.) ofwel 

meercellige embryo’s in de eileider geplaatst (Tubaire Embryo Transfer – T.E.T.). Voorgaande wijzen 

van terugplaatsing in de eileider worden tubaire transfers genoemd. Dit is enkel mogelijk indien de 

vrouw nog ten minste één gezonde eileider heeft. Het embryo kan evenwel ook rechtstreeks in de 

baarmoeder van de vrouw worden ingeplant (Uteriene Embryo Transfer). Er wordt daarbij een 

onderscheid gemaakt afhankelijk van het doel en de richting van het transport. Ingeval het embryo 
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 Zie E. GULDIX, “Artificiële afstamming of het recht in gebreke”, Vl.T.Gez. 1981, (2) 4-5; P. SENAEVE, “Juridische implicaties 
van nieuwe ontstaansvormen van menselijk leven”, RW 1985-86, (625) 639, nr. 34; de gegevens inzake KI worden actueel 
niet geregistreerd in het kader van de verzekering geneeskundige verzorging (Vr. en Antw. Kamer 2004-05, 4 april 2005, 
11994 (Vr. nr. 244 BULTINCK)), noch door het College van Geneesheren-Specialisten, aangezien deze technieken 
momenteel ambulant, buiten de gespecialiseerde centra waarop de programma’s A en B, kunnen worden toegepast (Vr. en 

Antw. Kamer 2004-05, 25 juli 2005, 15510 (Vr. nr. 309 BULTINCK)). 
29

 Ingeval de inseminatie gebeurt met sperma van de echtgenoot wordt dit KIE genoemd, is dit met sperma van de partner, 
KIP. 
30

 Ook wel KID genoemd; over de toepassing ervan en de anonimiteit van het donorschap, zie: Verslag namens de 
werkgroep bio-ethiek op het wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, het bewaren en het verstrekken van 
gegevens bij de donatie van gameten, Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 3-559/2, 3. 
31

 Ook wel KIED genoemd; zie over de soorten KI in het algemeen: E. GULDIX, “Artificiële afstamming of het recht in 
gebreke”, Vl.T.Gez. 1981, (2) 3; A. DE WOLF, “Draagmoederschap in België en Frankrijk: een stand van zaken” in K. BOELE-
WOELKI en M. ODERKERK, (On)geoorloofdheid van het draagmoederschap in rechtsvergelijkend perspectief, Antwerpen, 
Intersentia, 1999, (89) 91.  
32

 De eerste proefbuisbaby, Louis Brown, werd op dat tijdstip geboren: zie L. GIET, “La fécondation in vitro et le transfert 
embryonnaire”, JT 1986, (69) 69; in België is de praktijk gangbaar vanaf 1982: zie Wetsontwerp betreffende het onderzoek 
op embryo’s in vitro, Bijlagen bij het verslag namens de bijzondere commissie voor bio-ethische problemen, Parl.St. Senaat 
2001-02, nr. 2-695/13, 7, jaarlijks zijn er zo’n 8000 pogingen tot medisch begeleide voortplanting op deze wijze 
ondernomen (zie ook de referentie in de hiernavolgende voetnoot); de eerste proefbuisbaby in België werd in 1983 
geboren. 
33

 De gegevens over de praktische toepassingen ervan worden gecentraliseerd. In België moeten alle centra voor 
reproductieve geneeskunde hun resultaten meedelen aan het Belgium Register for Artificial Procreation (BELRAP), zie 
www.belrap.be; In-vitrobevruchting wordt als laatst mogelijke behandeling in België voorgesteld ingeval de kinderwens niet 
vervuld kan worden door andere technieken (ovulatiestimulatie en/of KI). Het is immers een zware en dure behandeling 
met lage slaagkansen. Jaarlijks worden er in België ongeveer 3% van alle kinderen geboren dankzij IVF. Er worden maximum 
6 cycli per patiënt terugbetaalt. De begrotingsimpact hiervan bedroeg in 2010 ongeveer 20 miljoen euro (enkel 
laboratoriumkosten). Dit verzekert de financiële toegankelijkheid van de techniek: Vr. en Antw. Kamer 2010-11, QRVA 53 
008, 17 (Vr. nr. 20 DUCARME). 
34

 Teneinde de IVF meer kansen op slagen te geven, wordt er voorafgaandelijk medicatie toegediend om meerdere eicellen 
te rijpen. Dit wordt ovariële stimulatie genoemd. Nadien worden die eicellen weggezogen uit de eileider. Deze handeling 
wordt de ‘pick-up’ genoemd. 
35

 Art. 2, 1° wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro, BS 28 mei 2003 definieert “embryo” als 
een cel of samenhangend geheel van cellen met het vermogen uit te groeien tot een mens. 
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uit de baarmoeder van een vrouw wordt weggenomen, is er sprake van een “embryo-flush” (E.F.). De 

overbrenging zelf wordt “embryotransfer” (E.T.) genoemd. Indien diepgevroren embryo’s worden 

overgeplaatst, dan betreft het een “frozen embryo transfer” (FR.E.T.). 

Bij de toepassing van IVF met E.T. kan worden opgemerkt dat het embryo geconcipieerd kan zijn 

zowel met gameten van het koppel dat een beroep doet op de voortplantingstechniek (homologe of 

autologe E.V.F. met E.T.) als met gameten van een derde (heterologe IVF met E.T.). De technieken 

van bewaring laten daarenboven toe om zaadcellen, eicellen en overtollige embryo’s voor enige tijd 

in te vriezen om ze op een later tijdstip, zelfs na overlijden van één der personen van wie de 

gameten36 (mede) afkomstig zijn, aan te wenden.  

In 1992 stelde DEVROEY en VAN STEIRTEGHEM (VUB) de techniek van Intra-Cytoplasmic Sperm 

Injection (ICSI) op punt, zodat bij mannelijke onvruchtbaarheid het mogelijk is om slechts één enkele 

zaadcel37 te injecteren in het cytoplasma van een eicel.38 Bij dit proces wordt niet afgewacht of een 

zaadcel uit eigen kracht met een eicel samensmelt.39 De terugplaatsing van de geïnjecteerde eicellen 

in de eileider na ICSI wordt microïnjectie intrafallopiaan transfer (MIFT) genoemd. 

Sinds 2010 wordt er in België een nieuw op punt gestelde medisch begeleide voortplantingstechniek 

toegepast, nl. in vitro maturatie (IVM). Bij in vitro maturatie worden onrijpe eicellen geoogst en 

vervolgens laat men deze eerst gedurende 24 tot 48 uur uitrijpen in een kweekvloeistof alvorens ze 

in het labo te bevruchten. De techniek is patiëntvriendelijker en een (waardevol) initiatief voor paren 

die met IVF, waarbij rijpe eicellen worden weggenomen, niet geholpen kunnen worden. Bij IVM krijgt 

de patiënt slechts een minimale dosis van hormonen toegediend. IVM wordt vooral geschikt geacht 

bij patiënten met een grote eicelreserve en voorkomt bij deze patiënten een belangrijk risico op 

bijwerkingen (overieel hyperstimulatie syndroom).40  

Een laatste techniek die reeds zeer oud is, maar sinds eind de jaren ’70 heropleeft, is het 

draagmoederschap.41 Draagmoederschap kan worden omschreven als de constructie waarbij een 
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 Gameten zijn voortplantingscellen die op basis van het geslacht worden opgedeeld in vrouwelijke gameten (eicellen) en 
mannelijke gameten (spermatozoïden) en waarvan de versmelting een embryo vormt (art. 2, k) W. 6 juli 2007). Gelet op de 
medische vooruitgang, wordt soms ook de meer algemene term “reproductief celmateriaal” gebruikt, waaronder niet enkel 
gameten en embryo’s worden verstaan, maar alle menselijke lichaamscellen met het vermogen een nieuw menselijk 
individu tot stand te brengen (zie bv. Wetsvoorstel houdende regeling inzake het bewaren, implanteren en beheer van 
gegevens over menselijk celmateriaal, Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 3-1011/1). Dit zijn gonaden of fragmenten van gonaden. 
Onder gonaden wordt het orgaan verstaan dat de voortplantingscellen produceert, te weten de eierstokken bij de vrouw en 
de teelballen bij de man (art. 2, n) W. 6 juli 2007). 
37

 Ingeval de zaadcel niet op natuurlijke wijze kan worden bekomen, bestaan er een drietal wijzen om daaraan tegemoet te 
komen. Ofwel wordt langs micro-chirurgische weg onder algehele narcose zaad opgezogen uit de bijbal (micro epididymale 
sperma aspiratie of MESA genoemd). Een equivalent daarvan is de percutane epididymale sperma aspiratie (PESA), waarbij 
het zaad met een klein naaldje onder lokale verdoving uit de bijbal wordt gepuncteerd. Ten slotte kan ook de testiculaire 
sperma extractie (TESE) worden toegepast, waarbij sperma uit de zaadbal wordt gehaald. 
38

 Zie hierover meer: N. MASSAGER, o.c., 636-654. 
39

 Th. A.M. TE BRAAKE, Toelaatbaarheid en regulering van I.V.F.-onderzoek, Preadvies Vereniging voor Gezondheidsrecht 
2001, 4, aangeh. door H. NYS, Geneeskunde. Recht en Medisch handelen in APR, Mechelen, E. Story-scientia, 2005, 215, nr. 
466. 
40

 Universitair Ziekenhuis Brussel, “Eerste zwangerschap in UZ Brussel met nieuwe IVM-techniek”, Persbericht van 31 maart 
2010.  
41

 Zie A. DE KOEKELAERE, “Geneeskunde, bio-ethiek en recht”, RW 1993-94, (481) 500, nrs. 80-81; P. SENAEVE, “Juridische 
aspecten van het draagmoederschap”, Vl.T.Gez. 1988, (247) 247; de terminologie die hier gehanteerd wordt dekt alle 
vormen van het dragen van een kind voor een ander, dus ook “leenmoeder” of “vervangmoeder”; zie voor dit 
terminologisch onderscheid: A. DE WOLF, Draagmoederschap in België en Frankrijk: een stand van zaken”, l.c., 92-93; G. 
VERSCHELDEN, “Afstamming” in APR, Mechelen, Story-Scientia, 2004, 698, nr. 1269; N. MASSAGER, “L’influence des 
techniques de procréation médicalement assistée sur la filiation de l’enfant à naître” in J. SOSSON (ed.), 10 années 
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vrouw vanuit het voornemen om ten behoeve van een ander of een ander (echt)paar een kind te 

baren, in haar baarmoeder een vrucht tot ontwikkeling laat komen.42 In de regel is het gebaseerd op 

een overeenkomst afgesloten tussen de draagmoeder en de wensouder(s), vooraleer de 

zwangerschap een aanvang heeft genomen.43 Bij de oudste varianten werd het kind verwekt met 

zaadcellen die afkomstig waren van de wensvader44 of een donor. De nieuwe medisch begeleide 

voortplantingstechnieken laten actueel toe dat zowel eicel, zaadcel als embryo45 afkomstig kunnen 

zijn van wensouder(s) en/of donor(en).  

3. De juridische toelaatbaarheid  

a. Voortplanting in negatieve zin 

8. In het internationale publiekrecht wordt het recht op gezinsplanning (“family planning”) als 

mensenrecht sinds kort erkend. Het omvat het recht van individuen en van paren om, enerzijds op 

vrije en verantwoorde wijze te beslissen of en wanneer ze ouder(s) worden, over het aantal kinderen 

en over het tijdsverloop tussen de geboorten en, anderzijds, om toegang te hebben tot de nodige 

informatie, opvoeding, middelen en diensten die de uitoefening van dat recht mogelijk maken.46 In 

de eerste plaats behelst het recht op gezinsplanning de vrijheid van elk individu om zich al dan niet 

voort te planten (als onderdeel van zijn privéleven), een keuzevrijheid die voor de Staat een aantal 

positieve en negatieve verplichtingen meebrengt.47 Het recht op gezinsplanning komt ook in het 

Vrouwenverdrag48 en in art. 24 IVRK aan bod. 

 

De keuze om geen ouder te worden houdt in de eerste plaats in dat personen hun toevlucht moeten 

kunnen nemen tot (een door hun gekozen vorm van) anticonceptiva en zich aan voortplanting 

moeten kunnen ontrekken door zich te laten steriliseren. Het gaat hierbij om aspecten van hun 

intieme persoonlijke levenssfeer. Zowel het opgelegde gebruik van contraceptieven als een verbod 

van het gebruik respectievelijk van de openbare verkoop van contraceptieven maken een schending 

                                                                                                                                                                                     
d’application du nouveau droit de la filiation, Luik, ASBL éditions du jeune barreau de Liège, 1997, (136) 219-220; J.B.M. 
VRANKEN, “Contractualisering en draagmoederschap”, TPR 1997, (1751) 1751-1752. 
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 P. SENAEVE, “Juridische implicaties van nieuwe ontstaansvormen van menselijk leven”, RW 1985-86, 625; S. DE MEUTER, 
“Het kind en zijn moeder(s). Het moederschap na medisch begeleide voortplanting inzonderheid draagmoederschap”, TPR 
1990, (645) 652, nr. 12. 
43

 I. MARTENS, “Familierechtelijke aspecten van draagmoederschap in België en Nederland. De zaak Baby D.”, TJK 2006, (5) 
7, nr. 5; G. VERSCHELDEN, “Afstamming” in APR, Mechelen, Story-scientia, 2004, 696, nr. 1266; A. DE WOLF, 
“Draagmoederschap in België en Frankrijk: een stand van zaken” in K. BOELE-WOELKI en M. ODERKERK (eds.), 
(On)geoorloofdheid van het draagmoederschap in rechtsvergelijkend perspectief, Antwerpen, Intersentia, 1999, 89; P. 
SENAEVE, “Juridische aspecten van het draagmoederschap”, Vl.T.Gez. 1988, (247) 247, nr. 1. 
44

 De eerste technieken zonder geslachtsgemeenschap, waarbij de draagmoeder door zelfinseminatie bij haar een kind 
verwekt, worden “laagtechnologisch” draagmoederschap genoemd. De draagmoeder is in dat geval ook de genetische 
moeder, zie: F. MORTIER, “Ethici: koele minnaars van draagmoederschap”, TJK 2006, (20) 22, nr. 7 met verwijzing naar de 
zaak Baby D. en de mogelijke verklaring daarvoor. Via deze weg wordt immers enige medische bemiddeling, en aldus 
controle, omzeild.  
45

 Ingeval een embryo gecreëerd met gameten afkomstig van derden (bv. de wensouders) wordt ingeplant bij een 
draagmoeder, is er sprake van hoogtechnologisch draagmoederschap; zie hierover: M. VAN DEN BERG en C. BUIJSSEN, 
"Hoogtechnologisch draagmoederschap. De techniek staat voor niets, nu het recht nog!", NJB 2004, afl. 14, 724-728. 
46

 Zie hierover uitgebreid: D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke 

benadering, Antwerpen, Intersentia, 2003, 354, nr. 469 en de aldaar aangehaalde referenties. 
47

 D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, Antwerpen, 
Intersentia, 2003, 355, nr. 470 en de aldaar aangehaalde referenties 
48

 Zie art. 10(h), 12(1), 14(2)(b) en 16(1)(e)) V.N. Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van 
vrouwen, New York, 18 december 1979. 
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uit van art. 12 EVRM.49 Een onvrijwillige sterilisatie is strijdig met art. 12 EVRM, alsook met art. 3 en 8 

EVRM wegens aantasting van de fysieke integriteit.50  

Inzake de toelaatbaarheid van abortus hebben de Straatsburgse organen zich tot op heden zeer 

pragmatisch opgesteld tegenover de hun voorgelegde problemen. Vele vraagstukken blijven 

onbeantwoord.51 In die zin blijft onduidelijk of het ongeboren leven onder de bescherming van art. 2 

EVRM valt.52 In de zaak-A, B en C53 bevestigde het Hof dat de wetgeving inzake abortus het 

privéleven van de betrokken vrouw raakt. Het privéleven van de vrouw is echter dermate verbonden 

met de ontwikkeling van de foetus dat het niet mag geïnterpreteerd worden als zou het uitsluitend 

het privéleven van de vrouw raken. De rechten van de vrouw moeten afgewogen worden tegen de 

andere concurrerende rechten en vrijheden inclusief die van het ongeboren kind (§ 213). De rechten 

van de vrouw moeten ook afgewogen worden tegen de bescherming van diepe morele waarden van 

het (in casu) Ierse volk m.b.t. de aard van het leven en dienvolgens de nood om het ongeboren leven 

te beschermen (§ 230). Het Hof erkent geen recht op abortus (§ 214). Nationale abortuswetgevingen 

worden actueel getoetst op hun redelijkheid en proportionaliteit. Van belang is de 

beoordelingsruimte van de lidstaten die ruim is gelet op de grote gevoeligheid omtrent morele en 

ethische vraagstukken die abortus doen rijzen of het algemeen belang dat erbij betrokken is (§§ 233 

en 238) en zelfs niet verengd wordt hoewel er een Europese consensus bestaat die abortus toelaat 

op ruimere gronden dan erkend in Ierland (§§ 235-236). Het Hof oordeelt dat de rechten van de 

moeder en die namens de foetus onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het handelt aldus om de 

beoordelingsmarge van Staten bij het afwegen van de conflicterende belangen van de moeder zodat 

de Europese consensus op het vlak van de toelaatbaarheid geen beslissende factor vormt voor de 

vraag of het verbod op abortus in Ierland wegens gezondheids- of welzijnsredenen een billijk 

evenwicht vormt van de conflicterende rechten en belangen, onverminderd een evolutieve 

interpretatie van het Verdrag (§ 237). Enkel een extreem repressieve of liberale abortuswetgeving zal 

de EVRM-toets niet doorstaan.54 Volgens het Hof blijft een lidstaat binnen zijn beoordelingsmarge 

ingeval de wetgeving toelaat dat een abortus plaatsvindt in het buitenland en dat in het land van 

verbod toegang is tot aangepaste informatie en medische verzorging (§ 241). Dit is niet het geval 

indien abortus geweigerd wordt zelfs indien er ernstige gezondheidsredenen hiervoor bestaan. 

Hoewel de Grondwet volgens het Grondwettelijk Hof van de betrokken Staat toeliet in die 

omstandigheden abortus uit te voeren (art. 40.3.3), toch bleef deze Staat in gebreke de nodige 

aangepaste procedures en criteria hiervoor te implementeren. Evenmin kon verzoekster in rechte op 
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 Y. HAECK, “Artikel 2. Recht op leven” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel 2 Artikelsgewijze 
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 Zie D. VAN GRUNDERBEECK, o.c., 357-366. 
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 Zie 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”, TPR 2006, afl. 2, (771) 780-
784. 
53

 EHRM (Grote Kamer) nr. 25579/05, 16 december 2010 (A, B en C/Ierland), § 213. 
54

 D. VAN GRUNDERBEECK, o.c., nr. 478, 361-362; Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles in Collection de la Faculté 

de droit de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2010, 148, nr. 121 ; Y. HAECK, "Artikel 2. Recht op leven", in J. VANDE 
LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, I, Antwerpen, Intersentia, 2004, (31) 
102, nr. 71. 
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een effectieve en toegankelijke wijze –en volgens het Hof was een procedure voor het 

Grondwettelijk Hof dit niet- laten vaststellen dat er ernstige gezondheidsreden waren om legaal een 

abortus uit te laten voeren. Bij afwezigheid van dergelijke regelgeving bestond er een significante 

drempel door de angst van de doctor en verzoekster om vervolgd en bestraft te worden. Deze 

regelgeving die rechtsonzekerheid liet bestaan werd strijdig bevonden met art. 8 EVRM en 

inzonderheid met de positieve verplichting tot bescherming van een effectief recht op privéleven (§§ 

267-268). 

9. Zoals aangegeven (Supra, nr. 5) verhoudt de aanvaarding van een techniek in het Belgische 

recht zich recht evenredig met het ingrijpende karakter van de aangewende techniek.  

 

Op grond van art. 1bis, § 1, 4° Geneesmiddelenwet55 stelt art. 2 KB 9 juli 1973 betreffende de 

anticonceptionele middelen56 de anticonceptieve middelen gelijk met geneesmiddelen. De wet staat 

aldus uitdrukkelijk het gebruik van deze middelen toe. 

De anticonceptieve sterilisatie daarentegen werd door de vroegere rechtsleer57 als ongeoorloofd 

beschouwd, aangezien de handelingen gesteld door een arts die inbreuk maken op de fysieke 

integriteit van de patiënt slechts gerechtvaardigd zijn voorzover er een curatief of diagnostisch 

oogmerk aanwezig is. Nu er bij een anticonceptieve sterilisatie enig curatief ontbreekt, maakt de 

uitvoering ervan een misdrijf uit, zelfs ingeval het slachtoffer erin had toegestemd. De rechtspraak58 

en de recentere rechtsleer hebben deze opvatting verlaten.59 Een anticonceptieve sterilisatie wordt 

actueel aldus toelaatbaar geacht. Opmerkingswaard in dit verband is dat de keuze voor sterilisatie 

een individuele keuze is van de patiënt. De omstandigheid dat bv. een gehuwde vrouw de beslissing 

heeft genomen om een onomkeerbare contraceptieve sterilisatie-ingreep op zich te laten uitvoeren 

zonder toestemming of het medeweten van de echtgenoot heeft dan ook geen invloed op de 

beoordeling van de fout waarvan de arts die de ingreep uitvoerde wordt beschuldigd.60  

Abortus was tot vóór de wet van 3 april 199061 slechts in uitzonderlijke omstandigheden 

toegestaan.62 Elke vorm van vruchtafdrijving was volgens de wet strafbaar (oud art. 348-353 Sw.). 

Rechtspraak en rechtsleer namen echter aan dat de noodtoestand een uitzondering hierop 
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 Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, BS 17 april 1964. 
56

 BS 9 augustus 1973. 
57

 C. VANHOUDT en W. CALEWAERT, Belgisch Strafrecht, Gent, Story, 1976, nr. 882; M.-Th. MEULDERS-KLEIN, 
“Considérations juridiques sur la stérilisation chirurgicale”, Ann.dr.Louvain 1967, 3-54. 
58

 Zie bv. Rb. Antwerpen 17 januari 1980, De Verz. 1981, 183 en Vl.T.Gez. 1980-81, nr. 3, 34; in dezelfde zin: Rb. Leuven 17 
december 1987, Vl.T.Gez. 1988-89, 292 en TBBR 1989, 85; N. COLETTE-BASECQZ, “Quelques réflexions autour des 
conditions légales qui encadrent la stérilisation médicale”, T.Gez. 2006-07, (2) 5.  
59

 A. HEYVAERT, “De menselijke voortplanting, de geneesheer en het gezinsrecht” in A. HEYVAERT, R. KRUITHOF en T. 
VANSWEEVELT, (eds.), Juridische aspecten van de geneeskunde, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1989, (311), nr. 
25, p. 326-328; S. HOOGERS, “Sterilisatie en gedwongen sterilisatie van wilsonbekwamen”, Jur.Falc. 2004-05, (3) 7-8 die 
voor deze evolutie verwijst naar de ruime definitie die de wereldgezondheidsorganisatie (W.H.O.) geeft aan het begrip 
‘gezondheidstoestand’; H. NYS, “Geneeskunde. Recht en medisch handelen”, in APR, Mechelen, Story-scientia, 2005, 206, 
nr. 453 en de aldaar aangehaalde referenties. 
60

 Dit belet evenwel niet dat het gemis aan toestemming een tekortkoming kan uitmaken aan de wederkerige plichten van 
de echtgenoten en misschien zelfs een reden tot echtscheiding kan zijn; zie: Cass. 14 december 2001, JLMB 2002, 532, noot 
Y. LELEU en G. GENICOT; JT 2002, 261, noot C. TROUET; TBBR 2002, 328, noot C. TROUET en T.Gez. 2001-02, 239, noot J.-L. 
FAGNART. Sinds 1 september 2007 zijn alle echtscheidingsgronden echter foutloos geworden. Het gebrek aan toestemming 
kan echter wel een factor zijn bij de beoordeling van de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (art. 229, § 1 BW) 
61

 BS 5 april 1990. 
62

 Zie voor een historisch overzicht van de strafwetgeving inzake zwangerschapsafbreking: H. NYS, “Geneeskunde. Recht en 
medisch handelen” in APR, Mechelen, Story-scientia, 2005, 226-231. 
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rechtvaardigt.63 Na de inwerkingtreding van voornoemde wet blijft vruchtafdrijving alsdusdanig een 

misdrijf.64 De zwangerschapsafbreking daarentegen niet, voor zover een aantal voorwaarden worden 

nageleefd (zie art. 350 Sw.). Totdat de vrucht twaalf weken oud is, heeft de vrouw zelf een zekere 

beoordelingsruimte. Het volstaat dat er volgens de vrouw een noodsituatie aanwezig is en dat zij de 

vaste wil uitdrukt om de zwangerschap te beëindigen. De invulling van het begrip noodsituatie en de 

beoordeling over de aanwezigheid ervan behoort tot de eindverantwoordelijkheid van de vrouw.65 

Gelet op de uiterst persoonlijke en subjectieve aard van de noodsituatie, is een beoordeling over de 

aanwezigheid ervan niet mogelijk.66 Hiermee verschilt het begrip ‘noodsituatie’ van de 

strafrechtelijke notie ‘noodtoestand’, waarvan het bestaan wel objectief beoordeeld kan worden.67 

Dit belet evenwel niet dat de arts die de ingreep uitvoert over het bestaan van een noodsituatie en 

de volgehouden wil moet oordelen.68 Na twaalf weken zwangerschap is een zwangerschapsafbreking 

slechts toegelaten indien er ernstig gevaar bestaat voor de gezondheidstoestand van de vrouw of de 

foetus lijdt aan een uiterst zware, ongeneeslijke kwaal. Indien de wettelijke voorwaarden niet 

mochten zijn vervuld, kan er nog steeds een beroep worden gedaan op de noodtoestand.69  

b. Voortplanting in positieve zin 

i. Algemeen 

10. Het bestaan van medisch begeleide voortplantingstechnieken is een feit dat het gevolg is van 

de vooruitgang in de medische wetenschap. Over de juridische toelaatbaarheid ervan zijn echter heel 

wat discussies gevoerd.70 De medische vooruitgang opent nieuwe mogelijkheden en werpt daarmee 

meteen ook nieuwe discussies op. Enkele voorbeelden maken dit duidelijk. 

 

                                                           
63

 Onder ‘noodtoestand’ werd de therapeutische abortus, om het leven van de vrouw te redden, begrepen. Hoewel de 
wetgever pas in 1990 de gronden tot abortus verruimde, bleek de publieke opinie reeds in 1973 zeer progressief te zijn, zie 
over dit alles: M. VAN LOOK, “Abortus provocatus. Juridische Status Quaestionis en perspectieven”, TPR 1974, 419-472.  
64

 Zie over dit misdrijf: A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2005, 109-114; H. NYS, “De 
nieuwe wetgeving inzake zwangerschapsafbreking”, RW 1990-91, 1189-1197. 
65

 Wetsvoorstel, Parl.St. Senaat B.Z. 1988, nr. 247/2, 23-24; er wordt ook aangenomen dat het recht van de echtgenoot of 
partner op bescherming van zijn privé-, gezins- en familieleven en het recht te huwen en een gezin te stichten niet zodanig 
ruim mag worden geïnterpreteerd dat het ook het recht omvat om geraadpleegd te worden en het recht om een rechtbank 
te adiëren wanneer zijn echtgenote of partner zich voorneemt haar zwangerschap af te breken: zie Arbitragehof 19 
december 1991, nr. 39/90, BS 24 januari 1992, r.o. 6.B.10-6.B.16; zie verder ook: Commissie Mensenrechten nr. 8416/79, 
13 mei 1980 (X./V.K.), Decisions and Reports nr. 19, 254, nr. 27; Commissie Mensenrechten nr. 17004/90, 19 mei 1992 
(H./Noorwegen), Decisions and Reports nr. 73, 170; Hof Mensenrechten nr. 50490/99, Beslissing van 5 september 2002 
(Boso/Italië). 
66

 Zie A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2005, 112, nr. 145 en de verwijzingen naar de 
parlementaire voorbereiding aldaar; M. KEMPEN, “Zelfbeschikking en procreatie binnen het huwelijk” in X., Over zichzelf 

beschikken? Juridische en ethische bijdragen over het leven, het lichaam en de dood, Antwerpen, Maklu, 1996, (222) 229, nr. 
13.  
67

 Zie H. NYS, “Geneeskunde. Recht en medisch handelen”, o.c., 235-236, nrs. 521-522. 
68

 Omtrent het vraagstuk of de vrouw recht heeft op zwangerschapsafbreking, zie: H. NYS, “Zelfbeschikkingsrecht en 
zwangerschapsafbreking” in X., Over zichzelf beschikken? Juridische en ethische bijdragen over het leven, het lichaam en de 

dood, Antwerpen, Maklu, 1996, 211-220, die van oordeel is dat het beter is vanuit juridisch oogpunt te stellen dat de vrouw 
een alleenbeschikkingsrecht heeft. 
69

 Voorstel van wet betreffende de zwangerschapsafbreking, Parl.St. Senaat B.Z. 1988, nr. 247/2, 89. 
70

 Zie voor de eerste commentaren in België van de medische wetenschap en techniek op het personen- en familierecht: P. 
SENAEVE, “Juridische implicaties van nieuwe ontstaansvormen van menselijk leven”, RW 1985-86, 625-652; E. GULDIX, “De 
impact van de medische wetenschap en techniek op het personen- en gezinsrecht”, RW 1993-94, 1104-1128; J.K.M. 
GEVERS, “Kunstmatige voortplanting in gezondheidsrechtelijke perspectief”, Vl.T.Gez. 1987-88, 213-226; A. HEYVAERT, “De 
nieuwe procreatietechnieken en de afstammingswet van 31 maart 1987”, Vl.T.Gez. 1987-88, 227-246; P. SENAEVE, 
“Juridische aspecten van het draagmoederschap”, Vl.T.Gez. 1987-88, 247-258.  
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De preïmplantatie genetische diagnostiek laat niet enkel toe om genetisch aandoeningen op te 

sporen teneinde bv. slechts die embryo’s terug te plaatsen die vrij zijn enige genetische aandoening, 

maar eveneens aan geslachtsselectie of -meer in het algemeen- aan eugenetica te doen. Meteen 

rijzen hierbij ethische vragen: mag men aan geslachtsselectie of aan eugenetica doen?  

Gecryopreserveerde of bewaarde zaadcellen en embryo’s71 kunnen worden aangewend na overlijden 

van resp. de partner die de zaadcellen leverde of met wiens zaadcellen het embryo werd gecreëerd. 

Is dit toelaatbaar en wie oordeelt over de bestemming ervan? Wat met de afstammingsband van het 

kind dat wordt verwekt na het overlijden van zijn genetische vader? 

Doordat embryo’s in vitro kunnen worden aangemaakt en er bij iedere aanmaak meerdere embryo’s 

ontstaan, rijst de vraag wat er met die overtollige embryo’s moet gebeuren en wie daarover 

oordeelt. Mag daar wetenschappelijk onderzoek op worden verricht?  

Dit zijn maar enkele voorbeelden van de zovele vraagstukken die zich aandienen. De antwoorden er 

op zijn zeker zo talrijk.72 Uit rechtsvergelijkende studies blijkt dat de wetgeving in meerdere Europese 

Staten, voor zover die reeds bestaat, vaak sterk uiteenlopend is.73  

11. Zoals aangegeven vormt de aanvaarding en de juridische toelaatbaarheid van de aanwending 

van medisch begeleide voortplantingstechnieken een noodzakelijke vereiste om tot verder 

onderzoek te kunnen overgaan.74 De studie hierover beperkt zich evenwel tot de essentie, aangezien 

dit niet tot het eigenlijke voorwerp van het doctorale onderzoek behoort.  

 

ii. Toelaatbaarheid op Europees vlak 

12. De discussies over de juridische toelaatbaarheid en de gevolgen ervan zijn niet nieuw. De 

praktijk is dat zoals verder zal blijken evenmin. Op internationaal niveau werd er in de schoot van de 

Raad van Europa reeds in 1985 een speciaal comité opgericht met de bedoeling de werkzaamheden 

te leiden i.v.m. problemen inzake medisch recht en menselijke genetica. Het betreft het “Comité ad 

hoc d’experts sur les progrès des sciences biomédicales” (CAHBI).75 Enkele jaren later (1989) leverde 

dit comité een rapport af « betreffende kunstmatige voortplanting bij de mens » waarin 
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 Zie wat betreft het bewaren van embryo’s: Vr. en Antw. Kamer 1996-97, 27 januari 1997, 8946 (Vr. nr. 215 BROUNS), 
alwaar wordt aangegeven, dat dit door de praktijk wordt bepaald. 
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 Over deze vraagstukken zie : G. TEBOUL (ed.), “Procréation et droits de l’enfant”, in Droit et Justice nr. 57, Brussel, 
Bruylant, 2004, 298 p. 
73

 Zie de studie van de Raad van Europa van 2 juni 1998 (CDBI/INF (98) 8) inzake “Assistance medicale à la procrèation et 
protection de l’embryon humain. Etude comparative sur la situation 39 pays". 
74

 Vgl. Adviezen van de Raad van State nrs. 38.817/AV, 38.818/AV, 38.841/AV en 38.906/AV, Parl. St. Kamer 2004-05, nr. 
51-393/2, 65-66, waarbij de Raad bij een arrest van het Arbitragehof van 8 oktober 2003 inzake een lesbisch paar dat door 
middel van KID een kind liet verwekken bij één van hen terecht opmerkt dat het Hof zich niet heeft uitgesproken over de 
aanvaardbaarheid van de praktijk van kunstmatige donorbevruchting, aangewend door lesbiennes, en er op wijst dat het 
gebruik van bepaalde voortplantingsprocédés, ethische en juridische vragen doen rijzen die niet losstaan van het vraagstuk 
wie ouderlijk gezag (zonder afstammingsband) moet bekomen. 
75

 Sedert 1992 behoort dit tot de bevoegdheid van het “Comité Directeur pour la Bioéthique (CDBI)” (Steering Committee 
on Bioethics) van de Raad van Europa dat in het bijzonder als mandaat heeft: naast het bestuderen van problemen 
waarmee het recht, de ethiek en de mensenrechten wordt geconfronteerd ingevolge de vooruitgang in biomedische 
wetenschap en de samenwerking met andere comités, in zoverre mogelijk de harmonisering van de regelgeving tussen de 
lidstaten te bewerkstelligen, inzonderheid wat betreft de voorbereiding van bijkomende protocollen op het Verdrag inzake 
de mensenrechten en biogeneeskunde (Oviedo, 1987) op het vlak van ethische en juridische vraagstukken die verband 
houden met orgaantransplantatie, medisch onderzoek, de bescherming van het menselijke embryo en de foetus, 
menselijke genetica en het klonen van mensen; zie hierover ook H. NYS, Van ethiek naar Recht? Het Raadgevend Comité 

voor Bio-ethiek en de Medisch-Ethische Commissies in ziekenhuizen, Antwerpen, Maklu, 1995, 13-14.  
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eenentwintig principes werden vooropgesteld.76 Niettegenstaande het gebrek aan consensus binnen 

het Comité van Ministers, werd het toch als “ontwerp-aanbeveling” vrijgegeven met als doel een 

gedragslijn te bieden voor de lidstaten en op die manier bij te dragen tot harmonisatie van 

toekomstige nationale wetgeving.77  

 

Op 4 april 1997 kwam te Oviedo het Verdrag inzake de Mensenrechten en de Biogeneeskunde 

(‘Convention sur les droits de l’Homme et de la biomédecine’) tot stand.78 Het Verdrag regelt in 

beginsel geen problemen rond medisch begeleide voortplantingstechnieken. Een uitzondering hierop 

vormt art. 1479 dat bepaalt dat het niet toegelaten is om het geslacht van het kind te kiezen, tenzij 

ingeval er een ernstige erfelijke geslachtsgebonden ziekte moet worden vermeden.80 

Niettegenstaande het grote succes81 van dit verdrag heeft België het niet ondertekend.82 

Er werd een “Report on principles concerning the establishment and legal consequences of parentage 

– “The White Paper”” opgesteld door het Committee of Experts on Family Law (CJ-FA)83 van de Raad 

van Europa (hierna: “White paper”). Dit witboek omvat 29 beginselen. Het eerste beginsel bepaalt 

dat de vrouw die het kind baart, juridisch wordt beschouwd als de moeder. In de toelichting bij dit 

beginsel wordt er gewezen op de impact van medisch begeleide voortplantingstechnieken, in het 

bijzonder bij toepassing van het draagmoederschap. Het witboek wijst er op dat beginsel 15, § 2 en 4 

vervat in het voornoemde CAHBI ontwerp van aanbeveling hierop moet van toepassing worden 

verklaard. Dit beginsel bepaalt in eerste instantie dat elke overeenkomst tussen draagmoeder of paar 

voor wie zij het kind draagt, niet afdwingbaar is. Het is de Staat evenwel toegelaten om in 

                                                           
76

 Principes énoncés dans le rapport du comité ad hoc d’experts sur les progres des sciences biomédicales, CAHBI, 
gepubliceerd in 1989 ; zie over de werkzaamheden van het CAHBI in de jaren ‘80 uitgebreid : S. OSCHINSKY, "Les travaux du 
Conseil de l’Europe dans le domaine du droit de la médecine et de la biologie", JT 1992, 89-95. 
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 Zie de voorgeschiedenis: P. WIDMER, “Les travaux du conseil de l’Europe en matière de procréation artificielle” in 
MINISTERIE VAN JUSTITIE en INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR VERGELIJKEND RECHT (eds.), Internationaal Colloquium 

over de juridische aspecten van medisch begeleide voortplantingstechnieken gehouden te Brussel op 4-5 mei 1987, 35-46, 
Belgisch Staatsblad 1988; zie verder uitgebreid alle documenten tot 2005: Raad van Europa, Texts of the Council of Europe 

on bio-ethical matters, II vol., Straatsburg, januari 2005, CDBI/INF (2005) 2. 
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 Dit Verdrag trad in werking op 1 december 1999; zie voor de krachtlijnen: A. BAEKE, F. DEMEYERE, V. DE SAEDELEER, “Het 
Verdrag Mensenrechten en Biogeneeskunde van de Raad van Europa: Enkele krachtlijnen”, T.Gez. 1997-98, 247-266. 
79

 Onder medisch begeleide voortplantingstechnieken worden in deze bepaling KI, IVF of eender welke techniek die toelaat 
om zich voort te planten buiten het natuurlijke proces bedoeld: zie het Verklarend rapport bij het aangegeven verdrag, nr. 
93. 
80

 Zie eveneens in die zin het Advies nr. 3 d.d. 17 november 1997 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek van België 
betreffende de geslachtskeuze en meer genuanceerd met uiteenlopende opvattingen het Advies nr. 22 d.d. 19 mei 2003 
van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek van België betreffende geslachtskeuze om niet-medische redenen. 
81

 Op 3 juli 2011 hebben 19 Staten van de 34 Staten die dit verdrag ondertekenden het reeds geratificeerd, zie: 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=164&CM=8&DF=3/15/2006&CL=ENG.   
82

 De houding van België is te verklaren door de uiteenlopende ethische standpunten en het absolute verbod van art. 18.2 
tot aanmaak van menselijke embryo’s voor onderzoeksdoeleinden wat actueel strijdig is met art. 4 W. 11 mei 2003; zie Y.-H. 
LELEU en E. LANGENAKEN, “Quel statut pour l’embryon et le foetus dans le champ juridique belge?”, JT 2002, (657) 659, nr. 
7; voor een analyse van de gevolgen van een ondertekening voor de Belgische wetgeving, zie: Advies nr. 2 d.d. 27 juli 1997 
van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek van België betreffende het Verdrag Mensenrechten en Biogeneeskunde van de 
Raad van Europa; zie verder de discussie bij de totstandkoming van de embryowet: Wetsontwerp betreffende het 
onderzoek op embryo’s in vitro, Verslag namens de bijzondere commissie voor bio-ethische problemen, Parl.St. Senaat 
2001-02, nr. 2-695/12, 211-213; er moet eerst een wet zijn alvorens er op art. 18 een voorbehoud kan worden gemaakt, zie 
art. 36.1 voornoemd verdrag; zie verder ook de intentie tot ratificatie: Voorstel van resolutie betreffende het Verdrag van 
de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde, wat het onderzoek op embryo’s in vitro betreft. 
Tekst aangenomen door de commissie sociale aangelegenheden, Parl.St. Senaat 1997-98, nr. 1-1055/2. 
83

 CJ-FA (2006) 4 e, Straatsburg 23 oktober 2006 (cjfa/docs2006/cj-fa(2006)4
e
) zoals aangenomen door de CDCJ op zijn 79
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plenaire vergadering van 11 tot 14 mei 2004; Op 23 november 2000 werd een Draft report on principles concerning the 
legal establishment and legal consequences of parentage opgesteld (Draft N° 1 (02/08/2001) bekend als de White paper 
2002.  
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uitzonderlijke omstandigheden, vastgelegd door nationale wetgeving, te bepalen dat een arts of een 

inrichting alsnog bij een draagmoeder een kind helpt verwekken door middel van een medisch 

begeleide voortplantingstechniek, op voorwaarde dat de draagmoeder geen materieel voordeel uit 

deze operatie bekomt. Daarenboven dient de draagmoeder op het tijdstip van geboorte de 

keuzevrijheid te hebben om het kind alsnog te behouden.84  

iii. Toelaatbaarheid naar Belgisch recht 

(a) Wet medisch begeleide voortplanting 

13. De medisch begeleide voortplanting wordt in België omkaderd door de wet van 6 juli 2007 

betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo’s en 

de gameten.85 De wet vormt het sluitstuk van jarenlange intensieve besprekingen over 

maatschappelijk en ethisch gevoelige vraagstukken die verband houden met medisch begeleide 

voortplanting.86 Aan het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek87 werden diverse vraagstukken 

hieromtrent voorgelegd. Dit leidde tot tal van adviezen waarin duidelijk de uiteenlopende 

maatschappelijke en ethische opvattingen dienaangaande tot uiting kwamen.88 Op 29 januari 2004 

werd door de plenaire vergadering van de Senaat een werkgroep “bio-ethiek” opgericht. Deze 
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 “Witboek” CJ-FA (2002), nr. 13; men dacht daarbij aan de gevallen waarbij aan de altruïstische bedoeling van de 
draagmoeder niet kan getwijfeld worden (bv. zus, vriendin is draagmoeder) en aan het geval dat via draagmoederschap een 
embryo de kans wordt gegeven om uit te groeien tot een kind (bv. ingeval er reeds een embryo werd gecreëerd, maar 
uiteindelijk niet bij de wensmoeder kan worden ingeplant): A. DE KOEKELAERE, “Geneeskunde, bio-ethiek en recht”, RW 

1993-94, 500, nr. 82. 
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 BS 17 juli 2007; Zie voor een uitvoerige bespreking T. WUYTS, “De afstamming na medisch begeleide voortplanting” 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, 289-401; H. NYS en T. WUYTS, De wet 

medisch begeleide voortplanting, Antwerpen, Intersentia, Antwerpen, Intersentia, 2007, 117 p. 
86

 Zie de vele parlementaire vragen hieromtrent: Vr. en Antw. Kamer 1992-93, 5 april 1993, 4705 (Vr. nr. 132 DE MOL) 
inzake de anonimiteit van het donorschap; Vr. en Antw. Kamer 1993-94, 16 november 1993, 7751 (Vr. nr. 327 VAN DEN 
EYNDE) inzake de toepassing ervan bij lesbische paren; Vr. en Antw. Kamer 1994-95, 6 maart 1995, 15303 (Vr. nr. 636 DE 
MAN) inzake de toepassing ervan buiten het huwelijk; Vr. en Antw. Kamer 1996-97, 27 januari 1997, 8946 (Vr. nr. 215 
BROUNS) inzake het bewaren van ingevroren embryo’s; Vr. en Antw. Kamer 1999-2000, 5 juni 2000, 3834 (Vr. nr. 97 
BORGINON); Vr. en Antw. Kamer 1999-2000, 26 juni 2000, 4136 (Vr. nr. 115 BORGINON) inzake de invoering van een RIZIV-
bijdrage voor de laboratoriumkost van IVF; Vr. en Antw. Kamer 2004-05, 4 april 2005, 11993 (Vr. nr. 244 BULTINCK) inzake 
de terugbetaling van de kosten van kunstmatige inseminatie; Vr. en Antw. Kamer 2004-05, 6 juni 2005, 13805 (Vr. nr. 420 
VAN THEMSCHE) inzake de problematiek van het draagmoederschap; Vr. en Antw. Kamer 2004-05, 6 juni 2005, 13807 (Vr. 
nr. 422 VAN THEMSCHE) inzake de toepassing van IVF bij lesbische paren; Vr. en Antw. Kamer 2004-05, 25 juli 2005, 15510 
(Vr. nr. 309 BULTINCK) inzake de toepassing van non-IVF-vruchtbaarheidsbehandelingen; Vr. en Antw. Kamer 2004-05, 25 
juli 2005, 15444 (Vr. nr. 700 VAN THEMSCHE) inzake het aantal draagmoederschappen; Na de wet van 2007: Vr. en Antw. 
Kamer 2007-08, 20 mei 2008, 22 (Vr. nr. 5299 DEOM) inzake de samenwerking met commerciële spermabanken; Vr. en 

Antw. Kamer 2008-09, 24 augustus 2009, 105 (Vr. nr. 433 TERWINGEN) inzake de toepassing van post mortem MBV; Vr. en 

Antw. Kamer 2009-10, 27 oktober 2009, 9 (Vr. nr. 15150 DE SCHAMPHELAERE) inzake de samenwerking met commerciële 
spermabanken. 
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 Het Belgische Raadgevend Comité voor Bio-ethiek werd opgericht bij een Samenwerkingsakkoord van 15 januari 1993, 
ondertekend door de federale staat, de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschappen en door de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, BS 12 mei 1993. 
88

 Zie meer in het bijzonder volgende adviezen: Advies nr. 6 d.d. 6 juni 1998 betreffende de ethische normen voor de 
optimalisering van het aanbod en van de werkingscriteria van de centra voor in-vitrofertilisatie, Advies nr. 19 d.d. 14 
oktober 2002 over de bestemming van ingevroren embryo’s, Advies nr. 27 d.d. 8 maart 2004 betreffende de donatie van 
sperma en eicellen, Advies nr. 28 d.d. 21 juni 2004 betreffende voortplanting na het overlijden van de partner, Advies nr. 29 
d.d. 21 juni 2004 betreffende embryodonatie en Advies nr. 30 d.d. 5 juli 2004 betreffende zwangerschap voor een ander 
(draagmoederschap).  
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werkgroep besloot om als eerste thema de problematiek van de medisch begeleide voortplanting te 

behandelen.89  

 

Het wetsvoorstel dat uiteindelijk aanleiding gaf tot de MBV-wet bouwt voort op de wetsvoorstellen 

en adviezen van de werkgroep bio-ethiek betreffende de prenatale en de pre-

implantatiediagnostiek90, de medisch begeleide voortplanting91 en houdende regeling inzake het 

verzamelen, het bewaren en het verstrekken van gegevens bij de donatie van gameten92, alsook het 

advies van de Raad van State bij de wetsvoorstellen inzake draagmoederschap en medisch begeleide 

voortplanting93.94 

14. Het resultaat is een kaderwet95 waarin niet enkel de medisch begeleide voortplanting als 

medische handeling in het bijzonder wordt geregeld, maar ook de bestemming van de overtallige 

embryo’s en gameten, de afstammingsrechtelijke gevolgen in geval van donatie, de anonimiteit van 

de donor, de toepassing van genetische pre-implantatiediagnostiek en de post mortem inseminatie 

van gameten of implantatie van een embryo dat bewaard werd ter vervulling van een toekomstige 

kinderwens. De nieuwe wet doet daarenboven geen afbreuk aan de wet betreffende de rechten van 

de patiënt96 die als lex generalis integraal van toepassing blijft op de medisch begeleide 

voortplanting.97 Ook aan andere wetten en KB’s wordt niet getornd. Desgevallend moeten de 

bepalingen ervan cumulatief met die van de MBV-wet worden toegepast.98  

 

Het draagmoederschap bleef evenwel buiten het visier. De bespreking ervan maakt het voorwerp uit 

van andere wetsvoorstellen die specifiek deze problematiek beogen te regelen.99 Dit belet evenwel 

niet dat ingeval er bij de uitvoering van een overeenkomst inzake draagmoederschap een beroep 
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 Wetsvoorstel inzake de medisch begeleide voortplanting, Verslag namens de werkgroep bio-ethiek, Parl.St. Senaat 2004-
05, nr. 3-418/2, 1. 
90

 Zie Parl.St. Senaat 2003-04, nr. 3-416/1 en het advies van de werkgroep: Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 3-416/2. 
91

 Zie Parl.St. Senaat 2003-04, nr. 3-418/1 en het advies van de werkgroep: Wetsvoorstel inzake de medisch begeleide 
voortplanting, Verslag namens de werkgroep bio-ethiek, Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 3-418/2; zie verder ook: Wetsvoorstel 
over de medisch begeleide voortplanting, Toelichting, Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 3-1067/1. 
92

 Zie Parl.St. Senaat 2003-04, nr. 3-559/1 en Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, bewaren, 
implanteren en beheer van gegevens over menselijk celmateriaal, Toelichting, Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 3-1011/1 en het 
advies van de werkgroep: Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, het bewaren en het verstrekken van 
gegevens bij de donatie van gameten, Verslag namens de werkgroep bio-ethiek, Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 3-559/2. 
93

 Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders, Advies van de Raad van State nrs. 39.474/AV t.e.m. 39.478/AV en 
39.525/AV, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-417/3. 
94

 Wetsontwerp betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s en de 
gameten, Verslag namens de commissie voor de sociale aangelegenheden, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/9, 4-5. 
95

 Wetsontwerp betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s en de 
gameten, Verslag namens de commissie voor de sociale aangelegenheden, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/9, 6. 
96

 BS 26 september 2002; Zie hierover uitgebreid: H. NYS, “De wet betreffende de rechten van de patiënt”, RW 2002-03, 
1121-1131; C. TROUET en I. DREEZEN, “Rechtsbescherming van de patiënt. De wet van 22 augustus 2002 betreffende de 
rechten van de patiënt”, NjW 2003, afl. 16, 2-12. 
97

 Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders, Advies van de Raad van State nrs. 39.474/AV t.e.m. 39.478/AV en 
39.525/AV, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-417/3, 84-85; in de oorspronkelijke versie van het wetsvoorstel werd dit zelfs in 
een aantal artikelen uitdrukkelijk bepaald, zie art. 7, § 3, art. 66, 2

de
 lid en art. 70, eerste lid: Wetsvoorstel betreffende de 

medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s en de gameten, Parl.St. Senaat 2005-06, 
nr. 3-1440/1, 25 en 44-45. 
98

 Zie o.m. art. 3, eerste lid; Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders, Advies van de Raad van State nrs. 39.474/AV t.e.m. 
39.478/AV en 39.525/AV, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-417/3, 85-86. 
99

 Wetsontwerp betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s en de 
gameten, Verslag namens de commissie voor de sociale aangelegenheden, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/9, 6 en 70. 
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gedaan moet worden op één van de in de wet genoemde technieken van medisch begeleide 

voortplanting, ook de betreffende regels van de MBV-wet nageleefd moeten worden.100 

15. Luidens art. 2, a) MBV-wet is medisch begeleide voortplanting de uitvoering, overeenkomstig 

een geheel van nadere regels en voorwaarden voor de toepassing van nieuwe medische technieken 

van begeleide voortplanting, van: 

1° hetzij een kunstmatige inseminatie, 

2° hetzij één van de in vitro fertilisatietechnieken, dat wil zeggen technieken waarbij op een gegeven 

ogenblik een eicel en/of embryo worden behandeld. 

De MBV-wet bepaalt uitdrukkelijk dat in vitro fertilisatie en bewaring door invriezing van embryo’, 

gameten, gonaden101 en fragmenten van gonaden enkel mogen worden uitgevoerd in 

fertiliteitscentra (art. 3, eerste lid). De techniek van KI kan a contrario, weliswaar mits eerbiediging 

van de algemene regels inzake de organisatie van de gezondheidsberoepen102, ook buiten die centra 

worden uitgevoerd. Er wordt niet geraakt aan de gebruikelijke activiteiten en erkende bevoegdheden 

van de gynaecologen.103 Voor de bewaring door invriezing van gameten moet echter een beroep 

worden gedaan op een fertiliteitscentrum, zodat gynaecologen enkel gevolg kunnen geven aan een 

bestaande kinderwens. 

16. De MBV-wet wijzigt weinig aan de gangbare praktijk. Belangrijk om op te merken is dat een 

eerder voorstel de toegang wilde beperken tot paren en alzo de alleenstaande moeder wilde 

uitsluiten.104 In de parlementaire voorbereiding bij de MBV-wet beoogde sommige parlementsleden 

daarenboven de toegang tot MBV nog meer te beperken, nl. tot heteroparen die een stabiele en 

affectieve relatie van minstens twee jaren hebben en die kampen met fertiliteitsproblemen.105 

Uiteindelijk werden alle amendementen dienaangaande verworpen.106  

                                                           
100

 T. WUYTS, “De afstamming na medisch begeleide voortplanting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), 
De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (289) nr. 518; Vr. en Antw. Kamer 2010-2011, 21 
juni 2011, 9 (Vr. nr. 5163 BECQ); De minister van volksgezondheid nuanceert dit evenwel door er op te wijzen dat de wet 
inzake medisch begeleide voortplanting zelf deze praktijk niet kan regelen. Vandaag passen vijf erkende zorgprogramma’s 
reproductieve geneeskunde deze praktijk toe (UZ Gent, CHIREC, CHU Saint-Pierre-Bruxelles, ULG Citadelle-Liège). Meestal 
wordt daarbij rekening gehouden met strikt medische indicaties zoals het ontbreken van de baarmoeder, hoewel sommige 
centra ze ook bij homoparen toepassen. De indicaties en de uitvoeringsregels van deze techniek maken deel uit van de 
ethische code van elk centrum: Vr. en Antw. Kamer 2010-2011, 22 juni 2011, 6 (Vr. nr. 5190 BECQ).  
101

 Gonade wordt gedefinieerd als orgaan dat de voortplantingscellen produceert, te weten de eierstokken bij de vrouw en 
de teelballen bij de man (art. 2, n) MBV-wet).  
102

 Aangezien het een handeling betreft die behoort tot de uitoefening van de geneeskunde in de zin van art. 2 W.U.G. kan 
enkel een arts dit toepassen, zie: H. NYS, o.c., p. 216, nr. 469. Aangenomen wordt dat zelf-inseminatie buiten het bereik van 
het recht valt, zie: H. NYS, o.c., p. 216, nr. 469; N. MASSAGER, “L’insémination artificielle avec donneur au profit des 
femmes formant un couple homosexuel”, JT 1998, 732. 
103

 Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s en de 
gameten, Toelichting, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/1, 3. 
104

 Wetsvoorstel inzake de medisch begeleide voortplanting, Parl.St. Senaat 2003-04, nr. 3-418/1, 4; Onder meer omwille 
van het argument dat het kind belang heeft bij de triangulatie in de gezinssituatie, zie: Wetsvoorstel inzake de medisch 
begeleide voortplanting, Verslag namens de werkgroep bio-ethiek, Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 3-418/2, 21 en 92 en verder 
ook: Wetsontwerp betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s en de 
gameten, Verslag namens de commissie voor de sociale aangelegenheden, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/9, 15; Bij de 
bespreking ervan in de werkgroep bio-ethiek van de Senaat bleek dat over dit punt geen principiële keuze gemaakt kon 
worden, maar dat er hoe dan ook moet over gewaakt worden dat iedere ongeoorloofde discriminatie wordt vermeden, zie 
Wetsvoorstel inzake de medisch begeleide voortplanting, Verslag namens de werkgroep bio-ethiek, Parl.St. Senaat 2004-05, 
nr. 3-418/2, 108. 
105

 Zie amendementen nrs. 16, 18, 19, 22, 23, 30, 33, 36, 44-47, 49, 61-63, 67, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/4; zie 
verder ook Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders, Advies van de Raad van State nrs. 39.474/AV t.e.m. 39.478/AV en 
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De fertiliteitscentra bepalen zelf de toegankelijkheid van de behandeling. Ze kunnen een tot hen 

gericht verzoek weigeren door een beroep te doen op de gewetensclausule (art. 5, eerste lid MBV-

wet). Met de invoering van een gewetensclausule volgt de wetgever het advies van het Raadgevend 

Comité voor Bio-ethiek dat eensgezind oordeelde dat de fertiliteitscentra het recht hebben om hun 

medewerking te weigeren “indien ze de situatie als te problematisch beschouwen. Men oordeelt dat 

de medische teams de vrijheid hebben om te beslissen om bepaalde personen niet te behandelen 

wanneer ze het risico voor het kind om in de toekomst geconfronteerd te worden met ernstige 

hindernissen als te hoog schatten”.107  

Aldus bepalen de fertiliteitscentra zelf of zij zowel heteroseksuele paren als homoseksuele paren 

en/of alleenstaande vrouwen108 wensen te behandelen.109 Wel rust er op de fertiliteitscentra de 

verplichting om voor grote transparantie van hun opties in verband met de toegankelijkheid van de 

behandeling te zorgen (art. 5, eerste lid MBV-wet). Op die manier weten alle betrokkenen 

onmiddellijk waar ze aan toe zijn.110 

Een andere grond tot weigering zijn medische redenen (art. 5, derde lid, 1° MBV-wet).  

De weigering gebeurt schriftelijk en bevat verplicht de verwijzing naar de grond tot weigering alsook, 

ingeval de verzoeker of de verzoekers dat wensen, het adres van een ander fertiliteitscentrum 

waartoe zij zich kunnen wenden (art. 5, derde lid, 2° en 3° MBV-wet). De weigering moet bovendien 

                                                                                                                                                                                     
39.525/AV, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-417/3, 55; zie tenslotte ook: Toelichting, Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 3-1067/1, 6-
7, dit laatste wetsvoorstel laat weliswaar medisch begeleide voortplanting zowel bij heteroparen als homoparen en 
alleenstaande vrouwen toe, maar eist bij paren dat zij samen een ouderschapsproject hebben in het kader van een stabiele 
affectieve relatie. 
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 Zie Wetsontwerp betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s en 
de gameten, Verslag namens de commissie voor de sociale aangelegenheden, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/9, 77, 86, 
93, 96, 100, 106, 110, 113, 135, 148, 151, 164, 169, 175. 
107

 Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s en de 
gameten, Toelichting, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/1, 5; zie Advies nr. 27 van 8 maart 2004 van het Raadgevend 
Comité voor Bio-ethiek betreffende de donatie van sperma en eicellen, 41; vgl. Wetsvoorstel over de medisch begeleide 
voortplanting, Toelichting, Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 3-1067/1, 8 en verder Advies nr. 29 van 21 juni 2004 van het 
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende embryodonatie. 
108

 Elk fertiliteitscentra heeft zijn eigen strategie. In het algemeen zijn het enerzijds vrouwen die problemen hebben met 
relaties en anderzijds vrouwen die geconfronteerd worden met de biologische leeftijdsgrens om kinderen te krijgen. Het 
betreft een marginale groep. Zeker bij vrouwen met relatieproblemen stellen fertiliteitscentra zich eerder terughoudend op 
omdat het gevaar dreigt dat zij dit kind overdreven zullen koesteren, in isolement zullen opvoeden en het als geneesmiddel 
beschouwen, zie: Wetsontwerp betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige 
embryo’s en de gameten, Verslag namens de commissie voor de sociale aangelegenheden, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-
1440/9, 92-93. 
109

 Wetsontwerp betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s en de 
gameten, Verslag namens de commissie voor de sociale aangelegenheden, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/9, 76-77 en 
85, wat betreft alleenstaande vrouwen wordt er op gewezen dat zij ook nu reeds op natuurlijke wijze zwanger kunnen 
worden zonder dat er sprake is van een relatie; In Frankrijk is dit bv. wel wettelijk geregeld. Luidens art. L. 2141-2 du Code 
de la santé publique kan enkel een gehuwd paar of een paar van ongelijk geslacht dat reeds twee jaar een 
levensgemeenschap vormt een beroep doen op medisch begeleide voortplanting, zie: V. SEBAG, Droit et bioéthique, 
Brussel, Larcier, 2007, 128-129 en verder deel III, hoofdstuk 4. 
110

 Zie aangenomen amendement nr. 86 (subamendement op nr. 15) in Wetsontwerp betreffende de medisch begeleide 
voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s en de gameten, Verslag namens de commissie voor de 
sociale aangelegenheden, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/9, 88-89. 



39 
 

overeenkomstig de bepalingen van de patiëntenrechtenwet aan de betrokken personen worden 

uitgelegd.111 

17. De wetgever heeft besloten dat eicellen enkel bij meerderjarige vrouwen van maximum 45 

jaar mogen worden weggenomen (art. 4, eerste lid MBV-wet). Een verzoek om implantatie van 

embryo’s of inseminatie met gameten kan worden ingediend door meerderjarige vrouwen van 

maximum 45 jaar (art. 4, tweede lid MBV-wet) en de implantatie van de embryo’s of de inseminatie 

met gameten kan niet worden uitgevoerd bij meerderjarige vrouwen ouder dan 47 jaar (art. 4, derde 

lid MBV-wet). Een vrouw kan in België aldus door middel van medisch begeleide voortplanting ten 

laatste op de leeftijd van 48 jaar moeder worden. 

 

18. De MBV-wet laat het gebruik van gedoneerde embryo’s en gameten uitdrukkelijk toe. 

Aangezien hierdoor een opsplitsing ontstaat tussen het genetische ouderschap en het 

wensouderschap regelt de MBV-wet ook de juridische verhoudingen tussen de wensouders en het 

kind alsook tussen de donor(en) en het kind (art. 27 en 56 MBV-wet-. Uit deze regelgeving blijkt zeer 

duidelijk het belang van de ‘wil’ tot het krijgen van een kind en de wens van de wetgever om aan de 

uitgedrukte wil voorrang te verlenen, zelfs boven de genetische band.  

 

(b) Draagmoederschap 

19. In België bestaat er actueel geen regelgeving omtrent draagmoederschap. De rechtsleer 

maakt een onderscheid tussen de aanvaardbaarheid van het fenomeen en de rechtsgeldigheid van 

de overeenkomst die eraan ten grondslag ligt. Wat het eerste betreft, wordt aangenomen dat bij 

ontstentenis van enig wettelijk verbod, het fenomeen alsdusdanig niet verboden is.112  

 

De overeenkomst zelf wordt echter als absoluut nietig beschouwd.113 Vooreerst is de menselijke 

persoon geen zaak die in de handel is, zodat hij in de regel geen voorwerp kan zijn van een geldige 

overeenkomst (cf. art. 1128 BW).114 Ten tweede heeft het draagmoederschapscontract ook een 
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 Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s en de 
gameten, Toelichting, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/1, 5; art. 5 MBV-wet verfijnt dit: Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-
1140/9, 90. 
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 I. MARTENS, “Familierechtelijke aspecten van draagmoederschap in België en Nederland. De zaak Baby D.”, TJK 2006, 
(5). 7, nr. 7; P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2011, ed. 13, nr. 335; G. 
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draagmoederschapsovereenkomst: Jeugdrb. Brussel 4 juni 1996, T.Gez. 1997-98, 124, goedkeurende noot E. MONTERO en 
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K. RAES, “Een vreemde eend in de buik. Draagmoeders of baarmoeders? De ethiek van het gewilde, niet-uterine 
ouderschap” in W. DEBEUCKELAERE, J. MEEUSEN en H. WILLEKENS (eds.), Met rede ontleed, de rede ontkleed. Opstellen 

aangeboden aan Fons Heyvaert ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, Gent, Mys en Breesch, 2002, (125), 135-
146.   
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 Zie Vr. en Antw. Kamer 2010-2011, 21 juni 2011, 9 (Vr. nr. 5163 BECQ); Vr. en Antw. Kamer 2010-2011, 22 juni 2011, 6 
(Vr. nr. 5190 BECQ). 
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 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 335; G. VERSCHELDEN, “Afstamming”, o.c., nr. 1273, p. 700-701; A. DE 
BOECK en A. VAN OEVELEN, “De begrenzing van de contractuele vrijheid ten aanzien van de beschikkingsmacht over het 
menselijk lichaam” in X. (ed.), Over zichzelf beschikken. Juridische en ethische bijdragen over het leven, het lichaam en de 
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dit voorwerp strijdig is met de openbare orde: H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Les 

personnes, Brussel, Bruylant, 1990, 933, nr. 967 en 935, nr. 971; E. MONTERO, “L’adoption consécutive à un contrat de 
mère porteuse” (noot onder Jeugdrb. Brussel 4 juni 1996), T.Gez. 1997-98, (124), nr. 8, 126-127; contra: E. GULDIX, “De 
impact van de medische wetenschap en techniek op het personen- en gezinsrecht”, RW 1993-94, 1106, nr. 11, er is nog 
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ongeoorloofde oorzaak. Volgens sommige auteurs is de oorzaak ongeoorloofd omdat het beschikken 

over bestanddelen van het eigen lichaam waardoor de integriteit van de fysieke persoon wordt 

aangetast, in strijd is met de openbare orde (art. 1131-1133 BW).115 Daarnaast wordt opgeworpen 

dat de oorzaak ongeoorloofd is daar ze een beslissing treft omtrent de staat van de persoon.116 

Daartegen wordt ingebracht dat op geen enkele wijze de staat van de persoon van het kind wordt 

geregeld, nu de staat van het kind altijd door een regulariserende adoptie moet worden geregeld. 

Daarenboven wordt ook het recht op fysieke integriteit van de draagmoeder niet aangetast, 

aangezien zij tenslotte zelf beslist dat zij zwanger wil worden, waarbij zwangerschap niet meteen zou 

kunnen worden aangezien als een schending van de fysieke integriteit.117 Ingeval daarenboven nog 

een financiële vergoeding voor de draagmoeder wordt gestipuleerd, die meer dan een forfaitaire 

onkostenvergoeding omvat, heeft de overeenkomst ten derde ook een ongeoorloofde oorzaak, 

omdat ze strijdig is met de goede zeden.118 

 

20. De uitvoering van de overeenkomst kan derhalve nooit in rechte worden afgedwongen. Ook 

de arts die zijn medewerking verleent aan de uitvoering van de eerste fase van een 

draagmoederschapsovereenkomst riskeert zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk aansprakelijk te 

worden gesteld.119 Om te spreken over een toelaatbare medische handeling, moet er immers een 

therapeutisch oogmerk voorhanden zijn. Bij de draagmoeder is dit wellicht niet het geval. Sommige 

auteurs menen dat de interventie bij de draagmoeder zou kunnen worden verantwoord door de wil 

van de draagmoeder om aan de problemen van de wensouders tegemoet te komen. Er wordt daarbij 

                                                                                                                                                                                     
geen sprake van een persoon bij het sluiten van de overeenkomst; N. MASSAGER, Les droits de l’enfant à naître, Brussel, 
Bruylant, 1997, 857, nr. 388, gelet op het feit dat het scheppen van leven op zich wel degelijk een legitiem voorwerp is. 
115

 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 335; H. NYS, “Geneeskunde. Recht en medisch handelen”, o.c., 222, nr. 483. 
116

 N. MASSAGER, o.c., 860, nr. 390 ; M.-F. LAMPE, “Procréation assistée – Problèmes éthiques et juridiques liés au sort de 
l’embryon – Statut de l’enfant à naître”, Rev.trim.dr.fam. 1986, (129), nr. c-1), p. 160-161 ; A. ROUVROY, "Quelques 
questions relatives aux procréations médicalement assistées", JT 1997, 774 ; E. MONTERO, “L’adoption consécutive à un 
contrat de mère porteuse” (noot onder Jeugdrb. Brussel 4 juni 1996), T.Gez. 1997-98, (124) 127, nr. 9; Omdat ze een 
contractuele afspraak i.v.m. de afstamming of de gevolgen ervan bevat: A. HEYVAERT, “De nieuwe procreatietechnieken en 
de Afstammingswet van 31 maart 1987, Vl.T.Gez. 1988, (227) 233, nr. 15; G. VERSCHELDEN, "Afstamming", o.c., 701, nr. 
1274 ; W. WILS, “Draagmoederschap: een vergelijkende studie vanuit het recht van de Verenigde Staten van Amerika”, Jur. 

Falc. 1988-89, (9) 14 ; vgl. N. MASSAGER, “L’influence des techniques de procréation médicalement assistée sur la filiation 
de l’enfant à naître" in J. SOSSON (ed.), 10 années d’application du nouveau droit de la filiation, I, Luik, Ed. du Jeune Barreau 
de Liège, 1997, (135) 220-221, nrs. 75-77 ; A. DE BOECK en A. VAN OEVELEN, “De begrenzing van de contractuele vrijheid 
ten aanzien van de beschikkingsmacht over het menselijk lichaam” in X. (ed.), Over zichzelf beschikken. Juridische en 

ethische bijdragen over het leven, het lichaam en de dood, Apeldoorn, Maklu, 1996, (306), nr. 69, p. 342-343; Noch over de 
vaststelling van de afstamming, noch over de ouderlijke rechten kan niet worden beschikt. De afstammingsregels zijn van 
openbare orde. De draagmoeder kan geen afstand doen van het moederschap: I. MARTENS, "Familierechtelijke aspecten 
van draagmoederschap in België en Nederland. De zaak Baby D.”, TJK 2006, (5) 7, nr. 6, die er ook nog op wijst dat een 
afstandsovereenkomst (met het oog op adoptie) in die optiek evenmin als rechtsgeldig beschouwd kan worden. 
117

 E. GULDIX, “De impact van de medische wetenschap en techniek op het personen- en gezinsrecht, RW 1993-94, (1104) 
1107, nr. 11; dit valt binnen het zelfbeschikkingsrecht over het eigen lichaam, en voorzover er geen commercieel oogmerk 
voorhanden is, kan daarover een overeenkomst worden afgesloten: Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles in 
Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2010, 143-144, nr. 119; N. MASSAGER, o.c., 848 
e.v., nrs. 384 e.v. 
118

 P. SENAEVE, “Juridische aspecten van het draagmoederschap”, Vl.T.Gez. 1988, (247) 250, nr. 10; G. VERSCHELDEN, 
“Afstamming”, o.c., 702, nr. 1275; contra: E. GULDIX, “De impact van de medische wetenschap en techniek op het 
personen- en gezinsrecht, RW 1993-94, (1104) 1106, nr. 11, deze auteur beschouwt het draagmoederschap eerder als een 
vorm van dienstverlening i.p.v. een schenking of verkoop van een baby.  
119

 Zie P. SENAEVE, “Juridische aspecten van het draagmoederschap”, Vl.T.Gez. 1988, p. 251, nr. 12; G. VERSCHELDEN, 
“Afstamming”, o.c., 708, nr. 1280; N. DENIES, “Génétique et procréation assistées en Belgique: état du droit et des 
pratiques” in M.-Th. MEULDERS-KLEIN, R. DEECH en P. VLAARDINGERBROEK (eds.), Biomedicine, the Family and Human 

Rights, Den Haag, Kluwer Law International, 2002, 215 ; H. NYS, Geneeskunde. "Recht en medisch handelen", o.c., nr. 484, 
p. 222-223; W. WILS, l.c., 32; E. MONTERO, “L’adoption consécutive à un contrat de mère porteuse” (noot onder Jeugdrb. 
Brussel 4 juni 1996), T.Gez. 1997-98, (124) 128. 
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een vergelijking gemaakt met de afgifte van een orgaan, waar het therapeutische doel voor de 

ingreep bij de donor ook bestaat in het willen tegemoetkomen aan de wens van de receptor.120  

 

21. Op het vlak van het draagmoederschap leek er wetgeving op komst te zijn.121 De afgelopen 

legislaturen werden verscheidene wetsvoorstellen ingediend gaande van een algemeen verbod op 

draagmoederschap122 tot een aanvaarding onder strikte medische en administratieve voorwaarden 

waarbij ieder commercieel oogmerk wordt uitgesloten123.124 In ieder geval kan worden verwezen naar 

het advies van het Raadgevend Comité voor de Bio-ethiek van België125 dat op één punt een 

consensus had bereikt, nl. dat zwangerschap-voor-een-ander principieel aanvaardbaar is en wettelijk 

dient te worden geregeld. De wetgeving moet bepalen dat zwangerschap-voor-een-ander slechts is 

toegestaan als uitzonderlijke hulp aan paren met bepaalde medisch geïdentificeerde 

fertiliteitsproblemen en onder zeer strikte niet-medische voorwaarden.  

 

(c) De medische praktijk 

22. In de praktijk blijkt dat bij ontstentenis van een sluitende regeling voor de 

(on)toelaatbaarheid van medisch begeleide voortplanting in diverse feitenconstellaties, ieder 

fertiliteitscentrum126 zijn eigen criteria hanteert en zelf limieten oplegt die het raadzaam acht.127 Het 

                                                           
120

 A. DE WOLF, “Draagmoederschap in België en Frankrijk: een stand van zaken” in K. BOELE-WOELKI en M. ODERKERK, 
(On)geoorloofdheid van het draagmoederschap in rechtsvergelijkend perspectief, Antwerpen, Intersentia, (89), 95; N. 
MASSAGER, o.c., 813, nr. 358; contra: H. NYS, “Geneeskunde. Recht en Medisch handelen” in APR, Mechelen, Kluwer, E. 
Story-scientia, 2005, 223, nr. 484, die daarbij aangeeft dat de inbreuk op de fysieke integriteit bij een orgaantransplantatie 
wordt gerechtvaardigd door een uitdrukkelijke wettekst; M.-F. LAMPE, “Procréation assistée – Problèmes éthiques et 
juridiques liés au sort de l’embryon – Statut de l’enfant à naître”, Rev.trim.dr.fam. 1986, (129) 143, nr. 19 d-1). 
121

 Het wetgevingsproces kwam in een stroomversnelling na de overweldigende mediabelangstelling voor de zaak Baby D. 
zie voor het relaas van de feiten en de doorlopen procedures: I. MARTENS, “Familierechtelijke aspecten van 
draagmoederschap in België en Nederland. De zaak Baby D.”, TJK 2006, 5-6 en het arrest Baby D.: Gent 5 september 2005, 
EJ 2005, 183, noot; TJK 2006, 24, noot I. VERDONCK en RW 2005-06, 432.  
122

 Zie bv. Wetsvoorstel tot het verbieden van zowel draagmoederschap waarbij de draagmoeder niet genetisch verwant is 
met het kind als draagmoederschap waarbij die genetische verwantschap wel bestaat, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-
1399/1. 
123

 Zie bv. Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders, Parl.St. Senaat 2003-04, nr. 3-417; Wetsvoorstel tot regeling van het 
draagmoederschap, Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 3-1230/1; Wetsvoorstel betreffende draagmoeders, Parl.St. Senaat 2004-
05, nr. 3-1271/1; Wetsvoorstel betreffende het draagmoederschap, Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 51K1915; Wetsvoorstel tot 
regeling van het draagmoederschap, Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 51K1941/1; Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders, 
Parl.St. Senaat BZ 2010, nr. 5-160/0; Wetsvoorstel tot regeling van het draagmoederschap, Parl.St. Senaat BZ 2010, nr. 5-
130/1; Wetsvoorstel betreffende het draagmoederschap, Parl.St. Senaat BZ 2010, nr. 5-236/1. 
124

 Zie hierover uitgebreid: Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders, Advies van de Raad van State nrs. 39.474/AV t.e.m. 
39.478/AV en 39.525/AV, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-417/3; M.-N. VEYS, “Afstamming na medisch begeleide 
voortplanting en draagmoederschap”, TBBR 2006, (402) 411-412.  
125

 Advies nr. 30 van 5 juli 2004 betreffende zwangerschap voor een ander; zie hierover F. MORTIER, “Ethici: koele minnaars 
van draagmoederschap”, TJK 2006, 20-23. 
126

 Dit geldt ook voor de toepassing van KID bij een lesbisch paar door een gynaecoloog: “elke beoefenaar is vrij om “in eer 

en geweten” te handelen en naar gelang van zijn persoonlijke, filosofische of andere overtuigingen die praktijk eventueel te 

weigeren” (Vr. en Antw. Kamer 2004-05, 16 maart 2005, 13808 (Vr. nr. 420 VAN TEMSCHE). 
127

 Wetsvoorstel over de medisch begeleide voortplanting, Toelichting, Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 3-1067/1, 2; N. DENIES, 
“Génétique et procréation assistée en Belgique: état du droit et des pratiques” in M.-TH.-KLEIN, R. DEECH en P. 
VLAARDINGERBROEK (eds.), Biomedicine, the Family and Human Rights, Den Haag, Kluwer Law International, 2002, 219 ; G. 
VERSCHELDEN, “Afstamming”, o.c., 645, nr. 1181; zie bv. de uiteenlopende praktijken tussen de verschillende 
fertiliteitscentra in België zoals blijkt uit de hoorzittingen georganiseerd naar aanleiding van het Wetsvoorstel inzake de 
medisch begeleide voortplanting, Parl.St. Senaat 2004-05, nr. 3-418/2: in één centra te Luik bedraagt het aantal verzoeken 
van homoseksuele paren per half jaar ongeveer 80 à 100 wat nog toeneemt en 20 à 30 verzoeken van alleenstaanden, 
waarvan resp. 60-65% (paren) en 10% (alleenstaanden) aanvaard werden (zie voornoemd senaatsverslag, 10). Bovendien 
heeft een algemeen verbod tot gevolg dat de paren of de alleenstaanden naar het buitenland gaan (zie bv. de spectaculaire 
stijging van het aantal vragen tot K.I. bij een Frans lesbisch paar na invoering van wetgeving die dat verbiedt: Parl. St. Kamer 
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lesbische paar dat door middel van KID een kind bij één van hen wil laten verwekken, is derhalve 

aangewezen op de goodwill van de behandelende arts.128 De MBV-wet wijzigt vrijwel niets aan deze 

praktijk (Supra, nr. 16). 

 

Uit het advies nr. 30 van 5 juli 2004 betreffende zwangerschap voor een ander van het Raadgevend 

Comité voor Bio-ethiek van België blijkt daarenboven dat twee centra onder strikt medische indicatie 

een medisch begeleide voortplanting uitvoeren in het kader van een draagmoederschap. Onder 

medische indicaties worden verstaan: bv. de afwezigheid van baarmoeder (door o.a. het Mayer 

Rokitanski Küster syndroom, of na chirurgische ingreep, bv. baamoederhalskanker) of van geringe 

inplantingskansen voor het bevruchte embryo (bv. door ernstige baarmoeder-afwijkingen of –

schade).129 Deze strikt medische indicaties zijn bovendien eventueel uitbreidbaar naar vrouwen voor 

wie een zwangerschap ernstig levensbedreigend zou zijn of als behandelingsoptie voor patiënten met 

een ongewoon hoog aantal onverklaarbare spontane abortussen. Daarnaast zijn er geen gegevens 

bekend over vragen naar laagtechnologisch draagmoederschap die helemaal buiten de medische 

sfeer liggen (zelfinseminatie). Ten slotte is het zeer goed mogelijk dat een vruchtbare alleenstaande 

vrouw zich laat insemineren met sperma van een donor en vervolgens een overeenkomst sluit met 

een wenskoppel.130 

23. In elk ziekenhuis werd een ethische comité131 ingericht, dat op lokaal niveau een belangrijke 

rol speelt bij het bepalen van de toegankelijkheid tot medisch begeleide voortplantingstechnieken. 

Elke arts moet immers het advies van een plaatselijk ethisch comité om de indicaties te bepalen voor 

het uitvoeren van deze technieken.132 Op nationaal vlak werd er een Raadgevend Comité voor de 

Bio-ethiek opgericht (Supra, nr. 13) dat een raadgevende en informatieve functie vervult. Daarmee 

werd echter nog geen harmonisatie van de ethische standpunten tot stand gebracht.133 

 

                                                                                                                                                                                     
2004-05, nr. 51-664/8, 97). Meestal oordeelt een multidisciplinair team over de aanvaarding. De praktijken lopen uiteen 
wat betreft de gevallen die worden aanvaard: in Gent wordt bv. 80 % van de alleenstaanden aanvaard (zie voornoemd 
verslag, 15); K.I. wordt zelfs voor 70 à 75 % van de gevallen in België toegepast op lesbische paren en voor 5 % op 
alleenstaanden (voornoemd senaatsverslag, 19); sommige centra (Leuven) weigeren homoseksuele paren (voornoemd 
senaatsverslag, 57-58); aan de V.U.B. bedraagt het aantal donorinseminaties bij een lesbisch koppel ongeveer 1500 per jaar: 
Hoorzitting met prof. Devroey, Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 51K664/8, 101; zie voor de criteria die worden toegepast 
uitgebreid: N. DENIES, Génétique et procréation assistée en Belgique: état du droit et des pratiques” in M.-TH. MEULDERS-
KLEIN, R. DEECH en P. VLAARDINGERBROEK (eds.), Biomedicine, the Family and Human Rights, Den Haag, Kluwer Law 
International, 2002, 207-212. 
128

 In 1981 heeft het eerste lesbische paar zich voor KID aangeboden in het universitair ziekenhuis te Jette. Inmiddels blijkt 
dat aantal sterk te zijn gegroeid (Vr. en Antw. Vl. R. 4 oktober 1993, 1119 (Vr. nr. 94 VAN DEN EYNDE); zie over de groei van 
deze vraag verder het verslag van de hoorzittingen n.a.v. het toegankelijk maken van de adoptie voor paren van gelijk 
geslacht met mevr. BAETENS en prof. DEVROEY in Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken, Verslag namens de commissie 
justitie, Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 51K664/8, 95-102. 
129

 Zie bv. Antwerpen 14 januari 2008, RW 2007-08, 1774, noot F. SWENNEN. 
130

 N. DENIES, “Génétique et procréation assistées: en Belgique: état du droit et des pratiques” in M.-T. MEULDERS-KLEIN, 
R. DEECH en P. VLAARDINGERBROEK, Biomedicine, the family and human rights, Den Haag, Kluwer international law, 2002, 
(165), 206. 
131

 In elk ziekenhuis moet verplicht een plaatselijk ethisch comité worden ingesteld dat o.m. een begeleidende en 
raadgevende functie heeft m.b.t. de ethische aspecten van de ziekenzorg evenals een ondersteunende functie bij 
beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek, zie KB van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de 
ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, BS 7 november 1964. 
132

 Vr. en Antw. Kamer 1994-1995, 6 maart 1995, 15303 (Vr. nr. 636 DE MAN). 
133

 G. VERSCHELDEN, “Afstamming”, o.c., 645, nr. 1181; N. DENIES, “Génétique et procréation assistées: en Belgique: état 
du droit et des pratiques” in M.-T. MEULDERS-KLEIN, R. DEECH en P. VLAARDINGENBROEK, Biomedicine, the family and 

human rights, Den Haag, Kluwer law international, 2002, (165) 176. 
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4. Overzicht van de gevolgen 

24. De technieken om voortplanting te voorkomen hebben er toe geleid dat het krijgen van een 

kind veel meer dan vroeger een doelbewuste keuze is geworden.134 De rechtsleer catalogeert de 

beschikkingsvrijheid van een persoon over zijn eigen procreatievermogen onder de algemene 

noemer van de persoonlijkheidsrechten m.b.t. de fysieke bestanddelen van de persoonlijkheid.135  

Vooreerst kunnen man en vrouw over hun procreatievermogen in het algemeen en op (min of meer) 

definitieve wijze beschikken door zich te laten steriliseren. Het oordeel daartoe behoort tot het 

privéleven van elk van hen; er hoeft daartoe geen therapeutisch oogmerk aanwezig te zijn.  

Ook kunnen man en vrouw in bijzondere gevallen beschikken over hun procreatievermogen. 

Kenmerkend daarbij is dat dit op doelbewuste wijze gebeurt vóór of na de geslachtsgemeenschap. 

Hiertoe wordt op individuele wijze een bepaald middel ingenomen (anticonceptieva) of 

voorbehoedsmiddel gehanteerd.  

Ten slotte kan de vrouw, op basis van een individueel oordeel, en na de verwekking van het kind, 

onder voorwaarden, een abortus laten uitvoeren.  

Vermits er een individuele beschikkingsmacht over de procreatievermogens is ontstaan wordt 

procreatie zelf aldus een wilsbepaald gebeuren waarbij twee gelijkwaardige rechtssubjecten, met 

beide een evenwaardige wil zijn betrokken. De procreatie is bijgevolg het resultaat geworden van de 

samentreffende wilsbeslissingen van twee rechtssubjecten.136  

25. De ontwikkeling van nieuwe procreatietechnieken hebben de beschikkingsvrijheid over het 

procreatievermogen vergroot. Natuurlijke hindernissen vormen geen belet meer om doelbewust een 

kind te (laten) verwekken. Kinderloosheid wordt alsmaar meer gepercipieerd als een medisch 

behandelbaar probleem. De voortplantingsvrijheid wordt steeds meer vertaald in een recht op een 

kind.137 

 

Kenmerkend bij de medische ontwikkelingen inzake procreatie is de tussenkomst van een 

geneesheer in het procreatieproces. Het is precies die (noodzakelijke) tussenkomst die de wetgever 

toelaat om de uitoefening van de beschikkingsvrijheid aan bepaalde beperkingen te onderwerpen. 
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 Dit heeft tot gevolg gehad dat het aantal landelijke adopties daalden (D. VAN GRUNDERBEECK, o.c., 320) en er alsmaar 
meer een beroep wordt gedaan op kunstmatige voortplantingstechnieken en interlandelijke adopties wat ook wordt 
bevestigd door de juridische aandacht die er begin de jaren ’90 aan dit laatste werd besteed: zie Verdrag inzake de 
bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie, ’s Gravenhage 29 mei 1993, 
BS 6 juni 2005; daarnaast kan ook een daling van het aantal anonieme geboorten in Frankrijk om die reden worden 
opgemerkt: zie L. AZOUX BACRIE, “Accés à la connaissance des origines personnelles et médiation” in G. TEBOUL (ed.), 
Procréation et droits de l’enfant, Droit et Justice 57, Brussel, Bruylant, 2004, (95) 95-96. 
135

 P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2011, ed. 13, nrs. 310-316, 338-339 en 343; 
Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles in Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 
2010, nrs. 118-120. 
136

 A. HEYVAERT, “De contractualisering van verhouding van staat” in X., Liber Amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die 
Keure, 2001, (165) 193; vgl. J. VAN BAVEL, “Het ouderschap tussen sacrament en contract” in X., Van huwelijkscontract naar 

opvoedingsbelofte, Brussel, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen en Het Vlaams Centrum voor het Welzijn van 
Kinderen en Gezinnen met steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Gezin en Maatschappelijk 
Welzijn, 2006, 88-89. 
137

 G. COENE en K. RAES, “Een vreemde eend in de buik. Draagmoeders of baarvrouwen? De ethiek van het gewilde, niet-
uterine ouderschap” in W. DEBEUCKELAERE, J. MEEUSEN en H. WILLEKENS (eds.), Met rede ontleed, de rede ontkleed. 

Opstellen aangeboden aan Fons Heyvaert ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, Gent, Mys & Breesch, 2002, 
(125) 126-129. 
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Tot op heden is de tussenkomst van de wetgever zeer marginaal gebleven op dit vlak en dit i.t.t. wat 

het geval is bij de negatieve voortplantingstechnieken. Het is dan ook vooral de medische praktijk die 

totnogtoe de grenzen van dit (gecreëerde) zelfbeschikkingsrecht over het procreatievermogen 

hebben afgelijnd. De MBV-wet wijzigt daar overigens weinig aan (Supra, nr. 16). Er wordt enkel een 

maximale leeftijdsgrens voor de vrouw ingevoerd (Supra, nr. 17). 

26. De positieve technieken hebben er toe geleid dat er vanaf de jaren ’70 een ontpaaring is 

ontstaan van de voorheen onontpaarbare eenheid geslachtsgemeenschap – genetische band – 

zwangerschap.138 Alle medisch begeleide voortplantingstechnieken hebben gemeen dat een kind 

wordt verwekt zonder daartoe geslachtsgemeenschap te hebben gehad. Daarenboven kunnen de 

zaadcellen en/of eicel afkomstig zijn van een derde, die (in beginsel althans) niet bereid is om verder 

enige verantwoordelijkheid op te nemen t.a.v. het kind, nl. de donor.139 Ten slotte kan een kind 

worden gedragen door een moeder voor (een) andere moeder(s) en/of vader(s). Hierbij zijn 

genetisch gezien vele combinaties mogelijk. Zo kan het kind bv. verwekt zijn met een eicel van de 

wensmoeder en de zaadcellen van een donor. 

 

27. Uit het voorgaande onderzoek kan aldus worden afgeleid dat een kind op tijdstip van 

verwekking feitelijke banden kan hebben met twee of meer personen. Die feitelijke banden zijn de 

volgende140: 

1° een genetische band die bepaald wordt door de afkomst van de gameten; 

2° een biologische of fysiologische band. Bij de man valt de biologische of fysiologische band samen 

met de genetische band. Bij de vrouw valt deze niet noodzakelijk samen. De vrouw die het kind 

draagt en later ook baart, heeft een bio-fysiologische band met dat kind, maar is daarom niet 

automatisch de persoon die ook de eicel heeft geleverd; 

3° een sociale band141. Op het tijdstip van verwekking kan er uiteraard nog geen sprake zijn van een 

sociale band in de eigenlijke betekenis van het woord. Hiermee wordt veeleer de ‘wil tot verwekking’ 

bedoeld, nl. de wens van de vader en moeder om een kind te verwekken. Het zijn deze personen die 

verantwoordelijk zijn voor de verwekking van het kind.142 Sedert de MBV-wet wordt die wil bij 
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 A. HEYVAERT, “De nieuwe procreatietechnieken en de afstammingswet van 31 maart 1987”, l.c., 228, nr. 3. 
139

 Het kind en de donor zijn naar geldend recht niet op de hoogte van elkaars identiteit. De tussenkomst van een arts bij de 
uitvoering van de ingreep heeft tot gevolg dat er een opsplitsing gebeurt tussen de levering van de zaadcellen of eicel en de 
verwekking van het kind. Op de arts rust overeenkomstig art. 458 Sw. een beroepsgeheim. Bij eiceldonatie wordt, teneinde 
de anonimiteit te garanderen, soms ook aan kruis- of wisseldonatie gedaan, zie Advies nr. 27 van 8 maart 2004 betreffende 
de donatie van sperma en eicellen van het Raadgevend Comité voor de Bio-ethiek van België.  
140

 Vgl. P. SENAEVE, “Juridische implicaties van nieuwe ontstaansvormen van menselijk leven”, RW 1985-86, (625) 625-627; 
G. COENE en K. RAES, “Een vreemde eend in de buik. Draagmoeders of baarvrouwen? De ethiek van het gewilde, niet-
uterine ouderschap” in W. DEBEUCKELAERE, J. MEEUSEN en H. WILLEKENS (eds.), Met rede ontleed, de rede ontkleed. 

Opstellen aangeboden aan Fons Heyvaert ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, Gent, Mys & Breesch, 2002, 
130-132, de auteurs wijzen erop dat het genetische ouderschap aan belang wint. 
141

 Sommige auteurs delen het ouderschap op in vijf bestanddelen: een genetische t.a.v. degene die het genetisch materiaal 
hebben verschaft; een biologisch t.a.v. de vrouw die de zwangerschap heeft doorgemaakt en bevallen is; een intentioneel 
t.a.v. degenen die het kind gewild hebben; een affectief in relatie tot het kind en een sociaal in relatie tot de buitenwereld: 
E. GULDIX, “De impact van de medische wetenschap en techniek op het personen- en gezinsrecht”, RW 1993-94, (1104), nr. 
73, p. 1120-1121, ander auteurs delen sociaal moederschap op in socio-affectieve-educatieve moederschap en twee 
bijzondere varianten: de zoogmoeder en onthaalmoeder: S. DE MEUTER, “Het kind en zijn moeder(s). Het moederschap na 
medisch begeleide voortplanting inzonderheid draagmoederschap”, TPR 1990, (645) nr. 22, p. 662-663.  
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 In de rechtsliteratuur worden die personen ook wel de ‘intentionele ouders’ genoemd. Zij worden geplaatst tegenover 
de biologische ouders. De intentionele ouders zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van het kind omdat ze het hebben 
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medisch begeleide voortplanting uitdrukkelijk in een overeenkomst met het fertiliteitscentrum 

opgetekend (art. 7 MBV-wet).  

Merk op dat de genetische en bio-fysiologische band vanaf het tijdstip van verwekking niet meer 

kunnen wijzigen, terwijl de sociale band zich ofwel (verder) kan ontwikkelen ofwel teniet kan gaan.  

28. In de biomedische literatuur worden vier mogelijke componenten voor ouderschap 

geïdentificeerd143:  

1° de genetische component; 

2° de geslachtsdaad; 

3° de zwangerschap; 

4° de postnatale component.  

29. Uit voorgaand overzicht volgt dat een kind een feitelijke band kan hebben met maximaal vijf 

personen: “twee vaders” (de genetische en de intentionele) en “drie moeders” (de genetische, de 

bio-fysiologische en de intentionele).144  

 

B. Ontwikkelingen inzake de juridische en maatschappelijke erkenning van samenlevingsvormen 

en de binding met procreatie 

1. Inleiding 

30. Ook op het vlak van de samenlevingsvormen zijn maatschappelijke en juridische 

ontwikkelingen merkbaar. De ontwikkelingen op dit vlak beïnvloeden evenzeer de feitelijke situaties 

waarin kinderen worden verwekt en opgroeien. Eens een samenlevingsvorm maatschappelijk en 

juridisch wordt aanvaard, dienen er zich nieuwe vraagstukken aan. Zo wees GULDIX reeds begin de 

jaren ’90 er op dat eenmaal de samenleving van twee partners van hetzelfde geslacht wordt erkend, 

snel de vraag rijst naar erkenning van ouderlijke aanspraken van meemoeders en -vaders.145 In 

dezelfde zin wees RENCHON er in 2002 op dat door te beslissen dat het huwelijk zonder onderscheid 

homoseksueel of heteroseksueel kan zijn, in feite bij voorbaat wordt aanvaard dat een kind geboren 

tijdens het huwelijk van een homoseksueel paar of geadopteerd door een gehuwd homoseksueel 

paar, het kind van dit paar kan zijn.146  

 

Nu reeds kan er op worden gewezen dat het onderscheid wat betreft de toegang tot en de 

rechtsgevolgen van de verschillende samenlevingsvormen alsmaar meer vervaagt.147 Vóór 1967148 

                                                                                                                                                                                     
gewild, zie: M.-N. VEYS, “Afstamming na medisch begeleide voortplanting en draagmoederschap”, TBBR 2006, (402) 403, 
nr. 2.  
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 M. JOHNSON, “A Biomedical Perspective on Parenthood” in A. BAINHAM, S. DAY SCLATER, and M. RICHARDS (eds.), 
What is a parent? A Socio-Legal Analysis, Oxford, Hart Publishers, 1999, 47 e.v. 
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 E. GULDIX, “De impact van de medische wetenschap en techniek op het personen- en familierecht”, RW 1993-94, 1121. 
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 E. GULDIX, “De impact van de medische wetenschap en techniek op het personen- en gezinsrecht”, RW 1993-94, (1104) 
1121, nr. 76; vgl. J. DELVA, “Homohuwelijk en homo-ouderschap onder het kijkglas van de wetgever. Toetsing aan het 
gelijkheidsbeginsel en aan het Kinderrechtenverdrag”, TBP 1998, (463) 466; vgl. S. VAN GARSSE, “Homoseksualiteit, 
Gezinsleven en Discriminatie”, AJT 1999-2000, (681) 685, nr. 14. 
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 J.-L. RENCHON, “Mariage et homosexualité”, JT 2002, (505) 513, nr. 37. 
147

 Zie wat betreft het onderscheid wettelijke samenwoning en huwelijk: H. CASMAN, “Wettelijke samenwoning. Hoe gaat 
dat nu verder?”, NjW 2004, 182-193; wat betreft het onderscheid tussen het huwelijk en de feitelijke samenleving: F. 
SWENNEN, Het huwelijk afschaffen? Inaugurale rede in het personen-, gezins- en familierecht aan de Universiteit Antwerpen 
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werd er nog een scherp contrast gemaakt tussen het huwelijk en de feitelijke samenleving met 

vorming van levensgemeenschap149, waarbij de feitelijke samenleving, ook wel ‘het concubinaat’ 

genoemd, als verwerpelijk werd aangezien.150 Dit bleef gelden tot 1989 voor wat betreft het 

overspelige concubinaat.151 Sedertdien wordt de feitelijke samenleving niet meer strijdig geacht met 

de openbare orde en de goede zeden.152 Dit belet evenwel niet dat de uitdrukking “les concubins se 

passent de la loi, la loi se désintéresse d’eux”153 toen nog bleef gelden.154 

Pas vanaf het einde van de jaren ’90 is daar verandering in gekomen. De wetgever greep in om 

bepaalde samenlevingsvormen een juridische omkadering te bieden. Vooreerst maakte de wet van 

                                                                                                                                                                                     
17 december 2003, Antwerpen, Intersentia, 2004, 5-16 die wijst op twee ontwikkelingen: enerzijds een verfeitelijking van 
het huwelijk naar de feitelijke samenwoning als regelmaatstaf, anderzijds ook een huwelijksneutralisering door eender 
welke relatievorm te weren als regelmaatstaf, zie wat deze laatste ontwikkeling betreft ook: A. HEYVAERT, “De evolutie 
naar de seks(e)neutraliteit van het gezinsrecht. Een (poging tot) verklaring”, NjW 2005, 1190-1202; wat de ontwikkelingen 
betreffen op het vlak van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, zie: P. SENAEVE, “De rechtspraak van het Arbitragehof 
aangaande de ongelijke behandeling van de diverse samenlevingsvormen” in J. BAEL, H. BOCKEN, S. DEVOS, e.a. (eds.), Liber 

Amicorum Christian De Wulf, Brugge, Die Keure, 2003, 185-204; zie in het algemeen ook de uitgebreide rechtsvergelijkende 
studie met conclusies en aanbevelingen hierover: C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), Gehuwd of niet: maakt het iets uit?, 
Antwerpen, Intersentia, 2005, 649 p.; J. HAUSER en J.-L. RENCHON (eds.), Différenciation ou convergence des statuts 

juridiques du couple marié et du couple non marié, Brussel, Bruylant, 2005, 552 p. 
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 Sedertdien werd aangenomen dat het eenvoudige concubinaat niet noodzakelijk onwettig was, de rechter kan 
vaststellen dat in feite de band tussen ongehuwd samenwonenden, ofschoon niet erkent bij de wet, niet strijdig is met de 
openbare orde en goede zeden, zie Cass. 26 juni 1967, RW 1967-68, 786, Pas. 1967, I, 1260 en RGAR 1968, nr. 8002 en 
1969, nr. 8158 alwaar het Hof erop wees dat door het afsluiten van een religieus huwelijk “que les intéressés avaient voulu 

donner à leurs relations un caractére de stabilité et de pérennité”. 
149

 Zie over de gehanteerde terminologie: H. VANDENBERGHE, De juridische betekenis van het concubinaat, Gent, Story-
scientia, 1970, nrs. 22-23; P. SENAEVE, “De rechtswaardering van het concubinaat in België anno 1992” in P. SENAEVE (ed.), 
Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie, Leuven, Acco, 1992, (19) 19-20. 
150

 De wetgever gaf duidelijk een voorkeur aan het huwelijk, elke overeenkomst die ertoe strekte dat specifieke 
huwelijksgevolgen werden verbonden aan het ‘concubinaat’ was nietig, zie hierover: H. VANDENBERGHE, De juridische 

betekenis van het concubinaat, Gent, Story-scientia, 1970, nrs. 33-34; zie verder over deze ontwikkelingen: A. HEYVAERT, 
“De evolutie naar de seks(e)neutraliteit van het gezinsrecht. Een (poging tot) verklaring”, NjW 2005, (1190) 1192-1199. 
151

 Zie in die zin ook de rechtspraak (vooral) m.b.t. vrijgevigheden en buitencontractuele aansprakelijkheid: Cass. 13 
november 1953, RCJB 1954, 5, noot J. DABIN en RW 1953-54, 1711; Cass. 21 april 1958, Pas. 1958, I, 921 alwaar het Hof 
oordeelde dat de wetgever, door het huwelijk als de essentiële grondslag voor de familie voorop te stellen, 
noodzakelijkerwijze had geweigerd een rechtmatig karakter toe te kennen aan de voordelen spruitend uit betrekkingen, 
precair van nature, aangegaan in een vrije verhouding; Cass. 23 juni 1977, Arr.Cass. 1977, 1098; RW 1977-78, 1996; JT 1978, 
83 en Pas. 1977, I, 1083; Cass. 19 december 1978, RW 1978-79, 1709, Rev.trim.dr.fam. 1979, 373 en Pas. 1979, I, 472, met 
als motivering dat een gehuwde die feitelijk samenleeft met een ander dan zijn echtgenoot, een betrekking onderhoudt die 
strijdig is met verplichtingen uit een bestaand huwelijk en aldus met wetsbepalingen van openbare orde; en de gevolgen 
van deze arresten: E. DE WULF, “Concubinaat”, Notarius 1990, 178-181; zie over de ontwikkelingen in de rechtspraak en 
rechtsleer uitgebreid: P. SENAEVE, “De rechtswaardering van het concubinaat in België anno 1992”, in P. SENAEVE (ed.), 
Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie, Leuven, Acco, 1992, (19) 26-47. 
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 Cass. 1 februari 1989, Arr.Cass. 1988-89, 654; Bull. 1989, 582, advies R. DECLERCQ; JLMB 1989, 720; JT 1989, 354; 
Not.Fisc.M. 1991, 114, noot J. GERLO; Pas. 1989, I, 582, advies R. DECLERCQ; RGAR 1989, advies R. DECLERCQ en noot R. 
DALCQ; RRD 1989, 303 en Rev.dr.pén. 1989, 435, noot J.S.; Cass. 15 februari 1990, Arr.Cass. 1989-90, 776; Bull. 1990, 694; 
JT 1990, 216, noot; Not.Fisc.M. 1991, 115, noot J. GERLO; Pas. 1990, I, 694; RGAR 1990, nr. 11.658, noot R. DALCQ; RRD 
1990, 191 en RW 1990-91 (verkort), 339, noot, het Hof erkende de rechtmatigheid van de gezinsbelangen in een 
gezinsrelatie gevormd door een overspelig concubinaat; zie hierover P. SENAEVE, “De rechtswaardering van het 
concubinaat in België anno 1992” in Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie, Leuven, Acco, 1992, 34-39.  
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 Bedenking die werd toegeschreven aan de Premier Consul, aangeh. door A. HEYVAERT, Het personen- en gezinsrecht 

ont(k)leed. Theorieën over personen- en gezinsrecht rond een syllabus van de Belgische techniek, Gent, Mys en Breesch, 
1995, 241 en P. SENAEVE, “De rechtswaardering van het concubinaat in België anno 1992” in P. SENAEVE (ed.), 
Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie, Leuven, Acco, 1992, (19) 25, nr. 15, m.i.b. voetnoot 15, dit gold althans in het 
civiele recht.  
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 Over deze ontwikkelingen specifiek gericht op de erkenning van een leefgemeenschap tussen personen van gelijk 
geslacht, zie: O. DE SCHUTTER en A. WEYEMBERGH, “La cohabitation légale une étape dans la reconnaisance des unions 
entre personnes du même sexe?”, JT 2000, (93) 93-95. 
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23 november 1998155 de wettelijke samenwoning tussen twee personen, ongeacht hun geslacht en 

verwantschapsbanden, mogelijk.156 Uiteindelijk heeft de wetgever bij wet van 13 februari 2003157 ook 

het huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht.158 Opvallend daarbij is dat, hoewel voordien 

geen enkele wettelijke bepaling uitdrukkelijk in de weg stond om een huwelijk af te sluiten tussen 

personen van gelijk geslacht, de rechtspraak en rechtsleer het vereiste van ongelijk geslacht als 

evident beschouwden.159  

31. In de volgende punten wordt vooreerst nagegaan in hoeverre er (nog) sprake is van een 

binding tussen een samenlevingsvorm en procreatie. Vervolgens worden de ontwikkelingen inzake 

de gelijkstelling van feitelijk samenlevenden, wettelijk samenwonenden en gehuwden van naderbij 

bestudeerd, met bijzondere aandacht voor de sociologische tendensen op dit vlak. Ten slotte wordt 

a.d.h.v. voorgaande bevindingen, evenals de vaststellingen uit punt A, een antwoord geboden op de 

vraag welke invloed de samenlevingsvorm heeft op de feitelijke opgroeisituaties.  

 

2. De traditionele binding tussen georganiseerde samenlevingsvorm en procreatie op losse 

schroeven 

32. Vóór de hervorming van het afstammingsrecht in 1987 was er duidelijk sprake van een 

nauwe band tussen het huwelijk en de voortplanting.160 Het huwelijk behoorde traditioneel tot de 
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 Wet tot invoering van de wettelijke samenwoning, BS 12 januari 1999, met ingang van 1 januari 2000 (art. 1 KB 14 
december 1999, BS 23 december 1999). 
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 Zie hierover uitgebreid: P. SENAEVE en E. COENE, “De wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke 
samenwoning”, EJ 1998, 150-165; H. CASMAN, “Wettelijke samenwoning. Hoe gaat dat nu verder?”, NjW 2004, 182-193; J.-
L. RENCHON, “Mariage, cohabitation légale et union libre” in Liber Amicorum M.T. MEULDERS-KLEIN, Droit comparé des 

personnes et de la famille, Brussel, Bruylant, 1998, 549-573 ; P. BAURAIN, "La cohabitation légale : miracle ou mirage 
législatif", Rev.not.b. 1998, 618-627 ; C. COUQUELET, Y.-H. LELEU en E. VON FRENCKELL, "Cohabitation légale" in Chronique 

de droit à l’usage des juges de paix et de police, vol. 26, 16 oktober 1999, 58 p. ; C. DE BUSSCHERE, "La cohabitation légale : 
la loi du 23 novembre 1998", Notarius 1999/1, 18-26 ; Ph. DE PAGE, "La loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation 
légale", Rev.trim.dr.fam. 1999, 195-219 ; N. DANDOY, "Contours de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation 
légale", RRD 1999, 263-283 ; S. BRAT, "La loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale : bilan d’une année 
d’application", Divorce 2001, 25-32 ; E. DE BUSSCHER, "Wettelijk samenwonenden en financiële verrichtingen", T.Fin.R. 
2001, 133-136 ; E. DE KEZEL, "De wet tot invoering van de wettelijke samenwoning : Een maat voor niets ?", AJT 1999-00, 
129-139 ; Y. LELEU, "De vermogensrechtelijke gevolgen van de wettelijke samenwoning. Commentaar bij de virtuele Wet 
van 23 november 1998, Not.Fisc.M. 1999, 123-124; O. DE SCHUTTER en A. WEYENBERGH, “La cohabitation légale – Une 
étape dans la reconnaissance des unions entre personnes du même sexe ? ", JT 2000, 93-106 ; J.-L. RENCHON en F. 
TAINMONT (eds.), Le couple non marié à la lumière de la cohabitation légale, Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia, 2000, 
343 p. ; S. MOSSELMANS, "De wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning en het 
gelijkheidsbeginsel", RW 2000-2001, 1041-1048 ; P. SENAEVE, "Artt. 1475-1479 BW", in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, 
losbl., (2000). 
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 Wet van 13 februari 2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van 
een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, BS 28 februari 2003, met ingang van 1 juni 2003 (art. 23 van 
voornoemde wet). 
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 Zie P. SENAEVE, “De wet van 13 februari 2003 tot invoering van het homohuwelijk in het Belgische recht”, EJ 2003, 50-
62; D. STERCKX, “Vie du droit. À propos de la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe", JT 2003, 434 ; G. 
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en familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Story-scientia, 1997, 252-269. 
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 Zie bv. Antwerpen 7 maart 2001, EJ 2001, 56, noot K. VANLEDE ; H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité élémentaire de 

droit civil belge, II, Les personnes, Brussel, Bruylant, 1990, 526, nr. 502 ; D. STERCKX, "A propos de la loi ouvrant le mariage 
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 W. DELVA en R. DIERKENS, “Enkele civielrechtelijke aspecten van contraceptie, sterilisatie en kunstmatige inseminatie”, 
TPR 1974, (473) 482-491. 
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instelling bij uitstek waarbinnen geslachtsgemeenschap diende plaats te vinden. Aangezien familiale 

banden (afstamming) volgen op de geboorte en deze laatste op procreatief gedrag dat, zoals reeds 

eerder werd aangetoond (Supra, nr. 26), tot begin de jaren ’70 bijna uitsluitend bestond in seksuele 

omgang, werd geslachtsgemeenschap buiten het huwelijk als onrechtmatig beschouwd.161 De 

wetgever was van oordeel dat het belangrijkste gevolg van een huwgemeenschap het krijgen van 

kinderen was die het beste werden opgevoed binnen het huwelijkse kader.162  

 

Om die reden werd het uitsluitend voorbehouden aan twee personen die van verschillend geslacht 

waren.163 Dit was zelfs zo evident dat het niet uitdrukkelijk in de wet moest worden opgenomen 

(Supra, nr. 30).164 In die zin argumenteerde de Raad van State tegen een beweerde discriminatoire 

behandeling van paren van gelijk geslacht in het advies bij het wetsvoorstel tot openstelling van het 

huwelijk voor paren van gelijk geslacht nog dat “Tussen een homoseksueel paar en een 

heteroseksueel paar bestaan objectieve verschillen die verband houden met de aard der dingen. 

Alleen uit een heteroseksuele echtverbintenis kunnen immers kinderen geboren worden. Een zodanige 

echtverbintenis vereist een grotere stabiliteit en het sociale nut ervan is verschillend van dat van een 

homoseksuele echtverbintenis.”.165 

De evidente binding tussen huwelijk, procreatie en afstamming werd ook door het Grondwettelijk 

Hof nog in twee arresten166 inzake de ratio achter de vervaltermijn tot betwisting van het vaderschap 
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 A. HEYVAERT, “De evolutie naar de seks(e)neutraliteit van het gezinsrecht. Een (poging tot) verklaring”, NjW 2005, 1194, 
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een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 1692/1, 19-21; vgl. met de door de 
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van de burgerlijke stand beloven de echtgenoten elkaar, zo niet voor het leven dan toch ten minste voor een onbepaalde 

periode, onder andere getrouwheid, hulp en bijstand, hetgeen waarborgen zijn voor stabiliteit die het welzijn van elk kind 

bevorderen. Zulke waarden bestaan niet op dezelfde manier binnen het ongehuwd samenwonen, aangezien er tussen 

samenwonenden geen enkele verplichting tot samenwoning of getrouwheid bestaat.”; zie verder G. BELTJENS, Encyclopédie 

du droit civil belge. I. Code civil, Brussel, Bruylant, 1905, 396, nr. 2: “La filiation légitime constitue la légitimité. Ce bienfait 

est un effet du mariage” met verwijzing naar F. LAURENT, t. III, nr. 360. 
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 Wetsontwerp van wet tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een 
aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 50K1692/1, 4; vgl. in 
Nederland: L. MULDER, “Te gelijk voor de wet: het ‘homo-huwelijk’ als heet hangijzer”, TBP 1991, 307-312. 
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 Dit behoorde tot het “wezen van het huwelijk”: A. HEYVAERT, “De evolutie naar de seks(e)neutraliteit van het 
gezinsrecht. Een (poging tot) verklaring”, NjW 2005, (1190) 1192, nr. 12; merk op dat de wet van 13 februari 2003 
uitdrukkelijk art. 143 BW heeft gewijzigd, het eerste lid van deze bepaling luidt actueel: “Een huwelijk kan worden 

aangegaan door twee personen van verschillend of van hetzelfde geslacht” (onderlijning TW). 
165

 Wetsontwerp tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, Advies nr. 32.008/2, Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 1692/1, 19; vgl. J. DELVA, 
“Homohuwelijk en homo-ouderschap onder het kijkglas van de wetgever. Toetsing aan het gelijkheidsbeginsel en aan het 
kinderrechtenverdrag”, TBP 1998, (463) 465. 
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 Arbitragehof 21 december 2000, nr. 138/2000, BS 8 maart 2001, r.o. B.7.; Arbitragehof 12 juli 2001, nr. 95/2001, BS 13 
november 2001, r.o. B.9. 
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verwoord: “De wetgever vermocht te oordelen dat hij die huwt, aanvaardt in beginsel beschouwd te 

worden als vader van ieder kind dat zijn vrouw zal baren”.167  

De band tussen huwelijk en het kader voor het opgroeien van kinderen kwam ten slotte nog tot 

uiting in art. 232, eerste lid BW: de toekenning van de echtscheiding op grond van twee jaar feitelijke 

scheiding mocht niet de materiële toestand van de minderjarige kinderen uit het huwelijk van de 

echtgenoten geboren of door hen geadopteerd op gevoelige wijze verslechteren.168 Voorts kan nog 

worden gewezen op art. 2253 BW dat de verjaring van o.m. onderhoudsvorderingen (bv. art. 203 

BW) schorst tijdens het huwelijk. Daarmee beoogde de wetgever de stabiliteit van de huwelijksband 

te bevorderen en het risico te vermijden dat de relatie zou verslechteren door een gerechtelijk 

optreden.169 Ongetwijfeld werd dit mede ingegeven ter bescherming van de belangen van de 

kinderen die uit de echtverbintenis werden geboren; het recht mag geen aanleiding geven tot een 

echtbreuk.  

33. Een eerste ontwikkeling die plaatsvond was van (hetero-)huwelijk naar (sekse-neutraal) 

duurzame affectieve samenleving.170 De nauwe band tussen huwelijk en procreatie geldt vandaag 

niet meer zo absoluut.171 De kern is komen te liggen bij de duurzame affectieve samenleving tussen 

twee personen. Het is volgens de wetgever in het belang van het kind dat het wordt opgevoed 

binnen een duurzame affectieve samenlevingsvorm ongeacht het al dan niet ‘institutionele’ karakter 

ervan. Naast deze verschuiving valt er een tweede tendens, evenwel van relatie interne aard, waar te 

nemen. Binnen de duurzame affectieve samenlevingsvorm speelt het geslacht geen rol meer. Dit 

geldt zelfs binnen het huwelijk. Het is dan ook evident dat het huwelijk als concept op zich niet meer 
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 Ook in andere takken van de wetenschap (pedagogie, theologie) wordt gewezen op de evidente binding die er bestond 
tussen het huwelijk en de voortplanting, huwen betekende ook een opvoedingengagement aangaan, zie: H. VAN 
CROMBRUGGE, “Aantal stellingen in verband met de opvoedingsbelofte” in X., Van huwelijkscontract naar 

opvoedingsbelofte, Brussel, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen en Het Vlaams Centrum voor het Welzijn van 
Kinderen en Gezinnen met steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Gezin en Maatschappelijk 
Welzijn, 2006, 13-14; A. LIEGEOIS, “Een ethische kijk op de opvoedingsbelofte” in X., Van huwelijkscontract naar 

opvoedingsbelofte, Brussel, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen en Het Vlaams Centrum voor het Welzijn van 
Kinderen en Gezinnen met steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Gezin en Maatschappelijk 
Welzijn, 2006, 85; J. VAN BAVEL, “Het ouderschap tussen sacrament en contract” in X., Van huwelijkscontract naar 

opvoedingsbelofte, Brussel, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen en Het Vlaams Centrum voor het Welzijn van 
Kinderen en Gezinnen met steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Gezin en Maatschappelijk 
Welzijn, 2006, 86-87. 
168

 Zie de ratio hierachter: Parl.St. Senaat 1972-73, nr. 141, bijlage 1, 1-2; deze bepaling werd, mede in het licht van de 
hierna beschreven ontwikkelingen, door het Arbitragehof ongrondwettig verklaard: Arbitragehof 12 mei 2004, EJ 2004, 110, 
noot F. SWENNEN; NjW 2004, 1024, noot G. VERSCHELDEN en RW 2004-05, 851, noot T. ROBERT; er zijn weinig 
toepassingen van bekend, zie: T. ROBERT, “De kinderbeschermingsexceptie: geen lacune, wel discriminerend”, RW 2004-05, 
(853), nrs. 2-3. 
169

 Zie r.o. B.4. Arbitragehof 14 september 2006, EJ 2006, 97, noot P. SENAEVE, alwaar nog wordt gewezen op art. 221 en 
223 BW die tot doel hebben snel conflicten op te lossen die ontstaan uit de huwelijksonenigheid en zoveel mogelijk te 
zorgen voor het herstel van de verstandhouding tussen de echtgenoten zodat het huwelijksleven kan worden hervat (r.o. 
B.5.). 
170

 Vgl. met de tendenzen naar defamilialisering en etatisering van het huwelijk beschreven door A. HEYVAERT reeds eind 
de jaren ’70: A. HEYVAERT, “Het wezen van de instituten afstamming en huwelijk”, RW 1979-80, (738) 762-770. 
171

 Vgl. H. VAN CROMBRUGGE, “De herontdekking van de tragiek van het ouderschap: opvoeden in de 21
ste

 eeuw” in 
HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN (ed.), Waanzin van het gezin. Duurzame relaties en opvoeden in de 21

ste
 

eeuw, Tielt, Lannoo, 2005, 41-50; H. VAN CROMBRUGGE, “Geen opvoeding zonder uitgesproken engagement. Van 
huwelijksbelofte naar opvoedingscontract” in H. VANCROMBRUGGE en E. LOMBAERT (eds.), Gezin en opvoeding: weldadig 

en gewelddadig, Antwerpen, Garant, 2005, 77-99, in het bijzonder stelling 2 en 3. Deze stellingen werden gepresenteerd op 
de studiedag “Van huwelijkscontract naar opvoedingsbelofte. Forumdag 11 mei 2006”, georganiseerd door het Hoger 
instituut voor gezinswetenschappen en Vlaams centrum voor kinderen en gezinnen en dit naar aanleiding van V.N., 
“International Day of Families 15 May 2006. “Changing Families: Challenges and Opportunities””, 
http://www.un.org/esa/socdev/family/IntObs/IDF/IDFFrames/IDF2006.htm. 
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gebonden is aan procreatie, tenzij wordt aangenomen dat er andersoortig huwelijksconcept 

(bijkomend) werd ingevoerd (zie hierover, Infra nr. 42). Niettemin blijft seksualiteit een rol spelen. 

Onder affectieve samenleving wordt nog steeds een seksueel-affectieve samenleving bedoeld. 

Hierna wordt in hoofdlijnen de ontwikkelingen geschetst die daartoe aanleiding hebben gegeven. 

Een aantal van deze ontwikkelingen zijn ingegeven ter eerbiediging van mensenrechten.  

 

Volledigheidshalve moet worden verduidelijkt dat het onderzoek betrekking heeft op de abstracte 

binding tussen een samenlevingsvorm en het opgroeikader voor een kind. Zo vormde reeds in 1804 

de impotentie of steriliteit van één van de echtgenoten geen grond tot nietigverklaring van het 

huwelijk, zelfs niet op grond van dwaling of bedrog172. Het huwelijk kon aldus reeds in concreto 

rechtsgeldig worden afgesloten zonder dat de kandidaat-echtgenoten tot doel hadden kinderen uit 

hun echtverbintenis te laten voortspruiten.  

34. De eerste ontwikkeling houdt verband met de band tussen huwelijk en afstamming. De 

situering van seksualiteit en aldus ook procreatie binnen het huwelijkse kader had tot gevolg dat niet 

enkel op seksualiteit gebaseerde buitenhuwelijkse samenlevingsvormen als verwerpelijk werden 

beschouwd in het recht, maar ook buiten het huwelijk geboren kinderen die uit zulke relatie 

voortsproten. De wetgever maakte in het afstammingsrecht het onderscheid tussen twee 

categorieën van kinderen. Vooreerst waren er de kinderen geboren binnen het huwelijk, zij werden 

aangeduid met de term ‘wettige kinderen’. Daartegenover stonden de natuurlijke kinderen die 

geboren werden buiten het huwelijk. Aan laatstgenoemde categorie van kinderen werd een veel 

minder gunstig juridisch regime toebedeeld.173 Om een band met de moeder tot stand te brengen 

moest de moeder o.m. het kind erkennen. 

 

Het EHRM veroordeelde deze regelgeving scherp. Op drie punten werd zij onverenigbaar geacht met 

het EVRM.174 Uiteindelijk heeft de wetgever ingegrepen en bij wet van 31 maart 1987175 het 

afstammingsrecht grondig hervormd.176 Voortaan behoort het onderscheid tussen natuurlijke en 

wettige kinderen tot het verleden. Het huwelijk behoudt een rol bij de vaststelling van de 
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 Zie hierover uitgebreid: T. WUYTS, “De grens tussen de echtscheiding op grond van grove beledigingen en de 
nietigverklaring van een huwelijk, bekeken vanuit huidig en toekomstig perspectief”, EJ 2005, 73-78. 
173

 De wetgever was o.m. bevreesd over de vermogensrechtelijke gevolgen die een integratie van buitenechtelijke kinderen 
in de familie van hun ouder(s) zou teweegbrengen: zie L. VAN SLYCKEN, “Het nieuwe afstammings- en adoptierecht: een 
evolutie of een revolutie?”, RW 1987-88, (345) 345. 
174

 1° voor de wijze waarop de ouderlijke band tussen moeder en natuurlijk kind tot stand werd gebracht; 2° zelfs na een 
procedure van erkenning door de moeder er geen erkenning van de rechtsbetrekkingen met de ouders van de moeder 
gebeurde; 3° een natuurlijk kind werd gediscrimineerd ten opzichte van een wettig kind, aangezien het zelfs na door de 
moeder erkend en geadopteerd te zijn, het niet de rechten kreeg die aan een wettig kind toekwamen: EHRM Marckx t./ 
België, arrest van 13 juni 1979, Publ.Hof, Serie A, Vol. 31; de weigering van rechters (waaronder het Hof van Cassatie) om 
rekening te houden met de gevolgen van dit arrest en het stilzitten van de wetgever leidde opnieuw tot een veroordeling: 
EHRM nr. 12849/87, 29 november 1991 (Vermeire/België), Publ.Hof, Serie A, Vol. 270-A; zie uitgebreid: P. DE HERT, “Artikel 
8. Recht op privacy” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, I, 
Antwerpen, Intersentia, 2004, (705) nr. 29, 746-748 en de verwijzingen aldaar; P. SENAEVE, “Het Marckxarrest, de directe 
werking en het Hof van Cassatie”, RW 1985-86, 1823-1838; N. VAN LEUVEN, “Art. 8 en 14 EVRM in de Belgische rechtspraak 
inzake personen- en familierecht” in P. SENAEVE en P. LEMMENS (eds.), De betekenis van de mensenrechten voor het 

personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, (49) 52-54 en de verwijzingen aldaar.  
175

 Wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming, BS 27 mei 1987. 
176

 Zie hierover: L. VAN SLYCKEN, “Het nieuwe afstammings- en adoptierecht: een evolutie of revolutie”, RW 1987-88, 345-
356; P. SENAEVE (ed.), Het nieuwe afstammingsrecht, Leuven, Acco, 1987, 473 p.; J. DALCQ, “La réforme du droit de la 
filiation”, JT 1987, 393-407. 
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afstammingsband177, doch heeft geen impact meer op de gevolgen van de vastgestelde 

afstammingsband (art. 334 BW).178  

De gewijzigde uitgangspunten inzake het afstammingsrecht hebben ook tot aanpassingen in het 

adoptierecht geleid. De wet van 27 april 1987179 maakte het mogelijk dat een kind ten volle werd 

geadopteerd door één persoon. Het kind hoefde daartoe niet het kind te zijn van de partner of de 

echtgenoot. Hiermee werd afgestapt van de idee dat een volwaardige afstammingsband slechts kan 

worden vastgesteld binnen een huwelijk en aldus in principe tweezijdig is.180 De wetgever oordeelde 

dat de volle eenouderadoptie een logisch gevolg is van de gewijzigde opties inzake het 

afstammingsrecht.181 Opvallend daarbij is dat, hoewel aanvankelijk werd geponeerd dat het (oud) 

art. 368 BW een scharniertekst was en er vragen omtrent het belang van het kind182, de 

betrokkenheid van de moeder ingeval het een mannelijke adoptant betreft en het enkelvoudige 

statuut rezen, de wetgever een jaar later zonder rekening te houden met deze opmerkingen met 

eenparigheid de wettekst heeft goedgekeurd. De rechtsleer keek terecht, zo bleek althans 

achteraf183, met enige bezorgdheid naar de nieuwe mogelijkheid van de volle adoptie door één 

persoon, in het bijzonder bij de heterofamiliale adopties.184  

35. Zoals hoger aangegeven (Supra, nr. 30) werd het overspelige concubinaat met vorming van 

duurzame leefgemeenschap tot begin de jaren ’90 strijdig bevonden met bepalingen van openbare 

orde, zodat het verlies van de voordelen van een overspelige concubinaatsverhouding noodzakelijk 

onrechtmatig was en geen aanleiding kon geven tot schadevergoeding.185 Een definitieve 

omwenteling kwam er door de decriminalisering van het overspel186 en de erkenning van het privé- 

gezins- en familieleven. Dit laatste lag in de lijn der verwachtingen, nu ook het EHRM reeds bij arrest 
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 Althans voor de vaststelling van de afstammingsband langs vaderszijde, zie art. 315 en 317 BW. 
178

 Voor kinderen verwekt in overspel heeft de wetgever enkele uitzonderingen bepaald: Luidens art. 334bis BW mag een 
kind dat in overspel verwekt werd, slechts met toestemming van de niet overspelige echtgenoot worden opgevoed in de 
gezinswoning. Krachtens art. 745quater, § 1, 2

de
 lid BW kunnen door de vooroverleden echtgenoot in overspel verwekte 

kinderen niet om de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot verzoeken. Overeenkomstig art. 837 
BW kunnen in overspel verwekte kinderen uit de verdeling in natura worden uitgesloten. Zij ontvangen dan de 
tegenwaarde van hun deel. Deze uitzonderingen werden echter afgeschaft door art. 24 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, ed. 6. 
179

 BS 27 mei 1987. 
180

 R. UYTTENDAELE, “De volle eenouderadoptie” in P. SENAEVE (ed.), Adoptie. Verlatenverklaring van minderjarigen, 
Leuven, Acco, 1990, (91) 91, nr. 126. 
181

 Vgl. de opvatting van de wetgever over de ratio van de eenouderadoptie bij de bespreking van de wetsvoorstellen tot 
het toegankelijk maken van de adoptie door paren van gelijk geslacht: Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, Verslag namens de 
commissie justitie, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1460/6, 15, 82, 93, 105-106. 
182

 Zie ook de waarschuwingen van de psychologen aangehaald door I. LAMMERANT, “La réforme de l’adoption en droit 
interne”, JT 1987, (509) 510, nr. 8; nochtans oordeelde de wetgever ook dat het in het belang van het kind is dat het wordt 
opgevoed door een gehuwd koppel. Het huwelijk biedt meer stabiliteit dan een hetero- of homoconcubinaat: I. 
LAMMERANT, “Quelques problèmes actuels soulevés par l’adoption plénière”, TBBR 1988, (525) 538, nr. 33 en de 
verwijzingen aldaar. 
183

 Zie hierover uitgebreid: R. UYTTENDAELE, “De volle eenouderadoptie” in P. SENAEVE (ed.), Adoptie. Verlatenverklaring 

van minderjarigen, Leuven, Acco, 1990, (91) 91-94 en de aldaar aangehaalde verwijzingen naar de parlementaire 
voorbereiding. 
184

 R. UYTTENDAELE, “De volle eenouderadoptie” in P. SENAEVE (ed.), Adoptie. Verlatenverklaring van minderjarigen, 
Leuven, Acco, 1990, (91) 94, nr. 128 en de in voetnoot opgenomen verwijzingen en resultaten van een praktijkenquête.   
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 Zie over deze ontwikkelingen en de impact op de vraag of huwelijksverplichtingen van openbare orde zijn: J. GERLO, 
“Het concubinaat en het Hof van Cassatie” (noot onder Cass. 1 februari 1989), Not.Fisc.M. 1991, 117-121. 
186

 Wet van 20 mei 1987 tot opheffing van de artikelen 387 en 390 van het Strafwetboek inzake overspel, BS 12 juni 1987. 
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van 18 december 1986 overwoog dat ook het overspelige gezin dat door de verzoekers werd 

gevormd, de bescherming moest genieten verleend bij art. 8 EVRM.187  

 

36. De volgende ontwikkeling situeert zich op het vlak van het ouderlijk gezag. Bij wet van 13 

april 1995188 werd het beginsel van gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag over een 

gemeenschappelijk kind ingevoerd, ongeacht het al dan niet samenleven van de ouders.189 Voorheen 

bepaalde de wet dat het gezag werd toevertrouwd aan de ouder die de materiële bewaring over het 

kind had. Dit leidde er vaak toe dat na echtscheiding de moeder de materiële bewaring en aldus ook 

de uitoefening van het ouderlijk gezag kreeg toebedeeld, terwijl de vader zich tevreden moest stellen 

met een bezoekrecht en een recht van toezicht.190 De wetgever wilde met deze wijziging het principe 

introduceren dat na echtscheiding beide ouders verantwoordelijkheid voor hun kinderen blijven 

dragen.191 Om die reden werd het wetsvoorstel uitgebreid tot de uitoefening van het ouderlijk gezag 

in het algemeen, ongeacht of de ouders al dan niet gehuwd zijn, samenwonen of niet, dan wel of ze 

uit de echt of feitelijk gescheiden zijn. De wetgever wees er op dat het begrip ‘ouderlijk gezag’ 

variabel is en de inhoud ervan evolueert afhankelijk van sociologische en culturele evolutie van de 

verhouding tussen ouders en kind. Ten slotte gaf de wetgever aan dat het ouderlijk gezag een geheel 

van bevoegdheden, rechten én plichten van de ouders is om te voorzien in het onderhoud en de 

opvoeding van hun kinderen. Het zijn functionele rechten die alleen in het belang van de kinderen 

worden uitgeoefend.192 Het belang van het kind blijkt tijdens de parlementaire voorbereiding het 

belangrijkste uitgangspunt te vormen voor de nieuwe regelgeving.193  

 

De wetgever betrachtte met de expliciete opname van het gezagsco-ouderschap in de wet in de 

praktijk voornamelijk twee doelstellingen te realiseren. Vooreerst moest er een einde komen aan de 

onzekerheid die ten gevolge van de uiteenlopende rechtspraak was ontstaan inzake de mogelijkheid 

om een gezagsco-ouderschapsregeling te verkiezen. De nieuwe regeling moest de gerechtelijke 

tussenkomst in het gezinsleven terugdringen. Ten tweede beoogde de wetgever de traditionele 

terughoudendheid tegenover gezagsco-ouderschap te doorbreken. Door de principiële voorkeur voor 

gezamenlijke gezagsuitoefening moest er een mentaliteitswijziging worden teweeggebracht: ouders 
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 EHRM Johnston e.a. t./ Ierland, arrest van 18 december 1986, Publ.Hof., Series A, Vol. 112, § 56, zie verder: EHRM 
Keegan t./ Ierland, arrest van 26 mei 1994, Publ.Hof., Series A, Vol. 290, § 44; EHRM nr. 68864/01, 22 december 2004 
(Merger en Cros/Frankrijk), § 44.  
188

 Wet van 13 april 1995 betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, BS 24 mei 1995. 
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 Zie hierover uitgebreid: P. SENAEVE, “De wet van 13 april 1995 aangaande de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk 
gezag en het omgangsrecht”, EJ 1995, 33-48; D. DELI, “De uitdrukkelijke wettelijke erkenning van de gezamenlijke 
uitoefening van het ouderlijk gezag en van het recht op persoonlijk contact”, RW 1996-97, 1-7; J.-L. RENS, “De gezamenlijke 
uitoefening van het ouderlijk gezag”, T.Not. 1995, 547-556; P. HOFSTROSSLER, “De wet van 13 april 1995 betreffende de 
gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag” in AJT-dossier 1995-96, nr. 2, 29-35. 
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 Zie Wetsvoorstellen betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, Verslag namens de commissie 
justitie, Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 1430/4, 24. 
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 Er wordt ook gewezen op het feit dat er heel wat nieuwe samenlevingsvormen zijn ontstaan. De draagwijdte van de wet 
is dan ook ruimer gepercipieerd vanuit het belang van het kind, ongeacht de samenlevingsvorm: Wetsvoorstellen 
betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Kamer 
1993-94, nr. 1430/4, 7; zie verder ook het advies van M.-T. MEULDERS-KLEIN, Parl. St. Kamer 1993-94, nr. 1430/7, 54-55. 
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 Wetsvoorstel betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, Toelichting, Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 
1430/1, 2-3; Wetsvoorstellen betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, Verslag namens de 
commissie justitie, Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 1430/4, 3-4, alwaar de wetgever ook verwees naar een resolutie van het 
Europees parlement van 8 juli 1986 (Publicatieblad EG, C 227 van 8 september 1986) en de aanpassing van de wetgeving 
verschillende landen, inzonderheid Frankrijk die een belangrijke inspiratiebron vormde. 
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 D. DELI, “De uitdrukkelijke wettelijke erkenning van de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag en van het recht 
op persoonlijk contact”, RW 1996-97, (1) 1, nr. 1. 



53 
 

moeten voortaan hun persoonlijke moeilijkheden overstijgen om alles wat de kinderen aanbelangt 

los te koppelen van hun interrelationele problemen.194 

Binnen de geschetste ontwikkelingen heeft de invoering van het beginsel van de gezamenlijke 

uitoefening van het ouderlijk gezag (het zgn. gezagsco-ouderschap) ertoe geleid dat de uitoefening 

van het ouderlijk gezag los werd gekoppeld van de samenleving tussen de ouders en aldus ook van de 

relatie tussen die ouders.195 Het maakt in beginsel aldus niet meer uit of de ouders samenleven of in 

welk verband zij samenleven, bv. gehuwd, ongehuwd of met een nieuwe partner.196  

37. Voortbouwend op het feit dat de feitelijke samenleving werd beschouwd als geoorloofd, 

heeft zich ook een omwenteling voorgedaan in de rechtspraak m.b.t. de adoptie door een feitelijke 

partner van de ouder. De adoptie werd tot begin de jaren ’90 in deze situatie geweigerd omdat ze 

niet op een wettige reden zou berusten. Dat was ook logisch, aangezien de adoptie tot doel had de 

geadopteerde in een milieu te brengen waarin verwantschapsbanden totstandkwamen die 

vergelijkbaar zijn met de biologische afstamming.197 Enerzijds ontnam een adoptie van een wettig 

kind door een feitelijke partner de bescherming van de wettige afstamming. Anderzijds werd 

daardoor het concubinaat als ongeoorloofde samenlevingsvorm beschermd en bestendigd.198 

Vermits de samenlevingsvorm geen invloed meer heeft op de gevolgen van de afstamming (Supra, 

nr. 34) en (zelfs) het overspelige concubinaat niet meer als onwettig wordt gekwalificeerd (Supra, nr. 

35), gaat deze opvatting niet meer op.199 Het EHRM is overigens van oordeel dat art. 8 EVRM ook van 

toepassing is op een transseksuele man wat betreft zijn relatie tot de vrouwelijke partner en het bij 

haar via KID verwekte kind met wie hij een feitelijk gezin vormt.200  

 

Niettemin bestond er nog een tweede probleem waarop een adoptieverzoek strandde, nl. de adoptie 

moet de geadopteerde tot voordeel strekken.201 Een adoptie door de feitelijke partner van de ouder 

had immers tot gevolg dat de ouder steeds het ouderlijk gezag over zijn kind verloor (oud art. 361, § 

1, eerste lid en § 2, eerste lid BW).202 Het Grondwettelijk Hof oordeelde op een prejudiciële vraag in 

een zaak van een gewone adoptie door de feitelijke partner van de ouder bij arrest van 3 mei 2000203 

dat (oud) art. 361, § 1, eerste lid en § 2, eerste lid BW de art. 10 en 11 Gw. niet schonden. Met een 

bijzonder korte motivering gaf het Hof te kennen dat de wetgever, gelet op de wettelijke gevolgen 
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van het huwelijk204, die instelling ten aanzien van ongehuwd samenwonen in dat opzicht had kunnen 

bevoorrechten [r.o. B.3.2.]. Opvallend daarbij was dat het Grondwettelijk Hof ambtshalve aangaf dat 

het geen antwoord moest bieden op de vraag of de uitzondering voor de gewone adoptie bij huwelijk 

uitgebreid moest worden tot de wettelijke samenwoning (zie hierover Infra, nr. 39). De rechtsleer 

plaatste een aantal terechte bedenkingen bij deze uitspraak.205 

In een arrest van dezelfde datum206 oordeelde het Grondwettelijk Hof daarentegen dat (oud) art. 

370, § 1, tweede lid BW wél de artikelen 10 en 11 Gw. schond. (Oud) art. 370, § 1, tweede lid BW 

bepaalde dat een kind na volle adoptie in alle gevallen ophield te behoren tot zijn vorige familie. Een 

volle adoptie door een feitelijk samenlevende partner had derhalve tot gevolg dat het kind alle 

juridische banden met zijn oorspronkelijke ouder(s) verloor, dus ook ingeval de ouder samenleefde 

met de adoptant en het kind. Eerder207 oordeelde het Hof reeds dat (oud) art. 370, § 1, tweede lid 

BW strijdig was met art. 10 en 11 Gw. indien het zo geïnterpreteerd werd dat in geval van volle 

adoptie door de stiefouder, de juridische band met de ouder-echtgenoot van de adoptant niet 

behouden bleef. Het Grondwettelijk Hof stelde vast dat het doel van de wet van 27 april 1987 er in 

bestond om, zoals bij de wettiging door adoptie onder de wet van 21 maart 1969, het geadopteerde 

kind het voordeel van een dubbele afstamming te geven in het kader van een gezin samengesteld 

rond twee echtgenoten [r.o. B.3.].208 De feitelijke samenleving werd door het Grondwettelijk Hof in 

deze situatie aldus gelijk gesteld met het huwelijk; een idee dat de wetgever in 1987 duidelijk niet 

voor ogen had.209 Daarenboven moet de feitelijke samenleving niet enige duurzaamheid vertonen210 

(zie evenwel actueel, Infra nr. 43). 

Het onderscheid tussen het oordeel van het Grondwettelijk Hof in hoger vermelde zaak van gewone 

adoptie en voornoemde zaak m.b.t. een volle adoptie houdt verband met de onevenredigheid van de 

maatregel t.a.v. het beoogde doel, nl. de volledige integratie van het ten volle geadopteerde kind in 

zijn adoptieve gezin alsof hij uit dat gezin geboren was.211 Bij volle adoptie verloor de geadopteerde 

zijn afstammingsband met de oorspronkelijke ouder, zelfs al woonde hij met de ouder samen. Een 

geïnstitutionaliseerde vorm van duurzaam samenleven kon dergelijk verregaand verschil in 

behandeling t.a.v. het ongehuwde samenleven niet verantwoorden. Bij gewone adoptie daarentegen 

                                                           
204

 Het Arbitragehof wees op de “geïnstitutionaliseerde vorm van duurzaam samenleven” [r.o. B.3.2.]. 
205

 Twee bedenkingen werden geformuleerd: 1° omwille van de loskoppeling van het ouderlijk gezag en het huwelijk; 2° 
kunnen er bij de vermeende stabiliteit en duurzaamheid van resp. huwelijk en wettelijke samenwoning enkele reserves 
geopperd worden, zie: I. ANNÉ, “Recente ontwikkelingen inzake adoptie” in P. SENAEVE (ed.), Themis Personen- en 

Familierecht, Brugge, die Keure, 2001, (33) 46, nr. 16 en de aldaar aangehaalde referenties. 
206

 Arbitragehof 3 mei 2000, nr. 53/2000, AA 2000, 727; JLMB 2000, 1066, noot D. PIRE; JT 2000, 536, noot Y.-H. LELEU; RW 
2000-01, 687, noot; Rev trim.dr.fam. 2000, 415; TBP 2001, 344 en TJK 2000, 76, noot. 
207

 Arbitragehof 6 november 1997, nr. 67/97, Rev.trim.dr.fam. 1997, 410; JLMB 1998, 1192, noot D. PIRE; Not.Fisc.M. 1998, 
148, noot I. VAN OPSTAL; Chron.dr.not. 1998, XXVII, noot E. VIEUJEAN.  
208

 Zie over de betwisting in interpretatie en de keuze van het Arbitragehof: I. VAN OPSTAL, “Het kind ten volle geadopteerd 
door zijn stiefouder: ongelijk behandeld?”, (noot onder Arbitragehof 6 november 1997), Not.Fisc.M. 1998, (150) 151-153 en 
157. 
209

 G. VERSCHELDEN, “Adoptie door de ongehuwde partner, ouderlijk gezag en het belang van het kind” (noot onder 
Jeugdrb. 11 januari 2000), TBBR 2000, (408) 417, nr. 21; Cf. R. UYTTENDAELE, “De volle stiefouderadoptie: dode letter of 
uitzondering”, RW 1989-90, (1049) 1053, nr. 15, gelet op de parlementaire voorbereiding; de wetgever oordeelde immers 
dat een feitelijk (homo- of hetero)paar niet voldoende garanties biedt voor duurzaam gezinsleven: zie I. LAMMERANT, “La 
réforme de l’adoption en droit interne”, JT 1987, (509) 510, nr. 9 en de verwijzingen aldaar. 
210

 G. VERSCHELDEN, “Adoptie door de ongehuwde partner, ouderlijk gezag en het belang van het kind” (noot onder 
Jeugdrb. 11 januari 2000), TBBR 2000, (408) 417, nr. 21. 
211

 Over het doel: I. LAMMERANT, “Quelques problèmes actuels soulevés par l’adoption plénière”, TBBR 1988, (525) 538-
539; R. UYTTENDAELE, "De volle éénouderadoptie" in P. SENAEVE (ed.), Adoptie – Verlatenverklaring van minderjarigen, 
Leuven, Acco, 1990, 107-118.  



55 
 

bleef de afstammingsband wel behouden, maar verloor de oorspronkelijke ouder de rechten van 

ouderlijk gezag over zijn kind.212 Bij ongehuwde samenwoning zou dit laatste aldus niet opwegen 

tegen het doel van de adoptie.213  

Het huwelijk vormde derhalve geen essentiële grondslag meer voor familieleven tussen ouders en 

hun kinderen noch tussen partners onderling.214 Het vormen van een feitelijk gezin was geoorloofd 

en werd beschermd. Verder in dit deel wordt duidelijk dat de feitelijke leefgemeenschap als geschikt 

kader waarbinnen een kind kan worden opgevoed nader wordt bepaald door de duurzame affectieve 

samenleving (Infra, nr. 43).  

38. Bij wet van 23 november 1998215 werd een buiten het huwelijk georganiseerde 

samenlevingsvorm ingevoerd, nl. “de wettelijke samenwoning” (art. 1475-1479 BW). De wetgever 

beoogde met de invoering ervan geen nieuwe instelling in het leven te roepen, doch slechts een 

pragmatische regeling van vermogensrechtelijke en geldelijke kwesties van de partners uit te 

werken. De seksuele of affectieve aard van deze relatie speelt geen enkele rol.216 De wettelijke 

samenwoning veronderstelt aldus enkel een toestand van samenleven en niet de vorming van een 

duurzame levensgemeenschap.217 Dit belet echter niet dat de wettelijke samenwoning wel een 

seksuele of minstens een affectieve (zij het louter vriendschappelijke) band impliceert.218 De 
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wettelijke samenwoning heeft volgens de wetgever geen betrekking op het statuut van de personen 

en strekt er enkel toe de contractuele betrekkingen tussen de individuen te regelen.219 Niettemin 

oordelen sommige auteurs terecht dat de wettelijke samenwoning wél de staat van de persoon 

raakt.220  

 

Uit het voorgaande volgt dat de wettelijke samenwoning, althans volgens de wetgever en de 

rechtsleer, verschilt van het huwelijk op een essentieel punt: de vorming van een duurzame 

leefgemeenschap. Dit verschil wordt echter alsmaar kleiner. Belangrijk voor dit proefschrift is de 

vraag in hoeverre er een onderscheid bestaat tussen een gehuwd paar en twee personen die 

wettelijk samenwonen wat betreft het (wenselijk) kader waarbinnen een kind wordt opgevoed. De 

vraag rijst of de wettelijke samenwoning daadwerkelijk beperkt is tot de creatie van een 

vermogensrechtelijke verhouding tussen de wettelijk samenwoners? De volgende ontwikkeling 

maakt duidelijk dat ook de toetreding tot het instituut ‘wettelijke samenwoning’ het voornemen om 

een gemeenschappelijk gezinsleven te vormen tot uitdrukking brengt.  

39. Het Grondwettelijk Hof oordeelde bij arrest van 28 november 2001221 dat het voormalige art. 

361, § 2, eerste lid BW de artikelen 10 en 11 Gw. schond, doordat een adoptie van een kind of 

adoptief kind van een wettelijk samenwoner door de wettelijk samenwonende partner van ongelijk 

geslacht222 bij toepassing van voornoemde bepaling ertoe leidde dat eerstgenoemde het ouderlijk 

gezag over het kind verloor, hoewel hij bleef samenleven met zijn kind [r.o. B.7.]. 

 

Het Grondwettelijk Hof stelde vast dat het doel dat de wetgever bij de voorbereiding van de wet van 

27 april 1987223 voor ogen had er in bestond er op toe te zien dat het kind, via de adoptie, in een 

milieu komt waarin verwantschapsbanden tot stand kunnen komen die vergelijkbaar zijn met de 

biologische afstamming (vgl. Supra, nr. 37). Tevens liet de wetgever gelden dat het in het belang van 

het kind is opgevoed te worden door een paar om het psychologische evenwicht van het kind te 

garanderen.224 Welnu, door een wettelijke samenwoning aan te gaan, onderschrijven personen een 

wettelijke instelling die, zonder identiek te zijn met de instelling van het huwelijk, voor de 

medecontractanten specifieke rechten en plichten doet ontstaan. Het Grondwettelijk Hof wijst 

inzonderheid op de plicht voor elk van de samenwonenden bij te dragen in de lasten van het 

samenleven naar evenredigheid van hun mogelijkheden, waarbij elke niet-buitensporige schuld 
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aangegaan door één van de wettelijk samenwonenden ten behoeve van het samenleven en van de 

kinderen die door hen opgevoed worden, de andere samenwonende hoofdelijk verbindt (art. 1477 

e.v. BW) [r.o. B.5.]. Hierdoor geven zij volgens het Grondwettelijk Hof het bestaan van een 

voornemen van een gemeenschappelijk gezinsleven te kennen. Ingeval één van de samenwonenden 

een kind heeft, is het in overeenstemming met het belang van dat kind dat het de andere 

samenwonende als zijn vader of zijn moeder zou kunnen beschouwen [r.o. B.6.].  

Het ontnemen van het ouderlijk gezag na een gewone adoptie door de wettelijk samenwonende 

partner (cf. art. 361, § 2, eerste lid BW) is dermate onredelijk dat het de jeugdrechter ertoe kan 

aanzetten de homologatie van de adoptie te weigeren, zelfs indien hij vaststelt dat zij het belang van 

het kind zou dienen [r.o. B.8.]. Het objectieve verschil tussen gehuwde paren en paren die wettelijk 

samenwonen kan een ongelijke behandeling niet verantwoorden. Het is in strijd met het doel van de 

wetgever en het is daarenboven onevenredig met de zorg van de wetgever om het instituut van het 

huwelijk te bevoorrechten [r.o. B.8.].  

Uit dit arrest kan vooreerst worden afgeleid dat naar het oordeel van het Grondwettelijk Hof de 

wettelijke samenwoning, althans tussen twee personen van verschillend geslacht, de nodige 

waarborgen biedt voor een stabiele gezinssituatie.225 De wettelijke samenwoning wordt op dit punt 

aldus gelijkgeschakeld met het huwelijk. Het arrest biedt evenwel geen antwoord op de vraag of dit 

ook geldt voor wettelijk samenwonenden van hetzelfde geslacht226, noch doet het uitspraak over de 

verwantschapsbanden die er tussen twee wettelijk samenwonenden kunnen bestaan. De wettelijke 

samenwoning staat immers ook open voor personen die bloed- of aanverwant zijn van elkaar (art. 

1475 BW).227  

In de rechtsleer werd gesuggereerd dat dezelfde oplossing moet gelden voor wettelijk 

samenwonenden van hetzelfde geslacht, aangezien die door het afleggen van de verklaring van 

wettelijke samenwoning het voornemen een gemeenschappelijk gezinsleven te kennen geven.228 De 

wetgever heeft daarenboven zelf aangegeven dat al wie in een gezinsverband samenleeft, ongeacht 

de aard van de affectieve band, een ondubbelzinnige juridische bescherming genieten.229 Inmiddels 

heeft de wetgever de (stiefouder)adoptie voor paren van gelijk geslacht mogelijk gemaakt (Infra, nr. 

44). 
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Ten tweede valt op dat het Grondwettelijk Hof wel uitdrukkelijk wees op de vermogensrechtelijke 

gevolgen van de wettelijke samenwoning, doch geen oog had voor het juridisch precaire karakter 

ervan.230 De wettelijke samenwoning kan immers te allen tijde op verzoek van één partij worden 

beëindigd (art. 1476, § 2, tweede lid BW), waardoor meteen ook al de gevolgen die het met zich 

meebracht onmiddellijk worden beëindigd.231 Bovendien rust er op de wettelijk samenwoner geen 

verplichting tot samenwoning zoals die wel geldt voor gehuwden (art. 213 BW). Zoals LELEU terecht 

opwerpt, is het precies de stabiliteit232 van de wettelijke samenwoning die fundamenteel is voor de 

beoordeling van het belang van de geadopteerde (zie in dit verband ook Infra, nr. 43).233   

Ten derde wijzigde het Grondwettelijk Hof zijn eerdere benadering van de wettelijke samenwoning. 

Het Grondwettelijk Hof overwoog eerder bij een beroep tot nietigverklaring van de wet tot invoering 

van de wettelijke samenwoning234 dat die wet geen instituut in het leven riep dat de wettelijk 

samenwonenden zou plaatsen in een nagenoeg identieke situatie als van gehuwden, maar slechts 

een beperkte vermogensrechtelijke bescherming creërde die gedeeltelijk werd geïnspireerd door 

bepalingen die gelden t.a.v. gehuwden [r.o. B.1.5.].235  

40. Een volgende stap in de ontwikkelingen houdt verband met het opgroeien van een kind bij 

een ouder die homoseksueel geaard is. Bij arrest van 21 december 1999236 oordeelde het EHRM dat 

de weigering tot toekenning van het ouderlijk gezag aan de vader met als doorslaggevende 

beweegreden het feit dat de vader na de echtscheiding samenleefde met zijn homoseksuele vriend, 

een schending uitmaakte van art. 14 j° art. 8 EVRM [§ 36].237 In de visie van het hof van beroep zou 

een kind grootgebracht moeten worden in een traditioneel Portugees gezin. Het hof van beroep 

oordeelde eveneens dat het hen niet toekwam te bepalen of homoseksualiteit een ziekte was of een 

seksuele gerichtheid t.a.v. personen van hetzelfde geslacht. In beide gevallen was het abnormaal en 

een kind zou niet mogen opgroeien in een abnormale situatie. Ten slotte raadde het hof van beroep 

de vader ook aan om zijn bezoeksrecht uit te oefenen op een manier dat het kind niet zou beseffen 

dat zijn vader samenleefde als paar met een andere man. Het EHRM kwam tot het besluit dat het hof 

van beroep hierdoor een onderscheid maakte gebaseerd op overwegingen die verband hielden met 

de seksuele geaardheid van de vader, wat onaanvaardbaar was onder het EVRM. Een kind kan aldus 
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evengoed worden grootgebracht in een nieuw (anders) samengesteld (feitelijk) gezin. De seksuele 

geaardheid van één van de ouders mag geen maatstaf zijn ter beoordeling van het belang van het 

kind.  

 

Meteen dient echter op de beperkte draagwijdte van het arrest te worden gewezen. Het betrof hier 

een zaak omtrent de uitoefening van het ouderlijk gezag over een kind geboren uit een vorig 

heterohuwelijk van een homoseksuele man, waardoor het arrest beperkt bleef tot een a posteriori-

regulering van een gewijzigde gezinssituatie (maar een ondanks de echtscheiding voortdurend 

familieleven). Dit arrest deed aldus geen afbreuk aan de terughoudende en onbevredigende 

opvatting van Straatsburg die oordeelde dat tussen homoseksuelen of lesbiennes onderling en in hun 

verhouding met een kind dat zij opvoeden, geen gezins- en familieleven in de zin van art. 8 EVRM kon 

bestaan (zie verder Infra, deel III, hoofdstuk 2).238  

41. Een verdere ontwikkeling naar de erkenning van samenlevingsvormen van paren van gelijk 

geslacht vond zowel plaats op mensenrechtelijk vlak, als in het interne Belgische recht. Het betreft 

meer in het bijzonder de inhoud van het recht op huwen. Lange tijd hield het EHRM, zoals de 

(voormalige) Belgische wetgeving, zich vast aan een traditioneel verticaal huwelijksconcept, waarbij 

het huwelijk gericht was op procreatie en het recht op huwen de (abstracte239) fysieke bekwaamheid 

om zich voort te planten veronderstelde.240 Het Hof sprak zich hoofdzakelijk in die zin uit bij de 

beoordeling van het vraagstuk of een transseksueel een recht op huwen met iemand van zijn 

voormalig geslacht kon putten uit art. 12 EVRM.  

 

In twee arresten241 van 2002 wijzigde het EHRM zijn visie en zette het de eerste stap naar de 

aanvaarding van een moderne, horizontale huwelijksopvatting. Het Hof oordeelde in beide zaken dat 

het recht om een gezin te stichten, niet als een voorwaarde voor het eerste aspect gewaarborgd in 

art. 12 EVRM, het recht op huwen, beschouwd kon worden. Bovendien kon de onmogelijkheid van 

een paar om een kind te verwekken of groot te brengen evenmin als dusdanig worden opgevat dat 

het hen ipso facto het recht ontnam dat gewaarborgd lag in het eerste deel van de verdragsbepaling 

(§ 98 Goodwin en § 78 I). Het Hof wees er nog op dat de begrippen ‘man’ en ‘vrouw’ in de eerste zin 

van art. 12 EVRM niet langer verwezen naar een geslachtsdeterminatie aan de hand van zuiver 

biologische criteria. Het Hof stelde ten slotte vast dat in art. 9 Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie ongetwijfeld bewust werd afgeweken van de bewoordingen van art. 12 EVRM, in die 
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zin dat de verwijzing naar mannen en vrouwen achterwege werd gelaten (§ 100 Goodwin en § 80 

I).242  

Daarmee heeft het EHRM evenwel nog geen uitspraak gedaan over het feit of in art. 12 EVRM ook 

het recht besloten ligt om een gezin te stichten buiten het huwelijk.243 Desalniettemin kan hieruit de 

bevestiging worden afgeleid dat in de visie van het EHRM het huwelijk niet langer gereduceerd kan 

worden tot een wettelijk kader voor het baren en opvoeden van kinderen. Dit lag in de lijn van de 

verwachtingen, gelet op de gelijkschakeling van kinderen geboren binnen en buiten het huwelijk, de 

mogelijkheid om de conceptie te beheersen en de toenemende juridische waardering van 

buitenhuwelijkse tweerelaties. Het stichten van een gezin is niet langer het voorrecht van gehuwde 

paren. Er kan ten slotte ook gewezen worden op het recht om zich niet voort te planten dat even 

fundamenteel is binnen het huwelijk als buiten het huwelijk.244  

Deze trend heeft zich voortgezet in de Belgische wetgeving. Bij wet van 13 februari 2003245 werd het 

huwelijk voor paren van gelijk geslacht mogelijk gemaakt. De wetgever oordeelde dat het huwelijk 

thans voornamelijk dient om de innige band tussen twee personen te veruiterlijken en te bevestigen 

en dat het zijn procreatief karakter heeft verloren.246 Daardoor was er geen enkele reden meer om 

het huwelijk niet open te stellen voor personen van hetzelfde geslacht.247 Dit had uiteraard eveneens 

gevolgen voor het rechtsgeldig afsluiten van een huwelijk door een transseksueel die een juridische 

geslachtswijziging zonder enige vorm van medische behandeling had bekomen of die niet op 
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ondubbelzinnige wijze tot zijn nieuwe sekse behoorde. Voortaan is dit huwelijk volkomen 

rechtsgeldig.248  

Het doel van het huwelijk werd opnieuw in vraag gesteld bij een beroep tot nietigverklaring bij het 

Grondwettelijk Hof tegen deze wet.249 Op het eerste middel dat de bestreden wet de artikelen 10 en 

11 mede gelezen in het licht van art. 11bis Gw. schenden doordat ze zonder redelijke verantwoording 

wezenlijk verschillende situaties op dezelfde wijze behandelen, verwees het Hof naar voornoemde 

passage uit de parlementaire voorbereiding. Volgens het Hof concipieerde de wetgever het huwelijk 

voortaan als een instituut met als voornaamste doel het creëren van een duurzame 

levensgemeenschap tussen twee personen, waarvan de gevolgen worden geregeld door de wet. Ten 

aanzien van dit concept (het creëren van een duurzame levensgemeenschap) oordeelde het Hof dat 

het verschil tussen, enerzijds personen die een levensgemeenschap willen vormen met een persoon 

van het andere geslacht, en, anderzijds, personen die dit wensen te doen met een persoon van 

hetzelfde geslacht, niet zodanig is dat deze laatsten moeten worden uitgesloten van de mogelijkheid 

een huwelijk aan te gaan [r.o. B.4.7.]. 

Ten slotte wordt ook het bestaan van de echtverbintenis niet langer meer beschermd in het belang 

van het kind. Bij arrest van 12 mei 2004 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat “het criterium van de 

wijze van echtscheiding […] geen relevante band [vertoont] met de doelstelling van de wetgever die 

erin bestaat de gevoelige verslechtering van de materiële toestand van minderjarige kinderen in het 

geval van een echtscheiding op grond van feitelijke scheiding te voorkomen. Het vereiste […] sorteert 

bovendien onevenredige gevolgen, aangezien het vervuld zijn ervan ertoe zou leiden dat een 

echtscheiding op grond van feitelijke scheiding zou kunnen worden “uitgesteld” totdat het 

minderjarige kind meerderjarig is geworden”.250 Het Grondwettelijk Hof wees er inzonderheid op dat 

het ouderlijk gezag sinds de Wet van 31 maart 1987 niet langer meer aan de huwelijkse staat van de 

ouders was gekoppeld (zie ook art. 334 BW) [r.o. B.7.1.]251 en dat ook bij de echtscheiding op grond 

van schuld met de belangen van het kind – en niet alleen met zijn materiële – rekening werd 

gehouden, zonder evenwel daarvan het toekennen van de echtscheiding afhankelijk te maken. Dit 

laatste volgde volgens het Hof uit art. 3.1 en 27 IVRK [r.o. B.7.2.]. Het feit dat de wetgever de 

stabiliteit van het huwelijk wil beschermen en het risico wil vermijden dat de relatie zou 

verslechteren door een gerechtelijk optreden bleef niettemin een wettig doel.252   

42. De hierboven omschreven ontwikkelingen hebben er weliswaar toe geleid dat een paar van 

gelijk geslacht een huwelijk kan aangaan. Niettemin blijft er institutioneel bekeken een belangrijk 
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onderscheid bestaan tussen een huwelijk afgesloten door een paar van gelijk geslacht en een 

huwelijk afgesloten door een paar van ongelijk geslacht. Het verschil ligt hem actueel nog in de 

impact van het huwelijk op de vaststelling van de afstammingsband langs vaderszijde t.a.v. een kind 

geboren binnen het huwelijk of binnen de 300 dagen na ontbinding of nietigverklaring van het 

huwelijk. Voor een kind geboren binnen het huwelijk van een heteropaar wordt de afstammingsband 

langs vaderszijde van rechtswege bepaald vanaf de geboorte uit de gehuwde vrouw (art. 315 en 317 

BW). Dit geldt niet voor een kind geboren binnen een huwelijk van een gelijkslachtig paar (art. 143, 

tweede lid BW).253  

 

Of daarmee een bijkomend ‘andersoortig’ huwelijksconcept werd gecreëerd, het zgn. 

‘homohuwelijk’254, hangt af van het perspectief dat wordt gehanteerd. Indien aan het huwelijk tussen 

personen van verschillend geslacht nog steeds zijn oude betekenis wordt toegekend, nl. dat het 

huwelijk (mede) gericht is op procreatie en het ideale opvoedkader vormt, lijkt deze opvatting 

correct te zijn.255 De automatische binding van het huwelijk met de vaststelling van de vaderlijke 

afstammingsband is dan ook logisch. Ingeval daarentegen wordt aangenomen dat het huwelijk op 

zich geen uitstaans meer heeft met procreatie en het ideale opvoedkader, maar slechts een indicatie 

vormt voor het (ook in het adoptierecht gehanteerde) criterium van duurzame affectieve 

samenleving waarbinnen normaal een kind van beide echtgenoten wordt geboren, ten minste als ze 

van verschillend geslacht zijn, kan bezwaarlijk worden aangenomen dat er een ‘andersoortig’ 

huwelijksconcept werd tot stand gebracht (zie verder hieronder). Deze laatste zienswijze wordt nog 

versterkt door het toegankelijk maken van de adoptie door gehuwde paren van gelijk geslacht, 

wettelijk samenwonenden en zelfs (hetero- of homo)paren die op duurzame wijze affectief feitelijk 

samenwonen (Infra, nr. 43 e.v.).  

Ook het Grondwettelijk Hof maakte geen onderscheid tussen het ‘heterohuwelijk’ en het 

‘homohuwelijk’ bij de beoordeling van het beroep tot nietigverklaring van de wet tot openstelling 

van het huwelijk voor koppels van gelijk geslacht (zie hierboven aangehaald).256 Het lijkt er op dat het 

Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 20 oktober 2004, zoals opgemerkt door GOFFIN257, zich niet 

enkel heeft willen onthouden van een uitspraak over het in de huidige wetgeving bestaande verschil 
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 De ratio hierachter is volgens de wetgever dat het afstammingsrecht enkel uitgaat van biologisch mogelijke situaties. 
Recht en werkelijkheid sluiten goed aan. Het van rechtswege verbinden van afstammingsrechtelijke gevolgen aan een 
huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht zou tot een te grote abstractie van de werkelijkheid leiden. Merk 
evenwel op dat de wetgever er toen ook op wees dat dezelfde lijn wordt doorgetrokken in het adoptierecht: Wetsontwerp 
van wet tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek, Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 50K1692/1, 6; de discussie van de 
openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht is ook niet los te bekijken van de discussie die werd gevoerd 
naar aanleiding van de adoptie door (feitelijk, wettelijk samenwonende) paren van gelijk of ongelijk geslacht bij de 
hervorming van de adoptiewetgeving: zie Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Verslag namens de commissie 
justitie, Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 50K1366/11, 24; J.-L. RENCHON, “L’avènement du mariage homosexuel dans le Code 
civil belge”, Rev.trim.dr.fam. 2003, (439) 441-445 en 460, nr. 29. 
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 In die zin: P. SENAEVE, Compendium van het Personen- en Familierecht, Leuven, Acco, 2011, ed. 13, nr. 1272; J.-L. 
RENCHON, “L’avènement du mariage homosexuel dans le Code civil belge”, Rev.trim.dr.fam. 2003, (439) 457, nr. 26 en 459, 
nr. 27; contra: F. SWENNEN, “Het ‘homohuwelijk’ bestaat niet anno 2005”, EJ 2005, 66-68. 
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 Vgl. T. GOFFIN, “Zette het Arbitragehof de deur open voor adoptie door homoseksuele koppels? Juridische noot bij 
Arbitragehof, nr. 159/2004”, Jur.Falc. 2005-06, (107) 117, die terecht wijst op de vraag of door wijziging van het 
huwelijksconcept ook de pijlers van het huwelijk niet zijn veranderd. Er moet immers een onderscheid worden gemaakt 
tussen het huwelijksconcept en de instelling van het huwelijk. 
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 Zie F. SWENNEN, “Het ‘homohuwelijk’ bestaat niet anno 2005”, EJ 2005, (66) 67, nr. 4; P. SENAEVE, “Wet op het 
homohuwelijk niet strijdig bevonden met de grondwet” (noot onder Arbitragehof 20 oktober 2004), EJ 2005, (25) 27, nr. 8. 
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 T. GOFFIN, “Zette het Arbitragehof de deur open voor adoptie door homoseksuele koppels? Juridische noot bij 
Arbitragehof, nr. 159/2004”, Jur. Falc. 2005-06, (107), 118. 
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tussen beide huwelijken en de handen heeft willen vrijhouden voor de hypothese dat de wetgever de 

adoptie en de afstamming zou mogelijk maken voor gehuwde homoseksuele paren258, maar (terecht) 

de deur heeft opengelaten voor een vernietiging van de bepalingen van de Wet van 13 februari 2003 

die de afstamming en de adoptie bij gehuwde paren van gelijk geslacht uitsluiten. De vernietiging van 

de bepalingen van de Wet van 13 februari 2003 die gehuwde paren van gelijk geslacht uitsluiten om 

een kind te adopteren is thans niet meer nodig, aangezien de wetgever zelf de eerste stap tot 

gelijkmaking heeft gezet (Infra, nr. 44). 

Ten slotte kan er worden gewezen op de absurde gevolgen die de huidige wettekst met zich kan 

meebrengen door dit onderscheid in gevolgen te handhaven. Overeenkomstig artikel 62bis BW kan 

een persoon die de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere 

geslacht te behoren dan datgene vermeld in de akte van geboorte, en die lichamelijk zodanig aan dat 

andere geslacht is aangepast als uit medisch oogpunt mogelijk en verantwoord is, van die overtuiging 

aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Hoger werd reeds aangetoond dat het 

huwelijk op zich geen beletsel meer vormt om juridisch van geslacht te wijzigen, nu ook een huwelijk 

tussen personen van gelijk geslacht is toegelaten (Supra, nr. 41). Het is bijgevolg mogelijk dat tijdens 

een zogenaamd heterohuwelijk, de vader van geslacht wijzigt. Wat ingeval nu een kind tijdens dat 

huwelijk wordt geboren (kort) na de juridische geslachtswijziging? Is er dan sprake van een 

‘homohuwelijk’ waardoor art. 315 BW niet van toepassing is of blijft het een ‘heterohuwelijk’ 

waardoor art. 315 BW wél van toepassing is?259 Het verschil in behandeling tussen een gehuwd paar 

van ongelijk geslacht en een gehuwd paar van gelijk geslacht op het vlak van de (automatische) 

vestiging van het ouderschap komt m.i. met de wet van 10 mei 2007260 onder druk te staan (Infra, 

deel II, hoofdstuk 1, nr. 640). 

43. Inmiddels is de adoptiewetgeving hervormd bij wet van 24 april 2003.261 Sinds deze 

hervorming werd het voor wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden mogelijk om 

gezamenlijk262 een kind te adopteren resp. het kind van hun samenwonende partner te adopteren.263  

 

In de oorspronkelijk aangenomen tekst werd bepaald dat samenwonenden van ongelijk geslacht 

onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde gevolgen als een gehuwd paar van ongelijk geslacht 

een kind konden adopteren264 op voorwaarde dat zij: 
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 P. SENAEVE, “Wet op het homohuwelijk niet strijdig bevonden met de grondwet” (noot onder Arbitragehof 20 oktober 
2004), EJ 2005, (25) 27, nr. 8. 
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 Zie hierover uitgebreid T. WUYTS, “De gevolgen van de juridische geslachtsaanpassing op familierechtelijk vlak” in P. 
SENAEVE en K. UYTTERHOEVEN (eds.), De rechtspositie van de transseksueel, Antwerpen, Intersentia, 2007, (209) 227-267. 
260

 Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit, BS 11 juli 2007, in werking getreden op 1 september 2007. 
261

 BS 16 mei 2003, ed. 3, de inwerkingtreding van deze wet werd vastgesteld op 1 september 2005 (art. 25 j° art. 6 KB 24 
augustus 2005, BS 29 augustus 2005, ed. 2). 
262

 Bij de totstandkoming van de wet van 27 april 1987 werd nog een amendement ingediend teneinde het mogelijk te 
maken voor twee personen die een gezin vormen om een kind te adopteren. Dit amendement werd evenwel verworpen, 
aangezien het begrip feitelijk gezin te vaag was en onvoldoende waarborgen bood voor de stabiliteit van het gezin enerzijds 
en het anderzijds ondenkbaar was dat het kind zou worden opgenomen in een gezin gevormd door personen van hetzelfde 
geslacht. De wetgever beschouwde dit laatste als strijdig met het fundamentele doel van de adoptie, dat in het belang van 
het kind, omschreven wordt als een opvoeding in een milieu vergelijkbaar met de biologische afstamming, wat wil zeggen: 
een gezin met een vader en een moeder, zie: R. UYTTENDAELE, “De volle eenouderadoptie” in P. SENAEVE (ed.), Adoptie. 

Verlatenverklaring van minderjarigen, Leuven, Acco, 1990, (89) 103-104 met verwijzing naar een later parlementair initiatief 
dat ertoe strekte om een duurzaam samenwonend paar van verschillend geslacht de mogelijkheid te bieden een kind te 
adopteren: Parl. St. Senaat 1988-89, nr. 647/1. 
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 In de rechtsleer werd deze uitsluiting reeds discriminatoir bevonden, zie: I. ANNÉ, “Recente ontwikkelingen inzake 
adoptie” in P. SENAEVE (ed.), Themis Personen- en Familierecht, Brugge, die Keure, 2001, (33) 45 en de aldaar aangehaalde 
referenties in voetnoot 84.  
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1° niet elkaars verwant waren; 

2° op het tijdstip van het indienen van het verzoek sedert ten minste drie jaar permanent 

samenwoonden265; 

3° de relatie tussen de adoptanten van affectieve aard was. 

Alle genoemde voorwaarden bepalen nader de kenmerken van de samenwoning waarbinnen een 

persoon geadopteerd mag worden. De eerste voorwaarde wijst er op dat een persoon niet 

geadopteerd kan worden door bv. een zus en een broer of door een oom en zijn nicht. Deze 

voorwaarde hangt samen met de laatste voorwaarde. De relatie moet immers ook van affectieve 

aard zijn. Een persoon moet worden opgevangen in een familie in de algemene betekenis van het 

woord. Twee vrienden, hoe eerbaar hun streven ook mag zijn, zouden dit de geadopteerde niet 

kunnen bieden.266 De tweede voorwaarde houdt verband met een zeer belangrijke factor die ook 

hoger reeds aan bod kwam (Supra, nr. 39), nl. de stabiliteit van de relatie tussen de kandidaat-

adoptanten resp. kandidaat-adoptant en samenwoner (bij stiefpartneradoptie). Er wordt een zekere 

duurzaamheid van de samenwoning vereist. Volgens de wetgever gaat het daarbij om het belang van 

de geadopteerde, meestal een kind, die reeds uit zijn omgeving is weggehaald en over waarborgen 

moet kunnen beschikken dat de familie waarin het wordt opgevangen een stabiel milieu vormt.267 

De wetgever oordeelde dat sinds de afschaffing door de wet van 31 maart 1987 van de begrippen 

“wettige” en “natuurlijke” afstamming, het feit dat een adoptie door twee personen slechts binnen 

een huwelijk kan geschieden meer en meer als incoherent werd aangevoeld.268 Die opvatting hangt 

samen met de gewijzigde opvatting over het concept ‘huwelijk’ (Supra, nr. 41), ouderlijk gezag 

(Supra, nr. 40) en de ontwikkelingen in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (Supra, nr. 42). De 

duurzame affectieve samenwoning tussen anderen dan verwanten wordt beschouwd als het ideale 

kader waarbinnen kinderen het beste worden opgevoed.269  

Nog vóór de inwerkingtreding van de nieuwe adoptiewet werd ze echter reeds op een aantal punten 

fundamenteel gewijzigd. Eén van deze wijzigingen betrof art. 343 BW en meer in het bijzonder de 
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 Zowel de hypothese dat beiden gezamenlijk een kind adopteren, als de hypothese dat een samenwoner het kind van zijn 
samenwonende partner adopteert, worden hier bedoeld. 
265

 Op die wijze kan men, volgens de toelichting bij het wetsvoorstel, zich ervan vergewissen dat het koppel dat 
voornemens is te adopteren, voorwaarden inzake stabiliteit kan bieden die noodzakelijk zijn voor de ontplooiing van de 
geadopteerde: Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 
50K1366/1, 18. 
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 De rechtsleer leidt hieruit af dat vermoedelijk personen die een seksueel-affectieve relatie onderhouden, worden 
bedoeld, zie: F. SWENNEN, “Het nieuwe interne adoptierecht: horresco referens”, RW 2003-04, 443, nr. 10; C. CASTELEIN, 
“Grondvoorwaarden voor adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale 

adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (3) 28, nr. 53; I. MARTENS, “Adoptie. Hervorming van intern en interlandelijk 
adoptierecht”, NjW 2006, (338) 342, nr. 14; tijdens de parlementaire voorbereiding wierp SENAEVE terecht de vraag op hoe 
dit zonder schending van de privacy moet worden gecontroleerd?: Parl.St. Kamer 2002-03, nr. 50K1366/11, 123, 
daarenboven kan eraan worden herinnerd dat de wettelijke samenwoning niet noodzakelijk een seksueel-affectieve 
inhoudt heeft (Supra, nr. 38), terwijl dit wel vereist zou zijn voor feitelijk samenwonenden? 
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 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en 
50K1367/1, 12. 
268

 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en 
50K1367/1, 11. 
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 Vgl. de besproken ontwikkelingen door VAN GYSEL, in Parl.St. Kamer 2002-03, nr. 50K1366/11, 212-218 en de opmerking 
dat het louter samenwonen van niet-verwante partners, geschraagd door een certificaat waaruit de samenstelling van het 
gezin blijkt, vanuit juridisch oogpunt voldoende garanties biedt dat het paar adoptiegeschikt is (p. 217). 
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omschrijving van het begrip ‘samenwonenden’. De programmawet van 27 december 2004270 bracht 

er twee veranderingen in aan. Vooreerst wordt niet meer vereist dat personen die een wettelijke 

samenwoning hebben afgelegd op bestendige en affectieve wijze samenwonen sedert ten minste 

drie jaar op het ogenblik van de indiening van de adoptie. Ten tweede wordt het begrip 

‘verwantschap’ gepreciseerd.271  

De eerste wijziging werd ingegeven door het arrest van het Grondwettelijk Hof van 28 november 

2001 (Supra, nr. 39) alwaar het Hof oordeelde dat, door het afleggen van een verklaring van 

wettelijke samenwoning, het bestaan van het voornemen van een gemeenschappelijk gezinsleven 

wordt te kennen gegeven. Hieruit leidde de wetgever af dat voor wettelijk samenwonenden er geen 

vereiste van duurzaam affectief samenwonen meer vereist is.272 In de rechtsleer werd bovendien 

gesuggereerd dat de gelijkstelling tussen feitelijk samenwonenden en wettelijk samenwonenden 

wellicht het gelijkheidsbeginsel schond.273 Nochtans was die vereiste mede ingegeven ter verzekering 

van een bepaalde stabiliteit274 van de samenleving, wat precies niet wordt gewaarborgd door een 

wettelijke samenwoning gelet op het juridisch precaire karakter ervan.275 Het zou aldus volstaan om 

kort vóór het indienen van het verzoekschrift tot adoptie een wettelijke samenwoning aan te gaan, 

wat door middel van een eenvoudige verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand kan, en 

vervolgens, nadat de adoptie is uitgesproken de wettelijke samenwoning te beëindigen, door middel 

van eenzelfde verklaring (zie art. 1476 BW).  

De Raad van State wierp dan ook terecht de vraag op of de rechter volledig vrij blijft om rekening te 

houden met het niet samenwonen of met de ontoereikende duur ervan – ongeacht of het gaat om 

echtgenoten of om samenwonenden – wanneer hij zich uitspreekt over het adoptieverzoek.276 De 

minister repliceerde hierop dat het aan de rechter toekomt om aan de hand van het maatschappelijk 

onderzoek na te gaan of het belang van het kind in casu wordt gediend, op grond van de effectieve 

samenwoning van de kandidaat-adoptanten (Infra).277 Hierdoor vermengde de minister evenwel de 

abstracte beoordeling van de verklaring van wettelijke samenwoning met de concrete beoordeling in 

het licht van het belang van het kind (Infra).278 De rechter kan ook bij feitelijk samenwonenden 
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 Art. 241 Programmawet van 27 december 2004, BS 31 december 2004, ed. 2. 
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 De wetgever werd daartoe niettemin reeds eerder toe uitgenodigd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch 
Notariaat, zie amendement nr. 38, Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 50K1366/2 en de bespreking ervan nr. 50K1366/11, 24, 
waarbij de vertegenwoordiger van de minister kortweg antwoordde dat het artikel voldoende duidelijk was geformuleerd; 
zie over deze wijzigingen uitgebreid: C. CASTELEIN, “Het nieuwe adoptierecht voor de eerste maal gerepareerd”, T.Not. 
2005, (114) 115-117. 
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 Ontwerp van programmawet, Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 51K1437/1 en Ontwerp van wet 
houdende diverse bepalingen, Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2004-05, 51K1438/1, 149-150. 
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 F. SWENNEN, “Het nieuwe interne adoptierecht: horresco referens”, RW 2003-04, 443, nr. 10; J. GERLO, Handboek voor 

familierecht, 1, Personen- en familierecht, Brugge, die Keure, 2003, 135, nr. 297; C. CASTELEIN, “Grondvoorwaarden voor 
adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale adoptie, Antwerpen, 
Intersentia, 2006, (3) 29, voetnoot 114.  
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 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en 
50K1367/1, 12. 
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 Contra wat betreft de opvatting dat de eenvoudige beëindigingswijze een gebrek aan stabiliteit zou bewijzen: F. 
SWENNEN, “Het nieuwe interne adoptierecht: horresco referens”, RW 2003-04, 443, nr. 10, het formeel kenbaar maken 
van het voornemen van gezinsleven volstaat volgens deze auteur.  
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 Advies nr. 37.765/1/2/3/4, Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 51K1437/2 en 51K1438/2, 610. 
277

 Ontwerp van programmawet, Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 51K1437/1 en Ontwerp van wet 
houdende diverse bepalingen, Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 51K1438/1, 149. 
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 LELEU wees er reeds in 2000 op dat het traditionele criterium van de stabiliteit van het ontvangstpaar zou moeten 
worden vervangen door een administratieve beoordeling van de geschiktheid om te adopteren: Y.-H. LELEU, “Les 
recompositions familiales par voie d’adoption et la Cour d’arbitrage” (noot onder Arbitragehof 3 mei 2000), JT 2000, (537) 
539, nr. 7. 
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nagaan of het belang van het kind in casu wordt gediend op grond van de effectieve samenwoning 

van de kandidaat-adoptanten. Waarom dan dit onderscheid? Daarenboven rijst evenzeer de vraag in 

hoeverre ook het huwelijk nog beschouwd kan worden als steeds standvastig, mede gelet op de 

juridische en maatschappelijke ontwikkelingen inzake echtscheiding (zie hierover Infra, nr. 46).279   

Het criterium van de affectieve aard van de samenwoning is eveneens komen te vervallen bij 

wettelijke samenwoning. Dit brengt op zich geen wijzigingen met zich mee nu reeds is gebleken dat 

iedere wettelijke samenwoning geacht wordt van (minstens) affectieve aard te zijn (Supra, nr. 38). Bij 

feitelijk samenwonenden is deze vereiste daarentegen wél behouden gebleven.  

Met de tweede wijziging verduidelijkte de wetgever dat er tussen zowel de feitelijk als de wettelijk 

samenwonenden geen band van bloedverwantschap of aanverwantschap mag bestaan die leidt tot 

een huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen.280 Daarmee heeft de 

wetgever de kring van ‘verwanten’ enger gedefinieerd en op dit punt een gelijkschakeling met 

gehuwden gerealiseerd.281 Het bevestigt nogmaals dat onder ‘affectieve aard’ wellicht ‘seksueel-

affectieve aard” van de samenwoning wordt bedoeld. Het is aldus uitgesloten dat vader en dochter 

die een wettelijke samenwoning hebben afgesloten, gezamenlijk een kind adopteren.  

Ten slotte moet bij dit alles nog worden opgemerkt dat naast een abstracte beoordeling van de 

adoptiebekwaamheid van samenwonenden, die samenhangt met de visie van de wetgever inzake het 

kader waarbinnen kinderen worden opgevoed, er ook een concrete beoordeling van de geschiktheid 

gebeurt. De adoptant of adoptanten die een kind wensen te adopteren moeten bekwaam en 

geschikt zijn om te adopteren (art. 346-1 BW). De geschiktheid wordt door de jeugdrechtbank 

beoordeeld op grond van een door haar te bevelen maatschappelijk onderzoek (art. 346-2 BW). In 

twee gevallen moet er evenwel geen maatschappelijk onderzoek worden bevolen. Vooreerst is dit 

niet vereist ingeval de adoptant een kind wenst te adopteren dat met hem, met zijn echtgenoot of 

met de persoon met wie hij samenwoont282, zelfs overleden, verwant is tot in de derde graad. Een 

tweede uitzondering wordt gemaakt voor het kind met wie de adoptant reeds het dagelijkse leven 

deelt of met wie hij reeds een sociale en affectieve band heeft (art. 346-2, in fine BW). 

Hieruit volgt dat de samenlevingsvorm volgens de wetgever aldus geen rol meer speelt bij het 

beoordelen van het geschikte opvoedkader, voor zover het een heteroseksuele affectieve 

samenlevingsvorm tussen twee personen betreft die een duurzaam karakter heeft.  
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 Zie GERLO die de vraag opwerpt of het feit dat voor samenwonenden een samenwoningsvereiste van 3 jaar wordt 
gesteld en voor gehuwden niet, geen andere discriminatie in het leven roept: J. GERLO, Handboek voor familierecht, 1, 
Personen- en familierecht, Brugge, die Keure, 2003, 135, nr. 297; deze vraag werd ook reeds tijdens de parlementaire 
voorbereiding opgeworpen en bevestigend beantwoord: zie Verslag, Parl.St. Kamer 2002-03, nr. 50K1366/11, 127-129; 
SENAEVE beantwoordt deze vraag evenwel negatief door erop te wijzen dat er bij een huwelijk wordt verondersteld dat de 
twee partners reeds een tijd hebben samengewoond of dat er minstens een periode van rijping aan is voorafgegaan 
(Parl.St. Kamer 2002-03, nr. 50K1366/11, 128); Zie ook de kritiek in Jeugdrb. Antwerpen 29 april 2003, NjW 2003, 1376, 
noot RdC, alwaar de jeugdrechter oordeelde dat het niet opgaat te vereisen dat het concubinaat een duurzaamheid zou 
vertonen die vele ‘klassieke huwelijken’ overstijgt. 
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 Bedoeld zijn de huwelijksverboden opgesomd in art. 161 en 162 BW. 
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 De rechtsleer oordeelde reeds vóór deze wijziging dat het begrip ‘verwanten’ niet anders kon worden uitgelegd, zie F. 
SWENNEN, “Het nieuwe interne adoptierecht: horresco referens”, RW 2003-04, 443. 
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 Onder “samenwonen” wordt het begrip “samenwonenden” bedoeld in art. 343 BW verstaan, zie: C. CASTELEIN, 
“Grondvoorwaarden voor adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale 

adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (3) 35, nr. 66. 
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44. Een volgende ontwikkeling die relevant is te duiden, betreft het toegankelijk maken van de 

adoptie voor paren van gelijk geslacht.283 Door de wet van 18 mei 2006 tot wijziging van een aantal 

bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht 

mogelijk te maken284 kunnen paren van gelijk geslacht voortaan evenzeer een kind gezamenlijk, dan 

wel het kind van de partner, adopteren.285 Zowel een gezamenlijke adoptie door een paar van gelijk 

geslacht als een stiefouderadoptie van het kind van de gelijkslachtige partner werden aldus mogelijk 

gemaakt.  

 

De wetgever oordeelde dat er geen objectieve redenen bestaan, noch in het belang van het kind, 

noch in het belang van de kandidaat-adoptanten die een uitsluiting van twee personen van gelijk 

geslacht zouden kunnen rechtvaardigen. Kinderen die opgroeien binnen een gelijkgeslachtelijke 

relatie zouden minstens even gelukkig zijn als kinderen die in andere relaties opgroeien. De 

uitsluiting zou bovendien een ongeoorloofde discriminatie in stand houden. Verder werd ook 

gewezen op het belang van het kind om opgevoed te worden in een gezinssituatie.286 Het gebrek aan 

een juridisch kader zou nadelig zijn voor kinderen en leidt ertoe dat zij zich in een uiterst kwetsbare 

situatie bevinden in geval van een scheiding of overlijden en dat zij ook tal van problemen in het 

dagelijkse leven ondervinden.287 Ten slotte zou dit ook een logisch gevolg zijn van de openstelling van 

het huwelijk voor paren van gelijk geslacht.288  

De noodzaak tot een ingreep in het recht werd niet betwist. Reeds vóór de hervorming van het 

adoptierecht was het mogelijk dat een persoon met homoseksuele geaardheid een kind adopteerde 

en daarbij zijn gezinssituatie en geaardheid verzweeg.289 Hierbij kon een beroep worden gedaan op 
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de eenouderadoptie die bij wet van 27 april 1987 werd toegelaten (Supra, nr. 34).290 Daarenboven 

oordeelden sommige rechtsgeleerden terecht dat op grond van een letterlijke lezing van de wet, een 

adoptie van het kind door de echtgenoot van hetzelfde geslacht van de ouder, na de 

inwerkingtreding van de wet tot openstelling van het huwelijk voor koppels van gelijk geslacht en 

vóór de hervorming van de adoptiewetgeving, mogelijk was.291 Ten slotte kan ook gewezen worden 

op de terechte opmerking van de Raad van State bij de wetsvoorstellen zorgouderschap en het 

toegankelijk maken van adoptie dat bij paren van gelijk geslacht er vaak een beroep wordt gedaan op 

medisch begeleide voortplantingstechnieken.292 De wetgever heeft zich over de toelaatbaarheid 

nooit expliciet uitgesproken hoewel dit vraagstuk reeds in de jaren ’80 werd opgeworpen (Supra, nr. 

16). In de praktijk kon een kind aldus op geoorloofde wijze worden verwekt of geadopteerd door één 

ouder en feitelijk worden opgevoed tezamen met de (feitelijke, gehuwde dan wel wettelijk 

samenwonende) partner van hetzelfde geslacht, zonder daartoe enige juridische bescherming te 

genieten. Hetzelfde geldt voor een kind geboren uit een vroegere heterorelatie dat actueel wordt 

opgevoed binnen een homoseksuele relatie.  

De enige discussie die rees was de wijze waarop en in hoeverre er juridisch ingegrepen moest 

worden. Tijdens de parlementaire voorbereiding ontstonden duidelijk twee strekkingen: enerzijds de 

voorstanders van het toegankelijk maken van de adoptie voor paren van gelijk geslacht en anderzijds 

de voorstanders van de invoering van een nieuwe instelling, nl. het (mee- of) zorgouderschap.293 

Volledigheidshalve kan ook melding worden gemaakt van het voorstel om de erkenning door 

personen van hetzelfde geslacht als de andere ouder mogelijk te maken294, alsook van de voorstellen 

die het opzet eerder wilden beperken tot de stiefouderadoptie.295 De wetgever heeft uiteindelijk met 

een nipte meerderheid (één stem) geopteerd voor het toegankelijk maken van de adoptie voor paren 
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van gelijk geslacht296, zowel voor een gezamenlijke adoptie als voor een stiefouderadoptie. Door de 

gezamenlijke adoptie door een paar van gelijk geslacht mogelijk te maken is de wetgever verder 

gegaan dan enkel het bevestigen van een feitelijke situatie. Het betreft een principiële (politieke) 

beslissing. Ten slotte werd er geen beperking ingelast voor wat betreft de interlandelijke adopties.297   

Met deze ontwikkeling bevestigt de wetgever dat de seksuele geaardheid, noch het feit dat het om 

een paar van gelijk geslacht gaat (juridisch althans), geen invloed meer heeft op het geschikte 

opvoedkader.  

45. De wet van 18 juli 2006298 zette (symbolisch) nog een stap verder. Bij gezamenlijke 

uitoefening van het ouderlijk gezag door niet samenlevende ouders dient de rechter voortaan, op 

verzoek van minstens één van de ouders, bij voorrang te onderzoeken om het verblijf van het kind op 

gelijkmatige wijze tussen de ouders vast te leggen (art. 374, § 2 BW).299 Het blijft niettemin in 

belangrijke mate om symboolwetgeving gaan, waarbij beoogd wordt de rechtsonderhorige te 

sensibiliseren voor de mogelijkheid om bij hun uiteengaan te opteren voor een strikt gelijk verdeeld 

verblijf van hun kind, en aldus een mentaliteitswijziging bij de rechtsonderhorigen te 

bewerkstelligen.300 

 

46. Bij wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding (BS 7 juni 2007) 

werden de mogelijkheden tot ontbinding van het huwelijk nog versoepeld. Voortaan is er in het 

Belgische recht sprake van een recht op echtscheiding. Het is duidelijk dat de wetgever bij de 

hervorming niet de stabiliteit van de huwelijkse banden nastreefde. Het huwelijk evolueert naar een 

privaat contract dat vrij wordt aangegaan en vrij moet kunnen worden ontbonden.301 Dezelfde 

tendens kan ook opgemerkt worden in de verhouding tussen de gronden tot nietigverklaring en de 

gronden tot echtscheiding. De nietigverklaring van het huwelijk wordt alsmaar meer een zaak van de 

overheid, terwijl de ontbinding van het huwelijk door echtscheiding steeds meer een zaak van de 

betrokken partijen zelf wordt.302  
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47. In de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof is een tendens waar te nemen naar 

gelijkstelling van ongehuwd (wettelijk) samenwonenden met gehuwden in het licht van de 

doelstelling van de maatregel. Verschillen tussen gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk 

samenwonenden kunnen slechts verantwoord zijn ingeval zij verband houden met het doel van de 

maatregel.303 Hoewel er een objectief verschil bestaat tussen de drie categorieën van 

samenwonenden, toch neemt dit niet weg dat zij zich de facto wel in een vergelijkbare situatie 

bevinden waardoor het doel achter de bestreden bepaling derhalve afdoende moet zijn om een 

verschil in behandeling te rechtvaardigen.304 

 

3. De ontwikkelingen inzake samenlevingsvormen vanuit demografisch perspectief bekeken 

48. Het is al langer bekend dat het huwelijk een crisis doormaakt. Hetgeen volgt bevestigt de 

tendens dat het aantal huwelijken daalt, terwijl het aantal echtscheidingen toeneemt. Paren leven als 

maar meer feitelijk samen, waardoor er ook alsmaar meer kinderen buitenechtelijk worden geboren. 

Huwen en kinderen krijgen gebeurt steeds meer op oudere leeftijd. Ten slotte daalde het aantal 

kinderen per vrouw alsook de vruchtbaarheid. Die ontwikkelingen, welke startte begin de jaren ‘60, 

worden in de sociologie samengevat onder de noemer tweede demografische transitie.305 Vanaf de 

jaren 1980, maar vooral sinds 1990 manifesteert zich de tweede demografische transitie door een 

differentiatie van leefvormen: de toename van het ongehuwd samenwonen en van geboorten 

binnen deze nieuwe leefvorm, er zijn meer eenoudergezinnen en nieuw-samengestelde gezinnen en 

er is een toenemend aantal mensen dat alleen woont.306 Sociologen geven aan dat ze deze transitie 

moeilijker kunnen beschrijven, aangezien er niet langer kan uitgegaan worden van een nauwe 

verbondenheid tussen seksualiteit, huwelijk en voortplanting.307  
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Een sociologisch beeld moet duidelijk maken hoe de samenlevingsvormen op feitelijk vlak zijn 

geëvolueerd. Het hiernavolgende overzicht geeft dan ook de feitelijke impact van een aantal hoger 

beschreven ontwikkelingen weer. Deze ontwikkelingen hebben op hun beurt wederom een invloed 

op de situaties waarin een kind opgroeit en beïnvloeden alzo ook de wetgever om de wetgeving aan 

te passen aan deze nieuwe realiteit.   

49. Het aantal echtscheidingen is sterk gestegen (zie tabel 1), maar de laatste jaren 

gestabiliseerd. Uit een analyse door het CBGS308 van de bevolkingsstatistieken tot 2003 blijkt dat 15 

% van de huwelijken uit het jaar 1960 uiteindelijk zijn misgelopen. In die periode vonden huwelijken 

overigens overwegend op jonge leeftijd plaats. Voor huwelijken die in de jaren 1970 en 1980 

plaatsvonden zijn inmiddels 1 op 5 ontbonden. Er werd in die periode ook pas op latere leeftijd 

gehuwd. De huwelijksduur verkort daarenboven. Van de paren die in de jaren 1990 huwden zal ten 

slotte, na een nog kortere huwelijksduur, 1 op 4 huwelijken worden ontbonden. Opvallend daarbij is 

dat vooral echtparen met kinderen ervoor kiezen om uit de echt te scheiden door onderlinge 

toestemming.309 De oorzaken van de toename zijn: de demografische oorzaak (periode waarna het 

huwelijk meestal spaak loopt is bereikt), de toename van de eisen waaraan de huwelijkspartner moet 

voldoen, de voorbeeldfunctie van echtscheidingen in de omgeving, de vaststelling dat kinderen die 

een echtscheiding van hun ouders hebben meegemaakt een grotere echtscheidingskans hebben, de 

verandering (versoepeling) van de echtscheidingswetgeving, het feit dat paren weinig kinderen of 

zelfs kinderloos blijven, er steeds meer vrouwen werken, de daling van de sociale druk om een 

minder goed huwelijk toch in stand te houden, de vaststelling dat mensen langer leven, de stijging 

van het aantal gemengde huwelijken en de echtscheiding die tussen gehuwden van hetzelfde 

geslacht actueel ook mogelijk is.310 Uit studies van 2007 blijkt dat anno 2007 60% van de huwelijken 

die in 1995 werden afgesloten uitmondden in een echtscheiding.311 Studies uit 2011 bevestigen de 

tendens dat het huwelijk fel aan stabiliteit heeft ingeboet. Van de huwelijken uit 1970, 1975, 1980 en 

1985 is er binnen de 20 jaar respectievelijk 18%, 22%, 27% en 29% ontbonden. De stijging is nog 

sterker als de situatie na 10 jaar wordt bekeken. Niet meer 8% van de gehuwden (in 1970) maar 22% 

van de gehuwden (in 1997) is na 10 jaar niet meer samen. Het aantal huwelijken dat minder dan 5 

jaar stand houden neemt gestaag toe. Van de huwelijken afgesloten in 2002 was er in 2007 al 12% 

wettelijk ontbonden. België blijkt overigens een Europese koploper te zijn in 2008 met maar liefst 3,3 

echtscheidingen per 1000 inwoners. In 2007 bleek dat 31% van de gescheiden mannen en 14% van 

de gescheiden vrouwen ongehuwd samen met een partner wonen.312  

 
Tabel 1. Overzicht van het aantal echtscheidingen per jaar voor de periode 2000-2010. 

Jaar Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hfst. Gewest Totaal 

2000 14.389 8.351 4.262 27.002 

2001 15.165 9.239 4.910 29.314 
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 Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie – Vlaamse Wetenschappelijke Instelling, www.cbgs.be.  
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 M. CORIJN, “De evolutie van het aantal echtscheidingen in België in de periode 1970-2003”, EJ 2005, (154) 154-155. 
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 FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, “Drie echtscheidingen voor iedere vier 
huwelijken”, Nieuwsflits nr. 40, http://statbel.fgov.be/press/fl040_nl.asp.  
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 R. BULCKENS, D. MORTELMANS, M.-T. CASMAN en C. SIMAYS, Families in beweging, een gezinsbeleid op maat?, Brussel, 
Luc Pire Uitgeverij, 2007, 25 en de aldaar aangehaalde verwijzingen.  
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 M. CORIJN (2011), De (in)stabiliteit van huwelijken in België, SVR-Webartikel 2011/5, Studiedienst van de Vlaamse 
Regering, D/2011/3241/020. 
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2002 15.728 9.519 5.381 30.628 

2003 16.382 9.368 5.605 31.355 

2004 16.155 9.557 5.693 31.405 

2005 15.390 9.759 5.691 30.840 

2006 14.213 9.201 5.775 29.189 

2007 14.395 9.468 6.218 30.081 

2008 16.602 11.314 7.450 35.366 

2009 14.991 10.442 7.173 32.606 

2010 13.711 8.807 6.385 28.903 

Bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie – Thematische Directie Samenleving. 

Tabel 2. Overzicht van het aantal personen
313

 betrokken bij een verbreking van een huwelijk met iemand van hetzelfde 

geslacht voor de periode 2004-2010. 

Jaar Mannen Vrouwen Totaal 

2004 9 9 18 

2005 8 21 29 

2006 17 42 59 

2007 73 111 184 

2008 151 170 321 

2009 158 213 371 

2010 197 252 449 

Bron: Algemene FOD Economie - Directie Statistiek en Economische informatie op basis van het Rijksregister. 

Naast een toename van het aantal echtscheidingen, valt er ook een daling van het aantal huwelijken 

op te merken (zie tabel 3).314 In 1996 werden er 50.552 huwelijken afgesloten, terwijl dit in 2002 nog 

slechts 40.434 waren.315 De daling wordt toegeschreven aan het feit dat er minder jong volwassenen 

zijn, de mensen alsmaar hogere eisen stellen aan potentiële partners, de vrouwen economisch 

onafhankelijker zijn geworden, de angst voor een mislukt huwelijk, het feit dat het huwelijk andere 

vormen van zelfontplooiing in de weg staat, de detraditionalisering, het langer studeren met tot 

gevolg een huwelijksuitstel, de daling van het aantal gearrangeerde huwelijken en de invoering van 

de wettelijke samenwoning.316 Dit laatste werd aanvankelijk evenwel gerelativeerd door de cijfers 
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 De cijfers moeten gedeeld worden door twee om het aantal echtscheidingen te bepalen. Het Rijksregister registreert 
immers niet de homohuwelijken als dusdanig, maar wel het aantal personen dat daarbij betrokken is.  
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 De invoering van de wettelijke samenwoning blijkt daar niet voor verantwoordelijk te zijn: W. PINTENS en C. DECLERCK, 
“Statistieken over wettelijke samenwoning en opengesteld huwelijk”, RW 2003-04, (1556) 1558. 
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 W. PINTENS en C. DECLERCK, “Statistieken over wettelijke samenwoning en opengesteld huwelijk”, RW 2003-04, (1556) 
1558. 
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 FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, “Drie echtscheidingen voor iedere vier 
huwelijken”, Nieuwsflits nr. 40, , http://statbel.fgov.be/press/fl040_nl.asp. 
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van het aantal wettelijk samenwonenden.317 Een rechtstreeks gevolg hiervan is uiteraard dat het 

aantal kinderen dat geboren wordt in een samenwoonrelatie buiten het huwelijk toeneemt. Dit 

aantal bedroeg in 1997 21% van de totale geboortes en is in 2003 in Vlaanderen gestegen naar 31% 

(zie ook Infra).318 

Tabel 3. Overzicht van het aantal huwelijken per jaar voor de periode 2000-2010. 

Jaar Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hfst. 

Gewest 

Totaal 

2000 24.995 15.100 5.029 45.123 

2001 23.191 14.151 4.768 42.110 

2002 22.269 13.353 4.812 40.434 

2003 23.291 13.184 5.302 41.777 

2004 24.151 13.583 5.562 43.296 

2005 24.046 13.788 5.307 43.141 

2006 25.278 14.185 5.350 44.813 

2007 25.919 14.270 5.372 45.561 

2008 26.277 14.137 5.199 45.613 

2009 25.048 13.185 5.070 43.303 

2010 24.926 12.681 4.552 42.159 

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische informatie – Thematische Directie Samenleving. 

Vanaf 2003 valt er terug een lichte stijging waar te nemen: 2003: 41.777 en in 2004: 43.296. Deze 

stijging is wellicht hoofdzakelijk te danken aan de openstelling van het huwelijk door paren van gelijk 

geslacht.319 In 2009 is opnieuw een lichte daling waar te nemen. Hierna volgt een overzicht van het 

aantal huwelijken afgesloten tussen personen van hetzelfde geslacht. Dit aantal blijkt constant te zijn 

in de periode 2004-2009.  

Tabel 4. Overzicht van het aantal personen
320

 betrokken bij een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht voor de 

periode 2004-2010. 

Jaar Mannen Vrouwen Totaal 

2004 1.244 894 2.138 
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 W. PINTENS en C. DECLERCK, “Statistieken over wettelijke samenwoning en opengesteld huwelijk”, RW 2003-04, (1556) 
1558. 
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 Vgl. P. SENAEVE, “De wettelijke samenwoning, een vooral Vlaamse, heteroseksuele en tijdelijke aangelegenheid”, EJ 
2004, (87) 87. 
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2005 1.160 894 2.054 

2006 1.191 1.057 2.248 

2007 1.189 1.111 2.300 

2008 1.148 1.035 2.183 

2009 1.133 999 2.132 

2010 1.062 1.102 2.164 

Bron: FOD Economie –Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie op basis van het Rijksregister. 

50. Bij wet van 23 november 1998 werd met ingang van 1 januari 2000 de wettelijke 

samenwoning ingevoerd (Supra, nr. 38). Uit de eerste resultaten blijkt dat de wettelijke 

samenwoning vooral wordt aangegaan321 door personen die reeds feitelijk samenwonen of die deze 

vorm niet als een alternatief voor het huwelijk, maar eerder als een alternatief voor het feitelijk 

samenwonen beschouwen. De populariteit van deze instelling neemt toe (zie tabel 3). Daarbij speelt 

de toenemende gelijkstelling met de voordelen die gehuwden genieten wellicht een rol.322 

 

In de periode 2003-2006 steeg het aantal huwelijkssluitingen licht (+ 7,36%). In diezelfde periode 

steeg het aantal wettelijke samenwoningen spectaculair (+ 204,46%). De wettelijke samenwoning is 

aldus aan een sterke opmars bezig, een trend die zich doorzet in 2008 en 2009. De sterke stijging in 

2007 wordt (mede) verklaard door de invoering van het erfrecht voor de langstlevende wettelijk 

samenwonende partner323.324 Vermits het aantal huwelijken niet daalde, kan aangenomen worden 

dat de grote groep nieuwkomers in het geïnstitutionaliseerde relatierecht personen zijn die, zelfs 

indien de wettelijke samenwoning er niet was geweest, niet konden of wilden huwen. De wettelijke 

samenwoning speelt aldus een steeds belangrijkere rol.325 Vooral in Vlaanderen blijkt de wettelijke 

samenwoning goed ingeburgerd te zijn. De wettelijke samenwoning blijkt ook geen instelling te zijn 

voor paren van hetzelfde geslacht. In 2004 bedroeg het aantal wettelijke samenwoningen afgesloten 

tussen personen van hetzelfde geslacht slechts 5% van het totale aantal wettelijke samenwoningen. 

In 2009 was dit nog slechts 3%. Volgens de cijfers die bekend zijn worden wettelijke samenwoningen 

slechts uiterst zelden afgesloten tussen personen die geen paar zijn (bv. verwanten).326 

 
Tabel 5. Overzicht van het aantal personen betrokken bij een wettelijke samenwoning per geslacht per jaar voor de 

periode 2000-2010
327

 

 Gelijk geslacht Verschillend geslacht 
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 Voor de verhouding tot het aantal huwelijken, zie P. SENAEVE, “De wettelijke samenwoning, een vooral Vlaamse, 
heteroseksuele en tijdelijke aangelegenheid”, EJ 2004, (87) 87, nr. 2. 
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 W. PINTENS en C. DECLERCK, “Statistieken over wettelijke samenwoning en opengesteld huwelijk”, RW 2003-04, (1556) 
1558. 
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 Bij wet van 28 maart 2007 tot wijziging, wat de regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende 
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 Vr. en Antw. Kamer 2010-2011, 11 januari 2011, 2 (Vr. nr. 1823 BECQ).  
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 Vr. en Antw. Kamer 2010-2011, 11 januari 2011, 1 (Vr. nr. 1823 BECQ).  
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 De cijfers moeten gehalveerd worden teneinde een beeld te krijgen van het aantal aangegane wettelijke 
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Jaar Vlaams  

Gewest 

Waals 

Gewest 

Brussels 

Hfst. 

Gewest 

Sub- 

totaal 

Vlaams 

Gewest 

Waals 

Gewest 

Brussels 

Hfst. 

Gewest 

Sub- 

totaal 

2000 513 126 108 747 3.332 935 130 4.397 

2001 898 95 54 1.047 18.948 1.194 238 20.380 

2002 344 251 124 719 3.576 4.171 492 8.239 

2003 331 191 271 793 4.459 4.712 1.299 10.470 

2004 396 271 260 927 7.769 8.041 1.992 17.802 

2005 564 290 296 1.150 14.524 12.390 2.897 29.811 

2006 640 315 284 1.239 15.577 14.380 3.209 33.366 

2007 1.083 363 279 1.725 26.548 17.350 3.892 47.790 

2008 1.201 573 347 2.121 36.839 19.943 5.118 61.900 

2009 1.268 559 328 2.155 38.940 21.173 5.293 65.406 

2010 1.359 568 318 2.245 41.287 23.364 5.295 69.946 

Bron 2000-2010: Algemene Directie Statistiek en Economische informatie – Thematische Directie Samenleving.
328

 

Bron 2008-2009: Vr. en Antw. Kamer 2010-2011, 11 januari 2011, 1 (Vr. nr. 1823 Becq) en Vr. en Antw. 2010-2011, QRVA 53 

019, 108-109 (Vr. nr. 254 LAHAYE-BATTHEU).  

Inmiddels zijn een (aanzienlijk) aantal van deze wettelijke samenwoningen reeds ontbonden (zie 

tabel 6). De oorzaken van deze ontbinding zijn evenwel nog niet bekend. Er wordt aangegeven dat dit 

te wijten kan zijn aan een huwelijk afgesloten tussen de wettelijke samenwoners of omwille van 

financiële voordelen (mutualiteitspremies) die aanvankelijk werden toegekend bij het afsluiten 

ervan.329  

Het aantal ontbindingen330 van huwelijken daalde in de periode 2003-2006 (-6,93%). In diezelfde 

periode steeg het aantal ontbindingen van wettelijke samenwoningen spectaculair (+ 125,26%). Dit is 

echter minder snel dan het aantal wettelijke samenwoningen dat werd afgesloten. Per vier 

verklaringen in 2007 was er ongeveer één ontbinding.331 In 2009 is die verhouding 3 op 2. Om een 

vergelijking te treffen met de verhouding huwelijk/echtscheiding dan blijkt dat in 2009 per 4 

huwelijken die gesloten worden er drie ontbonden worden (Supra, tabel 1 en 3). De meeste 
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 Een paar keer wordt een oneven cijfer opgegeven. Dit komt doordat de registratie gebeurt per gemeente en per 
inwoner die betrokken is bij een wettelijke samenwoning. De gegevens worden door het rijksregister op een bepaald 
ogenblik opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat bij een beëindiging het mogelijk is dat de in de ene gemeente waar één van 
de gewezen samenwonenden ingeschreven is, de beëindiging al geregistreerd is, terwijl in de andere gemeente waar de 
andere gewezen samenwonende ingeschreven werd, dit nog niet werd geregistreerd.  
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 W. PINTENS en C. DECLERCK, “Statistieken over wettelijke samenwoning en opengesteld huwelijk”, RW 2003-04, (1556) 
1559. 
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76 
 

wettelijke samenwoningen worden ontbonden door een huwelijk.332 Dit kan er op wijzen dat de 

wettelijke samenwoning een overgangsperiode vormt naar een huwelijk. 

Tabel 6. Aantal personen betrokken bij een stopzetting van een wettelijke samenwoning per geslacht per jaar voor de 

periode 2000-2010.  

 

 

Jaar 

Gelijk geslacht Verschillend geslacht 

Vlaams  

Gewest 

Waals 

Gewest 

Brussels 

Hfst. 

Gewest 

Sub- 

totaal 

Vlaams 

Gewest 

Waals 

Gewest 

Brussels 

Hfst. 

Gewest 

Sub- 

totaal 

2000 18 8 2 28 146 38 8 192 

2001 40 14 2 56 1.343 156 30 1.529 

2002 84 26 10 120 3.411 307 84 3.802 

2003 379 97 72 548 2.978 556 114 3.648 

2004 261 92 70 423 2.942 1.162 236 4.340 

2005 278 80 74 432 3.486 2.000 470 5.956 

2006 304 104 114 522 5.022 3.217 688 8.927 

2007 335 108 104 547 6.305 4.367 821 11.493 

2008 465 158 122 745 8.849 5.540 1.236 15.625 

2009 444 210 167 821 11.325 6.741 1.421 19.487 

2010 642 236 150 1.028 14.409 8.600 1.623 24.632 

Bron 2000-2010: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische informatie op basis van het Rijksregister 

Bron 2008-2009: Vr. en Antw. Kamer 2010-2011, 11 januari 2011, 1 (Vr. nr. 1823 BECQ) en Vr. en Antw. 2010-2011, QRVA 

53 019, 108-109 (Vr. nr. 254 LAHAYE-BATTHEU). 

51. Het aandeel gelijkslachtige paren in het geïnstitutionaliseerde relatierecht is alsnog zeer 

klein. Homoseksuele paren blijken daarenboven (voorlopig) een duidelijke voorkeur te hebben voor 

het huwelijk (zie tabel 4 en 5). In de periode 2003-2006 traden er dubbel zoveel gelijkslachtige paren 

in het huwelijk als dat er een verklaring van wettelijke samenwoning werd afgelegd door 

gelijkslachtige samenwoners. Die laatste groep is overigens nog overschat, nu gelijkslachtige 

samenwoners niet noodzakelijk seksueel-affectieve partners zijn (zie art. 1476, § 1 BW). Die tendens 

leek evenwel in 2007 aan het keren.333 Het aandeel gelijkslachtige paren in een wettelijke 

samenwoning blijft niettemin zeer laag (Supra, nr. 50).  

 

Er werden in de periode 2003-2006 beduidend veel meer wettelijke samenwoningen tussen 

gelijkslachtigen ontbonden dan huwelijken. In 2007 lijkt ook deze tendens te keren. Het aantal 

ontbonden huwelijken door echtscheiding was goed voor 25% van alle stukgelopen 

                                                           
332

 Zie Vr. en Antw. Kamer 2010-2011, 11 januari 2011, 2 (Vr. nr. 1823 BECQ). 
333

 S. EGGERMONT, “Jan en Jan Modaal: homohuwelijk of wettelijke samenwoning?”, RW 2008-09, (124) 125. 
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geïnstitutionaliseerde homoseksuele relaties. De homoseksuele relaties tussen vrouwen nemen daar 

een groot aandeel voor hun rekening (ongeveer 70%).334  

Het aantal echtscheidingen ligt bij homoseksuele paren lager dan bij heteroseksuele paren. De 

wettelijke samenwoningen tussen gelijkslachtigen worden dan weer vaker ontbonden dan tussen 

ongelijkslachtigen.335 

52. De gegevens van het aantal ongehuwd samenwonenden die geen verwanten zijn van elkaar 

kunnen minder eenvoudig worden achterhaald. Het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) 

publiceert op basis van rijksregister- en volkstellinggegevens huishoudstatistieken.336 Na bewerking337 

van deze gegevens blijkt dat volgens de Volkstelling van 1991 het (overschatte) aandeel 

huishoudens338 bestaat uit 4,7% ongehuwd samenwonenden en volgens het Rijksregister van 2003 is 

dat 7,2%339 en 7,6% in 2004.340 Dit is een flinke toename, zij het op een laag niveau.341 In de groep 20- 

tot 64-jarigen bedroeg dit aantal in 2003 in het Vlaamse Gewest zelfs 9% (zie tabel 4). In 2003 

organiseerde het CBGS een survey ‘Bevolking en Beleid in Vlaanderen’ in het Vlaamse Gewest 

waarbij aan 4000 personen tussen 20 en 64 jaar werd gevraagd hoe zij feitelijk woonden. Hieruit 

bleek dat een iets groter aandeel personen gehuwd samenwoonde (61%) en dat een groter aandeel 

personen ongehuwd samenwoonde (13%) (zie tabel 4).342 Een studie uit 2010343 wees er op dat het 

aantal ongehuwd samenwonenden nog steeds toeneemt. In 2007 was dit aandeel in Vlaanderen 

gestegen tot 15%. In de andere gewesten steeg het nog meer (Wallonië: 18% en Brussel: 17%). Het 

aantal ongehuwd samenwonenden zal in Vlaanderen wellicht nog iets hoger liggen, aangezien 

sommige niet-gehuwd samenwonende partners officieel als alleenwonend of inwonend bij de ouders 

staan geregistreerd. In 2007 betrof het in de leeftijdsgroep van 18- tot 79-jarige niet-gehuwd 

samenwonenden 65% voorhuwelijks en 35% nahuwelijks samenwonenden. 

 
Tabel 7. Gehuwd en ongehuwd samenwonen bij 20- tot 64-jarigen op basis van Rijksregister en CBGS-survey, Vlaams 

Gewest, 2003 (in %) 
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 S. EGGERMONT, “Jan en Jan Modaal: homohuwelijk of wettelijke samenwoning?”, RW 2008-09, (124) 126. 
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 Zie www.statbel.fgov.be.  
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 Zie M. CORIJN en K. MATTHIJS, “Gehuwd en ongehuwd samenwonen in België. Een sociaal-demografisch perspectief” in 
C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), Gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen, Intersentia, 2005, (47) 49-51; er wordt 
hiervoor een beroep gedaan op de afbakening door LODEWIJCKX (2001), onder ongehuwd samenwonende partners wordt 
verstaan: referentiepersoon en een niet-verwant(e) zijn beiden volwassen, hun leeftijdsverschil bedraagt niet meer dan 20 
jaar en ze zijn van een ander geslacht. Indien echter meer dan één persoon als samenwonende partner van de 
referentiepersoon kan worden aangewezen, wordt alleen de oudste als samenwonende partner beschouwd. Verder wordt 
gecontroleerd of de andere niet-verwanten in het huishouden wegens hun leeftijd de kinderen van de samenwonende 
partner kunnen zijn. Deze afbakening levert een overschatting en een onderschatting op.  
338

 Een huishouden bestaat uit een persoon die gewoonlijk alleen leeft, ofwel uit twee of meer personen, al dan niet 
verwant, die gewoonlijk in dezelfde woning wonen en er samenleven. 
339

 Volgens de bewerkte rijksregistergegevens: in 1991: 3% en in 2003: 7%: M. CORIJN en E. LODEWIJCKX (2004), Evolutie 

van het ongehuwd samenwonen in de jaren negentig (1992-2003). http://www.cbgs.be, Bijdragen onderzoek –
Huishoudens, 4 juni 2004. 
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 R. BULCKENS, D. MORTELMANS, M.-T. CASMAN en C. SIMAYS, Families in beweging, een gezinsbeleid op maat?, Brussel, 
Luc Pire Uitgeverij, 2007, 26 en de aldaar aangehaalde verwijzingen.  
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 M. CORIJN en K. MATTHIJS, “Gehuwd en ongehuwd samenwonen in België. Een sociaal-demografisch perspectief” in C. 
FORDER en A. VERBEKE (eds.), Gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen, Intersentia, 2005, (47) 51. 
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 M. CORIJN (2006), Ongehuwd samenwonen in Vlaanderen anno 2003. www.cbgs.be, Uit het onderzoek, 31/3/2006, 1, 
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 Rijksregister CBGS-survey 

Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal 

Gehuwd samenwonen 57 61 59 60 63 61 

Ongehuwd samenwonen 

(vóór een 1e huwelijk) 

6 6 6 8 9 9 

Ongehuwd samenwonen 

(na een huwelijk) 

3 3 3 3 4 4 

Anders wonen 34 30 32 29 24 26 

Bron: CBGS-bewerking van Rijksregistergegevens en CBGS-survey ‘Bevolking en Beleid Vlaanderen’ 

Niettegenstaande het aantal ongehuwd samenwonenden (volgens de Rijksregistergegevens) steeds 

verder toeneemt, blijkt het aandeel toch nog eerder laag.344 Daarenboven is het in Vlaanderen vaak 

nog een tijdelijke leefvorm: vóór het huwelijk, na de echtscheiding en na de verweduwing.345 Slechts 

voor een kleine groep veertigers lijkt het een alternatief te worden voor het huwelijk. De 

levensbeschouwing en het opleidingsniveau blijven twee kenmerken die nog steeds sterk het denken 

en handelen over niet-traditionele wijzen van relatie- en gezinsvorming bepalen.346  

Een veel gehanteerde sociologische verklaring voor de toename van het ongehuwd samenwonen 

berust op twee peilers: individualisering en informalisering. Kenmerkend voor de individualisering is 

dat mensen hun eigen wensen, behoeften en gevoelens belangrijker gaan vinden dan het belang van 

het gezin, de familie, of de andere groepen waartoe zij behoren, van klasse, etniciteit of 

levensbeschouwing. Ze willen een ‘eigen leven’ opbouwen. Informalisering is in zekere mate 

verbonden met juridische kaders. Duidelijke voorbeelden van informele buitenhuwelijkse vormen 

zijn het ongehuwd samenwonen zonder juridische omkadering en vooral latrelaties, omdat er 

nauwelijks zaken in formele zin zijn geregeld.347 

53. Uit de CBGS-postenquête uitgevoerd in 2003 bij 20-64-jarige Vlamingen blijkt dat vele 

Vlamingen geen uitgesproken mening hebben over de trends inzake het gehuwd en ongehuwd 

samenwonen (50 à 60%). Het huwelijk wordt daarentegen nog steeds goed aanvaard (76%).348 

 

Uit dezelfde enquête blijkt dat Vlamingen verdeeld zijn over de vraag of het feit dat partners van 

hetzelfde geslacht kunnen huwen een (zeer) goede ontwikkeling is. 1 op 3 vindt dit slecht, 1 op 3 

heeft geen mening en 1 op 3 vindt dit een (zeer) goede ontwikkeling. Mannen blijken grotere 

tegenstanders te zijn dan vrouwen. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe vaker het wordt 
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 Bij 18-29 jarigen blijkt op basis van de bewerkte rijksregistergegevens dat het ongehuwd samenwonen slechts deels het 
gehuwd samenwonen heeft vervangen. Jongvolwassenen zijn hoe dan ook minder (en/of later) gaan samenwonen met een 
partner: M. CORIJN en E. LODEWIJCKX (2004), Evolutie van het ongehuwd samenwonen in de jaren negentig (1992-2003), 
http://www.cbgs.be, Bijdragen onderzoek –Huishoudens, 4 juni 2004. 
345

 De helft van de ongehuwd samenwonende paren in het Vlaamse Gewest zijn koppels met twee ongehuwde partners. 
Het betreft hierbij het ongehuwd samenwonen vóór een eerste eventueel huwelijk of omdat men niet wil of zal huwen: M. 
CORIJN en E. LODEWIJCKX (2005), Ongehuwd samenwonen in het Vlaamse Gewest anno 2004, www.cbgs.be, Uit het 
onderzoek, 31 mei 2005.  
346

 M. CORIJN (2006), Ongehuwd samenwonen in Vlaanderen anno 2003. www.cbgs.be, Uit het onderzoek, 31/3/2006, 6. 
347

 C. DE HOOG, “Buitenhuwelijkse relaties bezien vanuit een sociologisch perspectief”, FJR 2007, (281) 284. 
348

 M. CORIJN en K. MATTHIJS, “Gehuwd en ongehuwd samenwonen in België. Een sociaal-demografisch perspectief” in C. 
FORDER en A. VERBEKE (eds.), Gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen, Intersentia, 2005, (47) 66-67. 
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goedgekeurd. Ten slotte speelt de levensbeschouwing een rol. Niet-katholieken staan positiever 

tegenover het huwelijk tussen paren van gelijk geslacht dan katholieken.349 

Uit een studie van 2011350 blijken vier ontwikkelingen m.b.t. de plannen van jongeren inzake huwen 

zich voor te doen: 

1° Het huwelijk wordt steeds verder uitgesteld. In 2009 bedroeg de gemiddelde leeftijd van de 

bruidegom 31 jaar en de bruid 29 jaar, terwijl in 2000 dit nog resp. 28 en 26 jaar was. De ideale 

timing van het eerste huwelijk valt samen met zowel het kopen van een woning, kort nadien gevolgd 

met het krijgen van een eerste kind. Het huwelijk rond het proces van de overgang naar 

volwassenheid af. Vlaamse jongeren drukken de wil uit op jongere leeftijd te willen huwen (25 jaar); 

2° Er wordt steeds vaker samengewoond vóór het huwelijk. In 1992 woonde 39 % van 18-29-jarigen 

samen met een partner; 89% deed dit gehuwd en 11% ongehuwd. Vijftien jaar laten woont nog 

slechts 29% op die leeftijd samen, maar 56% doet dit gehuwd en 44% ongehuwd. Voor Vlaamse 

jongeren blijkt dat het samenwonen met een partner ongeveer twee jaar vooraf moet gaan aan het 

gehuwd samenwonen. Er wordt als het ware een ‘proeftijd’ van twee jaar ingecalculeerd. De keuze 

om eerst samen te wonen wordt sterk bepaald door de levensbeschouwing van betrokkenen; 

3° Er wordt steeds vaker gehuwd na de geboorte van een eerste kind. In 10 jaar tijd wonen niet 1 

maar 2 op 5 jonge vrouwen ongehuwd samen met een partner bij de geboorte van het eerste kind. 

Jongeren drukken de wens uit dat verder uitstel (gemiddelde leeftijd in 2007 was 28 jaar) van de 

geboorte van een eerste kind niet gewenst is; 

4° Er wordt nog vaak gehuwd, maar niet alle huwelijken zullen standhouden. Eén op drie jongeren is 

er zeker van te zullen huwen en één op drie denkt waarschijnlijk te huwen. De keuze om te huwen 

gaat niet gepaard met opvattingen over uitgesproken voordelen van een huwelijk. Steeds meer jonge 

mensen (1/3) gaan er ook van uit dat hun huwelijk kan mislukken. 

54. De verschuivingen in samenlevingsvormen hebben uiteraard ook een impact op het aantal 

kinderen dat geboren wordt binnen en buiten het huwelijk. Uit onderstaande tabel 8 blijkt naast de 

toename van het aantal kinderen dat jaarlijks geboren wordt in België ook een sterke verschuiving 

van de verhouding tussen het aantal kinderen geboren binnen het huwelijk en het aantal kinderen 

dat buiten het huwelijkse kader wordt geboren. Het aantal kinderen geboren buiten het huwelijk is 

sterk toegenomen. In 2009 bedroeg het aantal kinderen geboren buiten het huwelijk in België 45,7%. 

Eenzelfde tendens is in de bestudeerde rechtsstelsels waar te nemen.351 

 
Tabel 8. Aantal kinderen geboren binnen en buiten het huwelijk in België in de periode 1998-2008.

352
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 M. CORIJN (2004), Wat denkt de Vlaming over het huwelijk en het ouderschap bij partners van hetzelfde geslacht?, 
Website www.cbgs.be, Bijdragen onderzoek – Huishoudens, 3 juni 2004. 
350

 M. CORIJN, A.K. SODERMANS en S. VANASSCHE, “Zijn jongeren in Vlaanderen van plan om te huwen (en te scheiden)?”, 
SVR-Webartikel 2011/15, Studiedienst van de Vlaamse Regering, D/2011/3241/202. 
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 Kind en Gezin, Het kind in Vlaanderen 2010, 
www.kindengezin.be/Algemeen/Over_Kind_En_Gezin/Jaarverslagen/default.jsp, 35. In Duitsland steeg het aantal kinderen 
geboren buiten het huwelijk van 23,4% in 2000 naar 32,7% in 2009. In Frankrijk steeg het van 43,6% in 2000 naar 53,7% in 
2009. In Nederland steeg het aantal van 24,9% in 2000 naar 43,3% in 2009. In het Verenigd Koninkrijk ten slotte bedroeg 
het aantal buitenhuwelijkse kinderen in 2000 39,5% en in 2009 46,3% van het aantal geboren kinderen.  
352

 De gegevens werden gegenereerd op basis van de burgerlijke staat van de moeder op het tijdstip van geboorte van het 
kind. Moeders waarvan de burgerlijke staat onbekend is, werden bij “buiten het huwelijk” gerekend. 
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Jaartal  Binnen het huwelijk Buiten het huwelijk  Totaal Verhouding 

1998 87.863 26.396 114.259 77-23% 

1999 85.091 29.079 114.170 75-25% 

2000 83.679 32.717 116.396 72-28% 

2001 80.482 34.890 115.372 70-30% 

2002 76.228 36.868 113.096 67-33% 

2003 74.321 39.684 114.005 65-35% 

2004 73.749 43.546 117.295 63-37% 

2005 72.394 47.228 119.622 61-39% 

2006 72.359 50.170 122.529 59-41% 

2007 70.368 53.727 124.095 57-43% 

2008 70.304 56.901 127.205 55-45% 

Bron: FOD Economie. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie – Thematische Directie Samenleving.  

De onderstaande tabel 9 toont aan dat er belangrijke verschillen bestaan tussen de gewesten. In het 

Waalse Gewest werden er in 2008 meer kinderen geboren buiten het huwelijk dan binnen het 

huwelijk. 

Tabel 9. Aantal kinderen geboren binnen en buiten het huwelijk in 2008, opgedeeld per gewest.  

Gewest Binnen het huwelijk Buiten het huwelijk Totaal Verhouding 

Brussels 
Hoofdstedelijk  

11.849 6.076 17.925 66-34% 

Vlaams  39.511 30.048 69.559 57-43% 

Waals 18.944 20.777 39.721 48-52% 

Bron: FOD Economie. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie – Thematische Directie Samenleving.  

4. Besluit 

55. Na de studie van de ontwikkelingen inzake de procreatiemogelijkheden werd onderzocht 

welke juridische en sociologische ontwikkelingen zich hebben voorgedaan aangaande de band tussen 

samenlevingsvorm en de situatie waarin een kind opgroeit. Er werd opgemerkt dat er zich op 

juridisch vlak twee ontwikkelingen hebben voorgedaan. Vooreerst is het huwelijk niet langer het 

dominante kader waarbinnen een kind moet worden opgevoed. De wetgever verlegde de klemtoon 

naar de duurzame seksueel-affectieve samenwoning van twee personen van verschillend geslacht.  

De tweede tendens deed zich voor binnen de relatie tussen die twee personen. Daar waar begin de 

jaren ’90 de samenleving tussen personen van verschillend geslacht volledige juridische aanvaarding 

genoot, is dit begin de jaren 2000 uitgebreid tot de samenleving tussen twee personen van gelijk 

geslacht. Met de openstelling van de adoptie voor paren van gelijk geslacht kan moeilijk nog worden 

voorgehouden dat in de optiek van de wetgever het geslacht nog enige rol speelt bij het (abstract) 

bepalen van het ideale kader voor het opgroeien van een kind.  

56. Op sociologisch vlak is dezelfde tendens merkbaar. In de sociologie is er sprake van een 

tweede demografische transitie die gekenmerkt wordt door een afname van het aantal huwelijken, 

een stijging van het aantal echtscheidingen, buitenhuwelijkse samenlevingsvormen, geboorten 

binnen deze nieuwe leefvormen, een toenemend aantal mensen dat alleen woont, een afname van 

het aantal kinderen per vrouw, enz. Een belangrijke oorzaak hiervan zijn de ontwikkelingen inzake de 

procreatiemogelijkheden. Uiteindelijk is het vooral de loskoppeling van het huwelijk, de 

voortplanting, de liefde en de seksualiteit die tot deze transitie hebben bijgedragen.353 Het huwelijk 
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 G. DUPONT, Hedendaagse leefvormen: feiten en opvattingen, K.U.Leuven, verhandeling aangeboden tot het verkrijgen 
van de graad van Licentiaat in de Sociologie onder promotorschap van K. MATTHIJS, academiejaar 2004-05, 27 en 29 en de 
verwijzingen aldaar. 
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is, hoewel nog voor veel mensen een belangrijk levensideaal, niet meer de vanzelfsprekende 

dominante leefvorm waarbinnen kinderen geboren worden en opgroeien.  

 

C. Situaties waarin een kind opgroeit: demografische ontwikkelingen, waardering en 

psychologische impact 

57. De hierboven geschetste ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat kinderen vandaag de dag 

opgroeien in zeer diverse situaties. Ook de V.N. schenkt aandacht aan de ontwikkelingen die 

optraden binnen familiale structuren. Op 15 mei 2006 organiseerde de Division for Social Policy and 

Development in het kader van “The programme on the Family”354 de internationale dag van de 

families die in het teken stond van “Changing Families: Challenges and Opportunities”. De V.N. 

vestigde in het bijzonder de aandacht op een aantal wijzigen die een impact hebben op het 

gezinsleven. Een aantal van deze ontwikkelingen werden reeds hoger beschreven. 

 

Kort samengevat wees de V.N. er op dat gezinnen steeds meer in steden gaan wonen, kleiner 

worden (beperkt tot het nucleaire gezin), de scholing en deelname van vrouwen aan het 

arbeidsproces toeneemt, het tijdstip van huwen en het krijgen van kinderen verlaat wordt, de 

toename van het aantal echtscheidingen en het leven in een gezin met een stiefouder, de stijging van 

de gemiddelde leeftijd, de verandering van economisch en sociale voorwaarden inzake het 

dagdagelijkse leven (zoals het niet langer levenslang samenleven van ouders met hun kinderen) en 

de opmars van het AIDS-virus dat de kwetsbaarheid van de gezinnen buitenproportioneel doet 

toenemen in de armste ontwikkelingslanden waardoor er als het ware “skip-generation families” 

ontstaan. De V.N. gaf ten slotte aan dat al deze veranderingen, wijzigingen en transformaties een 

grote uitdaging vormen voor families en hun individuele leden, gemeenschappen, burgerlijke 

samenlevingen en alle bestuurlijke niveaus alsook de samenleving in zijn geheel. Op het vlak van de 

familie en het individu rijst de vraag hoe we de familie en de rol ervan bekijken. Naast deze uitdaging 

rijzen er ook opportuniteiten. De algemene doelstelling van familiale politiek is het promoten, 

beschermen en ondersteunen van de integriteit en de werking van families.355 Dit doctoraal 

proefschrift tracht daar een bijdrage toe te leveren.  

58. In het eerste onderdeel werden de ontwikkelingen inzake de beheersing van het 

procreatievermogen bestudeerd. Vervolgens werd het perspectief verschoven van het individu naar 

de relatie tussen twee personen en werden de ontwikkelingen van de band tussen de relatie en het 

opgroeikader voor een kind geanalyseerd. De hierna uitgevoerde studie voegt de conclusies van 

beide voorgaande onderzoeken samen en bestudeert de situaties waarin een kind opgroeit. Dit 

onderzoek moet toelaten een basis te vormen voor het eigenlijke onderzoek. Dit onderdeel wordt 
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 De “Programme on the Family” maakt deel uit van de “Division for Social Policy and Development” van het “VN 
Department of Economic and Social Affairs” en is verantwoordelijk voor de voorbereiding en opvolging van de “Tenth 
Anniversary of the International Year of the Family (2004)”, zie hierover: www.un.org/esa/socdev/family/familyunit.htm; 
zie verder Resoluties 44/82, 50/142, 52/81, 54/124, 56/113, 57/164, 58/15, 59/111, 59/147 en 60/133 van de Algemene 
Vergadering van de V.N., waarbij de voornaamste doelstelling luidt: “the basic objective of the follow-up to the International 

Year of the Family should be to strengthen and support families in performing their societal and developmental functions 

and to build upon their strengths, in particular at the national and local levels”. 
355

 V.N., International Day of Families 15 May 2006. “Changing Families: Challenges and Opportunities”. Background note, 
http://www.un.org/esa/socdev/family/IntObs/IDF/Backgrounders/Backg06.pdf, in uitvoering van Resolutie 47/237 van de 
Algemene Vergadering van de V.N. van 20 september 1993; over deze ontwikkelingen specifiek in West-Europa zie ook 
uitgebreid: R. CLIQUET, “Major trends affecting families in the new millennium – West Europe and North America”, 
http://www.un.org/esa/socdev/family/Publications/mtcliquet.pdf.  
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aangevuld met de verwachtingen van de Vlaamse bevolking inzake ouderschap en kinderwens. Een 

coherente regeling moet ook berusten op een maatschappelijk draagvlak. Om die reden werd dit 

aspect erbij opgenomen. Ten slotte worden enkele studies besproken die de impact van een 

bepaalde gezinsvorm heeft op het welzijn van het kind. Een argument dat in het verleden wel eens 

gebruikt werd om bepaalde gezinsvormen die afweken van het traditionele gezin als verwerpelijk te 

bestempelen, was immers de opvatting dat de opvoeding van een kind in dat soort gezinstype 

schadelijk is voor zijn welzijn.  

 

1. Gezinstypen waarin een kind vandaag opgroeit 

a. Overzicht van de diverse gezinssituaties 

59. Hierna volgt een overzicht van de verschillende situaties waarin een kind vandaag opgroeit. 

Om dit overzicht te staven, werd gebruik gemaakt van de gegevens opgenomen in de jaarverslagen 

van Kind en Gezin.356 

 
Tabel 10. Vergelijking van de gezinstypes waarin een kind opgroeit in Vlaanderen anno 2004 en 2008

357
 

 2004 2008 

 Kinderen 

onder de 

3 jaar 

Kinderen 

van 3 tot 

6 jaar 

Kinderen 

van 6 tot 

12 jaar 

Totaal Kinderen 

onder de 

3 jaar 

Kinderen 

van 3 tot 

6 jaar 

Kinderen 

van 6 tot 

12 jaar 

Totaal 

Kind bij 

gehuwd paar 

67,9 74,3 76,7 74,1 59,2 

 

67,2 71,8 67,5 

-Bij beide 

ouders 

67,5 71,9 72,5 71,2 58,2 63,0 66,1 63,3 

-Bij een ouder 

en een 

stiefouder 

0,1 0,5 1,6 1,0 0,2 0,5 1,6 0,9 

-Bij een ouder 

en een 

?stiefouder?
358

 

0,3 1,9 2,5 1,9 0,7 3,5 3,9 3,0 

-Bij gehuwd 

paar, niet 

verwant 

- - - - 0,2 0,3 0,4 0,3 

Kind bij 

ongehuwd 

paar 

19,3 11,5 7,1 11,0 28,3 18,8 11,4 17,4 

-Bij een ouder 

en een 

0,9 1,8 3,3 2,4 0,8 1,8 4,0 2,7 
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 Kind en Gezin, Het kind in Vlaanderen 2010, 
www.kindengezin.be/Algemeen/Over_Kind_En_Gezin/Jaarverslagen/default.jsp.  
357

 Tabel overgenomen uit Kind en Gezin, Het kind in Vlaanderen 2004 en 2010, 
www.kindengezin.be/Algemeen/Over_Kind_En_Gezin/Jaarverslagen/default.jsp.  
358

 ?stiefouder?: mogelijk de stiefmoeder/-vader van het kind, maar het kan ook de moeder/vader zijn. 
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stiefouder
359

 

-Bij een ouder 

en een 

?stiefouder? 

18,4 9,7 3,8 8,6 27,5 17,0 7,3 14,8 

Kind bij 

alleenstaande 

moeder 

6,5 9,4 12,0 10,1 6,4 9,2 12,5 10,2 

Kind bij 

alleenstaande 

vader 

0,7 1,0 1,6 1,2 0,9 1,3 1,9 1,5 

Kind 

inwonend bij 

een ander 

kerngezin
360

 

4,7 3,1 2,1 2,9 5,2 3,5 2,4 3,4 

Kind niet 

geklasseerd 

0,9 0,6 0,5 0,6 - - - - 

Kind in 

collectief 

huishouden
361

 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Bron: gegevens uit het rijksregister – bewerking door E. LODEWIJCKX, Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie (CBGS) 

(2004) en Studiedienst van de Vlaamse Regering (2008) 

60. De belangrijkste ontwikkelingen die hieruit afgeleid kunnen worden voor dit doctoraal 

onderzoek zijn de volgende.  

 

In eerste instantie kan de terugloop van het klassieke kerngezin opgemerkt worden. Van de kinderen 

onder de 12 jaar leefde in 2004 ruim 71% bij de natuurlijke vader en moeder die tevens een echtpaar 

vormden. In 2008 bedroeg dit aantal nog slechts 63% (-8%). Voor alle kinderen daalt dit aantal van 

77,1% in 2000 naar 64,4% in 2008 (-13,7%).362 Niettemin blijkt dat voor vele jonge kinderen de 

realiteit nog steeds in hoofdzaak het klassieke kerngezin is.363 Het valt echter wel op dat de 

veranderingen in Brussel en Wallonië veel sneller plaatsvinden. In Brussel woont men het vaaktst bij 

een alleenstaande ouder. In Wallonië wonen kinderen vaker bij een ongehuwd paar.364 
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 Als kinderen bij een ongehuwd paar wonen, is het moeilijk uit te maken of het gaat om de natuurlijke vader of moeder. 
Deze kinderen zijn dan ook meestal opgenomen in de categorie ‘bij een ouder en een ?stiefouder?’. 
360

 Bijvoorbeeld bij de grootouders.  
361

 Een collectief huishouden bestaat uit meerdere niet-verwante personen die leven in instellingen en gemeenschappen 
zoals rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, weeshuizen, studenten- en arbeidshomes, verpleeginstellingen, 
strafinrichtingen, kloosters, enz. 
362

 E. LODEWIJCKX (2010), Kinderen en de gezinsvorm waarin ze opgroeien: een schets van de veranderingen tussen 1990 en 

2008, SVR-Webartikel 2010/14, Studiedienst van de Vlaamse Regering, D/2010/3241/326. 
363

 Kind en Gezin, Het kind in Vlaanderen 2010, 
www.kindengezin.be/Algemeen/Over_Kind_En_Gezin/Jaarverslagen/default.jsp, 47. 
364

 E. LODEWIJCKX (2010), Kinderen en de gezinsvorm waarin ze opgroeien: een schets van de veranderingen tussen 1990 en 

2008, SVR-Webartikel 2010/14, Studiedienst van de Vlaamse Regering, D/2010/3241/326. 
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Een andere vaststelling is dat het aantal kinderen onder de twaalf jaar dat opgroeit bij een ongehuwd 

paar toeneemt van 11% in 2004 naar 17,4% in 2008 (+ 6,4%). In 2008 is dit wat alle kinderen betreft 

gestegen tot 14% in vergelijking tot 6% in 2000.365 Uit de bewerkte rijksregistergegevens blijkt dat er 

in 2000 verhoudingsgewijs steeds meer kinderen met een ongehuwd paar samenleven dan in 

1990.366 In 2003 bedroeg dit 3% van alle huishoudens367 in het Vlaams Gewest.368 Opvallend is wel 

het verschil tussen de zeer jonge en de wat oudere kinderen. Hoe ouder de kinderen, hoe lager de 

kans dat zij bij een ongehuwd paar opgroeien.369 Zo bedroeg dit aantal in 2007 voor kinderen tot 3 

jaar 26%, voor kinderen tussen de 3 en 6 jaar nog maar 17% en voor kinderen tussen de 6 en de 12 

jaar nog slechts 10%. De SCV-surveys van 2008 en 2009 tonen aan dat bij de voorhuwelijks 

samenwonende 20- tot 64-jarigen er 39% zijn bij wie kinderen inwonen en bij de nahuwelijks 

samenwonenden is dit 45%. Bij de gehuwde paren van die leeftijd heeft 63% inwonende kinderen.370  

Uit onderzoek verricht op basis van de bewerkte rijksregistergegevens blijkt dat daar waar in 1990 

nog 89% van de Vlaamse kinderen bij een paar woonde, in 2008 dit aandeel gedaald is tot 83%.371  

Onduidelijk blijft echter hoeveel kinderen er precies in een nieuw samengesteld gezin bestaande uit 

een ouder en een nieuwe partner wonen. Uit tabel 10 blijkt dit in 2008 wat de kinderen tot 12 jaar 

betreft alvast minstens 3,6% (0,9% + 2,7%) te zijn. Voor alle kinderen blijkt dit minstens 5,1% te zijn. 

Tegelijk valt op dat minstens 25% van alle kinderen die bij een ongehuwd paar inwonen, in 2008 een 

gezin gevormd uit een ouder en stiefouder vormden, terwijl dit bij een gehuwd paar in 2008 slechts 

minstens 2% betreft.372  

Ten slotte valt op te merken dat het aantal kinderen tot 12 jaar dat bij een alleenstaande ouder 

opgroeien toeneemt van 11% in 2004 naar 12% in 2008. Onderzoek op basis van de bewerkte 

rijksregistergegevens toont in Vlaanderen wat alle kinderen betreft een stijging van 8% in 1990 tot 

14% in 2008 aan.373  

 

Eenoudergezinnen kunnen op verschillende wijzen ontstaan. Er kunnen daarbij twee grote 

categorieën worden onderkend. Voor de eerste categorie ontstaat het alleenstaande ouderschap als 

vrijwillige en bewuste keuze. Dit is het geval indien een alleenstaande vrouw een kind laat verwekken 

bij haar door middel van geslachtsgemeenschap of van medisch begeleide voortplanting. 

Daarenboven kan een alleenstaande man of vrouw ook een kind adopteren. Uit enquêtes blijkt dat 
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 E. LODEWIJCKX (2010), Kinderen en de gezinsvorm waarin ze opgroeien: een schets van de veranderingen tussen 1990 en 

2008, SVR-Webartikel 2010/14, Studiedienst van de Vlaamse Regering, D/2010/3241/326. 
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 E. LODEWIJCKX, Steeds minder kinderen wonen bij een gehuwd paar, http://www.cbgs.be, Bijdragen onderzoek – 
Kinderen en jongeren, 3 juli 2002. 
367

 Een huishouden bestaat uit een persoon die gewoonlijk alleen leeft, ofwel uit twee of meer personen, al dan niet 
verwant, die gewoonlijk in dezelfde woning wonen en er samenleven.  
368

 E. LODEWIJCKX, Types van huishoudens: veranderingen tussen 1991 en 2003, http://www.cbgs.be, Bijdragen onderzoek, 
9 maart 2004. 
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 Vgl. E. LODEWIJCKX (2010), Kinderen en de gezinsvorm waarin ze opgroeien: een schets van de veranderingen tussen 
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 M. CORIJN (2010), Het profiel van de niet-gehuwd samenwonenden in het Vlaamse Gewest, SVR-Webartikel 2010/18, 
Studiedienst van de Vlaamse Regering, D/2010/3241/444.  
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dit zelden het geval is.374 De tweede categorie is niet het gevolg van een (althans van bij de 

verwekking) doelbewuste keuze, maar van een breuk tussen de ouders ontstaan ingevolge een 

(echt)scheiding of het overlijden van één van beide. Van de kinderen tussen 0 en 17 jaar wonen er in 

2000 verhoudingsgewijs minder bij een paar en meer bij een alleenstaande ouder dan in 1990.375 

 

Opvallend blijft wel dat kinderen die bij een alleenstaande ouder wonen, vooral bij een 

alleenstaande moeder wonen. In 2007 bedroeg het aantal kinderen dat bij een alleenstaande moeder 

woonde 10,3% terwijl dit bij een alleenstaande vader slechts 1,5% bedroeg. Volgens onderzoek 

bedroeg dit op basis van de bewerkte rijksregistergegevens in 2008 zelfs respectievelijk 12% en 

1,9%.376 Uit een ander onderzoek blijkt dat de oorzaak van deze verschillen op jongere leeftijd 

verband houden met het feit dat kinderen die bij een (echt)scheiding betrokken zijn na scheiding 

meestal (officieel) bij de moeder wonen. Op oudere leeftijd worden de verschillen verklaard door de 

verschillen inzake sterfte en de leeftijd van de partner. Vrouwen leven langer dan mannen en hebben 

meestal een partner die enkele jaren ouder is.377 

 

Tevens valt op dat het aantal kinderen dat bij een alleenstaande ouder woont sterk stijgt naarmate 

het kind ouder wordt. Er valt een verdubbeling op te merken in de leeftijdscategorie 6 tot 12 jarigen 

in vergelijking tot de leeftijdscategorie van kinderen onder de 3 jaar.  

Het aantal kinderen in een ander type huishouden blijft een vrij stabiel klein aandeel van ongeveer 

2% van de Vlaamse kinderen. Het betreft kinderen die bij grootouders al dan niet samen met de 

ouders of in een collectief huishouden opgroeien.378 

61. Voor de kinderen die behoren tot een kerngezin heeft het Centrum voor Bevolkings- en 

Gezinsstudie – Vlaamse Wetenschappelijke instelling (C.B.G.S.) een analyse gemaakt op basis van de 

rijksregistergegevens van 2003 in het Vlaams Gewest voor elk kind onder de 18 jaar, wonend bij een 

paar.379 Het kind werd geklasseerd als: 

a) een eigen kind van de partner; 

b) een stiefkind van de partner; of 

c) een mogelijk stiefkind. In dit geval kan het gaan om een eigen kind van de partner, maar het 

is even goed mogelijk dat het geen eigen kind van de partner is, maar wel een kind van de 

referentiepersoon. 

 

Onder ‘kerngezin’ wordt verstaan: een gehuwd of ongehuwd samenwonend paar of een 

alleenstaande ouder die samen met de eigen kinderen en/of de stiefkinderen een huishouden 

vormen. In 2003 behoorde 3% van de minderjarige kinderen niet tot een kerngezin, waardoor er voor 

deze kinderen geen of nauwelijks informatie over hun ouders of stiefouders voor handen zijn. Voor 

                                                           
374

 E. LODEWIJCKX, Alleenstaande ouders. In detail bekeken, http://www.cbgs.be, Bijdragen onderzoek –Huishoudens, 8 juni 
2004. 
375

 E. LODEWIJCKX, Steeds minder kinderen wonen bij een gehuwd paar, http://www.cbgs.be, Bijdragen onderzoek – 
Kinderen en jongeren, 3 juli 2002. 
376

 E. LODEWIJCKX (2010), Kinderen en de gezinsvorm waarin ze opgroeien: een schets van de veranderingen tussen 1990 en 

2008, SVR-Webartikel 2010/14, Studiedienst van de Vlaamse Regering, D/2010/3241/326. 
377

 E. LODEWIJCKX, Alleenstaande ouders. In detail bekeken, http://www.cbgs.be, Bijdragen onderzoek –Huishoudens, 8 juni 
2004. 
378

 E. LODEWIJCKX (2010), Kinderen en de gezinsvorm waarin ze opgroeien: een schets van de veranderingen tussen 1990 en 

2008, SVR-Webartikel 2010/14, Studiedienst van de Vlaamse Regering, D/2010/3241/326. 
379

 E. LODEWIJCKX, Kinderen, ouders en stiefouders op 1/1/2003, www.cbgs.be, Bijdragen Onderzoek, 24 september 2004. 



86 
 

kinderen die wonen bij een ongehuwd paar rijst er een bijkomend probleem. Een deel van deze 

kinderen is zeker een eigen kind van de beide partners. Dit is evenwel niet te achterhalen op basis 

van de rijksregistergegevens.  

Typerend voor nieuw samengestelde gezinnen is dat er stiefkinderen aanwezig zijn. 

 

Het aantal nieuw samengestelde gezinnen is toegenomen. In het Vlaamse Gewest wonen steeds 

minder minderjarige kinderen samen met beide ouders. In 1991 schommelde het percentage tussen 

87% en 89%, in 2003 schommelt dit tussen 75% en 83%. In diezelfde periode steeg het aantal 

kinderen dat samenwoont bij een alleenstaande ouder van 8% in 1991 naar 13% in 2003. De 

verhoudingsgewijs in 2003 grotere groep waarvoor geen uitspraak mogelijk is, heeft te maken met 

een toename van het aandeel minderjarige kinderen dat samenwoont bij een ongehuwd paar. 

Dezelfde trend wordt waargenomen in de andere gewesten, hoewel het minder ‘klassieke’ patroon 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest reeds bestond in 1991.  

 

De oorzaak van de stijging van het aantal minderjarige kinderen die opgroeien in éénoudergezinnen 

en in stiefgezinnen in het Vlaamse Gewest is, op basis van de rijksregistergegevens, onder meer te 

danken aan de toename van het aantal wijzigingen in de leefsituatie van die kinderen. Steeds meer 

minderjarigen maken een scheiding van hun niet-gehuwde samenwonende ouders (decohabitatie), 

een echtscheiding of een feitelijk scheiding van hun gehuwde ouders mee. Op 1 januari 2004 betrof 

dit naar raming (minimaal) 20% van al de minderjarigen. Daarvan maakten 11% van de kinderen een 

echtscheiding mee, bij 3% van de kinderen leefden de ouders feitelijk gescheiden, bij 6% van de 

kinderen gingen de ouders die niet gehuwd waren uit elkaar (decohabitatie) en bij 1% van de 

kinderen overleed de vader of moeder. Kinderen die buiten een huwelijk werden geboren, blijken 

een hogere kans te hebben om een gezinsontbinding mee te maken dan kinderen die binnen een 

huwelijk werden geboren. Hieruit blijkt nogmaals dat niet-gehuwd samenwonenden vaker dan 

gehuwden hun relatie ontbinden. De kinderen worden er bovendien op steeds jongere leeftijd mee 

geconfronteerd.380 

 

De woonsituatie vier jaren na echtscheiding ziet er voor de kinderen onder 14 jaar als volgt uit.381 

44% woont samen met één ouder en een stiefouder (die al dan niet gehuwd zijn met elkaar). 56% 

van deze kinderen woont in een eenoudergezin. Opvallend daarbij is dat kinderen die bij hun vader 

wonen een grotere kans hebben om te behoren tot een nieuw samengesteld gezin, waar hun vader 

al dan niet gehuwd samenwoont met een nieuwe partner. Kinderen die daarentegen bij de moeder 

wonen, maken verhoudingsgewijs meer deel uit van een éénoudergezin. Bovendien speelt ook de 

leeftijd van het kind op het ogenblik van de echtscheiding een rol indien het bij de vader woont. Hoe 

jonger de kinderen zijn ten tijde van de echtscheiding, hoe groter de kans is dat zij na vier 

samenwonen met hun vader en een stiefouder. Ingeval het kind na echtscheiding bij de moeder 

woont, treedt er veel minder variatie op naargelang de leeftijd van het kind ten tijde van de 

echtscheiding: kinderen, ongeacht hun leeftijd, wonen vier jaar later meestal bij de alleenstaande 

moeder. De woonsituatie na een overlijden van een ouder verloopt analoog, zij het dat de kans dat 
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het kind enkele jaren later met een stiefouder samenwoont in vergelijking tot de situatie na 

echtscheiding, vijf maal kleiner is.382 

62. Een korte vergelijking met de in dit proefschrift bestudeerde rechtsstelsels wordt 

weergegeven in tabel 11. De samenstelling van het huishouden is bestudeerd vanuit het perspectief 

van het kind. Met eenouderhuishoudens wordt hier bedoeld dat de ouder de enige volwassene is die 

leeft in het huishouden. Onder tweeouderhuishoudens wordt een gehuwd of samenwonend paar 

verstaan. Huishoudens met twee of meer volwassenen zijn huishoudens waar één ouder of een 

samenwonend paar het huishouden delen met (een) andere(n) volwassenen. Jonge ouders die bij 

hun ouders wonen zijn in deze categorie inbegrepen. Uit tabel 11 valt op dat België een relatief hoog 

aantal kinderen heeft dat leeft in een eenoudergezin. Enkel het Verenigd Koninkrijk scoort hoger. 

Ook het aandeel kinderen in een ‘complex383’ gezin ligt hoog.384 

 
Tabel 11. Gezinstype waarin kinderen tussen 0-14 jaar opgedeeld in huishoudens opgroeien (cijfers 2007 in %). 

 Eenouderhuishouden Tweeouderhuishoudens Huishoudens met twee of 

meer andere volwassenen 

België 15,7 66,7 15 

Frankrijk 13,4 79,8 6,7 

Duitsland 13,3 78,2 8,5 

Nederland 11,4 84,8 3,8 

Verenigd Koninkrijk 23,8 65,8 10,2 

Bron: European Labour Force Surveys and the Surveys on Income and Living Conditions, Eurostat 2007
385

. 

In tabel 12 wordt het gezinstype meer gespecifieerd. Deze cijfers hebben betrekking op het aantal 

kinderen van 11, 13 en 15 jaar dat leeft bij beide ouders, in een stiefgezin, bij een alleenstaande 

ouder of in een ander gezinstype voor de periode 2005-2006. Franstalig België springt daarbij iets uit 

door het hoger aantal kinderen dat opgroeit in een stiefgezin of bij een alleenstaande ouder. Vooral 

Nederland toont een afwijkend gezinsbeeld door het hoge aantal kinden dat opgroeit bij beide 

ouders en het lage aantal kinderen dat in een stiefgezin opgroeit. In de studie waarop tabel 12 is 

gebaseerd wordt er op gewezen dat meer dan 10% van de kinderen verklaren te leven in een nieuw 

samengesteld gezin in België, Canada, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Ijsland, Noorwegen, 

Zweden, Engeland en de Verenigde Staten.386  

Tabel 12. Gezinstype waarin kinderen van 11, 13 en 15 jaar opgroeien in de periode 2005-2006 (in %). 
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 Bij beide ouders 

samen 

In stiefgezin Bij alleenstaande 

ouder 

Bij andere 

volwassenen dan de 

ouder(s) 

België/Nederlandstalig 74 10 14 1 

België/Franstalig 67 14 17 2 

Frankrijk 73 11 14 1 

Duitsland 74 9 15 1 

Nederland 80 7 12 1 

Verenigd Koninkrijk (enkel 

Engeland) 

70 12 16 1 

Bron: OECD Family Database
387

 gebaseerd op Health Behaviour in School-aged Children, 2005/2006. 

b. Eigen versus geadopteerde kinderen 

63. Volgens de statistieken van de FOD justitie388 vonden er sinds 1 september 2005 2.738 

erkenningen en/of registraties van buitenlandse adopties door de Federale Centrale Autoriteit plaats 

en op 30 juni 2011 bedroeg het aantal overschrijvingen van interne adopties 1818. In bijna 79% van 

de buitenlandse adopties ging het om een kind dat jonger was dan 4 jaar. In 18% van de gevallen 

handelde het om een kind tussen de 4 en 15 jaar. In slechts 1% van de gevallen betrof het een kind 

tussen 15 en 18 jaar. Vooral zeer jonge kinderen worden interlandelijk geadopteerd. In 86,14% van 

de gevallen ging het om een adoptie door een paar. In slechts 13,86% van de gevallen handelde het 

om een adoptie door één persoon.  

 

Volgens de cijfers van Kind en Gezin389 meldde zich in 2010 560 nieuwe kandidaat-adoptanten bij de 

Vlaamse Centrale Autoriteit om een interlandelijke adoptieprocedure op te starten. Slechts 1,3% van 

de aanmeldingen gebeurde door een paar van gelijk geslacht en 5,9% was een intrafamiliale adoptie.  

Daartegenover staat dat 209 kandidaat-adoptanten zich in 2010 meldden bij de Vlaamse Centrale 

Autoriteit voor een binnenlandse adoptie via een adoptiedienst en 460 voor een zelfstandige 

binnenlandse adoptieprocedure. Bij de aanmelding voor een adoptie via een adoptiedienst handelde 

het om 137 paren van ongelijk geslacht, 43 paren van gelijk geslacht (waarvan 37 aanvragen door 

een mannelijk paar) en 29 alleenstaanden (waarvan 21 vrouwen). Bij de zelfstandige binnenlandse 

adoptieprocedure valt op dat het overgrote aandeel (56,7%) een paar van gelijk geslacht is. In 260 

gevallen wilde de meemoeder het kind van haar partner adopteren en in 1 situatie betrof het een 

man die het kind van zijn mannelijke partner wilde adopteren. Bij de aanmeldingen voor 

stiefouderadoptie door een paar van ongelijk geslacht betrof het in 154 dossiers de man die het kind 
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van de vrouwelijke partner wilde adopteren en slechts in 10 gevallen een vrouw die het kind van hun 

mannelijke partner wilde adopteren.390  

Tabel 13. Aantal aanmeldingen bij de VCA van binnenlandse adoptie 2009-2010 

 2009 2010 

 Aantal % Aantal % 

Adoptiedienst 163 29,9 209 31,2 

Zelfstandig 444 73,1 460 68,8 

Waarvan – stiefouder 

hetero 

187 42,1 164 35,7 

- stiefouder holebi 232 52,2 261 56,7 

- gekend kind 

(pleegkind, 

draagmoeders, enz.) 

13 2,9 17 3,7 

- kind van familie 

(kleinkind, neef, 

nicht, enz.) 

12 2,8 18 3,9 

Totaal 607 100 669 100 

Bron: VCA Adoptie
391 

De leeftijd van het kind op het tijdstip van adoptie bedroeg in 74,2% voor alle geplaatste 

adoptiekinderen via de erkende adoptiediensten in 2010 in Vlaanderen 0 tot en met 3 jaar.392  

c. Pleegkinderen 

64. De pleegzorg in Vlaanderen kan in 4 sectoren worden ondergebracht. Vooreerst in de 

bijzondere jeugdzorg waarin het Comité Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) en de Jeugdrechtbank opdracht 

geven tot opvang in een pleeggezin. Dit betreft minderjarigen. Ten tweede in de sector van de zorg 

voor personen met een handicap (VAPH) waarin zowel minderjarigen als meerderjarigen worden 

opgevangen in een pleeg- of gastgezin of begeleid worden via WOP/ondersteund wonen. Ten derde 

de pleegzorg in de sector Kind en Gezin (GOP of GezinsOndersteunende Pleegzorg) die vooral 

preventief werkt op vraag van de ouders zelf. Hier komen veel korte en onderbroken vormen van 

opvang voor. Ten slotte een restcategorie (o.a. plaatsing door OCMW).393 Bij minderjarige 

pleegkinderen wordt gesproken van ‘pleegkinderen’. Betreft het meerderjarige pleegkinderen, dan 
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wordt de term ‘pleeggasten’ gehanteerd. Pleegzorg dient duidelijk onderscheiden te worden van de 

burgerrechtelijke instelling pleegvoogdij (art. 475bis e.v. BW) die nog maar weinig voorkomt.394 

 

In tabel 14 is een overzicht opgenomen van het aantal minderjarige pleegkinderen en meerderjarige 

pleeggasten in de pleegzorg Vlaanderen. In de pleegzorgregistratie 2009 wordt opgemerkt dat de 

verhouding tussen het aantal minderjarigen en meerderjarigen die verkeren in een pleegzorgsituatie 

evolueert naar een steeds grotere groep van minderjarigen. De verklaring hiervoor is de grote 

toename in de Bijzondere Jeugdbijstand. De verhouding evolueert van 3 minderjarigen op 1 

meerderjarige naar 4 minderjarigen op 1 meerderjarige.395  

Verder valt in onderstaande tabel ook de grote toename van het aantal pleegkinderen in het 

algemeen op te merken in de periode 2000-2010. De sterkste stijger is de sector van de Bijzondere 

Jeugdbijstand (+ 82% in 2010 in vergelijking tot 1998).396 De onbekenden zijn pleegpersonen die door 

de gewijzigde manier van opvragen (de juiste geboortedatum i.p.v. het geboortejaar) niet konden 

ingedeeld worden.  

Tabel 14. Het aantal kinderen in een pleegzorgsituatie opgedeeld volgens leeftijdscategorie in de periode 1999-2009 

 < 18 jaar % > 18 jaar % Onbekend Totaal 

2000 3.291 74,6 1.078 24,4 42 4.411 

2001 3.372 74,6 1.122 24,8 28 4.522 

2002 3.425 74,6 1.137 24,8 27 4.589 

2003 3.640 75,0 1.180 24,3 31 4.851 

2004 3.416 75,4 1.091 24,1 22 4.529 

2005 3.238 64,1 820 16,2 993 5.051 

2006 3.938 73,4 1.154 21,5 270 5.362 

2007 4.430 76,7 1.247 21,6 95 5.772 

2008 4.389 73,3 1.257 21,0 344 5.990 

2009 4.662 77,9 1.319 22,0 7 5.988 

2010 4.757 78% 1.361 22,0% - 6.118 

Bron: Pleegzorg Vlaanderen, De pleegzorgregistratie 2009 en 2010, Verhouding minder- en meerderjarigen. 

65. Een ander relevant element dat in tabel 15 wordt verduidelijkt is de pleegzorgsituatie naar 

pleegzorgsoort. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de bestandspleeggezinnen, dit zijn 

pleeggezinnen die op voorhand geen band hebben met hun pleegkind of pleeggast, de 
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familiepleegzorg (broer, zus, grootouder, oom, tante, enz) en de sociale netwerkpleegzorg waar het 

pleeggezin uit de sociale omgeving komt van het pleegkind of de pleeggast (schooljuf, buur, enz.). Uit 

deze tabel valt vooral de daling binnen de bestandspleegzorg en de stijging binnen de 

familiepleegzorg op.397 In 2010 valt er evenwel een lichte daling op te merken. Het zijn bovendien 

vooral de grootouders die een zeer belangrijke rol opnemen t.a.v. hun kleinkinderen die in een 

moeilijke gezinscontext leven.398 

 
Tabel 15. Pleegzorgsituatie naar pleegzorgsoort in de periode 2000-2010. 

 Familie Sociaal netwerk Bestand Onbekend Totaal 

2000 1.334 29% 465 10% 2.831 61% 30 1% 4.660 119% 

2001 1.448 30% 479 10% 2.798 59% 25 1% 4.750 121% 

2002 1.493 31% 566 12% 2.713 57% 24 1% 4.796 122% 

2003 1.561 31% 619 12% 2.779 55% 72 1% 5.031 128% 

2004 1.630 32% 676 13% 2.703 54% 41 1% 5.050 128% 

2005 1.674 31% 774 15% 2.700 51% 167 3% 5.315 135% 

2006 2.104 36% 714 12% 2.419 42% 536 9% 5.773 147% 

2007 2.238 37% 793 13% 2.953 49% 24 0% 6.008 153% 

2008 2.321 38% 770 13% 2.940 49% 30 0% 6.061 154% 

2009 2.463 40% 800 13% 2.794 46% 72 1% 6.129 156% 

2010 2.420 39% 932 15% 2.881 46% 44 1% 6.277 160% 

Bron: Pleegzorg Vlaanderen, De pleegzorgregistratie 2009 en 2010, Pleegzorgsituaties naar pleegzorgsoort. 

66. Een laatste relevante vraag is te weten hoelang gemiddeld een pleegzorgsituatie duurt. In 

het bijzonder wordt in tabel 16 stilgestaan bij de duur van de pleegzorgsituatie in de bijzondere 

jeugdbijstand en in tabel 17 bij de duur van de pleegzorgsituatie in de sector Gezinsondersteunende 

Pleegzorg. Hetgeen opvalt is het significante aantal pleegkinderen dat zich gedurende langer dan één 

jaar in een pleegzorgsituatie bevindt. Bijna één op vijf kinderen van het totale aantal pleegkinderen 

in de sector bijzondere jeugdbijstand blijft zelfs 5 tot 10 jaar in deze situatie. Gezinsondersteunende 

pleegzorg is daarentegen duidelijk een preventief middel. Ruim 91% van alle pleegkinderen in de 

sector GOP verblijven korter dan één jaar in een pleegzorgsituatie.  

 
Tabel 16. Duur van de pleegzorgsituatie in de sector bijzondere jeugdbijstand in de periode 2000-2010. 

Jaren 2000 2005 2008 2009 2010 % 

0-1 899 795 918 1.140 1.221 25 
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 Pleegzorg Vlaanderen, De pleegzorgregistratie 2010. 13 jaar pleegzorg geregistreerd, www.pleegzorgvlaanderen.be, 8-9. 
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1-2 554 725 818 769 718 15 

2-3  350 530 597 623 592 12 

3-4 246 367 365 453 479 10 

4-5 195 274 351 306 385 8 

5-10  692 687 897 895 966 20 

Subtot.  2.244 2.691 3.049 3.291 3.395 70 

10-15  233 359 366 356 343 7 

15-20  48 91 146 133 137 3 

>20 - 3 4 4 3 0 

onbekend 1 37 197 30 8 0 

Totaal  3.218 3.868 4.659 4.709 4.852 100 

Bron: Pleegzorg Vlaanderen, De pleegzorgregistratie 2010, Duur van de pleegzorgsituatie BJZ. 

Tabel 17. Duur van de pleegzorgsituatie in de sector Gezinsondersteunende Pleegzorg in de periode 2000-2010 

Jaren 2000 2005 2008 2009 2010 % 

0-1 388 259 168 343 361 91 

1-2 28 29 44 12 16 4 

2-3 10 19 18 18 4 1 

3-4 2 10 8 3 8 2 

4-5 1 7 7  2 1 

+ 5 4 13 15 6 4 1 

Onbekend 1 1 84 3 - 0 

Totaal 434 338 344 385 395 100 

Bron: Pleegzorg Vlaanderen, De pleegzorgregistratie 2010, Duur van de pleegzorgsituatie GOP. 

2. Opvattingen over ouderschap in het Vlaams Gewest anno 2003 

67. In een enquête ‘Bevolking en Beleid in Vlaanderen’ georganiseerd door het C.B.G.S. in 2003 

in het kader van een Europees project werd aan een representatieve groep van 20- tot 64-jarige 

Vlamingen (wonend in het Vlaams Gewest en met de Belgische nationaliteit) o.m. gevraagd naar hun 

opvattingen over huwelijk, echtscheiding en ouderschap.399 

 

Uit deze enquête blijkt dat de helft van de Vlamingen het huwelijk niet meer als een absolute 

vereiste beschouwen voor het ouderschap. Slechts volgens 29% van de Vlamingen moeten vrouwen 

                                                           
399

 M. CORIJN (2004), Wat denkt de Vlaming over het huwelijk en het ouderschap bij partners van hetzelfde geslacht?, 
Website www.cbgs.be, Bijdragen onderzoek – Huishoudens, 3 juni 2004. 
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en mannen die kinderen willen, huwen. Over het toenemende aantal kinderen dat met ongehuwd 

samenwonende ouders opgroeit, heeft meer dan de helft van de Vlamingen geen echt oordeel 

(59%). Dit houdt wellicht verband met het gegeven dat sommigen zich niet uitspreken omdat zij 

vinden dat het afhangt van de situatie.  

 

Meer dan de helft van de Vlamingen is van oordeel dat het ouderschap bij voorkeur een ouderschap 

met twee ouders is. 60% vindt dat een kind een thuis met een vader én een moeder nodig heeft om 

gelukkig te kunnen opgroeien. Volgens 53% van de Vlamingen moet een alleenstaande vrouw die 

kinderen wil krijgen en opvoeden, dit kunnen. Slechts 23% vindt dat dit niet kan. Het alleenstaande 

vaderschap ligt daarentegen echter moeilijker. Bijna de helft van de Vlamingen vinden dat een vader 

alleen het niet zo goed doet als een vader en een moeder. Bovendien vindt slechts 29% van de 

Vlamingen dat een vader alleen even goed kinderen kan opvoeden als een vader en een moeder 

samen. Dit moet evenwel worden genuanceerd. De uitspraak over het alleenstaande moederschap 

gaat bv. vooral over het respect voor de individuele beslissing van de vrouw, terwijl de uitspraak over 

het alleenstaande vaderschap meer betrekking heeft op de kwaliteit van de opvoeding in vergelijking 

met die van een vader én een moeder.  

 

Hoewel echter meer dan de helft van de Vlamingen positief staat tegenover alleenstaand 

moederschap, vindt toch meer dan de helft van de Vlamingen (63%) dat het toenemende aantal 

kinderen dat in een éénoudergezin opgroeit geen goede ontwikkeling is. De uitspraak over kinderen 

in éénoudergezinnen wordt wellicht door de meeste mensen gelezen als een uitspraak over de 

gevolgen van echtscheiding voor de kinderen. De Vlaming oordeelt hier aldus telkens anders over.  

De Vlaming is van oordeel dat een kind bij voorkeur door een vader en een moeder moet worden 

opgevoed. Slechts 38% van de Vlamingen vinden dat twee vrouwen net zo goed kinderen kunnen 

opvoeden als een vader en een moeder. Ingeval twee mannen gezamenlijk een kind wensen op te 

voeden, vindt slechts 30% dat dit moet kunnen. Respectievelijk 36% en 34% van de Vlamingen 

hebben een negatief oordeel over het homoseksuele moederschap en het homoseksuele 

vaderschap. Merk op dat vanuit het perspectief van de erkenning of het respect voor de wil van de 

betrokkenen, dit voor twee mannen die vader willen worden minder hoog (30%) ligt dan voor de 

alleenstaande vrouw die kinderen wil (53%). Het zijn overwegend mannen en oudere personen die 

hier afkerig tegenover staan. 

 

3. Verschillen van de sociologische impact van de opvoeding in de onderscheiden opgroeisituaties 

68. Naar aanleiding van de vaststelling dat er alsmaar meer kinderen opgroeien in een 

eenoudergezin (Supra, nr. 60) en de sociologische literatuur die aangeeft dat de onderwijskenmerken 

van eenoudergezinnen verschillen van die van traditionele gezinnen, onderzocht VAN PEER hoe 

kinderen deze verschillen als dusdanig ervaren. De onderzoeker deed daarvoor een beroep op de 

gegevens van de C.B.G.S.-K.R.C. Kind- en Jongeren Leefsituatie- enquête dat bij 1955 kinderen tussen 

de 10-18 jaar oud werd afgenomen in het Vlaamse Gewest in 2000.400 Een vijftal factoren werden 
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 C. VAN PEER, “Hoe beleven kinderen in eenoudergezinnen hun gezinscontext?”, T.Sociologie 2005, afl. 3, 240-267; Zie 
ook E. LODEWIJCKX (2010), Kinderen en de gezinsvorm waarin ze opgroeien: een schets van de veranderingen tussen 1990 

en 2008, SVR-Webartikel 2010/14, Studiedienst van de Vlaamse Regering, D/2010/3241/326 die verwijst naar het 
onderzoek verricht naar de de sociale, emotionele, psychologische, medische en culturele gevolgen van de diversiteit in 
gezinsvormen. Ook daar blijken aanwijzingen te zijn dat kinderen uit eenouder- en stiefgezinnen het minder goed doen dan 
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getoetst: het ouderlijk toezicht en de monitoring (vader/moeder), het gevoel van aanvaarding van 

het kind door de ouders (moeder/vader), de gedragsautonomie van het kind in het gezin, de 

communicatie tussen ouders (moeder/vader) en het kind en ten slotte ook de invloed van de 

communicatie tussen de ouders onderling. Hierna volgt een beknopt overzicht van de resultaten van 

deze studie.  

 

Er worden drie gezinstypen onderscheiden: het traditionele gezin, het eenoudergezin en het 

wisselende gezin. Onder het traditionele gezin wordt bedoeld, het gezin waar het kind opgroeit bij 

vader en moeder. Het eenoudergezin is dan het gezin waar het kind opgroeit bij één van zijn ouders. 

Dit is bv. het geval waarbij het kind hoofdzakelijk verblijft bij één ouder en de andere ouder slechts 

een (beperkt) omgangsrecht heeft. Ten slotte vallen andere gezinsvormen onder het wisselende 

gezin: het nieuw samengestelde gezin, enz.  

Het belang van dit onderzoek voor het doctorale proefschrift mag niet worden onderschat. Deze 

studie vormt de eerste Vlaamse studie die handelt over de (subjectieve) invloed van de gezinssituatie 

op het welbevinden van het kind. Indien een bepaalde opgroeisituatie tot schadelijke of 

maatschappelijk verwerpelijke gevolgen leidt, moet dit ook bij het juridische onderzoek naar een 

aanknoping voor gezag over minderjarigen in ogenschouw worden genomen. 

69. Uit de literatuurstudie van VAN PEER blijkt, dat er een verminderd niveau van supervisie is in 

een eenoudergezin. Dit uit zich in de schoolresultaten, een lager eigen competentie gevoel, minder 

affectie, lagere verwachtingen t.a.v. het kind, enz. Volgens sommige bronnen is het autoritair 

ouderschap dominant in deze leefsituatie. Andere studies, die worden bevestigd door het onderzoek 

van VAN PEER, wijzen er echter op dat de alleenstaande ouder eerder een permissieve 

opvoedingsstijl hanteert waardoor er een gebrek aan duidelijke regels en consistente begeleiding is. 

De afwezigheid van een 2e ouder bemoeilijkt ook de monitoring. Gedragsproblemen van kinderen 

zijn vaak afhankelijk van de mate van betrokkenheid van de vader. Hoe minder die vader aanwezig is, 

hoe groter deze problemen zijn. Uit deze vaststellingen in de literatuur leidde VAN PEER af dat er 

meer ouderlijke supervisie is in traditionele gezinnen dan in éénoudergezinnen en in wisselende 

gezinnen.401 Deze stelling werd bevestigd door het praktijkonderzoek (enquête van 2000).  

 

70. De literatuurstudie toont aan dat in het eenoudergezin er een hoger conflictgehalte wordt 

waargenomen. Kinderen staan kritisch tegenover de afwezigheid van een ouder en houden bijzonder 

veel van gezamenlijke gezinsactiviteiten. De afwezigheid van de vader leidt er toe dat kinderen zich 

minder aanvaard voelen door hem, aangezien het aantal activiteiten samen met de vader zeer laag 

ligt. In stiefgezinnen en hersamengestelde gezinnen daarentegen is de gezinsstructuur complex. Er 

heerst een grotere rolverwarring en de eventuele aanwezigheid van stiefbroers of zussen leidt tot 

een toename van het aantal gezinsconflicten en stress. In stiefgezinnen zijn de rollen daarenboven 

slecht gedefinieerd, er ontbreken duidelijke modellen, worden problemen minder effectief opgelost, 

is er een slechtere communicatie. Een meer problematisch gezinsfunctioneren werkt in het algemeen 

negatief in op het welbevinden van kinderen en draagt bij tot grotere gedragsproblemen bij 

kinderen. Kinderen en adolescenten hebben een sterke behoefte aan regels en een duidelijke 

                                                                                                                                                                                     
kinderen die bij hun beide ouders opgroeien. Verwezen wordt tevens naar de resultaten van het grote scheidingsonderzoek 
Vlaanderen www.scheidinginvlaanderen.be. De auteur geeft ten slotte aan dat bij ongehuwd samenwonende paren het 
bekend is dat de inhoud van hun relaties dikwijls anders wordt ingevuld dan door gehuwde paren.  
401

 C. VAN PEER, “Hoe beleven kinderen in eenoudergezinnen hun gezinscontext?”, T.Sociologie 2005, afl. 3, 244-246. 
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structuur en deze ontbreekt precies vaak in huishoudens met dubbele verblijfsregelingen. Hieruit 

leidde VAN PEER af dat het gevoel van acceptatie door moeder en vader het laagst is bij kinderen in 

wisselende gezinscontexten.402 Het praktijkonderzoek toont echter aan dat dit enkel geldt voor de 

aanvaarding door de moeder.403  

 

71. Uit de literatuurstudie van VAN PEER blijkt dat in éénoudergezinnen het kind een grotere 

gedragsautonomie vertoont. Het krijgt meer verantwoordelijkheden en meer mogelijkheden tot 

supervisie toebedeeld. Er heerst ook een hogere graad van gelijkheid. De gezinsstructuur is minder 

hiërarchisch en meer egalitair, wat ertoe leidt dat ouders hun kinderen meer op gelijke basis 

benaderen. Een grotere verantwoordelijkheid kan leiden tot een groter zelfwaardegevoel, meer 

autonomie en een groter gevoel van competentie bij deze kinderen. Hetzelfde zou gelden in 

wisselende gezinnen. Hieruit leidde VAN PEER af dat kinderen in éénoudergezinnen en in wisselende 

gezinnen beschikken over meer gedragsautonomie dan kinderen in traditionele gezinnen.404 Het 

praktijkonderzoek bevestigde de stelling echter enkel voor wat betreft kinderen in een 

eenoudergezin.405  

 

72. De bronnenstudie toont aan dat de kwaliteit van ouder-kind communicatie lager ligt in een 

éénoudergezin. De communicatie neemt bovendien sneller een meer gespannen en een 

sanctionerende vorm aan. Dit heeft wellicht te maken met de afwezigheid van een 2e ouder die moet 

bijsturen. In alleenstaande gezinnen en stiefgezinnen blijken de meeste conflicten zich voor te doen 

tussen moeder en kind. De relatief zwaardere gezinslasten en de lagere gezinscohesie doen 

alleenstaande moeders vaker hun toevlucht nemen tot minder affectief bevestigende stijlen van 

communicatie met hun kinderen. Het gebrek aan contact tussen vader en kind zou bovendien een 

hoger gevoel van afwijzing, kwetsing of verlatenheid met zich brengen. Dit leidt volgens VAN PEER 

tot de stelling dat de communicatie tussen ouder en kind als minder kwaliteitsvol gepercipieerd door 

kinderen in éénoudergezinnen en in wisselende gezinnen dan door kinderen in traditionele 

gezinnen.406 Het praktijkonderzoek ondersteunde deze stelling niet wat betreft de positieve 

communicatie met de moeder.407  

 

73. De literatuurstudie van VAN PEER toont aan dat conflictueuze relaties tussen ex-partners 

schadelijk zijn voor kinderen. Kinderen streven meestal naar een goede relatie met beide ouders. 

Voortdurende ouderlijke conflicten leiden tot ernstige problemen bij kinderen zoals depressie, 

zwakke sociale competentie, laag zelfwaardegevoel en slechte schoolprestaties. De laatste stelling 

luidt dan ook dat kinderen in éénoudergezinnen en in wisselende gezinnen ervaren gemiddeld een 

grotere vijandigheid tussen hun ouders dan kinderen uit traditionele gezinnen (en hebben dus 

mogelijk ook meer te lijden onder de negatieve gevolgen van deze conflictsfeer).408 Het 

praktijkonderzoek bevestigt deze stelling.409  
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4. Psychologische impact van homoseksueel ouderschap op kinderen 

74. In de parlementaire voorbereiding bij de wet van 18 mei 2006 werd uitgebreid aandacht 

besteed aan de psychologische impact van homoseksueel ouderschap op kinderen.410 Vooralsnog 

toont geen enkele significante studie aan dat homoseksueel ouderschap een negatieve impact zou 

hebben op de ontwikkeling van het kind.411 De studies uit het verleden hebben hoofdzakelijk 

betrekking op kinderen die geboren zijn uit een heteroseksuele relatie en enige jaren later worden 

opgevoed in een homoseksuele relatie. Een studie naar de psychologie en het gedrag van kinderen 

uit homoparentale gezinnen toont aan dat zij niet van hun leeftijdsgenoten die opgroeien in een 

heteroseksueel milieu verschillen.412  

 

75. Ook een in België uitgevoerde follow-up studie413 van kinderen die 5 jaar oud zijn, opgevoed 

binnen resp. een lesbisch paar en een heteroseksueel paar, dat beide een beroep hebben gedaan op 

medisch begeleide voortplanting, toont aan dat er geen significante verschillen bestaan tussen beide 

groepen wat betreft de gezinsrelaties en de ontwikkeling van het kind. Wel wordt er op gewezen dat 

deze studie nog maar net begonnen is en er nog een aantal vragen onbeantwoord blijven. Dezelfde 

studie werd herdaan toen deze kinderen 10 jaren oud waren. Het antwoord bleef hetzelfde.414 

Opnieuw wordt op het belang van verder follow-up onderzoek gewezen.415 
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 Zie de verslagen van de commissies justitie bij deze wet: Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 51K664/8, 95-109 en Parl.St. Senaat 
2005-06, nr. 3-1460/6, 51-63. 
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 Voor lesbisch ouderschap, zie: A. BREWAEYS, Lesbisch ouderschap, CGSO Jaarboek 1998, 2; zie verder ook: Voorstel van 
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opgevoed door lesbische ouders beduidend beter presteren en voorts: S. MARINA, D. MARINA, F. MARINA, N. FOSAS, N. 
GALIANA en I. JOVÉ, “Sharing motherhood: biological lesbian co-mothers, a new IVF indication”, Human Reproduction 2010, 
Vol. 25, 938-941 waaruit blijkt dat in landen waar de ROPA-techniek (Reception of Oocytes from Partner) wordt toegepast, 
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e.a., “The Effects of Marriage, Civil Union, and Domestic Partnership Laws on the Health and Well-being of Children”, 
Pediatrics 2006, http://pediatrics.aappublications.org/content/118/1/349.full.html.  
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5. Besluit 

76. Als besluit kan worden gesteld dat minderjarige kinderen vandaag feitelijk opgroeien in zeer 

diverse situaties. Deze situaties durven daarenboven in de tijd geregeld te wijzigen.  

 

Een minderjarig kind groeit vandaag op: 

1° in een eenoudergezin: een minderjarig kind dat bij zijn alleenstaande vader of moeder opgroeit; 

2° bij een gehuwd paar:  

a) een gehuwd heteroseksueel paar met een inwonend minderjarig kind (ook wel het 

‘traditionele gezin’ genoemd) dat het kind is van beide echtgenoten; 

b) een gehuwd homoseksueel paar met inwonend minderjarig kind (ook wel het ‘anders 

samengesteld’ gezin genoemd) dat het kind is van één van de echtgenoten. 

3° bij een ongehuwd (wettelijk of feitelijk) samenwonend paar met inwonend minderjarig kind:  

a) een ongehuwd heteroseksueel paar met een inwonend minderjarig kind dat het kind is van 

beide echtgenoten; 

b) een ongehuwd homoseksueel paar met een inwonend minderjarig kind dat het kind is van 

één van de samenwoners. 

4° in een nieuw samengesteld gezin: een kind dat inwoont bij één van zijn ouders en een stiefouder 

die al dan niet gehuwd is met zijn ouder en al dan niet van gelijk geslacht (anders samengesteld 

gezin) is als die ouder. 

5° bij elk van zijn ouders afzonderlijk (50-50): een minderjarig kind dat telkens voor gelijke tijden bij 

één van zijn ouders verblijft.416 Het kind verblijft dan in twee gezinnen die zich in situatie 1° of 4° 

bevinden.  

6° in een pleegzorgsituatie.  

Onder ‘eigen kind’ wordt in voorgaande opsomming bedoeld: het kind dat biologisch afstamt van 

beide partners (hetero-relatie) of het kind dat biologisch slechts van één partner afstamt, terwijl de 

andere biologische ouder slechts donor is van gameten en geen relatie heeft met de andere 

biologische ouder. De donor is de persoon die bij het leveren van de gameten expliciet de wil 

uitdrukt om geen verantwoordelijkheden jegens het te verwekken kind op te nemen en het aldus 

niet zelf wenst op te voeden. Van de juridische relatie tot het kind werd abstractie gemaakt. Enkel de 

feitelijke situatie wordt hier omschreven. 

Volledigheidshalve moet er ook op worden gewezen dat een kind dat niet biologisch van één van 

beide partners afstamt, niettemin kan worden geadopteerd door beide partners of door één van 

hen, ongeacht het geslacht van de partners of hun seksuele geaardheid. Het kind kan aldus 
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 Zie Kind en Gezin, Het kind in Vlaanderen 2010, 
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kind jonger dan 12 jaar in Vlaanderen op gelijkmatige wijze bij zijn beide ouders die gescheiden zijn na september 2006. 
Voor kinderen tussen de 12 en de 18 jaar bedraagt dit aantal 25,4%.  
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opgroeien bij een alleenstaande ouder, gehuwd samenwonend paar, ongehuwd samenwonend paar 

of in een nieuw samengesteld gezin louter op basis van een rechterlijke beslissing (adoptie).  

77. Steeds meer minderjarige kinderen groeien buiten het traditionele gezin (heterohuwelijk) op 

(Supra, nr. 60). Opvallend daarbij is de stijging van het aantal minderjarige kinderen dat bij een 

alleenstaande moeder en bij een ongehuwd samenwonend paar opgroeit.  

 

De stijging van het aantal minderjarige kinderen dat bij een alleenstaande moeder en bij een 

ongehuwd samenwonend paar opgroeit, wordt verklaard door het feit dat steeds meer minderjarige 

kinderen een scheiding van hun niet-gehuwde samenwonende ouders (decohabitatie), een 

echtscheiding of een feitelijke scheiding van hun gehuwde ouders meemaakt (Supra, nr. 61).  

België is overigens niet uniek wat deze tendens betreft (Supra, nr. 62). Vast staat dat in de 

bestudeerde rechtststelsels het aantal kinderen dat opgroeit in een nieuw samengesteld gezin tussen 

de 7 en de 12% bedraagt en het aantal kinderen dat opgroeit bij een alleenstaande ouder tussen de 

12 en de 16% (Supra, nr. 62).  

Bij adoptie valt op dat het aantal internationale adopties het aantal binnenlandse adopties overtreft 

(Supra, nr. 63). Vooral zeer jonge kinderen worden in België geadopteerd en dit in het overgrote deel 

van de gevallen door een paar (Supra, nr. 63). Wat de binnenlandse adopties betreft valt de sterke 

aanwezigheid van adopties door paren van gelijk geslacht op en dit in contrast met de internationale 

adopties (Supra, nr. 63).  

Ten slotte blijft het aantal pleegzorgsituaties in Vlaanderen stijgen en vooral in de sector van de 

bijzondere jeugdbijstand (Supra, nr. 64). Het aandeel familiepleegzorgsituaties neemt toe in 

vergelijking tot het aandeel bestandpleegzorgsituaties (Supra, nr. 65). Het aandeel minderjarige 

pleegkinderen wordt alsmaar groter (Supra, nr. 64). Ook de pleegzorgsituaties die langer duren dan 

één jaar zijn niet te onderschatten (Supra, nr. 66).  

78. De traditionele binding tussen het huwelijk en het ouderschap blijkt in hoofde van de 

Vlaming weg te ebben (Supra, nr. 67). Dit belet evenwel niet dat een kind bij voorkeur twee ouders 

heeft (Supra, nr. 67). Deze ouders waren in 2003 daarenboven het best van ongelijk geslacht (Supra, 

nr. 67).  

 

79. De gezinssituatie blijkt een impact te hebben op de beleving van de gezinscontext door het 

kind. Kinderen die opgroeien in een traditioneel gezin ervaren hun gezinscontext anders in 

vergelijking tot kinderen die opgroeien in een éénoudergezin en een wisselend gezin. Kinderen uit 

een éénoudergezin en een wisselend gezin ervaren minder ouderlijke supervisie (Supra, nr. 69, 

voelen zich minder aanvaardt door hun eigen ouders (Supra, nr. 70), percipiëren hun communicatie 

met de ouders als minder kwaliteitsvol (Supra, nr. 72) en ervaren over het algemeen een grotere 

vijandigheid tussen de ouders onderling (Supra, nr. 73). Enkel op het vlak van de gedragsautonomie 

blijkt het kind uit een éénoudergezin beter te scoren dan het kind uit een traditioneel gezin (Supra, 

nr. 71). De ontwikkelingen zijn aldus niet noodzakelijk als zijnde ‘wenselijk’ te kwalificeren, hoewel 

ook dit met de nodige voorzichtigheid benaderd moet worden.417 

                                                           
417

 Zie bv. S. GOLOMBOK en S. BADGER, “Children raised in mother-headed families from infancy: a follow-up of children of 
lesbian and single heterosexual mothers, at early adulthood”, Human Reproduction 2010, vol. 25, 150-157 alwaar uit blijkt 
dat kinderen die opgroeien bij een alleenstaande heteroseksuele moeder of lesbische ouders zeker niet slechter 
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80. In geen enkel onderzoek dat de afgelopen jaren werd gevoerd, werd aangetoond dat een 

kind geboren binnen een heterorelatie en vervolgens opgevoed binnen een homorelatie daar enige 

nadelige psychologische gevolgen van ondervindt (Supra, nr. 74). Studies waarbij een kind van bij de 

geboorte wordt opgevoed in een lesbische relatie, tonen evenmin enige nadelige gevolgen aan 

(Supra, nr. 75). Er wordt wel gewezen op de noodzaak tot verder onderzoek.   

 

§ 2. Plan van het onderzoek 

A. Voorwerp van het onderzoek  

81. Vanaf het levend en levensvatbaar geboren worden, vangt het juridische leven aan.418 Een 

pasgeborene kan echter vanaf dit rechtsfeit niet onmiddellijk volwaardig en met kennis van zaken 

deelnemen aan het juridische leven. Zijn geestelijke en lichamelijke onrijpheid maken een bijzondere 

zorg en bescherming noodzakelijk tot de leeftijd waarop hij geacht wordt over voldoende maturiteit 

te beschikken, nl. de leeftijd van volwassenheid die in België is vastgelegd op 18 jaar (art. 388 en 488 

BW).  

 

Die zorg en bescherming worden in het Belgische recht geboden door de instelling van een bijzonder 

beschermingsstatuut, nl. de minderjarigheid. Dit beschermingsstatuut houdt in dat personen onder 

de leeftijd van 18 jaar in beginsel algemeen en volledig handelingsonbekwaam zijn voor het stellen 

van rechtshandelingen. Deze handelingsonbekwaamheid wordt op zijn beurt opgevangen door de 

inrichting van een gezag over de minderjarige. Op dit laatste punt wordt in het voorgenomen 

onderzoek dieper ingegaan.  

De centrale onderzoeksvraag in dit doctoraal onderzoek luidt dan ook: wie kan, rekening houdende 

met de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan op het vlak van gezinsvormen en beheersing van 

de procreatievermogens, gezag over een minderjarige verkrijgen? Eens bepaald is wie gezag over een 

minderjarige kan verkrijgen, rijzen twee deelvragen: 1° hoe kan dat gezag juridisch gevestigd worden 

en 2° hoe moet dat gezag voor elke situatie in het bijzonder ingevuld worden? 

Onder ‘gezag’ worden een aantal functionele bevoegdheden bedoeld die nader omschreven worden 

in punt E. 

82. In de vorige paragraaf werd uitvoerig een tweetal feitelijke ontwikkelingen beschreven die 

het recht voor een nieuwe realiteit plaatsen. Enerzijds is de beheersing van de procreatievermogens 

sterk toegenomen waardoor de traditionele band tussen genetische, bio-fysiologisch en sociale band 

tussen een persoon en een kind op de helling werd geplaatst. Een kind kan een feitelijke band 

hebben met vijf personen i.p.v. twee. Anderzijds bestaat er actueel een zeer grote diversiteit aan 

samenlevingsvormen waarbinnen een kind opgroeit. Het destijds traditionele gezin samengesteld uit 

een vader en een moeder die met elkaar gehuwd waren, maakt vandaag plaats voor een hele waaier 

aan andere gezinsvormen die elkaar in de tijd bovendien kunnen afwisselen.  

                                                                                                                                                                                     
functioneren dan kinderen die opgroeien in het traditionele gezin. Het resultaat heeft een belangrijke impact op de HFEA 
2008 in het V.K.  
418

 Zie hierover uitvoerig C. CASTELEIN en T. WUYTS, “What’s in a name. De moeilijke verhouding tussen de juridische 
persoonlijkheid, akten van de burgerlijke stand, afstammingsrecht en naamrecht inzake perinataal overleden kinderen”, 
TPR 2006, 771-844. 
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Dit onderzoek vertrekt vanuit de premisse dat het vigerende Belgische recht op onvoldoende wijze 

rekening houdt met de hoger beschreven ontwikkelingen op het vlak van de vestiging van gezag over 

minderjarigen.  

Wat de eerste ontwikkeling betreft kan gewezen worden op de afwezigheid van een doordacht 

juridisch kader.419 Het meest treffende voorbeeld is de afwezigheid van een regelgevend kader voor 

het draagmoederschap hoewel het fenomeen als dusdanig wel toegelaten is en de onduidelijkheden 

die blijven rijzen bij de toepassing van medisch begeleide voortplanting. Zo is niet duidelijk of een 

mannelijke partner die weliswaar toestemde in de daad van medisch begeleide voortplanting met 

gedoneerde zaadcellen, ook juridisch verplicht kan worden zijn ouderschap op te nemen. Een ander 

voorbeeld is de vraag of een bekende donor een rol kan spelen in het leven van een kind.   

Dezelfde vaststelling geldt ook voor de tweede ontwikkeling. Deze uitgangspositie werd bevestigd in 

een arrest van het Grondwettelijk Hof van 8 oktober 2003 (nr. 134/2003). In voornoemd arrest 

oordeelde het Hof dat de situatie waarin een kind slechts een enkele ouder heeft ten aanzien van wie 

de afstamming uitwerking heeft, maar op duurzame wijze heeft geleefd binnen een gezin dat uit die 

ouder en een derde wordt gevormd die beiden instaan voor het onderhoud van het kind “(…) dat die 

categorie van kinderen zonder toelaatbare verantwoording verschillend wordt behandeld.” 420  

Actueel houdt het Belgische recht bij de vestiging van ouderlijk gezag geen rekening met de feitelijke 

band tussen een persoon en het kind. Enkel ouderschap, d.w.z. een overeenkomstig de wet 

vastgestelde afstammingsband, leidt tot het titularisschap en daaruitvolgend ook de uitoefening van 

ouderlijk gezag. Een affectieve zorgrelatie kan bijgevolg niet in alle gevallen juridisch verankerd en 

beschermd worden.  

83. In dit onderzoek worden twee stellingen getoetst (zie deel IV) die beide vertrekken vanuit de 

vaststelling van het Grondwettelijk Hof (Supra, nr. 82) van een lacune in de wetgeving inzake de 

vestiging van gezag door een persoon die geen afstammingsband heeft en kan vestigen, maar wèl 

feitelijk mee instaat voor het onderhoud en de opvoeding van een minderjarig kind.  

 

Een eerste stelling luidt dat de juridische aanknoping van de bestaande gezagsinstellingen 

onvoldoende rekening houdt met de ontwikkelingen inzake gezinsvorming en inzake medisch 

begeleide voortplanting. De aanknoping met de afstammingsband voor de bepaling wie gezag over 

een minderjarig kind moet verkrijgen, is achterhaald. Er worden daarbij drie mogelijkheden 

onderzocht: 

1. Het aanknopingspunt blijft de (gewone of adoptieve) afstammingsband, maar de vestiging 

ervan wordt verruimd (bv. ook t.a.v. twee vrouwen); 

                                                           
419

 Zie uitgebreid: T. WUYTS, “De afstamming na medisch begeleide voortplanting” 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, 289-401; T. WUYTS, “De gevolgen van de juridische geslachtsaanpassing 
op familierechtelijk vlak” in P. SENAEVE en K. UYTTERHOEVEN (eds.), De rechtspositie van de transseksueel, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 115-140. 
420

 Arbitragehof nr. 2003/134, EJ 2003, 134, noot P. SENAEVE; BS 19 januari 2004; RW 2003-04, 1016, noot T. ROBERT en 
noot V. VERLINDEN, TJK 2004, 39, noot T. ROBERT en Rev.trim.dr.fam. 2004, noot J.-L. RENCHON; De prejudiciële vraag 
werd gesteld door: Jeugdrb. Antwerpen 3 oktober 2002, RW 2002-03, 1188, noot T. ROBERT; De openstelling van de 
adoptie voor paren van gelijk geslacht verandert m.i. niets aan deze vaststelling, zie: T. WUYTS, “De wet van 18 mei 2006: 
adoptie toegankelijk voor personen van hetzelfde geslacht”, EJ 2006, (85) 93-94. 
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2. Naast (de gewone of adoptieve) afstammingsband komt er een tweede aanknopingspunt bij, 

nl. de affectieve zorgrelatie; 

3. In de plaats van de (gewone of adoptieve) afstammingsband wordt het aanknopingspunt de 

feitelijke zorgrelatie. 

Een tweede stelling luidt dat de juridische invulling van de bestaande gezagsinstellingen niet is 

aangepast aan de ontwikkelingen inzake nieuwe gezinsvormen en inzake medisch begeleide 

voortplanting. De toekenning van het gezag over een minderjarig kind in zijn geheel en aan maximaal 

twee personen die een afstammingsband hebben met dit kind, is achterhaald. Er worden daarbij drie 

mogelijkheden onderzocht: 

1. Bepaalde componenten van gezag kunnen contractueel worden overgedragen; 

2. Bepaalde componenten van gezag moeten wettelijk toekomen aan personen die in een 

affectieve zorgrelatie staan tot het minderjarige kind; 

3. Bepaalde componenten moeten krachtens een rechterlijke beslissing kunnen toekomen aan 

personen die in een affectieve zorgrelatie staan tot het minderjarige kind.  

 

B. Doelstelling(en) van het onderzoek 

84. Dit onderzoek is een beleidsoriënterend werk waarin de concrete bouwstenen worden 

aangereikt om een coherente regeling omtrent het gezag over minderjarigen in te voeren. Naast een 

fundamentele herdenking in het licht van de hoger aangehaalde ontwikkelingen, ontbreekt het 

Belgische recht inzake de materie van gezag over minderjarigen actueel ook aan transparantie en 

coherentie. Er bestaan meerdere instellingen, contractuele en jurisprudentiële figuren die het gezag 

over minderjarigen op uiteenlopende wijze organiseren: het ouderlijk gezag dat gevestigd wordt 

volgens de gewone regels van afstamming en adoptie, het voogdijgezag, de pleegvoogdij en de 

toekenning van de materiële bewaring aan derden op grond van het belang van het kind. Sommige 

van deze instellingen zijn bovendien verouderd of onduidelijk.  

 

C. Afbakening van het onderzoek 

1. Voorwerp 

85. Dit onderzoek onderscheidt zich wezenlijk van heel wat andere proefschriften die het 

afstammings- of adoptierecht rechtstreeks dan wel onrechtstreeks tot voorwerp hebben. In dit 

proefschrift ligt de focus op de rol van het afstammingsrecht bij de bepaling van wie gezag over een 

minderjarig kind verkrijgt. Het is de automatische binding tussen (gewone en adoptieve) afstamming 

en gezag die met dit proefschrift in vraag wordt getrokken, en niet de grondslagen van of 

verhoudingen binnen het gewone421 of adoptieve422 afstammingsrecht op zich of bepaalde 

aspecten423 ervan.  

 

                                                           
421

 Zie N. MASSAGER, Les droits de l’enfant à naître, Brussel, Bruylant, 1997, 1013 p.; G. VERSCHELDEN, Origineel 

ouderschap herdacht, Brugge, die Keure, 2005, 422 p.; N. GALLUS, Le droit de la filiation. Rôle de la vérité socio-affective et 

de la volonté en droit belge, Brussel, Larcier, 2009, 586 p. 
422

 Zie I. LAMMERANT, L’adoption et les droits de l’homme en droit comparé, Brussel, Bruylant, 2001, 763 p.  
423

 Zie P. SENAEVE, Het vaderschap van de echtgenoot. Vaststelling en betwisting van de op het huwelijk gebaseerde 

afstamming langs vaderszijde, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1982, 448 p.  
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86. Dit onderzoek heeft evenmin tot voorwerp het recht op identiteit en de rol van het 

afstammingsrecht daarbij tot in detail te onderzoeken.424 Wel komt het recht op identiteit aan bod 

bij het onderzoek naar de verhouding tussen het afstammingsrecht en de aanknoping van het gezag 

over een minderjarig kind. De focus ligt daarbij op de vraag of het afstammingsrecht de genetische of 

bio-fysiologische werkelijkheid moet weergeven hetgeen een invloed heeft op de vraag of en in 

welke mate het afstammingsrecht een rol kan spelen bij de vestiging van het gezag over een 

minderjarig kind.  

 

2. Invalshoek 

87. In het Nederlandse proefschrift van HENSTRA425 worden de traditionele grondslagen waarop 

afstamming berust in vraag getrokken gelet op de fragmentatie van ouderschap in verschillende 

biologische en sociale vormen als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van leefvormen en 

kunstmatige bevruchting. Dit proefschrift verschilt van voornoemd proefschrift doordat het de 

binding tussen afstamming en ouderlijk gezag zelf in vraag trekt. Het vertrekt vanuit de premisse dat 

verantwoordelijkheden over een kind niet of niet noodzakelijk moeten voortvloeien uit een 

vastgestelde afstammingsband. Dit hangt ook samen met het voorwerp van dit proefschrift dat 

ruimer is gedefinieerd. Ook de beperking van gezag over minderjarigen tot twee personen die een 

afstammingsband hebben met het minderjarige kind wordt in vraag getrokken (Supra, nr. 83).  

 

Verder zij er op gewezen dat het proefschrift van HENSTRA dateert van 2002 en het voorbije 

decennium heel wat fundamentele ontwikkelingen op wetgevend vlak en op Europees niveau 

hebben plaatsgevonden die een belangrijke invloed hebben op de resultaten van het onderzoek. 

Bovendien bestudeert HENSTRA het Nederlandse recht en wordt in dit doctoraal onderzoek de focus 

gelegd op het Belgische recht.  

88. Ook het proefschrift van VONK426 hanteert een andere invalshoek. Voornoemd proefschrift 

heeft tot doel te onderzoeken of de rechtspositie van kinderen geboren binnen families met één 

biologische en één niet-biologische ouder voldoende bescherming verkrijgen door het recht. De 

functie van het afstammingsrecht wordt niet in vraag getrokken. Het proefschrift vergelijkt daartoe 

bovendien het Nederlandse recht met het Engelse recht. In dit proefschrift ligt de focus op het 

Belgische recht. 

 

89. Beide voornoemde proefschriften verschillen ook wat de methodiek van het onderzoek 

betreft. Het proefschrift van HENSTRA legt de nadruk op de filosofische en sociologische 

beschouwingen rond ouderschap. Het proefschrift van VONK behandelt de problematiek uitsluitend 

vanuit de rechtsvergelijkende methode waarbij het Engelse en Nederlandse recht bestudeerd 

worden. In dit proefschrift komen al deze methoden min of meer aan bod (zie punt D).  

 

D. Methodiek van het onderzoek 

                                                           
424

 Zie R.J. BLAUWHOFF, Foundational Facts, Relative Truths. A comparative law study on children’s right to know their 

genetic origins, in European Family Law Series nr. 25, Antwerpen, Intersentia, 2009, 461 p. 
425

 A.E. HENSTRA, Van afstamming naar ouderschapsrecht. Een beschouwing over de positie van sociale en biologische 

ouders in het familierecht, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2002, 212 p. 
426

 M. VONK, Children and their parents. A comparative study of the legal position of children with regard to their intentional 

and biological parents in English and Dutch law, in European Family Law Series nr. 20, Antwerpen, Intersentia, 2007, 303 p. 
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90. Voor dit onderzoek wordt er een grondige analyse gemaakt van het Europese en het 

internationale recht en een exhaustieve analyse van het Belgische recht. Daarnaast wordt er gebruik 

gemaakt van de functionele rechtsvergelijkende methode. Ook aan de rechtshistorische component 

wordt aandacht geschonken. Ontwikkelingen in de invalshoek (gezin versus kind) bijvoorbeeld 

hebben een impact op de wijze waarop het recht wordt georganiseerd.  

 

Een grondige analyse van het Europese en het internationale recht moet toelaten een aantal 

beginselen af te leiden die ten grondslag liggen aan de band tussen een volwassene en een kind. In 

het bijzonder wordt daarbij aandacht geschonken aan enerzijds art. 8 EVRM gelet op het belang van 

dit artikel bij de bepaling van de inhoud van de notie “family life” alsook bij de bepaling van de marge 

die onze wetgever terzake heeft. Anderzijds wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan het 

IVRK dat het Belgische recht de afgelopen decennia in belangrijke mate heeft beïnvloed.  

Inherent aan elk doctoraal onderzoek dat zich richt tot het interne Belgische recht is uiteraard de 

exhaustieve analyse van het Belgische recht. Een grondige studie de lege lata moet toelaten om 

voorstellen de lege ferenda te ontwikkelen. Inzonderheid wordt daarbij aandacht besteed aan de 

zienswijze van het Grondwettelijk Hof op de band die er dient te bestaan tussen een volwassene en 

een minderjarig kind en de gevolgen die deze band met zich mee moet brengen.  

Teneinde het perspectief van het onderzoek te verruimen427, wordt ook gebruik gemaakt van de 

methode van de rechtsvergelijking in het bijzonder de micro-vergelijking waarbij concrete begrippen 

worden vergeleken en concrete rechtsvragen beantwoord worden. De micro-vergelijking vergt een 

functionele benadering.428 De functionele methode werkt probleemgericht en beantwoordt een 

concrete vraagstelling. Zij legt de nadruk op de functie die de rechtsregel vervult.429 De vraagstelling 

wordt geformuleerd vanuit een lacune of voor verbetering vatbare oplossing van het eigen 

rechtssysteem. Dit maakt de rechtsvergelijking erg hanteerbaar als intrument ter verbetering van het 

eigen rechtssysteem.430 Bij het voorgenomen rechtsvergelijkend onderzoek worden in beginsel het 

Nederlandse, het Franse, het Duitse en het Engelse recht betrokken. Deze rechtsstelsels kennen 

rechtsregels die dezelfde functie hebben als in het Belgische recht m.b.t. afstamming, registratie, 

adoptie en ouderlijk gezag. De klemtoon van de vergelijking ligt op het niveau van het instituut.431 

Ten slotte wordt, daar waar relevante verschuivingen inzake de opvatting over de rol van een 

rechtsfiguur plaatsvonden, kort aandacht geschonken aan de rechtshistorische component.  

91. Het is onmogelijk om binnen een redelijk tijdbestek alle rechtsstelsels te vergelijken met 

elkaar. Om die reden is het noodzakelijk een selectie door te voeren. Er werd geopteerd om 

                                                           
427

 Vgl. W. PINTENS, Inleiding tot de rechtsvergelijking, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1998, nr. 29; de auteur wijst erop 
dat de rechtsvergelijkende methode ons leert de juridische oplossingen van ons rechtssysteem te relativeren en oog te 
hebben voor een andere benadering, een andere denkwijze. Bovendien is rechtsvergelijking ook rechtsverfijning en kan het 
erg innoverend werken en de ontwikkeling van ons eigen rechtssysteem stimuleren.  
428

 Zie hierover W. PINTENS, Inleiding tot de rechtsvergelijking, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1998, nr. 67. 
429

 F. GORLÉ, G. BOURGEOIS, H. BOCKEN, F. REYNTJENS, W. DE BONDT en K. LEMMENS, Rechtsvergelijking, Mechelen, 
Kluwer, 2007, 32, nr. 47. 
430

 W. PINTENS, Inleiding tot de rechtsvergelijking, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1998, nr. 92; Zie ook F. GORLÉ, G. 
BOURGEOIS, H. BOCKEN, F. REYNTJENS, W. DE BONDT en K. LEMMENS, Rechtsvergelijking, Mechelen, Kluwer, 2007, 86-88. 
431

 Zie hierover F. GORLÉ, G. BOURGEOIS, H. BOCKEN, F. REYNTJENS, W. DE BONDT en K. LEMMENS, Rechtsvergelijking, 
Mechelen, Kluwer, 2007, 28, nr. 38. 
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verschillende, maar verwante, rechtsstelsels te onderzoeken.432 De selectie van de kring van 

rechtsstelsel is gebaseerd op volgende criteria.433  

 

Ten eerste zijn de rechtsstelsels geselecteerd op basis van het bestaan van regelgeving die een 

adequaat antwoord tracht te bieden op situaties die in het licht van de hoger beschreven 

ontwikkelingen inzake relatievormen en medisch begeleide voortplanting zich steeds meer 

voordoen. Zo kennen het Nederlandse, Duitse, Franse en Engelse recht bijvoorbeeld rechtsfiguren 

die aan de nieuwe partner van een ouder die niet de biologische ouder is van het kind toch 

(componenten van) ouderlijk gezag toe te bedelen. In het Nederlandse recht is dit het gezag van een 

ouder en een niet-ouder (art. 1:253sa e.v. BW). Het Duitse recht kent de rechtsfiguur van het kleines 

Sorgerecht (§ 1687b (1) BGB). In het Franse recht werd de rechtsfiguur van de délégation (croisée) 

ingevoerd (art. 377-1 C.Civ.). In het Engelse recht bestaat er ontwikkeling in de rechtspraak om de 

(shared) residence order (Sec. 10 Children Act 1989) te hanteren als een middel om ouderlijke 

verantwoordelijkheden toe te kennen aan een sociale ouder.  

Ten tweede zijn deze rechtsstelsels geselecteerd op basis van de gemeenschappelijke rechtstraditie 

waar hervormingen in het bestudeerde rechtsstelsel hervormingen in het Belgische recht 

inspireerden. Dit is bijvoorbeeld het geval met Frankrijk.  

Ten derde zijn de rechtsstelsels op basis van hun indeling in de grote familie van common law versus 

civil law rechtsstelsels gekozen. Om die reden werd bijvoorbeeld het Engelse recht dat vanuit een 

common law–traditie kan bijdragen tot een verruimd denken geselecteerd.  

Ten vierde werden de rechtsstelsels gekozen op basis van hun toegankelijkheid. Het is evident dat 

zowel de bronnen als de gehanteerde taal een criteria vormen bij de selectie. Sommige rechtsstelsels 

zijn echter dermate inspirerend door het antwoord dat zij bieden op bepaalde vraagstukken die zich 

aandienen m.b.t. de ontwikkelingen inzake relatievormen en procreatietechnieken dat zij niet uit 

deze studie zonder meer geweerd kunnen worden. Om dit probleem te verhelpen werd gekeken 

naar bestaande internationale en toegankelijke studies die ook een zeker gezag uitstralen door de 

rechtsvergelijkende analyse die erin werd uitgevoerd.434 

E. Opbouw van het onderzoek 

92. In de eerste paragraaf werden de ontwikkelingen bestudeerd die aanleiding geven tot een 

herdenking van het Belgische recht. Het is evident dat deze denkoefening enkel gemaakt kan worden 

na eerst een grondige studie te hebben uitgevoerd van de bestaande positiefrechtelijke grondslagen 

en beginselen van het gezag over minderjarigen in België. In dit eerste deel wordt inzonderheid 

bestudeerd wie volgens het vigerende recht ouderlijk gezag verkrijgt en waarom. Deze vaststelling 

wordt vervolgens getoetst aan de in de eerste paragraaf omschreven ontwikkelingen teneinde na te 

gaan in welke mate het vigerende recht reeds rekening houdt met deze ontwikkelingen. Uit deze 

                                                           
432

 F. GORLÉ, G. BOURGEOIS, H. BOCKEN, F. REYNTJENS, W. DE BONDT en K. LEMMENS, Rechtsvergelijking, Mechelen, 
Kluwer, 2007, 29, nr. 41. 
433

 Zie hierover F. GORLÉ, G. BOURGEOIS, H. BOCKEN, F. REYNTJENS, W. DE BONDT en K. LEMMENS, Rechtsvergelijking, 
Mechelen, Kluwer, 2007, 29-31. 
434

 Zie bv. I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 391 p. en de rechtsvergelijking in K. BOELE-WOELKI, F. FERRAND, C. GONZALEZ BEILFUSS, M. JANTERA-
JAREBORG, N. LOWE, D. MARTINY en W. PINTENS, Principles of European Family Law Regarding Parental Responsabilities, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, 331 p. 
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toets volgen een aantal vraagstukken waar het vigerende recht geen of althans onvoldoende 

rekening mee houdt. Op die manier wordt de kloof tussen recht en realiteit blootgelegd. Daarmee 

wordt meteen ook beide stellingen getoetst (Supra, nr. 86). 

 

De daarop volgende vraag luidt of het geldende recht, bij gebrek aan aanpassing aan deze 

ontwikkelingen, gewijzigd moet worden en zo ja volgens welke beginselen? Op dit vlak spelen grond- 

en mensenrechten een belangrijke rol. Deze bepalen als het ware het kader waarbinnen de wetgever 

kan optreden. Voor elk vraagstuk worden in het tweede deel de relevante grond- en 

mensenrechtelijke beginselen onderzocht.  

Deze studie leidt tot de ontwikkeling van beginselen die tot leidraad dienen van een eventuele 

hervorming. Deze beginselen worden getoetst aan het Belgische recht. Dit leidt tot uitdagingen 

waarvoor het Belgische recht geplaatst wordt.  

Een volgend deel besteedt aandacht aan de manier waarop het Belgische recht gevolg kan geven aan 

deze uitdagingen. Daarvoor wordt gekeken naar de antwoorden die in de bestudeerde rechtsstelsels 

werden geboden aan de opgeworpen vraagstukken. Het derde deel werkt op die manier inspirerend 

bij de uitwerking van een coherente regeling en vormt daarmee een uitdieping van de mogelijkheden 

die geponeerd worden bij de stellingen (Supra, nr. 86). 

In een laatste en vierde deel worden voorstellen geformuleerd om tot een coherente regeling over 

de vestiging van gezag over minderjarigen te komen die rekening houden met de in paragraaf 1 

beschreven ontwikkelingen en in overeenstemming zijn met de grond- en mensenrechtelijke 

beginselen bestudeerd in het tweede deel. In het bijzonder worden in dit deel de in Supra, nr. 83 

geponeerde opties overlopen.  

93. Teneinde een grondige analyse door te voeren wordt geopteerd om bij deze studie 

systematisch de ratio legis, het gehanteerde perspectief, de grondslagen en de terzake geldende 

beginselen te onderzoeken.  

 

De ratio legis en het perspectief zijn nauw verbonden met elkaar. De analyse van de ratio legis moet 

toelaten een beeld te vormen van de rol die de rechtsfiguur vandaag vervult, kortom: waartoe dient 

de rechtsfiguur? Het is de doorslaggevende beweegreden (oorzaak) van de wetgever om een 

rechtsfiguur in te voeren. 

Het perspectief is het ideaalbeeld dat de wetgever voor ogen heeft bij de uitwerking van de ratio 

legis, samengevat: wat wil de wetgever bereiken en voor wie? Aangezien het doctorale onderzoek 

tot voorwerp heeft de vestiging van gezag over minderjarigen, wordt onderzocht welk perspectief de 

wetgever hanteert bij de uitwerking van de vestiging van gezag over minderjarigen.  

De grondslagen geven vervolgens aan wie er op grond van feitelijke banden gezag over een 

minderjarig kind kan uitoefenen. Het zijn de feitelijke gegevens waarop door de wet de vestiging van 

gezag over een minderjarig kind wordt geënt. 

Uit de binding tussen de ratio legis en de grondslagen worden ten slotte beginselen afgeleid die de 

premissen vormen van waaruit de wetgever bij de organisatie van het gezag is vertrokken en die het 

perspectief concretiseren (keuze van grondslag).  
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§ 3. Gehanteerde begrippen 

A. Minderjarige kinderen 

94. Onder het begrip ‘kind’ wordt in het Belgische recht traditioneel een afstammeling in de 

eerste graad verstaan. Het begrip ‘minderjarige’ wordt gedefinieerd als de persoon van het 

mannelijke of vrouwelijke geslacht die de volle leeftijd van achttien jaren nog niet bereikt heeft (art. 

388 BW; art. 100ter Sw.). De [burgerlijke] meerderjarigheid is luidens art. 488 BW vastgesteld op de 

volle leeftijd van achttien jaren; op die leeftijd is men bekwaam tot alle handelingen van het 

burgerlijk leven.  

 

In het Belgische recht bestaat een trend435 om het begrip ‘kind’ in te krimpen tot minderjarigen in de 

zin van art. 388 BW, nl. personen die de volle leeftijd van achttien jaren nog niet bereikt hebben. Het 

begrip ‘kind’ wordt in het IVRK gedefinieerd als ieder mens jonger dan achttien jaar, tenzij volgens 

het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt bereikt (art. 1 IVRK). 

Luidens art. 343, § 1, c) BW dient onder het begrip ‘kind’ in het adoptierecht, een persoon van 

minder dan achttien jaar begrepen te worden.  

95. Niettemin zij er op gewezen dat de Belgische wet weinig aandacht besteedt aan een 

uniforme definitie en toepassing van het begrip ‘kind’.  

 

Uit de titel ‘Ouderlijk gezag’ blijkt dat een ‘kind’ onder het gezag blijft van zijn ouders tot aan zijn 

meerderjarigheid of zijn ontvoogding (art. 372 BW). Met uitzondering van art. 371 BW (plicht tot 

wederzijds respect), gelden de bepalingen inzake ouderlijk gezag uitsluitend voor niet-ontvoogde 

minderjarige kinderen. In het voogdijrecht wordt het begrip ‘kind’ niet gehanteerd, maar wel het 

begrip ‘minderjarige’ (zie bv. art. 389 e.v. BW). In het pleegvoogdijrecht is er achtereenvolgens 

sprake van ‘minderjarig kind’, ‘minderjarige’ en ‘pleegkind’ (zie bv. art. 475bis e.v. BW). 

96. Een genuanceerde benadering van het begrip ‘kind’ is terug te vinden in het hervormde 

afstammingsrecht alwaar o.m. in art. 329bis, § 1, 331sexies en 332quinquies, § 1 BW sprake is van 

‘meerderjarig kind’ of ‘(ontvoogd436) minderjarig kind’. Ook in art. 1384, derde lid BW dat handelt 

over de kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders, wordt het begrip “minderjarig kind” gehanteerd. 

In dit proefschrift wordt ook het begrip ‘minderjarig kind’ gehanteerd om aan te geven dat het 

handelt om een persoon die de volle leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt heeft en bijgevolg 

onder het gezag staat van ouders of (pleegvoogd). Daarbij wordt aangenomen dat het kind tevens 

niet-ontvoogd is. Dit proefschrift beoogt geen uitspraak te doen omtrent de leeftijdsgrens437 tot 

dewelke een persoon onder gezag staat.  

B. Benoeming van de banden tussen een volwassene en een kind 

97. In het Belgische recht wordt de term ‘ouders’ gebruikt in de betekenis van personen die een 

door de wet vastgestelde afstammingsband hebben met het kind en derhalve titularis zijn van het 

                                                           
435

 G. VERSCHELDEN, Origineel ouderschap herdacht, Brugge, die Keure, 2005, 13, nr. 21. 
436

 Zie wat deze rechtsfiguur betreft uitgebreid: T. WUYTS, “Ontvoogding” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2006). 
437

 De grens van de meerderjarigheid werd laatst gewijzigd bij wet tot verlaging van de leeftijd van burgerlijke 
meerderjarigheid tot achttien jaar, BS 30 januari 1990 met ingang van 1 mei 1990. Voordien was men pas meerderjarig na 
het bereiken van de leeftijd van 21 jaar. 
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ouderlijk gezag.438 Juridisch ouderschap en ouderlijk gezag vallen aldus in beginsel samen in het 

Belgische recht. Enkel overeenkomstig art. 32-33 van de jeugdbeschermingswet van 8 april 1965 kan 

een ouder ontzet worden van het ouderlijk gezag waardoor ouderschap en ouderlijk gezag niet meer 

samenvallen. Ook dit moet genuanceerd worden. Het ouderlijk gezag kan geheel of gedeeltelijk 

worden ontnomen.  

 

De afstammingsband kan zowel overeenkomstig de gewone regels inzake afstamming (art. 312-333 

BW) als de regels inzake adoptie (art. 343-368-8 BW) tot stand komen. Doordat het adoptierecht 

geslachtsneutraal werd gemaakt bij wet van 18 mei 2006439 speelt het geslacht van de ouders geen 

rol meer. Een minderjarig kind kan twee ouders van ongelijk of twee ouders van gelijk geslacht 

hebben in het Belgische recht (zie uitgebreid Infra, deel I, hoofdstuk 1). 

Het begrip ‘ouders’ wordt o.m. gebruikt in de titel ‘IX Ouderlijk gezag’ van boek 1 van het BW. In 

voornoemde titel wordt bepaald wie ook daadwerkelijk het ouderlijk gezag uitoefent. Er wordt in het 

Belgische recht een opdeling gemaakt tussen het titularisschap en de uitoefening van het ouderlijk 

gezag.440 In beginsel oefenen beide ouders het ouderlijk gezag gezamenlijk uit ongeacht of zij 

samenleven of niet (art. 373, eerste lid en art. 374, § 1, eerste lid BW). Bij gebreke van 

overeenstemming over de organisatie van de huisvesting van het kind, over de belangrijke 

beslissingen betreffende zijn gezondheid, zijn opvoeding, zijn opleiding en zijn ontspanning en over 

de godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes of wanneer deze overeenstemming strijdig lijkt met 

het belang van het kind, kan de bevoegde rechter de uitoefening van het ouderlijk gezag uitsluitend 

opdragen aan één van beide ouders (art. 374, § 1, tweede lid BW). Tussen geen-of-wel uitoefening 

van het ouderlijk gezag bestaan echter veel tussenoplossingen.441 Daarnaast worden bepaalde 

componenten van gezag steeds door de titularissen van dat gezag uitgeoefend. Dit geldt wat betreft 

de bevoegdheden inzake de staat van de persoon van hun minderjarig kind en het recht op 

persoonlijk contact.442 

Schema. Het begrip ‘ouder’ in het Belgische recht 

Beginsel 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
438

 P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2011, ed. 13, nr. 929. 
439

 Wet van 18 mei 2006 tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door 
personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken, BS 26 juni 2006. 
440

 P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2011, ed. 13, nr. 973. 
441

 P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2011, ed. 13, nrs. 997-998; Zie ook T. WUYTS, 
“Eens onbekwaam, voor alles onbekwaam? Over de gevolgen van de plaatsing van een ouder onder voorlopig bewind voor 
de uitoefening van het ouderlijk gezag (noot onder Brussel 3 april 2007), T.Fam. 2007, 97-100. 
442

 F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 314, nr. 531. 

Ouderschap 

Titularisschap OG 

Uitoefening OG 
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Bij volledige ontzetting van het ouderlijk gezag 

 

 

 

 

 

Bij exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag door de andere ouder 

 

 

 

 

 

Verder komt het begrip ‘ouders’ ook terug in het voogdijrecht (zie bv. art. 389 BW) en het 

adoptierecht (zie bv. art. 348-3, tweede lid BW). Ingeval de ouders het gezag niet uitoefenen door 

omstandigheden (zie art. 389 BW), wordt dit uitgeoefend door een ‘voogd’.  

In dit proefschrift wordt het begrip ‘ouders’ gebruikt om de personen aan te geven die een (gewone 

of adoptieve) afstammingsband hebben met hun minderjarig kind en titularis zijn van het ouderlijk 

gezag, dat zij in beginsel ook (mogen) uitoefenen. 

98. Daarnaast hanteert het Belgische recht de begrippen ‘vader’ en ‘moeder’ om te wijzen op het 

bestaan van een juridische afstammingsband. Deze begrippen komen o.m. terug in het 

afstammingsrecht (art. 312 e.v. BW), het adoptierecht (zie bv. art. 348-3 en 348-4 BW) en het 

aansprakelijkheidsrecht (art. 1384, tweede lid BW).  

 

Handelt het om een feitelijke afstammingsband dan worden de begrippen ‘biologische vader of 

moeder’ gehanteerd (zie bv. art. 329bis, § 2, tweede lid, art. 330, § 3 en art. 332quinquies, § 3 BW).  

99. Een nog moeilijkere opgave bestaat erin de banden tussen een volwassene die geen ouder is 

en een kind te benoemen. Bij de bespreking van de totstandkoming van de wet van 18 mei 2006 

werden o.m. de begrippen “zorgouderschap”, “voogdij” en “mee-ouderschap” gehanteerd. De Raad 

van State besloot in een advies bij al deze voorstellen om te werken met de begrippen “stiefouder” 

of “stiefouderschap” om te verwijzen naar situaties waarin een bijzondere band ontstaat of in feite 

of in rechte neigt te ontstaan tussen een kind en de persoon die ofwel gehuwd is, ofwel wettelijk of 

feitelijk samenwoont met één van zijn ouders, of ook nog zich samen met een van zijn ouders 

werkelijk om een kind heeft bekommerd, ongeacht het geslacht van de ouder en van die echtgenoot, 

van die wettelijk samenwonende of van die feitelijk samenwonende, zonder dat die persoon de 

vader of de moeder is van het kind.443  

                                                           
443

 Zie het advies nr. 38.817/AG, 38.818/AG, 38.841/AG en 38.906/AG m.b.t. het wetsvoorstel tot aanvulling van het 
Burgerlijk Wetboek, met bepalingen inzake het zorgouderschap, Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 51K393/002, 3-5. 

 

      Ouderschap 

 

     Ouderlijk gezag 

 

Ouderschap 

 

Titularisschap OG 

 

Uitoefening OG 
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De Raad van State benoemt met het begrip “stiefouderschap” een waaier aan banden tussen een 

volwassene en een kind die niet te catalogeren valt onder ‘ouderschap’ op zich: 

1° de band tussen een partner van een ouder, ongeacht het statuut van de relatie, en het kind van 

deze ouder dat geboren werd uit een vorige relatie; 

2° de band tussen een gelijkslachtige partner van de moeder, ongeacht het statuut van de relatie, en 

het kind dat geboren werd uit deze relatie; 

3° de band tussen een persoon die zich samen met een ouder werkelijk heeft bekommerd om een 

kind en het kind van deze ouder.  

Het Belgische burgerlijk recht kent geen begrip om deze situaties te benoemen, zelfs niet in het 

adoptierecht dat nochtans een gunstiger regime bevat voor het geval dat de adoptie gebeurt door de 

echtgenoot of samenwonende partner van de ouder van het adoptiekind (zie bv. art. 345, tweede lid 

BW). In art. 50 van het Vlaamse W.Succ. wordt de eerste en tweede relatie, onder voorwaarden, 

benoemd als de verhouding tussen een stiefouder en een stiefkind. De derde relatie wordt, onder 

voorwaarden, benoemd als de relatie tussen een zorgouder en een zorgkind. 

In multidisciplinaire onderzoeken wordt de eerste relatie benoemd als de verhouding tussen een 

stiefouder en een stiefkind. Het juridische statuut dat deze verhouding zou omkaderen wordt dan 

weer het ‘zorgouderschap’ genoemd.444 In sommige rechtsleer wordt bij adoptie een opdeling 

gemaakt afhankelijk van het statuut van de relatie. Betreft het de echtgenoot van een ouder die het 

minderjarig kind adopteert, dan wordt dit een ‘stiefouderadoptie’ genoemd. Ingeval de adoptant 

(wettelijk of feitelijk) samenwoont met de ouder, dan wordt het begrip ‘partneradoptie’ 

gehanteerd.445 

Vooral sinds het arrest van het Grondwettelijk Hof van 8 oktober 2003 (Supra, nr. 82) wordt in de 

Belgische rechtsleer de partner in de tweede situatie benoemd als de ‘lesbische meemoeder’ of 

‘meemoeder’.446 In een wet van 13 april 2011447 hanteert de wetgever in het opschrift de term 

‘meeouders’.  

Teneinde enige verwarring te voorkomen worden in dit proefschrift elk van de hoger beschreven 

situaties afzonderlijk benoemd. De eerste situatie (1°) wordt benoemd met de termen 

‘stiefouderschap’ en stiefouder omdat dit de meest gangbare term is. De tweede situatie (2°) wordt 

                                                           
444

 Zie KONING BOUDEWIJNSTICHTING, Het kind in een nieuw samengesteld gezin, november 2008, www.kbs-frb.be. Het 
‘nieuw samengestelde gezin’ wordt gedefinieerd als een gezin waarin minstens één kind afkomstig is uit een eerdere relatie 
van één lid van het koppel. Het kind woont bij een van zijn ouders en een stiefouder (p. 9). 
445

 P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2011, ed. 13, nr. 158. 
446

 Zie bv. P. SENAEVE, “Naar een wettelijk statuut voor de lesbische meemoeder?”, (noot onder Arbitragehof 8 oktober 
2003), EJ 2003, 135-139; F. SWENNEN, “De uitoefening van het recht op persoonlijk contact door een lesbische 
meemoeder” (noot onder Antwerpen 21 april 2005), RW 2005-06, 746-747; A. HUYGENS, “Juridische grenzen aan het recht 
op persoonlijk contact van de lesbische meemoeder” (Jeugdrb. Leuven 29 november 2005), RW 2006-07, (484) 484, nr. 1; T. 
WUYTS, “Afstamming na medisch begeleide voortplanting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De 

hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (289) 334; L. STEVENS, “Het recht op persoonlijk 
contact van de lesbische meemoeder: een recht voor het kind?” (noot onder Brussel (Jk.) 25 maart 2009), RW 2009-10, 
1696-1701; Zie eerder: T. ROBERT, “Gezags- en omgangsrechten m.b.t. het kind van een (ex-)partner van hetzelfde geslacht: 
stand van zaken en perspectieven” (noot onder Jeugdrb. 3 oktober 2002), RW 2002-03, (1190) 1190, nr. 1. 
447

 Wet tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake het geboorteverlof, BS 10 mei 2011. 
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benoemd met de begrippen ‘meeouderschap’ en ‘meemoeder’.448 De laatste situatie (3°) wordt 

benoemd met de begrippen ‘zorgouderschap’ en ‘zorgouder’ om duidelijk aan te geven dat er tussen 

de volwassene en een ouder geen seksueel-affectieve relatie bestaat, maar die ouder wel samen met 

een derde zijn minderjarig kind verzorgt.  

100. Deze laatste situatie (3°) valt te onderscheiden van de situatie waar een volwassene of 

volwassenen alleen, dus zonder medewerking van een ouder, zorg draagt of dragen voor een kind. 

Dergelijke situatie wordt benoemd als een ‘pleegzorgsituatie’. De volwassene krijgt de benaming van 

‘pleegouder’. Dit valt te onderscheiden van de ‘pleegvoogdij’ die een bijzondere rechtsfiguur is in het 

Belgische recht en waarbij iemand die ten minste 25 jaar is, zich op een door de wet bepaalde wijze 

verbindt om een niet ontvoogd minderjarig kind te onderhouden, op te voeden en in staat te stellen 

de kost te verdienen (art. 475bis BW). 

 

C. Het “gezag” over minderjarigen 

101. Ouderlijk gezag kan omschreven worden als het geheel van bevoegdheden en verplichtingen 

van ouders ten opzichte van de persoon en het vermogen van hun kind.449 In de Belgische wetgeving, 

rechtspraak en rechtsleer bestaat geen duidelijke oplijsting van wat de bevoegdheden en plichten 

van de ouders450 en de voogd zijn. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de wetgever de materie 

verspreid behandelt en geen eenduidige terminologie aanwendt.451 

 

In de rechtsleer worden volgende bestanddelen van ouderlijk gezag opgesomd452: 

1° het beslissingsrecht over de staat van de persoon van het kind (zie bv. art. 148, 191, 329bis, § 2, 

332quinquies, § 2, 348-3 en 475bis BW); 

2° het recht op persoonlijk contact met het kind (art. 374, § 1, vierde lid BW); 

3° het gezag over de persoon van het kind (art. 373-374 BW) dat in de rechtsleer traditioneel wordt 

opgedeeld in drie onderscheiden zaken: 

- de materiële bewaring zijnde het feit het kind bij zich te hebben en feitelijk de dagelijkse 

beslissingen over te nemen; 

- het recht van materiële bewaring dat de juridische bevoegdheid impliceert tot opvoeding. Het 

omvat het recht om het kind bij zich te hebben en te houden en om alle dagelijkse beslissingen te 

treffen (recht van zorg). Enkele voorbeelden van het recht van zorg: het recht om het kind 

lichamelijke zorgen toe te dienen, te beslissen over zijn verblijf en verplaatsingen, toezicht uit te 

oefenen over de contacten, enz.; 
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 Deze term wordt ook gehanteerd in het opschrift van de Wet van 13 april 2011 tot wijziging, wat betreft de meeouders, 
van de wetgeving inzake het geboorteverlof, BS 10 mei 2011. 
449

 H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Les personnes, vol. II, 1990, 947, nr. 995; G. 
VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Familierecht, Brugge, die Keure, 2010, nr. 707. 
450
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 P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2011, ed. 13, nr. 938. 
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Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2

e
 ed., 2010, nrs. 749-750 ; G. VERSCHELDEN, 

Handboek Belgisch Familierecht, Brugge, die Keure, 2010, nr. 710; J. PUT, Handboek Jeugdbeschermingsrecht, Brugge, die 
Keure, 2010, nr. 948. 
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- het recht van juridische bewaring dat ook het beslissingsrecht inzake fundamentele opties wordt 

genoemd. De wet somt deze op: beslissingen betreffende de gezondheid, opvoeding, opleiding en 

ontspanning en over de de godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes (art. 374, § 1, tweede lid 

BW); 

4° het beheer over de goederen en de vertegenwoordigingsbevoegdheid (art. 376 e.v. BW); 

5° het vruchtgenot van het vermogen van het kind (art. 384 BW; 

6° het recht van toezicht op de opvoeding en op het beheer (art. 374, § 1, vierde lid en art. 376, 

vierde lid BW). De ouders hebben in dat verband tevens een recht op informatie (art. 374, § 1, vierde 

lid BW).   

Over de inhoud en de lijst bestaat in de rechtsleer echter geen eensgezindheid. In zijn advies bij het 

wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving voor wat betreft de rechten en plichten van pleegouders 

wees de Raad van State nog op de afwezigheid van een precieze juridische definitie van inzonderheid 

het begrip ‘bewaring’ ofschoon ze bij praktijkjuristen en zowel in rechtsleer als in de jurisprudentie 

gebruikt worden maar niet noodzakelijk eensluidend zijn en de noodzaak om de terminologie die 

wordt gehanteerd om de rechten en verplichtingen vast te stellen die bepaaldelijk dienen 

overgeheveld te worden nauwkeurig te definiëren.453  

102. Het gezag betreft in ieder geval een doelgebonden bevoegdheid.454 De gezagsuitoefening 

heeft tot doel het minderjarige kind op te voeden tot een zelfstandige volwassene.455 Verder moet 

het ouderlijk gezag uitgeoefend worden met eerbied voor de persoonlijkheidsrechten en 

mensenrechten in hoofde van het minderjarige kind.456 

 

Een kind staat onder het gezag van zijn ouders of een voogd tot aan zijn meerderjarigheid of 

ontvoogding (art. 372 BW). De meerderjarigheid wordt bereikt op de leeftijd van 18 jaar (art. 388 

BW). Door ontvoogding wordt het minderjarige kind meester over zichzelf. Dit heeft tot gevolg dat er 

geen gezag meer wordt uitgeoefend over het minderjarige kind.457 

 

  

                                                           
453

 Advies van de Raad van State nr. 44.873/vr/2/v, Parl.St. Kamer 2007-08, nr. 52K515/003, p. 8-9, nrs. 1.4 en 1.5. 
454

 P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2011, ed. 13, nr. 923; F. SWENNEN, Het 

personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, nr. 529; G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Familierecht, 
Brugge, die Keure, 2010, nr. 708; J. PUT, Handboek Jeugdbeschermingsrecht, Brugge, die Keure, 2010, nr. 947. 
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 P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2011, ed. 13, nr. 1035; F. SWENNEN, Het 

personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 311, nr. 529. 
456

 P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2011, ed. 13, nr. 1039. 
457

 Zie T. WUYTS, “Art. 481 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2006). 



112 
 

DEEL I. POSITIEFRECHTELIJKE GRONDSLAGEN EN BEGINSELEN VAN HET GEZAG OVER 

MINDERJARIGEN 

 

Inleiding 

103. In dit eerste deel worden de grondslagen en beginselen onderzocht waarop het gezag over 

minderjarige kinderen actueel berust. Dit deel moet een antwoord bieden op drie vraagstukken: 

1° Wie wordt volgens het vigerende recht tot gezagsdrager aangewezen? 

2° Waarom wordt die persoon met gezag bekleed? 

3° Welke vraagstukken aangaande de vestiging van gezag rijzen er? 

104. Aangezien het gezag over minderjarigen vooralsnog in beginsel rust op een door de wet 

vastgestelde (gewone of adoptieve) afstammingsband, wordt dit deel aangevat met een grondige 

analyse van de band tussen gezag en afstamming. Het tweede hoofdstuk bestudeert vervolgens of in 

het Belgische recht een persoon die geen afstammingsband heeft met het minderjarige kind, toch 

gezag over dat minderjarige kind kan uitoefenen. De bevindingen van deze hoofdstukken worden in 

een derde hoofdstuk getoetst aan de feitelijke opgroeisituaties beschreven in het inleidende deel 

hetgeen moet toelaten om een nauwkeurig beeld te schetsen van wie feitelijk wel en geen gezag kan 

uitoefenen en waarom. Ten slotte wordt het eerste deel afgesloten met de leidende beginselen en 

vraagstukken die in het Belgische recht rijzen aangaande de vestiging van gezag over minderjarigen.  

 

HOOFDSTUK 1. GEZAG EN AFSTAMMING: HET SAMENVALLEN VAN (GEWONE OF 

ADOPTIEVE) AFSTAMMING MET OUDERLIJK GEZAG 

Afdeling 1. Ouderschap is afstamming 

§ 1. Ratio legis en perspectief van het afstammingsrecht 

 

A. Ratio legis 

1. Inleiding 

105. Alvorens aan te vatten met de eigenlijke studie van de grondslagen van het 

afstammingsrecht, is het van belang stil te staan bij de functie die het afstammingsrecht actueel 

vervult. Met welk doel heeft de wetgever het afstammingsrecht ingevoegd in het Burgerlijk Wetboek 

en vervult het afstammingsrecht vandaag nog dat doel? Dit onderzoek moet toelaten een antwoord 

te formuleren op de vraag of het afstammingsrecht eenprimordiale rol speelt bij het bepalen van wie 

gezag over een minderjarige verkrijgt. 

 

Opvallend bij de laatste hervorming van het afstammingsrecht in 2006 (Infra, nr. 118) is dat 

nergens458 in de parlementaire voorbereiding de ratio legis van het afstammingsrecht uitdrukkelijk 

                                                           
458

 Op één uitzondering na: in het verslag namens de commissie justitie van de senaat werd de vraag opgeworpen op welke 
principes de afstamming is gebaseerd. Een antwoord hierop kan evenwel nergens worden teruggevonden, zie: 
Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de 
afstamming en de gevolgen ervan, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1402/7, 6; Vgl. N. 
MASSAGER, "Trois ans d’application de la nouvelle loi en matière de filiation", Act.dr.fam. 2010, (101) 101, nr. 1.
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ter sprake kwam, hoewel het logisch lijkt om een rechtsregel aan te passen in functie van het doel 

dat het beoogt te dienen. Dit geldt des te meer nu de hervorming niet beperkt bleef tot louter 

technische aanpassingen. Wellicht beschouwde de wetgever dit als een evidentie.  

De rechtsleer wijst er op dat het afstammingsrecht actueel twee belangrijke functies vervult: 

1° als familierechtelijk aanknopingspunt;  

2° de weergave van de identiteit van een persoon. 

2. Afstamming als familierechtelijk aanknopingspunt 

106. In de huidige doctrine wordt afstamming gedefinieerd als de juridische band tussen twee 

personen waarbij de ene kind is van de andere, en de andere ouder van de eerste459 of nog als een 

instelling die tot doel heeft de personen aan te duiden die verantwoordelijk zijn voor de biologische 

en sociale volwassenwording van een kind460.461 De definities wijzen op de gevolgen die de vestiging 

van een juridische afstammingsband met zich meebrengen.462 Dit is logisch. Het afstammingsrecht 

genereert op zich geen rechtsgevolgen. Het fungeert wel als familierechtelijk aanknopingspunt463 

voor vele andere materies door aan te geven wie in familierechtelijke betrekking464 staat tot elkaar.  

 

Het afstammingsrecht duidt bv. aan wie ‘vader’ en ‘moeder’, ‘ouder’ en ‘grootouder’, 

‘bloedverwant’, ‘broer’ en ‘zus’ is, enz. voor het bepalen van de naam (art. 335 BW), de woonplaats 

(art. 108, eerste lid BW), de huwelijksbeletselen (art. 161-164 BW), de alimentatie (art. 203-211 BW), 

het erfrecht (art. 731-755 BW), het ouderlijk gezag (Infra, nr. 135), enz. Ook andere rechtstakken dan 

het familierecht bedienen zich van het afstammingsrecht om rechtsgevolgen te hechten aan een 

door het afstammingsrecht vastgestelde familierechtelijke betrekking.465  

107. Deze functie blijkt evenwel afnemend te zijn.466 Een drietal vaststellingen tonen dit aan.  

 

Ten eerste worden er alsmaar meer rechtsgevolgen gehecht aan feitelijke situaties waarin geen 

afstammingsband werd tot stand gebracht of zelfs niet kan tot stand worden gebracht.467 Zo wordt in 
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 P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2011, ed. 13, nr. 550; N. MASSAGER, “La 
filiation” in A.-C. VAN GYSEL (ed.), Précis de droit de la famille, Brussel, Bruylant, 2009, (378) 378; Op basis van verschillende 
vestigingsregels gelet op de aard der dingen: Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles in Collection de la Faculté de 

droit de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2
e
 ed., 2010, nr. 602. 

460
 A. HEYVAERT, Het personen- en gezinsrecht ont(k)leed: theorieën over personen- en gezinsrecht rond een syllabus van de 

Belgische techniek, Gent, Mys en Breesch, 2001, 149, nr. 371; A. HUYGENS, “Persoonlijk gezag over minderjarige kinderen: 
quo vadis?”, TBBR 2006, (567) 568, nr. 4 en 575, nr. 18. 
461

 Zie verder uitgebreid: G. VERSCHELDEN, o.c., 7, nr. 9; H. CASMAN, “Actueel Belgisch afstammingsrecht in vogelvlucht”, 
Not Fisc.M. 2008, (119) 119; Vgl. F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 226, nr. 380 die 
wijst op de ‘socio-juridische verhouding’ die bestaat tussen een ouder en de nakomeling. 
462

 M.-N. VEYS, “Afstamming na medisch begeleide voortplanting en draagmoederschap”, TBBR 2006, (402) 410, nr. 37. 
463

 Vgl. F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 222, nr. 377. 
464

 Deze term wordt, m.i. terecht, ook in het Nederlandse recht gehanteerd (zie art. 197 BW), in art. 1, 3., a) van de 
Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en 
tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van de 
Verordening (EG) nr. 1347/2000, PB L 23 december 2003, 338/1 en in art. 2.2 Verdrag inzake de internationale 
samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie, gedaan te Den Haag op 29 
mei 1993. 
465

 Zie hierover uitgebreid: G. VERSCHELDEN, o.c., 43-47. 
466

 Vgl. F. SWENNEN, “Familierecht in kort bestek” in reeks Recht in kort bestek nr. 4, Antwerpen, Intersentia, 2007, ed. 2, 
32, nr. 68, die evenwel als oorzaak daarvoor aangeeft dat steeds meer kinderen onder rechtstreeks Staatsgezag komen te 
staan. 
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sommige rechtspraak het bestaan van natuurlijke onderhoudsverbintenissen tussen personen die 

geen afstammingsband hebben met elkaar468, en zelfs niet kunnen vestigen469, erkend. In dezelfde zin 

oordeelde het Grondwettelijk Hof in de situatie waarbij een lesbische partner van de moeder het 

kind gedurende enige jaren samen met de moeder opvoedde bij arrest van 8 oktober 2003470 dat het 

aan de wetgever toekomt om te preciseren in welke vorm, onder welke voorwaarden en volgens 

welke procedure het ouderlijk gezag, in het belang van het kind, zou kunnen worden uitgebreid tot 

andere personen die geen afstammingsband hebben met het kind.  

De binding kan ten tweede ook botsen met andere functies van een bepaalde rechtsfiguur. Dit is m.n. 

het geval bij het naamrecht. Daar waar vóór de wet van 1 juli 2006471 de naam een weerspiegeling 

vormde van de afstammingsbanden, oordeelt het meerderjarige kind nu zelf of er, na een succesvolle 

betwisting van het vaderschap, wijzigingen in zijn naam worden aangebracht (art. 335, § 4 BW). Het 

meerderjarige kind kan aldus de naam van zijn gewezen vader blijven dragen, hoewel hij met hem 

geen afstammingsband meer mee heeft. Deze aanpassing kwam er ingevolge een arrest van het 

Grondwettelijk Hof van 23 november 2005.472 In essentie komt het er op neer dat het naamrecht 

twee functies vervult: enerzijds een identificerende functie en anderzijds de functie die er in bestaat 

de familiale banden van de persoon te reflecteren. In de aangehaalde situatie botsen beide functies 

met elkaar en oordeelde het Grondwettelijke Hof en vervolgens ook de wetgever dat eerstgenoemde 

functie primeert.473   

Ten derde wordt alsmaar meer aangenomen dat het ouderlijk gezag en niet het afstammingsrecht als 

aanknopingspunt fungeert voor het bepalen van welbepaalde rechtsgevolgen. In die zin oordeelt de 

rechtspraak474 en de meerderheid in de rechtsleer475 dat de begrippen ‘vader’ en ‘moeder’ in de zin 
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 Vgl. A. HUYGENS, “Persoonlijk gezag over minderjarige kinderen: quo vadis?”, TBBR 2006, (567) 570, nr. 7; Zie bv. wet 
van 13 april 2011 tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake het geboorteverlof, BS 10 mei 2011. 
468

 Zie bv. ten laste van de genetische vader, zelfs indien het kind een juridische vader heeft: Cass. 6 juni 1975, Arr.Cass. 
1975, 1066; Luik 15 juni 1998, TBBR 1999, 303, noot G. GENICOT; zie S. BROUWERS en M. GOVAERTS, 
“Alimentatievorderingen” in Reeks Notariële Praktijkstudies, Mechelen, Kluwer, 2005, nr. 923, 532-533. 
469

 Bij spontane onderbreking van prestaties ter vervulling van de morele verplichting kan er een voor ten uitvoerlegging 
vatbare burgerlijke verplichting ontstaan: Luik 15 juni 1998, JT 1999, 29, RRD 1998, 437 en TBBR 1999, 303, noot G. 
GENICOT; zie S. BROUWERS en M. GOVAERTS, “Alimentatievorderingen” in Reeks Notariële Praktijkstudies, Mechelen, 
Kluwer, 2005, 533, nr. 924. 
470

 BS 19 januari 2004; RW 2003-04, 1016, noot T. ROBERT en V. VERLINDEN; TJK 2004, 39, noot T. ROBERT en EJ 2003, 134, 
noot P. SENAEVE; De prejudiciële vraag werd gesteld door de Jeugdrechtbank te Antwerpen: Jeugdrb. Antwerpen 3 oktober 
2002, RW 2002-03, 1188, noot T. ROBERT, r.o. B.7. 
471

 BS 29 december 2006, ed. 6. 
472

 Arbitragehof 23 november 2005, nr. 171/2005, RW 2005-06, 1536, noot C. AERTS.  
473

 C. AERTS, “Kan een meerderjarige aanspraak maken op behoud van zijn naam bij wijziging van zijn afstamming”, (noot 
onder Arbitragehof 23 november 2005), RW 2005-06, (1537) 1539. 
474

 Zie Cass. 6 maart 1950, Pas. 1950, I, 477; Cass. 23 februari 1989, Arr.Cass. 1988-89, 721; RW 1989-90, 645, noot; 
J.dr.jeun. 1990, 37, noot D. PHILIPPE ; Brussel 5 april 1979, Pas. 1979, II, 90 ; Brussel 19 mei 1983, JT 1983, 578 en RGAR 
1985, 10.926, noot J. KEUSTERMANS; Antwerpen 30 maart 1984, Pas. 1984, II, 128; Bergen 29 februari 1988, RGAR 1990, 
nr. 11.636, 1; Luik 6 februari 1995, J.dr jeun. 1996, afl. 153, 134 ; Luik 19 februari 1999, JLMB 2001, 719. 
475

 M. BAX, “Aansprakelijkheid van de ouders voor de door hun inwonende minderjarige kinderen aan derde ten onrechte 
berokkende schade (art. 1384, tweede en vijfde lid BW) – Aansprakelijke personen en grondslag”, (noot onder Vred. 
Borgerhout 1 september 1976), RW 1976-77, (2673) 2673; M. BERGHMANS en L. BALCAEN, “Aansprakelijkheid voor 
buitencontractuele schade toegebracht door minderjarigen” in X. (ed.), Kinderrechtengids, Mechelen, Kluwer, losbl., (1999), 
(138) 147; R. DEKKERS, Handboek van Burgerlijk Recht, II, Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1971, 139, nr. 243; P. DE 
TAVERNIER, "Naar een objectieve aansprakelijkheid van de ouders voor de onrechtmatige daden van hun minderjarige 
kinderen ?", RW 1999-2000, (273) 274, nr. 12; J.-L. FAGNART, “Responsabilité du fait d’autrui” in B. TILLEMAN en I. CLAEYS 
(eds.), Buitencontractuele aansprakelijkheid, in Recht en Onderneming nr. 11, Brugge, die Keure, 2004, (172) 195, nr. 66; N. 
GALLUS, "La situation légale des enfants" in X., Séparation de fait. Commentaire Pratique, Brussel, Kluwer, losbl., (1999), 
141, nr. 5.5 ; H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, L. WYNANT en M. DEBAENE, “Overzicht van rechtspraak. 
Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 1994-1999”, TPR 2000, (1551) 1796, nr. 102 alwaar ten onrechte nog de oude 
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van art. 1384, tweede lid BW verwijzen naar de personen die bekleed zijn met het ouderlijk gezag 

i.p.v. zij die een afstammingsband hebben met het minderjarige kind.476 In dezelfde optiek dient bij 

ontvoogding te worden aangenomen dat onder ‘ouders’ in de zin van art. 478 BW, ‘titularissen van 

het ouderlijk gezag’ begrepen moet worden. Indien de minderjarige onder voogdijgezag staat, zijn 

het immers de voogd en de toeziend voogd die het beste geplaatst zijn om te oordelen of de 

minderjarige ‘geschikt is’ om te worden ontvoogd. Het voogdijgezag wordt in de situatie waarbij de 

ouder(s) in de voortdurende onmogelijkheid verkeren het ouderlijk gezag uit te oefenen, precies 

ingericht omdat zij hun prerogatieven niet (meer) kunnen uitoefenen.477 Bovendien heeft de 

ontvoogding vooral gevolgen voor het voogdijgezag; dat wordt immers beëindigd op het tijdstip van 

de ontvoogding. 

108. Niettemin blijft het afstammingsrecht vooralsnog een zeer belangrijke rol als familierechtelijk 

aanknopingspunt vervullen. Bij de hervorming van het adoptierecht in 2003 werd deze rol nogmaals 

benadrukt.478 Op grond van art. 348-3 BW moeten de personen die een afstammingsband hebben 

met het kind toestemmen in de adoptie, voor zover zij hun wil kunnen uitdrukken, een gekende 

verblijfplaats hebben en niet afwezig werden verklaard. Welnu, bij de adoptie van een verlengd 

minderjarige die nog ouders heeft en inmiddels onder een voogdijregime werd geplaatst, dienen de 

ouders en niet de voogd toe te stemmen in de adoptie.479  

 

109. De gevolgen die worden vastgeknoopt aan een vastgestelde afstammingsband kunnen 

opgedeeld worden in twee grote categorieën: 

1° persoonsrechtelijke gevolgen waaronder het gezag (art. 371 e.v. BW), de aansprakelijkheid (art. 

1384, tweede lid BW) en de beslissingen aangaande de staat van de persoon behoren; 

2° vermogensrechtelijke gevolgen waaronder de onderhoudsverplichtingen (art. 203 e.v. BW) en het 

erfrecht (de reserve en de onderhoudsverplichtingen lastens de nalatenschap) gecatalogeerd kunnen 

worden.  

                                                                                                                                                                                     
term “ouderlijke macht” wordt gehanteerd; vgl. P. SENAEVE, Compendium van het Personen- en Familierecht, II, Leuven, 
Acco, 2006, ed. 9, nr. 1193 die van oordeel is dat het titularisschap van het ouderlijk gezag bepalend is; voor de kritiek 
hierop zie F. RIGAUX, “La responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants mineurs: abstraction et réalité” in X., 
Hulde aan René Dekkers, Brussel, Bruylant, 1982, (311) 318-324 ; E. GULDIX, "Ouderlijke aansprakelijkheid en familiale 
aansprakelijkheidsverzekering", RGAR 1981, 10.290. 
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 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, Memorie van 
Toelichting, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 50K576/1, 15. 
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 C. CASTELEIN, “Grondvoorwaarden voor adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en 

de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (3) 94, nr. 160. 
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Deze opdeling is niet louter een vaststelling die geldt voor het Belgische recht. Vastgesteld kan 

worden dat ook op Europeesrechtelijk vlak alsmaar meer deze opdeling wordt gehanteerd.480 

Het afstammingsrecht wijst aldus de opvoeder481 (1°) alsook de persoon die moet instaan met zijn 

vermogen voor de zorg van een minderjarig kind aan (2°). Volledigheidshalve zij er op gewezen dat 

zowel gezag als een onderhoudsverplichting kan bestaan zonder een vastgestelde afstammingsband 

(Infra, hoofdstuk 2). In dit hoofdstuk wordt de klemtoon vooral op het eerste aspect gelegd.  

3. Afstamming als weergave van de identiteit 

110. In de rechtsleer482 wordt aan het afstammingsrecht een tweede functie toebedeeld: de 

afstamming werkt identificerend.483 Het individu leert erdoor op wie hij uiterlijk (biologisch) of 

karakterieel (vnl. sociaal) lijkt.484 Het bestaan van deze functie is (mede) te verklaren door de 

ontwikkelingen inzake de interpretatie van art. 7 IVRK en art. 8 EVRM (Infra, deel 2) en het 

verdwijnen van de evidente binding tussen geslachtsgemeenschap – genetische band en 

zwangerschap (Supra, nr. 26). 

 

Sommige auteurs gaan verder en oordelen zelfs dat de afstamming aan het kind de basisstructuur 

van zijn identiteit verleent, d.w.z. wie het ‘is’, en daarom op die manier ‘de burgerlijke staat’ van 

iedere persoon bepaalt en de overdracht van zijn naam waarborgt, die precies de mogelijkheid biedt 

hem of haar te ‘identificeren’ in de mensengemeenschap.485  

111. Het is wellicht deze functie die de wetgever ervan weerhield, zowel in het kader van de 

openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht, als bij de hervorming van het 

afstammingsrecht, het afstammingsrecht meteen ook geslachtsneutraal te maken. Het kind kan 

feitelijk (genetisch) slechts van twee personen van verschillend geslacht afstammen. De 

geslachtsneutraliteit van het afstammingsrecht zou tot een te grote abstractie van de werkelijkheid 
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 G. VERSCHELDEN, o.c., 48, nr. 87; M.-N. VEYS, “Afstamming na medisch begeleide voortplanting en draagmoederschap”, 
TBBR 2006, (402) 410, nr. 40; J. VAN BROECK, “Het recht van een geadopteerde om zijn geboorteouders te kennen. Het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan…” (noot onder Hof Mensenrechten 13 februari 2003), TBBR 2003, (407) 416; Vgl. F. 
SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 238, nr. 391; Vgl. N. MASSAGER, “La filiation” in A.-
C. VAN GYSEL (ed.), Précis de droit de la famille, Brussel, Bruylant, 2009, (378) 378; de auteur wijst op “le rapport de 
famille”.  
483

 De afstammingsbanden worden weergegeven in de geboorteakte (art. 57 BW) die door de betrokkene kan worden 
geconsulteerd (zie art. 45, § 1 BW). 
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 G. VERSCHELDEN, o.c., 48, nr. 87. 
485

 Zie het verslag van de hoorzitting met J.-L. RENCHON in het kader van de holebi-adoptie: Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 
664/8, 163; J.-L. RENCHON, “Parenté social et adoption homosexuelle. Quel choix politique", JT 2005, (125) 132, waarbij hij 
erop wijst dat de openstelling van de adoptie voor paren van gelijk geslacht tot verwarring aanleiding geeft wat betreft de 
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PESSERS, “Liefde is niet genoeg. De betekenis van het verwantschapssysteem”, Justitiële verkenningen 1996, nr. 8, 46-55. 
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leiden.486 Dit argument vormde volgens de wetgever geen beletsel om bij wet van 18 mei 2006487 de 

adoptie door een paar van gelijk geslacht mogelijk te maken (Supra, nr. 44), aangezien adoptie 

immers dé instelling is waar afstammingsbanden worden gevestigd die niet overeenstemmen met de 

biologische werkelijkheid.488 Actueel geldt in het afstammingsrecht aldus nog de biologische 

vooronderstelling dat een kind slechts één vader van het mannelijke geslacht en slechts één moeder 

van het vrouwelijke geslacht kan hebben.489 

 

112. Het afstammingsrecht vervult echter niet langer exclusief die functie meer.490 De wetgever 

zorgde er in het kader van het interlandelijke adoptierecht voor dat identificerende en niet-

identificerende gegevens omtrent de herkomst van een kind worden bewaard en door de 

betrokkene, overeenkomstig de Belgische wet, geconsulteerd kunnen worden (art. 368-6 BW).491 Bij 

medisch begeleide voortplanting oordeelde de wetgever daarentegen dat de anonimiteit van het 

donorschap als beginsel gehandhaafd moet worden (art. 28 en art. 57 MBV-wet). Enkel medische 

gegevens kunnen worden meegedeeld (art. 36 en art. 65 MBV-wet). Aldus hecht de wetgever in die 

situatie weinig belang aan de ‘identiteit’ van het kind. De praktijk toont nochtans de behoefte 

daartoe aan en vanuit het perspectief van de mensenrechten wordt er alsmaar meer aandacht aan 

besteed (Infra, deel II).492   

 

B. Perspectief van het afstammingsrecht 

113. Het perspectief wordt in deze afdeling afzonderlijk behandeld van de ratio legis teneinde de 

ontwikkelingen die zich op dit vlak hebben voorgedaan beter te kunnen schetsen. Het perspectief dat 

de wetgever hanteerde bij de uitwerking van de regels inzake afstamming kan in twee tijdsperioden 

worden opgedeeld, nl. de periode vóór 1987 en die erna.  

 

a. Perspectief vóór 1987 

114. Om het perspectief van het afstammingsrecht bij de invoering ervan te bestuderen, is het van 

belang de evidente binding die bestond tussen huwelijk, geslachtsgemeenschap, procreatie en 

afstamming voor ogen te houden (Supra, nr. 26). “Afstamming” werd weliswaar toen reeds 

gedefinieerd als “le lien qui rattache l’enfant à son père et à sa mère”493, maar die band kon wettig of 

                                                           
486

 Zie in het kader van de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht: Wetsontwerp tot openstelling van 
het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, 
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 BS 20 juni 2006. 
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 Memorie van Toelichting, Parl.St. Senaat nr. 2-1173/1, 2-3; A. HUYGENS, “Voorwaarden en gevolgen van de adoptie door 
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(567) 575, nr. 19. 
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 Vgl. F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 227, nr. 380. 
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 M.-N. VEYS, “Afstamming na medisch begeleide voortplanting en draagmoederschap”, TBBR 2006, (402) 410, nr. 40, die 
er terecht op wijst dat dit niet per se door het afstammingsrecht moet gewaarborgd worden.  
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 Artikel 30 van het Verdrag inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de 
interlandelijke adoptie, gedaan te Den Haag op 29 mei 1993, geratificeerd bij wet van 24 juni 2004, BS 6 juni 2005; Zie voor 
de concrete uitwerking op Vlaams niveau: art. 26 Decreet van 15 juli 2005 tot regeling van de interlandelijke adoptie van 
kinderen, BS 16 september 2005. 
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 Zie uitgebreid: T. WUYTS, “De afstamming na medisch begeleide voortplanting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. 
VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (289) 339-358. 
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 F. LAURENT, Principes de droit civil, 3, Brussel, Bruylant, 1878, 422, nr. 359. 
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natuurlijk zijn. Enkel uit een huwelijk konden wettige kinderen worden geboren.494 De gevolgen van 

een wettige afstammingsband waren veel verdergaand.495 De afstamming was aldus een gevolg van 

het huwelijk. De relatie tussen de biologische ouders was van primordiaal belang bij de vestiging van 

een afstammingsband. Er werd zelfs een hiërarchie ingesteld tussen de relaties en de gevolgen op 

afstammingsrechtelijk vlak. Hoe verwerpelijker de relatie, hoe minder rechten het kind verkreeg. In 

dalende volgorde: 

1° een kind verwekt door een gehuwd paar was een wettig kind; 

2° een kind verwekt door een ongehuwd paar was een natuurlijk kind; 

3° een kind verwekt in overspel was een overspelig kind; 

4° een kind verwekt uit een relatie van personen waartussen een huwelijksbeletsel bestond 

waarvoor de Koning geen ontheffing kon verlenen, was een bloedschennig kind.  

Ook de opdeling tussen de afstamming als negotium en het bewijs van die afstamming (het 

instrumentum) bij wettige kinderen tonen het belang van de relatie tussen de verwekkers aan. Een 

kind geboren uit een huwelijk kon het bewijs van wettige afstamming op eenvoudige wijze leveren 

(zie oud art. 319-325 BW).496  

Geleidelijk aan kwam daar verandering in. Een eerste stap was de uitbreiding van het 

toepassingsgebied van de wettige kinderen.497 De ouders konden hun misstap rechtzetten door een 

opvolgend huwelijk (oud art. 331 BW).498 Vervolgens werd het statuut van de natuurlijke kinderen 

verbeterd door hen een onderhoudsvordering lastens de verwekker toe te kennen bij wet van 6 april 

1908499. Ten slotte werd ook het statuut van bepaalde in overspel verwekte kinderen bij wet van 10 
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 F. LAURENT, Principes de droit civil, 3, Brussel, Bruylant, 1878, nr. 359, 422-423 : om een wettig kind te zijn diende te 
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februari 1958 verbeterd.500 Ingeval de verwekking van het kind niet aan de oorzaak lag van de 

echtbreuk, kon het kind worden gewettigd door een opvolgend huwelijk.501 

115. De wetgever beoogde met het afstammingsrecht aldus niet enkel het tot stand brengen van 

een juridische band tussen een ouder en een kind, maar eveneens de bescherming van het ‘wettige 

gezin’ en derhalve het instituut ‘huwelijk’ waarbinnen geslachtsgemeenschap diende plaats te 

vinden.502 Dit alles valt te verklaren vanuit de idee dat de wetgeving er in 1804 op gericht was het 

familievermogen voor de leden van de familie te handhaven en, zo mogelijk, de vermogens door het 

huwelijk te “oriënteren”, dit alles onder leiding van de man, de familievader. Aangezien een 

maatschappij waarin de mannen het gezag hadden en het beschikkingsrecht over de goederen, 

moest tevens in een systeem worden voorzien dat toeliet de man aan te duiden die voor bepaalde 

kinderen zou moeten instaan, en nu werd aangenomen dat hij enkel voor de door hem verwekte 

kinderen zou willen instaan, moest dus een instituut worden gehandhaafd dat de man zekerheid 

bood over de biologische herkomst van de kinderen.503 Dat instituut is het huwelijk.504 De ‘wil’ tot 

huwen omvatte bijgevolg ook de ‘wil’ om, indien er kinderen tijdens dat huwelijk verwekt – en bij 

uitbreiding- geboren werden, een juridische band t.a.v. die kinderen te vestigen, zij het dat dit een 

benadering is die er actueel aan wordt gegeven (Supra, nr. 32). Het instituut ‘huwelijk’ werd 

beschouwd als de hoeksteen van de samenleving.505 
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b. Perspectief na 1987 

116. Het perspectief van het afstammingsrecht is gewijzigd. Zoals in het inleidende deel werd 

aangetoond (Supra, nr. 26), bestaat de evidente binding tussen huwelijk, geslachtsgemeenschap, 

procreatie en afstamming niet meer. Het huwelijk is niet langer op procreatie gericht (Supra, nr. 33 

e.v.) en heeft geen invloed meer op de gevolgen van de afstamming (Supra, nr. 34).506  

 

Het arrest-Marckx van het EHRM van 1979 heeft daar ongetwijfeld een belangrijke stimulans toe 

geboden. Niet enkel het gegeven dat er op de lidstaten ook positieve verplichtingen rusten die voor 

een effectieve bescherming van het privé-, gezins- en familieleven dienen te zorgen, maar tegelijk 

ook het belang van het individu en de eerbied voor zijn rechten werden naar voren geschoven. De 

bescherming van het wettige gezin kon een schending van het recht op privé-, gezins- en familieleven 

van een individu, vervat in art. 8 EVRM, niet (meer) rechtvaardigen.507 Daarmee ontnam het EHRM, 

op dit vlak, de door de wetgever gewilde bescherming aan het ‘wettige gezin’. Zoals blijkt, heeft de 

wetgever er zeer lang over gedaan om het recht aan te passen (1987)508 aan de vereisten van het 

EVRM (Supra, nr. 34). Ook het Hof van Cassatie nam, wat betreft het afstammingsrecht, aan dat uit 

art. 8 EVRM geen positieve verplichtingen volgden.509 

117. De wet van 31 maart 1987510 is het resultaat van een wetsontwerp ingediend door de 

regering eind de jaren ’70. In de memorie van toelichting kunnen vier doelstellingen worden 

onderkend. Ten eerste wenste de regering alle bestaande discriminaties tussen kinderen (wettige, 

natuurlijke, overspelige en bloedschennige) weg te werken. Ten tweede trachtte de regering met het 

ontwerp de kinderen discretie te verzekeren m.b.t. hun afstamming. Ten derde werd getracht om de 

waarheid zoveel mogelijk te benaderen zonder het socio-affectief ouderschap op te offeren. Ten 

slotte werd een zo groot mogelijke eenvoud nagestreefd.511 Tijdens de bespreking van dit ontwerp in 

de senaatscommissie justitie kwamen andere gezichtspunten meer aan bod: enerzijds het belang van 

het kind dat de voor hem meest gunstige staat gegeven moest worden en anderzijds het beginsel van 
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de zekerheid van de staat, waarbij dan de rol van het bezit van staat heel belangrijk was.512 Het 

afstammingsrecht dient aldus niet langer meer om het wettige gezin te beschermen, maar 

uitsluitend om familierechtelijke betrekkingen tussen een volwassene en een kind juridisch vast te 

stellen en dit in het belang van het kind. De relatie tussen de biologische ouders boette sterk aan 

belang in bij de vestiging van een afstammingsband en verloor vrijwel alle betekenis bij de gevolgen 

ervan.  

 

In de rechtsleer513 werden de krachtlijnen van deze hervorming als volgt samengevat: 

1° egalisering: de ongelijke behandeling tussen kinderen op grond van hun geboorte werd 

grotendeels opgeheven. Ook de daarmee samenhangende terminologie verdween; 

2° liberalisering: achterhaalde beperkingen op de vestiging resp. de betwisting van de 

afstammingsband werden opgeheven of althans versoepeld; 

3° modernisering: het afstammingsrecht werd aangepast aan de nieuwe ontstaansvormen van 

menselijk leven en aan de wetenschappelijke verworvenheden op het vlak van het bewijs van het 

genetische ouderschap. 

118. Bij wet van 1 juli 2006514 werd het gehele afstammingsrecht grondig herzien.515 De wetgever 

opteerde voor een globale hervorming i.p.v. een loutere aanpassing van de wetgeving in het licht van 

de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.516 De klemtoon kwam tijdens de parlementaire 

bespreking te liggen op de zoektocht naar het evenwicht tussen de biologische realiteit en de sociale 

realiteit.517 DEMARET wijst er terecht op dat de krachtlijnen van deze hervorming enigszins 

gelijklopen met die van de wet van 31 maart 1987 en er een vervolg aan breien518: 
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 Zie Onwerp van wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming en de adoptie, verslag namens 
de commissie, Parl.St. Senaat 1984-85, nr. 904/2, 4 e.v.; G. BAETEMAN, “Het afstammingsrecht in België”, TPR 1989, (1539) 
1544. 
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 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 556. 
514

 BS 29 december 2006, ed. 6.  
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 Zie over de totstandkoming: P. SENAEVE, “De hervorming van het afstammingsrecht door de wetten van 1 juli 2006 en 
27 december 2006 (deel I)”, T.Fam. 2007, (62) 62-63. 
516

 Zie: Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de 
afstamming en de gevolgen ervan, Verslag namens de subcommissie familierecht (hierna: Verslag namens de 
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justitie, Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 51K597/32, 4; Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 
met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. 
Senaat 2005-06, nr. 3-1402/7, 2; Verslag 2 namens de commissie justitie, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 51K597/37, 2; 
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, BS 30 mei 2007, ed. 2, (29203), 29204: 
enerzijds het opheffen van talrijke discriminaties vastgesteld door het Arbitragehof, anderzijds het afstammingsrecht 
actualiseren en aanpassen aan de huidige maatschappelijke evoluties. 
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 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) 309, nr. 3 ; J. SOSSON, “Le droit de la filiation nouveau est 
arrivé! Première partie", JT 2007, (365) 365, nr. 1 ; G. MATHIEU, "La réforme du droit de la filiation : une refonte en 
profondeur", Rev.trim.dr.fam. 2007, (333) 334-335 ; H. CASMAN, “Actueel Belgisch afstammingsrecht in vogelvlucht”, 
Not.Fisc.M. 2008, (119) 120; zie ook G. VERSCHELDEN, "Het hervormde afstammingsrecht : een nieuw compromis tussen 
biologisch en sociaal ouderschap", RW 2007-08, (338), 358; N. MASSAGER, “La filiation” in A.-C. VAN GYSEL (ed.), Précis de 

droit de la famille, Brussel, Bruylant, 2009, (378) 383-385 en 390-391. 
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 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) 309-311 ; In die zin ook: J. SOSSON, “Le droit de la filiation 
nouveau est arrivé! Première partie", JT 2007, (365) 366, nrs. 3-4; Zie voor een overzicht van de doelstellingen van de 
hervorming : Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen 
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1° egalisering519:  

- de vaststelling en betwisting van de afstamming langs moederszijde en van de afstamming langs 

vaderszijde verlopen voortaan grotendeels volgens dezelfde regels; 

- de onderscheiden wijzen van vaststelling van de afstamming en de onderscheiden wijzen van 

betwisting van de afstamming werden zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd qua grond- en 

vormvoorwaarden520; 

- de vaststelling en de betwisting van de huwelijkse vaderlijke afstamming enerzijds en de vaststelling 

en betwisting van de buitenhuwelijkse vaderlijke afstamming anderzijds werden eenvormiger 

geregeld.  

2° liberalisering en 3° modernisering: er werd een modernisering van de wettekst alsook een 

aanpassing aan de nieuwe prioriteiten van de moderne samenleving beoogd.521 Het is in die optiek 

dat het zogenaamde vermoeden van vaderschap werd aangepast522 en dat de biologische vader 

titularis werd van de vordering tot betwisting van het vaderschap.523  

Op meerdere tijdstippen in de parlementaire voorbereiding wordt niettemin gewezen op het belang 

van het kind bij de vestiging of het behoud van een afstammingsband, zowel in concreto524 als in 

abstracto525.526 De zoektocht naar een evenwicht tussen de biologische en de sociale realiteit lijkt dan 

ook een zoektocht te zijn naar een functioneel ouderschap. D.w.z. dat de vastgestelde (nieuwe) 

afstammingsbanden ook daadwerkelijk socio-affectief worden beleefd en de rechten en plichten die 

                                                                                                                                                                                     
van de afstamming en de gevolgen ervan, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1402/7, 2-4 
en Verslag 2 namens de commissie justitie, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 51K597/37, 3. 
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 Zie uitgebreid : P. SENAEVE, “De nieuwe afstammingswet van 1 juli 2006”, T.Fam. 2007, (15), nr. 5, 15-16; Zie ook: N. 
MASSAGER, “La nouvelle loi sur la filiation” in D. PIRE (ed.), Droit des familles, Commission université-Palais. Université de 
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familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, nr. 401.  
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 Zie bv. art. 329bis BW en art. 332quinquies BW alsook art. 318 BW en art. 330 BW; 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) 330, nr. 46 en verder wat betreft de wegwerking van verschillen in behandeling m.b.t. het betwisten 
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, BS 30 mei 2007, ed. 2, (29203) 29205. 
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 Zie: M. DEMARET, “Le droit de la filiation réformé”, Rev.not.b. 2007, (114) 117-118. 
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524

 Bedoeld wordt als criterium dat wordt beoordeeld door de rechter in een concrete situatie, Infra, nr. 271 e.v.. 
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3-1402/7, 3, 9, 12, 13, 15-18, 25, 41, 42, 47, 48, 58. 



123 
 

voortvloeien uit een vastgestelde afstammingsband de facto worden nageleefd.527 Het is precies dit 

punt dat ons er van weerhouden heeft om voor te stellen het afstammingsrecht (naar analogie) 

toepasselijk te maken op kinderen die nooit een juridische persoon worden.528 Die situatie raakt 

enkel het privéleven van de betrokkenen.529 Het kind heeft in die situatie geen belangen. 

In dezelfde lijn kan opgemerkt worden dat de laatste hervorming de bescherming van het zgn. 

‘wettige gezin’, zijnde het kind geboren binnen een huwelijks kader, nog verminderd heeft. Aan de 

genetische vader die niet gehuwd is met de moeder werd een recht toegekend om het huwelijkse 

vaderschap, zelfs preventief, te bewisten (art. 318, § 2 BW). De werking van de vaderschapsregel 

werd bovendien uitgeschakeld in een aantal gevallen waar er twijfel bestaat aangaande het bestaan 

van een gezinskern (art. 316bis BW). Ten slotte houden ook de termijnen tot betwisting van het 

juridische vaderschap rekening met de ontdekking van het niet-genetische vaderschap (art. 318, § 2 

BW). Deze beslissingen zijn fundamenteel te noemen, aangezien het Grondwettelijk Hof vóór de 

hervorming in 2006 meermaals oordeelde dat de wetgever het wettige gezin (lees: ‘gezinskern’) in 

het licht van art. 10 en 11 Gw. mocht beschermen (Infra, nr. 593). Niettemin rijzen er in voornoemde 

situaties ernstige twijfels aangaande het bestaan van een gezinskern, voor zover althans geen sociale 

realiteit is ontstaan. De wetgever wil dat er functionele banden van afstamming tot stand komen en 

wil de nodige garanties inbouwen dat vermoedens niet primeren boven een feitelijke realiteit.  

§ 2. Ratio legis en perspectief van het adoptierecht 

119. De ratio legis en het perspectief dat de wetgever hanteert bij de uitwerking van de regels 

inzake adoptie worden samen behandeld. De reden daartoe is dat de rechtsfiguur adoptie door de 

tijd heen door verschillende wetten is gewijzigd die telkens een nieuwe functie toebedeelde aan de 

adoptie en de wetgever bij de uitwerking van deze wetten ook telkenmale een nieuw perspectief 

hanteerde. Gelet op deze nauwe samenhang wordt er geen opdeling gemaakt tussen de ratio legis 

en het perspectief. 

 

A. Vóór 1987 

120. De rechtsfiguur adoptie werd heringevoerd door de Code Napoléon. De afwezigheid van deze 

rechtsfiguur werd in de streken waarin het gewoonterecht gold aangeduid met het adagium 

‘adoption n’a lieu’, waarmee werd aangegeven dat de adoptie, als negatie van de natuur beschouwd, 

niet bestond.530 De herinvoering had tot doel een gehuwd paar of een kinderloos persoon van 

minstens 50 jaar toe te laten aan een meerderjarige die tijdens zijn minderjarigheid minstens 6 jaar 
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 Vgl. met de criteria inzake ‘verwaarlozing’ opgenomen in oud art. 370bis BW, ingevoerd bij Wet van 20 mei 1987 (BS 27 
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 P. SENAEVE, “Adoptie. Een succesvolle instelling” in P. SENAEVE (ed.), Adoptie. Verlatenverklaring van minderjarigen, 
Leuven, Acco, 1990, (25) 25, nr. 1 en de aldaar aangehaalde referenties. 
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door hem werd verzorgd, zijn naam en vermogen over te dragen531.532 De adoptie had geenszins tot 

doel om de geadopteerde in een nieuwe familie te integreren: “L’adopté restera dans sa famille 

naturelle et y conserva tous ses droits” (oud art. 348 BW). Adoptie werd gedefinieerd als een 

plechtige overeenkomst die wederzijdse rechten en plichten tussen adoptant en geadopteerde 

creëert.533 De strenge eisen zorgden er evenwel voor dat het adoptierecht algemeen werd 

beschouwd als een dode tak van het burgerlijk recht.534 De terughoudendheid535 werd ingegeven 

door de vrees dat het verkeerde gebruik van de ‘aanneming’ de familiale orde zou verstoren536, in het 

bijzonder dat de wil van een individu de orde van erfopvolging van een hele familie kon wijzigen.537 

 

121. De functie van de rechtsfiguur adoptie werd een eerste maal gewijzigd bij Wet van 22 maart 

1940538. Voortaan werd het mogelijk om een minderjarig kind te adopteren en werd de 

leeftijdsvereiste in hoofde van de adoptant verlaagd tot 35 jaar. De aanneming is slechts toegelaten 

wanneer zij gegrond is op billijke overwegingen én zij voor het aangenomen kind voordelen oplevert 

(oud art. 343 BW).539 Het is duidelijk dat de klemtoon van de figuur adoptie enigszins werd 

verschoven. Daar waar de rechtsfiguur er aanvankelijk op gericht was om een erfgenaam aan te 

duiden, kreeg het door de wetswijziging een nieuwe doelstelling erbij, nl. het geven van een familie 

aan een kind of het onder een gunstiger statuut540 brengen ervan enerzijds en de mogelijkheid 

(‘vreugde’) bieden aan kinderloze echtparen om toch een kind op te voeden als het zijne anderzijds 

(zgn. ‘caritatieve adopties’).541 De adoptie werd in een jeugd- en kinderbeschermende optiek 
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Kamer 1936-37, nr. 151, 2: in de periode 1901-1930 waren er in het totaal slechts 1000 aannemingen, vóór de oorlog: 13 
tot 29 per jaar, na de oorlog 31 tot 83. 
535
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geplaatst.542 Het belang van het kind moest hier in de eerste plaats in aanmerking worden 

genomen.543 

 

Merk op dat het minderjarige kind vanaf de leeftijd van 16 jaar zelf moest toestemmen. Onder die 

leeftijd werd hij vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger (oud art. 354 BW). De 

voorwaarde dat de adoptant kinderloos moest zijn, behalve indien hij zijn eigen erkend natuurlijk 

kind adopteerde, bleef evenwel behouden. Innoverend was daarenboven dat de aanneming tot 

gevolg had dat de ouderlijke macht werd overgedragen op de aannemers (oud art. 348 BW). Om het 

uit te drukken volgens de bewoordingen van de memorie van toelichting: “Ofschoon het 

aangenomen kind in zijn natuurlijke familie blijft, treedt het toch in een nieuwe familie”.544 Ten slotte 

werd de mogelijkheid ingevoerd om de aanneming, op verzoek van de aannemer, het O.M. of het 

aangenomen kind, te herroepen om zeer gewichtige redenen (oud art. 360 BW). 

122. Bij wet van 21 mei 1951545 werd de procedure tot adoptie grondig herzien. Hierdoor verloor 

de adoptie sterk zijn contractueel karakter.546 

 

123. De volgende wijziging van het adoptierecht vond plaats bij wet van 10 februari 1958.547 Deze 

wet beoogde, onder welbepaalde voorwaarden en onder toezicht van de rechtbank, de wettiging en 

de erkenning van sommige overspelige kinderen mogelijk te maken (zgn. ‘regularisatie-adopties’).548 

Naast de aanpassing van een aantal bepalingen van het afstammingsrecht die het mogelijk moesten 

maken om bepaalde in overspel verwekte kinderen een veel gunstiger statuut te geven, werd ook 

het adoptierecht in die zin aangepast (oud art. 344 BW). Voor de aanneming van een minderjarig 

kind van één van de echtgenoten door de andere echtgenoot of door beide echtgenoten tegelijk 

volstond dat de aannemende persoon ouder is dan 21 jaar en ten minste 10 jaar ouder is dan de aan 

te nemen persoon. Het vereiste dat de aannemer geen wettige afstammeling heeft en ook geen 

erkend natuurlijk kind, behalve in dit laatste geval wanneer het de aanneming van dit kind betreft, 

gold niet meer voor het aannemen van een kind. Het doel van deze wijziging is de bespoediging van 

de opname in het wettige gezin van kinderen met een onregelmatige staat die niet vallen onder de 

nieuwe bepalingen ten gunste van sommige overspelige kinderen.549 
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124. Bij wet van 21 maart 1969550 werd als middelpunt voor de regelgeving inzake adoptie551 de 

‘behoeften van het verlaten kind’ genomen.552 Er werd geoordeeld dat het kind recht heeft op een 

vader en een moeder, geborgenheid en genegenheid binnen een familiekring én het recht om in de 

maatschappij een statuut te bekomen dat niet als onregelmatig wordt bestempeld.553 Ter 

concretisering van deze opvatting werd o.m. de rechtsfiguur van de wettiging door adoptie ingevoerd 

(oud artt. 368-370 BW, actueel: volle adoptie). De invoering van de wettiging door adoptie had dan 

ook tot gevolg dat het kind dat door adoptie gewettigd werd, in alle opzichten en tegenover iedereen 

gelijk werd gesteld met een wettig kind.554 Enkel een echtpaar of een gehuwde stiefouder kon 

overgaan tot een wettiging door adoptie (oud art. 368, § 1 BW). De jeugdrechtbank werd voortaan 

bevoegd inzake de adoptie van een minderjarig kind (oud art. 350, § 1 BW) en de adoptie kon ook 

worden uitgesproken indien de rechtbank de weigering van één van de personen die de 

toestemming moesten verlenen onverantwoord achtte (oud art. 353 BW).555  

 

Deze wetswijziging had aldus tot gevolg dat adoptie werd beschouwd als een instelling van 

jeugdbescherming, waarbij het belang van het kind het determinerende criterium was.556 Een 

belangrijke nuancering is evenwel dat in de rechtsleer van die tijd werd aangegeven dat adoptie 

weliswaar een volwaardige jeugdbeschermingsinstelling was geworden, maar dat het gericht was op 

het geven van ouders aan een kind én een kind aan ouders.557 Aan het belang van het kind werd wel 

meer gewicht gegeven dan bij de wetswijziging in 1940 het geval was. Daarenboven had de wettiging 

door adoptie tot gevolg dat het kind werd gelijkgesteld met een wettig kind. Het adoptierecht bood 

voortaan bijgevolg een volwaardig alternatief op het afstammingsrecht wat betreft het tot stand 

brengen van door de wet erkende familierechtelijke betrekkingen die verder bepalend waren voor 

wie ouderlijk gezag, erfrecht, onderhoudsverplichtingen, enz. bekwam t.a.v. het kind.  

125. Uit voorgaande ontwikkelingen blijkt duidelijk dat de wetgever de ratio legis van de 

rechtsfiguur adoptie in de periode 1940-1987 fundamenteel heeft gewijzigd van een instelling die er 

aanvankelijk uitsluitend op gericht was om een erfgenaam aan te duiden naar een instelling die een 
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 Wet tot wijziging van artikel 45 van het Burgerlijk Wetboek, van de titels VIII en X van boek I van hetzelfde Wetboek, 
alsmede van de wetten op de verwerving, het verlies en de herkrijging van de nationaliteit, gecoördineerd op 14 december 
1932, BS 12 april 1969, err. BS 4 juli 1969. 
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 De term ‘aanneming’ werd bij voornoemde wet vervangen door ‘adoptie’. 
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van hetzelfde Wetboek, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Senaat 1966-67, nr. 358 alwaar de minister nog eens 
wijst op de motieven om de pleegvoogdij af te schaffen en de adoptie te promoten: het ‘belang van het kind’ primeert en 
wordt onderzocht door de jeugdrechtbank.  
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 Wetsvoorstel tot wijziging van het eerste hoofdstuk van Titel VIII, eerste Boek, van het Burgerlijk Wetboek, Toelichting, 
Parl.St. Kamer 1961-62, nr. 436, 1-2. Merk op dat opnieuw het Franse recht de inspiratiebron vormde voor deze hervorming 
(p. 6). 
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 Wetsvoorstel tot wijziging van het eerste hoofdstuk van Titel VIII, eerste Boek, van het Burgerlijk Wetboek, Toelichting, 
Parl.St. Kamer 1961-62, nr. 436, 6. 
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 Merk op dat de wetgever geen afbreuk heeft willen doen aan het contractueel karakter van de adoptie bij deze 
wetswijziging, hoewel de indieners van het wetsvoorstel dit hadden voorgesteld, zie hierover: C. VAN MALDEREN, “Adoptie 
en wettiging door adoptie” in APR, Brussel, Larcier, 1970, 44, nr. 3. 
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 P. SENAEVE, Compendium van het Personen- en Familierecht, Leuven, Acco, 2011, ed. 13, nr. 749. 
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 M. VAN LOOK, “Evolutie van het Belgisch adoptierecht. Historische en rechtsvergelijkende benadering”, TPR 1970, (345) 
412. 
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familie aan een kind geeft. Het belang van het kind komt voorop te staan. Tegelijk werd de 

rechtsfiguur aangewend om de onbillijke gevolgen die de klassieke indeling wettig gezin en natuurlijk 

gezin met zich meebracht, te temperen.558 Met deze tempering betrachtte de wetgever enigszins de 

opdeling tussen wettige en natuurlijke kinderen impliciet doch zeker te handhaven. Ten slotte werd 

door de invoering van de wettiging door adoptie een volledige integratie van het kind in de familie 

tot stand gebracht: door de wettiging door adoptie komen afstammingsbanden tot stand die 

vergelijkbaar zijn met gewone afstammingsbanden. Het adoptierecht werd een volwaardig 

alternatief aanknopingspunt voor de vaststelling van familierechtelijke betrekkingen.  

 

B. Na 1987 

126. De opdeling tussen wettige en natuurlijke kinderen kwam onder druk te staan eind de jaren 

’70. Dit werd nog versterkt door het arrest-Marckx (Supra, nr. 116). Op de wetgever rustte de 

verplichting om de rechtstoestand van buiten het huwelijk geboren kinderen te verbeteren. 

 

De wetgever oordeelde dan ook dat het niet (meer) passend was dat diegene die de werkelijke 

afstamming van hun kinderen wilden laten vaststellen, verplicht werden hetzelfde instituut te 

gebruiken als dat waarmee wezen en verlaten kinderen een fictieve afstamming werd verleend.559 

Ten gevolge van de hervorming van het afstammingsrecht, dat bij voorrang gebeurde560, en waarbij 

het onderscheid tussen wettige en natuurlijke kinderen werd afgeschaft, diende ook het 

adoptierecht te worden aangepast.561 Dit gebeurde bij wet van 27 april 1987.562 De term ‘wettiging 

door adoptie’ werd vervangen door ‘volle adoptie’.563 Het adoptierecht werd niet langer meer 

gehanteerd om de onbillijke gevolgen die de klassieke indeling tussen wettige, natuurlijke en 

overspelige kinderen op te vangen (zgn. regulariserende adopties), zodat de adoptie vanaf dan bij 

voorrang een instelling is geworden langswaar kinderen juridisch geïntegreerd kunnen worden in een 

gezinsmilieu.564 Dit belet niet dat onzekerheid bleef rijzen omtrent het juridische statuut van het 

vroegere natuurlijke kind dat onder gelding van de oude afstammingswet door zijn moeder (of 

uitzonderlijk vader) was geadopteerd. De wetgever had nl. nagelaten om de nodige 

overgangsmaatregelen te treffen.565  
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 Vgl. ook de ontwikkelingen omschreven in de parlementaire voorbereiding bij de W. 27 april 1987: Ontwerp tot wijziging 
van een aantal bepalingen betreffende de afstamming en de adoptie – Bepalingen betreffende de adoptie, Verslag namens 
de commissie justitie, Parl.St. Senaat 1985-86, nr. 256/2, 4-5. 
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 Ontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming en de adoptie, memorie van toelichting, 
Parl. St. Senaat 1977-78, nr. 305, 2; Ontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming en de 
adoptie – Bepalingen betreffende de adoptie, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Senaat 1985-86, nr. 256/2, 5. 
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namens de commissie, Parl. St. Senaat 1984-85, nr. 904/2, 5. 
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 Ontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming en de adoptie – Bepalingen betreffende de 
adoptie, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Senaat 1985-86, nr. 256/2, 6. 
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 BS 27 mei 1987. 
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 Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de adoptie, verslag namens de bijzondere commissie, 
Parl.St. Kamer 1985-86, nr. 489/3, 2. 
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 R. UYTTENDAELE, “De volle eenouderadoptie” in P. SENAEVE (ed.), Adoptie. Verlatenverklaring van minderjarigen, 
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 F. SWENNEN, “De juridische gevolgen van de adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de 
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127. De laatste grondige hervorming van het adoptierecht vond plaats bij wet van 24 april 2003.566 

De klemtoon is nog meer (zie reeds Supra, nr. 125) komen te liggen op het belang van het kind.567 De 

adoptie van een kind kan slechts plaatsvinden “in het hoger belang van dat kind en met eerbied voor 

de fundamentele rechten die het op grond van het internationaal recht toekomen” aldus art. 344-1 

BW. Het hoger belang van het kind bij een adoptie geniet derhalve voorrang op de wens van 

volwassenen om een kind te adopteren.568  

 

Bij een interlandelijke adoptie wordt dit nog verduidelijkt als volgt. Een kind dient bij voorrang door 

zijn oorspronkelijke ouders te worden opgevoed (subsidiariteit). De Staat van herkomst dient daartoe 

de nodige maatregelen te treffen. Indien dit niet mogelijk is moet er op zoek worden gegaan naar 

een duurzame en passende oplossing in zijn land van herkomst. Slechts indien ook dit geen oplossing 

biedt, kan een interlandelijke adoptie worden overwogen dat het voordeel van een vast 

gezinsverband kan bieden aan een kind waarvoor geen geschikt gezin kan worden gevonden in zijn 

Staat van herkomst.569  

Adoptie wordt aldus in eerste570 instantie beschouwd als een bijzondere maatregel van 

jeugdbescherming.571 Het moet een kind een familie geven en niet omgekeerd.572  

De adoptie is voortaan bovendien niet meer een op een overeenkomst573 gebaseerde instelling die 

tot stand komt op basis van een plechtige574 familierechtelijke overeenkomst sui generis tussen de 
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 Wet tot hervorming van de adoptie, BS 16 mei 2003; zie ook Wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek wat de adoptie betreft, BS 16 mei 2003; de hervorming is ingegeven om 1° de goedkeuring van het Haags 
adoptieverdrag van 29 mei 1993 inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de 
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hierover meer: I. LAMMERANT, L’adoption et les droits de l’homme en droit comparé, Brussel, Bruylant, 2001, 25, nr. 21.  
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adoptant en de adoptandus575 (vaak diens wettelijke vertegenwoordiger), maar vereist steeds een 

gerechtelijke procedure.576 Het afstaan van kinderen bij contract is achterhaald.577 

Nieuw is ook dat de adoptiegeschiktheid van de kandidaat-adoptanten bij de adoptie van een 

minderjarige een grondvoorwaarde is geworden die wordt beoordeeld door de rechter.578 De rol van 

de Staat wordt hierdoor nog meer beklemtoond.579 Naar de gevolgen toe blijft het evenwel een 

rechtsinstelling waarin nieuwe afstammings- en verwantschapsbanden tot stand komen tussen (de 

familie van) de adoptant of adoptanten enerzijds en (de familie van) de geadopteerde anderzijds.580  

Ten slotte werden ook de gevolgen van een stiefouderadoptie verduidelijkt.581 De wet bepaalt 

uitdrukkelijk dat de adoptie door de echtgenoot of partner van de ouder geen wijzigingen meer 

aanbrengt in het bestaan en de gevolgen van de vastgestelde (gewone of adoptieve) 

afstammingsband tussen het kind en die ouder (zie onder het oude recht, Supra, nr. 37).582 Dit is 

logisch, aangezien de ratio van deze bijzonder geregelde vorm van adoptie er precies in bestaat het 

kind opnieuw een dubbelzijdig functionerende afstamming te bezorgen (vgl. Supra, nr. 37).583 

128. De wet van 18 mei 2006 (Supra, nr. 44) heeft het adoptierecht nog een bijkomende functie 

gegeven: het opvangen van de onbillijke gevolgen die de regels van het gewone afstammingsrecht 

meebrengen voor kinderen geboren binnen een gelijkslachtige relatie. Het afstammingsrecht staat 

nl. enkel toe dat een kind afstamt van een vader én een moeder en niet van twee personen van 

hetzelfde geslacht die tijdens hun relatie een beroep hebben gedaan op een medisch begeleide 

voortplantingstechniek om een kind te verwekken.584 Het kind verkrijgt vanaf de geboorte bij 
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toepassing van de gewone regels inzake afstamming slechts een afstammingsband met de moeder, 

hoewel het voortspruit uit een gezamenlijk gezinsproject. Door stiefouderadoptie kan het kind een 

afstammingsband verkrijgen met de echtgenote resp. partner van de moeder (vgl. Supra, nr. 44). 

 

C. Functies van het adoptierecht 

129. Alle voornoemde hervormingen hebben de mogelijkheid behouden om een meerderjarig 

kind gewoon te adopteren. Het adoptierecht vervult aldus zijn oude functie nog steeds, zij het dat 

actueel niet meer wordt vereist dat de geadopteerde, toen hij minderjarig was, enkele jaren door de 

adoptant werd opgevoed. Het vereiste van opvoeding toonde aan dat de adoptie een bevestiging 

vormde van bestaande banden van genegenheid. Dit moet actueel worden aangetoond bij het 

vereiste dat de adoptie op ‘wettige redenen’ steunt.585   

 

130. Het adoptierecht kreeg er echter nieuwe bestaansredenen bij die vandaag de dag de 

belangrijkste zijn geworden:  

1° het plaatsen van een minderjarige in een nieuw duurzaam gezinsverband met functionele 

afstammingsbanden door gelijktijdige adoptie door twee adoptanten. Dit verhoudt zich subsidiair 

t.a.v. het behoud in het oorspronkelijke gezin en, wat betreft interlandelijke adoptie, ook t.a.v. een 

oplossing in het land van oorsprong. In sommige gevallen kan dit bovendien neerkomen op het 

juridisch verankeren van een reeds bestaande feitelijke situatie, bv. indien de minderjarige reeds in 

het nieuwe (opvang)gezin verblijft; 

2° de minderjarige opnieuw een dubbelzijdig functionerende afstamming bezorgen door 

stiefouderadoptie door de ongelijkslachtige echtgenoot of samenwonende partner, wat in wezen 

neerkomt op het juridisch verankeren van een reeds bestaande feitelijke opgroeisituatie; 

3° de minderjarige een dubbelzijdig functionerende afstamming bezorgen, omdat de gewone regels 

inzake afstamming dit niet toelaten door stiefouderadoptie door de gelijkslachtige echtgenoot of 

partner. Dit komt in wezen ook neer op het juridisch verankeren van een reeds bestaande feitelijke 

opgroeisituatie. 

De adoptie fungeert, ongeacht de vorm, als aanvullend of nieuw familierechtelijk aanknopingspunt. 

Hoewel het in een afzonderlijke titel wordt behandeld, kan de adoptie aldus als een vorm van 

afstamming worden beschouwd.586  
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 Vgl. F. SWENNEN, “De juridische gevolgen van de adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de 

interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (123) 123, nr. 222; vgl. I. ANNÉ, “Recente 
ontwikkelingen inzake adoptie” in P. SENAEVE (ed.), Themis Personen- en Familierecht, Brugge, die Keure, 2001, 33, nr. 1 en 
de aldaar aangehaalde referenties; vgl. G. MAES, “De beëindiging van de adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De 

hervorming van de interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (167) 175, nr. 310, wat betreft een 
nieuwe adoptie.  
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131. Bij de hervorming in 2003 werd nogmaals benadrukt dat de adoptie ten behoeve van het kind 

in het leven is geroepen.587 De bijzondere aandacht voor dit belang blijkt ook uit art. 358 BW, een 

bijzondere bepaling van internationaal privaatrecht, die het toestemmingsvereiste van de 

minderjarige die de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt verheft tot het statuut van een Belgische 

politiewet.588 

 

132. Adoptie heeft tot doel een minderjarig kind een (nieuw) “gezin” te geven.589 Onder “gezin” 

wordt een duurzame affectieve samenleving tussen twee personen, ongeacht het geslacht, bedoeld 

(Supra, nr. 33). De bestaansredenen vormen een uiting van de opvatting dat het belang van een 

minderjarig kind in abstracto het beste wordt gediend door een juridische band met twee personen 

die duurzaam en affectief samenleven.  

 

De rechter oordeelt in concreto of een kind een (nieuw) gezin verkrijgt (Infra, nr. 311 e.v.). Dit wordt 

verantwoord door de belangen die in het geding zijn. Het kind bestaat reeds vóór het voornemen van 

de toekomstige adoptant(en) en heeft meestal al een afstammingsband met één of twee personen. 

Het adoptierecht verhoudt zich ondergeschikt (subsidiair) daaraan. Dit geldt ook voor een nieuwe 

adoptie.590 Om die reden rust er op de Staat de verplichting om in deze bijzonder gevoelige materie 

toezicht te houden en wordt de adoptie ook als maatregel van jeugdbescherming beschouwd. 

Uiteindelijk vormt dit een uiting van het beginsel dat een minderjarig kind er belang bij heeft om een 

gevestigde juridische band die in de feiten ook wordt bevestigd te behouden (stabiliteit en 

continuïteit, Infra, nr. 342). Slechts indien de oorspronkelijk vastgestelde afstammingsbanden niet 

(meer) functioneel zijn en naar de toekomst toe ook deels of geheel niet (meer) functioneel kunnen 

zijn, kan een adoptie met bijkomende of vervangende afstammingsband worden overwogen.591 De 

oorspronkelijke afstamming is declaratief; de afstamming wordt vanaf de geboorte vastgesteld.592 De 
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 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 
50K1367/1, 25; vgl. onder het oude recht: Arbitragehof 3 oktober 2001, nr. 117/2001, TJK 2002, 25, noot M. GYSBERGS; RW 
2001-02, 840, inzonderheid r.o. B.6. en B.7. 
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 C. CASTELEIN, “Grondvoorwaarden voor adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en 

de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (3) 91, nr. 154. 
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 Zie bv. Wetsvoorstel tot wijziging van eerste hoofdstuk van Titel VIII, eerste Boek, van het Burgerlijk Wetboek, 
Toelichting, Parl.St. Kamer 1961-62, nr. 436/1, 2; Verslag namens de commissie, Parl.St. Kamer 1961-62, 436/2, 10-11; 
Ontwerp van wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming en de adoptie – Bepalingen 
betreffende de adoptie, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Senaat 1985-86, nr. 256/2, 65-66; F. SWENNEN, 
“Adoptie door de “feitelijke partner” van een oorspronkelijke ouder”, RW 2000-01, (681) 682, nr. 6: vóór 1987 was de 
opvatting dat dit gezin zo dicht mogelijk het “wettige” gezin moest benaderen: p. 684. 
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 Zie G. MAES, “De beëindiging van de adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de 

internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (167) 175, nr. 310. 
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 Vgl. M.-N. VEYS, “Afstamming na medisch begeleide voortplanting en draagmoederschap”, TBBR 2006, (402) 410, nr. 38 
die erop wijst dat de wetgever er in abstracto van uit gaat dat de aanwijzing van de natuurlijke ouders (lees: biologische) als 
verantwoordelijken voor het kind in het belang van het kind is. De adoptie zou een correctie hiervan vormen, telkens de 
concrete situatie niet het belang van het kind dient; zie verder ook: N. MASSAGER, “Droit de la filiation. Chronique de 
jurisprudence (1999-2001)”, Rev.dr U.L.B. 2003, (161) 240-241. 
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 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nrs. 61 en 720; G. VERSCHELDEN, “Afstamming” in APR, Mechelen, E. Story-
Scientia, 2004, nrs. 201, 449 en 577; F. SWENNEN, “Personenrecht in kort bestek” in Recht in kortbestek nr. 3, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 13, nr. 26; F. SWENNEN, “Familierecht in kort bestek” in Recht in kort bestek nr. 4, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 61, nr. 157; A. HEYVAERT, Het personen- en gezinsrecht ont(k)leed, Gent, Mys en Breesch, 2002, nrs. 65 
en 503; zie bv. de declaratieve werking bij een erkenning: Cass. 28 januari 1988, Arr.Cass. 1987-88, 665 en Pas. 1988, I, 623; 
Zie inzake de retroactieve werking tot aan het tijdstip van verwekking bv. art. 328, tweede lid, art. 725, 2° en art. 906, 
tweede lid BW. 
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adoptie is daarentegen constitutief (vanaf de neerlegging van het verzoekschrift, zie art. 349-1 

BW).593 Door adoptie komen aldus nieuwe (potentieel) functionele afstammingsbanden tot stand. 

133. Voornoemde vaststellingen moeten evenwel worden genuanceerd.  

 

Ten eerste bleef ook de gewone en zelfs de volle594 adoptie door één adoptant595 behouden (zie art. 

343, § 1, a) BW). Buiten de situatie van de stiefouderadoptie is dit zeer merkwaardig te noemen, 

gelet op de hoger vermelde doelstellingen. Wellicht verhoudt deze vorm van adoptie zich 

ondergeschikt aan de andere vormen. Het is beter een juridische band te hebben met één persoon, 

dan met niemand of met personen die hun verantwoordelijkheden niet kunnen of willen opnemen. 

De éénouderadoptie biedt eveneens de mogelijkheid om een feitelijke opgroeisituatie juridisch te 

verankeren.  

Ten tweede rijst de vraag naar het behoud van twee vormen van adoptie voor minderjarigen: de 

gewone en de volle adoptie. Beide onderscheiden zich van elkaar naar de gevolgen toe. De volle 

adoptie stelt familierechtelijke betrekkingen vast zoals de gewone afstammingsregels. Enkel de wijze 

van vaststelling verschilt. Aangezien die relevant is voor de bepaling van de naamgeving, werden er 

ook bijzondere bepalingen inzake de naam na volle adoptie ingevoegd (zie art. 356-2 BW). De 

gewone adoptie stelt eveneens familierechtelijke betrekkingen vast, maar wijkt op twee 

fundamentele punten af van de volle adoptie en de gewone regels inzake afstamming: 

1° De familierechtelijke betrekkingen met de oorspronkelijke familie blijven behouden, ze worden 

enkel (beperkt596) aangevuld; 

2° Doordat de kring van familierechtelijke betrekkingen wordt aangevuld, ontstaat de nood de 

rechtsgevolgen voor bepaalde materies te verduidelijken, in het bijzonder wat betreft de verhouding 

tussen de rechtsgevolgen in de oorspronkelijke familie en de adoptieve familie. Er werden daartoe 

een aantal bijzondere materiële regels ingeschreven in het adoptierecht (zie art. 353 BW). 

Er werd geen discussie gewijd aan het behoud en de rol van de gewone adoptie van een minderjarige 

bij de hervorming van het adoptierecht in 2003597, hoewel de vraag daartoe nochtans werd 

opgeworpen.598 In de rechtspraak en de rechtsleer wordt gesuggereerd dat deze vorm van adoptie 

het beste geschikt is in bepaalde delicate gevallen van stiefouderadoptie, omdat een volledige breuk 

met de oorspronkelijke familie van de ouder die niet de echtgenoot of partner is van de adoptant, in 

zo’n geval niet noodzakelijk in het hoger belang is van het kind, en de gewone adoptie evenzeer 
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 M.-N. VEYS, “Afstamming na medisch begeleide voortplanting en draagmoederschap”, TBBR 2006, (402) 403, nr. 6 en de 
verwijzingen aldaar.  
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 Enkel een minderjarige kan ten volle worden geadopteerd (art. 355 BW).  
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 Buiten de hypothese van de volle stiefouder- of partneradoptie. 
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 Door gewone adoptie ontstaan slechts juridische banden tussen de adoptant(en), de geadopteerde en de eventuele 
afstammelingen van de geadopteerde, zie F. SWENNEN, “De juridische gevolgen van de adoptie” in P. SENAEVE en F. 
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gewone en de volle adoptie (zie art. 1231-3, 2

de
 lid Ger.W.). De rechtbank dient na te gaan of deze met kennis van zake 

werd gemaakt, zie : art. 1231-13 Ger.W. 
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 Zie bv. Verslag namens de commissie, Parl.St. Kamer 2002-03, nr. 50K1367/11, 170-171 en 220 e.v. en uitgebreid: I. 
MARTENS, “Hervorming van intern en interlandelijk adoptierecht”, NjW 2006, (338) 340, nr. 6. 
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tegemoetkomt aan de betrachtingen van de echtgenoot, de wettelijk samenwonende resp. de 

feitelijk samenlevende partner om de verdere integratie van het kind in zijn gezin te waarborgen.599  

Ten derde kan bezwaarlijk worden voorgehouden dat de stiefouderadoptie door de gelijkslachtige 

echtgenoot of partner een maatregel van jeugdbescherming is, indien de minderjarige voortsproot 

uit een gemeenschappelijk gezinsproject met toepassing van een medisch begeleide 

voortplantingstechniek en aldus slechts met één persoon van bij de geboorte een afstammingsband 

heeft.  

§ 3. Ouderlijk gezag is geënt op een afstammingsband 

A. De invloed van het huwelijk 

134. De wijzigingen die het huwelijk doormaakte als kader waarbinnen familierechtelijke 

betrekkingen dienden te ontstaan, hebben ook een fundamentele impact gehad op de wijze waarop 

het ouderlijk gezag werd georganiseerd. De Code civil van 1804 maakte reeds het onderscheid tussen 

het titularisschap en de uitoefening van het ouderlijk gezag. Het titularisschap behoorde toe aan 

beide echtgenoten (oud art. 372 BW), maar tijdens het huwelijk oefende enkel de vader het ouderlijk 

gezag (toen: ‘vaderlijke macht’ of ‘puissance paternelle’) uit (oud art. 373 BW). Voor erkende 

natuurlijke kinderen gold dit niet (oud art. 383 BW). Indien zowel de vader als de moeder het kind 

hadden erkend, oefenden ze beide het ouderlijk gezag op voet van gelijkheid uit. Geschillen tussen 

beide ouders werden beslecht door de rechtbanken.600  

 

Het was wachten tot na de Tweede Wereldoorlog alvorens het statuut van de gehuwde vrouw 

grondig verbeterde. De vaststelling dat zowel gehuwde als ongehuwde vrouwen op eervolle wijze 

dezelfde taken als mannen vervullen, heeft aanleiding gegeven tot de wet van 30 april 1958601 die de 

afschaffing van het gezag van de man en van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw 

met zich meebracht.602 Hiermee werd de gelijkheid tussen de echtgenoten bevestigd, althans in het 

primaire huwelijksstelsel. Oud art. 373 BW krachtens hetwelke alleen de vader gedurende het 

huwelijk het gezag uitoefent over de kinderen werd evenwel niet gewijzigd.603 De volgende wijziging 

vond plaats bij wet van 8 april 1965604 dat een gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag 
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 C. CASTELEIN, "Grondvoorwaarden voor adoptie" in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en 
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Journ.dr.jeun. 2007, afl. 268, (3) 15. 
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 G. BELTJENS, Encyclopédie du droit civil belge de 1814 à 1904. Code civil, I, Brussel, Bruylant, 1905, 482-483. 
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 BS 10 mei 1958. 
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 Zie Wetsontwerp betreffende de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten, Verslag namens de commissie 
justitie, Parl.St. Kamer 1957-58, nr. 811/5, 2. 
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 Voor de verantwoording hiervan, zie: Wetsontwerp betreffende de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten, 
Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Kamer 1957-58, nr. 811/5, 4. 
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 BS 15 april 1965, err. BS 19 mei 1965. 
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tijdens het huwelijk poneerde. Echter bleef bij onenigheid tussen de echtgenoten de mening van de 

vader primeren, behoudens verhaal dat de moeder kon aantekenen bij de jeugdrechtbank.605 

Bij wet van 1 juli 1974606 werd uiteindelijk de gelijkheid tussen de echtgenoten ook op het vlak van de 

uitoefening van het ouderlijk gezag gerealiseerd. Tijdens het huwelijk oefent één van beide 

echtgenoten het ouderlijk gezag uit, zonder precisering van welke echtgenoot dit is (oud art. 373 en 

389 BW). De andere echtgenoot behoudt het recht om zich tot de jeugdrechtbank te wenden, 

uitsluitend in het belang van het kind. Hiermee werd een concurrerend regime inzake de uitoefening 

van het ouderlijk gezag geïmplementeerd. Bij feitelijke scheiding van de echtgenoten werd het 

ouderlijk gezag exclusief uitgeoefend door de echtgenoot die de materiële bewaring had over het 

kind.607  

Bij wet van 31 maart 1987608 verloor het huwelijk ook zijn invloed op het ouderlijk gezag (Supra, nr. 

34).609 Iedere verwijzing naar het huwelijk in de titel ouderlijk gezag werd geschrapt. Ouderlijk gezag 

is sedertdien uitsluitend gevestigd op basis van het bestaan van een door de wet vastgestelde 

afstammingsband.610 In de wet wordt voortaan enkel de opdeling tussen samenlevende en niet-

samenlevende ouders gemaakt (zie oud art. 374 en 377 BW), waarbij sinds de wet van 13 april 

1995611 steeds als beginsel de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag geldt.612  

B. Ouderlijk gezag is afstamming 

135. Titularissen van het ouderlijk gezag zijn de personen die een door de wet vastgestelde 

afstammingsband hebben met het kind.613 De afstammingsband kan op basis van de gewone regels 

inzake afstamming zijn gevestigd (art. 375 BW, a contrario) of kan het gevolg zijn van een gewone of 

volle adoptie (resp. art. 353-8 en art. 356-1 BW).614 Het afstammingsrecht fungeert bijgevolg als 

familierechtelijk aanknopingspunt om te bepalen wie de ‘ouders’ zijn in de zin van art. 371 e.v. BW 

en wijst aldus de personen aan die moeten instaan voor de biologische en sociale volwassenwording 

van een minderjarige. De rechtsleer noemt dit de sociale functie van de afstamming.615 
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Brussel, Bruylant, 2009, (378) 461; G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Familierecht, Brugge, die Keure, 2010, nr. 520. 
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136. De gewone afstammingsregels laten slechts toe dat het kind een [juridisch functionele616] 

afstammingsband verkrijgt met maximum twee personen van verschillend geslacht. De wet sluit 

uitdrukkelijk uit dat het kind geboren binnen een huwelijk van personen van gelijk geslacht van 

rechtswege een afstammingsband met de echtgenote van de moeder (art. 143, tweede lid BW) 

verkrijgt. De erkenning door een persoon van gelijk geslacht als die van de persoon die het kind reeds 

heeft erkend, heeft geen uitwerking tot zolang de eerste erkenning niet is vernietigd (art. 329 BW). 

Hetzelfde geldt voor het onderzoek naar het vader- of moederschap. Het afstammingsrecht gebruikt 

overigens uitdrukkelijk de termen ‘vader’ en ‘moeder’ en de titel “vermoeden van vaderschap”. Bij 

het lezen van deze termen rijst echter de vraag waarom de wetgever uitdrukkelijk een tweede lid 

moest toevoegen aan art. 143 BW indien dit toch reeds expliciet werd uitgesloten in het 

afstammingsrecht.617   

 

137. De gewone adoptie laat toe dat het kind een afstammingsband verkrijgt met maximaal vier 

personen van gelijk of ongelijk geslacht. De afstammingsband die ontstaat t.a.v. de adoptanten vult 

de oorspronkelijke afstammingsband aan.618 Het ouderlijk gezag, met in begrip van het wettelijk 

genot, het recht om de ontvoogding te vorderen en toe te stemmen in het huwelijk worden evenwel 

overgedragen op de adoptant of de adoptanten (art. 353-8, eerste lid BW).619 Gewone adoptie is 

mogelijk door hetzij één persoon, hetzij een paar van gelijk dan wel ongelijk geslacht. Het kind 

verkrijgt aldus één persoon of een paar van gelijk of ongelijk geslacht als ouders, titularis(sen) van het 

ouderlijk gezag. 

 

Bij volle adoptie worden de afstammingsbanden met de oorspronkelijke familie daarentegen vrijwel 

volledig doorbroken, met uitzondering van de huwelijksbeletselen (zie art. 356-1 BW). Ook volle 

adoptie kan geschieden door hetzij één persoon hetzij een paar van gelijk dan wel ongelijk geslacht. 

Hierdoor verkrijgt het kind aldus één persoon of een paar van gelijk of ongelijk geslacht als ouders, 

titularis(sen) van het ouderlijk gezag. 

Er bestaat ten slotte nog een bijzonder geregelde vorm van adoptie: de stiefouderadoptie. De 

stiefouderadoptie kan zowel een gewone als een volle adoptie zijn. In geval van een gewone 

stiefouderadoptie wordt luidens art. 353-9, eerste lid BW het ouderlijk gezag gezamenlijk620 door de 

adoptant en resp. de echtgenoot en de samenwonende partner uitgeoefend overeenkomstig titel IV 
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 Deze opsomming is exemplatief, alle ouderlijke rechten én plichten in verband met het ouderlijk gezag gaan volledig 
over, zie F. SWENNEN, “De juridische gevolgen van de adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de 

interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (123) 147, nr. 264 en de aldaar aangehaalde referenties.  
620

 Dit kan ook exclusief zijn. Bedoeld wordt dat de titel ouderlijk gezag van toepassing is op de gewone adoptanten die 
titularis worden van het ouderlijk gezag, zie: F. SWENNEN, “De juridische gevolgen van de adoptie” in P. SENAEVE en F. 
SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (123) 145-147. 
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van het BW. Aangezien de volle stiefouderadoptie de afstammingsband met de gehuwde of 

samenwonende ouder van de adoptant niet verbreekt, blijft die ouder titularis van het ouderlijk 

gezag en wordt de adoptant ook titularis van het ouderlijk gezag (art. 356-1, laatste lid BW). 

138. Een kind kan, ongeacht de wijze waarop de afstamming werd vastgesteld, tegelijk slechts 

twee titularissen van het ouderlijk gezag hebben. Bij gewone adoptie, die tot gevolg kan hebben dat 

een kind een afstammingsband verkrijgt met meer dan twee personen, is dit uitdrukkelijk bepaald 

(zie art. 353-8 en art. 353-9 BW). Dit komt in weze neer op het alles-of-niets beginsel: geen 

afstammingsband leidt in beginsel621 tot geen juridisch gezag over de minderjarige.622  

 

De toepassing van het gewone afstammingsrecht leidt er toe dat dit noodzakelijkerwijze twee 

personen van verschillend geslacht zijn. Ingevolge een adoptie kan het kind twee titularissen van het 

ouderlijk gezag verkrijgen die zowel van gelijk als van ongelijk geslacht kunnen zijn.  

§ 4. Algemeen besluit 

139. Ouderlijk gezag wordt gevestigd op basis van een afstammingsband. Het afstammingsrecht 

wijst de personen aan die ‘ouder’ zijn en fungeert, vanuit het perspectief van het ouderlijk gezag, als 

familierechtelijk aanknopingspunt. 

 

De samenlevingsvorm speelt enkel nog een rol bij de vaststelling van de afstammingsband. Die rol 

wordt echter alsmaar kleiner. Eens een afstammingsband werd vastgesteld, speelt de 

samenlevingsvorm geen rol meer.  

140.  De afstamming wordt primair vastgesteld door de gewone regels inzake afstamming (art. 

312 e.v. BW). Subsidiair kunnen er nieuwe of aanvullende afstammingsbanden worden vastgesteld 

door middel van adoptie. Het wezenlijke verschil tussen beide vormen van vaststelling is dat bij 

adoptie het kind reeds bestaat vóór het voornemen van ouderschap van de toekomstige adoptanten 

en het vaak reeds over een vastgestelde afstammingsband beschikt.  

 

De gewone regels inzake afstamming duiden aldus de primaire titularissen van het ouderlijk gezag 

aan, terwijl het adoptierecht de nieuwe titularissen van het ouderlijk gezag aanwijst. Dit moet 

genuanceerd worden. Het adoptierecht kan ook een bijkomende titularis van het ouderlijk gezag 

aanduiden voor het geval die niet via de gewone regels inzake afstamming kan worden aangewezen 

(bv. bij een gelijkslachtig paar).  

De subsidiariteit van de adoptieve afstamming verklaart het onderscheid in de wijze waarop de 

vaststelling gebeurt. De adoptie is een bijzondere maatregel van jeugdbescherming die beoogt om 

nieuwe of aanvullende afstammingsbanden te vestigen die wel functioneel zullen zijn.  

141. Beide vaststellingswijzen beogen, in abstracto, ervoor te zorgen dat een minderjarige met 

twee personen een afstammingsband verkrijgt en aldus ook twee titularissen heeft van het ouderlijk 

gezag. De relatie tussen die twee personen is bij voorkeur van duurzaam affectieve aard. Bij 

                                                           
621

 In het hoofdstuk gezag zonder afstamming wordt onderzocht of een persoon die geen afstammingsband heeft met het 
minderjarige kind juridisch gezag kan uitoefenen over dat kind.  
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 M. BEAGUE, “Quel est l’état actuel et quelles sont les perspectives d’avenir de la reconnaissance juridique du beau-
parent dans les familles recomposées?”, Journ.dr.jeun. 2007, afl. 268, (3) 3 en 15. 
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ontstentenis van twee personen, wordt getracht minstens één persoon aan te wijzen die een 

afstammingsband heeft met het kind.  

 

De wet beoogt eveneens een functionele afstammingsband te vestigen. Het is in het belang van het 

kind dat de gevestigde afstammingsband ook de facto wordt beleefd alsook dat de rechten en 

plichten die voortvloeien uit de gevestigde afstammingsband de facto worden nageleefd. Het 

uiteindelijke doel is gelegen in een ouderschap dat niet enkel juridisch bestaat maar ook feitelijk zal 

bestaan.  

142. Het geslacht speelt een rol bij de toepassing van de gewone regels inzake afstamming. Een 

minderjarig kind kan slechts een gewone afstammingsband hebben met twee personen van 

verschillend geslacht. Adoptie laat toe om een afstammingsband te vestigen t.a.v. twee personen van 

gelijk geslacht. Bijgevolg kan een minderjarige bij toepassing van de gewone regels inzake 

afstamming alleen twee ongelijkslachtige personen als titularis van het ouderlijk gezag verkrijgen, 

terwijl hij na een adoptie zowel twee ongelijkslachtige als twee gelijkslachtige personen als titularis 

van het ouderlijk gezag kan verkrijgen.  

 

Afdeling 2. Grondslagen en beginselen van de gewone afstamming  

§ 1. Ter inleiding 

A. Omschrijving van de grondslagen 

1. Aard  

143. De grondslagen van het gewone afstammingsrecht kunnen worden gedefinieerd als feitelijke 

gegevens waarop door de wet de afstammingsrelatie tussen een volwassene en een kind wordt 

geënt.623 In het inleidende deel werd onderzocht welke feitelijke banden er tussen een volwassene 

en een minderjarig kind kunnen bestaan. Er werd geconcludeerd dat een volwassene met een 

minderjarig kind volgende banden kan hebben (Supra, nr. 27): 

1° een genetische band; 

2° een biologische (of fysiologische) band; 

3° een sociale band.  

Bij de studie van het afstammingsrecht wordt de rol van elk van deze feitelijke banden onderzocht. 

Daar dient het criterium van ‘het belang van het kind’ aan te worden toegevoegd. Het 

laatstgenoemde criterium kan niet als ‘grondslag’ worden aangemerkt, aangezien de notie niet 

verbonden is met (controleerbare) feiten.624  

                                                           
623

 M.-N. VEYS, “Afstamming na medisch begeleide voortplanting en draagmoederschap”, TBBR 2006, (402) 404, nr. 7 en de 
aldaar aangehaalde referenties; G. VERSCHELDEN, Origineel ouderschap herdacht, Brugge, die Keure, 2005, 65, nr. 111, 
i.h.b. voetnoot 268, die volledigheidshalve eraan toevoegt dat eens die feitelijke gegevens voorhanden zijn, niet enkel de 
afstamming kunnen vaststellen, maar ook voorkomen dat nadien nog een succesvolle betwisting mogelijk is; F. SWENNEN, 
“Familierecht in kort bestek” in reeks Recht in kort bestek nr. 4, Antwerpen, Intersentia, 2007, ed. 2, 33, nr. 70; F. 
SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, nr. 402. 
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 G. VERSCHELDEN, Origineel ouderschap herdacht, Brugge, die Keure, 2005, 65, nr. 111, i.h.b. voetnoot 268. 
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144. VERSCHELDEN onderzocht in zijn doctoraal onderzoek reeds de grondslagen van het gewone 

afstammingsrecht.625 Hij kwam tot de vaststelling dat het gewone afstammingsrecht berust op twee 

grondslagen, nl. de biologische werkelijkheid en het bezit van staat, aangevuld door de notie ‘het 

belang van het kind’. 

 

Inmiddels werd het afstammingsrecht hervormd.626 In dit doctoraal proefschrift wordt voortgebouwd 

op het doctorale onderzoek van VERSCHELDEN en nagegaan of de grondslagen na deze hervorming 

zijn gewijzigd. SWENNEN voegt de wil er nog als grondslag aan toe.627 

In dit onderzoek worden volledigheidshalve vier grondslagen toegevoegd aan het onderzoek van 

VERSCHELDEN, nl.: 

1° de ontstentenis van een huwelijksbeletsel waarvoor de Koning geen dispensatie kan verlenen; 

2° het huwelijk en de (juridisch/administratief vastgestelde) samenleving als aanvullende grondslag 

van het huwelijk; 

3° de wilsuiting; 

4° voor wat de afstamming langs vaderszijde betreft: de ontstentenis van een veroordeling in de zin 

van art. 375 Sw. 

De notie ‘het belang van het kind’ is geen grondslag. Om de relevantie van deze notie te duiden, 

moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de objectieve beoordeling die geen ruimte laat 

voor enige (interne) belangenafweging en de concrete beoordeling. De biologische werkelijkheid, het 

bezit van staat, de wilsuiting, de ontstentenis van veroordeling in de zin van art. 375 Sw., de 

ontstentenis van een huwelijksbeletsel en het huwelijk gecombineerd met de juridisch/administratief 

geregistreerde samenleving zijn grondslagen en laten geen ruimte voor enige belangenafweging. 

Eens het bestaan ervan werd vastgesteld, moet de grondslag uitwerking krijgen. De notie “het belang 

van het kind” laat daarentegen een interne belangenafweging toe en vergt derhalve een beoordeling 

in concreto. De belangen die worden afgewogen, worden verder nader onderzocht (Infra, nr. 271).  

145. De afstamming wordt in alle gevallen vastgesteld op een authentieke wijze. Dit gebeurt van 

rechtswege door de wet of door een rechterlijke beslissing. Het is de ambtenaar van de burgerlijke 

stand, de notaris of de rechter die onderzoekt of de toepassingsvoorwaarden vervuld zijn. De 

ambtenaar van de burgerlijke stand en de notaris laten zich uitsluitend leiden door de wet. De wet 

kent hen geen beoordelingsruimte toe. Van zodra alle wettelijke voorwaarden vervuld zijn, dienen zij 

de afstammingsband vast te stellen en te akteren. Aan de rechter wordt door de wet daarentegen in 

bepaalde situaties een beoordelingsruimte gelaten (Infra, nr. 272 e.v.).  

 

Eens de afstammingsband werd vastgesteld, werkt ze terug tot op het tijdstip van de geboorte en 

zelfs tot aan de verwekking, voor zover dit in het belang van het kind is.628 De enige uitzondering 

                                                           
625

 G. VERSCHELDEN, Origineel ouderschap herdacht, Brugge, die Keure, 2005, 66-164. 
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 Wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de 
afstamming en de gevolgen ervan, BS 29 december 2006, ed. 6 en art. 367-374 Wet van 27 december 2006 houdende 
diverse bepalingen (I), BS 28 december 2006, ed. 3. 
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 F. SWENNEN, “Familierecht in kort bestek” in Recht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2007, ed. 2, 33, nr. 70. 
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hierop vormt de situatie waarin het kind reeds was geadopteerd door de persoon t.a.v. wie een 

afstammingsband wordt vastgesteld. De vastgestelde afstammingsband maakt vanaf dat tijdstip en 

voor de toekomst een einde aan de adoptie t.a.v. die adoptant (art. 350 BW).629  

2. Nadere toelichting van de grondslag ‘het bezit van staat’ 

146. Aangezien de grondslag ‘het bezit van staat’ niet zo eenvoudig vaststelbaar is als de andere 

grondslagen en de verhouding met de sociale werkelijkheid (ook wel socio-affectieve realiteit 

genaamd) opheldering behoeft, wordt er in dit onderdeel even kort bij de beoordeling van deze 

grondslag stilgestaan. Voor het onderscheid tussen genetisch en bio-fysiologisch ouderschap, 

inzonderheid bij toepassing van medisch begeleide voortplantingstechnieken, kan verwezen worden 

naar Supra, nr. 27. 

 

147. De staat van de persoon wordt door de rechtsleer gedefinieerd als het geheel van bepaalde 

hoedanigheden van een persoon die zijn juridische toestand (rechtspositie) in de maatschappij en in 

de familie bepalen, en hem onderscheiden van de andere personen wat het bezit en de uitoefening 

van bepaalde rechten betreft.630 De staat van de persoon wordt samengesteld uit de staat in de 

maatschappij (status civitatis), de staat in de familie (status familiae) en de staat als enkeling. De 

toestand op het vlak van de afstamming valt te catalogeren onder de staat in de familie.631 

 

148.  Bezit van staat wordt omschreven als het genieten of houden van (i.e. “bezit”) een 

persoonsrechtelijke stand of familierechtelijke verhouding waarin iemand zich bevindt (i.e. een 

“staat”), alsof die staat hem ook juridisch toebehoort.632 Toegespitst op het afstammingsrecht 

impliceert dit een behandeling van de persoon en de feitelijke gedragingen van een andere 

betrokkene die wijzen in de richting van de uitoefening van rechten en de naleving van plichten 

inherent verbonden aan de staat in de familie, meer bepaald de afstammingsband, ongeacht de 

vraag of tussen die persoon en de betrokkene een juridische afstammingsband bestaat.633 Het bezit 

van staat is enkelvoudig maar vertoont een tweezijdig karakter. Enerzijds kan iemand die bezit van 

een juridische staat heeft die (nog) niet de zijne is, niet tegelijk bezit van staat hebben die juridisch 

wel de zijne is en omgekeerd (enkelvoudig).634 Anderzijds kan iemand op hetzelfde ogenblik slechts 

                                                                                                                                                                                     
628

 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nrs. 61 en 720; G. VERSCHELDEN, “Afstamming” in APR, Mechelen, E. Story-
Scientia, 2004, nrs. 201, 449 en 577; F. SWENNEN, “Personenrecht in kort bestek” in Recht in kortbestek nr. 3, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 13, nr. 26; F. SWENNEN, “Familierecht in kort bestek” in Recht in kort bestek nr. 4, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 61, nr. 157; A. HEYVAERT, Het personen- en gezinsrecht ont(k)leed, Gent, Mys en Breesch, 2002, nrs. 65 
en 503; Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles in Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, 
Larcier, 2010, 43-44, nr. 18; zie bv. de declaratieve werking bij een erkenning: Cass. 28 januari 1988, Arr.Cass. 1987-88, 665 
en Pas. 1988, I, 623; Zie inzake de retroactieve werking tot aan het tijdstip van verwekking bv. art. 328, 2

de
 lid, art. 725, 2° 

en art. 906, tweede lid BW. 
629

 G. MAES, “De beëindiging van de adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de 

internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (167) 194, nr. 365. 
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 Zie hierover uitgebreid: F. SWENNEN, “Bedenkingen bij het rechtsbegrip “staat van de persoon”” in W. DEBEUCKELAERE, 
J. MEEUSEN en H. WILLEKENS (eds.), Met rede ontleed, de rede ontkleed. Opstellen aangeboden aan Fons Heyvaert ter 

gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, Gent, Mys & Breesch, 2002, 61-69. 
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 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 51. 
632

 Vgl. P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 75; G. VERSCHELDEN, Origineel ouderschap herdacht, Brugge, die Keure, 
2005, 21, nr. 40; Y.-H. LELEU, “Le droit transitoire de la prescription des actions relatives à la recherche de filiation 
adultérine”, (noot onder Rb. Brussel 12 januari 1993), JT 1993, (845) 845, nr. 4.  
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 G. VERSCHELDEN, Origineel ouderschap herdacht, Brugge, die Keure, 2005, nr. 40, 21-22.  
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 A. HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK, “Art. 331nonies BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 2. 
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tegenover één man en één vrouw het bezit van staat van kind-afstammeling hebben (tweezijdig).635 

Het bezit van staat is daarenboven wederkerig, nu ook een afstammingsband tussen ouder en kind 

steeds wederkerig is.636  

 

149. Luidens art. 331nonies BW moet het bezit van staat voortdurend zijn en wordt het bewezen 

door feiten die te samen of afzonderlijk de betrekking van afstamming aantonen. Verder bevat art. 

331nonies BW een exemplatieve opsomming van feiten die te samen of afzonderlijk de betrekking 

van de afstamming aantonen. Die feiten zijn: 

- dat het kind altijd de naam heeft gedragen van degene van wie wordt gezegd dat het afstamt; 

- dat laatstgenoemde het als zijn kind heeft behandeld; 

- dat die persoon als vader of moeder in zijn onderhoud en opvoeding voorzien heeft; 

- dat het kind die persoon heeft behandeld als zijn vader of moeder; 

- dat het kind wordt erkend door de familie en in de maatschappij; 

- dat de openbare overheid het als zodanig beschouwt. 

De rechtsleer vat de constitutieve bestanddelen van het bezit samen in de formule: nomen, fama et 

tractatus.637 

1° nomen: de naam dragen die overeenstemt met de staat waarvan men het bezit inroept638; 

2° fama: het als dusdanig erkend worden door de familie en de samenleving; 

3° tractatus: het behandeld worden door de rechtstreeks betrokkenen als hebbend de staat waarop 

men zich beroept.  

Artikel 331nonies, in fine BW voegt daar een component aan toe:  

4° de openbare overheid beschouwt de betrokkene als hebbend de staat waarop hij zich beroept. 

In ieder geval heeft elke opsomming van feiten en componenten slechts een exemplatief karakter.639  

150. Het bezit van staat moet deugdelijk zijn.640 Om deugdelijk te zijn wordt cumulatief vereist641: 
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 G. VERSCHELDEN, Origineel ouderschap herdacht, Brugge, die Keure, 2005, 22, nr. 41. 
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 G. VERSCHELDEN, Origineel ouderschap herdacht, Brugge, die Keure, 2005, 23, nr. 42. 
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 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 76; Zie voor een toepassing: Rb. Gent 21 mei 1992, TBBR 1993, 482; Rb. 
Aarlen 21 maart 2003, Rev.trim.dr.fam. 2005, 536. 
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 In de rechtsleer wordt dit bestanddeel niet als doorslaggevend beschouwd, aangezien de naam een gevolg is van een 
gevestigde afstammingsband en niet een voorwaarde voor de vestiging: N. MASSAGER, “La filiation” in A.-C. VAN GYSEL 
(ed.), Précis de droit de la famille, Brussel, Bruylant, 2009, (378) 392. 
639

 Rb. Namen 26 mei 2004, Rev.trim.dr.fam. 2004, 1136; P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 78; Y.-H. LELEU, “Le 
droit transitoire de la prescription des actions relatives à la recherche de filiation adultérine”, (noot onder Rb. Brussel 12 
januari 1993), JT 1993, (845) 845, nr. 5 ; G. VERSCHELDEN, K. BOONE, S. BROUWERS, I. MARTENS en K. VERSTRAETE, 
“Overzicht van rechtspraak. Familierecht (2001-2006)”, TPR 2007, (141) 222, nr. 142. 
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 Zie voor enkele voorbeelden: P. SENAEVE, “Ontwikkelingen in het afstammingsrecht 2007-2010” in P. SENAEVE en J. DU 
MONGH (eds.), Themis Personen- en Familierecht 2010-2011. Vormingsonderdeel 61, Brugge, die Keure, 2011, (1) 42-44. 
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 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 78; G. VERSCHELDEN, Origineel ouderschap herdacht, Brugge, die Keure, 
2005, 23-26; voor de rechtspraak in de periode 1999-2004, zie uitgebreid: N. MASSAGER, “La filiation” in X., Droit des 

personnes et des familles. Chronique de jurisprudence 1999-2004, Les dossiers du journal des tribunaux, nr. 56, Brussel, 
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1° dat er voldoende betekenisvolle feiten worden aangevoerd die er op wijzen dat er een 

afstammingsbetrekking tussen het kind en zijn ouder bestaat.642 De belangrijkste feiten staan 

opgesomd in art. 331nonies, derde lid BW; 

2° dat alle aanwijzingen daarenboven convergerend zijn, d.w.z. dat geen enkel feit de voorgehouden 

staat mag tegenspreken zodat de aangevoerde staat dubbelzinnig zou zijn643; 

3° dat de aangevoerde feiten aantonen dat het bezit van staat voortdurend is.644 Dit wil niet zeggen 

dat het ononderbroken moet zijn645, alleen een minimale continuïteit wordt vereist.646 Er mag m.a.w. 

geen tegenstrijdige situatie bestaan tijdens de onderbreking. 

De ‘goede trouw’ is geen wettelijke voorwaarde voor deugdelijk of ondubbelzinnigheid van het bezit 

van staat.647 

151. De rechtbank oordeelt of er deugdelijk bezit van staat aanwezig is. Hoewel de aan- of 

afwezigheid van deugdelijk bezit van staat op zich een objectief gegeven is, moet de rechter de 

aanwezigheid in concreto nagaan. De rechtbank geniet op dit punt aldus over een zekere 

beoordelingsvrijheid, hetgeen aanleiding kan geven tot zeer uiteenlopende beslissingen.648 
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Rev.trim.dr.fam. 2006, 852, in casu werd aangenomen dat enkele maanden van samenwoning met de moeder, zowel vóór 
als kort na de geboorte, niet volstaan om deugdelijk bezit van staat tot stand te brengen; Rb. Aarlen 14 oktober 1988, JLMB 
1989, 130 en TBBR 1989, 404, in casu bleek uit de feiten dat de moeder gedurende de wettelijke verwekkingsperiode had 
samengeleefd met de persoon die de erkenning betwistte en met hem gedurende ongeveer twee jaar na de geboorte 
opnieuw had samengeleefd; Rb. Gent 21 mei 1992, TBBR 1993, 48, in casu oordeelde de rechtbank dat het bezit van staat 
voortdurend was, nu het sinds het ontstaan vanaf het tijdstip van de erkenning, wat de elementen opvoeding en 
onderhoud betreft, minstens had voortgeduurd tot het erkende kind zelfstandigheid verwierf.  
645

 Verslag senaatcommissie I, Parl.St. Senaat 1984-85, nr. 904/2, 109. 
646

 Aangenomen wordt eveneens dat het niet moet hebben voortgeduurd tot op het tijdstip dat het wordt ingeroepen, zie : 
Y.-H. LELEU, “Le droit transitoire de la prescription des actions relatives à la recherche de filiation adultérine”, (noot onder 
Rb. Brussel 12 januari 1993), JT 1993, (845) 846, nr. 6 en de verwijzingen aldaar. 
647

 P. SENAEVE, “Ontwikkelingen in het afstammingsrecht 2007-2010” in P. SENAEVE en J. DU MONGH (eds.), Personen- en 

Familierecht 2010-2011. Themis Vormingsonderdeel 61, Brugge, die Keure, 2011, (1) 71, nr. 98 en de aldaar aangehaalde 
verwijzingen.  
648

 Vgl. N. MASSAGER, “La filiation” in X., Droit des personnes et des familles. Chronique de jurisprudence 1999-2004, Les 

dossiers du journal des tribunaux, nr. 56, Brussel, Larcier, 2006, 368-369 met verwijzing naar Rb. Gent 18 december 1997, 
TBBR 1999, 508, noot C. COUQEULET en Antwerpen 2 januari 2001, AJT 2001-02, 431, alsook 386 en 391.  
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MASSAGER wijst er zelfs 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.649 Dit kan 

worden verklaard door het feit dat in 1804 de notie uitsluitend werd gehanteerd als bewijs van 

wettige afstamming, terwijl vandaag de dag dit ook als een vorm van socio-affectief ouderschap 

wordt beschouwd. Aldus geldt het bezit van staat als vermoeden van een biologische band (Infra, nr. 

178) bij het bewijs bij het gerechtelijk onderzoek naar ouderschap en als een uiting van socio-

affectief ouderschap dat beschermingswaard is bij de betwisting van een gevestigde 

afstammingsband (Infra, nr. 184). Hierbij kan opgemerkt worden dat de afwezigheid van enig bezit 

van staat een objectiever criterium is dan de aanwezigheid van bezit van staat, aangezien het nu 

eenmaal gemakkelijker is vast te stellen – negatief – dat er geen of onvoldoende uitwendige tekenen 

zijn van een feitelijke verhouding die op een bepaalde staat wijst, dan wel vast te stellen – positief – 

dat er voldoende betekenisvolle elementen aanwezig zijn die wijzen op een bepaalde staat.650 

 

In de rechtsleer wordt aangenomen dat een termijn van één jaar na de geboorte onvoldoende lang is 

opdat deugdelijk bezit van staat zou tot stand komen.651 Eveneens wordt er op gewezen dat het 

bestanddeel nomen aan belang heeft ingeboet.652 De klemtoon ligt meer op de wil daartoe 

(‘tractatus’).653 

152. Zoals de definitie van het begrip “bezit van staat” aangeeft, moet uit voldoende gewichtige, 

voortdurende en overeenstemmende elementen blijken dat de betrokkenen zich gedragen, en door 

de omgeving zodanig ook worden beschouwd, als hebbende een door de wet vastgestelde 

afstammingsband jegens elkaar. Dit is enger dan de sociale werkelijkheid kan zijn.654 Het kan immers 

zijn dat iemand een kind de facto opvoedt en levensonderhoud verschaft, zonder dat hij ook de 

intentie heeft om het als “zijn” kind op te voeden. De wil om een afstammingsband te hebben met 

een kind is ruimer dan de wil om het kind (mede) tot volwassenwording op te voeden en te 

onderhouden. Omgekeerd volstaat het opvoeden van een kind als ‘eigen’ kind niet om tot bezit van 

staat te concluderen. De omgeving moet het immers als zodanig ook erkennen.655 
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 N. MASSAGER, “La filiation” in X., Droit des personnes et des familles. Chronique de jurisprudence 1999-2004, Les dossiers 

du journal des tribunaux, nr. 56, Brussel, Larcier, 2006, 390, nr. 371. 
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 P. SENAEVE, “De vaderschapsregel in het spanningsveld van de mensenrechtenbescherming en van het 
gelijkheidsbeginsel” in X. (ed.), Liber Amicorum Prof. Dr. Roger Blanpain, Brugge, die Keure, 1998, (799) 819. 
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 A. HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK, “Art. 318 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 15; G. 
VERSCHELDEN, “De wettelijke termijnregeling voor de betwisting van het vaderschap van de echtgenoot geconfronteerd 
met het gelijkheidsbeginsel”, (noot onder Arbitragehof 21 december 2000), TBBR 2001, (362) 370, nr. 19; 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) 66; Vgl. J. SOSSON, “Le droit de la filiation nouveau est arrivé! Deuxième partie”, JT 2007, (391) 
392, nr. 23; Vgl. Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles in Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, 
Brussel, Larcier, 2

e
 ed., 2010, nrs. 627-629 ; zie ook de rechtspraak aangehaald in P. SENAEVE, “Ontwikkelingen in het 

afstammingsrecht 2007-2010” in P. SENAEVE en J. DU MONGH (eds.), Personen- en Familierecht 2010-2011. Themis 

Vormingsonderdeel 61, Brugge, die Keure, 2011, (1) 43, nr. 100; Contra: Arbitragehof 21 december 2000, nr. 138/2000, r.o. 
B.8. en Arbitragehof 12 juli 2001, nr. 95/2001, r.o. B.10. In beide arresten oordeelde het Hof in het kader van de termijn tot 
betwisting van het vaderschap van de (ex-)echtgenoot dat er één jaar na de geboorte al bezit van staat tot stand gekomen 
zou zijn.  
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 Y.-H. LELEU, “Le droit transitoire de la prescription des actions relatives à la recherche de filiation adultérine”, (noot 
onder Rb. Brussel 12 januari 1993), JT 1993, (845) 845, nr. 5 en de aldaar aangehaalde referenties. 
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 N. MASSAGER, Les droits de l’enfant à naître, Brussel, Bruylant, 1997, 199-201. 
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 F. SWENNEN en S. EGGERMONT zijn van oordeel dat de socio-affectieve band – benoemd als “bezit van staat” - in wezen 
gezinsleven is in de zin van art. 8 EVRM (“Koekoekskinderen in het familierecht” in R. BARBAIX, S. EGGERMONT, N. 
GEELHAND en F. SWENNEN, Handboek estate planning. Bijzonder deel 2, Brussel, Larcier, 2009, 14, nr. 27); Vgl. F. 
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 Zie bv. Luik 28 mei 1996, JLMB 1997, 500. 
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Uit de hierboven opgesomde criteria kunnen m.i. inzonderheid drie cumulatieve kenmerken van het 

bezit van staat worden afgeleid: 

1° het bezit van staat impliceert de wil van een ouder en een kind om een afstammingsband te 

hebben jegens elkaar (band tussen ouder en kind); 

2° het bezit van staat vereist dat de juridische gevolgen die voortvloeien uit een door de wet 

vastgestelde afstammingsband de facto spontaan worden uitgevoerd (feitelijke gedragingen); 

3° het bezit van staat vereist ten slotte dat ook de omgeving die wederkerige wil als zodanig 

aanvaardt (schijn naar de omgeving).  

B. Plan van het onderzoek 

153. Hierna worden achtereenvolgens de grondslagen bestudeerd waarop de vaststelling en 

betwisting van de afstammingsband langs moederszijde en langs vaderszijde berust. De opdeling 

tussen moeders- en vaderszijde wordt verantwoord door de rol die het geslacht alsnog speelt in het 

gewone afstammingsrecht (Supra, nr. 142). 

 

154. Uiteraard kan een minderjarig kind slechts een afstammingsband verkrijgen vanaf het tijdstip 

waarop hij levend en levensvatbaar wordt geboren.656 Niettemin vormen rechtshandelingen en 

rechtsfeiten die plaatsvonden vóór de geboorte vaak de grond tot (latere) vestiging van een 

afstammingsband. Daarenboven kan het tijdsaspect ervoor zorgen dat grondslagen wijzigen of de 

ene grondslag gaat primeren boven de andere. Ten slotte werd in het inleidende deel ook opgemerkt 

dat procreatie sedert de jaren ’70 steeds meer een doelbewuste keuze is geworden (Supra, nr. 24). In 

de rechtsleer wordt gewezen op het toenemende belang van de ‘wil’ bij het vestigen van een 

juridische relatie tussen een volwassene en een kind.657 Dit wordt bevestigd door de MBV-wet die de 

‘wensouders658’ tot juridische ouders aanwijst ingeval er een beroep werd gedaan op een donor (art. 

27 en 56 MBV-wet). Om die reden werd geopteerd om in perioden te werken: 

1° vóór de verwekking; 

2° in het tijdvak tussen de verwekking en de geboorte; 

3° op het tijdstip van de geboorte; 

4° na de geboorte. 

Telkens wordt daarbij nagegaan of de gewone afstammingsregels gevolgen hechten aan een 

grondslag:  
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 Zie voor het verband tussen de juridische persoonlijkheid, de akten van de burgerlijke stand, het afstammingsrecht en 
het naamrecht: 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”, TPR 2006, (771) nr. 
43, 801-802. 
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 A. HEYVAERT, “Het wezen van de instituten afstamming en huwelijk”, RW 1979-80, (737) 756-758; A. HEYVAERT, “De 
contractualisering van verhoudingen van staat” in X., Liber Amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die Keure, 2001, (165) 172-
180; M.-N. VEYS, “Afstamming en medisch begeleide voortplanting en draagmoederschap”, TBBR 2006, (402) 415. 
658

 Onder ‘wensouder’ wordt verstaan: elke persoon die heeft besloten om ouder te worden door middel van medisch 
begeleide voortplanting, ongeacht of dit met zijn eigen gameten of embryo’s gebeurt of niet (art. 2, f) Wet van 6 juli 2007).  
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1° van rechtswege; 

2° ten gevolge van een (uitdrukkelijke) wilsuiting; 

3° tegen de wil in. 

155. Vanuit de bevindingen van dit onderzoek wordt getracht een denkkader te formuleren m.b.t. 

het afstammingsrecht. Zowel de band tussen de ratio legis van het afstammingsrecht en de 

concretisering van die ratio legis door het aanwijzen van grondslagen als de notie ‘het belang van het 

kind’ worden daarbij grondig geanalyseerd. Uit het geheel worden beginselen afgeleid die aan de 

basis liggen van de vestiging van een juridische band tussen een ouder en een kind (concretisering 

van het perspectief). Aan de hand van deze beginselen wordt besloten wie het recht aanwijst tot 

titularis van het ouderlijk gezag.  

 

§ 2. Langs moederszijde  

A. Vóór de verwekking 

156. Zoals hoger reeds werd aangegeven (Supra, nr. 24), is de beschikkingsmacht over de 

procreatievermogens sterk toegenomen. In de rechtsleer wordt dit zelfs gecatalogeerd onder de 

persoonlijkheidsrechten.659 Natuurlijke voortplanting wordt steeds meer een wilsbepaald gebeuren 

(Supra, nr. 24). In die optiek valt de wil tot voortplanting - en bij uitbreiding – de wil tot het opnemen 

van verantwoordelijkheden samen met de bio-fysiologische en de genetische realiteit. Zoals hierna 

wordt aangetoond (Infra, nr. 159), vormt de bio-fysiologische realiteit660 de grondslag tot het 

vestigen van een afstammingsband langs moederzijde.  

 

157. Ingeval er een beroep wordt gedaan op medisch begeleide voortplanting, kan er echter een 

opsplitsing ontstaan tussen de wil, de bio-fysiologische realiteit en de genetische realiteit. In die 

situatie primeert steeds de bio-fysiologische realiteit, zelfs indien de bio-fysiologische moeder een 

draagmoeder is die een bevruchte eicel van de wensmoeder of een donor kreeg ingeplant.661 De 

MBV-wet wijzigt hier niets aan.  

 

Een kleine minderheid in de rechtsleer is echter van oordeel dat het genetische moederschap 

primeert op het bio-fysiologische moederschap.662 In die optiek wordt de persoon die de eicel levert 

op het ogenblik van de verwekking de juridische moeder. Deze laatste opvatting kan niet worden 
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 P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2011, ed. 13, nrs. 329-338 en 343. 
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 De persoon die van het kind bevalt, heeft een bio-fysiologische band met dat kind. De vrouw die de eicel levert, is de 
genetische moeder. Zie over deze terminologie: G. VERSCHELDEN, “Afstamming” in APR, Mechelen, Story-scientia, 2004, 
647, nr. 1185. 
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 Zie art. 312, § 1 BW en art. 314, derde lid BW; G. VERSCHELDEN, “Afstamming” in APR, Mechelen, Story-scientia, 2004, 
451, nr. 779; M.-N. VEYS, “Afstamming na medisch begeleide voortplanting en draagmoederschap”, TBBR 2006, (402) 405, 
nr. 13 en de verwijzingen aldaar; G. VERSCHELDEN, Origineel ouderschap herdacht, Brugge, die Keure, 2005, 69, nr. 119 en 
de verwijzingen aldaar; A. HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK, “Art. 312 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl. 
(1997), nr. 2 ; H. CASMAN, "Actueel Belgisch afstammingsrecht in vogelvlucht", Not.Fisc.M. 2008, (119) 123 ; G. 
VERSCHELDEN, Handboek Belgisch familierecht, Brugge, die Keure, 2010, nr. 43. 
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 H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1990, 935, nr. 970 ; G. MAHIEU 
en D. PIRE, "La filiation" in G. LEVAL, J.-F. TAYMANS en M. RENARD-DECLAIRFAYT (eds.), Rép.not., I, 1.XII, Brussel, Larcier, 
1999, 63, nr. 29. 
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gevolgd.663 Niet enkel werd een regeringsamendement in die zin bij de hervorming van het 

afstammingsrecht in 2006 ingetrokken664; ook de bepalingen aangaande de afstammingsrechtelijke 

gevolgen na donorschap in de MBV-wet vertrekken vanuit de veronderstelling dat de bio-

fysiologische moeder ook de juridische moeder is.665  

De overeenkomst tot draagmoederschap die zou zijn afgesloten vóór de verwekking, wordt strijdig 

geacht met de openbare orde en, indien vergoed, ook met de goede zeden (Supra, nr. 19). De 

wensmoeder wordt op grond van deze overeenkomst aldus nooit de juridische moeder op het 

tijdstip van (levend en levensvatbare) geboorte.666 

B. Tijdvak tussen de verwekking en de geboorte 

158. Het recht hecht op zich geen gevolgen aan feiten die plaatsvinden tijdens de zwangerschap. 

Zelfs de bio-fysiologische moeder die een poging onderneemt tot opzettelijke vruchtafdrijving, wordt 

door het recht op het tijdstip van (levend en levensvatbare) geboorte als juridische moeder 

aangewezen. Uiteraard kan die vrouw wel strafrechtelijk worden vervolgd (art. 351 Sw.) en kunnen 

er vanaf de geboorte jeugdbeschermingsmaatregelen worden getroffen (art. 29-33 

Jeugdbeschermingswet). 

 

Hoewel art. 328, tweede lid BW laat uitschijnen dat een erkenning langs moederszijde ook kan 

worden verricht ten gunste van een verwekt kind, moet dit op grond van art. 313, § 1 BW evenwel 

worden ontkend. Luidens art. 313, § 1 BW kan het kind slechts erkend worden indien de naam van 

de moeder niet in de akte van geboorte is vermeld of bij ontstentenis van zulk een akte. Dit wijst op 

het subsidiaire karakter van de erkenning t.a.v. de vaststelling van de afstamming ingevolge de 

vermelding van de naam van de moeder in de geboorteakte.667 De akte van geboorte wordt immers 

pas opgesteld kort na de geboorte (art. 55 BW). Slechts nadien kan worden vastgesteld of de naam 

van de moeder er in werd opgenomen en of die akte ontbreekt.  

De enige grondslag blijft gedurende de zwangerschap aldus de bio-fysiologische werkelijkheid. Dit 

belet evenwel niet dat gedragingen tijdens de zwangerschap later in aanmerking genomen kunnen 

worden bij de beoordeling van het bio-fysiologisch (niet-)ouderschap in het kader van een procedure 

naar het gerechtelijk onderzoek van moederschap (Infra, nr. 178) of bij de betwisting ervan (Infra, nr. 

188). Het bewijs wordt immers geleverd door alle wettelijke middelen. 
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 Vgl. P. SENAEVE, “Ontwikkelingen in het afstammingsrecht 2007-2010” in P. SENAEVE en J. DU MONGH (eds.), Personen- 

en Familierecht 2010-2011. Themis Vormingsonderdeel 61, Brugge, die Keure, 2011, (1) 4, nr. 10. 
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 Zie Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de 
afstamming en de gevolgen ervan, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1402/7, 49-51. 
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 Zie T. WUYTS, "De afstamming na medisch begeleide voortplanting" in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN 
(eds.), De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 531. 
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 Zelfs niet ingeval de draagmoederschapsovereenkomst werd uitgevoerd in een land waar dit is wettelijk geregeld is. In 
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daar de genetische band van doorslaggevend belang is, zie: P. SENAEVE, “Ontwikkelingen in het afstammingsrecht 2007-
2010” in P. SENAEVE en J. DU MONGH (eds.), Personen- en Familierecht 2010-2011. Themis Vormingsonderdeel 61, Brugge, 
die Keure, 2011, (1) 4-7. 
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 G. VERSCHELDEN, “Afstamming” in APR, Mechelen, Story-scientia, 2004, 104, nr. 118; contra: A. HEYVAERT en R. 
VANCRAENENBROECK, “Art. 328 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 5, die erop wijzen dat de moeder 
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C. Op het tijdstip van vaststelling van de geboorte 

159.  Overeenkomstig art. 312, § 1 BW heeft het kind als moeder de persoon die als zodanig in de 

akte van geboorte is vermeld. De naam van de vrouw die van het kind bevalt, wordt o.g.v. art. 57, 2° 

BW in de geboorteakte opgenomen. Alvorens de ambtenaar van de burgerlijke stand de 

geboorteakte opstelt, dient hij zich van de geboorte te vergewissen. Dit gebeurt aan de hand van een 

verklaring van een door hem toegelaten geneesheer of gediplomeerde vroedvrouw, of indien zulks 

niet mogelijk is, door zich persoonlijk naar het pasgeboren kind te begeven (art. 56, § 4 BW). 

Vervolgens wordt de geboorteakte zonder vertraging opgemaakt (art. 56, § 5 BW).668  

 

De bio-fysiologische werkelijkheid vormt aldus op het tijdstip van de geboorte de grondslag voor de 

vaststelling van de afstammingsband langs moederszijde.669 Die vaststelling gebeurt van rechtswege 

door de ambtenaar van de burgerlijke stand en werkt terug tot op het tijdstip van de geboorte.670  

De wensmoeder of de genetische671 moeder die niet tegelijk de bio-fysiologische moeder is672, kan 

bijgevolg nooit op het tijdstip van de geboorte en van rechtswege de juridische moeder worden 

indien het kind in België werd geboren. Indien er een beroep werd gedaan op een draagmoeder, 

wijst het recht de draagmoeder als juridische moeder op het tijdstip van geboorte aan.673  

D. Na de geboorte 

1. Mogelijke hypothesen 

160. Het is mogelijk dat de moeder die wordt aangegeven in de akte van geboorte niet de persoon 

is die van het kind is bevallen.674 Dit opent mogelijkheden tot betwisting van de afstamming langs 

moederszijde (Infra, nr. 188) en tot vaststelling van het bio-fysiologische moederschap (Infra, nr. 

163). 
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België, met aandacht voor grensoverschrijdende aspecten”, T.Fam. 2010, (69) 69; zie ook art. 231 Sw.), bv. bij beweerde 
onderschuiving of verwisseling van kinderen. Zie: A. HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK, “art. 312 BW” in Comm.Pers., 
Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 12. 
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161. Eens de termijn675 voor het opstellen van de akte van geboorte verstreken is, mag de 

ambtenaar van de burgerlijke stand geen geboorteakte meer opmaken.676 Er dient in dat geval een 

declaratief vonnis vanwege de burgerlijke rechtbank te worden uitgelokt dat in de registers van de 

burgerlijke stand wordt overgeschreven en zal gelden als geboorteakte.677 De bio-fysiologische 

werkelijkheid blijft als grondslag gelden.  

 

Indien er geen akte van geboorte bestaat of de geboorteakte verloren is gegaan678, opent dit 

mogelijkheden voor de wensmoeder die niet de bio-fysiologische of zelfs de genetische moeder niet 

is (Infra, nr. 163). 

162. Het is ook niet uitgesloten dat zelfs in België wonende vrouwen doelbewust naar het 

buitenland gaan om anoniem te bevallen en alzo – voor zover de betrokken buitenlandse wetgeving 

zulks toelaat679 – ontsnappen aan de verplichte vermelding van de naam in de akte van geboorte van 

hun kind.680 Het Hof van Cassatie heeft de rechtsgeldigheid van akten van geboorte zonder 

vermelding van de naam bevestigd met als motief dat uit art. 313 en 314 BW volgt dat de wetgever 

een akte zonder vermelding van de naam van de moeder niet uitsluit en er zelfs gevolgen aan 

toekent (zie hierna).681 Dit opent mogelijkheden voor de wensmoeder (Infra, nr. 163).682 

 

163. De hierboven genoemde hypothesen openen subsidiaire mogelijkheden tot vaststelling van 

de afstamming langs moederszijde. Het recht kent twee subsidiaire683 wijzen om de afstamming vast 

te stellen die zich als volgt verhouden: 

1° de erkenning684; 

2° het onderzoek naar moederschap (= residuair685).  

Hierna wordt onderzocht op welke gronden beide vaststellingswijzen berusten.  

2. Vaststelling van de afstamming 

a. Gemeenschappelijke grondslag 

                                                           
675

 Die bedraagt 15 (art. 55 BW) + 3 (art. 56, § 3 BW) dagen. 
676

 De niet-naleving van de kennisgevings- of aangifteverplichting wordt strafrechtelijk beteugeld (zie art. 361 Sw.). 
677

 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 137. 
678

 Overeenkomstig art. 46 BW i.v.m. onbestaande of verloren gegane registers.  
679

 Bv. Frankrijk: art. 57 C.Civ. 
680

 Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles in Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, 
Larcier, 2

e
 ed., 2010, nr. 608. 

681
 Cass. 29 januari 1993, Arr.Cass. 1993, 129; G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch familierecht, Brugge, die Keure, 2010, 

nr. 49. 
682

 M.-N. VEYS, “Afstamming na medisch begeleide voortplanting en draagmoederschap”, TBBR 2006, (402) 405, nr. 17; N. 
MASSAGER, “La filiation” in X., Droit des personnes et des familles. Chronique de jurisprudence 1999-2004, Les dossiers du 

journal des tribunaux, nr. 56, Brussel, Larcier, 2006, 401 ; G. VERSCHELDEN, "La tension entre filiation légale, biologique et 
sociale dans le droit de la filiation" in E. DIRIX en Y.-H. LELEU (eds.), De Belgische rapporten voor het congres van de 

« Académie internationale de droit comparé » te Utrecht, Brussel, Bruylant, 2006, (133) 149-150. 
683

 J. SOSSON, “Le droit de la filiation nouveau est arrivé! Deuxième partie”, JT 2007, (391) 396, nr. 34 en 401, nr. 54. 
684

 G. BAETEMAN, J. GERLO, E. GULDIX, A. WYLLEMAN, G. VERSCHELDEN en S. BROUWERS, “Overzicht van rechtspraak. 
Personen- en Familierecht 1995-2000”, TPR 2001, (1551) 1851, nr. 415. 
685

 Bij ontstentenis van een erkenning (art. 314, eerste lid BW), zie G. VERSCHELDEN, “Afstamming”, in APR, Mechelen, 
Story-scientia, 2004, 119, nr. 147; G. BAETEMAN, J. GERLO, E. GULDIX, A. WYLLEMAN, G. VERSCHELDEN en S. BROUWERS, 
“Overzicht van rechtspraak. Personen- en Familierecht 1995-2000”, TPR 2001, (1551) 1853, nr. 419; 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, 54, nr. 661. 



148 
 

164. Voor beide subsidiaire wijzen van vaststelling geldt dat de afstamming niet vastgesteld kan 

worden indien daaruit zou blijken dat tussen de moeder en de vader een huwelijksbeletsel bestaat 

waarvan de Koning geen ontheffing kan verlenen tenzij het huwelijk waardoor dat huwelijksbeletsel 

is ontstaan, nietig werd verklaard of werd ontbonden door overlijden of door echtscheiding (resp. 

art. 313, § 2 en art. 314, lid 2 BW).  

 

De huwelijksbeletselen die worden bedoeld zijn de volgende: 

1° tussen bloedverwanten in de rechte (opgaande en nederdalende) lijn (art. 161 BW); 

2° in de zijlijn tussen broers, zusters of tussen broer en zuster (art. 162 BW). 

3° tussen de adoptant en de gewoon geadopteerde of zijn afstammelingen (art. 353-13, 1° BW); 

4° tussen de verwekker en het kind (art. 341 BW). 

De punten 1° en 2° gelden bovendien ook in de adoptieve familie nadat het kind ten volle werd 

geadopteerd (art. 356-1 BW).686 

Het gevolg van deze regel is dat in die situatie het minderjarige kind slechts t.a.v. één persoon met 

wie hij een biologische band heeft, in dit geval de vader, een afstammingsband kan vestigen. Een 

vergelijkbare regel kan worden teruggevonden bij de vaststelling van de afstamming langs 

vaderszijde (resp. art. 321 en art. 325 BW).687 Merk op dat het ook niet mogelijk is om via een 

adoptie een afstammingsband t.a.v. beide biologische ouders te vestigen (zie art. 343, § 1, b) BW)688.  

165. De wetgever oordeelde dat de vestiging van een bloedschennige afstamming in strijd is met 

het belang van het kind en aanleiding kan geven tot misbruiken waaronder de erkenning van het kind 

van een dochter om het huwelijk van die dochter te bemoeilijken.689  

 

De afstammingswet van 1 juli 2006690 heeft dit verbod afgezwakt in navolging van een arrest van het 

Grondwettelijk Hof van 17 december 2003691.692 Het Hof oordeelde dat, zonder dat het noodzakelijk 

is te onderzoeken of het belang van het kind of de maatschappelijke orde kunnen lijden onder het 

                                                           
686

 G. VERSCHELDEN, “Art. 321 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2009), nr. 15.  
687

 Zeer uitzonderlijk kan een kind toch een afstammingsband verkrijgen t.a.v. beide genetische ouders, nl. ingeval deze 
gehuwd zijn in strijd met art. 161-164 BW zelfs indien het huwelijk na de geboorte werd nietigverklaard (art. 202 BW), zie: 
F. RIGAUX, “Le nouveau droit de la filiation à l’épreuve des droits de l’homme”, Ann.dr.Louvain 1987, (379) 383-384. 
688

 Voor de toepassing van de stiefouderadoptie dient immers het begrip “samenwonenden” te worden begrepen in de zin 
van art. 343, § 1, b) BW waardoor er geen huwelijksverbod mag bestaan waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen 
tussen adoptant en de samenwonende ouder. Zie over de toepassing van de definitie “samenwonenden”: C. CASTELEIN, 
“Grondvoorwaarden voor adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van het intern en de internationale 

adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (3) 35, nr. 66. 
689

 Zie G. VERSCHELDEN, “Afstamming”, in APR, Mechelen, E. Story-scientia, 2004, 156, nr. 233 j° 434, nr. 761 en de 
verwijzingen naar het Verslag van de Senaatscommissie I bij de afstammingswet van 31 maart 1987 (Parl.St. Senaat 1984-
85, nr. 904/2, 88), de auteur merkt ook terecht op dat het oorspronkelijke ontwerp de bloedschennige afstamming 
nochtans toeliet. In de Memorie van Toelichting bij de afstammingswet van 31 maart 1987 werden sterke argumenten 
hiervoor aangevoerd, zie: Memorie van Toelichting bij wetsontwerp-VAN ELSLANDE, Parl.St. Senaat 1977-78, nr. 305/1, 13-
14; Zie ook F. RIGAUX, “Le nouveau droit de la filiation à l’épreuve des droits de l’homme”, Ann.dr.Louvain 1987, (379), 380-
381. 
690

 BS 29 december 2006. 
691

 Nr. 169/2003. 
692

 Zie: Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de 
afstamming en de gevolgen ervan, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1402/7, 2 en 22. 
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feit dat het incestueuze karakter van de relatie waaruit het kind geboren is aan het licht komt, de 

belemmering onevenredig is wanneer het een band van aanverwantschap betreft die inmiddels is 

ontbonden. Het Hof erkent niettemin dat sommigen kunnen lijden onder het feit dat een erkenning 

op dat moment retrospectief aan het licht brengt dat ze geboren zijn uit een relatie die schandelijk 

wordt geacht, maar voegt eraan toe dat daar niet noodzakelijkerwijs uit volgt dat, voor hen, elk 

belang verdwijnt om het fundamentele recht te laten gelden dat aan het kind wordt erkend in het 

IVRK, namelijk te worden opgevoed door zijn ouders, dit wil zeggen door zijn verwekkers (art. 7.1.) 

[r.o. B.5.]. Impliciet gaat het Hof er aldus van uit dat het belang van het kind om een 

afstammingsband te vestigen t.a.v. twee personen in die situatie primeert op het belang dat het kind 

heeft bij het verborgen houden van de sociaal verwerpelijke relatie waaruit het werd geboren.693  

De wet van 15 mei 2007694 heeft nog een stap verdergezet. Sedert die wet kan de Koning ook 

ontheffing verlenen van het huwelijksverbod tussen aanverwanten in de rechte lijn (art. 164 BW). De 

wetgever had bij de totstandkoming van voornoemde wet echter geenszins voor ogen dat ook het 

afstammingsrecht impliciet hiermee wordt gewijzigd.695 Het afstammingsrecht knoopt op dit punt 

immers aan bij de voorwaarden tot het sluiten van een huwelijk. Aldus wordt het mogelijk dat een 

schoonvader het kind van zijn schoondochter erkent.  

De bepalingen van het afstammingsrecht bleven aanvankelijk echter onverkort gelden voor 

aanverwanten in de rechte lijn na gewone adoptie, omdat de wetgever in dit geval vergeten was om 

de mogelijkheid tot dispensatie te voorzien (zie art. 353-13, 2°-5° BW j° art. 353-13, laatste lid BW).696 

Merk daarenboven op dat er na een gewone adoptie ook tussen geadopteerde resp. adoptant en de 

(gewezen) samenwonende partner van de adoptant resp. geadopteerde een absoluut 

huwelijksbeletsel bestond (art. 353-13, 3° en 5° BW). In het afstammingsrecht werd geen rekening 

gehouden hiermee. Zelfs indien de samenwoning reeds beëindigd was, kon er geen dubbelzijdige 

afstammingsband worden gevestigd. Een Grondwetsconforme lezing vereist dat onder ‘huwelijk’ in 

de zin van de bepalingen van het afstammingsrecht ook ‘samenwoning’ werd begrepen volgens 

sommige auteurs.697 De wet van 2 juni 2010698 schafte vrijwel699 alle onderscheiden tussen gewone 

adoptie en gewone afstamming resp. volle adoptie af met uitzondering van de huwelijksbeletselen 

opgenomen in oud art. 353-13, 6° en 7° BW die relatief bleven, aangezien de afstammingsband na 

gewone adoptie zich slechts uitstrekt in de rechte lijn tot de eerste graad. 

                                                           
693

 E. LANGENAKEN, “Le droit de la filiation face à l’inceste: norme égalitaire ou norme symbolique?” (noot onder 
Arbitragehof 17 december 2003), Rev.trim.dr.fam. 2004, (356) 361, nr. 9 en de kritiek : 362-369 ; W. VERRIJDT, "Absoluut 
huwelijksverbod tussen aanverwanten op de helling" (noot onder Arbitragehof 18 oktober 2006), T.Fam. 2007, (44), 49, nr. 
7. 
694

 Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het huwelijk tussen aanverwanten, BS 29 juni 2007, ed. 
3; Zie uitgebreid hierover: A. HUYGENS, “Het relatieve huwelijksbeletsel tussen aanverwanten in de rechte lijn”, RW 2007-
08, 890-898. 
695

 Zie Toelichting, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 51K2293/1, 3; A. HUYGENS, “Het relatieve huwelijksbeletsel tussen 
aanverwanten in de rechte lijn”, RW 2007-08, (890) 896, nr. 10; G. VERSCHELDEN en K. VERSTRAETE, “Pleidooi voor de 
afschaffing van de huwelijksbeletselen tussen aanverwanten. Commentaar bij de Wet van 15 mei 2007”, TBBR 2008, (293) 
303, nr. 39. 
696

 A. HUYGENS, “Het relatieve huwelijksbeletsel tussen aanverwanten in de rechte lijn”, RW 2007-08, (890) 896, nr. 10. 
697

 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) 231; Zie 
dienaangaande en de mogelijke discriminaties die er bestaan uitgebreid: H. PALSTERMAN, “Huwelijk – Vergelijking 
huwelijksverbod “gewone” kinderen en adoptieve kinderen”, De Burg.St. 2007, 95-97. 
698

 Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de huwelijksbeletselen bij adoptie betreft, BS 21 juni 
2010, 38337. 
699

 Er blijft nog een discriminerend onderscheid bestaan, zie uitgebreid: G. VERSCHELDEN, “Wijziging van de 
huwelijksbeletselen na gewone adoptie. Commentaar bij de wet van 2 juni 2010”, T.Fam. 2010, 143-149. 
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b. De erkenning 

i. Beginsel 

166. Zoals aangegeven, vormt de erkenning een subsidiaire wijze van vaststelling700 van een 

afstammingsband.701 Vereist wordt dat de naam van de moeder niet in de akte van geboorte is 

vermeld of zulke akte ontbreekt (art. 313, § 1 BW). De erkenning berust op meerdere grondslagen 

die in bepaalde gevallen wordt gecombineerd met een beoordeling in concreto. De uitdrukkelijke wil 

van de vrouw tot vestiging van een afstammingsband met het kind is evenwel steeds vereist.702 Die 

wil wordt tot uitdrukking gebracht in de akte van geboorte of een authentieke akte, met uitsluiting 

van het testament (art. 327 BW) of, indien de vereiste toestemmingen niet worden ontvangen, door 

het uitbrengen van een dagvaarding tegen de personen wier toestemming vereist is (art. 329bis, § 2, 

derde lid BW) en de daaropvolgende gemachtigde erkenning in een authentieke akte, met uitsluiting 

van het testament.  

 

De wet maakt verder een onderscheid tussen drie hypothesen: 

1° het te erkennen kind is ontvoogd of meerderjarig (art. 329bis, § 1 BW); 

2° het te erkennen kind is een niet-ontvoogde minderjarige die reeds een vastgestelde 

afstammingsband langs vaderszijde heeft en die juridische vader is niet overleden of verkeert niet in 

de onmogelijkheid zijn wil te kennen te geven [verder: functionele afstamming genoemd] (art. 

329bis, § 2 BW); 

3° het te erkennen kind is een niet-ontvoogde minderjarige die geen enkel vastgestelde 

afstammingsband heeft of de juridische vader is overleden of verkeert in de onmogelijkheid zijn wil 

te kennen te geven (art. 329bis, § 3 BW). 

De procedure tot erkenning langs moederszijde is dezelfde als langs vaderszijde. Vóór de wet van 1 

juli 2006 was de erkenning langs moederszijde volgens de wet steeds een eenzijdige rechtshandeling 

uitgaande van een vrouw die beoogt een afstammingsband ten aanzien van het kind te vestigen.703 

De aanpassing kwam er in navolging van een aantal arresten van het Grondwettelijk Hof704, alwaar 

het Hof het ontbreken van dezelfde toestemmingsvereisten langs moederszijde als een schending 

van art. 10 en 11 Gw. beschouwde (Supra, nr. 118).  

ii. Ontvoogd of meerderjarig kind 

167. Het ontvoogde of meerderjarige kind kan enkel erkend worden met zijn voorafgaande 

toestemming (art. 313, § 1 BW j° art. 329bis, § 1 BW). Tegen een weigering is geen verhaal mogelijk. 

Het kind beschikt in deze hypothese aldus over een vetorecht. Het speelt bijgevolg geen rol of de 

erkennende moeder een bio-fysiologische, genetische dan wel sociale band heeft met het kind. Enkel 
                                                           
700

 De erkenning schept geen afstammingsband, maar stelt ze retroactief vast: Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des 

familles in Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2
e
 ed., 2010, nr. 632 en de aldaar 

aangehaalde verwijzingen. 
701

 G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch familierecht, Brugge, die Keure, 2010, nr. 54. 
702

 Vgl. Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles in Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, 
Larcier, 2

e
 ed., 2010, 601, nr. 632. 

703
 P. SENAEVE, Compendium, II, 2006, ed. 9, nr. 751-1. 

704
 Zie: arrest van 21 december 1990, nr. 39/90; arrest van 8 oktober 1992, nr. 63/92; arrest van 6 juni 1996, nr. 36/96 en 

arrest van 26 juni 2002, nr. 112/2002.  
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de vastgestelde wil van de erkennende vrouw en de vastgestelde toestemming van het kind zijn 

vereist, zelfs indien het kind reeds een afstammingsband langs vaderszijde heeft.  

 

In die optiek lijkt de vaststelling van de afstammingsband langs moederszijde aldus te berusten op 

een wilsovereenstemming (overeenkomst) die op authentieke wijze wordt vastgesteld. Behoudens in 

geval van bezit van staat, mag, zoals bij alle rechtshandelingen, aan de toestemming geen gebrek 

kleven (Infra, nr. 190 en art. 330, § 1, tweede lid BW, a contrario). Bezit van staat verhindert immers 

iedere vorm van betwisting van een vastgestelde afstammingsband.705 

Hoewel het kind reeds ontvoogd of meerderjarig is, kan opgemerkt worden dat de juridische 

vaststelling enige relevantie blijft behouden voor de verplichtingen die voortvloeien uit het ouderlijk 

gezag (zie bv. art. 203, § 1, tweede lid BW).  

iii. Niet-ontvoogd minderjarig kind 

168.  De wet maakt binnen de hypothese van het minderjarige niet-ontvoogde kind een 

bijkomend onderscheid, afhankelijk van de leeftijd (12 jaar) en de feitelijke706 dan wel juridische707 

bekwaamheid van het kind.  

 

169. Ingeval het kind de volle leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt of juridisch dan wel 

feitelijk onbekwaam is, moet enkel de juridische vader toestemmen in de erkenning. De wil van de 

erkennende vrouw en de toestemming708 van de juridische vader volstaan om de afstamming langs 

moederszijde vast te stellen. Bijgevolg hoeft die vrouw geen bio-fysiologische, noch een genetische 

band te hebben met het kind.709  

 

Indien de juridische vader weigert toe te stemmen710, moet de vrouw die het kind wil erkennen de 

juridische vader dagvaarden voor de rechtbank. De rechtbank poogt de partijen te verzoenen. Indien 

de rechtbank de partijen tot verzoening brengt, ontvangt zij de nodige toestemmingen (art. 329bis, § 

                                                           
705

 Dit gegeven is in het licht van de arresten van het Grondwettelijk Hof nrs. 122/2011 en 20/2011 niet meer zeker. In 
voornoemde arresten oordeelde het Hof immers dat in de voorgelegde hypothesen bezit van staat niet op absolute wijze 
een vordering tot betwisting van een afstammingsband mocht verhinderen. 
706

 De rechtbank kan op grond van feiten in een met redenen omkleed proces-verbaal vaststellen dat het kind geen 
onderscheidingsvermogen heeft (art. 329bis, § 2, tweede lid BW). 
707

 Deze hypothese doet zich voor ingeval het kind verlengd minderjarig of onbekwaam werd verklaard (art. 329bis, § 2, 
tweede lid BW). 
708

 Het toestemmingsvereiste, dat behouden bleef na de wet van 1 juli 2006 en zelfs uitgebreid werd tot de erkenning door 
een vrouw, werd hoofdzakelijk ingegeven om erkenningen uit louter welwillendheid tegenover de moeder, laattijdige 
erkenningen en erkenningen die de moeder blijvend confronteren met de traumatiserende context van verwekking (bv. 
verkrachting), te vermijden, zie: Onwerp van wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming en de 
adoptie, Verslag namens de commissie, Parl.St. Senaat 1984-85, nr. 904/2, 57-62; Verslag-Hermans, Parl. St. Kamer 1985-
86, nr. 378/16, 36-40 en verder: Arbitragehof 21 december 1990, nr. 39/90, aangeh., r.o. B.4.2.; Arbitragehof 8 oktober 
1992, nr. 63/92, aangeh., r.o. B.3.2. 
709

 Vgl. G. VERSCHELDEN, Origineel ouderschap herdacht, Brugge, die Keure, 2005, 70, nr. 121; Zie bv. langs vaderszijde de 
erkenningen uit welwillendheid: G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch familierecht, Brugge, die Keure, 2010, nr. 119; N. 
MASSAGER, “La filiation” in A.-C. VAN GYSEL (ed.), Précis de droit de la famille, Brussel, Bruylant, 2009,( 378) 437. 
710

 De weigering moet niet worden verantwoord: 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, 
BS 30 mei 2007, ed. 2, (29203) 29208; Dit belet evenwel niet dat de ouder die weigert, veroordeeld kan worden tot een 
schadevergoeding indien hij door zijn gedrag tijdens de procedure tot vervangende machtiging de duur van deze procedure 
onnodig verlengt en alzo elk contact tussen de kandidaat-erkenner en het kind tijdens deze periode verhindert: Brussel 29 
maart 2007, JLMB 2008, 1057. 
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2, derde lid BW). Dit komt in wezen neer op een toestemming ab initio, zij het dat de juridische vader 

pas later tot inkeer is gekomen.  

Bij gebreke van verzoening, speelt de bio-fysiologische711 band een doorslaggevende rol. De rechter 

moet het verzoek afwijzen indien vaststaat dat de vrouw die het kind wil erkennen niet de bio-

fysiologische moeder is van het kind. Dit heeft bij hoogtechnologisch draagmoederschap met 

eiceldonatie tot gevolg dat noch de genetische moeder noch de wensmoeder het kind zonder 

toestemming van de juridische vader kunnen erkennen. Het komt echter de juridische vader toe het 

bewijs van niet-bio-fysiologisch moederschap te leveren.712 

De bio-fysiologische band volstaat evenwel niet indien het kind een jaar713 of ouder is. Aan het 

objectieve criterium (grondslag) wordt een beoordeling in concreto toegevoegd. De erkenning mag 

niet kennelijk strijdig zijn met de belangen van het kind (zie art. 329bis, § 2, derde lid in fine BW).714 

Het betreft een marginale controle715; de wetgever gaat er in beginsel van uit dat het kind er belang 

bij heeft dat een afstammingsband wordt vastgesteld.716 Het komt de vader toe aan te tonen dat de 
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 G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Familierecht, Brugge, die Keure, 2010, nr. 61. Hoewel de wet spreekt van 
‘biologisch moederschap’ volgt uit de logica van het afstammingsrecht dat hieronder de bio-fysiologische werkelijkheid 
wordt bedoeld.  
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 Vgl. bij een erkenning door een man: G. VERSCHELDEN, “De moederlijke en de vaderlijke erkenning” in P. SENAEVE, F. 
SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (89) 143, 
nr. 284. 
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 Het betreft een “hakbijltermijn”: Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met 
betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. 
Senaat 2005-06, nr. 3-1402/7, 41; Voor de verantwoording ervan werd verwezen naar de Arbitragehofarresten nr. 
112/2002 van 26 juni 2002 en 66/2003 van 14 mei 2003: Toelichting, Parl.St. Kamer 2003-04, nr. 597/1, 9 alsook naar de 
basistermijn van een jaar die dezelfde is als voor de betwisting van het vaderschap van de echtgenoot binnen het huwelijk. 
De wetgever wil het verschil in behandeling inzake de afstamming binnen en buiten het huwelijk verminderen: Parl.St. 
Senaat 2005-06, nr. 3-1402/7, 11; De termijn zelf maakte het voorwerp uit van felle discussies, o.m. het argument dat het 
strijdig is met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel werd geregeld opgeworpen, zie bv. Verslag namens de subcommissie 
familierecht, Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 597/24, 48, 55-56 en 119; Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, Verslag namens de 
commissie justitie, Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 51K597/32, 45; Advies van de Raad van State, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-
1402/1, 3; Verslag namens de commissie, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1402/7, 10-12, 43; zie verder ook: N. MASSAGER, 
“La proposition de loi 597”, Rev.U.L.B. 2005, (193) 195 en 222-224 ; F. SWENNEN, “Familierecht in kort bestek” in Recht in 

kort bestek nr. 4, Antwerpen, Intersentia, 2007, ed. 2, 42, nr. 91 en 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) nr. 27, 
322-323 die dit evenzeer als strijdig met art. 10 en 11 GW beschouwen; J. SOSSON, “Le droit de la filiation nouveau est 
arrivé! Deuxième partie”, JT 2007, (391) 397-398; 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, 43; De invoering van een termijn van één jaar werd bij de vaderlijke erkenning ook verdedigd 
in het doctorale proefschrift van G. VERSCHELDEN, zelfs zonder de toestemming van de moeder: Origineel ouderschap 

herdacht, Brugge, die Keure, 2005, 366.  
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 De terminologie is alleszins duidelijker dan onder het oude recht waarin stond dat de rechter rekening moest houden 
met het belang van het kind. Deze onduidelijke bewoordingen die een ruime beoordelingsmarge lieten aan de rechter lokte 
kritiek uit in de rechtsleer, zie: F. RIGAUX, “Le nouveau droit de la filiation à l’épreuve des droits de l’homme”, 
Ann.dr.Louvain 1987, (379) 398.  
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 Vgl. 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) 76, 81 en 88; N. MASSAGER, “Le nouveau droit de la filiation: 
questions choisies”, Div.Act. 2007, (81) 89; 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, 44; G. VERSCHELDEN, “Het hervormde afstammingsrecht: een nieuw compromis tussen 
biologisch en sociaal ouderschap”, RW 2007-08, (338) 347, nr. 40; Arbitragehof 7 maart 2007, nr. 35/2007, r.o. B.5.4. 
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 Toelichting, Parl.St. Kamer 2003-04, nr. 51K597/1, 10: alleen indien wordt aangetoond dat de kandidaat voor erkenning 
– ongeacht of het om de vader of de moeder gaat – een ernstig gevaar betekent, zal de rechtbank de erkenning kunnen 
weigeren. Voorrang moet gaan naar de vaststelling van de afstammingsband; zie ook: Wetsontwerp tot wijziging van de 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, Verslag 
namens de commissie justitie, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1402/7, 14 en 16; Verslag namens de commissie justitie 2, 
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erkenning de belangen van het kind schaadt.717 Is het kind jonger dan één jaar, dan wordt de 

erkenning geacht in zijn belang te zijn.718 De bio-fysiologische werkelijkheid primeert dan aldus op 

absolute wijze. Indien de erkenning niet binnen die termijn gebeurt, dan is dit volgens de motivering 

in de parlementaire voorbereiding een aanwijzing dat zij niet het belang van het kind dient. Er is bij 

een laattijdige erkenning719 bijgevolg nood aan een bijkomende controle.720 Het leeftijdscriterium is 

langs vaderszijde evenwel door het Grondwettelijk Hof bij arrest van 16 december 2010 strijdig 

bevonden met het Grondwettelijk gelijkheidsbeginsel (nr. 144/2010) waardoor de vraag naar het 

ongrondwettige karakter van het leeftijdscriterium ook langs moederszijde rijst.721 Het lijkt er op dat 

de toets aan het belang van het kind geopend kan worden ongeacht de leeftijd van het kind.722 De 

rechtspraak daterend van vóór de arresten van het Grondwettelijk Hof van 21 december 1990 (nr. 

39/90) en 8 oktober 1992 (nr. 63/92)723 oordeelde o.m. dat de erkenning geen doorgang kon vinden 

van zodra vaststond dat de erkenning het leven van het kind kon belasten en zijn psychologisch en 

affectief evenwicht in gedrang kon brengen724 of dat er geen enkele aanwijzing bestond dat de te 

vestigen afstammingsband functioneel zou zijn.725 De erkenning door een persoon die aan de 

voorwaarden voldoet om ontzet te worden uit het ouderlijk gezag726 dan wel een zware 

gevangenisstraf ondergaat727 vormen eveneens een tegenindicatie.728 Omgekeerd wijst het 

maatschappelijk onderzoek, bevolen door een jeugdrechtbank, waarin een affectieve band is 

                                                                                                                                                                                     
Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 51K597/37, 3; D. PIGNOLET, “Het nieuwe afstammingsrecht”, T.Not. 2007, (56) 70, nr. 27; G. 
VERSCHELDEN, “Het hervormde afstammingsrecht: een nieuw compromis tussen biologisch en sociaal ouderschap”, RW 
2007-08, (338) 347, nr. 40. 
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 Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de 
afstamming en de gevolgen ervan, Verslag namens de commissie, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1402/7, 42; Zie bv. Rb. 
Turnhout 23 september 2004, TBBR 2006, 133, noot, in casu echter de moeder, aangezien het een erkenning door een man 
betrof; Vgl. Arbitragehof 14 mei 2003, nr. 66/2003, r.o. B.5.; Arbitragehof 7 maart 2007, nr. 35/2007, r.o. B.5.3.; P. 
SENAEVE, “Recente ontwikkelingen inzake het afstammingsrecht” in P. SENAEVE (ed.), Themis Personen- en Familierecht nr. 

25, Brugge, die Keure, 2004, (5) 17, nr. 37; Vgl. onder het recht vóór de inwerkingtreding van de hervorming in 2006: 
Brussel 15 mei 2007, nr. 2006/AR/2379, onuitg. 
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 Hierbij tracht de wetgever volgens de parlementaire voorbereiding ook te voorkomen dat de persoon die moet 
instemmen met de erkenning uit eigenzinnigheid zou weigeren, zie: Verslag namens de commissie, Parl.St. Kamer 2004-05, 
nr. 597/32, 24 en 28; Zie ook: J. SOSSON, “Le droit de la filiation nouveau est arrivé! Deuxième partie”, JT 2007, (391) 397. 
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 Ook in de circulaire wordt dit bestempeld als een “laattijdige erkenning”: 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, BS 30 mei 2007, ed. 2, (29203) 29205.  
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 Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de 
afstamming en de gevolgen ervan, Verslag namens de commissie, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1402/7, 2, 9, 11, 40 en 42; 
Verslag namens de commissie 2, Parl.St. Kamer 2005-06, 4. 
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 MASSAGER wijst er op dat het Hof hiermee een sneeuwbal in het leven heeft gebracht. Het leeftijdscriterium wordt 
zowel bij de machtiging tot erkenning als bij de nietigverklaring van een erkenning, het gerechtelijk onderzoek evenals bij 
de gecombineerde vordering gehanteerd: N. MASSAGER, “Le délai d’un an: un anniversaire inopportun selon la Cour 
constitutionnelle” (noot onder GwH 16 december 2010), Act.dr.fam. 2011, (3) 3-4.  
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 Zie uitgebreid Infra, deel II, hoofdstuk 1.  
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 Het Arbitragehof kwam terug op deze uitspraken wat betreft de beoordeling van het belang van het kind dat jonger is 
dan 15 jaar bij een erkenning, zie: Arbitragehof 14 mei 2003, nr. 66/2003 en Arbitragehof 7 maart 2007, nr. 35/2007. Het 
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afstamming van beide zijden wordt vastgesteld, dit toch niet onomstotelijk het geval is. Er kunnen immers gevallen bestaan 
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 Bergen 1 maart 1990, Pas. 1990, II, 178. 
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 Rb. Brussel 1 juni 1988, JLMB 1989, 1451; Zie over deze rechtspraak ook uitgebreid: P. SENAEVE, “De vaderlijke 
erkenning van een buitenhuwelijks kind en het gelijkheidsbeginsel”, RW 1990-91, (1211) 1213-1214. 
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 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) 81, nr. 30. 
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 Zie bv. Luik 13 februari 2006, JT 2007, 191. 
728

 Vgl. de lege ferenda bepleit: E. DE KEZEL, “Bescherming van de familierust vs. Erkenning van de biologische realiteit: een 
moeizame afweging van belangen – Oproep tot meer rechtlijnigheid in het Belgische afstammingsrecht”, TJK 2003, (183) 
185, nr. 11. 
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gebleken tussen het kind en de erkenner en waarbij die persoon door alle partijen wordt erkend als 

biologische ouder, er op dat de erkenning het belang van het kind dient.729 Sommige rechtspraak 

benadrukt het onderscheid in beoordeling van het belang van het kind afhankelijk van het voorwerp 

van de vordering. De vestiging van een afstammingsband is immers geen evolutief gegeven zoals 

vraagstukken omtrent de uitoefening van het gezag. Bij ontstentenis van gronden van onwaardigheid 

in hoofde van de erkenner of het bestaan van een gevaar of nadeel voor het kind ingeval het wordt 

erkend, dient de vordering ingewilligd te worden.730 In dezelfde zin wijst andere rechtspraak er op 

dat het niet wenselijk is voor een kind dat de vader officieel aanvaard wordt of niet in functie van de 

perceptie van de situatie door de moeder en, indien noodzakelijk, andere maatregelen aangewend 

moeten worden om de uitoefening van de ouderlijke rechten te omkaderen.731 De beoordeling 

gebeurt volgens de actuele situatie. Feiten uit het verleden (zedenfeiten en afpersing) vormen geen 

belet ingeval blijkt dat de vader te kennen gaf zijn leven volledig gestabiliseerd te hebben en een 

langdurige relatie had met een vrouw met wie hij twee kinderen had, geboren in 2006 en 2007.732  

Ook aan de mening van het kind dat in staat is om die te uiten dient passend belang te worden 

gehecht.733 Aangenomen wordt dat indien het minderjarige kind tijdens het geding meerderjarig of 

ontvoogd wordt en gekant is tegen de erkenning, de rechtbank oordeelt dat de erkenning niet kan 

plaatsvinden nu zij kennelijk niet in het belang van de te erkennen persoon is die als meerderjarige of 

ontvoogde minderjarige het beste geplaatst is om zijn eigen belang te kunnen beoordelen.734  

De wet gaat er aldus vanuit dat het belang van het kind gediend is met de vestiging van een 

afstammingsband t.a.v. een vrouw die: 

1° de wil heeft tot vestiging van een afstammingsband, indien de juridische vader toestemt. De 

afstamming komt tot stand door een wilsovereenstemming.735 De wilsovereenstemming moet in een 

authentieke akte worden vastgelegd. Een erkenning door een wensmoeder die niet de bio-

fysiologische moeder is, is volkomen rechtsgeldig736; 
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 Rb. Turnhout 23 september 2004, TBBR 2006, 133, noot, in casu wees de rechter er nog op dat het kind de erkenner ook 
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en J. DU MONGH (eds.), Personen- en Familierecht 2010-2011. Themis Vormingsonderdeel 61, Brugge, die Keure, 2011, (1) 
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732
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 G. VERSCHELDEN, “De moederlijke en de vaderlijke erkenning” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), 
De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (89) nr. 291, 147-148. 
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 Vgl. F. RIGAUX, “Le nouveau droit de la filiation à l’épreuve des droits de l’homme”, Ann.dr.Louvain 1987, (379) 394, de 
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2° de wil heeft tot vestiging van een afstammingsband t.a.v. een kind jonger dan een jaar én, indien 

de juridische vader weigert toe te stemmen, ook de ontstentenis van een bio-fysiologische band niet 

wordt aangetoond.737 De afstammingsband komt tot stand nadat de vrouw het kind met rechterlijke 

machtiging erkent; 

3° de wil heeft tot vestiging van een afstammingsband t.a.v. een kind ouder dan een jaar én, indien 

de juridische vader weigert toe te stemmen, de ontstentenis van bio-fysiologische band niet wordt 

aangetoond, op voorwaarde dat de erkenning niet kennelijk strijdig is met de belangen van het kind. 

De afstammingsband komt tot stand nadat de vrouw het kind met rechterlijke machtiging erkent. 

Vanuit het perspectief van de betwisting is de moeder die het kind erkend heeft en tegelijk een bio-

fysiologische of sociale band (bezit van staat) heeft met dat kind zeker738 dat de vastgestelde 

afstammingsband niet meer verbroken kan worden (Infra, nr. 184).  

170. Het kind dat de volle leeftijd van 12 jaar heeft bereikt en zowel juridisch als feitelijk bekwaam 

is, moet volgens de wet zelf toestemmen met de erkenning (art. 329bis, § 2, tweede lid BW). 

Daarnaast blijft de toestemming van de juridische vader vereist. De wet gaat er aldus van uit dat de 

juridisch en feitelijk bekwame minderjarige ouder dan 12 jaar voldoende maturiteit heeft om te 

oordelen of de vaststelling van de afstammingsband in beginsel zijn belang wel dient.739 De 

grondslagen blijven dezelfde, alleen vult de toestemming van de minderjarige het eerste punt aan. 

Bij weigering moet de rechter, ingeval de ontstentenis van een bio-fysiologische band niet wordt 

aangetoond, steeds740 oordelen of de erkenning niet kennelijk strijdig is met het belang van het kind.  

 

171. Indien het kind geen bekende ouder heeft of is de ouder ten aanzien van wie de afstamming 

vaststaat overleden dan wel in de onmogelijkheid om zijn wil te kennen te geven, dan volstaat de wil 

tot vestiging van een afstammingsband van de erkennende vrouw die wordt vastgelegd in de 

geboorteakte of in een authentieke akte met uitsluiting van een testament (art. 327 BW). Op de 

ambtenaar van de burgerlijke stand rust de verplichting om een letterlijk afschrift van de erkenning 

ter kennis te brengen van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind en van het kind zelf, indien 

het de volle leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, tenzij dezen vooraf in de erkenning hebben 

toegestemd (art. 329bis, § 3, eerste lid BW). Twee hypothesen kunnen zich aldus voordoen. 

 

Ten eerste kan de wettelijke vertegenwoordiger en de niet-ontvoogde minderjarige die de volle 

leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt741 reeds bij het uitdrukken van de wil tot erkenning hun 

toestemming hebben gegeven. Is dit het geval, dan vertoont deze hypothese veel gelijkenissen met 
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 In het licht van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 16 december 2010 (nr. 144/2010) rijst de vraag of het 
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afstamming en de gevolgen ervan, Verslag namens de commissie, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1402/7, 3 en 9; Verslag 
namens de commissie 2, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 51K597/37, 3. 
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 Het kind heeft in de behandelde hypothese per definitie de volle leeftijd van 12 jaar bereikt.  
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 Wellicht wordt bedoeld: het kind dat de volle leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, niet verlengd minderjarig of 
gerechtelijk onbekwaam werd verklaard alsook onderscheidingsvermogen heeft (vgl. art. 329bis, § 2, 2

de
 lid BW). Onder die 

leeftijd of ingeval de minderjarige juridisch dan wel feitelijk onbekwaam is, wordt zijn toestemming niet vereist.  
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de situatie waarbij de juridische vader alsook de minderjarige die de volle leeftijd van twaalf jaar 

heeft bereikt hun toestemming tot erkenning hebben gegeven (Supra, nr. 170).  

Ten tweede. Indien geen toestemming werd verleend, moet de ambtenaar van de burgerlijke stand 

een letterlijk afschrift van de erkenning ter kennis brengen van de wettelijke vertegenwoordiger en 

het kind dat de volle leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. De erkenning moet worden betekend indien ze 

niet ontvangen is door een Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand. Binnen de zes maanden te 

rekenen vanaf de betekening of kennisgeving kunnen de wettelijke vertegenwoordiger en het kind 

bij dagvaarding de vernietiging van de erkenning vorderen (art. 329bis, § 3, derde lid BW). Dit komt 

er aldus op neer dat de wettelijke vertegenwoordiger en het kind dat de volle leeftijd van 12 jaar 

heeft bereikt, de erkenning post factum kunnen aanvechten (Infra, nr. 194). Laten zij de termijn van 

zes maanden verstrijken, dan geven ze impliciet doch zeker hun toestemming tot de erkenning te 

kennen. Vanaf het verstrijken van die termijn kan de erkenning aan hen worden tegengeworpen. 

Niettemin kunnen zij zich op de gedane erkenning reeds eerder beroepen (art. 329bis, § 3, in fine 

BW).  

iv. Mededeling overspelige erkenning 

172. De erkenning door een gehuwde vrouw van een kind dat tijdens742 het huwelijk is geboren 

moet luidens art. 313, § 3 BW worden meegedeeld aan de echtgenoot of de echtgenote743.744 Indien 

de akte is opgemaakt door een Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand of een Belgische 

notaris, geeft deze kennis van de akte, zoniet wordt de akte betekend op verzoek van de moeder, het 

kind of diens wettelijke vertegenwoordiger (art. 313, § 3, tweede lid BW). Tot zolang de kennisgeving 

of betekening niet is gebeurd, kan ze niet worden tegengeworpen aan de echtgenoot of echtgenote, 

aan de kinderen geboren uit diens huwelijk met degene die het kind erkent en aan de kinderen die 

door de beide echtgenoten geadopteerd zijn (art. 313, § 3, derde lid BW). De ratio van deze bepaling 

is duidelijk: de wetgever staat wantrouwig tegenover gehuwde vrouwen die anoniem bevallen zijn 

zodat hun moederschap door erkenning moet worden bewezen. Daarom moet voorkomen worden 

dat de man-echtgenoot buiten zijn weten om krachtens art. 315 BW tot juridische vader zou worden 

aangewezen van een kind erkend door zijn echtgenote. Door hem kennis te geven van zijn 

vaderschap wordt de echtgenoot van de moeder in de mogelijkheid gesteld om het vaderschap te 

betwisten, hetgeen op eenvoudige verklaring kan worden gegrond overeenkomstig art. 318, § 3, 

tweede lid, 2° BW.745  

 

Een erkenning waaruit overspel blijkt, leidt er derhalve toe dat, wil ze volledig rechtsgevolgen 

sorteren, de echtgenoot, de huwelijkse kinderen en de door beide echtgenoten geadopteerde 

                                                           
742

 In de rechtsleer onder het oude recht werd de vraag opgeworpen of het niet discriminerend is dat de erkenning enkel 
ter kennis moet worden gebracht van de echtgenoot ingeval het kind tijdens het huwelijk en niet ingeval het kind vóór het 
huwelijk werd geboren: F. RIGAUX, “Le nouveau droit de la filiation à l’épreuve des droits de l’homme”, Ann.dr.Louvain 
1987, (379) 393. 
743

 Bij wet van 13 februari 2003 werd immers het huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht; Zie over het nut 
(erfrechtelijk en de geadopteerde kinderen) van deze uitbreiding: G. VERSCHELDEN, “Art. 313 BW” in Comm.Pers., 
Mechelen, Kluwer, losbl., (2009), nr. 10.  
744

 Gelet op de geest van de wet moet volgens de circulaire de formaliteit van de mededeling verricht worden ingeval de 
moeder gehuwd was op het tijdstip van de geboorte van het kind, zelfs indien het huwelijk ondertussen werd ontbonden: 
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, BS 30 mei 2007, ed. 2, (29203) 29209. 
745

 G. VERSCHELDEN, “De vaderlijke en moederlijke erkenning” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De 

hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (89) 98, nr. 196. 
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kinderen eerst van de erkenning op de hoogte gebracht moeten worden. De vraag rijst of deze 

onderscheiden behandeling vanuit het perspectief van het erkende kind geen ongeoorloofde 

ongelijke behandeling uitmaakt.746  

v. Termijn 

173. De erkenning is aan geen bijzondere verjaringstermijn onderworpen. De wetgever gaat er 

van uit dat het kind er alle belang bij kan hebben dat het wordt erkend (vgl. Infra, nr. 181).747 

 

c. Het onderzoek naar moederschap 

i. Beginsel 

174. Het onderzoek naar moederschap is slechts mogelijk bij gebreke van geboorteakte, indien de 

naam van de moeder niet in de geboorteakte staat vermeld of het kind onder valse namen is 

ingeschreven en op voorwaarde dat het kind niet erkend is (art. 314, eerste lid BW).  

 

Twee grote hypothesen vallen te onderscheiden: 

1° het moederschap staat nog niet vast doordat er geen akte van geboorte voorhanden is, de moeder 

in de akte van geboorte niet wordt vermeld en het kind niet is erkend (art. 314, eerste lid BW; 

2° het moederschap staat wel vast, maar onder “valse namen is ingeschreven” (art. 314, eerste lid 

BW), dit is: in de geboorteakte aan een vrouw is toegeschreven die van het kind niet is bevallen.748 

De vordering staat niet open ingeval het moederschap vaststaat ingevolge een leugenachtige 

erkenning.749 

Het onderzoek naar moederschap verhoudt zich dus residuair (Supra, nr. 163).750 Volgens sommige 

auteurs kan de beweerde moeder echter vrij opteren voor de gerechtelijke vaststelling van haar 

moederschap i.p.v. voor een erkenning (zie Infra, nr. 180).751  

Voor het kind dat onder valse namen is ingeschreven, dient volgens een meerderheidsopvatting in de 

rechtsleer geen voorafgaande procedure tot betwisting van het moederschap te worden gevoerd.752  

                                                           
746

 Vgl. G. VERSCHELDEN, “De vaderlijke en moederlijke erkenning” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), 
De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (89) 169, nr. 319. 
747

 Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de 
afstamming en de gevolgen ervan, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1402/7, 5 en 42; 
Artikel 332ter BW is niet van toepassing op de vordering tot het bekomen van een machtiging tot erkenning, zie reeds 
onder het oude recht: R. VANCRAENENBROECK, “Art. 331ter BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 2. 
748

 Zie bv. Rb. Brussel 7 januari 1998, TBBR 2002, 212, noot A.-C. VAN GYSEL. 
749

 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) nr. 413, 225-226. 
750

 Vgl. J. GERLO en G. VERSCHELDEN, Handboek voor Familierecht, Brugge, die Keure, 2008, nrs. 39, 68; F. SWENNEN, “Art. 
314 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2009), nr. 2; Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles in Collection 

de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2
e
 ed., 2010, nr. 661. 

751
 F. SWENNEN, “Art. 314 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2009), nr. 2. 

752
 Uit art. 314, eerste lid BW volgt dat de betwisting van de moederlijke afstamming blijkend uit de geboorteakte (cf. art. 

312, § 2 BW) tegelijk met de vordering tot onderzoek naar het moederschap kan gevoerd worden, zie: A. HEYVAERT en R. 
VANCRAENENBROECK, “Art. 314 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 1; P. SENAEVE, Compendium, 
2011, ed. 13, nr. 613; 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) 225, 
nr. 413.  
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De vaststelling van de afstamming is steeds het gevolg van een rechterlijke beslissing.  

De personen die deze vordering kunnen instellen en tegen wie deze vordering moet worden 

ingesteld, worden limitatief aangegeven in art. 332ter BW (Infra, nr. 180). Belangrijk om op te 

merken is dat indien de rechtsvordering tot onderzoek naar het moederschap tot gevolg kan hebben 

dat het vaderschap komt vast te staan op grond van art. 315 of 317 BW, ze ook moet worden 

ingesteld tegen de echtgenoot en, in voorkomend geval, tegen de vorige echtgenoot van de 

vermeende moeder (art. 332ter, in fine BW). Het vaderschap wordt hierdoor immers van rechtswege 

in zijn hoofde gevestigd (Infra, nr. 207), wat hij evenwel op eenvoudige wijze kan betwisten (Infra, nr. 

226). 

ii. Verzet 

175. Het onderzoek naar moederschap is slechts mogelijk indien er geen verzet werd tegen 

aangetekend of indien het verzet werd afgewezen. Het ontbreken van verzet kan worden beschouwd 

als een vorm van impliciete toestemming tot de vaststelling van de afstammingsband, op 

voorwaarde uiteraard dat één van de gronden tot vaststelling van toepassing is.  

 

Opnieuw (vgl. Supra, nr. 166) maakt de wet een opdeling in drie categorieën van personen die zich 

kunnen verzetten tegen het onderzoek naar moederschap: 

1° het meerderjarige of het ontvoogde minderjarige kind (art. 332quinquies, § 1 BW); 

2° het niet-ontvoogde minderjarige kind dat de volle leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, op 

voorwaarde dat hij niet verlengd minderjarig of onbekwaam werd verklaard én 

onderscheidingsvermogen heeft (art. 332quinquies, § 2 BW); 

3° de juridische vader van het niet-ontvoogde minderjarige kind (art. 332quinquies, § 2 BW).  

De categorieën 2° en 3° worden in de wet op voet van gelijkheid behandeld. In tegenstelling tot de 

erkenning alwaar de wettelijke vertegenwoordiger van het kind zonder (bekwame) ouders een 

vordering tot nietigverklaring kan inleiden, kan hij zich niet verzetten tegen de vaststelling van de 

afstammingsband o.g.v. een onderzoek naar moederschap.753  

176. De ontvoogde minderjarige en de meerderjarige beschikken over een vetorecht. Indien zij 

zich verzetten tegen een onderzoek naar het moederschap, is de vordering sowieso onontvankelijk 

(art. 332quinquies, § 1 BW, vgl. Supra, nr. 167). De afwezigheid van verzet kan als een impliciete 

toestemming tot de vaststelling van een afstammingsband worden beschouwd. Het verschil met een 

erkenning is evenwel dat, in de opvatting dat de bio-fysiologische moeder geen titularis is van de 

vordering van het gerechtelijk onderzoek, de moeder t.a.v. wie de afstamming komt vast te staan, 

nooit uitdrukkelijk de wil heeft gehad om een afstammingsband te vestigen. Impliciet zou die wil 

eventueel in de gronden tot inwilliging van het verzoek tot uiting kunnen komen, bv. ingeval er bezit 

van staat is t.a.v. die vrouw, waarover later meer (Infra, nr. 178).  

 

                                                           
753

 F. SWENNEN, “Familierecht in kort bestek” in recht in kort bestek nr. 4, Antwerpen, Intersentia, 2007, 45, nr. 103, de 
auteur betreurt dit; Zie ook P. SENAEVE, “Ontwikkelingen in het afstammingsrecht 2007-2010” in P. SENAEVE en J. DU 
MONGH (eds.), Personen- en Familierecht 2010-2011. Themis vormingsonderdeel 61, Brugge, die Keure, 2011, (1) 40, nr. 94. 
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177. Het verzet uitgaande van de juridische ouder of van het niet-ontvoogd minderjarig kind dat 

de volle leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt wordt in alle gevallen ingewilligd indien zij aantonen dat 

degene wier afstamming wordt onderzocht niet de bio-fysiologische moeder is van het kind (art. 

332quinquies, § 3 BW). De bio-fysiologische werkelijkheid vormt bij verzet aldus een belangrijke 

grondslag tot vestiging van een afstammingsband.  

 

Indien het kind daarenboven ouder is dan één jaar op het ogenblik van de indiening ervan, wordt de 

abstracte toetsing aangevuld door een concrete toetsing. De rechter wijst de vordering af indien de 

vaststelling van de afstamming kennelijk strijdig is met de belangen van het kind (art. 332quinquies, § 

2, eerste lid BW, vgl. Supra, nr. 169).754 Ook hier rees de vraag echter of het leeftijdscriterium in het 

licht van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 16 december 2010 (nr. 144/2010) niet strijdig is 

met het gelijkheidsbeginsel. Het Hof heeft deze vraag inmiddels positief beantwoord.755 

iii. Grondslag 

178. Overeenkomstig art. 314, derde lid BW wordt de vordering ingewilligd indien het bewijs 

wordt geleverd756 dat het kind hetzelfde is als dat van wie de vermeende moeder is bevallen. De bio-

fysiologische werkelijkheid en niet de genetische of de sociale werkelijkheid is aldus bepalend. Het 

genetische ouderschap vormt evenwel een sterk feitelijk vermoeden van bio-fysiologisch 

ouderschap. Hierbij zij ook opgemerkt dat uit de weigering van een partij om zonder rechtmatige 

reden zich aan het bevolen (DNA-)onderzoek te onderwerpen, de rechter een feitelijk vermoeden 

kan afleiden tegen de stelling van die partij.757 Bij ontstentenis van genetische band dient de 

toepassing van een medisch begeleide voortplantingstechniek te worden bewezen om aan te tonen 

dat niettegenstaande de ontstentenis van een genetische band, de vrouw toch van het kind bevallen 

is.758 

 

Deze vaststelling wordt nog versterkt door het recht van verzet. De vordering wordt na verzet 

immers steeds afgewezen indien het bewijs wordt geleverd dat degene wier afstamming wordt 

onderzocht niet de bio-fysiologische moeder is van het kind (art. 332quinquies, § 3 BW). De sociale 

werkelijkheid volstaat bijgevolg slechts indien de juridische vader en de minderjarige die de volle 

                                                           
754

 De grondslagen van het gerechtelijk onderzoek werden afgestemd op die van de erkenning (“parallellisme”), zie 
aangenomen amendement nr. 135: Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met 
betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. 
Kamer 2004-05, nr. 51K597/32, 49. 
755

 GwH 3 mei 2012, nr. 61/2012. 
756

 In de rechtsleer bestaat betwisting omtrent de vraag of de eiser het bewijs van ouderschap moet leveren. Volgens 
sommige auteurs levert art. 332quinquies, § 3 BW een bewuste omkering van de bewijslast op: 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, 241, nr. 434 met verwijzing naar het Verslag namens 
de subcommissie familierecht, Parl.St. Kamer, nr. 51K597/24, 69, alwaar er zou op worden gewezen dat de omkering van de 
bewijslast bewust wordt doorgevoerd om de vestiging van de afstamming zoveel als mogelijk te begunstigen. Het verslag 
vermeldt echter dat er over het bewuste artikel geen consensus bestaat en de bespreking ervan wordt doorverwezen naar 
de commissie justitie (p. 70); Andere auteurs zijn m.i. daarentegen terecht van oordeel dat dit niet het geval is, nu ook art. 
324 BW ongewijzigd is gebleven: G. VERSCHELDEN, “Het hervormde afstammingsrecht: een nieuw compromis tussen 
biologisch en sociaal ouderschap”, RW 2007-08, (338) 352, nr. 57.   
757

 Cass. 17 december 1998, Arr.Cass. 1998, 1141; Cass. 17 december 1998, Arr.Cass. 1998, 1145; Zie voor enkele 
toepassingen: P. SENAEVE, “Ontwikkelingen in het afstammingsrecht 2007-2010” in P. SENAEVE en J. DU MONGH (eds.), 
Personen- en Familierecht 2010-2011. Themis vormingsonderdeel 61, Brugge, die Keure, 2011, (1) 46-48. 
758

 A. HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK, “art. 312 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 12. 
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leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt impliciet toestemmen met de vaststelling van de 

afstammingsband. 

179. Dit alles moet evenwel worden genuanceerd. Het bewijs van een bio-fysiologische band kan 

worden geleverd aan de hand van de sociale werkelijkheid (bezit van staat, art. 314, vierde lid BW). 

Dit is zelfs de primaire wijze759 waarop het bewijs wordt geleverd, aangezien slechts bij gebreke van 

bezit van staat, het bewijs dat het kind hetzelfde is als dat van wie de vermeende moeder bevallen is 

door alle wettelijke middelen wordt geleverd (art. 314, vijfde lid BW). Het tegenbewijs kan eveneens 

door alle wettelijke middelen worden geleverd (art. 314, in fine BW).  

 

In de rechtsleer bestaat betwisting omtrent de vraag of het bezit van staat een onweerlegbaar, dan 

wel een weerlegbaar bewijsmiddel760 van moederschap inhoudt. Ingeval laatstgenoemde strekking 

wordt gevolgd, kan het tegenbewijs overeenkomstig art. 314, vijfde lid in fine BW worden 

geleverd.761 Sommige auteurs oordeelden, met verwijzing naar het verslag van de 

Senaatscommissie762 bij de wet van 31 maart 1987, dat het bezit van staat slechts een weerlegbaar 

vermoeden van moederschap inhoudt. Andere auteurs oordeelden dat, op grond van de wettekst 

zelf en voor een consequente toepassing van de grond ‘bezit van staat’, het om een onweerlegbaar 

vermoeden gaat.763 Uit het bij wet van 1 juli 2006 ingevoerde art. 332quinquies, § 3 BW blijkt nu zeer 

duidelijk dat het tegenbewijs steeds geleverd kan worden. De rechtbank dient immers de vordering 

hoe dan ook af te wijzen indien het bewijs wordt geleverd dat degene wier afstamming wordt 

onderzocht niet de bio-fysiologische moeder is van het kind.764 De bio-fysiologische werkelijkheid 

primeert aldus bij betwisting zelfs op de sociale werkelijkheid. Het sociale moederschap vormt 

derhalve slechts een vermoeden van bio-fysiologisch moederschap. 

Ten slotte wordt de bio-fysiologische werkelijkheid ook getemperd door een beoordeling in concreto 

ingeval de juridische vader of het juridische en feitelijk bekwame kind dat de volle leeftijd van twaalf 

jaar heeft bereikt, tegen de vaststelling verzet aantekenen. Indien de juridische vader verzet 

aantekent, diende het kind daarenboven de leeftijd van één jaar te hebben bereikt.765 De rechter 

onderzoekt of de vaststelling van de afstammingsband niet kennelijk strijdig is met de belangen van 

het kind (art. 332quinquies, § 2 BW). Voor de verantwoording van die termijn en de beoordeling in 

concreto, Supra, nr. 169. 
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 Vgl. A. HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK, “Art. 324 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 2, bij 
het onderzoek naar vaderschap. 
760

 Dat het een vermoeden betreft, wordt niet betwist. Krachtens art. 314, derde lid BW moet de eiser het bewijs leveren 
dat het kind hetzelfde is als dat van wie de vermeende moeder is bevallen. Het vierde lid van deze bepaling luidt als volgt: 
“Hij kan zulks bewijzen door aan te tonen dat het ten aanzien van de vermeende moeder het bezit van staat heeft”. 
761

 Zie in die zin: F. SWENNEN, “Art. 314 BW” in Comm. Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2009), nr. 11; Y.-H. LELEU, Droit des 

personnes et des familles in Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2
e
 ed., 2010, nr. 667 ; 

P. SENAEVE, “Ontwikkelingen in het afstammingsrecht 2007-2010” in P. SENAEVE en J. DU MONGH (eds.), Personen- en 

Familierecht 2010-2011. Themis vormingsonderdeel 61, Brugge, die Keure, 2011, (1) 36, nr. 84 en de aldaar aangehaalde 
verwijzingen.  
762

 Zie: Onwerp van wet tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming en de adoptie, Verslag 
senaatscommissie I, Parl.St. Senaat 1984-85, nr. 904/2, 44. 
763

 Zie hierover uitgebreid: G. VERSCHELDEN, Origineel ouderschap herdacht, Brugge, die Keure, 2005, 106-107 en de 
verwijzingen aldaar; in die zin bv.: A. HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK, “Art. 314 BW” in Comm.Pers., Mechelen, 
Kluwer, losbl., (1998), nr. 11; M.-N. VEYS, “Afstamming na medisch begeleide voortplanting en draagmoederschap”, TBBR 
2006, (402) 406, nr. 19. 
764

 Vgl. J. SOSSON, “Le droit de la filiation nouveau est arrivé! Deuxième partie”, JT 2007, (391) 402, nrs. 64-65. 
765

 Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 3 mei 2012 (nr. 61/2012) het leeftijdscriterium dat geldt bij verzet strijdig 
bevonden met het gelijkheidsbeginsel. 
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iv. Titularissen 

180. Luidens art. 332ter BW kunnen rechtsvorderingen van staat worden ingesteld door het 

kind766 en door elk van zijn ouders persoonlijk. Sommige auteurs zijn van oordeel dat ook de moeder 

die het moederschap opeist een gerechtelijk onderzoek naar moederschap kan instellen.767 Op grond 

van een letterlijke lezing van een duidelijke wettekst kan dit niet worden gevolgd. De moeder is op 

het ogenblik dat de vordering wordt ingesteld immers juridisch nog geen ouder.768 Bovendien doet 

de andere opvatting ook afbreuk aan het subsidiaire karakter van het gerechtelijk onderzoek naar 

ouderschap als wijze waarop een afstammingsband wordt vastgesteld. Ten slotte gaat het argument 

dat een gerechtelijke vaststelling zekerder en standvastiger is niet (meer) op nu de gronden tot 

vaststelling en betwisting van een afstammingsband op elkaar werden afgestemd.  

 

De persoon die de vordering instelt, uit daarmee meteen ook de wil om een afstammingsband te 

vestigen. Niettemin laat de wet het verzetsrecht ook voor die persoon onverlet (zie art. 332quinquies 

BW). Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat de persoon die de vordering inleidde, ook daadwerkelijk 

verzet zal aantekenen.  

v. Termijn 

181. De vordering naar het onderzoek van moederschap verjaart na verloop van dertig jaar te 

rekenen van de dag waarop het bezit van staat geëindigd is, of, bij gebreke van bezit van staat, vanaf 

de geboorte (art. 331ter, eerste lid BW).769 Het vorderingsrecht van het kind wordt bovendien 

geschorst tijdens de minderjarigheid (art. 2252 BW).770 Dit houdt in dat ingeval het kind nooit bezit 

van staat heeft gehad, het de vordering tegen zijn moeder nog kan instellen tot aan zijn 48e 
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 Zonder aan een leeftijdsvereiste te zijn gebonden, dus ook beneden de 12 jaar: P. SENAEVE, “Ontwikkelingen in het 
afstammingsrecht 2007-2010” in P. SENAEVE en J. DU MONGH (eds.), Personen- en Familierecht 2010-2011. Themis 

vormingsonderdeel 61, Brugge, die Keure, 2011, (1) 34, nr. 78. 
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 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) nr. 451, 249-250 en de 
aldaar aangehaalde referenties; N. MASSAGER, “La proposition de Loi 597”, Rev.dr.ULB 2005, 193, nr. 21; G. VERSCHELDEN, 
“Afstamming” in APR, Mechelen, Kluwer, 2004, nr. 166 en 526-527; J. SOSSON, “Le droit de la filiation nouveau est arrivé! 
Deuxième partie”, JT 2007, (391) 401, voetnoot 224; vgl. de argumenten van de rechtsleer pro, aangehaald in A. HEYVAERT 
en R. VANCRAENENBROECK, “Art. 322 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 5, in het bijzonder bij een 
gerechtelijk onderzoek naar vaderschap. 
768

 Vgl. A. HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK, “Art. 322 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 5 en 
de verwijzingen aldaar; P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 617. 
769

 Zie over het vertrekpunt van de termijn en de controverse onder het oude recht bv. Rb. Brussel 12 januari 1993, JT 1993, 
842, noot Y.-H. LELEU; Y.-H. LELEU, “Le droit transitoire de la prescription des actions relatives à la recherche de filiation 
adultérine” (noot onder Rb. Brussel 12 januari 1993), JT 1993, (845) 847-848. 
770

 Aanvankelijk werd bij de hervorming in 2006 voorgesteld om de termijn naar 10 jaar te herleiden. Uiteindelijk is dit niet 
aangenomen in navolging van het advies van de Raad van State en de deskundigen en gelet op het bijzondere karakter van 
de vordering, zie: Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het 
vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-
1402/7, 18 en Advies Raad van State, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1402/1, 4 met verwijzing naar art. 7, eerste lid IVRK, art. 
8 EVRM om zekerheid te hebben omtrent zijn afstamming en in vergelijking tot de termijn voor de erkenning. 
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verjaardag.771 De wet gaat er aldus van uit dat het kind er belang bij heeft om een afstammingsband 

te vestigen t.a.v. zijn moeder zelfs nog lange tijd na de meerderjarigheid (vgl. Supra, nr. 173).772  

 

Merk overigens op dat in de optiek dat ook de beweerde bio-fysiologische moeder een gerechtelijk 

onderzoek naar moederschap kan instellen (Supra, nr. 180), via deze vordering de leugenachtige 

vastgestelde afstammingsband nog gedurende een veel langere termijn dan één jaar (zie art. 312, § 2 

BW en infra, nr. 187) impliciet kan worden betwist. De inwilliging van de vordering houdt immers 

onrechtstreeks een betwisting in van het moederschap vastgesteld door de geboorteakte. Het 

onderzoek naar moederschap heeft, in tegenstelling tot de loutere betwisting van het moederschap, 

tot gevolg dat er een nieuwe juridische moeder wordt aangewezen.  

vi. Mededeling bij overspel 

182. Merkwaardig is dat ingeval het overspelige moederschap komt vast te staan ingevolge een 

gerechtelijk onderzoek naar moederschap, het vonnis niet moet worden betekend aan de 

echtgenoot of echtgenote. Een vergelijkbare bepaling als art. 322, tweede lid BW kan langs 

moederszijde niet worden teruggevonden. Dit heeft tot gevolg dat art. 322, tweede lid BW 

ongetwijfeld strijdig is met art. 10 en 11 Gw.773  

 

d. Ontstentenis van een wettelijke regeling 

183. Bij ontstentenis van een wettelijke regeling774 moeten de rechtbanken de geschillen m.b.t. de 

afstamming beslechten door de meest waarschijnlijke afstamming met alle rechtsmiddelen vast te 

stellen (art. 331septies, eerste lid BW).775 Zo de andere bewijsmiddelen onvoldoende zijn, wordt het 

bezit van staat in aanmerking genomen (art. 331septies, tweede lid BW). 

 

                                                           
771

 Vgl. langs vaderszijde : P. SENAEVE, “Ontwikkelingen in het afstammingsrecht 2007-2010” in P. SENAEVE en J. DU 
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Deze bepaling bevat, samen met art. 331octies BW, de in afstammingsgedingen toegelaten 

bewijsmiddelen (impliciet) en de bewijsvoering. Het bevestigt dat in gedingen over afstamming het 

er steeds op aan komt positieve of negatieve materiële feiten te bewijzen.776  

Bezit van staat fungeert hier als subsidiair bewijsmiddel. Dit staat nochtans in schril contrast met de 

specifieke bepalingen aangaande het bewijs (Supra, nr. 178) alwaar aan het bezit van staat vaak een 

primordiale bewijsrol wordt toegekend. Er zijn weinig hypothesen waar de rol van het bezit van staat 

beperkt is tot die bedoeld in art. 331septies, tweede lid BW777 Dit is te meer het geval nu aan de 

beweerde biologische ouder die bezit van staat heeft t.a.v. het kind in alle gevallen een eigen 

vorderingsrecht tot betwisting van een vastgestelde afstammingsband werd toegekend. 

3. Betwisting van de afstamming 

a. Gemeenschappelijke grondslag 

184. De afstammingsband kan enkel worden betwist indien ze van rechtswege of door middel van 

een erkenning werd vastgesteld. De vordering tot betwisting van de vastgestelde afstammingsband is 

daarenboven in vrijwel (Infra) alle778 gevallen onontvankelijk779 indien het kind (inmiddels) bezit van 

staat heeft ten aanzien van de moeder (zie resp. art. 312, §§ 2 en 3 BW en art. 330, § 1 BW).780 

Hiermee drukt de wetgever het beginsel uit dat eens een afstammingsband is gevestigd en wordt 

bevestigd door de sociale werkelijkheid, het kind er in abstracto belang bij heeft om die 

afstammingsband te behouden.781 Dit geldt zelfs indien het kind niet werd aangegeven als kind van 

de draagmoeder die er van bevallen was, maar wel van de wensmoeder en van haar echtgenoot, 
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hetgeen het misdrijf inhoudt van toeschrijving van een kind aan een vrouw die er niet van bevallen is 

(art. 363 Sw.).782 Bezit van staat “te goeder trouw” is niet vereist voor de onontvankelijkheid van de 

vordering.783 

 

Dit heeft tot gevolg dat indien de in de geboorteakte vermelde moeder niet de bio-fysiologische 

moeder is, maar toch bezit van staat heeft t.a.v. het kind, het bezit van staat het gegeven is waarop 

het moederschap wordt geënt, en aldus de grondslag vormt voor de vestiging van de afstamming 

langs moederszijde.784 

VERSCHELDEN785 is van oordeel dat het bezit van staat geen grond tot onontvankelijkheid is voor de 

vordering tot nietigverklaring van een erkenning bedoeld in art. 329bis, § 3 BW. Dit zou verantwoord 

zijn doordat het moederschap van de erkenner in deze uitzonderlijke gevallen in mindere mate 

wordt beschermd, al was het maar omdat de erkenning wettelijk heeft kunnen plaatsvinden zonder 

de toestemming van de persoon die (nadien) de nietigverklaring van de erkenning vordert en haar 

uitwerking precair is tot het vonnis van de rechtbank in kracht van gewijsde is getreden.  

Het bezit van staat komt echter in het licht van enkele arresten (nrs. 20/2011 en 122/2011) van het 

Grondwettelijk Hof als absolute grond tot niet-ontvankelijkheid van een betwistingsvordering steeds 

meer onder druk te staan (Infra, deel II, hoofdstuk 1, nr. 587 e.v.).  

185. Het moederschap kan nooit bij eenvoudige verklaring worden betwist. Er is steeds een 

rechterlijke beslissing vereist, hetgeen een uitdrukking vormt van het beginsel dat de staat van de 

persoon niet vatbaar is voor autonome wijziging.786  

 

b. Moederschap dat blijkt uit de geboorteakte 

186. De kring van titularissen die het moederschap dat blijkt uit de geboorteakte kan betwisten, 

werd bij de reparatiewet van 27 december 2006787 afgestemd op de betwisting van het vaderschap 

en aldus verengd.788 Het betreft voortaan een voorbehouden vordering die enkel kan worden 

ingesteld door de vader, het kind, de vrouw ten opzichte van wie de afstamming is vastgesteld en 
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door de persoon die het moederschap van het kind opeist (art. 312, § 2 BW). De afstemming 

gebeurde evenwel gebrekkig. Een vergelijkbare bepaling als art. 318, § 2, tweede lid BW789 kan niet in 

art. 312 BW worden teruggevonden, waardoor er opnieuw een onderscheid in behandeling 

optreedt.790 De beweerde moeder die het juridische moederschap met succes betwist, wordt 

daarenboven niet van rechtswege de nieuwe juridische moeder (vgl. art. 318, § 5 BW).791 

Volledigheidshalve dient er op gewezen te worden dat ook het O.M. op grond van art. 138bis, § 1 

Ger.W. de vordering kan inleiden, zeker in een geval van toeschrijving van een kind aan een vrouw 

die er niet van bevallen is.792 

 

De beperking van het aantal titularissen van deze vordering heeft tot doel het vorderingsrecht te 

beperken tot de daadwerkelijk belanghebbenden (Infra, nr. 224), wat een wettelijke bescherming 

inhoudt van de gevestigde afstammingsbanden. 

187. Ook de termijn tot betwisting van het moederschap werd door de wet van 27 december 

2006793 aangepast. Zoals hierboven aangegeven, wilde de wetgever de betwisting van de afstamming 

langs moederszijde afstemmen op die langs vaderszijde (Supra, nr. 118). Deze afstemming gebeurde 

evenwel opnieuw zeer gebrekkig.794  

 

De termijn bedraagt een jaar vanaf de ontdekking van het leugenachtige karakter van de afstamming 

van moederszijde (art. 312, § 2 BW).795 Van belang is dat de wetgever door een in duur beperkte 

vervaltermijn voorop te stellen nogmaals het beginsel bevestigt dat een gevestigde en door de feiten 

bevestigde afstammingsband behouden moet blijven. Dit moet worden genuanceerd. Het betreft 
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een doelbewuste bevestiging van een op een gebrek rustende vestiging van de afstammingsband. 

Het aanvangspunt van de termijn is nl. het tijdstip van de kennisname van het leugenachtige karakter 

van de afstamming van moederszijde. De titularis van de vordering die van het gebrek op de hoogte 

is en een jaar blijft stilzitten, geeft daarmee impliciet doch zeker zijn wil tot bevestiging te kennen. 

Uiteraard blijft het een raadsel hoe een minderjarig kind kan geacht worden te ‘ontdekken’ dat zijn 

juridische moeder niet de vrouw is die van hem bevallen is.796 

188. Opdat de betwisting van het moederschap zou slagen, dient bewezen te worden dat er geen 

overeenstemming bestaat tussen de staat van het kind (zoals die voortvloeit uit de geboorteakte) en 

het bevallen zijn van het kind uit die vrouw.797 Aldus primeert het bio-fysiologische moederschap op 

het genetische moederschap798, maar echter niet op het sociale moederschap (Supra, nr. 184). Een 

geslaagde betwisting door de bio-fysiologische moeder leidt niet automatisch tot de vaststelling van 

het moederschap in haar hoofde. Ook op dit punt is de afstemming met de betwisting langs 

vaderszijde gebrekkig en discriminatoir.799 

 

c. Moederschap ingevolge een erkenning 

189. De kring van titularissen die het moederschap ingevolge een erkenning kunnen betwisten, is 

dezelfde als bij de betwisting van de afstamming die van rechtswege komt vast te staan bij de 

geboorte (Supra, nr. 186). De erkenning van het moederschap kan worden betwist door de vader, 

het kind, de vrouw die het kind heeft erkend en de vrouw die het moederschap van het kind opeist 

(art. 330, § 1 BW).800 Aangenomen wordt dat ook het O.M. de vordering tot betwisting kan inleiden 

maar dan op grond van art. 138bis, § 1 Ger.W. Op grond van voornoemde bepaling treedt het O.M. 

immers bij wege van rechtsvordering op, telkens als de openbare orde zijn tussenkomst vergt. In het 
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bijzonder kan hier gedacht worden aan de bestrijding van ‘schijnerkenningen’, zijnde erkenningen die 

louter zijn ingegeven met het oog op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel.801  

 

190. De wet voegt twee bijkomende gronden van ontvankelijkheid802 in.  

 

Ten eerste mag de erkenner en zij die de toestemming tot de erkenning hebben gegeven de 

erkenning enkel betwisten indien zij bewijzen dat aan hun toestemming een gebrek kleefde (art. 330, 

§ 1, tweede lid BW). Dit bevestigt dat de erkenning een rechtshandeling is en, indien de toestemming 

tot de erkenning werd gegeven, berust op een wilsovereenstemming tot vestiging van een 

afstammingsband (Supra, nr. 167). Ofwel is de wil totaal afwezig ofwel is ze gebrekkig (ingevolge 

dwaling, bedrog of geweld).803 Het bewijs ervan blijkt evenwel moeilijk te leveren.804 Dit leidt ertoe 

dat aan de erkenner die na de erkenning tot de vaststelling komt niet de bio-fysiologische ouder te 

zijn, eerder een theoretisch betwistingsrecht wordt gegeven.805 Deze vaststelling geldt eens te meer 

nu, ingeval er ook bezit van staat inmiddels zou tot stand zijn gekomen, iedere vorm van betwisting 

wordt uitgesloten. Het lijkt echter zeer onwaarschijnlijk dat de afstammingsband na deze vaststelling 

nog functioneel zal zijn. De ontstentenis van het bewijs van een wilsgebrek kan aldus leiden tot een 

vorm van gedwongen ouderschap zelfs indien er geen bezit van staat is. VERSCHELDEN wijst er op 

dat dit gegeven gecombineerd met de vaststelling dat de termijnen en de kring van titularissen806 tot 

betwisting werden ingekort, aanleiding zal geven tot onverkwikkelijke toestanden. Bovendien wordt 

alzo verhinderd dat er een afstammingsband wordt gevestigd t.a.v. een andere man, die wel een 

socio-affectieve relatie met het kind wenst.807 Dit leidt tot een vorm van verboden ouderschap. 
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Verder zij echter opgemerkt dat iemand die wetens en willens een leugenachtige erkenning doet, bv. 

uit welwillendheid, of er alleszins mee instemt, daarop niet kan terugkomen.808 

Ten tweede kan de erkenning niet worden betwist door hen die partij zijn geweest bij de beslissing 

waarbij de erkenning is toegestaan overeenkomstig art. 329bis BW, of bij de beslissing waarbij de 

krachtens dat artikel gevorderde vernietiging is afgewezen (art. 330, § 1, derde lid BW).  

191. De termijn tot betwisting van de erkenning verloopt (enigszins) analoog met de termijn tot 

betwisting van het moederschap dat van rechtswege bij de geboorte komt vast te staan (cf. art. 312, 

§ 1 BW). Ook hier opteerde de wetgever voor een korte vervaltermijn809 die uitdrukking geeft aan het 

beginsel dat een vastgestelde en in de feiten bevestigde afstammingsband behouden moet blijven.810 

De rechtszekerheid in familiale relaties is overigens niet gediend met een lange termijn.811 Indien de 

titularis de termijn laat verstrijken, bevestigt hij doelbewust het gebrek waarop de vastgestelde 

afstammingsband rust (vgl. Supra, nr. 187).  

 

Opnieuw moet dit worden genuanceerd. Het aanvangstijdstip van de termijn is flexibel en, in het 

bijzonder bij erkenning, afhankelijk van de titularis van de vordering (art. 330, § 1, vierde lid BW): 

- de vordering van de vader en de persoon die het kind erkend heeft moet worden ingesteld 

binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de persoon die het kind erkend heeft, niet 

de moeder is; 

- die van de persoon die het kind opeist moet worden ingesteld binnen een jaar na de 

ontdekking van het feit dat zij de moeder van het kind is; 

- die van het kind moet op zijn vroegst worden ingesteld op de dag waarop het de leeftijd van 

twaalf jaar812 heeft bereikt en moet uiterlijk worden ingesteld op de dag waarop het de 

leeftijd van tweeëntwintig jaar heeft bereikt of binnen een jaar na het ontdekken van het feit 

dat de persoon die het erkend heeft niet zijn moeder is813. 

 

Niettemin blijft het beginsel dat een gevestigde en door de feiten bevestigde afstammingsband 

behouden moet blijven doorslaggevend nu het bezit van staat elke grond tot betwisting uitsluit 

(Supra, nr. 184). De termijn tot betwisting hoeft daartoe immers nog niet verstreken te zijn. De 
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arresten van het Grondwettelijk Hof van 3 februari 2011 (nr. 20/2011) en 7 juli 2011 (nr. 122/2011) 

lijken niettemin een opening te laten. 

Merk op dat ingeval de moeder haar eigen erkenning wenst te betwisten, omdat haar toestemming 

was aangetast door het wilsgebrek geweld, dit geweld niet noodzakelijk verdwenen is op het 

ogenblik dat één jaar verstreken is sinds de ontdekking van het feit dat zij niet de bio-fysiologische 

moeder is van het erkende kind (bv. in geval van chantage).814 Dit leidt tot een vorm van gedwongen 

ouderschap. 

Ten slotte verduidelijkt de wet ook niet dat de vervaltermijn slechts aanvangt na de erkenning (vanaf 

de akte van erkenning). Aldus kan een bio-fysiologische moeder die reeds lang wist dat zij van dat 

kind bevallen was maar heeft geaarzeld om het te erkennen tot een verrassende conclusie komen 

ingeval een andere vrouw het kind vóór haar erkent. In dat geval kan het immers voorkomen dat de 

termijn tot betwisting reeds verstreken is.815 Overeenkomstig het arrest van het Grondwettelijk Hof 

bestaat een grondwetsconforme interpretatie erin dat de vervaltermijn nooit vroeger kan beginnen 

lopen dan de dag van de opmaak van de erkenningsakte.816 

192. De grondslag voor de betwisting is de bio-fysiologische werkelijkheid. De erkenning wordt 

tenietgedaan, indien door alle wettelijke middelen wordt bewezen dat de betrokkene niet de 

moeder is (art. 330, § 2 BW). Bijgevolg primeert de bio-fysiologische817 werkelijkheid boven de 

genetische werkelijkheid, echter niet boven de sociale werkelijkheid (Supra, nr. 184). Er gebeurt geen 

toetsing in concreto aan het belang van het kind.818 

 

Volledigheidshalve dient er nog een tweede grond om een erkenning te betwisten te worden 

vermeld, nl. de nietigverklaring ingeval de wettelijke bepalingen terzake niet werden nageleefd. Deze 

vordering is zelfs toelaatbaar ingeval er inmiddels bezit van staat zou zijn ontstaan.819  

193. Indien de persoon die beweert de bio-fysiologische moeder te zijn de vordering tot betwisting 

instelde, moet zij het bewijs van bio-fysiologisch ouderschap leveren. De beslissing welke die 

vordering tot betwisting inwilligt, brengt meteen ook van rechtswege de vaststelling van de 

afstammingsband van de verzoekster met zich als aan de voorwaarden van art. 332quinquies BW zijn 
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voldaan (art. 330, § 3 BW). Dit is om leemten tussen de betwisting en de vaststelling te 

voorkomen.820 

 

Het bio-fysiologische ouderschap volstaat derhalve op zich niet in alle gevallen. Artikel 332quinquies 

BW handelt over het recht van verzet. Ingeval er geen verzet werd aangetekend volstaat het bio-

fysiologische ouderschap. Bij verzet wordt de grondslag van de bio-fysiologische werkelijkheid 

aangevuld. Op het verzet zijn dezelfde regels als bij de gerechtelijke vaststelling van het 

moederschap van toepassing (Supra, nrs. 175). De grondslag van deze vaststellingswijze verloopt 

aldus enigszins analoog aan die van de gerechtelijke vaststelling van het moederschap. De 

afstammingsband wordt door een rechterlijke uitspraak vastgesteld.  

De wetgever drukt met de automatische binding tussen betwisting en vaststelling het belang van het 

kind uit om een potentieel functionele afstammingsband langs moederszijde te hebben en voorkomt 

op die manier dat het kind geen juridische moeder meer heeft. Het betreft een potentieel 

functionele afstammingsband omdat de vrouw die het moederschap opeist ook de wil tot het 

opnemen van verantwoordelijkheden moet uitdrukken door een procedure in te leiden binnen een 

jaar na de ontdekking van het feit dat zij de moeder is. Die wil primeert altijd ingeval het kind de 

leeftijd van één jaar nog niet heeft bereikt. Nadien oordeelt de rechter, bij verzet, of de vaststelling 

van de afstamming niet kennelijk strijdig is met het belang van het kind. Er wordt meer gewicht 

gehecht aan de wil van de beweerde moeder (‘kennelijk strijdig’, Supra, nr. 178). De wil van het 

ontvoogde of meerderjarige kind primeert evenwel steeds.  

Merkwaardig aan deze vaststellingswijze is echter dat een huwelijksbeletsel waarvan de Koning geen 

ontheffing kan verlenen tussen de vermeende moeder en de vader, geen belet vormt om de 

afstamming via deze weg toch vast te stellen (vgl. Supra, nr. 164). Wellicht vormt dit een vergetelheid 

van de wetgever.821 Evenmin bestaat er een vergelijkbare verplichting als in art. 313, § 3 BW.822 De 

vastgestelde overspelige afstammingsband moet volgens een letterlijke lezing van de wet niet ter 

kennis worden gebracht van de echtgenoot of echtgenote. 

194. Indien het minderjarige en niet-ontvoogd kind geen bekende ouder heeft, of is de ouder ten 

aanzien van wie de afstamming vaststaat overleden dan wel in de onmogelijkheid zijn wil te kennen 

te geven, dan voorziet de wet in een kennisgeving of betekening door de ambtenaar van de 

burgerlijke stand (Supra, nr. 171). 

 

Binnen de zes maanden te rekenen van de betekening of kennisgeving kunnen de personen aan wie 

zij823 is gedaan, bij dagvaarding de vernietiging van de erkenning vorderen. De grondslag voor de 
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nietigverklaring is de bio-fysiologische werkelijkheid.824 Indien het kind op het tijdstip van de 

vordering één jaar of ouder is, moet de rechter daarenboven in concreto oordelen. De rechter 

vernietigt eveneens de erkenning indien ze kennelijk strijdig is met de belangen van het kind (art. 

329bis, § 3 BW). 

Ten slotte mag worden aangenomen dat het verstrijken van de vervaltermijn van zes maanden niet 

tot gevolg heeft dat de titularissen van de vordering tot nietigverklaring hun recht om de erkenning 

te betwisten op grond van art. 330, § 1, derde lid BW verliezen.825  

d. Moederschap ingevolge een gerechtelijk onderzoek 

195. Het moederschap dat komt vast te staan ingevolge een vonnis kan bestreden worden door 

het aanwenden van rechtsmiddelen. Overeenkomstig art. 331decies BW kunnen rechterlijke 

beslissingen inzake afstamming worden tegengeworpen zelfs aan personen die geen partij waren in 

het geding.826 Het staat die personen evenwel vrij derdenverzet tegen die beslissing in te stellen (art. 

1121 e.v. Ger.W.). Er bestaat in de rechtsleer en rechtspraak echter wel betwisting over de vraag wie 

derdenverzet kan aantekenen.827 Het is evenzeer onduidelijk of het vaderschap dat bij vonnis is 

vastgesteld en bevestigd wordt door bezit van staat nog vatbaar is voor betwisting.828 Aangezien de 

zaak bij het aanwenden van een rechtsmiddel opnieuw voor de rechter wordt gebracht, kan voor de 

grondslag naar Supra, nr. 178 worden verwezen. Verder kunnen de partijen bij de oorspronkelijke 

vordering, via de vordering tot herroeping van het gewijsde de gerechtelijke vaststelling in vraag 

trekken (art. 1132 e.v. Ger.W.).829 

 

§ 3. Langs vaderszijde 

A. Vóór de verwekking 

1. Artikel 318, § 4 BW 

196. Luidens art. 318, § 4 BW kan het vaderschap dat bij toepassing van de vaderschapsregel werd 

vastgesteld, niet worden betwist indien de echtgenoot toestemming heeft gegeven tot kunstmatige 

inseminatie of tot een andere daad die de voortplanting tot doel had, tenzij de verwekking van het 

kind hiervan niet het gevolg kan zijn. Er moet aldus aan drie voorwaarden zijn voldaan830: 

1° de echtgenoot heeft zijn instemming gegeven tot die handeling; 

2° hij heeft daarmee de verwekking van een kind bij zijn vrouw beoogd; 

3° de verwekking van het kind kan het gevolg zijn van de handeling waarin de man heeft toegestemd. 

                                                           
824

 G. VERSCHELDEN, “De moederlijke en de vaderlijke erkenning” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), 
De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (89) 116, nr. 230. 
825

 G. VERSCHELDEN, “De moederlijke en de vaderlijke erkenning” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), 
De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (89) nr. 391, 211-212; G. VERSCHELDEN, Handboek 

Belgisch Familierecht, Brugge, die Keure, 2010, nr. 254. 
826

 Zie bv. Brussel 21 december 2006, Rev.trim.dr.fam. 2007, 745. 
827

 Zie G.V., “Derdenverzet tegen een vonnis waarin het vaderschap van de echtgenoot succesvol werd betwist” (noot 
onder Antwerpen 23 april 2008), NjW 2009, 413-414. 
828

 G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Familierecht, Brugge, die Keure, 2010, nr. 260; In positieve zin: A. HEYVAERT en R. 
VANCRAENENBROECK, “art. 331decies BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 10. 
829

 F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, nr. 475. 
830

 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 632; zie verder ook uitgebreid: P. SENAEVE, “De afstamming langs 
vaderszijde binnen het huwelijk” in P. SENAEVE (ed.), Het nieuwe afstammingsrecht, Leuven, Acco, 1987, (59) 81-84. 
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De uitdrukkelijke wil van een man vóór de verwekking om het vaderschap op te nemen is bijgevolg 

de grondslag, op voorwaarde dat hij ook gehuwd is831 met de moeder op het tijdstip waarop hij de 

toestemming verleent. Aangezien ook de echtgenote832 akkoord moet gaan met deze wijze van 

voortplanting, ligt de grondslag in de wilsovereenstemming tot voortplanting die beide echtgenoten 

bindt.833 Het is niet vereist dat de echtgenoot ook de genetische (en tegelijk biologische) vader is van 

het kind. De procreatie kan het gevolg zijn van geslachtsbetrekkingen met een andere man of van de 

toepassing van een medisch begeleide voortplantingstechniek, voor zover het doel van de handeling 

(het voorwerp) maar in de voortplanting is gelegen.834 LAMPE beweert dat de onontvankelijkheid van 

de vordering tot betwisting van het vaderschap van de echtgenoot zou steunen op prenataal bezit 

van staat (“possession d’état ante natale”).835 Terecht wijst VERSCHELDEN er op dat er nog geen 

bezit van staat kan tot stand zijn gekomen, aangezien het kind op dat tijdstip zelfs nog niet eens 

verwekt is.836  

Het belang van de ‘wil’ tot vaderschap moet evenwel enigszins worden gerelativeerd. De oorzaak 

(doorslaggevende beweegredenen) van de toestemming, die een rechtshandeling is, speelt volgens 

de letter van de wet immers geen rol. De man kan bijgevolg de toestemming verlenen voor een 

medisch begeleide voortplantingsdaad in het raam van de uitvoering van een overeenkomst van 

draagmoederschap zonder de intentie te hebben om zelf juridisch de vader te worden. De wet legt in 

die situatie het vaderschap op.837 Wellicht is dit slechts zeer uitzonderlijk het geval, nu de echtgenoot 

in die situatie precies niet de juridische vader wil worden en aldus er alle belang bij heeft om niet toe 

te stemmen.  

                                                           
831

 Terzake zijn twee opvattingen mogelijk. Volgens een letterlijke lezing van de wet moet het paar gehuwd zijn op het 
ogenblik dat de ‘echtgenoot’ zijn toestemming verleent. Een interpretatie naar de geest van de wet leidt er evenwel toe dat 
een toestemming gegeven reeds vóór het huwelijk een toestemming in de zin van art. 318, § 4 BW uitmaakt. De wetgever 
beoogde immers rechtsgevolgen te koppelen aan de intentie van de echtgenoot om nog vóór de verwekking uitdrukkelijk 
duidelijk te maken dat het kind als het zijne moest worden beschouwd, zie uitgebreid: G. VERSCHELDEN, “De betwisting van 
het vaderschap van de echtgenoot na kunstmatige inseminatie”, (noot onder Rb. Gent 31 mei 2001), TBBR 2002, (29), 32 en 
de aldaar aangehaalde referenties; A. HEYVAERT, “De nieuwe procreatietechnieken en de afstammingswet van 31 maart 
1987”, Vl.T.Gez. 1988, 235, nr. 22. 
832

 Vanuit deze vaststelling werd de moeder ook het recht ontzegd om een vordering tot betwisting in te leiden. Het kind 
heeft volgens de memorie van toelichting niet het recht om tussen te komen in een beslissing van zijn ouders die een 
ouderschap op zich nemen dat zich situeert tussen het biologische ouderschap en vormen van socio-affectief ouderschap 
zoals adoptie, zie: X. DIJON, “La filiation paternelle de l’enfant né par insémination artificielle avec donneur”, TBBR 1990, 
(95) 99, nr. 9. 
833

 De wil tot voortplanting van de man volstaat tekstexegetisch bekeken. Indien de voortplanting het gevolg is van 
geslachtsbetrekkingen, kan er immers een discrepantie ontstaan tussen de wil van de echtgenoot die gelegen is in het 
procreatieve karakter van de daad en de wil van de echtgenote die enkel gericht is op de daad zelf. Dit vormt een afwijking 
van de grondslag, nl. de beslissing tot voortplanting die beide echtgenoten bindt, zie: A. HEYVAERT en R. 
VANCRAENENBROECK, “Art. 318 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 7. 
834

 G. BAETEMAN, “Het afstammingsrecht in België”, TPR 1989, (1539) 1559, nr. 25; G. VERSCHELDEN, “De betwisting van 
het vaderschap van de echtgenoot na kunstmatige inseminatie”, (noot onder Rb. Gent 31 mei 2001), TBBR 2002, (29) 32-33 
en de aldaar aangehaalde referenties; G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch familierecht, Brugge, die Keure, 2010, nr. 208. 
835

 M.-F. LAMPE, “Procréation assistée – Problèmes éthiques et juridiques liés au sort de l’embryon – Statut de l’enfant à 
naître", Rev.trim.dr.fam. 1986, (129) 165, nr. 23, d-1). 
836

 G. VERSCHELDEN, Origineel ouderschap herdacht, Brugge, die Keure, 2005, 114, nr. 192; Contra: F. SWENNEN, 
“Familierecht in kort bestek” in Recht in kort bestek nr. 4, Antwerpen, Intersentia, 2007, ed. 2, 36, nr. 78. 
837

 Vgl. M.-N. VEYS, “Afstamming na medisch begeleide voortplanting en draagmoederschap”, TBBR 2006, (402) 408, nr. 30; 
G. VERSCHELDEN, “De betwisting van het vaderschap van de echtgenoot na kunstmatige inseminatie”, (noot onder Rb. 
Gent 31 mei 2001), TBBR 2002, (29) 33 nr. 19; vgl. A. HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK, “Art. 318 BW” in Comm.Pers., 
Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 8, die het voorbeeld aanhalen van een ontwricht huwelijk waarbij de vrouw een relatie 
heeft met een andere man die fertiliteitsproblemen heeft en waarbij de echtgenoot de toestemming geeft tot KI, evenwel 
zonder de intentie het juridische vaderschap op zich te nemen. 
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De wijze waarop de toestemming moet gegeven worden, is niet bepaald door de wet. Een 

schriftelijke toestemming is bijgevolg niet onontbeerlijk.838 

Ten slotte kan opgemerkt worden dat bij wet van 1 juli 2006 wijzigingen werden aangebracht aan de 

vaderschapsregel (art. 316bis BW, Infra, nr. 208). De vaderschapsregel werkt in een viertal 

opgesomde situaties waarin de echtgenoten een afzonderlijke verblijfplaats (mogen) betrekken niet 

meer van rechtswege indien het kind meer dan 300 dagen na (de toelating tot) het afzonderlijke 

verblijf wordt geboren. Het is niet uitgesloten dat een echtgenoot de toestemming tot medisch 

begeleide voortplanting verleent en vervolgens een afzonderlijke verblijfplaats (mag) betrek(t)(ken) 

(cf. art. 316bis BW) zonder die toestemming in te trekken. Welnu, indien de echtgenote alsnog het 

kind laat verwekken en er wordt geen gemeenschappelijke verklaring afgelegd, wordt het 

vaderschap niet (meer)839 van rechtswege t.a.v. die (ex-)echtgenoot vastgesteld.  

197. Het huwelijkse kader speelt een belangrijke rol. Artikel 318, § 4 BW is enkel van toepassing 

op gehuwden. Dit past binnen de abstracte opvatting van de wetgever dat een kind het beste wordt 

opgevoed binnen een duurzame affectieve samenwoning tussen twee personen, wat het huwelijk 

geacht wordt te zijn (Supra, nr. 32).  

 

Vallen evenwel niet onder het toepassingsgebied van art. 318, § 4 BW hoewel zij ook duurzaam 

affectief kunnen samenwonen: de wettelijk samenwonende en feitelijk samenlevende mannelijke 

partner van de moeder. Dit hangt samen met de beperking van het toepassingsgebied van het 

vermoeden van vaderschap tot kinderen geboren of verwekt binnen een huwelijk (zie art. 315 en art. 

317 BW, Infra, nr. 207). Indien aldus een feitelijk samenlevende of wettelijk samenwonende 

mannelijke partner zijn toestemming heeft gegeven tot kunstmatige inseminatie of tot een andere 

daad die de voortplanting tot doel had met het oog op de verwekking van een kind, wordt hij volgens 

het recht niet van rechtswege de juridische vader van dat kind. Indien de man niet de biologische 

vader is van het kind en de moeder weigert haar medewerking te verlenen, wordt het voor die man 

bijzonder moeilijk om een afstammingsband te vestigen met dat kind. Omgekeerd kan de partner die 

aanvankelijk zijn toestemming verleende in die situatie eenvoudig zijn verantwoordelijkheid 

ontlopen en weigeren om een juridische band met het kind te (laten) vestigen. In de rechtsleer wordt 

om die redenen de lege ferenda bepleit de toestemming tot voortplanting door de buitenhuwelijkse 

partner gelijk te stellen met de erkenning van het vaderschap van het aldus te verwekken kind.840 De 

MBV-wet brengt hier deels verandering in (Infra, nr. 198).  

2. De MBV-wet 

                                                           
838

 G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Familierecht, Brugge, die Keure, 2010, nr. 209 en de verwijzingen pro en contra 
aldaar.  
839

 Vóór de wet van 1 juli 2006 kon enkel via een gemachtigde erkenning (oud art. 320 BW) het kind een andere juridische 
vader bekomen.  
840

 A. HEYVAERT, “De nieuwe procreatietechnieken en de afstammingswet van 31 maart 1987”, Vl.T.Gez. 1988, 235, nr. 23; 
P. SENAEVE, “Juridische implicaties van nieuwe ontstaansvormen van menselijk leven”, RW 1985-86, (625) 635, nr. 24; zie 
hierover uitgebreid: N. MASSAGER, Les droits de l’enfant à naître, Brussel, Bruylant, 1997, 617, die het Franse systeem, 
ingevoerd in 1994 (art. 311-20 C.Civ.), voorstaat. Aan de toestemming tot voortplanting wordt niet van rechtswege de 
erkenning van het kind gekoppeld. Het Franse recht biedt een alternatief: ofwel erkennen ofwel komt de aansprakelijkheid 
van de toestemmende man jegens de moeder en het kind in het gedrang. Zie meer deel III, hoofdstuk 4. 
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198. De nieuwe bepalingen met gevolgen voor het afstammingsrecht werden opgenomen in de 

MBV-wet.841 Er moet evenwel op worden gewezen dat de MBV-wet op zich geen 

afstammingsbanden vestigt842, maar enkel de personen aanwijst in wier voordeel de 

afstammingsregels werken na medisch begeleide voortplanting, in het bijzonder ingeval er gameten 

of embryo’s van een donor resp. een donorpaar afkomstig zijn.843 Indien medisch begeleide 

voortplanting wordt toegepast met gameten of embryo’s afkomstig van het wenspaar, blijven de 

gewone afstammingsregels integraal van toepassing. 

 

199. Het aanwenden van donormateriaal in het kader van medisch begeleide voortplanting leidt 

tot een splitsing tussen het wensouderschap en het genetische ouderschap (Supra, nr. 26). De 

wetgever moest bepalen wie een afstammingsband met een kind kon verkrijgen. De gewone 

afstammingsregels werken niet steeds in het voordeel van de wensvader. Uit de wet en de 

parlementaire voorbereiding844 volgt zeer duidelijk dat de wetgever niet wil dat de donor of het 

donorpaar een afstammingsband kan verkrijgen of enig ander vermogensrechtelijk gevolg kan 

bekomen ten gevolge van die genetische band, althans niet zonder medewerking van alle 

betrokkenen.845 De regels van het afstammingsrecht werken steeds in het voordeel van de 

wensouders. Dit geldt evenwel niet voor de lesbische partner of echtgenote van de moeder die mede 

de overeenkomst met het fertiliteitscentrum ondertekende. Enkel door middel van adoptie kan zij 

een afstammingsband verkrijgen t.a.v. het kind (Supra, nr. 142).846  

 

Voor de donatie van overtallige embryo’s levert dit in de praktijk weinig verschil op. Deze vorm is 

steeds anoniem (art. 22, tweede lid MBV-wet) zodat het weinig waarschijnlijk is dat het donorpaar 

ooit een afstammingsband tracht te verkrijgen met het kind of omgekeerd. Niettemin heeft een 

uitdrukkelijke regeling het voordeel dat het elke draagmoederschapsconstructie uitsluit. De 

wensouders in wier voordeel de afstammingsregels spelen zijn immers steeds de ontvangers van het 

embryo. Gameten kunnen daarentegen ook op niet-anonieme wijze worden gedoneerd (zie art. 57, 

eerste lid MBV-wet). Een bekende donor kan wel problemen opleveren, welke door de nieuwe 

bepalingen m.b.t. de afstamming (deels) worden opgevangen. Ook hier zijn de ontvangers van de 

gameten steeds de wensouders in wier voordeel de regels van het afstammingsrecht spelen. 

                                                           
841

 Een grondige bespreking ervan kan echter nergens in de parlementaire voorbereiding worden teruggevonden, zie ook 
het Wetsvoorstel inzake de medisch begeleide voortplanting, Verslag namens de werkgroep bio-ethiek, Parl.St. Senaat 
2004-05, nr. 3-418/2, 108 alwaar wordt gewezen dat over de juridische vraagstukken nog grondig moet worden nagedacht.  
842

 Zie de kritiek op deze bepaling als zou er ook t.a.v. de lesbische mee-moeder van rechtswege een afstammingsband 
worden gevestigd, wat niet het geval is: Wetsontwerp betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming 
van de boventallige embryo’s en de gameten, Verslag namens de commissie voor de sociale aangelegenheden, Parl.St. 
Senaat 2005-06, nr. 3-1440/9, 125. 
843

 Vgl. Frankrijk: art. 311-19 en 311-20 C.Civ., zie uitgebreid: V. SEBAG, Droit et bioéthique, Brussel, Larcier, 2007, 135, nr. 
296.  
844

 Zie: Wetsontwerp betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s en 
de gameten, Verslag namens de commissie voor de sociale aangelegenheden, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/9, 123-
126; Wetsontwerp betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo’s en de 
gameten, Verslag namens de commissie voor de volksgezondheid, het leefmilieu en de maatschappelijk hernieuwing, 
Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 51K2567/4, 7.  
845

 Dit vormt overigens nogmaals een bevestiging dat volgens de wetgever de spermadonor a fortiori niet als principiële 
omgangsgerechtigde kan worden beschouwd. Enkel indien een bijzondere affectieve band wordt aangetoond, kan de 
spermadonor een omgangsrecht overeenkomstig art. 375bis BW verkrijgen. Zie nochtans in die zin op grond van het 
natuurrecht: Jeugdrb. Antwerpen 21 januari 2003, RABG 2003, afl. 16, 941, kritische noot A. HEREMANS.  
846

 Zie uitgebreid: T. WUYTS, “De afstamming na medisch begeleide voortplanting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. 
VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, nrs. 528-565. 
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200. De wet definieert een ‘wensouder’ als elke persoon die heeft besloten om ouder te worden 

door middel van medisch begeleide voortplanting, ongeacht of dit met zijn eigen gameten of 

embryo’s gebeurt of niet (art. 2, f) MBV-wet). Verder maakt de wet een onderscheid tussen de donor 

en de ontvanger van overtallige embryo’s847 en de donor en ontvanger van overtallige gameten848.  

De wet geeft met voorgaande definities zeer goed aan dat de ‘wil’ om een kind te verwekken en het 

als ‘eigen’ kind te beschouwen (‘ouder’) de grondslag vormt voor de vestiging van een 

afstammingsband in deze situatie.  

201. Uit art. 27 en 56 MBV-wet volgt dat de MBV-wet twee belangrijke correcties aanbrengt op de 

gewone regels inzake afstamming: 

1° In geval van donatie van gameten of embryo’s wordt de genetische band als grondslag van de 

juridische afstamming vervangen door die van het wensouderschap. Voor de vaststelling van de 

afstamming langs moederszijde heeft dit beginsel weinig invloed. De juridische moeder is de vrouw 

die van het kind bevallen is en aldus een bio-fysiologische band heeft met dat kind (Supra, nr. 159). 

Voor de vaststelling van de afstamming langs vaderszijde is dit daarentegen wel van fundamenteel 

belang. De biologische band valt langs vaderszijde immers steeds samen met de genetische band.  

2° Er kan geen rechtsvordering betreffende de afstamming of de daaruit voortvloeiende 

vermogensrechtelijke gevolgen worden ingesteld tegen of door de donor. Het begrip 

“rechtsvordering betreffende de afstamming” wordt gepreciseerd in de definitie: “zonder dat een 

afstammingsband kan worden vastgesteld (eigen onderlijning) tussen het ongeboren kind en de 

donor” (eigen onderlijning). Aldus betreft het alle vorderingen die op rechtstreekse of 

onrechtstreekse wijze kunnen leiden tot de vaststelling van een afstammingsband t.a.v. een donor. 

Hieronder zijn aldus niet de vorderingen tot betwisting van een t.a.v. de donor vastgestelde 

afstammingsband en de gecombineerde vordering (betwisting met vaststelling) ingesteld door een 

wensouder begrepen. Dit is ook logisch omdat een erkenning door de donor, mits naleving van de 

door de wet voorgeschreven toestemmingen, immers steeds mogelijk is. Op de ambtenaar van de 

burgerlijke stand of de notaris rust geen onderzoeksplicht om na te gaan of het kind werd verwekt 

door middel van medisch begeleide voortplanting met gedoneerde gameten of embryo’s. Die 

verplichting werd immers niet uitdrukkelijk in de wet opgenomen. Bovendien is een erkenning op 

zich een rechtshandeling en geen rechtsvordering. Een correctie via de vordering tot betwisting van 

een t.a.v. de donor vastgestelde afstammingsband blijft mogelijk, hetgeen volledig strookt met de 

ratio legis.849 

B. Tijdvak tussen de verwekking en de geboorte 

202. Overeenkomstig art. 328, tweede lid BW kan een verwekt kind reeds erkend worden. 

Krachtens art. 319 BW is een erkenning enkel mogelijk indien de afstamming langs vaderszijde niet 

vaststaat op grond van art. 315 of 317 BW. Bijgevolg kan een kind dat niet onder het 
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 Dit zijn embryo’s aangemaakt in het kader van een medisch begeleide voortplanting, maar die niet bij een vrouw werd 
ingeplant (art. 2, d) MBV-wet). 
848

 Dit zijn gameten die zijn weggenomen in het kader van medisch begeleide voortplanting maar die daarvoor niet 
onmiddellijk zijn gebruikt (art. 2, l) MBV-wet). 
849

 Anders: H. CASMAN, "Actueel Belgisch afstammingsrecht in vogelvlucht", Not.Fisc.M. 2008, (119) 127, die dit evenwel 
niet verantwoordt. Merk echter op dat deze opvatting ertoe leidt dat een (aanvankelijke) donor met gezins- en familieleven 
in de absolute onmogelijkheid verkeert om een afstammingsband te vestigen. Verder zou dit controleverplichtingen in 
hoofde van de notaris en de ambtenaar burgerlijke stand met zich mee kunnen brengen. Op beiden rust immers de plicht 
om de wettelijke vereisten te onderzoeken.  
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toepassingsgebied van de vaderschapsregel zou vallen, reeds vóór de geboorte worden erkend. De 

regels inzake de vaderlijke en moederlijke erkenning werden op elkaar afgestemd. Dezelfde 

grondslagen zijn van toepassing (Supra, nr. 166). De erkenning heeft maar pas uitwerking vanaf de 

vaststelling van de geboorte. 

 

Ook ingeval de bio-fysiologische moeder (zie art. 329bis, § 2, eerste lid BW850) niet toestemt, kan de 

potentiële afstamming langs vaderszijde reeds komen vast te staan vóór de geboorte. De man die het 

vaderschap van het kind opeist, kan immers de vordering tot vervangende machtiging inleiden (cf. 

art. 329bis, § 2 BW) vóór de geboorte (art. 328bis BW). Indien alsnog de nodige toestemming wordt 

ontvangen of de vordering wordt gegrond verklaard851 nog vóór de aangifte van de geboorte, kan de 

afstamming langs moederszijde (cf. art. 312 BW) en langs vaderszijde gelijktijdig vast komen te staan. 

De grondslagen voor de vestiging van een afstammingsband zijn objectief: 

1° de authentiek vastgestelde wil van de erkennende man en de toestemming van de biologische 

moeder (vgl. met een overeenkomst); 

2° bij ontstentenis van toestemming, de wil van de man aangevuld door de biologische werkelijkheid 

en de ontstentenis van een in art. 375 Sw. bedoeld feit gepleegd door de vader die het kind wil 

erkennen op de persoon van de moeder tijdens de wettelijke periode van verwekking en die 

daarvoor werd schuldig verklaard (art. 329bis, § 2, laatste lid BW). 

De wetgever geeft hiermee aan dat het belang van het kind gediend is door zo snel mogelijk een 

vastgestelde en potentieel functionele afstammingsband te hebben met een vader. Het betreft een 

potentieel functionele afstammingsband omdat van de man wordt vereist dat hij de wil heeft om een 

afstammingsband te vestigen en niet tegen de wil van de moeder het kind heeft verwekt bij haar. 

203. Ook ingeval er een beroep werd gedaan op medisch begeleide voortplanting moet de partner 

die aanvankelijk mee de overeenkomst met het fertiliteitscentrum ondertekende, het kind nog 

erkennen. De MBV-wet wijst niet van rechtswege de wensvader tot juridische vader aan. De gewone 

regels inzake een erkenning zijn van toepassing.  

 

Indien de toestemming tot erkenning wordt geweigerd, kan het niet-biologische vaderschap, door 

donatie van sperma in het kader van medisch begeleide voortplanting, geen belet vormen voor de 

wensvader om toch de machtiging tot erkenning te verkrijgen. De MBV-wet bepaalt dat de regels van 

het afstammingsrecht werken in het voordeel van de wensvader (art. 27, eerste lid en art. 56, eerste 

lid MBV-wet). De grondslag van de biologische werkelijkheid (zie art. 329bis, § 2, derde lid BW) wordt 

op die manier op zij geschoven ten voordele van de wensvader die (mee) toestemde in de daad van 

medisch begeleide voortplanting in de overeenkomst met het fertiliteitscentrum (Supra, nr. 201). Een 

andere man die het kind wenst te erkennen kan dit voordeel niet inroepen.852  

                                                           
850

 Onder het oude recht werd reeds aangenomen dat de biologische moeder de toestemming tot prenatale erkenning cf. 
het oud art. 319, §§ 3-4 BW moest verlenen onder verwijzing naar het adagium infans conceptus pro jam nato habetur…, 
zie: A. HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK, “Art. 328 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 6. 
851

 Opgemerkt wordt dat een onomstotelijk bewijs van genetisch vaderschap tijdens de zwangerschap moeilijk te leveren 
valt, gelet op de risico’s die een vruchtwaterpunctie met zich meebrengen: G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch 

familierecht, Brugge, die Keure, 2010, nr. 111. 
852

 Vgl. Wetsontwerp betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s en 
de gameten, Verslag namens de commissie voor de sociale aangelegenheden, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/9, 124. 
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De spermadonor kan het kind met toestemming van alle betrokkenen, voor zover de wet dit vereist, 

erkennen.853 De MBV-wet vormt geen belet daarvoor. In voorkomend geval kan de wensvader het 

vaderschap van de spermadonor met succes betwisten (Infra, nr. 232). Ingeval de toestemming tot 

erkenning wordt geweigerd, belet de MBV-wet echter dat de spermadonor een machtiging tot 

erkenning kan verkrijgen.854 Het is evenwel aan de juridische moeder of het kind om aan te tonen dat 

het kind verwekt kan zijn door middel van medisch begeleide voortplanting met donorsperma. Eens 

dit wordt aangetoond, is de vordering onontvankelijk. 

204. Artikel 328bis BW laat toe dat het vaderschap dat zou komen vast te staan op grond van art. 

315 of 317 BW (vaderschapsregel) reeds wordt betwist vóór de geboorte.855 De vordering tot 

betwisting kan vóór de geboorte enkel worden ingeleid door de man die het vaderschap van het kind 

opeist856 (art. 328bis BW) en niet door de moeder of de man die door het recht zou aangewezen 

worden als de juridische vader.857 Dit onderscheid in behandeling wordt verantwoord door het feit 

dat de betwisting van het vaderschap door de man die het vaderschap opeist slechts kan worden 

ingewilligd indien het vaderschap in zijne hoofde komt vast te staan (art. 318, § 5 BW).858 De wet 

geeft daar mee aan dat het kind belang erbij heeft om zo snel mogelijk na de geboorte een 

potentieel functionele afstammingsband te hebben langs vaderszijde.  

 

De grondslagen zijn cumulatief: 

1° de wil van de man tot opeising van het vaderschap, aangezien hij een vordering moet inleiden; 

2° de biologische werkelijkheid: de man die het kind opeist moet de vader zijn; 

3° de ontstentenis van een verzoek tot verwerping van één van de partijen, indien de man die het 

vaderschap opeist wordt veroordeeld wegens een in artikel 375 Sw. bedoeld feit gepleegd op de 

persoon van de moeder tijdens de wettelijke periode van verwekking. 

                                                           
853

 Zie uitgebreid: T. WUYTS, “De afstamming na medisch begeleide voortplanting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. 
VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 538, 319-320 en 329, nr. 
551. 
854

 Anders: C. MELKEBEEK, “Waar zit het verschil in belang tussen een kind van 364 dagen en een kind van 366 dagen oud?” 
(noot onder GwH 16 december 2010), TJK 2011, (140) 142 die van oordeel is dat de rechter de erkenning alsdan slechts kan 
weigeren als ze kennelijk strijdig is met het belang van het kind hoewel niet duidelijk is of de auteur ook de spermadonor in 
de zin van de MBV-wet bedoelt.  
855

 Dit werd mogelijk gemaakt door art. 369 van de reparatiewet van 27 december 2006, BS 28 december 2006, ed. 3. De 
wijziging werd ingegeven door de gelijkvormigheid met de erkenning. Een erkenning is wél mogelijk vóór de geboorte, 
zodus moet, volgens de wetgever, ook een vordering tot betwisting met automatische vaststelling van het vaderschap 
reeds vóór de geboorte mogelijk zijn, zie: Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. 
Kamer 2006-07, nr. 51K2760/1, 239-240; Zie bv. Rb. Luik 25 januari 2008, Rev.trim.dr.fam. 2009, 477; Rb. Luik 23 mei 2008, 
Rev.trim.dr.fam. 2009, 490; Rb. Luik 5 december 2008, Rev.trim.dr.fam. 2009, 493, noot J. SOSSON. 
856

 Onder het oude recht beschikte de genetische vader, ingeval het vaderschap werd vastgesteld bij toepassing van de 
vaderschapsregel, niet over de mogelijkheid een vordering tot betwisting van dit vaderschap in te stellen. Het Arbitragehof 
oordeelde dat dit niet strijdig was met het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van non-discriminatie (zie Arbitragehof 11 
februari 1998, nr. 12/98). Niettemin vond de wetgever dit schokkend, nu de genetische vader volledig was aangewezen op 
de houding van de moeder, en voerde aldus een nieuwe titularis in, zie: Verslag namens de subcommissie familierecht, Parl. 

St. Kamer 2004-05, nr. 51-597/24, 59; de uitbreiding naar alle titularissen zou de gezinsrust al te zeer verstoren, zie de 
aangenomen amendementen nrs. 112 en 134 (subamendement): Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 51K597/26; Parl.St. Kamer 
2004-05, nr. 51K597/29. 
857

 Zie de kritiek hierop: 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, nr. 167, 80-81. 
858

 Zie Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 51K2760/1, 
240.  
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Het bezit van staat en het recht van verzet hebben geen invloed op deze wijze van vaststelling. Het 

lijkt m.i. onmogelijk om feitelijk reeds een staat te bezitten die juridisch nog niet bestaat. De vraag 

rijst daarenboven wie als partij in de zin van art. 332quinquies, § 4 BW moet aangemerkt worden? 

Het verwekte kind kan alleszins niet als partij worden beschouwd, laat staan worden 

vertegenwoordigd. Het is immers nog geen juridische persoon.859 Evenmin kan op grond van een 

letterlijke lezing van de wettekst de potentiële juridische vader en/of moeder worden bedoeld, nu 

art. 332bis BW verwijst naar de personen wier vader- of moederschap vaststaan wat in geen geval 

mogelijk is vóór de vaststelling van de geboorte. Bovendien werd in de wet geen bijzondere bepaling 

zoals in art. 329bis, § 2, eerste lid BW860 ingeschreven. Niettemin heeft de prenatale betwisting met 

vaststelling van (potentieel) vaderschap maar zin indien er een partij is tegen wie de vordering kan 

ingeleid worden.861 Aangenomen moet worden dat dit naar analogie met de erkenning tegen de 

biologische moeder moet worden ingesteld.  

Ten slotte kan opgemerkt worden dat het bewijs van biologisch vaderschap vóór de geboorte zeer 

moeilijk te leveren valt, tenzij het kind werd verwekt met behulp van een medisch begeleide 

voortplantingstechniek. Er zou immers een vruchtwaterpunctie uitgevoerd moeten worden, zijnde 

een onderzoek waarvan geweten is dat het niet zonder risico’s is.862 In de rechtspraak wordt soms 

een beroep gedaan op het onrechtstreekse bewijs (art. 318, § 3 BW) hoewel de toepassing er van 

niet steeds strookt met de bedoeling van de wetgever. Het kan in ieder geval door alle wettelijke 

bewijsmiddelen geleverd worden en dus ook door ernstige en met elkaar overeenstemmende 

vermoedens.863  

205. Naar het oordeel van MASSAGER kan er prenataal bezit van staat ontstaan t.a.v. de partner 

die heeft toegestemd in KID of heterologe in-vitrofertilisatie en die tijdens de zwangerschap de 

indruk heeft gewekt dat hij de vaderrol zou opnemen. Het bezit van staat dient aan de vereisten van 

art. 331nonies BW te voldoen (Supra, nr. 149). Het vaderschap zou in dat geval gerechtelijk kunnen 

worden vastgesteld864 als hij het kind niet vrijwillig erkent865 of heeft kunnen erkennen866. Bezit van 

                                                           
859

 Zie C. CASTELEIN en T. WUYTS, l.c., 786-787; Vgl. A. HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK, “Art. 331bis BW”, in 
Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 1. 
860

 In art. 329bis, § 2, eerste lid BW wordt gepreciseerd: “indien de erkenning voor de geboorte van het kind gebeurt, de 
moeder, vooraf daarin toestemt”. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat het de biologische moeder betreft. 
861

 Ook art. 332quater, tweede lid BW is niet van toepassing, aangezien het enkel de situatie viseert waarbij één van de 
personen die moet gedagvaard worden, overleden is. 
862

 Vgl. D. PIGNOLET, “Het nieuwe afstammingsrecht”, T.Not. 2007, (56) 61, voetnoot 19, evenwel m.b.t. de weigering door 
de biologische moeder van de prenatale erkenning; Vgl. G. VERSCHELDEN, “Het hervormde afstammingsrecht: een nieuw 
compromis tussen biologisch en sociaal ouderschap”, RW 2007-08, (338) 347, nr. 41, i.h.b. voetnoot 63; J. SOSSON, “À 
propos de l’action en contestation de paternité introduite par le père biologique avant la naissance” (noot onder Rb. Luik 5 
december 2008), Rev.trim.dr.fam. 2009, (495) 501 die er op wijst dat de kans op een miskraam 1/200 bedraagt; Vgl. P. 
SENAEVE, “Ontwikkelingen in het afstammingsrecht 2007-2010” in P. SENAEVE en J. DU MONGH (eds.), Personen- en 

Familierecht 2010-2011. Themis vormingsonderdeel 61, Brugge, die Keure, 2011, (1) 16, nr. 39; N. MASSAGER, “Trois ans 
d’application de la nouvelle loi en matière de filiation”, Act.dr.fam. 2010, (101) 115-116 die zich afvraagt wat dan het nut is 
van een prenatale betwisting en volgens haar een ongeoorloofde discriminatie inhoudt.  
863

 Zie uitgebreid: J. SOSSON, “À propos de l’action en contestation de paternité introduite par le père biologique avant la 
naissance” (noot onder Rb. Luik 5 december 2008), Rev.trim.dr.fam. 2009, 495-504, de auteur wijst erop dat sommige 
rechtspraak soms een a contrario bewijs toelaat in die zin dat het vaderschap van de beweerde biologische vader 
voortvloeit uit het bewijs van het niet-vaderschap van de echtgenoot. 
864

 In die situatie wordt het bezit van staat aangewend als bewijsmiddel in het kader van een gerechtelijke procedure naar 
het onderzoek van het vaderschap.  
865

 N. MASSAGER, Les droits de l’enfant à naître, Brussel, Bruylant, 1997, nr. 284, 615-617 ; DIJON is van mening dat de 
weigering tot erkenning in die situatie een fout uitmaakt die aanleiding kan geven tot vergoeding van schade : X. DIJON, “La 
filiation paternelle de l’enfant né par insémination artificielle avec donneur”, TBBR 1990, (95) 102, nr. 14. 
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staat kan volgens deze opvatting aldus volgen uit gedragingen die dateren van reeds vóór de 

geboorte.867 In de meeste gevallen zou dit voor de biologische vader die het vaderschap van de 

echtgenoot van de moeder wil betwisten vóór de geboorte geen struikelblok opleveren, aangezien 

deze laatste vaak van zijn potentieel vaderschap afwil ingeval dit niet overeenstemt met de 

biologische werkelijkheid.868 

 

Deze stelling kan echter niet worden gevolgd.869 Het is onmogelijk om reeds feitelijk een staat te 

bezitten die juridisch nog niet bestaat. Het kind kan pas een staat verkrijgen vanaf het tijdstip dat het 

levend en levensvatbaar geboren is. Zelfs indien wordt aangenomen dat de infans conceptus pro iam 

nato habetur quotiens eius agitur-regel zo ruim wordt geïnterpreteerd dat de juridische 

persoonlijkheid kan terugwerken vóór de geboorte telkens dit in zijn voordeel en aldus reeds bezit 

van staat kan ontstaan vóór de geboorte, wordt voorbijgegaan aan het essentieel wederkerige 

karakter van de notie “bezit van staat” (Supra, nr. 148). Het kind kan bezwaarlijk de man reeds vóór 

de geboorte als zijn vader hebben beschouwd en als zodanig hebben behandeld. Er kan ten slotte 

nog opgemerkt worden dat het bezit van staat als bewijs voor het ouderschap sinds de wet van 1 juli 

2006 steeds weerlegbaar (Supra, nr. 178) is door de ontstentenis van een biologische band aan te 

tonen (art. 332quinquies, § 3 BW). Het prenatale bezit van staat zou hoogstens nog een bewijsrol 

kunnen vervullen bij een prenatale betwisting met vaststelling van het vaderschap (art. 328bis j° art. 

318 BW), aangezien het rechtstreekse bewijs van genetisch vaderschap vóór de geboorte moeilijk 

valt te leveren. De wet kent voor deze vaststellingswijze nochtans geen bewijsrol toe aan het bezit 

van staat (Supra, nr. 204; art. 318, § 5 j° art. 332quinquies BW). Er kan aangenomen worden dat 

ingeval deze feiten voldoende gewichtig en overeenstemmend zijn, zij het bewijs van vaderschap 

kunnen leveren, nu het bewijs van vaderschap wel door alle middelen kan geleverd worden (zie 

hierna).  

Merk ten slotte ook op dat bezit van staat eveneens de vordering tot betwisting belet (Supra, nr. 

184). Indien wordt aangenomen dat bezit van staat reeds vóór de geboorte of kort na de geboorte 

kan ontstaan op basis van eenzijdige gedragingen, wordt het recht om het ouderschap te betwisten 

in het licht van biologische bewijzen nog meer theoretisch (vgl. Infra, nr. 225). Het bezit van staat 

wordt immers in alle situaties door de wet op dezelfde wijze ingevuld (zie art. 331nonies BW). 

206. Voorgaande vaststelling belet evenwel niet dat gedragingen tijdens de zwangerschap een 

aanwijzing kunnen vormen van biologisch (niet-)ouderschap. In die zin hield het Hof van Beroep te 

Brussel bij arrest van 22 maart 2004 rekening met het feit dat de gewezen echtgenoten in hun 

overeenkomst voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming, opgesteld tijdens de 

                                                                                                                                                                                     
866

 In die zin: Rb. Aarlen 19 april 1991, Rev.trim.dr.fam. 1991, 388; in casu nam de rechtbank het bewijs van bezit van staat 
aan t.a.v. een man die binnen het jaar na de geboorte van het kind overleed, hij vóór en na de geboorte samenwoonde met 
de moeder, het kind altijd als het zijne heeft behandeld en de gewezen echtgenote verklaart nooit te hebben ontkend dat 
het kind de zoon van de gewezen echtgenoot was. 
867

 N. MASSAGER, “La filiation” in X., Droit des personnes et des familles. Chronique de jurisprudence 1999-2004, Les dossiers 

du journal des tribunaux, nr. 56, Brussel, Larcier, 2006, 389 ; Y.-H. LELEU, “Le droit transitoire de la prescription des actions 
relatives à la recherche de filiation adultérine” (noot onder Rb. Brussel 12 januari 1993), JT 1993, (845) 846, nr. 6; F. 
SWENNEN, “Familierecht in kort bestek” in Recht in kort bestek nr. 4, Antwerpen, Intersentia, 2007, ed. 2, 36, nr. 78; In die 
zin ook : Luik 7 februari 1995, Rev.trim.dr fam. 1995, 655 ; Rb. Luik 14 september 1990, Rev.trim.dr fam. 1991, 200. 
868

 J. SOSSON, “À propos de l’action en contestation de paternité introduite par le père biologique avant la naissance” (noot 
onder Rb. Luik 5 december 2008), Rev.trim.dr.fam. 2009, (495) 496. 
869

 Vgl. de beoordeling of er bezit van staat is tot stand gekomen bij een vordering tot betwisting van de erkenning: 
Antwerpen 3 maart 2004, NjW 2004, 1350, noot G.V. 
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zwangerschap voor een notaris, verklaarden dat de echtgenoot niet de biologische vader van het 

kind was.870  

 

C. Op het tijdstip van de geboorte 

207. Het juridische vaderschap van de echtgenoot komt van rechtswege vast te staan vanaf het 

tijdstip van de geboorte, indien het kind wordt geboren tijdens het huwelijk871 of binnen de 300 

dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk (art. 315 BW, zgn. 

vaderschapsregel).872  

 

Zoals aangetoond in het inleidende deel (Supra, nr. 32), oordeelde de wetgever destijds dat het 

huwelijk het beste opgroeikader voor een kind vormde. Deze regel werd enerzijds verantwoord door 

de wettelijke verplichting van deze man en deze vrouw om met elkaar geslachtsgemeenschap te 

hebben (via de plicht tot samenwoning) en om geen geslachtsgemeenschap met anderen te hebben 

(getrouwheid), anderzijds door te stellen dat als een man huwt met een vrouw, hij daardoor 

aanvaardt om als juridische vader te worden aangewezen van ieder kind van wie deze vrouw tijdens 

het huwelijk zal bevallen.873 

Actueel vormt het huwelijk in de optiek van de wetgever nog steeds een geschikt opgroeikader. Het 

is de grondslag voor de vaststelling van rechtswege van het juridische vaderschap. De wet drukt daar 

mee uit dat het kind er belang bij heeft om zo snel mogelijk van rechtswege een afstammingsband 

t.a.v. twee personen (Supra, nr. 159 wat betreft het moederschap) te hebben die, in beginsel althans, 
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 Brussel 11 maart 2004, Rev.trim.dr.fam. 2004, 1124; zie ook Bergen 14 mei 2002, TBBR 2005, 542, noot M.D. alwaar het 
hof de vordering tot betwisting ingeleid door de echtgenoot inwilligde op grond van o.m. een attest van een gynaecoloog 
alwaar uit bleek dat de moeder alleen op consultatie was gekomen en geschriften uitgaande van vrienden en familie van de 
echtgenoten, waaruit bleek dat de partijen elkaar pas voor het eerst ontmoetten toen de vrouw al twee maanden zwanger 
was. Deze stukken, in combinatie met de verklaringen van de partijen, vormden ernstige, precieze en overeenstemmende 
vermoedens die het Hof tot de conclusie brachten dat de echtgenoot niet de vader van het kind kon zijn; Rb. Doornik 29 
juni 1998, JLMB 1999, 1536, alwaar het bewijs van vaderschap van een overleden man werd aangebracht door met elkaar 
convergerende feitelijke elementen, zoals de samenwoning met de moeder tijdens de zwangerschap, de eerdere erkenning 
van een ander kind, enz. 
871

 De amendementen (zie Verslag namens de subcommissie familierecht, Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 51K597/24, 17 en 19) 
ingediend ter navolging van het voorstel van SENAEVE (zie Verslag namens de subcommissie familierecht, Parl.St. Kamer 
2004-05, nr. 51K597/24, 105-106 en ook Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met 
betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. 
Senaat 2005-06, nr. 3-1402/7, 64) om de vaderschapsregel uit te breiden naar wettelijk samenwonenden waartussen geen 
huwelijksbeletsel bestaat waarvoor de Koning geen dispensatie kan verlenen, werden niet aangenomen. De volgende 
redenen werden daarvoor opgegeven: 1° het huwelijk valt te onderscheiden van de wettelijke samenwoning; 2° bijzonder 
weinig koppels kiezen voor wettelijke samenwoning; 3° de vaderschapsregel ligt in het verlengde van de wederzijdse 
rechten en plichten van de echtelieden; 4° de wettelijke samenwoning kan ook tussen vrienden worden afgesloten; 5° het 
kind kan altijd nog erkend worden; 6° de wettelijke samenwoning regelt enkel patrimoniale betrekkingen, door de 
vaderschapsregel uit te breiden zou aan wettelijk samenwonenden een getrouwheidsplicht worden opgelegd (zie Verslag 
namens de subcommissie familierecht, Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 51K597/24, 19); 7° de wettelijke samenwoning zou 
anders geen zin meer hebben als alternatief voor het huwelijk (zie Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Senaat 
2005-06, nr. 3-1402/7, 17).  
872

 Tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 1 juli 2006 werd voorgesteld om die regel in te korten tot 
kinderen geboren binnen het huwelijk. Dit stuitte op veel kritiek, aangezien het vaderschap niet meer van rechtswege zou 
worden vastgesteld indien het kind werd geboren nadat het huwelijk werd ontbonden ingevolge overlijden van de 
echtgenoot: Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen 
van de afstamming en de gevolgen ervan, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 51K597/32, 10-
12. 
873

 H. CASMAN, "Actueel Belgisch afstammingsrecht in vogelvlucht", Not.Fisc.M. 2008, (119) 124.  
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duurzaam affectief samenleven. De wetgever gaat er aldus van uit dat alzo een functionele 

afstammingsband tot stand komt.  

208. Niettemin volstaat het huwelijk op zich niet (meer). De wetgever heeft de automatische 

toepassing van de vaderschapsregel in een aantal gevallen, vroeger geklasseerd als ‘verdacht’, 

uitgeschakeld.874 De afstamming kan in die situaties toch nog op eenvoudige wijze worden 

vastgesteld. Vereist is dat de (ex-)echtgenoten (uiterlijk)875 op het tijdstip van de aangifte van de 

geboorte een gemeenschappelijke verklaring afleggen (art. 316bis, eerste lid BW). Hierdoor geven zij 

aldus uitdrukkelijk de wil tot vestiging van een afstammingsband langs vaderszijde te kennen, 

hetgeen vergelijkbaar is met een erkenning met toestemming (Supra, nr. 169).  

 

In volgende situaties moet het zogenaamde vermoeden van vaderschap uitdrukkelijk worden 

geactiveerd: 

1° ingeval het kind geboren is meer dan 300 dagen nadat de rechter de overeenkomst tussen de 

partijen heeft bekrachtigd in verband met de aan de echtgenoten gegeven machtiging om een 

afzonderlijke verblijfplaats te betrekken overeenkomstig art. 1256 Ger.W., of na de beschikking van 

de voorzitter zitting houdend in kort geding die de echtgenoten machtigt om een afzonderlijke 

verblijfplaats te betrekken, of na neerlegging van het verzoekschrift bedoeld in art. 1288bis van 

hetzelfde Wetboek; 

2° ingeval het kind geboren is meer dan 300 dagen na de datum waarop de echtgenoten, blijkens het 

bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister, op verschillende adressen zijn 

ingeschreven876, voor zover ze nadien niet opnieuw zijn ingeschreven op hetzelfde adres; 

3° ingeval het kind geboren is meer dan 300 dagen na een krachtens art. 223 BW door de 

vrederechter uitgesproken vonnis waarbij de echtgenoten gemachtigd worden een afzonderlijke 
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 In de praktijk komt het de aangevers toe om spontaan aan de ambtenaar van de burgerlijke stand de niet-
toepasbaarheid van de vaderschapsregel te melden en de nodige bewijzen hiertoe aan te brengen. De ambtenaar kan 
evenwel de aandacht van de aangever trekken, zie 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, 
BS 30 mei 2007, ed. 2, (29203) 29206-29207; N. MASSAGER, “La proposition de loi 597”, Rev.U.L.B. 2005, (193) 212, nr. 17; 
M. DEMARET, “Le droit de la filiation réformé”, Rev.not.b. 2007, (114) 123, nr. 12; G. MATHIEU, “La réforme du droit de la 
filiation”, J.dr.Jeun. 2007, afl. 263, (3) 6; de inschrijving in de registers dient hij als openbaar ambtenaar evenwel zelf na te 
zien, zie 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, BS 30 mei 2007, ed. 2, (29203) 
29206; 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) 67, nr. 24; 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) nr. 17, 63-64; vgl. D. PIGNOLET, “Het 
nieuwe afstammingsrecht”, T.Not. 2007, (56), p. 58, nr. 5; SOSSON is van oordeel dat enkel de (ex-)echtgenoten en de 
ambtenaar zelf het vaderschapsvermoeden kunnen desactiveren: J. SOSSON, “Le droit de la filiation nouveau est arrivé! 
Première partie", JT 2007, (365) 370 terwijl N. MASSAGER opmerkt dat de wet het voordeel van art. 316bis BW niet 
uitdrukkelijk voorbehoudt aan de moeder en de echtgenoot: “Le nouveau droit de la filiation: questions choisies”, Div.Act. 
2007, (81) 84, voetnoot 10. 
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 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) 68, nr. 27. 
876

 De periode van 300 dagen begint te lopen vanaf de dag na die waarop de echtgenoten op verschillende adressen zijn 
ingeschreven in één van de vermelde registers: 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, 
BS 30 mei 2007, ed. 2, (29203) 29206.  
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verblijfplaats te betrekken, en minder dan 180 dagen na de datum waarop deze maatregel 

verstreken is877, of nadat de echtgenoten feitelijk zijn herenigd. 

Voor de vaststelling van het juridische vaderschap van rechtswege vanaf de geboorte wordt het 

huwelijk als grondslag derhalve aangevuld door twee alternatieve grondslagen. Ofwel de juridisch en 

administratief geregistreerde samenwoning, ofwel de ten laatste878 bij de aangifte van geboorte 

uitgedrukte wil tot vestiging van een afstammingsband langs vaderszijde879 die op een authentieke 

wijze wordt geakteerd.880 De verklaring moet ‘gemeenschappelijk’ worden afgelegd.881 De juridische 

moeder beschikt in laatstgenoemde hypothese aldus over een vetorecht.  

De achterliggende ratio voor het uitschakelen van de vaderschapsregel in de aangehaalde 

hypothesen is gelegen in de diepere grondslag van de biologische werkelijkheid. Er wordt 

aangenomen dat het biologische vaderschap zeer onwaarschijnlijk is in die situaties gelet op de 

schorsing van de samenwoningsplicht en/of de animositeit die in deze gevallen tussen de 

echtgenoten bestaat.882 Dit gaat m.i. evenwel niet geheel op voor hypothese 2°. Het is zeer goed 

denkbaar dat echtgenoten staan ingeschreven in het bevolkingsregister op een afzonderlijk adres om 

andere redenen dan een verstoorde verstandhouding, bv. om professionele redenen.883 Omgekeerd 

kan de fictieve verandering van administratieve verblijfplaats de toepassing van de vaderschapsregel 

op eenvoudige wijze uitschakelen.884  

Bij de redactie van de wettekst werd aldus aangenomen dat een kind dat geboren wordt binnen het 

huwelijk, of binnen 300 dagen na de ontbinding of nietigverklaring van dat huwelijk, de echtgenoot 

als biologische vader heeft. Dit komt ook tot uiting in de gronden van betwisting van het juridische 

vaderschap (Infra, nr. 226).885 Het is echter maar een veronderstelling, geen noodzaak.886 Het is 
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 Zie de kritiek op deze beperking: M. DEMARET, “Le droit de la filiation réformé”, Rev.not.b. 2007, (114) 124-125; 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) 62-63 ; J. SOSSON, “Le droit de la filiation nouveau est arrivé! Première partie", JT 
2007, (365) 369, nr. 11; In het verleden heeft dit immers aanleiding gegeven tot uiteenlopende interpretaties in die gevallen 
waar de echtgenoten de geldingsduur lieten verstrijken en er overspelig kind a matre werd verwekt zelfs indien er geen 
feitelijke hereniging had plaatsgevonden. 
878

 De verklaring kan reeds vóór de geboorte worden afgelegd: 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, BS 30 mei 2007, ed. 2, (29203) 29207. 
879

 J. SOSSON, “Le droit de la filiation nouveau est arrivé! Première partie", JT 2007, (365) 369, nr. 13. 
880

 De ambtenaar van de burgerlijke stand moet de aangever er van op de hoogte brengen dat door een 
gemeenschappelijke verklaring het vermoeden van vaderschap kan worden toegepast: 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, BS 30 mei 2007, ed. 2, (29203) 29206. 
881

 De circulaire wijst erop dat het niet om een erkenning, maar slechts om een verklaring handelt. “Gemeenschappelijk” 
betekent niet dat beide echtgenoten materieel voor de ambtenaar van de burgelijke stand moeten verschijnen. Ingeval het 
onmogelijk is om zich naar de ambtenaar gezamenlijk te verplaatsen ingevolge de gezondheidstoestand of het verblijf in het 
buitenland van één van beiden kan de verklaring ook worden opgenomen in een akte opgemaakt door een notaris of door 
diplomatieke en consulaire overheid in hun functie van ambtenaar van de burgerlijke stand: 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, BS 30 mei 2007, ed. 2, (29203) 29207. 
882

 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) 65, nr. 16; Vgl. Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles in Collection de la Faculté de droit de 

l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2
e
 ed., 2010, nr. 609. 
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 Vgl. H. CASMAN, “Actueel Belgisch afstammingsrecht in vogelvlucht”, Not.Fisc.M. 2008, (119) 125. 
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 J. SOSSON, “Le droit de la filiation nouveau est arrivé! Première partie", JT 2007, (365) 365, nr. 12. 

885
 Vgl. A. HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK, “Art. 315 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 2. 

886
 Vgl. H. CASMAN, “Actueel Belgisch afstammingsrecht in vogelvlucht”, Not.Fisc.M. 2008, (119) 124-125, die er op wijst dat 

de regel verantwoord wordt door te stellen dat als een man met een vrouw huwt, hij daardoor alleen aanvaardt om als 
juridische vader te worden aangewezen van ieder kind van wie deze vrouw tijdens het huwelijk zal bevallen; Vgl. 
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immers zeer goed denkbaar dat een gehuwde vader niet de biologische vader is van dat kind. Indien 

dit na de geboorte uitkomt, bepaalt de sociale werkelijkheid en de wil van de titularissen van de 

vordering tot betwisting binnen de hen toegekende termijn of het juridische vaderschap wordt 

ongedaan gemaakt (Infra, nr. 222 en 225).  

209. De vaderschapsregel wordt eveneens uitgeschakeld, ditmaal op absolute wijze, indien uit een 

vonnis van afwezigverklaring blijkt dat het kind geboren is meer dan 300 dagen na de verdwijning 

(art. 316 BW).887 Ook hier kan als onderliggende grondslag de biologische werkelijkheid worden 

aangewezen. De afwezige kan immers onmogelijk de biologische vader zijn.888 Het is daarenboven, in 

tegenstelling tot een gehuwde vader die niet de biologische vader is, weinig waarschijnlijk dat de 

juridisch gevestigde afstammingsband door de sociale werkelijkheid zou worden bevestigd. 

 

210. De vaderschapsregel moet ten slotte ook samen worden gelezen met art. 326 BW dat een 

vermoeden bevat, nl. dat het kind, behoudens tegenbewijs vermoed wordt verwekt te zijn in het 

tijdvak van de 300e tot en met de 180ste dag voor de geboortedag en op het tijdstip dat voor hem het 

gunstigst is (Omni meliore momento), gelet op het onderwerp van de vordering dat het heeft 

ingesteld of van het verweermiddel dat het heeft voorgedragen. Dit laat een kind dat onder de 

toepassing van de vaderschapsregel valt toe om de toepassing ervan uit te schakelen door zijn 

verwekking te situeren op een tijdstip na de ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of op een 

tijdstip vóór het huwelijk.  

 

Omgekeerd laat dit het kind ook toe om via de weerlegging van het vermoeden aangaande het 

wettelijke tijdvak van de verwekking, dat eveneens is opgenomen in art. 326 BW, een 

afstammingsband vast te laten stellen niettegenstaande de vaderschapsregel normaal niet van 

toepassing zou zijn.889 

Het is ten slotte enkel het kind zelf dat zich op die bepaling kan beroepen. Het vermoeden is echter 

juris tantum, zodat het de man steeds toegelaten is het tegenbewijs te leveren.890 

211. Bij de toepassing van de vaderschapschapsregel rijst het probleem dat de moeder na de 

ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk onmiddellijk met een andere man kan huwen. De 

vaderschapsregel speelt dan zowel in hoofde van de gewezen echtgenoot als in hoofde van de 

nieuwe echtgenoot (art. 315 BW). De wet heeft dit conflict in het voordeel van de nieuwe 

echtgenoot beslecht. Er wordt vanuit gegaan dat de waarschijnlijkheid groter is dat de nieuwe 

echtgenoot de verwekker is; bovendien is de kans groter dat de afstammingsband ook door de feiten 

wordt bevestigd (sociale werkelijkheid).891 Weliswaar kan dit vaderschap worden betwist, waardoor 

de wet de vorige echtgenoot alsnog van rechtswege acht de vader te zijn, behalve ingeval ook zijn 

vaderschap wordt betwist of indien het vaderschap van een derde komt vast te staan (Infra, nr. 228).  

                                                                                                                                                                                     
Arbitragehof 21 december 2000, nr. 138/2000, BS 8 maart 2001, r.o. B.7.; Arbitragehof 12 juli 2001, nr. 95/2001, BS 13 
november 2001, r.o. B.9. 
887

 Het vastgestelde vaderschap wordt retroactief ongedaan gemaakt, zie: A. HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK, “Art. 
316 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1998), nrs. 1-2. 
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 Vgl. F. SWENNEN, “Familierecht in kort bestek” in recht in kort bestek nr. 4, Antwerpen, Intersentia, 2007, ed. 2, 55, nr. 
141. 
889

 G. VERSCHELDEN, “Het belang van het kind in het afstammingsrecht”, TJK 2005, (168) 170-171; A. HEYVAERT en R. 
VANCRAENENBROECK, “Art. 315 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 4.  
890

 A. HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK, “Art. 326 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 6. 
891

 A. HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK, “Art. 317 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1998), nr. 1. 
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De MBV-wet doet geen afbreuk aan deze bepaling. Zelfs indien de vorige echtgenoot mede de 

overeenkomst tot medisch begeleide voortplanting ondertekende en het kind geboren wordt tijdens 

een opvolgend huwelijk, wordt de nieuwe echtgenoot tot juridische vader aangewezen.  

D. Na de geboorte 

1. Mogelijke hypothesen 

212. Na de geboorte kan het vaderschap op twee wijzen worden vastgelegd: 

1° de erkenning; 

2° het onderzoek naar vaderschap. 

Voor beide wijzen van vaststelling wordt vereist dat het vaderschap niet vaststaat krachtens de 

artikelen 315 of 317 BW (resp. art. 319 en 322, eerste lid BW, zgn. ‘vaderschapsregel’).  

213. Opnieuw (vgl. Supra, nr. 163) benadrukt de hiervoor opgesomde voorwaarde het subsidiaire 

karakter van de erkenning en het onderzoek naar ouderschap. Het juridische vaderschap dat van 

rechtswege wordt vastgesteld vanaf de geboorte is de regel. Het is evenwel zo dat, aangezien het 

huwelijk determinerend is en het aantal kinderen dat buiten een huwelijks kader wordt geboren 

toeneemt (Supra, nr. 54), de erkenning en het onderzoek alsmaar meer een gelijkwaardige positie 

innemen. Het is dan ook beter te stellen dat de vaderschapsregel de principiële grondslag is voor de 

vaststelling van het vaderschap enkel binnen het huwelijk.892 

 

2. Vaststelling van de afstamming 

a. Gemeenschappelijke grondslagen 

214. Het vaderschap kan niet worden vastgesteld indien uit die vaststelling een huwelijksbeletsel 

zou blijken waarvoor de Koning geen ontheffing kon verlenen, tenzij het huwelijk waardoor dat 

beletsel is ontstaan nietig werd verklaard of werd ontbonden door overlijden of echtscheiding (resp. 

art. 321 en 325 BW).893 Dezelfde regel is van toepassing bij de vaststelling van de afstamming langs 

moederszijde (Supra, nr. 164).  

 

215. Bij de hervorming door de wet van 1 juli 2006 werd er daarnaast in het bijzonder aandacht 

besteed aan de rol van de persoon die de moeder in het wettelijke tijdvak van de verwekking (zie art. 

326 BW) heeft verkracht (cf. art. 375 Sw.894). De regeling die werd uitgewerkt is echter alles behalve 
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 G. VERSCHELDEN, “Afstamming” in APR, Mechelen, E. Story-Scientia, 2004, 159, nr. 240. 
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 Er kan nochtans opgemerkt worden dat de afstammingsband langs vaderszijde van rechtswege wordt gevestigd t.a.v. 
kinderen geboren binnen de 300 dagen na de nietigverklaring van het huwelijk ook al is die nietigverklaring gegrond op 
absoluut incest. Artikel 202 BW is immers toepasselijk ongeacht de grond tot nietigverklaring en ongeacht het kinderen zijn 
geboren tijdens het nietige huwelijk of binnen de 300 dagen na de nietigverklaring, zie: A. HEYVAERT en R. 
VANCRAENENBROECK, “Art. 315 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 6 en de verwijzingen aldaar.  
894

 Het werd beperkt tot het misdrijf verkrachting op de moeder tijdens het wettelijke tijdvak van de verwekking omdat er 
dan een rechtstreeks verband bestaat tussen het misdrijf en de afstamming, zie: Verslag namens de commissie justitie, 
Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 597/32, 28-29; Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met 
betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. 
Senaat 2005-06, nr. 3-1402/7, 3, 40 en 44; Verslag namens de commissie justitie 2, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 51K597/37, 
4. 
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coherent en consequent te noemen. Een uitgebreide opsomming van de pijnpunten overstijgt 

evenwel het voorwerp van dit doctoraal proefschrift.895  

 

Belangrijk om op te merken is dat de wetgever oordeelde dat het niet in het belang van het kind is 

dat de verkrachter die niet gehuwd is met de moeder of nog die de moeder niet kort na de 

ontbinding of nietigverklaring van hun huwelijk verkracht896, zonder meer tot juridische vader 

aangewezen kan worden.897 Vreemd genoeg kan de verkrachter die de (ex-)echtgenoot is van de 

moeder maar moeilijk uit zijn rol van juridische vader worden ontzet, ten minste als de 

vaderschapsregel uitwerking heeft (zie art. 316bis BW).898  

De exceptie van verkrachting speelt een rol bij de erkenning (art. 329bis, § 2, in fine BW), bij de 

betwisting met vaststelling van een nieuwe afstammingsband (resp. art. 318, § 5 j° art. 332quinquies, 

§ 4 BW en art. 330, § 3 j° art. 332quinquies, § 4 BW) en bij het gerechtelijke onderzoek naar 

vaderschap (art. 332quinquies, § 4 BW). Die rol is echter sterk afhankelijk van de wijze waarop de 

afstamming zou worden vastgesteld: 

1° bij erkenning met toestemming: geen belang; 

2° bij erkenning met weigering van de toestemming: absolute grond van belet; 

3° bij de betwisting van het vaderschap door de beweerde vader: relatieve grond, op vraag van één 

van de partijen; 

4° bij de betwisting van de erkenning langs vaderszijde door de beweerde vader: relatieve grond, op 

vraag van één van de partijen; 

5° bij het gerechtelijke onderzoek naar vaderschap: relatieve grond, op vraag van één van de partijen 

én voor zover de beweerde vader het initiatief tot de vordering nam.  

In essentie lijkt het er op dat de wet wil voorkomen dat op initiatief van de verkrachter, zonder 

medewerking van de juridische moeder en/of het kind, een afstammingsband t.a.v. hem juridisch 
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 Zie hierover uitgebreid: 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) 244-
246; 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) 324-325 ; N. MASSAGER, “La proposition de loi 597”, Rev.U.L.B. 
2005, (193) 201-202 en 225-228 ; 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) 81-84; D. PIGNOLET, “Het nieuwe 
afstammingsrecht”, T.Not. 2007, (56) 71-72; G. VERSCHELDEN, “Het hervormde afstammingsrecht: een nieuw compromis 
tussen biologisch en sociaal ouderschap”, RW 2007-08, (338) 347, nr. 42. 
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 Het kind geboren binnen de 300 dagen na de nietigverklaring of de ontbinding van het huwelijk heeft immers de ex-
echtgenoot van de moeder tot juridische vader (art. 315 BW). 
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 Dit wordt verantwoord door het feit dat dit bij de moeder een trauma kan veroorzaken, zie: Wetsontwerp tot wijziging 
van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, 
Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 51K597/32, 23; Wetsontwerp tot wijziging van de 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, Verslag 
namens de commissie justitie, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1402/7, 44 ; Vgl. de lege ferenda bepleit: E. DE KEZEL, 
“Bescherming van de familierust vs. Erkenning van de biologische realiteit: een moeizame afweging van belangen – Oproep 
tot meer rechtlijnigheid in het Belgische afstammingsrecht”, TJK 2003, (183) 185, nr. 11, de auteur wijst erop dat in dat 
geval de juridische vaststelling van een afstammingsband te sterk afbreuk doet aan de rust en de bescherming van het 
privéleven van de moeder en/of het kind.  
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 G. MATHIEU, “La réforme du droit de la filiation”, J.dr.Jeun. 2007, afl. 263, (3) 17 ; vgl. J. SOSSON, “Le droit de la filiation 
nouveau est arrivé! Deuxième partie”, JT 2007, (391) 398, nr. 42; vgl. N. MASSAGER, “La filiation” in A.-C. VAN GYSEL (ed.), 
Précis de droit de la famille, Brussel, Bruylant, 2009, (378) 440-441. 
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wordt vastgesteld.899 Deze onontvankelijkheidsgrond kan uiteraard niet worden ingeroepen door de 

verkrachter zelf.900 

b. De erkenning 

216. Zoals aangegeven (Supra, nr. 213), vormt de erkenning een subsidiaire wijze van vaststelling 

van een afstammingsband. De erkenning berust op meerdere grondslagen die in bepaalde gevallen 

wordt gecombineerd met een beoordeling in concreto. De uitdrukkelijke wil van de man tot vestiging 

van een afstammingsband met het kind is evenwel steeds vereist. Die wil wordt tot uitdrukking 

gebracht in de akte van geboorte of in een andere authentieke akte, met uitsluiting van het 

testament (art. 327 BW) of, indien de vereiste toestemmingen niet worden ontvangen, door het 

uitbrengen van een dagvaarding tegen de personen wier toestemming vereist is (art. 329bis, § 2, 

derde lid BW) en de navolgende vaststelling van de gemachtigde erkenning in een authentieke akte.  

 

217. De wetgever heeft in het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof901 (Supra, nr. 

118) de regels inzake de erkenning door een vrouw en een man op elkaar afgestemd, met 

uitzondering van de exceptie van verkrachting (Supra, nr. 215). Terzake kan worden verwezen naar 

de regels die van toepassing zijn op de erkenning door een vrouw (Supra, nrs. 166).902 Ook de 

voorwaarde voor de tegenwerpbaarheid van de overspelige erkenning is mutatis mutandis van 

toepassing op de overspelige erkenning door een man (zie art. 319bis BW en supra, nr. 172). 

 

Voor de grondslagen inzake erkenning na medisch begeleide voortplanting kan naar Supra, nr. 203 

worden verwezen.  

Het Grondwettelijk Hof oordeelde echter bij arrest van 16 december 2010 (nr. 144/2010) dat het 

leeftijdscriterium dat geldt voor de opening van de toets aan het belang van het kind ingeval de 

toestemming tot erkenning geweigerd wordt en een vervangende machtiging wordt verzocht (art. 

329bis, § 2, derde lid BW), strijdig is met artikel 10 en 11 Gw. De rechtscolleges kunnen voortaan het 

belang van het kind beoordelen ingeval de vordering tot erkenning aanhangig wordt gemaakt 

gedurende het eerste levensjaar of zelfs vóór de geboorte en voor zover geen nieuwe juridische 

argumenten worden aangevoerd.903  

c. Het onderzoek naar vaderschap 

218. De wetgever heeft bij de hervorming bij wet van 1 juli 2006 de regels inzake het onderzoek 

naar moederschap en vaderschap op elkaar afgestemd (Supra, nr. 118) op vier uitzonderingen na. 

 

Bij het onderzoek naar vaderschap bestaat ten eerste de exceptie van verkrachting (Supra, nr. 215).  
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 Arbitragehof 8 oktober 1992, arrest nr. 63/92; Arbitragehof 6 juni 1996, arrest nr. 36/96 en Arbitragehof 14 mei 2003, 
arrest nr. 66/2003.  
902

 Zie over het belang van de genetische band als grondslag voor een erkenning uitgebreid: G. VERSCHELDEN, “Art. 319 
BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2009), nrs. 10-12. Er bestaat een strekking die van oordeel is dat de 
genetische band relevant is bij de erkenning.  
903

 F. SWENNEN, “De toets aan het belang van het kind van de vaderlijke erkenning” (noot onder GwH 16 december 2010), 
T.Fam. 2011, (57) 59. 
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Ten tweede moet, indien de verweerder gehuwd is en het kind tijdens het huwelijk verwekt is bij een 

vrouw van wie hij niet de echtgenoot is, het vonnis waarbij de afstamming wordt vastgesteld, aan de 

echtgenoot904 of de echtgenote worden betekend (art. 322, tweede lid BW). Een vergelijkbare 

bepaling kan niet worden teruggevonden bij het onderzoek naar moederschap (zie art. 314 BW, 

supra, nr. 182). 

Ten derde wordt, behalve bij twijfel, het vaderschap vermoed ingeval is komen vast te staan dat de 

verweerder gedurende het wettelijke tijdperk van de verwekking gemeenschap heeft gehad met de 

moeder (art. 324, derde lid BW). Dit is de enige afwijking van de bewijsregeling die geldt bij het 

onderzoek naar moederschap (Supra, nr. 178). De grondslag is in die situatie aldus de 

geslachtsgemeenschap in het wettelijke tijdperk van de verwekking (zie art. 326 BW). Uiteindelijk 

vormt deze situatie een (weerlegbaar) vermoeden van biologisch vaderschap.905  

Ten vierde wijst art. 332quinquies, § 4 BW, in afwijking van art. 332ter, eerste lid BW, de “man” die 

het vaderschap opeist tot titularis van de vordering aan.906 Een gelijkaardige bepaling kan niet 

teruggevonden worden langs moederszijde (Supra, nr. 180). Sommige auteurs zijn op grond van de 

parlementaire voorbereiding niettemin van oordeel dat ook de beweerde moeder een gerechtelijk 

onderzoek kan instellen.907 

219. Het Grondwettelijk Hof oordeelde bij arrest van 3 mei 2012 (nr. 61/2012) dat het 

leeftijdscriterium dat geldt voor de opening van de toets aan het belang van het kind bij verzet tegen 

de vaststelling van een afstammingsband in het kader van een gerechtelijk onderzoek (art. 

332quinquies, § 2, eerste lid BW), strijdig is met artikel 10 en 11 Gw. De rechtscolleges kunnen 

voortaan het belang van het kind beoordelen ingeval het verzet wordt gedaan gedurende het eerste 

levensjaar of zelfs vóór de geboorte en voor zover geen nieuwe juridische argumenten worden 

aangevoerd.908  

220. Ingeval het vaderschap niet op grond van de vaderschapsregel noch op grond van een 

erkenning vaststaat, kan het bij vonnis worden vastgesteld (art. 322 BW). Ingeval de partner van de 

moeder die (mee) toestemde in de daad van medisch begeleide voortplanting het kind niet wil 

erkennen, kan er een onderzoek naar vaderschap worden ingesteld tegen de (aanvankelijke) 

wensvader, voorzover die mede de overeenkomst tot medisch begeleide voortplanting 

                                                           
904

 Bij wet van 13 februari 2003 werd immers het huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht, Supra, Inleidend deel, 
nr. 41. 
905

 Zie: A. HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK, “Art. 324 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 5; P. 
SENAEVE, “Ontwikkelingen in het afstammingsrecht 2007-2010” in P. SENAEVE en J. DU MONGH (eds.), Personen- en 

Familierecht 2010-2011. Themis vormingsonderdeel 61, Brugge, die Keure, 2011, (1) nr. 85, 36-37; G. VERSCHELDEN, 
Handboek Belgisch familierecht, Brugge, die Keure, 2010, 71-72. 
906

 Zie G. VERSCHELDEN, “Het hervormde afstammingsrecht: een nieuw compromis tussen biologisch en sociaal 
ouderschap”, RW 2007-08, (338) 353, nr. 59; P. SENAEVE, “Ontwikkelingen in het afstammingsrecht 2007-2010” in P. 
SENAEVE en J. DU MONGH (eds.), Personen- en Familierecht 2010-2011. Themis vormingsonderdeel 61, Brugge, die Keure, 
2011, (1) 34, nr. 77 die er nog op wijst dat het niet ondenkbaar is dat een man zijn vaderschap slechts wenst te doen 
vaststellen voor zover een door de rechtbank – in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar het vaderschap – bevolen 
DNA-analyse heeft uitgewezen dat hij wel degelijk de genetische vader van het kind is; N. MASSAGER, “Trois ans 
d’application de la nouvelle loi en matière de filiation”, Act.dr.fam. 2010, (101) 123 die er op wijst dat deze bepaling de man 
die denkt de biologische vader te zijn toelaat de waarheid te achterhalen; Zie voor een voorbeeld onder het recht vóór de 
inwerkingtreding van de hervorming in 2007: Brussel 29 maart 2007, Rev.trim.dr.fam. 2007, 762; Voor een voorbeeld 
contra deze opvatting vóór de inwerkingtreding van deze hervorming: Brussel 8 juni 2006, nr. 2002/AR/727, onuitg.  
907

 F. SWENNEN, “Art. 332ter BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2009), nrs. 7-8. 
908

 Vgl. met de toets in het kader van een vervangende machtiging tot erkenning mutatis mutandis: F. SWENNEN, “De toets 
aan het belang van het kind van de vaderlijke erkenning” (noot onder GwH 16 december 2010), T.Fam. 2011, (57) 59. 
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ondertekende. De MBV-wet bepaalt immers dat de afstammingsregels in het voordeel van de 

wensouders spelen zodat de grondslag van de genetische band wordt vervangen door die van het 

wensouderschap (Supra, nr. 201). 

 

De rechtsvordering ingesteld door of tegen de spermadonor is niet-ontvankelijk. De MBV-wet sluit 

uitdrukkelijk iedere vordering betreffende de afstamming door of tegen de donor van het embryo of 

de gameten uit (art. 27, tweede lid en art. 56, tweede lid MBV-wet). Zowel de donor als de juridische 

moeder en het kind ouder dan 12 jaar kunnen deze grond van niet-ontvankelijkheid opwerpen. De 

persoon die de grond opwerpt, moet aantonen dat het kind verwekt kan zijn door medisch begeleide 

voortplanting met donorsperma. 

d. Ontstentenis van een wettelijke regeling 

221. De bepaling van art. 331septies BW is van toepassing op alle vorderingen met betrekking tot 

de afstamming, Supra, nr. 183. 

 

3. Betwisting van de afstamming 

a. Gemeenschappelijke beginselen 

222. Dezelfde beginselen als bij de betwisting van het moederschap zijn mutatis mutandis van 

toepassing (Supra, nr. 184 e.v.). Deugdelijk bezit van staat vormt in alle gevallen een grond van niet-

ontvankelijkheid (zie resp. art. 318, § 1 BW en art. 330, § 1 BW).909 Enkel door middel van een 

rechterlijke beslissing kan een afstammingsband worden ongedaan gemaakt. 

 

Het bezit van staat heeft als absolute grond tot niet-ontvankelijkheid van een betwistingsvordering 

echter het voorwerp uitgemaakt van een prejudiciële vraag voor het Grondwettelijk Hof.910 Het 

Grondwettelijk Hof oordeelde dat het bezit van staat als absolute grond tot niet-ontvankelijkheid 

(art. 318, § 1 BW) niet bestaanbaar is met art. 22 Gw., in samenhang gelezen met art. 8 EVRM.911 In 

dezelfde zin oordeelde het Grondwettelijk Hof in een ander arrest912 dat handelde over het oude 

artikel 323 BW m.b.t. de betwisting van het huwelijkse vaderschap en de vaststelling van het 

vaderschap in hoofde van de biologische vader.913  

 

b. Vaderschap dat van rechtswege vaststaat 

223. Krachtens art. 318, § 4 BW is de vordering tot betwisting van het vermoeden van vaderschap 

niet-ontvankelijk, als de echtgenoot toestemming heeft gegeven tot kunstmatige inseminatie of tot 

                                                           
909

 Uiteraard speelt dezelfde ratio als langs moederszijde, nl. dat het kind er belang bij heeft om een gevestigde 
afstammingsband die functioneel is (door de feiten bevestigd), te behouden. De beperking in termijn en titularis vormen 
eveneens een uiting van dit beginsel: Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met 
betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, Verslag namens de commissie, Parl.St. Senaat 
2005-06, nr. 3-1402/7, 4; Zie bv. P. SENAEVE, “Ontwikkelingen in het afstammingsrecht 2007-2010” in P. SENAEVE en J. DU 
MONGH (eds.), Personen- en Familierecht 2010-2011. Themis vormingsonderdeel 61, Brugge, die Keure, 2011, (1) 32, nr. 72 
en de aldaar aangehaalde verwijzingen.  
910

 GwH 3 februari 2011, nr. 20/2011, T.Fam. 2011, 61, noot T. WUYTS; Zie uitgebreid: 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, 63-73. 
911

 Zie voor een uitvoerige bespreking, Infra, deel II, hoofdstuk 1, nr. XX. 
912

 GwH 7 juli 2011, nr. 122/2011, T.Fam. 2011, 152, noot A. QUIRYNEN. 
913

 Zie uitgebreid Infra, deel II, hoofdstuk 1, nr. XX.  
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een andere daad die de voortplanting tot doel had, tenzij de verwekking van het kind hiervan niet het 

gevolg kan zijn. De grondslag werd reeds hoger toegelicht (Supra, nr. 196).  

 

Het juridische vaderschap kan door niemand worden aangevochten. Artikel 318, § 4 BW heeft een 

algemene draagwijdte en geldt voor alle vorderingen tot betwisting van het vaderschap dat werd 

vastgesteld o.g.v. de toepassing van de vaderschapsregel.914 De wetgever schreef deze bepaling in 

1987 duidelijk in de wet vanuit het perspectief dat de echtgenoot ook de wensvader was.915 De 

bepaling is behouden gebleven onder het nieuwe afstammingsrecht. Zelfs al had de toestemming tot 

de daad van voortplanting niet tot doel zelf wensvader te worden916, dan nog blijft de 

vaderschapsbetwisting aldus niet toelaatbaar.917 

224. Het vaderschap dat vaststaat bij toepassing van de vaderschapsregel kan worden betwist 

door de moeder, de echtgenoot, de man die het vaderschap opeist918, de vorige echtgenoot en het 

kind (art. 318, § 2 BW). Het betreft aldus een voorbehouden vordering.919 In de parlementaire 

aanloop van de wet van 1 juli 2006 werd voorgesteld om de vordering tot betwisting van het 

vaderschap open te stellen voor iedere belanghebbende.920 Deze oplossing werd sterk bekritiseerd 

en niet aangenomen omdat dit de rust van het huwelijkse gezin al te zeer zou verstoren. De 

uiteindelijk door de wet aangenomen oplossing beoogt de titularissen van het vorderingsrecht te 

beperken tot de daadwerkelijk belanghebbenden.921  

 

225. De termijn voor het instellen van de vordering tot betwisting werd beperkt tot één jaar voor 

alle betrokkenen, met uitzondering van het kind zelf. Ook hier opteerde de wetgever voor een korte 

vervaltermijn die uitdrukking gaf aan het beginsel dat een vastgestelde en in de feiten bevestigde 

afstammingsband behouden moest blijven. De rechtszekerheid in familiale relaties is overigens niet 

                                                           
914

 Vgl. onder het oude recht: A. DE WOLF, “Draagmoederschap in België en Frankrijk: een stand van zaken” in K. BOELE-
WOELKI en M. ODERKERK (eds.), (On)geoorloofdheid van het draagmoederschap in rechtsvergelijkend perspectief, 
Antwerpen, Intersentia, 1999, (89) 110; A. HEYVAERT, “De nieuwe procreatietechnieken en de afstammingswet van 31 
maart 1987”, Vl.T.Gez. 1988, (227) 235, nr. 20; X. DIJON, “La filiation paternelle de l’enfant né par insémination artificielle 
avec donneur”, TBBR 1990, (95) 98, nr. 7, de grond van ontoelaatbaarheid van art. 318, § 4 BW kan tegen elke titularis van 
het vorderingsrecht worden ingeroepen; H. CASMAN, “Actueel Belgisch afstammingsrecht in vogelvlucht”, Not.Fisc.M. 
2008, (119) 127. 
915

 Vgl. M.-N. VEYS, “Afstamming na medisch begeleide voortplanting en draagmoederschap”, TBBR 2006, (402) 408, nr. 28. 
916

 Bijvoorbeeld de toestemming tot voortplanting gegeven door de echtgenoot van de draagmoeder.  
917

 P. SENAEVE, “Juridische aspecten van het draagmoederschap”, Vl.T.Gez. 1988, 253; M.-N. VEYS, “Afstamming na 
medisch begeleide voortplanting en draagmoederschap”, TBBR 2006, (402) 408, nr. 30; A. HEYVAERT, “De nieuwe 
procreatietechnieken en de afstammingswet van 31 maart 1987”, Vl.T.Gez. 1988, (227) 235, nr. 21; in die zin bv. Rb. Gent 
31 mei 2001, TBBR 2002, 27, noot G. VERSCHELDEN, in casu werd echter aangenomen dat de toestemming tot 
voortplanting door de echtgenoot niet was gegeven zodat de vordering tot betwisting ontvankelijk was. Het kind werd 
overigens verwekt in het kader van een draagmoederschapsovereenkomt.  
918

 De man die het vaderschap opeist werd als titularis van de vordering toegevoegd bij wet van 1 juli 2006 
niettegenstaande het Arbitragehof de uitsluiting ervan niet als een schending van het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel 
beschouwde, zie: Arbitragehof 14 juli 1997, arrest nr. 41/97 en Arbitragehof 11 februari 1998, arrest nr. 12/98.  
919

 Na het overlijden van de echtgenoot die niet in rechte is opgetreden, terwijl de termijn om zulks te doen nog niet 
verstreken is, kunnen de bloedverwanten in de rechte lijn het vaderschap binnen het jaar na zijn overlijden of na de 
geboorte nog betwisten (art. 318, § 2, 2

de
 lid BW). DEMARET werpt de vraag op waarom deze mogelijkheid ook niet bestaat 

voor de bloedverwanten in de rechte lijn van de andere titularissen en in het bijzonder de erfgenamen van de biologische 
vader: M. DEMARET, “Le droit de la filiation réformé”, Rev.not b. 2007, (114) 128, nr. 18. 
920

 Zie Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de 
afstamming en de gevolgen ervan, Toelichting, Parl.St. Kamer 2003-04, nr. 51K597/1, 10. 
921

 Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de 
afstamming en de gevolgen ervan, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 51K597/32, 31. 
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gediend met een lange termijn.922 Indien de titularis de termijn laat verstrijken, bevestigt hij 

doelbewust het gebrek waarop de vastgestelde afstammingsband rust (vgl. Supra, nr. 187). 

 

Het aanvangstijdstip van de termijn is afgestemd op de titularis van de vordering923:  

- de moeder: de geboorte924; 

- de echtgenoot925: de ontdekking van het feit dat hij niet de vader van het kind is926; 

- de man die het vaderschap opeist: de ontdekking van het feit dat hij de vader van het kind 

is927; 

- het kind: ten vroegste928 op de leeftijd van 12 jaar929 en uiterlijk op de leeftijd van 22 jaar of 

binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de echtgenoot zijn vader niet is930; 

- de vorige echtgenoot: dit wordt niet uitdrukkelijk door de wet bepaald. Aangezien in 

voorgaande hypothesen telkens de kennisname van het ontbreken van biologisch 

vaderschap van de juridische vader als vertrekpunt werd vooropgesteld, moet dit m.i. naar 

                                                           
922

 Zie: 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, 529-532. 
923

 Zie uitgebreid: P. SENAEVE, “Art. 318 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2008), nrs. 11-69. 
924

 MASSAGER acht dit onderscheid in behandeling in hoofde van de moeder zonder objectieve verantwoording: N. 
MASSAGER, "Trois ans d’application de la nouvelle loi en matière de filiation", Act.dr.fam. 2010,( 101) 108. 
925

 Merk op dat, in tegenstelling tot de betwisting van het moederschap van rechtswege (zie art. 312, § 2 BW), uitdrukkelijk 
wordt bepaald dat indien de echtgenoot overleden is zonder in rechte te zijn opgetreden, terwijl de termijn om zulks te 
doen nog niet verstreken is, zijn vaderschap nog kan worden betwist binnen het jaar na zijn overlijden of na de geboorte, 
door zijn bloedverwanten in de opgaande en de neerdalende lijn (art. 318, § 2, 2

de
 lid BW).  

926
 N. MASSAGER is van oordeel dat het redelijk is er van uit te gaan dat de termijn pas begint te lopen vanaf het tijdstip 

waarop de medische expertise heeft bevestigd dat hij niet de vader is van het kind, zie: “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) 70-71 en 
91-92; In dezelfde zin: J. SOSSON, “Le droit de la filiation nouveau est arrivé. Deuxième partie”, JT 2007, (391) 393; De 
termijn vat ten vroegste aan vanaf het tijdstip van de geboorte: 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) 74, nr. 54; Zie verder uitgebreid: P. 
SENAEVE, “Ontwikkelingen in het afstammingsrecht 2007-2010” in P. SENAEVE en J. DU MONGH (eds.), Personen- en 

Familierecht 2010-2011. Themis vormingsonderdeel 61, Brugge, die Keure, 2011, (1) 13-14. 
927

 Ibid. als vorige voetnoot; In deze hypothese volgt SOSSON niet de opvatting van MASSAGER: “Le droit de la filiation 
nouveau est arrivé! Deuxième partie”, JT 2007, (391) 393, nr. 29.  
928

 Volgens MATHIEU kan dit, op grond van een letterlijke lezing van de zinsnede “of binnen een jaar na de ontdekking van 
het feit dat de echtgenoot zijn vader niet is”, reeds vóór die leeftijd, ingeval hij dit toen reeds te weten komt. Dit geldt 
onverminderd de vraagstukken die rijzen omtrent de vertegenwoordiging: G. MATHIEU, "La réforme du droit de la filiation : 
une refonte en profondeur", Rev.trim.dr.fam. 2007, (333) 347-348.  
929

 De wet is onduidelijk over hoe het kind tussen de leeftijd van 12 tot 18 jaar de vordering moet instellen. Terzake zijn drie 
opvattingen mogelijk. Ten eerste kan de procesbekwaamheid van de minderjarige vanaf die leeftijd erkend worden. Ten 

tweede wordt aangenomen dat hij of het O.M. de aanstelling van een voogd ad hoc benaarstigen en moet die de vordering 
tot betwisting inleiden. Het is uitgesloten dat de vader of moeder via de termijn van het kind het verval van hun eigen 
termijn zouden omzeilen. In de zin van laatstgenoemde oplossing: 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) 78, nr. 69; P. SENAEVE, 
“Ontwikkelingen in het afstammingsrecht 2007-2010” in P. SENAEVE en J. DU MONGH (eds.), Personen- en Familierecht 

2010-2011. Themis vormingsonderdeel 61, Brugge, die Keure, 2011, (1) 15, nr. 37  en J. SOSSON, “Le droit de la filiation 
nouveau est arrivé! Deuxième partie”, JT 2007, (391) 394, nr. 31; Ten derde en contra vorige twee oplossingen wordt 
aangenomen dat toch zijn wettelijke vertegenwoordiger, of bij belangentegenstelling, een voogd ad hoc moet optreden, in 
die zin: G. MATHIEU, “La réforme du droit de la filiation”, J.dr.Jeun. 2007, afl. 263, (3) 8. 
930

 De termijn van één jaar na de ontdekking werd toegevoegd door art. 368 wet van 27 december 2006, BS 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. 51K2760/1, 240, 
met verwijzing naar de termijn bij betwisting van het moederschap volgend uit de geboorteakte, zie: p. 239.  
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analogie ook in deze hypothese worden toegepast.931 Bovendien kan de vorige echtgenoot 

ook als de man die het kind opeist worden beschouwd, nu door een geslaagde betwisting 

meteen ook het vaderschap in zijn hoofde komt vast te staan (art. 317, tweede lid BW).  

 

De wetgever wilde daarmee aan de titularis van de vordering een daadwerkelijk en niet louter 

theoretische kans tot betwisting van het vaderschap bieden. Niettemin kan opgemerkt worden dat 

door het bezit van staat als grond tot niet-ontvankelijkheid aan te wijzen, dit in veel gevallen eerder 

een theoretische kans tot betwisting blijft932 zij het dat er door de rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof een kentering plaatsvindt (zie Supra, nr. 222). De wet geeft daarmee in abstracto 

aan dat het kind er belang bij heeft om een gevestigde en door de feiten reeds bevestigde 

afstammingsband te behouden.933 De (veelal verleden934) sociale werkelijkheid primeert aldus op 

absolute wijze op de biologische werkelijkheid.  

In een opmerkelijk arrest935 verklaarde het Grondwettelijk Hof in een heel specifieke situatie de 

termijn om het huwelijkse vaderschap te betwisten die geldt voor het kind zelf (art. 318, § 2 BW) 

strijdig met de artikelen 10, 11 en 22 Gw., in samenhang gelezen met de artikelen 8 en 14 EVRM. 

Door de korte verjaringstermijn zou het immers kunnen aldus het Hof 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 betrokken partijen, zonder dat een en ander kan 

worden verantwoord door de rust der families te bewaren terwijl de familiale banden te dezen 

onbestaande zijn.936  

Het openbaar ministerie is ten slotte niet gerechtigd om een vordering tot betwisting van het 

huwelijkse vaderschap in te leiden.937 

226. Het vaderschap van de (nieuwe) echtgenoot wordt tenietgedaan indien door alle wettelijke 

middelen is bewezen dat de betrokkene niet de vader is (art. 318, § 3, eerste lid BW). De grondslag 

tot betwisting is bijgevolg de biologische werkelijkheid. De rechtspraak blijkt soepel om te gaan met 

het vereiste bewijs van ontbreken van genetische band met de wettelijke vader.938 

 

                                                           
931

 Vgl. J. SOSSON, “Le droit de la filiation nouveau est arrivé! Deuxième partie”, JT 2007, (391) 393, nr. 28; G. 
VERSCHELDEN, "Het hervormde afstammingsrecht : een nieuw compromis tussen biologisch en sociaal ouderschap", RW 
2007-08, (338) nr. 33, 344-345; G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Familierecht, Brugge, die Keure, 2010, nr. 217. 
932

 Vgl. D. PIGNOLET, “Het nieuwe afstammingsrecht”, T.Not. 2007, (56) 60, nr. 9; P. SENAEVE, “Ontwikkelingen in het 
afstammingsrecht 2007-2010” in P. SENAEVE en J. DU MONGH (eds.), Personen- en Familierecht 2010-2011. Themis 
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De wet vult dit aan met een aantal situaties waar de ontstentenis van biologische band, weliswaar 

weerlegbaar, wordt vermoed (art. 318, § 3, tweede lid BW): 

1° in de gevallen bedoeld in art. 316bis BW; 

2° ingeval de afstamming van moederszijde door erkenning of bij rechterlijke beslissing is 

vastgesteld939; 

3° ingeval de vordering werd ingesteld vooraleer de afstamming van moederszijde is komen vast te 

staan940. 

In voornoemde gevallen wordt de bewijslast omgekeerd.941 Eerstgenoemde situatie is zeer 

merkwaardig te noemen, aangezien in de in art. 316bis BW beschreven situaties de vaderschapsregel 

niet automatisch van toepassing is. De toepassing van de vaderschapsregel moet in die situaties 

immers worden geactiveerd.942 Het is dan ook logisch dat de echtgenoten die een 

gemeenschappelijke verklaring hebben afgelegd teneinde de vaderschapsregel wel toe te passen, 

vanzelfsprekend geen gebruik kunnen maken van de vaderschapsbetwisting zonder bewijsvoering 

om alsnog het vaderschap van de echtgenoot uit te schakelen.943  

De tweede en de derde hypothese zijn daarentegen wel ‘verdachte’944 situaties te noemen. Telkens 

gaat het om situaties waarbij de vaderschapsregel niet op het tijdstip van de vaststelling van de 
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geboorte werkt.945 In de derde hypothese betwist een gehuwde man zelfs preventief zijn potentieel 

vaderschap.946 

227. Een in het bijzonder omkaderde wijze van betwisting is de betwisting die wordt ingesteld 

door de beweerde biologische vader. Teneinde de leemte op te vullen tussen de inwilliging van de 

vordering tot betwisting van het vaderschap en de – hypothetische – erkenning van het kind door die 

man, is de betwisting maar gegrond indien het vaderschap in hoofde van de beweerde vader komt 

vast te staan.947 De beslissing die de vordering inwilligt, brengt van rechtswege de vaststelling van de 

afstammingsband t.a.v. de beweerde vader met zich mee (art. 318, § 5 BW). De biologische 

werkelijkheid vormt aldus de grondslag. Indien er echter een beroep werd gedaan op medisch 

begeleide voortplanting cf. de MBV-wet, moet de wensvader aantonen dat het kind verwekt kan zijn 

door een daad van medisch begeleide voortplanting met donorsperma waartoe hij toestemde. De 

grondslag van de biologische werkelijkheid wordt in die situatie vervangen door die van de 

uitgedrukte wens tot voortplanting. 

 

Niettemin volstaat de biologische band op zich niet in alle gevallen. De rechtbank moet ook nagaan 

of aan de voorwaarden van art. 332quinquies BW is voldaan. Artikel 332quinquies BW handelt over 

het recht van verzet en de exceptie van verkrachting. Ingeval er geen verzet werd aangetekend 

volstaat de biologische band. Bij verzet wordt in ieder geval voornoemde grondslagen aangevuld 

door de notie ‘belang van het kind’. Op het verzet zijn dezelfde regels als bij de gerechtelijke 

vaststelling van het vaderschap van toepassing (Supra, nrs. 218). De grondslag van deze 

vaststellingswijze verloopt aldus enigszins analoog aan die van de gerechtelijke vaststelling van het 

vaderschap. De afstammingsband wordt door een rechterlijke uitspraak vastgesteld.  

De wetgever drukt met de automatische binding tussen betwisting en vaststelling het belang van het 

kind uit om een potentieel functionele afstammingsband langs vaderszijde te hebben en voorkomt 

op die manier dat het kind geen juridische vader meer heeft. Het betreft een potentieel functionele 

afstammingsband omdat de man die het vaderschap opeist ook de wil tot het opnemen van 

verantwoordelijkheden moet uitdrukken door een procedure in te leiden binnen een jaar na de 

ontdekking van het feit dat hij de vader is. Die wil primeerde bijna altijd ingeval het kind de leeftijd 

van één jaar nog niet heeft bereikt. Alleen de exceptie van verkrachting kon dit alsnog beletten (art. 

318, § 5 j° art. 332quinquies, § 4 BW; Supra, nr. 215). In het licht van het arrest van het 

Grondwettelijk Hof van 3 mei 2012948 is dit leeftijdscriterium strijdig bevonden met de Grondwet. De 

rechter oordeelt, bij verzet, dus steeds of de vaststelling van de afstamming niet kennelijk strijdig is 

met het belang van het kind. Er wordt meer gewicht gehecht aan de wil van de beweerde vader 

(‘kennelijk strijdig’). De wet gaat er aldus van uit dat het kind in beginsel meer belang heeft bij een 

(nieuw) vastgestelde afstammingsband. De wil van het ontvoogde of meerderjarige kind primeert 

evenwel steeds.  

In deze situatie moet er op gelet worden dat aan het belang van het kind een juiste invulling wordt 

gegeven. Het is immers mogelijk dat het belang van het kind verhindert dat het vaderschap in hoofde 
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van de biologische vader wordt vastgesteld en de betwisting van het vaderschap in hoofde van de 

(ex-)echtgenoot derhalve wordt afgewezen.949 De enige correcte invulling is dat de rechter het 

potentieel functionele karakter van de vast te stellen afstammingsband in concreto onderzoekt. 

Daarbij houdt hij uiteraard rekening met het potentieel functionele karakter van de gevestigde 

afstammingsband, aangezien die een belet vormt voor het potentieel functionele karakter van de 

nieuwe afstammingsband.  

Merkwaardig aan deze vaststellingswijze is echter dat een huwelijksbeletsel waarvan de Koning geen 

ontheffing kan verlenen tussen de vermeende vader en de moeder van het kind, geen belet vormt 

om de afstamming via deze weg toch vast te stellen. Wellicht vormt dit een vergetelheid van de 

wetgever (vgl. Supra, nr. 193). Evenmin bestaat er een verplichting tot kennisgeving aan de 

echtgenoot of echtgenote ingeval er op deze wijze een overspelige afstammingsband wordt 

vastgesteld (cf. art. 322, tweede lid BW).950  

228. Ten slotte kan er op worden gewezen dat in de situatie dat het kind onder de toepassing van 

twee vaderschapsregels valt (Supra, nr. 211), de wet het vaderschapsconflict beslecht in het voordeel 

van de nieuwe echtgenoot. Welnu, de vorige echtgenoot wordt door de wet uitdrukkelijk als titularis 

van het vorderingsrecht tot betwisting van het vaderschap aangewezen. Indien hij het vaderschap 

met succes heeft betwist, komt van rechtswege het vaderschap in zijne hoofde vast te staan (art. 

317, tweede lid BW). Hiermee drukt de wetgever nogmaals het belang van het kind uit om een 

vastgestelde afstammingsband te hebben t.a.v. twee personen. De regel is echter algemener 

geformuleerd. Indien de moeder of het kind het vaderschap van de nieuwe echtgenoot betwisten, 

komt evenzeer het vaderschap in hoofde van de vorige echtgenoot van rechtswege vast te staan, 

tenzij dit ook wordt betwist of ingeval het vaderschap van een derde komt vast te staan.  

 

Ingeval de vorige echtgenoot het vaderschap in hoofde van de nieuwe echtgenoot betwist, moet hij 

niet het vaderschap in zijn hoofde bewijzen. De wet vermoedt dit op weerlegbare wijze. Hij is aldus 

vrijgesteld van de voorwaarden opgesomd in art. 332quinquies BW en wordt derhalve bevoorrecht 

t.a.v. de beweerde biologische vader. Dit geldt ook na medisch begeleide voortplanting met 

toestemming van de vorige echtgenoot.  

229. Ingeval het moederschap van de echtgenote van de juridische vader met succes wordt 

betwist, dan vervalt ook het vaderschap van de echtgenoot.951 

 

c. Vaderschap ingevolge een erkenning 

230. De regels inzake de betwisting van een erkenning langs vaderszijde zijn dezelfde als die langs 

moederszijde (zie art. 330 BW en Supra, nrs. 189 e.v.)952, op één uitzondering na. Indien de 

betwisting wordt ingesteld door de persoon die beweert de biologische vader te zijn moet ook 
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rekening worden gehouden met art. 332quinquies, § 4 BW. De verkrachter kan zijn vaderschap niet 

laten vaststellen indien één van de partijen bij de betwisting van de erkenning dit vraagt.  

 

231. Volledigheidshalve dient er op gewezen te worden dat zelfs bij geweld gepleegd op de 

moeder teneinde de toestemming tot erkenning te verkrijgen, de vordering tot betwisting ingesteld 

door die moeder slechts wordt ingewilligd indien bewezen wordt dat de erkenner niet de genetische 

vader is (art. 330, § 2 BW).953 Hierdoor kan de geweldpleger die de genetische vader is van het kind in 

bepaalde gevallen de exceptie van verkrachting en de toets aan het belang van het kind buiten spel 

zetten.954 In het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het belang dat de wetgever 

hecht aan deze voorwaarden in vergelijkbare situaties, lijkt deze bepaling strijdig te zijn met art. 10 

en 11 Gw.955 Bovendien dient aangenomen te worden dat ook de termijn die de moeder heeft om 

een betwistingsvordering in te stellen, nl. binnen het jaar na de ontdekking van het feit dat de 

persoon die het kind erkend heeft, niet de vader is, niet letterlijk toegepast kan worden, zoniet zou 

het vorderingsrecht van de moeder die het slachtoffer was van geweld illusoir zijn.956
  

 

232. Ingeval de wensvader het kind verwekt door medisch begeleide voortplanting met 

donorsperma heeft erkend, kan zijn vaderschap niet meer worden betwist op grond van het 

ontbreken van een biologische band (cf. art. 330, § 2 BW). De afstammingsregels werken immers in 

het voordeel van de wensouders (zie art. 27, eerste lid en art. 56, eerste lid MBV-wet).  

 

Verder kan, ingeval er nog geen bezit van staat is tot stand gekomen, het vaderschap in hoofde van 

de spermadonor of een derde steeds met succes worden betwist. Zelfs indien er een biologische 

band zou bestaan tussen de juridische vader en het kind, werken de afstammingsregels in het 

voordeel van de wensvader, op voorwaarde dat wordt aangetoond dat de verwekking van het kind 

het resultaat kan zijn van medisch begeleide voortplanting met donatie van mannelijke gameten of 

een embryo (art. 27, eerste lid en art. 56, eerste lid MBV-wet). De grondslag van de biologische 

werkelijkheid wordt bijgevolg vervangen door die van het wensouderschap. 

d. Vaderschap ingevolge een gerechtelijke beslissing 

233. Dezelfde regels als bij de gerechtelijke vaststelling van het moederschap zijn van toepassing, 

Supra, nr. 195. 

 

§ 4. Stabiliteit van de vastgestelde afstammingsband 
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234. De vastgestelde afstammingsband blijft in beginsel steeds behouden, zelfs bij overlijden van 

één van de betrokkenen. De vastgestelde afstammingsband raakt de staat van de persoon en is aldus 

niet vatbaar voor autonome wijziging, onbeschikbaar en niet voor verjaring vatbaar.957  

 

235. Een vastgestelde afstammingsband kan slechts, bij wijze van uitzondering, ongedaan worden 

gemaakt indien blijkt dat ze niet (potentieel) functioneel is. Dit kan op twee wijzen gerechtelijk 

worden vastgesteld.  

 

Ten eerste door middel van een vordering tot betwisting van het ouderschap, al dan niet 

gecombineerd met de vaststelling van het ouderschap in hoofde van een derde. De geslaagde 

betwisting heeft tot gevolg dat retroactief tot aan de geboorte en, indien dit relevant is, zelfs tot aan 

de verwekking, de vastgestelde afstammingsband ongedaan wordt gemaakt.958 De wet betracht 

echter de vastgestelde afstammingsband te behouden en binnen een redelijke periode 

rechtszekerheid te creëren, zelfs al zou de vastgestelde afstammingsband niet functioneel zijn. Het 

biologische ouderschap volstaat immers en hoeft daarvoor in de feiten niet te worden bevestigd. 

Daarenboven heeft de wet een beperking ingevoerd in de termijn en de titularissen van de vordering 

tot betwisting. Ten slotte vormt (verleden) bezit van staat een (absolute959) grond tot 

onontvankelijkheid van iedere vordering tot betwisting.  

Ten tweede kan de oorspronkelijke afstammingsband ten gevolge van een maatregel van 

jeugdbescherming omwille van haar, zelfs niet potentieel functioneel karakter, geheel dan wel 

gedeeltelijk voor de toekomst worden vervangen. Dit gebeurt bij wijze van (gewone of volle) adoptie 

(Infra, nr. 283 e.v.). Afhankelijk van de vorm van adoptie (gewone of volle), worden de 

afstammingsbanden met de oorspronkelijke ouder(s) aangevuld of volledig960 doorbroken en dit voor 

de toekomst.  

236. Daarenboven kan de afstammingsband als familierechtelijk aanknopingspunt bij bepaalde 

materies gedeeltelijk buiten spel worden geplaatst. In het kader van de bijzondere jeugdbescherming 

kan de persoon met een afstammingsband geheel of ten dele van het ouderlijk gezag worden ontzet 

indien (art. 32 Jeugdbeschermingswet)961: 

1° die persoon is veroordeeld tot een criminele of correctionele straf wegens enig feit gepleegd op de 

persoon of met behulp van een van de kinderen of afstammelingen; 

2° die persoon, door slechte behandeling, misbruik van gezag, kennelijk slecht gedrag of erge 

nalatigheid, de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van het kind in gevaar brengt;  
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3° de wet voegt er nog aan toe dat de ontzetting ook geldt voor de persoon die huwt met de persoon 

die van het ouderlijk gezag is ontzet. 

De jeugdrechter bepaalt dan in welke mate het afstammingsrecht nog functioneert als 

familierechtelijk aanknopingspunt (zie art. 33 Jeugdbeschermingswet).  

De ontzetting van het ouderlijk gezag is een sanctie tegen de ouder(s). De maatregel heeft een 

bestendig karakter, maar is echter niet noodzakelijk definitief (zie art. 60 Jeugdbeschermingswet).962 

§ 5. Beginselen van het afstammingsrecht  

A. Vaststellingen 

237. Het afstammingsrecht fungeert, vanuit het onderzoek naar de vestiging van gezag, als 

familierechtelijk aanknopingspunt en duidt juridisch de personen aan die verantwoordelijkheid over 

een kind moeten opnemen (Supra, nr. 106). De selectie gebeurt op basis van feitelijke banden die in 

sommige gevallen worden aangevuld door een beoordeling in concreto. De wet vestigt juridische 

banden vanuit het perspectief van het belang van het kind en wijst aldus die personen aan die het 

beste het belang van het kind (zouden) dienen. Concreet: wie is het meeste geschikt om 

verantwoordelijkheid over een bepaald kind op te nemen? 

 

238. Dit belang komt tot uiting in een aantal objectieve beginselen die worden gerealiseerd door 

de grondslagen: Het kind heeft volgens de wet er in abstracto belang963 bij dat: 

1° het wordt opgevoed door personen die impliciet of expliciet de wil tot het opnemen van 

verantwoordelijkheden te kennen hebben gegeven (= potentieel functionele afstammingsband); 

2° het zo snel mogelijk, liefst vanaf het tijdstip dat het bescherming nodig heeft (de geboorte), een 

afstammingsband heeft964; 

3° een gevestigde en door de feiten bevestigde (= functionele) afstammingsband behouden blijft; 

4° het best wordt opgevoed door twee personen van ongelijk geslacht die duurzaam en affectief 

samenleven, wat wordt vermoed binnen het huwelijk te zijn. Bij ontstentenis, twee personen van 

ongelijk geslacht die de wil daartoe impliciet of expliciet uitdrukken of, in het slechtste geval, 

minstens één persoon.965  

5° de afkeurenswaardige relatie waaruit het kind geboren is niet zou blijken uit de vaststelling van 

een afstammingsband.  

                                                           
962

 J. PUT, Handboek jeugdbeschermingsrecht, Brugge, die Keure, 2010, 470-471. 
963

 Vgl. E. DE KEZEL, “Het begrip “het belang van het kind””, RW 1998-99, (1163) 1167, nr. 13, de auteur wijst erop dat “de 
wetgever in de eerste plaats algemene regels moet uitwerken die aangeven welke de rechten en belangen van kinderen 
zijn, en hoe deze moeten worden in acht genomen”. Welnu, hier wordt verdedigd dat de wetgever dat in het 
afstammingsrecht ook impliciet heeft gedaan; Vgl. F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 
2010, nr. 415. 
964

 Vgl. G. VERSCHELDEN, “Het belang van het kind in het afstammingsrecht”, TJK 2005, (168) 170, nrs. 8 en 10. 
965

 Het belang van het kind bij een tweezijdige afstammingsband wordt ook in de rechtsleer benadrukt, zie: G. 
VERSCHELDEN, “Het belang van het kind in het afstammingsrecht”, TJK 2005, (168) 171, nr. 13 en de verwijzingen aldaar en 
p. 174 over de uiteenlopende visies in de rechtspraak omtrent de vraag of er een vermoeden juris tantum bestaat dat een 
erkenning door de biologische vader de belangen van het kind dient; Zie bv. in bevestigende zin Rb. Turnhout 23 september 
2004, TBBR 2006, 133, noot.  



198 
 

239. Deze abstracte beginselen worden gecorrigeerd. Het kan immers voorkomen dat in een 

gegeven situatie bepaalde objectieve beginselen in botsing komen met elkaar. Voor sommige 

situaties lost de wet dit op absolute wijze op door aan te geven welk beginsel primeert. In andere 

gevallen, telkens de wet een toetsing aan het belang van het kind vooropstelt, moet de rechter in de 

concrete situatie nagaan welk beginsel primeert.966 Naarmate het kind ouder wordt, komt er meer 

gewicht toe aan diens mening. Een meerderjarig of ontvoogd kind weegt zelf zijn belangen af en 

oordeelt aldus zelf welk objectief beginsel primeert. Hierna wordt onderzocht hoe de grondslagen de 

beginselen concretiseren en hoe de belangenafweging gebeurt. 

 

B. Objectieve beginselen 

1. De wil tot het opnemen van verantwoordelijkheid 

240. De wil tot het opnemen van verantwoordelijkheid biedt de garantie dat de vast te stellen 

afstammingsband ook (potentieel) zal functioneren.967 De wil tot het opnemen van 

verantwoordelijkheden kan op twee wijzen tot uiting komen, nl. impliciet of expliciet. Vertoont de 

wil evenwel een gebrek, dan opent dit mogelijkheden tot betwisting van de juridisch vastgestelde 

afstammingsband.  

 

Bovendien wordt in, volgens de wetgever, ‘verdachte’ situaties, de ‘wil’ ook in concreto getoetst. Er 

wordt op marginale wijze nagegaan of de ‘wil’ voldoende garanties biedt dat de te vestigen 

afstammingsband wel daadwerkelijk functioneel zal zijn (Infra, nrs. 271 e.v.). 

241. De biologische en de sociale werkelijkheid vormen volgens de wet (abstract) een uiting van 

de impliciete wil tot het opnemen van verantwoordelijkheden.  

 

Door een kind te verwekken, vermoedt de wet dat de verwekkers ook de bedoeling hebben, 

minstens bereid zijn, om verantwoordelijkheid t.a.v. dat kind op te nemen. Het vermoeden wordt 

bevestigd door de evolutie inzake de procreatietechnieken en de groeiende internationale consensus 

over een recht op gezinsplanning en zelfs een recht op een kind (Supra, nr. 25). Het verwekken van 

een kind gebeurt, mede gelet op de beheersing van de procreatievermogens, alsmaar meer 

doelbewust.968 Het lijkt dan ook logisch dat het recht meer aandacht besteedt aan de biologische 

realiteit en, althans in de vroege levensjaren, uitsluitend deze grondslag aanwijst om te bepalen wie 

ouder wordt. 

Voor de vrouw geldt dit op vrijwel absolute wijze. De vrouw die van het kind bevalt, wordt immers 

steeds als de juridische moeder aangewezen (art. 312, § 1 BW). Dat echter niet altijd met zekerheid 

kan worden vermoed dat de man bereid is om verantwoordelijkheid op te nemen, blijkt uit het feit 

                                                           
966

 In het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (zie nrs. 20/2011 en 122/2011) evolueert het recht verder 
naar een toetsing in concreto.  
967

 Vgl. H. BAARTMAN, “Kinderen eerst; enkele kanttekeningen”, FJR 2007, (43) 45, die er in het kader van de 
kinderbescherming op wijst dat het “zich verantwoordelijk weten is dus te zien als de basisgarantie voor het grootbrengen 

van een kind”; Vgl. S. DE MEUTER, “Het kind en zijn moeder(s). Het moederschap na medisch begeleide voortplanting 
inzonderheid draagmoederschap”, TPR 1990, (645) 673, nr. 37. 
968

 Vgl. A. HEYVAERT, “De contractualisering van verhoudingen van staat” in X., Liber Amicorum Yvette Merchiers, Brugge, 

die Keure, 2001, (165) 173, nr. 23; F. SWENNEN, “Familierecht in kort bestek” in Recht in kort bestek nr. 4, Antwerpen, 

Intersentia, 2007, ed. 2, nr. 80, 36-37; F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, nr. 408. 
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dat in sommige gevallen een uitdrukkelijke wilsuiting (Supra, nrs. 202 en 216) of een rechterlijke 

beslissing wordt vereist (Supra, nr. 218). Dit is m.n. steeds het geval voor kinderen die buiten het 

toepassingsgebied van de vaderschapsregel vallen (zie art. 315 en 317 BW) of voor wie de werking 

van de vaderschapsregel werd omgekeerd (zie art. 316bis BW). Voor de toepassing van de 

vaderschapsregel is de grondslag het huwelijk, aangevuld door de geregistreerde samenleving van de 

echtgenoten ten tijde van de zwangerschap (art. 316bis BW, a contrario). Bij ontstentenis van 

samenleving wordt een uitdrukkelijke wilsuiting vereist (Supra, nr. 208). Niettemin blijkt uit de 

combinatie van het huwelijk met de samenleving ten tijde van de verwekking en de beperking tot de 

vaststelling van een afstammingsband t.a.v. twee personen van ongelijk geslacht dat de wetgever 

van een vermoeden van biologisch vaderschap uitgaat. Dit komt ook tot uiting in de gronden van 

betwisting (zie art. 318, § 3 BW). Wellicht wordt het onderscheid in aanknoping tussen de man en de 

vrouw verklaard door het feit dat, in België althans, de biologische moeder met zekerheid wordt 

vastgesteld bij de geboorte, terwijl dit niet het geval is bij de biologische vader. Om zeker te zijn zou 

een voorafgaande genetische test vereist zijn.  

Bij de toepassing van medisch begeleide voortplantingstechnieken moet dit worden genuanceerd. Er 

kan bij toepassing van dergelijke technieken immers een discrepantie ontstaan tussen de - in dit 

geval steeds doelbewuste – wil, de bio-fysiologische en de genetische werkelijkheid. Het 

afstammingsrecht hecht daar langs moederszijde weinig belang aan. Voor de genetische moeder969 

en de wensmoeder die niet de bio-fysiologische moeder is, is slechts een rol weggelegd indien de 

bio-fysiologische moeder onbekend is (zie resp. art. 313, § 1 en art. 314, eerste lid BW). Gevolg 

hiervan is dat de wens tot het krijgen van een kind voor een vrouw op zich onvoldoende is om 

juridisch tot moeder van dat kind te worden aangewezen. Langs vaderszijde kan de uitgedrukte wil 

om een kind te verwekken bij zijn echtgenote of, meer nog zelfs, de uitgedrukte wil om ‘ouder’ te 

worden, afstammingsrechtelijke gevolgen genereren (Infra, nr. 244).  

242. De wil tot het opnemen van verantwoordelijkheden over een kind kan ook blijken uit 

gedragingen zowel vóór als na de geboorte.  

 

De moeder die het kind draagt, ontwikkelt ongetwijfeld een band met dat kind. Zij moet in het 

dagelijkse leven reeds rekening houden met deze nieuwe realiteit en wordt, door de interactie met 

de omgeving, hier ook onmiddellijk mee geconfronteerd. De potentiële vader kan zich vóór de 

geboorte gedragen als zijnde de toekomstige vader van dat kind en door de omgeving als zodanig 

worden beschouwd. Het recht hecht aan gedragingen vóór de geboorte op zich echter geen 

afstammingsrechtelijke gevolgen, tenzij wordt aangenomen dat prenataal bezit van staat kan 

ontstaan (Supra, nr. 205). Wel kunnen deze gedragingen vermoedens van biologisch ouderschap 

opleveren (Supra, nr. 206). 

Na de geboorte komt dit tot uiting door feitelijk verantwoordelijkheid op te nemen over het kind. In 

het Belgische recht volstaat dit evenwel niet om rechtsgevolgen op afstammingsrechtelijk vlak te 

genereren. Vereist wordt dat het kind bezit van staat heeft t.a.v. de potentiële juridische ouder. Het 

                                                           
969

 De regering diende nochtans een amendement in, dat het voor de moeder die het kind baarde mogelijk maakte om haar 
juridisch moederschap te betwisten in geval van eiceldonatie. Het amendement werd echter ingetrokken gelet op de 
fundamentele discussie die verband houdt met medisch begeleide voortplanting, wat buiten het bestek van dit ontwerp 
viel, zie Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de 
afstamming en de gevolgen ervan, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1402/7, 49-51. 
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is evident dat iemand zich op die wijze slechts gedraagt indien hij dit wil.970 Doordat het bezit van 

staat slechts enige tijd na de geboorte kan ontstaan, speelt het geen rol op het tijdstip van de 

geboorte. Het bezit van staat vervult een bewijsfunctie bij het gerechtelijk onderzoek naar 

ouderschap (Supra, nr. 178), eventueel gecombineerd met een voorafgaande betwisting (Supra, nr. 

227). Het vormt weliswaar de primaire wijze waarop het bewijs van ouderschap wordt geleverd, 

niettemin verhindert het tegenbewijs van niet-biologisch ouderschap de vestiging (Supra, nr. 178). 

Aldus komt dit er op neer dat bij ontstentenis van biologisch ouderschap, alle betrokken partijen 

(impliciet) akkoord moeten gaan met de vestiging van de afstammingsband. De grondslag van ‘het 

bezit van staat’ houdt derhalve de impliciete wil van de betrokkenen tot vestiging van een 

afstammingsband in. Bij gebreke van akkoord, primeert het biologische ouderschap. Binnen één jaar 

na de geboorte is dit op absolute wijze. Nadien gebeurt er daarenboven een belangenafweging in 

concreto (Infra, nr. 265). Door de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof evolueert het recht echter 

in die zin dat er steeds meer een belangenafweging in concreto plaatsvindt (Supra, nr. 217). 

243. Ook het huwelijk vormde aanvankelijk een uiting van de wil tot het opnemen van 

verantwoordelijkheden t.a.v. kinderen die voortspruiten uit dat huwelijk in hoofde van de man 

(Supra, nr. 32).  

 

Dit is actueel niet meer het geval. Het huwelijk volstaat op zich niet meer. Het moet aangevuld 

worden met de samenleving (Supra, nr. 208). De ontwikkelingen in het familierecht hebben 

bovendien aangetoond dat de essentie van het huwelijk actueel bestaat in de creatie van een 

duurzame affectieve samenleving tussen twee personen. Het huwelijk is volgens de actuele stand 

van de wetgeving op zich niet langer gericht op procreatie (Supra, nr. 41), zodat de wil tot huwen niet 

automatisch meer de wil tot het opnemen van verantwoordelijkheden van kinderen geboren uit dat 

huwelijk impliceert. Het huwelijk houdt echter wel een duurzame affectieve samenleving in tussen 

twee personen die door de wetgever geacht wordt het ideale opgroeikader te zijn voor een kind 

(Supra, nr. 43). Aangenomen wordt ook dat het huwelijk gecombineerd met de samenleving 

minstens een vermoeden van biologisch ouderschap inhoudt (Supra, nr. 208).  

Ten slotte komt ook de wilsbepaling tot uiting door iets niet te doen dat men wel kan doen, nl. door 

geen vordering tot betwisting van het vaderschap in te leiden hoewel de titularissen van de 

vordering op de hoogte zijn van het niet-biologisch vaderschap van de echtgenoot.971 

244. De wil tot het opnemen van verantwoordelijkheid over een kind kan ook op een expliciete 

wijze tot uiting komen. 

 

Ten eerste door een uitdrukkelijke wil, geuit voor een daartoe bevoegde persoon (notaris of 

ambtenaar burgerlijke stand) die dit in een authentieke akte vaststelt. Bij gebrek aan huwelijks kader 

is dit zelfs de meest gangbare wijze om een afstammingsband langs vaderszijde vast te stellen.  

                                                           
970

 A. HEYVAERT, “De contractualisering van verhoudingen van staat” in X., Liber Amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die 
Keure, 2001, (165) 174, nr. 26; F. SWENNEN, “Familierecht in kort bestek” in Recht in kort bestek nr. 4, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, ed. 2, 36, nr. 80.  
971

 A. HEYVAERT, “De contractualisering van verhoudingen van staat” in X., Liber Amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die 
Keure, 2001, (165) nr. 25, 173-174; F. SWENNEN, “Familierecht in kort bestek” in Recht in kort bestek nr. 4, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, ed. 2, 36, nr. 80. 
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Voorbeelden hiervan zijn de gemeenschappelijke verklaring van de ex-echtgenoten (art. 316bis BW, 

Supra, nr. 208) en de erkenning972 (art. 313, 319 en 329bis BW, Supra, nr. 166 en 217). De 

uitdrukkelijke wil van de kandidaat-ouder volstaat op zich evenwel nooit. De gemeenschappelijke 

verklaring moet door beide (ex-)echtgenoten voor de ambtenaar van de burgerlijke stand worden 

afgelegd en dit uiterlijk op het tijdstip van de aangifte van de geboorte (Supra, nr. 208). Bij erkenning 

moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de situatie waar alle betrokkenen minstens 

impliciet akkoord gaan en de situatie waar dat niet zo is. De uitdrukkelijke wil van de erkenner moet 

aangevuld worden met de uitdrukkelijke of impliciete wil van hetzij: 

- het meerderjarige of ontvoogde kind (Supra, nr. 167); 

- de ouder t.a.v. wie de afstamming reeds vaststaat (Supra, nr. 168) of de bio-fysiologische 

moeder (Supra, nr. 202); 

- het 12 jaar oude niet-ontvoogde minderjarige kind dat juridisch en feitelijk bekwaam is en de 

ouder t.a.v. wie de afstamming vaststaat; 

- de wettelijke vertegenwoordiger (impliciet, Supra, nr. 171); 

- de wettelijke vertegenwoordiger en het kind dat de volle leeftijd van 12 jaar heeft bereikt en 

juridisch en feitelijk bekwaam daartoe is (Supra, nr. 171).  

 

Bij ontstentenis van akkoord, komt de wil van de erkenner tot uiting in de dagvaarding en – na 

machtiging van de rechtbank – de na de procedure volgende erkenning (Supra, nr. 169). Indien de 

partijen niet worden verzoend, wordt de wil van de erkenner aangevuld met de biologische 

werkelijkheid en, in het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof in alle gevallen, een 

beoordeling in concreto (Infra, nr. 271). Dit geldt evenwel niet voor het meerderjarige of ontvoogde 

kind dat steeds over een vetorecht beschikt.  

Ten tweede wordt de vader die de toestemming gaf tot medisch begeleide voortplanting bij zijn 

echtgenote, tot juridische vader aangewezen (art. 318, § 4 BW).973 De vader die toestemt tot medisch 

begeleide voortplanting moet gehuwd zijn met de moeder op het ogenblik van de verwekking (Supra, 

nr. 197). Ook hier volstaat aldus een uitdrukkelijke wil op zich niet. Bovendien wordt de toestemming 

gegeven tot medisch begeleide voortplanting en slechts impliciet tot het opnemen van 

verantwoordelijkheden t.a.v. het kind dat op die wijze wordt verwekt. De toestemming moet, in 

tegenstelling tot de erkenning, echter niet uitdrukkelijk worden vastgesteld. De gehuwde wensvader 

die de toestemming gaf tot de toepassing van een medisch begeleide voortplantingstechniek of een 

andere daad die de voortplanting tot doel had, wordt, in beginsel (Supra, nr. 196), op onaantastbare 

wijze de juridische vader, zelfs indien hij niet de biologische vader is (zie art. 318, § 4 BW).974 

Ten derde uit de beweerde vader of moeder ook uitdrukkelijk de wil tot het opnemen van 

verantwoordelijkheden indien zij een dagvaarding tot onderzoek naar ouderschap, eventueel 
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 F. SWENNEN, “Familierecht in kort bestek” in Recht in kort bestek nr. 4, Antwerpen, Intersentia, 2007, ed. 2, 37, nr. 82; F. 
SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, nr. 408; Naar het oordeel van HEYVAERT moet dit 
worden genuanceerd. Indien de erkenning enkel een bevestiging vormt van het feit dat er een rechtstreekse biologische 
band bestaat tussen de vader en het erkende kind, is er geen sprake van een rechtshandeling. Alleen het instrumentum 
(bewijs) van de afstamming wordt tot stand gebracht. Indien dit niet het geval is, dan wordt de afstamming in beginsel 
gevestigd door een overeenkomst: A. HEYVAERT, “De contractualisering van verhoudingen van staat” in X., Liber Amicorum 

Yvette Merchiers, Brugge, die Keure, 2001, (165) 175-176. 
973

 F. SWENNEN, “Familierecht in kort bestek” in Recht in kort bestek nr. 4, Antwerpen, Intersentia, 2007, ed. 2, 37, nr. 81. 
974

 Vgl. A. HEYVAERT, “De contractualisering van verhoudingen van staat” in X., Liber Amicorum Yvette Merchiers, Brugge, 
die Keure, 2001, (165) 173, nr. 24, die dit een “preconceptieve overeenkomst” noemt. 
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gecombineerd met een voorafgaande betwisting, instellen (Supra, nrs. 180, 189, 193, 204, 218, 227 

en 230).975 Opnieuw volstaat de uitgedrukte wil niet. Ditmaal wordt de wil aangevuld door de 

grondslag van de biologische of sociale werkelijkheid en de impliciete wil van zij die verzet kunnen 

doen (Supra, nr. 175). Bij verzet en ingeval het kind minstens één jaar oud is, volgt er daarenboven 

nog een beoordeling in concreto (Infra, nr. 271). In het licht van de rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof lijkt er steeds een beoordeling in concreto te volgen. Dit geldt evenwel niet bij het 

verzet door een ontvoogd of meerderjarig kind dat steeds over een vetorecht beschikt. 

Ten vierde bepaalt de MBV-wet dat de afstammingsregels steeds in het voordeel van de wensouders 

werken ingeval er een beroep werd gedaan op gedoneerde embryo’s of gameten. Het 

wensouderschap primeert in die situatie op het genetische ouderschap (Supra, nr. 199). De ‘wil’ om 

‘ouder’ te worden van het te verwekken kind vormt in deze situatie de grondslag (Supra, nr. 201). De 

uitdrukkelijke wil komt tot uiting in een schriftelijke overeenkomst met het fertiliteitscentrum (art. 7 

MBV-wet). De wil volstaat evenwel niet. Ofwel moet die wil worden aangevuld door het huwelijk en 

de samenleving met de biologische moeder ofwel moet de wensvader het kind erkennen. De 

erkenning is geen eenzijdige rechtshandeling en leidt bij weigering door de biologische moeder of 

door het kind tot een toets aan het belang van het kind ingeval het één jaar of ouder is. In het licht 

van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof lijkt dit bij weigering in alle gevallen te leiden tot een 

toets aan het belang van het kind.  

245. Indien de vastgestelde afstammingsband berust op een niet rechtsgeldige wilsuiting in 

hoofde van één van de betrokkenen, laat de wet die persoon toe om de vastgestelde 

afstammingsband te betwisten. Zo kan de erkenner en zij die de toestemming tot erkenning hebben 

gegeven de afstammingsband nog betwisten op voorwaarde dat ze aantonen enerzijds dat de 

erkenning niet berust op een impliciete wil van de erkenner (biologische band), en anderzijds dat aan 

de door hen (expliciet) uitgedrukte wil een gebrek kleefde976 (zie art. 330, § 1, tweede lid BW en 

Supra, nr. 190). 

 

2. Vestiging vanaf de geboorte 

246. De wetgever gaat er van uit dat het kind er belang bij heeft om zo snel mogelijk, liefst vanaf 

de geboorte, een afstammingsband met iemand te hebben. Dit komt in het afstammingsrecht op 

twee wijzen tot uiting: 

1° het beginsel: van rechtswege vaststelling van een afstammingsband977; 

2° de stimulans om een kind reeds vóór de geboorte of binnen het jaar na de geboorte te erkennen 

of om zo snel mogelijk een potentieel functionele afstammingsband te vestigen. 

247. De afstamming wordt langs moederszijde onmiddellijk vanaf de opstelling van de 

geboorteakte vastgesteld. De vrouw die het kind gebaard heeft, wordt door het recht tot juridische 

moeder aangewezen (art. 312, § 1 BW, Supra, nr. 159). De vaststelling gebeurt van rechtswege. De 

ambtenaar van de burgerlijke stand neemt dit op in de geboorteakte.  
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 Vgl. H. CASMAN, “Actueel Belgisch afstammingsrecht in vogelvlucht”, Not.Fisc.M. 2008, (119) 126. 
976

 Overeenkomstig het gemene recht inzake de wilsgebreken, zie onder het oude recht: K. JACOBS, “De betwisting van de 
erkenning” (noot onder Antwerpen 5 mei 1999), AJT 1999-2000, (838) 838. 
977

 Vgl. G. VERSCHELDEN, “Het belang van het kind in het afstammingsrecht”, TJK 2005, (168) 170, nrs. 8 en 10; vgl. 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, 18, nr. 606. 
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Ook de afstamming langs vaderszijde wordt, in beginsel, van rechtswege vanaf de opstelling van de 

geboorteakte vastgesteld (art. 315 en 317 BW, Supra, nr. 207). Dit geldt evenwel slechts voor zover 

het kind werd geboren binnen -of uiterlijk 300 dagen na de ontbinding of nietigverklaring van- het 

huwelijk tussen de vader en de moeder. Er moet ook rekening worden gehouden met de 

samenleving (zie art. 316bis BW) en de mogelijkheid om de toepassing van de vaderschapsregel te 

verruimen of te beperken via de situering van het tijdstip van de verwekking of de weerlegging van 

het vermoeden aangaande het wettelijke tijdvak van de verwekking (art. 326 BW, Supra, nr. 208 

e.v.).978  

248. Teneinde de afstamming langs vaderszijde, vooral buiten het huwelijk, zo spoedig mogelijk te 

laten vaststellen, heeft de wetgever de mogelijkheid ingevoerd om een kind reeds vóór de geboorte 

te erkennen (art. 328, tweede lid BW). Indien het kind wordt erkend vóór de geboorte of uiterlijk op 

het tijdstip van de aangifte van de geboorte, verkrijgt het onmiddellijk vanaf de geboorte een 

afstammingsband t.a.v. de vader. Ingeval de biologische moeder vóór de geboorte niet instemt met 

de erkenning, kan de erkenner reeds een vordering tot machtiging instellen (art. 328bis j° art. 329bis 

BW, Supra, nr. 202).  

 

De wet stimuleert ook om het kind binnen het jaar na de geboorte te erkennen. Laattijdige 

erkenningen zonder de nodige toestemming worden geacht verdacht te zijn en leiden tot een 

beoordeling in concreto (art. 329bis, § 2, derde lid BW, Infra, nr. 265). In het licht van de rechtspraak 

van het Grondwettelijk Hof lijkt een toetsing in concreto thans echter in alle gevallen mogelijk te zijn.  

In dezelfde optiek werd voor de beweerde vader de mogelijkheid ingevoerd om reeds vóór de 

geboorte het vaderschap dat zou komen vast te staan o.g.v. de vaderschapsregel te betwisten (art. 

328bis j° art. 318 BW, Supra, nr. 204). De vordering wordt slechts ingewilligd indien ook meteen de 

afstamming t.a.v. de beweerde vader komt vast te staan. De afstamming kan t.a.v. de (voorheen 

beweerde) vader aldus reeds op het tijdstip van de geboorte komen vast te staan. De wet stimuleert 

overigens ook de vaststelling door een gerechtelijk onderzoek naar vaderschap binnen het jaar na de 

geboorte. Zoals bij erkenning, leidt een laattijdige vordering in geval van verzet immers tot een 

beoordeling in concreto (art. 332quinquies, § 2, eerste lid BW, Infra, nr. 265). Het Grondwettelijk Hof 

oordeelde echter dat dit leeftijdscriterium evenzeer strijdig is met het Grondwettelijk 

gelijkheidsbeginsel.979 

3. Behoud van een (gewezen) functionele afstammingsband 

249. De wet drukt op drie manieren het belang dat een kind heeft bij het behoud van een 

functionele afstammingsband waardoor ook de “gezinsrust” niet wordt verstoord uit.980 Meer in het 

algemeen handelt het om het belang van het kind bij de stabiliteit van een gevestigde 

afstammingsband.981 

                                                           
978

 Vgl. G. VERSCHELDEN, “Het belang van het kind in het afstammingsrecht”, TJK 2005, (168) 170-171. 
979

 GwH 3 mei 2012, nr. 61/2012. 
980

 Vgl. 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, BS 30 mei 2007, ed. 2, (29203) 
29205; Vgl. G. VERSCHELDEN, “Het belang van het kind in het afstammingsrecht”, TJK 2005, (168) 175, nr. 21; vgl. wat 
betreft de invoering van een vervaltermijn voor de moeder: Rb. Brussel 15 juni 1997, Pas. 1996, III, 66. 
981

 Vgl. N. GALLUS, Le droit de la filiation. Rôle de la vérité socio-affective et de la volonté en droit belge, Brussel, Larcier, 
2009, 469-478. 



204 
 

 

250. Ten eerste is het bezit van staat (Supra, nrs. 184 en 222) een grond tot niet-ontvankelijkheid 

van vrijwel (Supra, nr. 184) iedere vordering tot betwisting van een reeds vastgestelde 

afstammingsband (zie art. 312, § 2 BW, art. 318, § 1 BW en art. 330, § 1 BW).982 De grondslag van het 

bezit van staat (sociale werkelijkheid) primeert aldus op absolute wijze op de biologische 

werkelijkheid. Eens bezit van staat tot stand is gekomen, speelt de biologische werkelijkheid geen rol 

meer. Iedere betwisting van een vastgestelde afstammingsband is dan uitgesloten. In het licht van de 

rechtspraak van het Grondwettelijk Hof mag bezit van staat echter geen absolute grond van niet-

ontvankelijkheid (meer) vormen in die gevallen waarin dit zou leiden tot een theoretisch of illusoir 

recht van betwisting (Supra, nr. 184).  

 

251. Ten tweede wordt de kring van titularissen die een vastgestelde afstammingsband kunnen 

betwisten limitatief opgesomd en beperkt tot alle directe betrokkenen (Supra, nrs. 186, 189, 224 en 

230).  

 

252. Ten derde is de termijn, die als bedenktermijn beschouwd kan worden, beperkt tot één jaar 

na de ontdekking van het biologische ouderschap van de persoon die het ouderschap opeist of het 

niet-biologische ouderschap van de persoon die reeds een gevestigde afstammingsband betwist. Het 

kind beschikt evenwel over een langere termijn, maar kan pas vanaf de leeftijd van 12 jaar 

optreden.983 Hoewel het aanvangspunt van de termijn variabel is, dient opgemerkt te worden dat het 

tot stand gekomen bezit van staat op absolute wijze iedere betwisting uitsluit. Zo is het bijvoorbeeld 

best mogelijk dat een bedrogen echtgenoot die te goeder trouw het kind enige jaren heeft opgevoed 

als zijn kind en vervolgens ontdekt dat dit niet het geval is, geen vordering meer kan instellen hoewel 

de termijn nog niet is verstreken.984 Het vaderschap wordt in die situatie opgelegd, niettegenstaande 

de wil tot het opnemen van verantwoordelijkheid gebrekkig blijkt te zijn. Het lijkt echter zeer 

twijfelachtig dat na het ontdekken van het wilsgebrek en bij ontstentenis van de wil om over het kind 

nog enige verantwoordelijkheid op te nemen, er nog sprake kan zijn van het behoud van een 

functionele afstammingsband (zie verder Infra, nr. 269). In het licht van de rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof mag bezit van staat geen absolute grond tot verhindering vormen in die gevallen 

waarin dit zou leiden tot een theoretisch en illusoir recht op betwisting (Supra, nr. 184).  

 

4. Belang van een afstammingsband  

                                                           
982

 Het Hof van Cassatie ging er onder het oude recht al impliciet van uit dat de verplichte afwijzing van het verzoek tot 
betwisting van een erkenning wanneer het kind bezit van staat heeft t.a.v. de erkenner in het belang van het kind gebeurt, 
zie: Cass. 4 november 1999, RW 2000-01, 232, noot VANDAELE; vgl. G. BAETEMAN, J. GERLO, E. GULDIX, A. WYLLEMAN, G. 
VERSCHELDEN en S. BROUWERS, “Overzicht van rechtspraak. Personen- en Familierecht 1995-2000”, TPR 2001, (1551) 
1890. 
983

 Dit wordt in de wet evenwel op een bijzonder inconsequente wijze geregeld. Niet enkel ontbreekt deze precisering in 
art. 312, § 2 BW, ook wordt nergens aangegeven of de minderjarige vanaf de leeftijd van 12 jaar procesbekwaam wordt of 
er een voogd ad hoc aangesteld kan worden die hem vertegenwoordigt ingeval hij nog niet de volle leeftijd van 18 jaar 
heeft bereikt, zie de verwarrende discussie hierover met onterechte opmerking van de vertegenwoordiger van de minister: 
Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de 
afstamming en de gevolgen ervan, Verslag namens de commissie, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1402/7, 45-46 en 52. 
984

 Zie over deze problematiek onder het oude recht uitgebreid: 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, 528-532; G. 
VERSCHELDEN, “De (on)verenigbaarheid van een strikte vervaltermijn voor de betwisting van het vaderschap van de 
echtgenoot met het recht op eerbiediging van diens privé-leven (noot onder Rb. Antwerpen 7 maart 2006), EJ 2006, 61-68; 
M. GOVAERTS, “De vervaltermijn tot het instellen van de vordering tot betwisting van het vaderschap versus het recht op 
eerbiediging van het privé-leven” (noot onder Rb. Leuven 12 december 2005), RABG 2007, 177-183. 
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253. Zoals hoger werd aangetoond (Supra, nr. 43), vormt, in de abstracte optiek van de wet, de 

duurzame affectieve samenleving tussen twee personen het ideale opgroeikader voor een kind. Het 

huwelijk, thans aangevuld door de samenleving op het tijdstip van de verwekking (zie art. 316bis 

BW), wordt vermoed het ideale opgroeikader te zijn. Een kind geboren binnen het huwelijk of een 

nieuw huwelijk heeft van rechtswege een afstammingsband t.a.v. de twee echtgenoten.  

 

Dit moet genuanceerd worden, het betreft twee echtgenoten van ongelijk geslacht. De verwijzing 

naar het geslacht en het feit dat een kind geboren binnen de 300 dagen na de ontbinding of 

nietigverklaring van het huwelijk, op voorwaarde dat de echtgenoten samenleefden op het tijdstip 

van verwekking, ook van rechtswege de twee ex-echtgenoten tot ouder heeft, wijst er op dat de 

dieperliggende grondslag nog steeds is terug te vinden in de biologische werkelijkheid (Supra, nr. 

208). Dit komt ook tot uiting bij de vordering tot betwisting van het ouderschap dat van rechtswege 

komt vast te staan. Uiteindelijk wijst de dieperliggende grondslag er op dat het om een potentieel 

functionele afstammingsband moet gaan. Immers, indien blijkt dat de echtgenoot niet de biologische 

vader is, kan het vaderschap nog worden betwist of kan een derde het vaderschap opeisen. De derde 

die het vaderschap opeist en tegelijk de biologische vader is, wordt van rechtswege de nieuwe vader. 

Er gelden evenwel een aantal beperkingen zoals bv. de uitgedrukte wil (cf. art. 318, § 4 BW) of het 

bezit van staat. De wet maakt hier zelf een afweging van objectieve beginselen die strijdig zijn met 

elkaar (Infra, nr. 268).  

254. Indien de duurzame affectieve relatie tussen twee samenwonenden niet blijkt uit het 

huwelijk, vereist de wet bijkomende expliciete wilsuitingen, nl. de erkenning en de toestemming tot 

erkenning. De uitdrukkelijke wilsuitingen moeten de garantie bieden dat het om een potentieel 

functionele afstammingsband handelt. De biologische werkelijkheid speelt zelfs geen rol. De wens 

van de betrokkenen volstaat (Supra, nr. 244).  

 

De wet acht het niettemin in het belang van het kind dat het een afstammingsband heeft met twee 

personen. Zelfs indien de toestemming tot erkenning niet wordt verleend, dan nog blijft het beginsel 

dat het kind er belang bij heeft om een tweede afstammingsband te hebben. Voor een tijdige 

erkenning (< 1 jaar na de geboorte) volstaat immers de biologische werkelijkheid (Supra, nr. 169).985 

De impliciete wil (biologische werkelijkheid) wordt dan aangevuld met een uitgedrukte wil (de 

erkenning). Merk ook op dat het tegenbewijs van biologisch ouderschap moet worden geleverd door 

de weigerende partij (zie art. 329bis, § 2, derde lid BW). Bij een laattijdige erkenning (> 1 jaar na de 

geboorte) met weigering beschikt de rechter daarenboven slechts over een marginaal toetsingsrecht 

(Infra, nr. 266). Het marginale karakter van de toetsing wijst er op dat de rechter meer belang moet 

hechten aan de vaststelling van de afstammingsband. Op de partij die weigert toe te stemmen rust 

daarenboven de bewijslast. Ook in deze situatie handelt het aldus over een potentieel functionele 

afstammingsband. De uitdrukkelijke wilsuiting wordt, desgevallend986, immers aangevuld met de 

(eerdere) impliciete wilsuiting (biologische werkelijkheid) en, in geval van laattijdigheid, getemperd 

door een afweging in concreto (Infra, nr. 271). In het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk 

Hof speelt het laattijdige karakter geen rol meer en gebeurt bij weigering steeds een afweging 

                                                           
985

 Zie ook de ratio achter de invoering van de termijn: een stimulans bieden om het kind (tijdig) te erkennen (Verslag 
namens de commissie, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 1402/7, 3). 
986

 Het bewijs ligt immers bij de weigerende partij. De wet vermoedt aldus dat een erkenning een potentieel 
functionerende afstammingsrelatie tot stand brengt.  
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(Supra, nr. 217). Die afweging wordt op absolute wijze beslecht door het ontvoogde of meerderjarige 

kind dat over een vetorecht beschikt. 

Ten slotte kan, indien nodig, het ouderschap ook tegen de uitdrukkelijke wil in van de betrokkene 

worden vastgesteld (zie resp. art. 314 en art. 324 BW). Opnieuw wordt rekening gehouden met het 

potentieel functionele karakter van de vastgestelde afstammingsband. Het verzet leidt ertoe dat de 

biologische werkelijkheid de wil van één van de titularissen tot vaststelling aanvult (zie art. 

332quinquies BW), maar ook hier moet in geval van bezit van staat of vaderschap dat vermoed wordt 

ingevolge het bewijs van gemeenschap tijdens het wettelijke tijdvak van verwekking, de weigerende 

partij het tegenbewijs leveren, wat op de voorrang van de vestiging wijst. Voor het kind ouder dan 

één jaar vindt er bij verzet daarenboven een marginale toetsing in concreto plaats (Infra, nr. 271). In 

het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof987 speelt de leeftijd geen rol meer en vindt er 

steeds een toetsing in concreto plaatsvindt. Doordat het slechts een marginale toetsing is, dient de 

rechter de voorrang te verlenen aan de vaststelling van de afstammingsband. Het ontvoogde en 

meerderjarige kind oordeelt zelf over zijn belangen.  

255. De wet tracht toch minstens één persoon aan te wijzen die moet instaan voor het kind. In 

België is dat de vrouw die van het kind bevallen is (art. 312, § 1 BW). Anoniem bevallen of bevallen in 

discretie is in België immers uitgesloten. 

 

De erkenning van een niet-ontvoogd minderjarig kind zonder ouders, wordt daarenboven geacht in 

zijn belang te zijn. Opnieuw wordt de erkenning geacht een potentieel functionele afstammingsband 

tot stand te brengen. Het komt immers aan de wettelijke vertegenwoordiger of het bekwame kind 

ouder dan twaalf jaar toe om binnen een vervaltermijn van 6 maanden aan te tonen dat de erkenner 

niet de biologische ouder is (zie art. 329bis, § 3 BW). Voor een laattijdige erkenning (> 1 jaar) toetst 

de rechter de erkenning marginaal aan het belang van het kind (zie hierover Infra, nr. 271). In het 

licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof is het twijfelachtig dat het leeftijdscriterium hier 

niet strijdig zou zijn met het Grondwettelijk gelijkheidsbeginsel (Supra, nr. 217). Het ontvoogde of 

meerderjarige kind oordeelt zelf over zijn belangen.  

Een gerechtelijk onderzoek naar ouderschap is evenmin uitgesloten. Verzet lijkt in die situatie weinig 

waarschijnlijk, tenzij de persoon die een afstammingsband wil vestigen de vordering inleidde en het 

(bekwame) kind ouder is dan 12 jaar (art. 332quinquies, § 2 BW).  

Ten slotte kan nog worden gewezen op art. 329 BW dat toelaat dat een kind door meerdere personen 

van hetzelfde geslacht wordt erkend. Enkel de eerste erkenning heeft echter gevolg tot zolang ze niet 

is vernietigd. De wetgever geeft hiermee duidelijk te kennen dat het kind er alle belang bij heeft een 

afstammingsband te hebben. 

256. Bij de gewone afstammingsregels wordt nog steeds rekening gehouden met het geslacht. De 

wet acht het absoluut in het belang van het kind dat het een afstammingsband heeft met twee 

personen van ongelijk geslacht. De vaderschapsregel is nog steeds geen ouderschapsregel (zie art. 

143, tweede lid BW). Indien een kind wordt erkend door meer dan één persoon van hetzelfde 

geslacht, heeft alleen de eerste erkenning gevolg zolang ze niet is vernietigd (art. 329 BW). Bij het 

gerechtelijke onderzoek mag het ouderschap nog niet vaststaan (resp. art. 314 en 317 BW). 
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Paradoxaal genoeg heeft de wetgever wel de adoptie door paren van gelijk geslacht mogelijk 

gemaakt (art. 343 BW) die, althans wat betreft de volle adoptie, tot een sterk vergelijkbaar resultaat 

leidt als de vaststelling van een afstammingsband volgens de gewone regels inzake afstamming.  

 

Een verklaring voor deze beperking kan wellicht worden gevonden in de identificerende functie van 

de gewone regels inzake afstamming. De gewone regels inzake afstamming vormen in de regel een 

weergave van de genetische ouders en dat kunnen maar twee personen van ongelijk geslacht zijn. 

Het marginale karakter van de toets aan het belang van het kind valt eventueel ook vanuit dit 

oogpunt te verklaren. Er blijkt alsmaar meer dat een kind belang heeft bij de kennisname over zijn 

wordingsgeschiedenis (Supra, nr. 110 e.v.). De juridische neerslag van deze gegevens kan aldus op 

zich reeds in het belang van het kind zijn, ongeacht het al dan niet functionele karakter van de te 

vestigen afstammingsband.  

257. Ten slotte vormt ook de termijn tot vestiging van een afstammingsband een uiting van het 

belang dat het kind heeft bij een vastgestelde afstammingsband. De termijn tot erkenning van een 

kind wordt988 nergens uitdrukkelijk in de wet bepaald (Supra, nr. 173). De termijn om een gerechtelijk 

onderzoek in te leiden bedraagt dertig jaar, onverminderd de toepassing van art. 2252 BW, de rol van 

het bezit van staat (art. 331ter BW) en de vorderingsrechten na overlijden van het kind (zie art. 

332ter BW).  

 

5. Geen afstamming als gevolg van een afkeurenswaardige relatie 

258. De wet acht het op absolute wijze niet in het belang van het kind dat het afstamt van twee 

personen tussen wie een huwelijksbeletsel bestaat waarvoor de Koning geen ontheffing kan 

verlenen, tenzij het huwelijk waardoor dat beletsel is ontstaan nietig werd verklaard of werd 

ontbonden door overlijden of door echtscheiding (Supra, nrs. 164 en 214; art. 313, § 2, art. 314, 

tweede lid, art. 321 en art. 325 BW). Bij de gecombineerde vordering is de wetgever dit evenwel 

vergeten uitdrukkelijk te bepalen. 

 

259. Daarnaast kan de man die niet de echtgenoot is van de moeder en de moeder verkrachtte in 

de wettelijke periode van de verwekking slechts met uitdrukkelijke of impliciete toestemming van de 

moeder en/of het kind een afstammingsband t.a.v. dat kind laten vaststellen (Supra, nr. 215; art. 

329bis, § 2, laatste lid en art. 332quinquies, § 4 BW).  

 

C. Afweging van beginselen 

1. Nieuw denkkader rond de notie ‘het belang van het kind’ 

260. In de rechtsleer wordt de notie ‘belang van het kind’ fel bekritiseerd. Niet enkel zou het een 

ondefinieerbaar begrip zijn gelet op de uiterste vaagheid en het gebrek aan eenduidige invulling989, 

maar ook een contextgebonden criterium.990 Beide vaststellingen leiden er toe dat het oordeel van 
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 Behoudens voor een overleden kind zonder afstammelingen, zie: art. 328, 2
de

 lid BW 
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 Zie P. SENAEVE, “Het belang van het kind in het Belgische familierecht” in X., Met het oog op het belang van het kind. 

Opstellen aangeboden aan Professor mr. Madzy Rood-de Boer ter gelegenheid van haar emeritaat, Deventer, Kluwer, 1988, 
(119) nr. 8, 124-125. 
990

 E. DE KEZEL, “Het begrip “het belang van het kind””, RW 1998-99, (1163) 1165, nr. 7. 
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de rechter over “het belang van het kind” steeds een subjectief oordeel is.991 Dit kan m.i. worden 

betwist, althans voor wat betreft het gebruik van de notie in het afstammingsrecht.  

 

Zoals hoger aangegeven (Supra, nr. 141) heeft de wetgever het afstammingsrecht georganiseerd 

vanuit het perspectief van het belang van het kind. Het afstammingsrecht heeft tot doel die personen 

aan te wijzen die het beste de belangen van het kind, namelijk het levensonderhoud verschaffen, 

bescherming bieden, opvoeden, kortom alle gevolgen van een vastgestelde afstammingsband, 

kunnen realiseren. Het belang van het kind komt concreet tot uiting in een aantal objectieve 

beginselen die op hun beurt in het recht door grondslagen worden gerealiseerd. In bepaalde gevallen 

botsen deze beginselen met elkaar. Er bestaan dan twee mogelijkheden. Ofwel beslecht de wet op 

objectieve wijze dit conflict door aan te geven welk beginsel in de gegeven situatie primeert (Infra, 

nr. 268), ofwel laat hij een beoordelingsruimte aan de rechter992 of mag het kind zelf oordelen 

(toetsing in concreto, Infra, nr. 271).  

De notie ‘belang van het kind’ wordt bijgevolg wel degelijk door de wet objectief ingevuld, m.n. door 

een aantal objectieve beginselen. Indien twee of meer beginselen in een concrete situatie strijdig zijn 

met elkaar, gebeurt er een afweging in abstracto of in concreto.993 De wet kan het conflict zelf 

beslechten (in abstracto). Telkens de wet er op wijst dat de rechter oordeelt “in het belang van het 

kind” of dat er aan het kind een vetorecht wordt toegekend, moet de aangegeven persoon oordelen 

welk beginsel in de gegeven situatie primeert (in concreto).994 De wet kan daarenboven meer gewicht 

hechten aan een bepaald beginsel (‘kennelijk’) en alzo de afweging in de ene of de andere zin 

bevoordelen.  

261. In de rechtsleer wordt er op gewezen dat het belang van het kind in het afstammingsrecht 

geen algemeen rechtsbeginsel is, zoniet zou dit immers impliceren dat dit belang steeds door de 

rechter in acht zou moeten worden genomen, ongeacht of een rechterlijke toetsing al dan niet 

uitdrukkelijk door de wet is voorgeschreven.995  

 

Vanuit de hierboven beschreven optiek is dit evident. De wet oordeelt wat in het belang van het kind 

is. Slechts in de door de wet bepaalde gevallen mag de rechter een afweging maken van de 

beginselen die terzake gelden. In die zin oordeelde het Hof van Cassatie terecht dat art. 3.1. en 3.2. 

van het IVRK onvoldoende nauwkeurig en volledig zijn om directe werking te hebben, aangezien zij 
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 G. VERSCHELDEN, “Het belang van het kind in het afstammingsrecht”, TJK 2005, (168) 168-169 en de aldaar aangehaalde 
referenties; E. DE KEZEL, “Het begrip “het belang van het kind””, RW 1998-99, (1163) 1164, nrs. 5-6 en de aldaar 
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992

 Vgl. onder het oude recht: Bergen 1 maart 1990, Pas. 1990, II, 178. 
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 Vgl. Inzake de opdeling van de beoordeling: F. SWENNEN, “Familierecht in kort bestek” in Recht in kort bestek nr. 4, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, ed. 2, 41, nr. 90; Vgl. wat de belangenafweging betreft en functie van het belang van het 
kind: N. GALLUS, Le droit de la filiation. Rôle de la vérité socio-affective et de la volonté en droit belge, Brussel, Larcier, 2009, 
463, nr. 436.  
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 Vgl. wat betreft de opdeling tussen door de wet verondersteld belang van het kind (abstract) en de concrete toetsing 
van het belang van het kind: P. SENAEVE, “Het belang van het kind in het Belgische familierecht” in X., Met het oog op het 

belang van het kind. Opstellen aangeboden aan Professor mr. Madzy Rood-de Boer ter gelegenheid van haar emeritaat, 
Deventer, Kluwer, 1988, (119) 119-122. 
995

 Zie P. SENAEVE, “Het belang van het kind in het Belgische familierecht” in X., Met het oog op het belang van het kind. 

Opstellen aangeboden aan Professor mr. Madzy Rood-de Boer ter gelegenheid van haar emeritaat, Deventer, Kluwer, 1988, 
(119), nr. 5, p. 122-124; G. VERSCHELDEN, “Het belang van het kind in het afstammingsrecht”, TJK 2005, (168) 169, nr. 7; 
contra: A. VAN GYSEL, “L’intérêt de l’enfant, principe général de droit”, TBBR 1988, 186-206; N. MASSAGER, “La filiation” in 
A.-C. VAN GYSEL (ed.), Précis de droit de la famille, Brussel, Bruylant, 2009, (378) 387; N. MASSAGER, “Trois ans 
d’application de la nouvelle loi en matière de filiation”, Act.dr.fam. 2010, (101) 117. 
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verschillende mogelijkheden aan de Staat laten om aan de vereisten van het belang van het kind te 

voldoen.996 

262. Een ander onderscheid dat in de doctrine wordt gemaakt, houdt verband met de beoordeling 

van het belang van het kind. Het belang van het kind bij afstammingszaken moet anders worden 

beoordeeld dan bij geschillen aangaande ouderlijk gezag of omgangsrecht (gevolgen van de 

afstamming). Bij ouderlijk gezag en omgangsrecht moet de rechtbank rekening houden met het 

actuele belang van het kind en heeft de uitspraak slechts een gezag van gewijsde rebus sic stantibus, 

zodat zij steeds vatbaar is voor wijzigingen wanneer het – geëvolueerde – belang van het kind dit 

vereist. In het afstammingsrecht en in het bijzonder bij het opportuniteitsoordeel van de rechtbank 

na weigering van toestemming tot erkenning moet daarentegen niet alleen met het actuele, maar 

ook met het toekomstige belang van het kind rekening worden gehouden, zodanig zelfs dat de 

beslissing van de rechtbank ook een prognose vraagt omtrent de verdere levensloop van het 

betrokken kind en de aspirant-erkenner (zie bij erkenning ook Supra, nr. 169).997  

 

Ook dit onderscheid valt te verantwoorden vanuit het hierboven geformuleerde denkkader. De 

rechter moet immers twee beginselen met elkaar verzoenen, nl. het belang dat het kind heeft bij een 

tweede afstammingsband en het belang dat het kind heeft bij een potentieel functionele 

afstammingsband (oprechtheid van de wil, Infra, nr. 271). Dit laatste beginsel vergt uiteraard een 

prognose omtrent de verdere levensloop van het betrokken kind en de aspirant-erkenner. De rechter 

moet immers nagaan of er een functionele afstammingsband zal worden gevestigd indien hij het 

verzoek inwilligt. Dit moet evenwel worden genuanceerd. De wet oordeelt dat er meer gewicht moet 

worden gehecht aan - en dat het kind aldus meer belang heeft bij - het vestigen van een tweede 

afstammingsband (Infra, nr. 272). De rechter dient bijgevolg meer gewicht te hechten aan het 

actuele belang van het kind om een tweede afstammingsband te vestigen dan aan het potentieel 

functionele karakter ervan. Een bijzonder geval vormt de betwistingsvordering die tegelijk de 

vaststelling van een nieuwe afstammingsband tot gevolg heeft. De rechter beoordeelt uitsluitend of 

de nieuwe afstammingsband ook functioneel zal zijn (Infra, nr. 273).  

263. Het belang van het kind kan vanuit een negatieve998 en een positieve999 invalshoek worden 

bekeken. De negatieve invalshoek houdt de afwezigheid van enig nadeel in. Bij de positieve 

invalshoek wordt nagegaan of er een daadwerkelijk voordeel voorhanden is.1000  

                                                           
996

 Cass. 4 november 1999, RW 2000-01, 232, met noot A. VANDAELE. 
997

 P. SENAEVE, “De vaderlijke erkenning van een buitenhuwelijks kind en het gelijkheidsbeginsel”, RW 1990-91, (1211) 
1214, nr. 12; P. SENAEVE, “Materieelrechtelijke problemen in het nieuwe afstammingsrecht” in P. SENAEVE (ed.), Vijf jaar 

toepassing van het nieuwe afstammingsrecht, Leuven, Acco, 1993, 101, nr. 176; G. VERSCHELDEN, “Het belang van het kind 
in het afstammingsrecht”, TJK 2005, (168) 169, nr. 5; G. BAETEMAN, J. GERLO, E. GULDIX, A. WYLLEMAN, V. DE SAEDELEER 
en K. JACOBS, “Overzicht van rechtspraak. Personen- en familierecht (1988-1994)”, TPR 1994, (2073) 2230, nr. 339; E. DE 
KEZEL, “Het begrip “het belang van het kind””, RW 1998-99, (1163) 1165, nr. 8 en de verwijzingen aldaar; Zie bv. Rb. Brussel 
23 januari 2008, JLMB 2008, 1067, de rechtbank oordeelde dat het belang van het kind beoordeeld moet worden in functie 
van het voorwerp van de vordering. Bij de vestiging van een afstammingsband bestaat het voorwerp er in het kind een  
juridische staat te bezorgen die overeenstemt met de biologische band en niet uit de rechten die volgen uit een 
vastgestelde afstammingsband zoals het ouderlijk gezag, het verblijfsrecht, enz. Moeilijkheden dienaangaande behoren tot 
de bevoegdheid van de jeugdrechtbank eens de afstammingsband is gevestigd. De vestiging van een afstammingsband is 
geen evolutief gegeven in tegenstelling tot vraagstukken aangaande de verblijfsregeling. 
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 In die zin: E. DE KEZEL, “Het begrip ‘het belang van het kind’”, RW 1998-99, (1163) 1167 en –in de context van oud art. 
319, § 3 BW: P. SENAEVE, “Het belang van het kind in het Belgische familierecht” in X. (ed.), Met het oog op het belang van 

het kind. Opstellen aangeboden aan professor mr. Madzy Rood-de Boer ter gelegenheid van haar emeritaat, Deventer, 
Kluwer, 1988, 125, nr. 9. 
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Deze opdeling lijkt moeilijk houdbaar in het nieuwe denkkader. Beide beginselen die terzake gelden 

worden immers objectief geacht het belang van het kind te dienen.1001 Zelfs indien er onzekerheid 

heerst omtrent de wil tot vestiging (functionele karakter), dan nog dient de vestiging van een 

(tweede) afstammingsband op zich reeds het belang van het kind. De eerste invalshoek lijkt 

niettemin dichter aan te leunen bij de opvatting dat er meer belang moet worden gehecht aan het 

vestigen van een afstammingsband dan aan het potentieel functionele karakter ervan.1002  

264. In het afstammingsrecht worden ook bijzondere gevolgen gehecht aan de leeftijd van het 

kind met wie een afstammingsband wordt gevestigd. Vanaf de leeftijd van twaalf jaar verkrijgt de 

juridisch en feitelijk bekwame minderjarige zeggenschap bij de vaststelling van de afstammingsband. 

Hij kan bij de erkenning en het gerechtelijk onderzoek zijn toestemming weigeren en alzo een 

beoordeling in concreto uitlokken. Het ontvoogde of meerderjarige kind oordeelt zelf over zijn 

belangen1003 en weegt voor zichzelf af welk beginsel er primeert. De afweging wordt bijgevolg 

beïnvloed door de leeftijd en de bekwaamheid van het kind.1004 Naarmate het kind ouder is, heeft 

het meer zeggenschap over zijn belangen bij de vaststelling van een afstammingsband.1005 De wet 

bepaalt de stappen echter wel op absolute wijze: twaalf jaar, ontvoogd of meerderjarig.  

 

2.Tijdstip waarop de beginselen worden afgewogen 

265. Tot een jaar na de geboorte vindt er in het afstammingsrecht, op één uitzondering na (Infra, 

nr. 270), geen afweging van beginselen plaats. De vestiging van een afstammingsband wordt op 

absolute wijze geacht in het belang van het kind te zijn en bij betwisting van een gevestigde 

afstammingsband speelt het beginsel van het belang bij het behoud van een gevestigde en 

bevestigde afstammingsband nog geen rol, aangezien de afstammingsband nog niet kan bevestigd 

zijn. Tot één jaar na de geboorte kan er nog geen bezit van staat zijn ontstaan. De wet houdt om die 

reden dan ook enkel rekening met de (vermoede) biologische realiteit. Een uitzondering hierop 

vormt de gegeven toestemming van de echtgenoot tot medisch begeleide voortplanting (art. 318, § 4 

BW, Supra, nr. 196) of de toestemming tot MBV verleend in een overeenkomst met een 

fertiliteitscentrum. 
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 In die zin: J. GERLO, “Het verdrag inzake de rechten van het kind en het Belgische personen- en familierecht” in X. (ed.), 
KinderrechtengiDS, Gent, Mys en Breesch, 1998, Deel 1, 1.2., 5, nr. 3. 
1000

 Zie bv. bij ontvoogding: T. WUYTS, “Art. 477 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2006), nr. 5; Vgl. in het 
Nederlandse recht alwaar de wet op vele plaatsen een verschillende betekenis geeft aan het belang van het kind. Soms kan 
het fungeren als een ondergrens, een soort minimum niveau van bescherming. Daarnaast kan het ook als positief criterium 
gelden: M. KALVERBOER en E. ZIJLSTRA, Het belang van het kind in het Nederlands recht. Voorwaarden voor ontwikkeling 

vanuit pedagogisch perspectief, Amsterdam, SWP, 2006, 68. 
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 Vgl. G. VERSCHELDEN, “Het belang van het kind in het afstammingsrecht”, TJK 2005, (168) 169, nr. 6 die erop wijst dat 
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vraag op of wel moet worden voorzien in een individuele beoordeling van dat belang via rechterlijke toetsing en of het 
belang van het kind in de uitzonderlijke omstandigheden waarin dit principe niet geldt, niet op een andere manier zou 
kunnen worden gevrijwaard.  
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 Vgl. P. SENAEVE, “Ontwikkelingen in het afstammingsrecht 2007-2010” in P. SENAEVE en J. DU MONGH (eds.), 
Personen- en Familierecht 2010-2011. Themis vormingsonderdeel 61, Brugge, die Keure, 2011, (1) 21, nr. 49 en de aldaar 
aangehaalde referenties. 
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 Vgl. F. SWENNEN, “Familierecht in kort bestek” in recht in kort bestek nr. 4, Antwerpen, Intersentia, 2007, ed. 2, 44, nr. 
101. 
1004

 Vgl. E. DE KEZEL, “Het begrip “belang van het kind””, RW 1998-99, (1163) 1167, nr. 13. 
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 Vgl. J. GERLO, “Het verdrag inzake de rechten van het kind en het Belgische personen- en familierecht” in X. (ed.), 
KinderrechtengiDS, Gent, Mys en Breesch, 1998, Deel 1, 1.2., 5-6, nr. 3. 
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266. De objectieve en subjectieve afweging van beginselen vindt pas ten volle plaats meer dan een 

jaar na de geboorte. Er wordt dan immers geacht een sociale werkelijkheid te zijn ontstaan waarmee 

rekening moet gehouden worden. Het bezit van staat wordt een grondslag die in sommige gevallen 

zelfs op absolute wijze primeert op de biologische realiteit. De rechter weegt, na een 

toestemmingsweigering of verzet, marginaal de belangen van het kind bij de vestiging of weigering 

tot vaststelling van een afstammingsband af. Een laattijdige vaststelling wordt bij 

toestemmingsweigering door de wetgever immers als ‘verdacht’ beschouwd (Supra, nr. 169).  

 

267. In het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof lijkt het leeftijdscriterium (zie nrs. 

144/2010 en 61/2012) en de absolute voorrang van het bezit van staat (zie nrs. 20/2011 en 

122/2011) echter onhoudbaar en moet er in alle gevallen een afweging gebeuren, ongeacht het 

tijdstip of het al dan niet bestaan van bezit van staat1006.  

 

3. Objectieve afweging  

268. De wet weegt in twee situaties beginselen op objectieve wijze tegenover elkaar af. Het 

objectieve karakter van de afweging wijst er op dat noch de betrokkenen, noch de rechter enige 

beoordelingsvrijheid geniet. De volgende twee beginselen worden door de wet geacht in alle 

situaties het belang van het kind te dienen en bij botsing met een ander beginsel aldus steeds te 

primeren: 

1° een gevestigde en door de feiten bevestigde afstammingsband behouden blijft; 

2° de afkeurenswaardige relatie waaruit het kind gesproten is niet zou blijken uit de vaststelling van 

een afstammingsband. 

269. Bij alle vorderingen tot betwisting van een afstammingsband vormt het bezit van staat een 

grond tot niet-ontvankelijkheid (Supra, nrs. 184 en 222). Het beginsel van het behoud van een 

gevestigde en bevestigde afstammingsband primeert alzo op absolute wijze, zelfs al zou blijken dat 

de wil tot het opnemen van verantwoordelijkheid is aangetast door een gebrek en de 

afstammingsband ten gevolge hiervan niet meer functioneel is. In het licht van de rechtspraak van 

het Grondwettelijk Hof (nrs. 20/2011 en 122/2011) mag bezit van staat geen absolute grond tot niet-

ontvankelijkheid (meer) vormen ingeval dit zou leiden tot een theoretisch en illusoir recht op 

betwisting.  

 

270. De wet bepaalt dat een kind geboren uit een relatie van twee personen van verschillend 

geslacht waartussen een huwelijksbeletsel bestaat waarvoor de Koning geen ontheffing kan 

verlenen, geen afstammingsband t.a.v. beiden kan laten vaststellen (Supra, nr. 258). Het beginsel dat 

de afkeurenswaardige relatie niet mag blijken uit de vestiging van een afstammingsband primeert 

aldus op absolute wijze boven het beginsel dat het kind er belang bij heeft om een afstammingsband 

te hebben t.a.v. twee personen (Supra, nr. 254).  

 

Hetzelfde geldt indien de persoon die de moeder verkrachtte in het wettelijke tijdvak van de 

verwekking een afstammingsband zonder toestemming van alle betrokkenen wil laten vaststellen 
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 Bij dit laatste geldt dit evenwel voor zover de titularis van de betwistingsvordering anders een theoretisch of illusoir 
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(Supra, nr. 215). In die situatie primeert eveneens het belang van het kind dat uit de 

afstammingsband niet de afkeurenswaardige relatie waaruit het geboren is blijkt boven het beginsel 

dat het kind er belang bij heeft dat het een afstammingsband t.a.v. twee personen heeft. 

4. Afweging in concreto 

271. De afweging in concreto gebeurt ofwel door de rechter ofwel door het betrokken kind zélf. 

Twee beginselen worden in concreto t.a.v. elkaar afgewogen:  

1° het beginsel dat het kind er steeds belang bij heeft om een afstammingsband te vestigen; 

2° het beginsel dat het kind er belang bij heeft dat deze afstammingsband ook potentieel functioneel 

is en dat de wil tot het opnemen van verantwoordelijkheden aldus oprecht is. 

In één bepaalde situatie wordt hier van afgeweken, nl. de betwisting die tegelijk de vaststelling van 

een nieuwe afstammingsband tot gevolg heeft (Supra, nrs. 193, 204, 227 en 230). Het kind beschikt 

reeds over een afstammingsband zodat dit beginsel in deze situatie geen rol speelt. De beoordeling 

van het belang van het kind spitst zich volledig toe op het potentieel functionele karakter van de te 

vestigen nieuwe afstammingsband.  

272. De wet kent aan de rechter in twee situaties de bevoegdheid toe om het belang van het kind 

in concreto af te wegen, nl.: 

1° bij de erkenning; 

2° bij het gerechtelijk onderzoek naar ouderschap. 

In beide situaties moeten resp. het feitelijk bekwame kind vanaf de leeftijd van twaalf jaar, de 

juridisch, feitelijk en bekende ouder en de wettelijke vertegenwoordiger de rechterlijke toetsing 

activeren door uitdrukkelijk hun weigering tot de vaststelling van een afstammingsband uit te 

drukken. Dit gebeurt bij erkenning door de toestemming tot de erkenning te weigeren of de 

nietigverklaring van de erkenning te vorderen binnen de zes maanden (Supra, nr. 166) en bij het 

gerechtelijke onderzoek naar ouderschap door verzet aan te tekenen (Supra, nr. 175). De uitgedrukte 

weigering vormt volgens de wet aldus een indicatie dat de te vestigen afstammingsband niet 

potentieel functioneel zal zijn en aldus niet het belang van het kind dient. De oprechtheid van de 

uitgedrukte wil (bij erkenning)1007 of de opgedrongen wil (bij gerechtelijk onderzoek) moet aangevuld 

worden met de (vermoede) impliciet uitgedrukte wil (biologische werkelijkheid). Naast deze 

aanvulling oordeelt de rechter welk beginsel primeert: de vaststelling van de afstammingsband tout 

court of aangevuld door het potentieel functionele karakter ervan.  

De wet is in deze belangenafweging zelf tussengekomen. Slechts indien de vaststelling van de 

afstamming “kennelijk (eigen onderlijning) strijdig is met de belangen van het kind” kan de rechter de 

vordering afwijzen (zie resp. art. 329bis, § 2, derde lid BW en art. 332quinquies, § 2, eerste lid BW). 

De wet verplicht derhalve de rechter meer gewicht te hechten aan het beginsel dat iedere 

vaststelling van een afstammingsband het belang van het kind dient.  

273. De rechter weegt in de situatie waarin het kind reeds over een afstammingsband beschikt en 

die het voorwerp uitmaakt van een betwistingprocedure geen beginselen tegenover elkaar af, maar 
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 Vgl. infra, nr. 299: de adoptie moet berusten op wettige redenen. De adoptant moet aantonen dat de beweegreden om 
over te gaan tot adoptie gelegen is in de “affectio adoptionis”.  



213 
 

onderzoekt of de te vestigen nieuwe afstammingsband wel potentieel functioneel zal zijn.1008 Bij die 

beoordeling speelt uiteraard het functionele karakter van de reeds gevestigde afstammingsband een 

rol.1009 Het potentieel functionele karakter van de gevestigde afstammingsband vormt immers een 

hindernis voor het potentieel functionele karakter van de te vestigen afstammingsband.  

 

De wet hecht echter ook in deze situatie objectief meer gewicht aan het potentieel functionele 

karakter van de nieuw te vestigen afstammingsband. Dit is logisch, nu de beweerde ouder de wil tot 

het vestigen van een afstammingsband heeft uitgedrukt en zijn biologisch ouderschap heeft 

aangetoond, terwijl de gevestigde afstammingsband berust op een vermoede wil gegrondvest in een 

vermoeden van biologisch ouderschap.  

274. De wet gaat er van uit dat het ontvoogde en meerderjarige kind zelf over zijn belangen kan 

oordelen. De weigering van het kind tot vaststelling van een afstammingsband verhindert op 

absolute wijze de juridische vestiging er van.  

 

5. Interne belangenafweging 

275. Merk op dat in tegenstelling tot hetgeen het geval is bij het adoptierecht (Infra, nr. 314), 

enkel met de eigen belangen van het kind bij de vaststelling van een afstammingsband wordt 

rekening gehouden.  

 

Met de belangen van de (potentiële) ouder(s) wordt in beginsel geen rekening gehouden. Een 

uitzondering hierop vormt het belang van de moeder bij de ontstentenis van een afstammingsband 

tussen de persoon die haar verkrachtte in het wettelijke tijdvak van de verwekking en het kind 

(Supra, nr. 215). Telkens dit uitdrukkelijk opgeworpen moet worden, beslist de moeder of ze dit ook 

doet. Op onrechtstreekse wijze houdt het afstammingsrecht niettemin wel rekening met de belangen 

van de (potentiële) ouder. De vermoede of uitgedrukte wil tot het vestigen van een 

afstammingsband vormen immers een beginsel van het afstammingsrecht (Supra, nr. 240).  

§ 6. Besluit 

276. Na de grondslagen en beginselen van het afstammingsrecht te hebben bestudeerd, kan 

eindelijk een antwoord worden geformuleerd op de vraag wie het recht aanwijst als ouder. Tot 

besluit kan worden gesteld dat de wetgever die personen aanwijst van wie hij denkt dat zij ook de wil 

hebben om verantwoordelijkheid op te nemen over dat kind. Die wil komt op impliciete of op 

expliciete wijze tot uiting. Vooral langs vaderszijde is deze opdeling van belang. Ook het tijdstip 

waarop de afstammingsband wordt vastgesteld heeft een belangrijke rol. 

 

277. De moeder is volgens het recht steeds de vrouw die van het kind bevalt en aldus de bio-

fysiologische moeder. De vaststelling van de geboorte houdt ook automatisch de vaststelling van het 

moederschap in. Vandaag de dag kan er vanuit worden gegaan dat, in het licht van de beheersing van 
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 Volgens MASSAGER moeten de motieven van een laattijdig optreden van de biologische vader onderzocht worden: N. 
MASSAGER, “Trois ans d’application de la nouvelle loi en matière de filiation”, Act.dr.fam. 2010, (101) 111. Merk evenwel 
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 Zie bv. Luik 13 februari 2006, JT 2007, 191, in casu oordeelde de rechter dat de aangebrachte documenten (foto’s en 
brieven) onvoldoende waren om aan te nemen dat het kind op duurzame wijze de juridische vader als zijn vader 
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de procreatievermogens en de persoonlijke band die tijdens de zwangerschap werd opgebouwd met 

het kind, de moeder ook de wil heeft om verantwoordelijkheid op te nemen t.a.v. dat kind. 

Overeenkomsten die er toe leiden dat het kind na de geboorte aan een wensmoeder wordt 

overgedragen, zijn strijdig met de openbare orde en bijgevolg niet uitvoerbaar. Dit is de enige situatie 

waar er een discrepantie ontstaat tussen de wil en het biologische ouderschap.  

 

Voor de vader is eveneens de biologische band van doorslaggevend belang, tenzij bij MBV met 

tussenkomst van een fertiliteitscentrum of bij toestemming tot MBV door de echtgenoot. Die 

biologische band kan echter niet op eenvoudige wijze worden vastgesteld. De biologische band 

wordt vermoed ingeval hij gehuwd is met de juridische moeder en zij tijdens de zwangerschap ook 

daadwerkelijk hebben samengewoond. In de andere gevallen is een expliciete wilsuiting van de vader 

of de juridische moeder en/of het kind vereist. Als uitzondering geldt dat de gehuwde man die 

toestemt in een daad van voortplanting bij zijn echtgenote en de verwekking van het kind het gevolg 

daarvan is, door het recht steeds tot juridische vader wordt aangewezen. De gehuwde wensvader die 

niet de biologische vader is, wordt in deze hypothese aldus op exclusieve wijze tot juridische vader 

aangewezen.  

278. Eén jaar na de geboorte primeert de biologische band niet meer op absolute wijze. De 

laattijdige vaststelling van de afstammingsband leidt volgens de wetgever tot twijfels omtrent het 

oprechte karakter van de wil tot vestiging. Ingeval de toestemming tot erkenning wordt geweigerd, 

de nietigverklaring van de erkenning wordt gevorderd bij een kind dat voordien met niemand een 

afstammingsband had of ingeval er verzet wordt aangetekend, oordeelt de rechter of de vaststelling 

van een afstammingsband daarenboven niet kennelijk strijdig is met het belang van het kind. In het 

licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof dient aangenomen te worden dat het 

leeftijdscriterium echter strijdig is met het gelijkheidsbeginsel. 

 

279. Een gevestigde en de facto beleefde afstammingsband kan, indien correct gevestigd, nooit 

meer ongedaan worden gemaakt, zelfs al zou uitkomen dat een juridische ouder niet de biologische 

ouder is. Ook dit is evenwel niet meer vanzelfsprekend in het licht van de rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof. Volgens het Hof mag bezit van staat geen absolute grond meer tot niet-

ontvankelijkheid vormen in die gevallen waarin dit zou leiden tot een theoretisch en illusoir recht op 

betwisting.  

 

280. Het ontvoogde of meerderjarige kind oordeelt zelf over zijn belangen bij de vestiging van een 

afstammingsband. Hij beschikt over een vetorecht en kan de vestiging van een afstammingsband op 

absolute wijze verhinderen, maar evenwel niet zonder meer afdwingen.  

 

281. De uitdrukkelijke wil speelt op ieder tijdstip een belangrijke rol. De ongebrekkige wil tot 

vestiging van een afstammingsband van alle personen die moeten toestemmen, de nietigverklaring 

kunnen vorderen, of zich kunnen verzetten tegen de vaststelling, volstaat om een afstammingsband 

te vestigen. Er hoeft geen biologische band te bestaan. Zowel een leugenachtige erkenning als een 

onderzoek naar ouderschap uitsluitend gebaseerd op het bewijs van bezit van staat zijn mogelijk. De 

juridisch vastgelegde en de facto volgehouden wil leidt op termijn tot een sociale band die 

onaantastbaar wordt. De biologische band met een derde kan daar dan geen afbreuk meer aan doen 

hoewel ook dit niet meer zo zeker is in het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.  
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282. De vastgestelde afstammingsband kan enkel overeenkomstig de regels van het 

afstammingsrecht of door een volle adoptie worden doorbroken. Een gewone adoptie verzwakt een 

gevestigde afstammingsband. De relatie tussen de personen die een afstammingsband hebben t.a.v. 

het kind, heeft geen impact op het behoud of het verlies van die afstammingsband. Een 

afstammingsband die voldoende lange tijd ook daadwerkelijk wordt beleefd zodat er een sociale 

band is tot stand gekomen, is onaantastbaar. Dit laatste is evenwel niet meer zo zeker in het licht van 

de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.  

 

Afdeling 3. Grondslagen en beginselen van de adoptieve afstamming  

§ 1. Ter inleiding 

A. Algemene grondslagen 

283. LAMMERANT onderzocht in haar doctoraal proefschrift inzake de adoptie en de 

mensenrechten vanuit rechtsvergelijkend perspectief reeds de grondslagen waarop het adoptierecht 

tot de laatste hervorming bij wet van 24 april 2003 berustte. Zij kwam tot de bevinding dat adoptie 

een instelling van jeugdbescherming is, gegrond op het belang van het kind. Onder verwijzing dat 

adoptie dikwijls consensueel tot stand komt, oordeelde LAMMERANT dat adoptie tezelfdertijd tracht 

tegemoet te komen aan de vaak tegengestelde belangen van de geadopteerde, de adoptanten en de 

familie van oorsprong, zodat het onderzoek naar een billijk evenwicht in het licht van deze driehoek 

bijgevolg een aanvullende grond voor de adoptie vormt. Het samenbrengen van deze twee noties 

zou de verantwoordelijkheid van de Staat m.b.t. de materie van de adoptie benadrukken.1010 In dit 

doctoraal proefschrift wordt rekening gehouden met deze bevindingen. Er wordt nagegaan of dit 

onder het adoptierecht na de wet van 24 april 20031011 nog steeds het geval is. 

 

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 24 april 2003 komt de adoptie steeds tot stand op basis 

van een rechterlijke beslissing (Supra, nr. 127). Het vonnis of arrest dat de adoptie uitspreekt, is 

constitutief en creëert aldus een staat die vooraf niet bestond. De uitgesproken en overgeschreven 

(cf. art. 1231-19 Ger.W.) adoptie ressorteert rechtsgevolgen vanaf de neerlegging van het 

verzoekschrift (art. 349-1 BW).  

Het feit dat de adoptie door middel van een rechterlijke beslissing tot stand komt, belet evenwel niet 

dat de beoordelingsruimte van de rechter door de wet wordt omkaderd. Opnieuw (vgl. Supra, nr. 

238) kan er een opdeling worden gemaakt tussen de beoordeling in abstracto en de beoordeling in 

concreto. In tegenstelling tot het afstammingsrecht, moet geen opdeling worden gemaakt al 

naargelang het tijdstip waarop de beoordeling plaatsvindt. Alle adopties van een minderjarig kind zijn 

aan dezelfde voorwaarden onderworpen. Dit is ook logisch gelet op het subsidiaire karakter van de 

adoptie. De adoptie kan immers maar pas plaatsvinden ten vroegste na de geboorte en, indien het 

kind vanaf de geboorte met minstens één persoon een afstammingsband heeft, ten vroegste twee 

maanden na de geboorte (zie art. 348-4 BW). De biologische werkelijkheid en derhalve ook de 

                                                           
1010

 I. LAMMERANT, L’adoption et les droits de l’homme en droit comparé, Brussel, Bruylant, 2001, 19-79. 
1011

 BS 16 mei 2003, ed. 3, met ingang van 1 september 2005 (art. 6 KB 24 augustus 2005, BS 29 augustus 2005, ed. 2). 
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prenatale periode spelen aldus geen enkele rol bij de beoordeling van de adoptie. Evenmin wordt, in 

beginsel1012, rekening gehouden met de sociale werkelijkheid.  

284. De totstandkoming van de gewone en de volle adoptie zijn aan dezelfde regels onderworpen 

(zie art. 343-348-11 BW en 1231-13, eerste lid Ger.W.) die, zoals hiervoor aangegeven, kunnen 

opgedeeld worden in twee categorieën van beoordeling: objectief en concreet.1013  

 

De grondslagen maken deel uit van de objectieve beoordeling. De rechter stelt het bestaan of de 

afwezigheid vast van: 

1° de uitgedrukte wil of weigering tot adoptie van de door de wet aangewezen personen; 

2° of de weigering van de toestemming tot adoptie door bepaalde personen, op onverantwoorde 

wijze is gebeurd en of bij weigering tot toestemming door een persoon met een afstammingsband, 

blijkt dat die persoon, na onderzoek, daarenboven zich niet meer om het kind heeft bekommerd of 

de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van het kind in gevaar heeft gebracht; 

3° de adoptie berust op wettige redenen; 

4° ingeval het twee personen betreft, de samenwoning tussen die personen van duurzame en 

affectieve aard is; 

5° aan de minimum leeftijd van de adoptant(en) werd voldaan; 

6° aan het minimale leeftijdsverschil werd voldaan; 

7° de adoptiegeschiktheid; 

8° er geen adoptie plaatsvindt van een kind waarmee de kandidaat-adoptant(en) reeds een 

afstammingsband heeft; 

9° of de geadopteerde nog in leven is tijdens de procedure. 

De rechter gaat daarnaast in concreto na: 

1° of de adoptie plaatsvindt in het hoger belang van het kind en met eerbied voor de fundamentele 

rechten die het op grond van het internationaal recht toekomen; 

2° of rekening wordt gehouden met alle wettige belangen. 

Laatstgenoemde criteria laten de rechter toe een interne én externe belangenafweging te maken. De 

belangenafweging is enerzijds intern omdat het belang van het kind zélf bij een adoptie wordt 

beoordeeld (Infra, nr. 311). Anderzijds is de belangenafweging ook extern, nu het belang van het kind 

bij een adoptie wordt beoordeeld rekening houdende met de belangen van andere betrokkenen, 

hetgeen ontbreekt bij de vaststelling van een gewone afstammingsband (Supra, nr. 275). 

                                                           
1012

 Het recht maakt enkele uitzonderingen daarop, bv. bij partner- of stiefouderadoptie (art. 345, tweede lid BW) of bij het 
bevelen van een maatschappelijk onderzoek (zie art. 346-2, in fine BW). De sociale werkelijkheid kan ook een rol spelen bij 
de beoordeling van het belang van het kind, maar dit is niet noodzakelijk het geval. Het kind hoeft niet reeds de facto te 
worden opgevoed door de kandidaat-adoptanten opdat het geadopteerd kan worden.  
1013

 Vgl. met de opdeling die R. UYTTENDAELE maakt tussen objectieve en subjectieve beoordeling: “De volle 
eenouderadoptie” in P. SENAEVE (ed.), Adoptie. Verlatenverklaring van minderjarigen, Leuven, Acco, 1990, (91) 95, nr. 130.  
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285. Ten slotte is het relevant om na te gaan of de (nieuw) vastgestelde afstammingsbanden 

doorbroken kunnen worden. Daarbij wordt de stabiliteit van de (nieuw) vastgestelde juridische 

banden onderzocht.  

 

B. Plan van het onderzoek 

286. Hierna volgt eerst een analyse van de objectieve en de concrete beoordeling van een 

adoptieverzoek. Door adoptie krijgt een kind (nieuwe) titularissen van ouderlijk gezag toegewezen. 

Het is aldus van wezenlijk belang in het kader van dit doctoraal proefschrift na te gaan wie volgens 

het vigerende recht gezag over een kind kan verkrijgen door adoptie en wanneer. Zoals aangegeven, 

worden eerst de grondslagen die objectief worden beoordeeld, onderzocht. De rechter stelt enkel 

het vervuld zijn van de voorwaarde vast. Bij de concrete beoordeling wordt de invulling van de 

beoordelingsruimte in het bijzonder bestudeerd. Vervolgens wordt de stabiliteit van de (nieuw) 

vastgestelde afstammingsbanden onderzocht. Ten slotte wordt, zoals bij het afstammingsrecht, een 

denkkader opgesteld van waaruit de materie benaderd kan worden.   

 

§ 2. Objectieve beoordeling 

A. De uitgedrukte wil 

287. De eerste en meteen ook belangrijkste persoon die de wet aanwijst, is het minderjarige kind 

zelf.1014 Het feitelijk1015 bekwame minderjarige kind dat de leeftijd van 12 jaar1016 heeft bereikt 

uiterlijk op het tijdstip waarop het vonnis wordt uitgesproken1017, moet zelf toestemmen in zijn 

adoptie. Dit is een uitzondering op de principiële algemene en volledige 

handelingsonbekwaamheid.1018 Het minderjarige kind moet zelf en zelfstandig optreden en aldus 

voor zichzelf oordelen of de adoptie in zijn belang is. Het betreft daarenboven een vetorecht. In de 

rechtsleer wordt er niettemin op gewezen dat een kind van 12 jaar niet noodzakelijk geheel vrij en 

overwogen een beslissing kan treffen. Vooral bij een stiefouderadoptie waarbij er nog een tweede 

ouder is, kan dit het kind voor een moeilijk dilemma plaatsen.1019  

 

De feitelijk bekwame minderjarige die de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt, moet 

opgeroepen worden om te worden gehoord (art. 1231-10, 3° Ger.W.). De minderjarige kan dankzij de 

                                                           
1014

 Daarmee wordt benadrukt dat het kind de centrale persoon van de adoptie is, die voor alles ten behoeve van het kind 
in het leven is geroepen, zie: Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 
2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 50K1367/1, 25. 
1015

 Bedoeld wordt: de minderjarige met onderscheidingsvermogen (cf. art. 348-1, tweede lid BW). 
1016

 De verlaging van de leeftijdsgrens was volgens de wetgever noodzakelijk aangezien het om een bijzonder belangrijke 
beslissing gaat waardoor het kind –waarvan men thans erkent dat het zijn advies moet geven in de procedures die hem 
aanbelangen (zie art. 931 Ger.W. en art. 56bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming)- deel moet 
hebben aan een procedure die het een nieuwe afstammingsband bezorgt en, in geval van volle adoptie, de banden met zijn 
oorspronkelijke familie totaal verbreekt: Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. 
Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 50K1367/1, 24-25. 
1017

 Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 50K1367/1, 25; zie uitgebreid: C. CASTELEIN, “Grondvoorwaarden voor 
adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale adoptie, Antwerpen, 
Intersentia, 2006, (3) 90, nr. 152. 
1018

 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 807; C. CASTELEIN, “Grondvoorwaarden voor adoptie” in P. SENAEVE en F. 
SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (3) nr. 151, 89-
90. 
1019

 M. BEAGUE, “Quel est l’état actuel et quelles sont les perspectives d’avenir de la reconnaissance juridique du beau-
parent dans les familles recomposées?”, Journ.dr.jeun. 2007, afl. 268, (3) 14 en de aldaar aangehaalde referenties. 
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hoorplicht aangeven wat volgens hem zijn belang het beste dient.1020 Het lijkt logisch, gelet op het 

belang dat wordt gehecht aan de mening van de minderjarige boven de leeftijd van 12 jaar, dat de 

rechter in toenemende mate rekening houdt en gewicht hecht aan de mening van het minderjarige 

kind naarmate hij daartoe feitelijk bekwaam is.  

Een vergelijking met de gewone regels inzake afstamming doet de wenkbrauwen fronzen. Aan de 

minderjarige in het adoptierecht wordt een vetorecht toegekend vanaf de leeftijd van 12 jaar. De 

minderjarige oordeelt daarbij of de adoptie wel zijn belang dient. Over twee punten moet hij in het 

bijzonder nadenken: 

1° over de subsidiariteit: verlies of het non-functioneel maken van afstammingsbanden met de 

oorspronkelijke familie, voor zover die er uiteraard zijn; 

2° over het potentieel functionele karakter van de te vestigen (nieuwe) afstammingsbanden.  

Dit betreffen telkens zeer gewichtige beslissingen. In het afstammingsrecht daarentegen beschikt 

slechts de ontvoogde1021 minderjarige en de meerderjarige over de bevoegdheid te oordelen of de 

vestiging van een oorspronkelijke afstammingsband wel zijn belang dient. Daarbij oordeelt hij over 

het potentieel functionele karakter van de te vestigen afstammingsband. Waarom wordt een 

minderjarige vanaf de leeftijd van 12 jaar in het adoptierecht meer bekwaam geacht om zijn 

belangen zelf en zelfstandig te beoordelen dan in het afstammingsrecht?  

288. Het verzoek tot adoptie moet uitgaan van de kandidaat-adoptanten (zie art. 1231-3 

Ger.W.).1022 Hiermee drukken zij expliciet de wil uit om over te gaan tot adoptie1023 en aldus 

verantwoordelijkheid op te nemen t.a.v. de geadopteerde. Bovendien moet in het verzoekschrift tot 

adoptie uitdrukkelijk worden vermeld of het een gewone dan wel een volle adoptie betreft, alsook 

de redenen waarom de kandidaat-adoptant(en) voor deze adoptievorm hebben gekozen. De 

verplichte vermelding van de gekozen vorm van adoptie beoogt enerzijds de kandidaat-adoptanten 

aan te zetten na te denken over de gevolgen die zij voor hen en de geadopteerde beogen, anderzijds 

de rechter onmiddellijk de gegevens te verschaffen op grond waarvan hij kan oordelen over de 

wettige redenen bedoeld in artikel 344-1 BW. De rechter moet bovendien zijn beslissing in dat 

opzicht met redenen omkleden.1024 

 

Het overlijden van (een van) de kandidaat-adoptant(en) tijdens de procedure belet de adoptie niet 

(art. 1231-20 Ger.W.). De procedure kan dan op verzoek van de geadopteerde of, in voorkomend 

                                                           
1020

 In de parlementaire voorbereiding wordt gepreciseerd dat het horen ertoe strekt de mening te kennen van het kind dat 
men wenst te adopteren, niet alleen over de adoptie zelf maar ook over alle gevolgen ervan (het ontstaan van een 
afstammingsband, wijziging van naam, voornaam, het verbreken van de band met de oorspronkelijke familie, …): 
Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1, 84. 
1021

 Merk op dat gerechtelijke ontvoogding slechts mogelijk is indien de minderjarige de volle leeftijd van 15 jaar heeft 
bereikt (art. 477 BW), zie uitgebreid: T. WUYTS, “Art. 477 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2006), nr. 4; bij 
wettelijke ontvoogding speelt geen leeftijdscriterium, zij het dat de jeugdrechtbank dispensatie van leeftijd moet verlenen 
opdat de minderjarige rechtsgeldig een huwelijk kan afsluiten dat meteen ook zijn ontvoogding tot gevolg heeft (zie resp. 
art. 145 BW en art. 476 BW).  
1022

 P. SENAEVE, “De bevoegdheid en de rechtspleging inzake interne adopties” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De 

hervorming van de interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (215) 221, nr. 421. 
1023

 C. CASTELEIN, “Grondvoorwaarden voor adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne 

en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (3) 103, nr. 188 en de verwijzingen aldaar; vgl. F. SWENNEN, 
“Het nieuwe interne adoptierecht: horresco referens”, RW 2003-04, (441) 445, nr. 17. 
1024

 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1, 78. 
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geval, de overlevende kandidaat-adoptant, worden voortgezet. Indien de kandidaat-adoptant(en) 

tijdens de procedure zijn wil tot adoptie uitdrukkelijk of impliciet intrekt, belet dit de totstandkoming 

van de adoptie.  

289. Luidens art. 348-2 BW moet, ingeval de kandidaat-adoptant, een van de kandidaat-

adoptanten of de geadopteerde gehuwd is en niet van tafel en bed is gescheiden of samenwoont1025 

op het tijdstip van verschijning voor de rechtbank die over het verzoekschrift tot adoptie uitspraak 

moet doen, zijn echtgenoot of de persoon met wie hij samenwoont in de adoptie toestemmen.1026 

Dit geldt slechts behoudens indien deze laatste zich in de onmogelijkheid bevindt zijn wil te kennen 

te geven, geen gekende verblijfplaats heeft of afwezig is verklaard.  

 

Het toestemmingsvereiste geldt zowel bij huwelijk, wettelijke samenwoning en feitelijke samenleving 

van ongelijk geslacht als van gelijk geslacht, en geldt ongeacht de duur van de wettelijke 

samenwoning resp. van de feitelijke samenleving.1027  

De echtgenoot of samenwoner beschikt evenwel niet over een vetorecht. De rechter kan oordelen 

dat de toestemming op onverantwoorde wijze is geweigerd (art. 348-11, eerste lid BW, Infra, nr. 

294). Vóór de wet van 24 april 2003 was de echtelijke toestemming een machtigende toestemming: 

de echtgenoot had een vetorecht (zie oud art. 347 BW). De ratio achter dit vetorecht was gelegen in 

de bescherming van het huwelijk en tegen de beknotting van de materiële rechten van de 

echtgenoot die uit een adoptie voortvloeien.1028 Vandaag gaat deze ratio wel op voor gehuwden (zie 

bv. art. 221, eerste lid BW en art. 203, § 2 BW) en wettelijk samenwonenden (zie bv. art. 1477, § 4 

BW en art. 1477, § 5 BW1029). Of dit ook geldt voor feitelijk samenlevenden kan echter in vraag 

worden getrokken. De feitelijke samenleving is immers geen georganiseerde samenlevingsvorm die 

op zich rechtsgevolgen genereert.  

290. De persoon of personen die reeds een afstammingsband hebben met het kind en die zich 

niet in de onmogelijkheid bevinden hun wil te kennen te geven1030, een gekende verblijfplaats 

hebben en niet afwezig is (zijn) verklaard, moeten toestemmen in de adoptie (art. 348-3 BW). Het 

toestemmingsvereiste is nauw verbonden met de afstammingsband (Supra, nr. 108).1031 Zelfs ouders 

ontzet van het ouderlijk gezag dienen toe te stemmen met de adoptie, behoudens indien de 

beslissing van ontzetting hen uitdrukkelijk dit recht ontneemt (zie art. 33 Jeugdbeschermingswet).  

                                                           
1025

 De toelichting motiveert deze uitbreiding als volgt. Aangezien het ontwerp bepaalde samenwonenden de mogelijkheid 
biedt te adopteren, houdt zulks in het kader van de adoptie, een zekere erkenning in van een bepaalde vorm van 
samenwonen. Het is, volgens de toelichting, dan ook logisch hiermee rekening te houden wat de toestemmingen betreft, 
zie: Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1, 25.  
1026

 Of er een toestemmingsgerechtigde partner is, wordt beoordeeld op het tijdstip van verschijning van de adoptant voor 
de rechtbank: F. SWENNEN, “Het nieuwe interne adoptierecht: horresco referens”, RW 2003-04, (441) 445, nr. 17. 
1027

 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 814; C. CASTELEIN, “Grondvoorwaarden voor adoptie” in P. SENAEVE en F. 
SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (3) 100, nr. 175. 
1028

 C. VAN MALDEREN, “Adoptie en wettiging door adoptie” in APR, Brussel, Larcier, 1970, 109, nr. 113. 
1029

 Ingevoegd bij art. 9 Wet van 28 maart 2007 tot wijziging, wat de regeling van het erfrecht van de langstlevende 
wettelijk samenwonende betreft, van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake 
landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit, BS 8 mei 2007, ed. 2. 
1030

 De rechter moet dit in concreto nagaan. Het volstaat aldus niet dat de enige of overblijvende ouder zich in de 
voortdurende onmogelijkheid bevindt om het ouderlijk gezag uit te oefenen (cf. art. 389 BW en art. 1236bis Ger.W.) om te 
besluiten dat hij zich ook in de onmogelijkheid bevindt zijn wil te uiten. 
1031

 Vgl. met de afschaffing van de uitzondering voor kinderen geboren in ‘verdachte omstandigheden’ (oud art. 348, § 1, 
tweede lid BW), aangezien dit lid bijzonder onduidelijk was, in bepaalde opzichten ‘absurd’ en blijkbaar nooit werd 
toegepast. De afstammingsband was niettemin vastgesteld: Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van 
Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 50K1367/1, 26. 
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De personen met een afstammingsband kunnen ten vroegste twee maanden na de geboorte van het 

kind hun toestemming verlenen (art. 348-4, eerste lid BW). De wetgever beoogde met de invoering 

van deze termijn een evenwicht te bereiken tussen het belang van het kind om zich zo spoedig 

mogelijk in een stabiele toestand te bevinden en het belang voor de ouders of voor de moeder om 

over een bepaalde reflectietermijn te kunnen beschikken.1032 Een prenatale toestemming tot 

adoptie, m.n. in het kader van een draagmoederschap, is bijgevolg verboden.1033 

Daarenboven betreft het een geïnformeerde toestemming. Zij worden door de rechtbank voor wie de 

toestemming dient te worden gegeven en haar sociale dienst geïnformeerd over de adoptie en de 

gevolgen van hun toestemming (art. 348-4, tweede lid BW).1034 De wet preciseert dat deze informatie 

inzonderheid betrekking moet hebben op de rechten, de bijstand en de voordelen waarop de 

families, de vaders en moeders, al dan niet alleenstaand, en hun kinderen bij wet of decreet 

aanspraak kunnen maken, alsook op de middelen waarop een beroep kan worden gedaan om 

sociale, financiële, psychologische of andere problemen die hun situatie meebrengt, op te lossen (art 

348-4, derde lid BW). Deze nadere omschrijving strekt volgens de memorie van toelichting er toe de 

objectiviteit van de informatie aan de oorspronkelijke ouders alsmede de noodzakelijke neutraliteit 

op dat vlak te waarborgen. De redactie van deze bepaling is geïnspireerd op art. 350, tweede lid, 1° 

b) Sw. inzake de informatieverstrekking bij opzettelijke zwangerschapsonderbreking.1035  

Beide voorgaande verplichtingen beogen bescherming te bieden aan de oorspronkelijke ouders en 

benadrukken de subsidiariteit van de adoptie. Alle maatregelen moeten worden genomen om het 

kind in zijn familie van herkomst te houden en adoptie kan slechts een bijkomende oplossing bieden 

voor het kind ingeval zulks niet mogelijk is.1036  

Ten slotte beschikken ook de personen met een afstammingsband niet over een vetorecht. De 

rechter kan oordelen dat de toestemming op onverantwoorde wijze wordt geweigerd op voorwaarde 

dat blijkt dat deze persoon, na een grondig maatschappelijk onderzoek, zich niet meer om het kind 

heeft bekommerd of de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van het kind in gevaar heeft 

gebracht (art. 348-11 BW, Infra, nr. 294).  

291. Ingeval de afstamming van een kind of een onbekwaamverklaarde niet vaststaat of ingeval 

de vader en de moeder van een kind of van een onbekwaamverklaarde, of de enige ouder ten 

aanzien van wie de afstamming vaststaat, overleden zijn, zich in de onmogelijkheid bevinden hun wil 

                                                           
1032

 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 
1367/1, 27; zie ook onder het oude recht: M.-C. WILLEMAERS, “De wachttermijn van twee maanden. (art. 348, § 1, in fine 
BW)” in P. SENAEVE (ed.), Adoptie. Verlatenverklaring van minderjarigen, Leuven, Acco, 1989, (187),189-195. 
1033

 Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles in Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, 
Larcier, 2

e
 ed., 2010, nr. 692. 

1034
 De wet is echter stilzwijgend over de informatie die moet worden verstrekt indien de toestemming wordt gegeven voor 

een notaris of een vrederechter (cf. art. 348-8, 2° BW): I. LAMMERANT, “Réalisation d’une adoption nationale ou 
internationale: quel statut pour les parents d’origine? Et pourquoi?”, J.dr.jeun. 2006, (22) 24; I. LAMMERANT, A. 
OTTEVAERE en M. VERWILGHEN, “Le nouveau droit fédéral de l’adoption”, Rev.trim.dr.fam. 2006, (77) 84. 
1035

 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 
1367/1, 27. 
1036

 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 
1367/1, 27. 
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te kennen te geven, geen gekende verblijfplaats hebben of afwezig zijn verklaard, wordt de 

toestemming door de voogd gegeven (art. 348-5 BW).1037  

 

Is de voogd de kandidaat-adoptant, dan wordt de toestemming gegeven door de toeziende voogd 

(art. 348-5, tweede lid BW). Ingeval echter de belangen van de toeziende voogd strijdig zijn met die 

van de minderjarige, wordt de toestemming gegeven door een voogd ad hoc aangewezen door de 

rechtbank op verzoek van iedere betrokkene of van de procureur des Konings (art. 348-5, in fine BW). 

Indien er op het tijdstip van de geboorte geen personen met een afstammingsband zijn, kan de 

toestemming tot adoptie onmiddellijk na de geboorte worden gegeven (art. 348-4, eerste lid BW, a 

contrario). 

292. De toestemming wordt gegeven voor een bepaalde vorm van adoptie (art. 348-8, tweede lid 

BW). De toestemming gegeven voor een volle adoptie is niet dezelfde als de toestemming gegeven 

voor een gewone adoptie. 

 

293. De gegeven toestemming kan ingetrokken worden tot op het tijdstip van de uitspraak van het 

vonnis en, ten laatste, zes maanden na de indiening van het verzoekschrift tot adoptie (art. 348-8, 

laatste lid BW).1038  

 

De rechtbank kan bovendien pas ten vroegste zes maanden na de neerlegging van het verzoekschrift 

tot adoptie uitspraak doen, behalve indien is gebleken dat het kind sedert meer dan zes maanden 

wordt opgevoed door de kandidaat-adoptant of de kandidaat-adoptanten (art. 1231-13 Ger.W.). De 

verlenging van de termijn van drie naar zes maanden bij de hervorming in 2003 wordt verantwoord 

op grond van het gegeven dat de rechtsplegingen hoe dan ook verscheidene maanden in beslag 

nemen. Bovendien wordt daarmee nogmaals onderstreept dat de vereiste onderzoeken met de 

nodige ernst moeten worden verricht. De nieuwe termijn zou in dit verband een waarborg vormen. 

Ten slotte kunnen op die wijze gewoonlijk de omstandigheden van plaatsing van het kind bij de 

kandidaat-adoptieouders worden geëvalueerd, alsmede de goede inpassing in hun gezin.1039 Dit 

laatste geldt uiteraard slechts bij een interne adoptie.  

B. Weigering van toestemming 

294. De weigering kan zowel uitdrukkelijk worden geuit als impliciet tot uiting komen bij niet-

verschijning voor de rechtbank na door de griffier bij gerechtsbrief te zijn opgeroepen (art. 348-10 

BW). Aan de weigering van de toestemming tot adoptie wordt, afhankelijk van de persoon van wie 

de weigering uitgaat, door de wet een verschillend gewicht toegekend. Er kunnen drie categorieën 

worden onderkend (zie art. 348-11 BW): 

1° de adoptie kan geen doorgang vinden; 

                                                           
1037

 Zie over de leemten in dit artikel, o.m. de weglating van de hypothese van de verlengd minderjarige: C. CASTELEIN, 
“Grondvoorwaarden voor adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale 

adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (3) 97-99. 
1038

 Deze mogelijkheid past in de logica van de (niet-contractuele) opvatting inzake adoptie, zie: Wetsontwerp tot 
hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 50K1367/1, 29; zie 
hierover C. CASTELEIN, “Grondvoorwaarden voor adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de 

interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (3) nr. 206, 112-113. 
1039

 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 
50K1367/1, 84. 
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2° de weigering tot toestemming gebeurt op onverantwoorde wijze; 

3° de weigering tot toestemming gebeurt op onverantwoorde wijze door de persoon die zich niet 

meer om het kind heeft bekommerd of de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van het kind 

in gevaar heeft gebracht.  

De rechter oordeelt of de toestemming op onverantwoorde wijze wordt geweigerd en of de persoon 

zich niet meer om het kind heeft bekommerd of de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van 

het kind in gevaar heeft gebracht.  

295. Zoals hoger aangegeven (Supra, nr. 287), beschikt de feitelijk bekwame minderjarige vanaf de 

leeftijd van twaalf jaar over een vetorecht. Hij oordeelt zelf over het belang dat hij heeft bij een 

adoptie.1040 Zijn weigering verhindert op absolute wijze de totstandkoming van de adoptie.  

 

296. Indien de echtgenoot en/of de samenwonende partner van de kandidaat-adoptant of de 

geadopteerde de toestemming weigert, oordeelt de rechtbank op verzoek van de kandidaat-

adoptant, de kandidaat-adoptanten of het openbaar ministerie of de toestemming op 

onverantwoorde wijze is geweigerd. Onder ‘onverantwoorde wijze’ wordt begrepen dat de weigering 

een misbruik van bevoegdheid inhoudt (‘refus abusif’).1041 De feitenrechter beoordeelt dit op 

onaantastbare wijze.1042  

 

De weigering is onverantwoord indien blijkt dat ze werd ingegeven door andere beweegredenen of 

motieven dan die waarvoor ze werd toegekend. In die zin werd reeds geoordeeld dat indien niet 

moet worden getwijfeld aan de oprechtheid van de bedoelingen van de vader om zowel de 

wettelijke als morele verbondenheid met zijn kind in stand te houden en hij geenszins onwaardig 

blijkt te zijn toezicht uit te oefenen over en zijn medewerking te verlenen aan de opvoeding van zijn 

kind, zijn weigering niet abusief is.1043 De weigering lijkt aldus niet abusief te zijn indien zij een 

functionele afstammingsband beoogt in stand te houden of de oprechte wil tot het opnemen van 

verantwoordelijkheden t.a.v. dat kind uit.1044 De gedraging van de ouder t.a.v. het kind speelt daarbij 

een belangrijke rol.1045 Ten onrechte wordt soms opgeworpen dat de weigering onverantwoord is 

                                                           
1040

 Dit werd reeds voor een kind vanaf de leeftijd van 15 jaar onder het oude recht verdedigd ter eerbiediging van art. 21 
IVRK, zie: G. VERSCHELDEN, “Het belang van het kind bij stiefouderadoptie en partneradoptie: de onvoorspelbaarheid van 
artikel 21 I.V.R.K.”, (noot onder Jeugdrb. Antwerpen 11 januari 2000), TJK 2000, (70) 74, nr. 19. 
1041

 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 826; C. CASTELEIN, “Grondvoorwaarden voor adoptie” in P. SENAEVE en F. 
SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (3) 115, nr. 213. 
1042

 Cass. 31 mei 1985, Arr.Cass. 1984-85, 1354; RW 1985-86, 1380. 
1043

 Gent (Jk.) 15 april 1996, RW 1997-98, 882; vgl. Gent 14 november 1994, RW 1995-96, 371; J.dr.jeun. 1996, 132, noot; 
RW 1995-96, 1247; KIDS III, 3.2.4., 11 waar het wel abusief was, gelet op de afwezigheid van geldige redenen om een 
gewone adoptie doorgang te laten vinden. 
1044

 Vgl. in Nederland met art. 1:227, derde lid. BW: “Het verzoek kan alleen worden toegewezen, (…), op het tijdstip van het 

verzoek tot adoptie vaststaat en voor de toekomst redelijkerwijs te voorzien is dat het kind niets meer van zijn ouder of 

ouders in de hoedanigheid van ouder te verwachten heeft, (…)”; Zie bv. Gent 15 april 1996, RW 1997-98, 882 ; Vgl. F. 
SWENNEN, “Adoptie door de “feitelijke partner” van een oorspronkelijke ouder”, RW 2000-01, (681) 681-682, die van 
oordeel is dat een weigering onverantwoord is als de reden voor de weigering gelegen is in de wens om alle juridische 
banden met het kind te behouden, terwijl de rechten en plichten die daaruit voortvloeien niet zijn uitgeoefend resp. 
uitgevoerd of als er tussen de ouder en het kind geen affectieve banden bestaan. De afwezigheid van feitelijk gezinsleven 
en de afwezigheid van benutting daartoe maken de weigering m.a.w. onverantwoord. 
1045

 Cass. 31 mei 1985, Arr.Cass. 1984-85, 1354; RW 1985-86, 1380: “Overwegende dat de feitenrechter, rekening houdend 

met de gedraging van verweerder tegenover het kind, op onaantastbare wijze oordeelt of de weigering van laatstgenoemde 

al dan niet onverantwoord is”; zie bv. Jeugdrb. Charleroi 11 mei 2005, Rev.trim.dr.fam. 2006, 423, in casu werd de 
weigering van de toestemming tot een volle adoptie door de vader onverantwoord bevonden, nu is gebleken dat hij geheel 



223 
 

ingeval ze wordt ingegeven door andere motieven dan deze die het belang van het kind op het oog 

hebben.1046 De wet acht immers een weigering die geen misbruik van bevoegdheid inhoudt en die 

alzo een adoptie verhindert in het belang van het kind, zonder dat de rechter over enige belangen 

moet oordelen.  

Voor de echtgenoot of de samenwonende partner bestaat de ratio van deze bevoegdheid er in 

bescherming te verlenen tegen ongewenste verplichtingen die voortvloeien uit de adoptie en die 

krachtens de wet ook hen of althans de onderlinge financiële relatie (potentieel) belasten (zie bv. art. 

203, § 2 BW en Supra, nr. 289). Voorheen beschikte de echtgenote zelfs over een vetorecht. Daar kan 

de rechter nu aan voorbij gaan indien de weigering ‘onverantwoord is’. De motieven van de 

weigering moeten bekeken worden vanuit die ratio en hoeven geenszins het belang van het kind 

voor ogen te hebben. Hoogstens kan de weigering een indicatie vormen dat de relatie tussen de 

echtgenoten of samenwoners spaak loopt of is gelopen. Ofwel bestaat die relatie de facto niet meer 

en dan lijkt iedere weigering onverantwoord. Ofwel is er een ernstig verstoorde verstandhouding 

tussen de echtgenoten of samenwoners en dan lijkt de adoptie niet het belang van het kind te 

dienen nu het in een conflictueuze situatie zou terechtkomen.  

297. De personen die met het kind reeds een afstammingsband hebben, worden bijkomend 

beschermd.1047 De subsidiariteit van de adoptie komt hierdoor versterkt tot uiting. Opdat de rechter 

over de weigering kan heen stappen dient hij cumulatief vast te stellen dat (art. 348-11 BW): 

1° dat de toestemming op onverantwoorde wijze werd geweigerd (Supra, nr. 296); 

2° én dat uit een grondig maatschappelijk onderzoek is gebleken dat deze persoon zich niet meer om 

het kind heeft bekommerd1048 of de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van het kind in 

gevaar heeft gebracht1049. 

Bij wet van 24 april 2003 werd aan de ouder die niet de materiële bewaring had van het kind een 

ruimere bescherming verleend. Voortaan geldt ook voor die ouder dat beide voorwaarden 

                                                                                                                                                                                     
en op duurzame wijze geen interesse in haar betoonde en zij de adoptant als haar enige en echte vader beschouwde waar 
ze ook de naam van wil dragen en met wie ze reeds jaren samen met haar moeder het leven deelde. Het jarenlang betalen 
van een onderhoudsgeld doet daar geen afbreuk aan. 
1046

 Zie G. BAETEMAN, J. GERLO, E. GULDIX, A. WYLLEMAN, G. VERSCHELDEN en S. BROUWERS, “Overzicht van rechtspraak. 
Personen- en Familierecht 1995-2000”, TPR 2001, (1551) 1923, nr. 486; G. VERSCHELDEN, “Het belang van het kind bij 
stiefouderadoptie en partneradoptie: de onvoorspelbaarheid van artikel 21 I.V.R.K.”, (noot onder Jeugdrb. Antwerpen 11 
januari 2000), TJK 2002, (70) 74, nr. 18 met verwijzing naar Gent (Jk.) 15 april 1996, RW 1997-98, (882) 883; C. CASTELEIN, 
“Grondvoorwaarden voor adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de interlandelijke 

adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (3) 115, nr. 213; F. SWENNEN, “Adoptie door de “feitelijke partner” van een 
oorspronkelijke ouder”, RW 2000-01, (681) 681, nr. 4. 
1047

 De bescherming van de oorspronkelijke ouders werd bij de hervorming van het adoptierecht in 2003 uitgebreid, zie: I. 
MARTENS, “Hervorming van intern en interlandelijk adoptierecht”, NjW 2006, (338) nr. 25, 344-345; I. LAMMERANT, 
“Réalisation d’une adoption nationale ou international: quel statut pour les parents d’origine? Et pourquoi?”, J.dr.jeun. 
2006, (22) 24-26. 
1048

 Vgl. met oud art. 370bis BW ingevoerd bij Wet van 20 mei 1987 (BS 27 mei 1987) en opgeheven bij art. 2 Wet van 7 mei 
1999 (BS 29 juni 1999, ed. 1): een kind kon met het oog op adoptie worden verlaten verklaard ingeval het bij een persoon of 
een opvanginstelling werd ondergebracht en de ouders er kennelijk niet meer naar hebben omgezien tijdens het jaar dat 
voorafgaat aan het instellen van de vordering tot verlatenverklaring, hetgeen impliceert dat het kind zowel materieel als 
affectief door zijn ouders aan zijn lot werd overgelaten. Zie uitgebreid: M.-C. WILLEMAERS, “De verlatenverklaring van 
minderjarigen en de overdracht van het ouderlijk gezag aan een familielid” in P. SENAEVE (ed.), Adoptie. Verlatenverklaring 

van minderjarigen, Leuven, Acco, 1990, (279) 282-296. 
1049

 Vgl. met de voorwaarden om een ouder te ontzetten uit het ouderlijk gezag: art. 32, 2° Jeugdbeschermingswet. De 
voorwaarden worden aldaar evenwel strenger gesteld. Vereist wordt bovendien een bepaald gedrag (bv. slechte 
behandeling) dat leidt tot die vaststelling.  
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cumulatief moeten vervuld zijn. Die oplossing paste in het geheel van de hervormingen ingevoerd bij 

wet van 13 april 1995 betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag.1050 De 

wetgever wilde hiermee onwenselijke stiefouderadopties bemoeilijken en de rechten van elke 

oorspronkelijke ouder beter beschermen.1051 Merk op dat die oplossing ook past in de opvatting dat 

personen die een afstammingsband hebben, met de adoptie van het kind moeten toestemmen. Het 

ouderlijk gezag speelt daarbij geen rol. De beslissing die de ouder van het ouderlijk gezag ontzet 

moet bovendien aangeven of dit ook slaat op het recht om toe te stemmen in de adoptie (art. 33 

Jeugdbeschermingswet).1052 De bijkomende bescherming komt ten slotte ook tot uiting in de 

afschaffing van het systeem van blanco-toestemmingen.1053 

Het tweede criterium vult het eerste aan.1054 De weigering is meestal onverantwoord indien deze 

persoon zich niet meer om het kind heeft bekommerd of de gezondheid, de veiligheid of de 

zedelijkheid van het kind in het gevaar heeft gebracht.1055 Daaruit blijkt immers zowel het niet-

functionele karakter van de bestaande afstammingsbanden als de twijfel die kan rijzen omtrent het 

oprechte karakter van de weigering. De weigering is maar oprecht indien er van die ouder als ouder 

naar de toekomst toe nog iets te verwachten valt. Bij stiefouderadoptie is bij de beoordeling in het 

bijzonder van belang dat het gedrag van de ene ouder en/of de stiefouder niet aan de oorzaak ligt 

van het verdwijnen van de (affectieve) banden met de andere ouder.1056 

Van de enige of overblijvende ouder die in de voortdurende onmogelijkheid verkeert om het 

ouderlijk gezag uit te oefenen, maar van wie de rechter oordeelt dat hij zich niet in de 

onmogelijkheid bevindt zijn wil te kennen te geven, kan op zich bezwaarlijk worden aangenomen dat 

hij zich niet meer om het kind heeft bekommerd of de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid 

van het kind in gevaar heeft gebracht. De ouder moet daartoe over een vrije wil beschikken.1057 
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 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 
50K1367/1, 31. 
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 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 
50K1367/1, 31; Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Kamer 2001-
02, nr. 50K1366/11, 118. 
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 Dit waarborgt het niet definitieve karakter van deze maatregel en laat toe dat de ouder(s), in het belang van het kind, 
nog kunnen hersteld worden in hun rechten (cf. art. 60 Jeugdbeschermingswet): I. LAMMERANT, A. OTTEVAERE en M. 
VERWILGHEN, “Le nouveau droit fédéral de l’adoption”, Rev.trim.dr.fam. 2006, (77) 85. 
1053

 F. SWENNEN, “Het nieuwe interne adoptierecht: horresco referens”, RW 2003-04, (441) 445, nr. 17. 
1054

 In de rechtsleer van vóór de hervorming in 2003 wordt erop gewezen dat deze voorwaarde een precisering vormt van 
wat verstaan moet worden onder ‘onverantwoorde weigering’, zie: H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité élémentair de droit 

civil Belge, II, Les personnes, Brussel, Bruylant, 1990, 1074, nr. 1154. 
1055

 Vgl. M. BEAGUE, “Quel est l’état actuel et quelles sont les perspectives d’avenir de la reconnaissance juridique du beau-
parent dans les familles recomposées?”, Journ.dr.jeun. 2007, afl. 268, (3) 14; J. SOSSON, Beau-parents, beaux-enfants. Etude 

de droit civil comparé, Vol. 1, Proefschrift tot het behalen van de graad van doctor in de Rechten, UCL, 30 juni 1995, nr. 650-
653, die o.m. als voorbeelden opgeeft: het ontbreken van contacten tussen ouder en kind, de tekortkoming in de 
onderhoudverplichtingen, ernstig laakbaar gedrag of geweldplegingen jegens het kind, of nog een duidelijk volledige en 
duurzame desinteresse t.a.v. het kind; G. VERSCHELDEN, “Het belang van het kind bij stiefouderadoptie en partneradoptie: 
de onvoorspelbaarheid van artikel 21 I.V.R.K.” (noot onder Jeugdrb. Antwerpen 11 januari 2000), TJK 2000, (70) 74, nr. 21; 
Zie bv. Jeugdrb. Charleroi 11 mei 2005, Rev.trim.dr.fam. 2006, 423; Vgl. ook met het criterium ‘gewichtige redenen’, infra, 
nr. 324. 
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 J. SOSSON, Beau-parents, beaux-enfants. Etude de droit civil comparé, Vol. 1, Proefschrift tot het behalen van de graad 
van doctor in de Rechten, UCL, 30 juni 1995, nr. 652 ; M. BEAGUE, “Quel est l’état actuel et quelles sont les perspectives 
d’avenir de la reconnaissance juridique du beau-parent dans les familles recomposées?”, Journ.dr.jeun. 2007, afl. 268, (3) 
14. 
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 Vgl. met die situaties waarin de weigering tot adoptie niet onverantwoord wordt bevonden: M. BEAGUE, “Quel est 
l’état actuel et quelles sont les perspectives d’avenir de la reconnaissance juridique du beau-parent dans les familles 
recomposées?”, Journ.dr.jeun. 2007, afl. 268, (3) 14 ; J. SOSSON, Beaux-parents, beaux-enfants. Etude de droit civil 

comparé, Vol. 1, Proefschrift tot het behalen van de graad van doctor in de Rechten, UCL, 30 juni 1995, nr. 652. 
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Welnu, de voortdurende onmogelijkheid het ouderlijk gezag uit te oefenen vloeit van rechtswege 

voort uit de verlengd minderjarigverklaring, de gerechtelijk onbekwaamverklaring en de vermoede of 

verklaarde afwezigheid van de ouder (art. 389 BW, Infra, nr. 371 e.v.). Bovendien vormt de 

gerechtelijke vaststelling van de voortdurende onmogelijkheid het ouderlijk gezag uit te oefenen (cf. 

art. 1236bis Ger.W.) buiten deze hypothesen evenmin een sanctie op het gedrag van de ouder, maar 

een vaststelling dat de persoon buiten zijn wil in de feitelijke onmogelijkheid verkeert om het 

ouderlijk gezag uit te oefenen.1058 Deze vaststelling geldt des te meer nu de ontzetting van de 

ouder(s) uit het ouderlijk gezag, wat wel een sanctie vormt, niet noodzakelijk het recht ontneemt toe 

te stemmen in de adoptie (zie art. 33 Jeugdbeschermingswet).  

C. Wettige redenen 

298. Krachtens art. 344-1 BW moeten adopties steeds gegrond zijn op wettige redenen. Volgens 

cassatierechtspraak staat het aan de feitenrechters om in feite te oordelen of er wettige redenen 

voor de adoptie aanwezig zijn.1059 Tegen dit oordeel staat aldus geen cassatieberoep open.1060 

Aangezien daarenboven de adoptie een wijziging impliceert van de status familiae en derhalve de 

openbare orde raakt, kan de rechter een verregaande opportuniteitscontrole uitoefenen over de 

vestiging van een juridische afstammingsband via adoptie.1061  

 

Indien de oorspronkelijke ouder alsnog de toestemming wenst in te trekken zes maanden na de 

neerlegging van het verzoekschrift, maar vóór het adoptievonnis is uitgesproken, kan dit een 

aanwijzing vormen dat de adoptie niet berust op wettige redenen. Hoewel de toestemming op dat 

tijdstip niet meer ingetrokken kan worden (Supra, nr. 293), kan de rechter dit element niettemin 

betrekken bij de beoordeling van de wettige redenen.1062  

299. De rechter gaat de doorslaggevende beweegredenen (oorzaak) tot adoptie na, zowel in 

hoofde van de kandidaat-adoptant(en) als, in voorkomend geval1063, in hoofde van de 

geadopteerde.1064 Dit criterium heeft tot doel om adopties die strijdig zijn met de openbare orde1065 
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 Zie bv. Brussel 8 maart 2007, T.Fam. 2007, 89, noot T. WUYTS. 
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 Cass. 4 november 1993, Arr.Cass. 1993, 919; RW 1994-95, 30; Pas. 1993, I, 921; TBBR 1994, 394, noot L. BARNICH; JT 
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 I. ANNÉ, “Recente ontwikkelingen inzake adoptie” in P. SENAEVE (ed.), Themis Personen- en Familierecht, Brugge, die 
Keure, 2001, (33) 34, nr. 3; C. CASTELEIN, “Grondvoorwaarden voor adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De 

hervorming van de interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (3) 12, nr. 21.  
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 I. ANNÉ, “Recente ontwikkelingen inzake adoptie” in P. SENAEVE (ed.), Themis Personen- en Familierecht, Brugge, die 
Keure, 2001, (33) 34, nr. 3. 
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 F. SWENNEN, noot onder Antwerpen 24 mei 2006, RW 2007-08, 914-915, met verwijzing naar Cass. 18 juni 1981, RW 
1981-82, 1970; Cass. 4 november 1993, RW 1994-95, 30 (verkort). 
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 Uiteraard speelt dit in veel belangrijkere mate een rol ingeval de geadopteerde meerderjarig is. 
1064

 I. ANNÉ, “Recente ontwikkelingen inzake adoptie” in P. SENAEVE (ed.), Themis Personen- en Familierecht, Brugge, die 
Keure, 2001, (33) 34, nr. 3; G. VAN OOSTERWYCK, “Adoptie en volle adoptie in de notariële praktijk”, T.Not. 1994, (153) 
168. 
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 Bij draagmoederschap wordt steeds meer aangenomen dat de adoptie ter uitvoering van een 
draagmoederschapsovereenkomst niet noodzakelijk op onwettige redenen berust: Antwerpen 14 januari 2008, RW 2007-
08, 1774, noot F. SWENNEN ; Jeugdrb. Turnhout 4 oktober 2000, RW 2001-02, 206, noot F. SWENNEN; Rb. Hasselt 27 maart 
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de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2
e
 ed., 2010, nr. 680 ; Zie verder uitgebreid : T. WUYTS, "De afstamming na medisch 
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of andere wettelijke bepalingen buiten de adoptiewet, alsook adopties die niet in overeenstemming 

zijn met de ratio van de instelling1066, te voorkomen.1067 Het belang ervan moet, wat de adoptie van 

minderjarige kinderen1068 betreft, worden gerelativeerd. De adoptie is niet langer een overeenkomst 

en moet steeds het hoger belang van het kind dienen. Het vormt eerder een controle van de 

oprechtheid van de wil van de kandidaat-adoptanten.  

 

De doorslaggevende beweegredenen moeten gelegen zijn in de “affectio adoptionis”. Dit is de 

ondubbelzinnige wil om op louter gevoelsmatige redenen tot adoptie over te gaan, die langs beide 

kanten voldoende sterk moet zijn gezien de verplichtingen die een adoptie voor beide partijen 

inhoudt.1069  

                                                                                                                                                                                     
begeleide voortplanting" in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het afstammingsrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, (289) 369-373.  
1066
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een adoptie ingegeven om de banden met de oorspronkelijke familie te doorbreken: Gent 23 oktober 2000, TGR-TWVR 
2004, 19; Gent 10 augustus 1999, AJT 2000-01, 151, noot I. ANNE; in dezelfde zin Rb. Gent 30 juni 1994, TBBR 1996, 471; 
Bergen 12 januari 1993, RRD 1994, 54; Gent 15 april 1996, RW 1997-98, 882. 
1067

 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nrs. 839-840; C. CASTELEIN, “Grondvoorwaarden voor adoptie” in P. SENAEVE 
en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, 12, nrs. 
22-23; I. MARTENS, “Hervorming van intern en interlandelijk adoptierecht”, NjW 2006, (338) 340, nr. 9. 
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 G. VAN OOSTERWYCK, “Adoptie en volle adoptie in de notariële praktijk”, T.Not. 1994, (153) 162; I. ANNÉ, 
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Not.Fisc.M. 1993, (147) 151; Zie bv. de feiten van het arrest Brussel (Jk.) 5 juni 1992, aangeh. in Cass. 4 november 1993, 
Arr.Cass. 1993, 919; RW 1994-95, 30; Pas. 1993, I, 921; TBBR 1994, 394, noot L. BARNICH; JT 1994, 187; T.Not. 1994, 454, 
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van eiseres toen zij in de adoptie toestemde, dat de kinderloze adoptanten lang hebben nagedacht over hun adoptieplan, 

dat zij zich op een verantwoord ouderschap hebben voorbereid, dat zij de hen toevertrouwde boorling onmiddellijk met de 

nodige liefde en genegenheid hebben gekoesterd, dat zij hem een naam hebben gegeven en daardoor een sociale identiteit, 

dat het kind in hun gezin de voor zijn ontplooiing noodzakelijke geborgenheid heeft gevonden, dat de adoptanten, om die 
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oktober 2003, NjW 2004, 489, noot GV, in casu de adoptie van een meerderjarige teneinde de vooraf bestaande 
gezinsbanden te versterken en te formaliseren en aan geadopteerde en adoptant het moreel voordeel geeft van de 
erkenning van die sociale en affectieve gebondenheid; G. BAETEMAN, J. GERLO, E. GULDIX, A. WYLLEMAN, G. 
VERSCHELDEN en S. BROUWERS, “Overzicht van rechtspraak. Personen- en familierecht 1995-2000”, TPR 2001, (1551) 
1919-1921 en de aldaar aangehaalde rechtspraak; Zie verder bv. Bergen 26 april 2000, TBBR 2002, 172, in casu oordeelde 
het Hof dat de volle adoptie op wettige redenen steunde aangezien het kind al twee jaar heeft geleefd in de schoot van het 
adoptiegezin waarvan het één van de leden is geworden en de adoptieouder ertoe verbonden heeft om zijn biologische 
oorsprong mee te delen eens het de leeftijd van 9 jaar heeft bereikt; Antwerpen 24 mei 2006, RW 2007-08, 911, noot F. 
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Het behoort aan de kandidaat-adoptant(en) en kandidaat-geadopteerde de wettige redenen te 

bewijzen.1070 De vermelding in het verzoekschrift van de met redenen omklede gekozen adoptievorm 

moet de rechter onmiddellijk de gegevens bieden op grond waarvan hij kan oordelen over de wettige 

redenen bedoeld in artikel 344-1 BW. Uit de rechtspraak en rechtsleer blijkt dat inzonderheid bij 

stiefouderadoptie waarbij de geadopteerde nog familie heeft die om hem bekommerd zijn, de keuze 

van de adoptievorm een belangrijke rol speelt bij de beoordeling van de wettige redenen (zie ook 

Supra, nr. 133).1071 Hetzelfde geldt voor de grootouderadoptie die principieel toelaatbaar is.1072  

Op de rechtbank rust overigens ook de verplichting om na te gaan of met kennis van zaken is gekozen 

tussen gewone adoptie en volle adoptie (art. 1231-13 Ger.W.). Er moet worden beklemtoond dat 

niet de adoptievorm op zich, maar wel de motieven van de keuze voor een bepaalde adoptievorm 

relevant zijn bij de beoordeling van de affectio adoptionis. Uit die motieven kan immers blijken dat 

de adoptie niet berust op een affectio adoptionis. Dit geldt overigens ook voor de naamskeuze.1073 De 

adoptievorm speelt wel een rol bij de beoordeling van het belang van het kind (Infra, nr. 311).  

D. Duurzame affectieve samenwoning 

300. Ingeval twee personen een kind wensen te adopteren dienen zij daartoe bekwaam te zijn. De 

wet legt eisen op (art. 343, § 1, b) BW). Ofwel dient het paar gehuwd1074 te zijn ofwel dienen zij een 

verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd dan wel op een bestendige en affectieve 

wijze samen te wonen sedert ten minste drie jaar op het tijdstip van de indiening van het verzoek om 

adoptie, voor zover zij niet door een band van bloedverwantschap of aanverwantschap zijn 

verbonden die leidt tot een huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen. Doel 

van deze voorwaarde is ervoor te zorgen dat het kind in een stabiel milieu1075 wordt opgevangen 

(Supra, nr. 43).  

 

Inmiddels werd bij wet van 15 mei 20071076 het bestaan van een band van aanverwantschap herleid 

tot een huwelijksbeletsel waarvoor de Koning ontheffing kan verlenen. Bijgevolg kunnen twee 

aanverwanten die wettelijk samenwonen of feitelijk samenleven voortaan een kind gezamenlijk 

adopteren of kan de wettelijk samenwonende resp. feitelijk samenlevende partner van de 

aanverwant die ouder is, het kind van die ouder adopteren. Ook dit had de wetgever bij de 

                                                                                                                                                                                     
d'origine” en weigerde bijgevolg de adoptieakte te homologeren; Jeugdrb. Charleroi 11 mei 2005, Rev.trim.dr.fam. 2006, 
423. 
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hervorming van art. 164 BW door voornoemde wet niet voor ogen (vgl. Supra, nr. 165). Een 

technische verbetering gebeurde bij wet van 2 juni 20101077 dat de woorden “of aanverwantschap” 

schrapte in de definitie van ‘samenwonenden’ opgenomen in art. 343, § 1, b) BW. 

Onduidelijk is of dit vereiste ook geldt bij stiefouderadoptie. Sommige auteurs1078 leiden dit af uit de 

geest van de wet, nl. te verzekeren dat het kind in een stabiel milieu terechtkomt. Andere auteurs 

hebben hier op grond van grammaticale redenen (“samenwonenden”) bedenkingen bij.1079 

E. Minimum leeftijd 

301. Overeenkomstig art. 345, eerste lid BW moet de kandidaat-adoptant of de kandidaat-

adoptanten de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt. Het leeftijdscriterium werd aangepast bij de 

hervorming van het adoptierecht in 1987. Het leeftijdscriterium van 25 jaar vormt een compromis 

tussen twee strekkingen. Enerzijds moet het gezin ten minste blijk geven van een zekere stabiliteit en 

werd voorgesteld om de leeftijdsgrens op 30 jaar te leggen voor de niet-gehuwde kandidaat-

adoptant, terwijl 25 jaar voldoende zou zijn voor een echtpaar dat wenst te adopteren, op 

voorwaarde evenwel dat zij al ten minste vijf jaar gehuwd zijn. Anderzijds moet rekening worden 

gehouden met de (toen geldende) sociologische realiteit: jongeren huwen steeds vaker op 21-jarige 

leeftijd of nog vroeger. Het zou derhalve onaanvaardbaar zijn dat zij moeten wachten tot de leeftijd 

van 30 of 25 jaar.1080  

 

De hervorming van 2003 wijzigt op zich niets aan het criterium, maar past het tijdstip waarop aan 

deze voorwaarde moet zijn voldaan aan, aangezien de adoptie geen gehomologeerde overeenkomst 

meer is.1081 De leeftijdsvoorwaarden moeten actueel vervuld zijn op het tijdstip van indiening van het 

verzoekschrift tot adoptie (art. 345, laatste lid BW). 

302. Voor de situatie waarin het gaat om de adoptie van het kind of adoptief kind van de 

echtgenoot of van de samenwonende partner, zelfs overleden, van de kandidaat-adoptant, regelt de 

wet een gunstig uitzonderingsregime. Het volstaat dat de kandidaat-adoptant de leeftijd van achttien 

jaar heeft bereikt (art. 345, tweede lid BW). De indieners van het amendement benadrukten in de 

parlementaire voorbereiding bij de wet van 27 april 1987 dat er in de tekst een onderscheid gemaakt 

moet worden tussen de adoptie uit humanitaire overwegingen en de adoptie die enkel een feitelijke 

situatie wil regulariseren en eigenlijk uitsluitend tot doel heeft de afstamming juridisch te laten 
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 G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Familierecht, Brugge, die Keure, 2010, nr. 547. 
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vaststellen. Het amendement dat dit uitzonderingsregime wilde invoeren werd, mits verduidelijking 

dat de kandidaat-adoptant meerderjarig moet zijn, met een zeer nipte meerderheid aangenomen. 

Belangrijkste argumenten tegen waren dat het belang van het kind enkel gediend is met een adoptie 

door personen die voldoende verantwoordelijk en evenwichtig zijn en de eenvormigheid in de 

teksten.1082  

 

F. Minimaal leeftijdsverschil 

303. De kandidaat-adoptant(en) moet(en) naast een bepaalde leeftijd, ook een minimaal 

leeftijdsverschil met de geadopteerde hebben. De kandidaat-adoptant(en) moeten minimaal vijftien 

jaar ouder zijn dat de geadopteerde (art. 345, eerste lid BW). Ook deze voorwaarde moet vervuld zijn 

op het tijdstip van de indiening van het verzoekschrift tot adoptie (art. 345, in fine BW).  

 

304. Opnieuw regelt de wet een gunstiger regime voor de adoptie van het kind of adoptief kind 

van de echtgenoot of samenwonende partner, zelfs overleden, van de kandidaat-adoptant. Het 

volstaat dat de kandidaat-adoptant ten minste tien jaar ouder is dan de geadopteerde (art. 345, 

tweede lid BW).  

 

305. Bij de discussie over het behoud van een minimaal leeftijdsverschil tussen kandidaat-

adoptant en geadopteerde in de uitzonderingssituatie, werd er op gewezen dat de voorgestelde 

tekst (met 10 jaar verschil) elementen ontleent aan bepaalde opvoedkundige modellen en bepaalde 

opvattingen inzake de afstamming. De kandidaat-adoptant moet minstens een bepaalde leeftijd 

hebben bereikt vóór hij besluit iemand te adopteren, aangezien de adoptie tussen de kandidaat-

adoptant en de geadopteerde een band van afstamming wil scheppen, vergelijkbaar met het 

biologische ouderschap (adoptio naturam imitatur1083).1084 Vóór een bepaalde leeftijd heeft men over 

het algemeen geen kinderen. Tegelijk wordt er op gewezen dat het doel van de adoptie is aan een 

verlaten kind een echt gezin te bezorgen. De keuze mag niet worden bepaald door louter 

vermogensrechtelijke overwegingen.1085 Rechtspraak1086 en rechtsleer1087 benadrukken dat de 

rechter noch op grond van de billijkheid, noch op enige andere grond van het vaste tijdsbestek kan 

afwijken.  

 

G. Adoptiegeschiktheid 
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306. De kandidaat-adoptant(en) dienen niet enkel bekwaam te zijn om een kind te adopteren, 

d.w.z. voldoen aan alle wettelijke grondvoorwaarden voor adoptie1088, maar ook ‘geschikt’ te zijn om 

te adopteren (art. 346-1, eerste lid BW). Een persoon is ‘geschikt’ om een kind te adopteren indien 

hij daartoe over de vereiste sociaal-psychologische eigenschappen beschikt (art. 346-1, tweede lid 

BW). De beoordeling hiervan is een feitenkwestie die gebeurt door de jeugdrechtbank in beginsel op 

grond van de resultaten van een door haar bevolen maatschappelijk onderzoek.1089 

 

In het kader van een inlandse adoptie maakt de beoordeling van de adoptiegeschiktheid deel uit van 

de eigenlijke adoptieprocedure. Bij interlandelijke adoptie is het verkrijgen van een 

geschiktheidsvonnis een procedure die voorafgaat aan iedere andere fase in de procedure van 

interlandelijke adoptie.1090 Bij inlandse adoptie betreft het aldus een beoordeling in concreto, terwijl 

bij een interlandelijke adoptie het een beoordeling in abstracto betreft.1091  

307. Volgens de memorie van toelichting is het niet de bedoeling om de kandidaat-adoptanten 

een examen op te leggen. Vooraleer over hun geschiktheid wordt geoordeeld, moeten de persoon of 

de personen die een kind wens(t)(en) te adopteren de voorbereiding hebben gevolgd die door de 

bevoegde gemeenschap wordt verstrekt, en die meer bepaald de informatie inhoudt over de stappen 

in de procedure, de juridische en de andere gevolgen van de adoptie, en over de mogelijkheid en het 

nut van nazorg na de adoptie. Het komt aan de jeugdrechter toe om de elementen van de 

geschiktheid te beoordelen op grond van een door hem te bevelen maatschappelijk onderzoek (art. 

346-2, eerste lid BW). Tijdens dit maatschappelijk onderzoek wordt de dienst die door de 

Gemeenschappen is aangewezen, geraadpleegd (art. 1231-6 Ger.W.). De rechtbank houdt 

inzonderheid rekening met de persoonlijke, familiale en medische toestand van de betrokkene, en 

met zijn beweegredenen.1092 Het onderzoek naar de beweegredenen komt ook terug bij de 

beoordeling van de wettige redenen (Supra, nr. 299), maar heeft hier een ander doel, nl. nagaan of 

de kandidaat-adoptant(en) over de vereiste sociaal-psychologische eigenschappen beschikt.  

 

                                                           
1088

 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 836; C. CASTELEIN, “Grondvoorwaarden voor adoptie” in P. SENAEVE en F. 
SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (3) 20, nr. 33. 
1089

 G. VERSCHELDEN, K. BOONE, S. BROUWERS, I. MARTENS en K. VERSTRAETE, “Overzicht van rechtspraak. Familierecht 
(2001-2006)”, TPR 2007, (141) 239; Zie uitgebreid: E. WILLEMS en D. TILLEMANS, “Overzicht van rechtspraak – De controle 
op de geschiktheid van de kandidaat-adoptant(en) om te adopteren”, T.Fam. 2011, 24-51. 
1090

 Zie bijvoorbeeld: Jeugdrb. Charleroi 4 januari 2006, Rev.trim.dr.fam. 2006, 445 ; Jeugdrb. Charleroi 23 december 2005, 
Rev.trim.dr.fam. 2006, 439; Jeugdrb. Luik 13 december 2005, Rev.trim.dr.fam. 2006, 433; Jeugdrb. Luik 2 december 2005, 
Rev.trim.dr.fam. 2006, 431; Jeugdrb. Charleroi 1 december 2005, Rev.trim.dr.fam. 2006, 429; Jeugdrb. Charleroi 17 oktober 
2005, Rev.trim.dr.fam. 2006, 425; G. VERSCHELDEN, K. BOONE, S. BROUWERS, I. MARTENS en K. VERSTRAETE, “Overzicht 
van rechtspraak. Famlierecht (2001-2006)”, TPR 2007, (141) 240, in het bijzonder de in voetnoot 260 aangehaalde 
referenties. 
1091

 C. FAURE, “De voorbereiding tot de adoptie, de beoordeling van de adoptiegeschiktheid en de nazorg” in P. SENAEVE en 
F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (329) 339, nr. 
649. 
1092

 Zie in geval van een internationale adoptie bv.: Jeugdrb. Charleroi 28 november 2005, Rev.trim.dr.fam. 2006, 427 ; 
Jeugdrb. Charleroi 1 december 2005, Rev.trim.dr.fam. 2006, 429 ; Jeugdrb. Luik 2 december 2005, Rev.trim.dr.fam. 2006, 
431; Jeugdrb. Luik 13 december 2005, Rev.trim.dr.fam. 2006, 433; Jeugdrb. Charleroi 23 december 2005, Rev.trim.dr.fam. 
2006, 439. 
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De wet maakt een uitzondering op de verplichting om een maatschappelijk onderzoek te bevelen. 

Het maatschappelijk onderzoek is niet verplicht wanneer de kandidaat-adoptant een kind wenst te 

adopteren (art. 346-2, in fine BW)1093: 

1° dat met hem, met zijn echtgenoot of met de persoon met wie hij samenwoont, zelfs overleden, 

verwant is tot in de derde graad; 

2° met wie hij reeds het dagelijkse leven deelt of met wie hij reeds een sociale en affectieve band 

heeft.  

Volgens de memorie van toelichting lijkt het systematisch opleggen van deze maatregel extreem in 

geval van zgn. “endofamiliale adopties”.1094 In de tweede situatie komt het er veelal op neer dat een 

feitelijke toestand juridisch wordt verankerd.1095  

In het samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 afgesloten tussen de Federale Staat, de 

Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 

2003 tot hervorming van de adoptie1096 wordt vrij gedetailleerd bepaald welke thema’s aan bod 

moeten komen in het maatschappelijk onderzoek en dit zowel bij binnenlandse als bij interlandelijke 

adoptie: gegevens inzake de identiteit van de kandidaat-adoptant, zijn sociaal-economische situatie 

en zijn sociaal milieu, de persoonlijkheidskenmerken van de kandidaat-adoptanten, de 

voorgeschiedenis en de dynamiek van de relatie en van het gezin, de kinderwens en de 

beweegredenen voor de adoptie, de opvattingen en de verwachtingen aangaande de adoptie, de 

uitwerking van het adoptieproject of de individuele sensibilisering voor de adoptie, de opvoeding van 

het kind, de psychoaffectieve mogelijkheden en de levensbeschouwelijke overtuiging van de 

kandidaat-adoptanten, het profiel van het (de) kind(eren) die aan de kandidaat-adoptanten kunnen 

worden toevertrouwd (leeftijd, geslacht, aantal, herkomst, lichamelijke en geestelijke toestand van 

het kind) en, met de schriftelijke toestemming van de kandidaat-adoptanten, gegevens over hun 

medische toestand (art. 4).1097  

                                                           
1093

 Deze uitzondering wordt in de rechtsleer fel bekritiseerd nu een intrafamiliale adoptie niet per definitie het belang van 
het kind dient. De adoptiefiguur kan immers aangewend worden om afstammingsbanden te verbreken met één van de 
ouders na het uiteengaan van het ouderpaar of om afstammingsbanden te verbreken met een tak van de familie na 
overlijden van één van de biologische ouders, zie: N. GALLUS, “La nouvelle loi sur l’adoption” in D. PIRE (ed.), Commission 
université-palais. Université de Liège nr. 92, Luik, Anthemis, (109) 136; I. LAMMERANT, A. OTTEVAERE en M. VERWILGHEN, 
"Le nouveau droit fédéral de l’adoption", Rev.trim.dr.fam. 2006, 94. 
1094

 Daaronder wordt verstaan: de adoptie van een kind door een familielid, de adoptie door de nieuwe echtgenoot van de 
vader of moeder of door de persoon waarmee laatstgenoemde samenwoont, de adoptie door een familielid dat het kind in 
hun plaats opvoedt of het na hun overlijden opvangt, zie: Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van 
Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 50K1367/1, 21. 
1095

 De memorie van toelichting vestigt nog de aandacht op de bijzondere problematiek van de onthaalgezinnen die in deze 
laatste categorie vallen. De finaliteit van zulke opvang is in wezen verschillend van de opvang met het oog op adoptie en 
deze moet dan ook niet worden omzeild. De rechter moet dan ook bijzonder waakzaam zijn ingeval onthaalouders het kind 
dat hen werd toevertrouwd wensen te adopteren, zie: Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van 
Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 50K1367/1, 22. 
1096

 BS 23 maart 2006. 
1097

 Zie ook: C. FAURE, “De voorbereiding tot de adoptie, de beoordeling van de adoptiegeschiktheid en de nazorg” in P. 
SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, 
(329) 342, nr. 662; Uit enkele uitspraken blijkt alvast dat de rechter de positieve factoren afweegt tegen de negatieve of 
risicofactoren, die beide blijken uit het verslag van het maatschappelijk onderzoek: Brussel (Jk.) 29 augustus 2007, nr. 
2007/JA/4, onuitg.; Brussel (Jk.) 25 oktober 2007, nr. 2007/JA/8, onuitg.; Ingeval van tegenstrijdigheid tussen het advies van 
het maatschappelijk onderzoek en dat van een door de verzoeker zelf aangestelde deskundige wordt een aanvullend 
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308. De adoptiegeschiktheid werd als grondvoorwaarde bij wet van 24 april 2003 in het Belgische 

adoptierecht ingevoerd.1098 De beoordeling van de adoptiegeschiktheid moet een bijkomende 

garantie bieden dat de voorgenomen adoptie slaagt en duurzaam is voor eenieder, maar vooral voor 

het kind.1099 

 

H. Geen adoptie bij vastgestelde afstammingsband 

309. Het kind van wie de afstamming langs moederszijde vaststaat, kan niet door zijn moeder 

worden geadopteerd.1100 Evenmin kan het kind van wie de afstamming langs vaderszijde vaststaat, 

door zijn vader worden geadopteerd (art. 344-2 BW). Met deze uitdrukkelijke verbodsbepaling 

beoogt de wetgever adopties te verbieden die tot doel hebben de vaststelling van de afstamming van 

het kind ten aanzien van de andere ouder te verhinderen of deze haar gevolgen te ontnemen, en, 

inzonderheid de adoptie van een kind door zijn moeder teneinde enig gevolg te ontnemen aan de 

latere erkenning door de vader.1101 Onder het begrip “afstamming” wordt volgens de parlementaire 

voorbereiding bij de wet van 24 april 2003 de biologische afstamming en niet de adoptieve 

afstamming bedoeld.1102 Dit moet m.i. worden genuanceerd. In feite worden de afstammingsbanden 

die vastgesteld werden volgens de gewone regels inzake afstamming (art. 312 e.v. BW) bedoeld.  

 

De bepaling vormt eveneens in eerste instantie een uitdrukking van het beginsel van de subsidiariteit 

van de adoptie. Slechts indien geen afstammingsband t.a.v. de kandidaat-adoptant(en) vastgesteld 

kan worden, kan het kind worden geadopteerd. De subsidiariteit van de adoptie komt ook tot uiting 

in een daarmee verband houdende bepaling, nl. art. 350 BW. Luidens art. 350 BW maakt de 

vaststelling van de afstamming van de geadopteerde ten aanzien van de adoptant of van een van de 

adoptanten nadat het vonnis van adoptie in kracht van gewijsde is gegaan1103, vanaf dat tijdstip en 

                                                                                                                                                                                     
maatschappelijk verslag bevolen: Brussel (Jk.) 6 september 2007, nr. 2007/JA/2, onuitg.; Brussel (Jk.) 25 oktober 2007, nr. 
2007/JA/7, onuitg. 
1098

 Overeenkomstig art. 5 a. Verdrag inzake de internationale samenwerking en bescherming van kinderen op het gebied 
van de interlandelijke adoptie, gedaan te Den Haag op 29 mei 1993 (hierna: Haags adoptieverdrag genoemd), en 
geratificeerd bij wet van 24 juni 2004, BS 6 juni 2005, moeten de aspirant-adoptiefouders ‘geschikt zijn’ om een kind te 
adopteren (zie ook: art. 17). Deze verplichting werd overgenomen in het Belgische recht en uitgebreid naar inlandse 
adopties, zie: Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 
50K1366/1 en nr. 50K1367/1, 12-13. In de memorie wordt er eveneens op gewezen dat België een van de laatste landen is 
waarin de bekwaamheid en de geschiktheid niet worden gecontroleerd. 
1099

 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 
50K1367/1, 13. 
1100

 Onder het recht van vóór de wet van 24 april 2003 oordeelde het Arbitragehof dat art. 362, 2
de

 lid BW art. 10 en 11 GW 
schendt, in zoverre het, in de interpretatie van de verwijzende rechter, van toepassing is op kinderen die buiten het 
huwelijk zijn geboren en vóór de inwerkingtreding van de afstammingswet van 31 maart 1987 door hun moeder werden 
geadopteerd: Arbitragehof 20 mei 1998, nr. 50/98. Indien immers de vader het gewettigde kind na de wet van 27 april 1987 
erkende, bepaalde art. 362, 2

de
 lid BW dat de vaststelling van de afstamming de adoptie laat verder bestaan en slechts 

gevolgen heeft voor zover deze niet in strijd zijn met die van de adoptie. De vader verkreeg daardoor ook geen aanspraak 
op levensonderhoud, noch enig recht op de nalatenschap.   
1101

 Zie bv. G. BAETEMAN, J. GERLO, E. GULDIX, A. WYLLEMAN, G. VERSCHELDEN en S. BROUWERS, “Overzicht van 
rechtspraak. Personen- en familierecht 1995-2000”, TPR 2001, (1551) 1919, nr. 481, dit werd onder het oude recht als een 
onwettige reden beschouwd; Zie ook: N. GALLUS, “La nouvelle loi sur l’adoption” in D. PIRE (ed.), Droit des familles. 

Commission Université-Palais. Université de Liège nr. 92, Luik, Anthemis, 2007, (109) 131-132; R. UYTTENDAELE, “De volle 
eenouderadoptie” in P. SENAEVE (ed.), Adoptie. Verlatenverklaring van minderjarigen, Leuven, Acco, 1990, (91) 119-125; Y.-
H. LELEU, Droit des personnes et des familles in Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2

e
 

ed., 2010, nr. 685. 
1102

 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 
50K1367/1, 20. 
1103

 Over de lacune die bestaat ingeval de oorspronkelijke afstamming t.a.v. de adoptant komt vast te staan na de uitspraak 
tot adoptie maar vóór het in kracht van gewijsde treden van het adoptievonnis, zie: G. MAES, “De beëindiging van de 
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voor de toekomst een einde aan de adoptie ten aanzien van die adoptant of van die adoptanten. Ten 

tweede vormt het een uiting van de voorwaarde dat de adoptie moet steunen op wettige 

redenen.1104 

I. De geadopteerde moet leven tijdens de procedure 

310. De geadopteerde moet leven tot op het tijdstip waarop het vonnis dat de adoptie uitspreekt 

in kracht van gewijsde treedt.1105 Voortzetting van de procedure na overlijden van de geadopteerde 

is uitgesloten. Ingeval de adoptant overlijdt tijdens de procedure, kan de andere adoptant of de 

geadopteerde verzoeken deze verder te zetten (art. 1231-20 Ger.W.). 

 

§ 3. Concrete beoordeling 

A. Hoger belang van het kind en fundamentele rechten 

311. Luidens art. 344-1 BW kunnen adopties van een kind slechts plaatsvinden in het hoger belang 

van dat kind en met eerbied voor de fundamentele rechten die het op grond van het internationaal 

recht toekomen. Op de rechter rust hierdoor de verplichting om zijn beslissing op dit punt te 

motiveren.1106  

 

De belangen die in aanmerking genomen kunnen worden zijn zowel van morele (bv. opvoeding en 

affectie) als van materiële (bv. huisvesting, onderhoud en erfrecht) aard.1107 Deze beoordeling 

verwijst naar het potentieel functionele karakter van de te vestigen adoptieve afstammingsbanden. 

Het behoud van de actuele situatie, rekening houdende met de mogelijkheden tot verbetering, 

wordt aldus afgewogen tegen de voor het kind te verwachten affectieve zorgrelatie na adoptie. Het 

kind moet in een betere situatie, nl. in een situatie waarin de gevestigde afstammingsbanden ook 

functioneel zijn, terechtkomen na adoptie.1108  

                                                                                                                                                                                     
adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale adoptie, Antwerpen, 
Intersentia, 2006, (167) nr. 368, 195-196. 
1104

 G. VERSCHELDEN, K. BOONE, S. BROUWERS, I. MARTENS en K. VERSTRAETE, “Overzicht van rechtspraak. Familierecht 
(2001-2006)”, TPR 2007, (141) 236, nr. 163. 
1105

 F. SWENNEN, “Familierecht in kort bestek” in Recht in kort bestek nr. 4, Antwerpen, Intersentia, 2007, ed. 2, 84, nr. 227. 
1106

 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 
50K1367/1, 14. 
1107

 J. GERLO, Handboek voor familierecht, I, Personen- en familierecht, Brugge, die Keure, 2003, 134, nr. 296; F. SWENNEN, 
“Het nieuwe interne adoptierecht: horresco referens”, RW 2003-04, (441) 442, nr. 8; R. UYTTENDAELE, “De volle 
eenouderadoptie” in P. SENAEVE (ed.), Adoptie. Verlatenverklaring van minderjarigen, Leuven, Acco, 1990, (91) 96, nr. 132; 
G. VERSCHELDEN, “La tension entre filiation légale, biologique et sociale dans le droit de la filiation” in E. DIRIX en Y.-H. 
LELEU (eds.), De Belgische rapporten voor het congres van de « Académie internationale de droit comparé » te Utrecht, 
Brussel, Bruylant, 2006, (133) 169, nr. 58; F. SWENNEN, “Familierecht in kort bestek” in Recht in kort bestek nr. 4, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, ed. 2, 78, nr. 212; G. VERSCHELDEN, K. BOONE, S. BROUWERS, I. MARTENS en K. 
VERSTRAETE, “Overzicht van rechtspraak. Familierecht (2001-2006)”, TPR 2007, (141) 238, nr. 165; G. VERSCHELDEN, 
Handboek Belgisch Familierecht, Brugge, die Keure, 2010, nr. 541. 
1108

 Zie bv. Jeugdrb. Antwerpen 29 april 2003, NjW 2003, 1376, noot RdC, in casu betrof het een verzoek tot homologatie 
van een volle adoptie door de biologische vader van het kind die onder het oude recht niet steeds een afstammingsband 
met het kind kon vestigen ingeval de vaderschapsregel werkte in hoofde van een andere man. De rechter merkte op dat het 
kind bezit van staat heeft t.a.v. de biologische vader en dat de juridische vader en zijn familie geen enkele feitelijke band 
heeft en wil hebben met het kind. De volle adoptie strekt het kind aldus in casu manifest tot voordeel; Brussel (Jk.) 1 
oktober 2007, nr. 2007/JR/159, onuitg., in casu oordeelde het Hof dat de rechtbank terecht de homologatie van de 
adoptieakte had geweigerd, gelet op het feit dat “les parents de cet enfant sont tous deux en vie et en bonne santé, ils l'ont 

élevé pendant 11 ans à leur domicile, et ils ont manifestement l'intention de maintenir un lien affectif et des contacts aussi 

réguliers que possible avec lui.” Er werd niet ontkend dat de tante die het kind wilde adopteren een betere en adequatere 
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Onder “fundamentele rechten die het op grond van het internationaal recht toekomen” worden die 

rechten verstaan welke concreet beschouwd worden gehuldigd in het Verdrag van Den Haag en in 

dat van New York dd. 20 november 1989 inzake de rechten van het kind (cf. de artt. 3 en 21 IVRK en 

art. 1 Haags adoptieverdrag).1109 Inzonderheid het beginsel van de (dubbele) subsidiariteit1110 en het 

belang om een feitelijke affectieve zorgrelatie juridisch te verankeren worden hiermee nogmaals 

benadrukt (art. 21 IVRK1111, Supra, nrs. 302, 304 en 307).1112 De subsidiariteit houdt in dat de rechter 

bij bovenstaande afweging meer gewicht moet hechten aan het behoud in de oorspronkelijke familie 

en de mogelijkheden om de gevestigde afstammingsbanden terug functioneel te maken, dan aan het 

voordeel van nieuwe of bijkomende afstammingsbanden. Bij interlandelijke adoptie komt er nog een 

trap bij: de opvangmogelijkheden in de Staat van oorsprong moeten onderzocht worden. Slechts 

indien ook daar geen oplossing kan geboden worden, kan het voordeel van de adoptie worden 

onderzocht. 

Indien er reeds een feitelijke affectieve zorgrelatie tussen kandidaat-adoptant(en) en geadopteerde 

bestaat, moet het beginsel van de subsidiariteit tegen het beginsel om een feitelijke affectieve 

zorgrelatie juridisch te verankeren (Infra, nr. 356) worden afgewogen.1113 De gekozen vorm van 

adoptie kan daar mogelijkerwijze1114 een verzoenende rol bij spelen (Infra, nr. 314).1115  

                                                                                                                                                                                     
zorg kon verlenen aan het gehandicapte kind, maar volgens het Hof kon dit doel ook bereikt worden door middel van een 
pleegvoogdij; Zie over de invulling van het belang van het kind door de federale centrale adoptieauthoriteit in het kader van 
internationale adopties: A. OTTEVAERE, “Adoptions internationales et intérêt supérieur de l’enfant”, JT 2008, 309-314.  
1109

 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 
50K1367/1, 19; zie over de rechten die in het bijzonder worden bedoeld: C. CASTELEIN, “Grondvoorwaarden voor adoptie” 
in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 
2006, (3) nr. 28, 16-17, het betreft inzonderheid art. 2, 5, 7, 9, 10, 12 en 21 Haags adoptieverdrag die het principe van niet-
discriminatie, het hoorrecht van de minderjarige en de dubbele subsidiariteit van de adoptie en het recht van het kind om 
zijn afkomst te kennen, benadrukken, alsook art. 3 en 21 IVRK. 
1110

 Verslag commissie justitie, Parl.St. Kamer 2002-03, nr. 1366/11, 110; I. MARTENS, “Hervorming van intern en 
interlandelijk adoptierecht”, NjW 2006, (338) 341, nr. 10; F. SWENNEN, “Het nieuwe interne adoptierecht: horresco 
referens”, RW 2003-04, (441) 442, nr. 8; Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles in Collection de la Faculté de droit 

de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2
e
 ed., 2010, nr. 681. 

1111
 Het Hof van Cassatie kent aan deze bepaling, althans impliciet, directe werking toe: Cass. 4 november 1993, Arr.Cass. 

1993, 919; Pas. 1993, I, 921; TBBR 1994, 394, noot L. BARNICH; JT 1994, 187; T.Not. 1994, 454, noot K. WAUTERS-LAMBEIN 
en Rev.trim.dr.fam. 1994, 494, noot M. FALLON, in casu oordeelde het Hof dat het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
de rechter er niet toe verplicht om de bloedband als hoofdzaak te beschouwen en dat art. 21 IVRK de rechter de plicht 
oplegt om zich bij het onderzoek van de zaak te laten leiden door het belang van het kind, wat wordt geconcretiseerd door 
de voorwaarde dat de adoptie op wettige redenen steunt en voordelig is voor de geadopteerde; Zie: P. SENAEVE m.m.v. S. 
ARNOEYTS, “Deel III Tien jaar Belgische rechtspraak inzake de aanwending van het IVRK” in P. SENAEVE en P. LEMMENS 
(eds.), De betekenis van de mensenrechten voor het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, (105) 152, nr. 
282; Zie voor een toepassing: Jeugdrb. Antwerpen 29 april 2003, NjW 2003, 1376, noot RdC. 
1112

 Vgl. onder het oude recht met de invulling van het ‘belang van het kind inzake adoptie’: I. ANNÉ, “Recente 
ontwikkelingen inzake adoptie” in P. SENAEVE (ed.), Themis Personen- en Familierecht, Brugge, die Keure, 2001, (33) nr. 8, 
41-42 en de aldaar aangehaalde referenties; G. VERSCHELDEN, “Het belang van het kind bij stiefouderadoptie en 
partneradoptie: de onvoorspelbaarheid van artikel 21 I.V.R.K.” (noot onder Jeugdrb. Antwerpen 11 januari 2000), TJK 2000, 
(70) 73-74, die erop wijst dat in het ene geval de nadruk wordt gelegd op het belang van de natuurlijke afstamming en de 
primordiale positie die deze afstammingsband inneemt t.o.v. de fictieve afstamming die gecreëerd wordt door adoptie en 
in het andere geval de nadruk wordt gelegd op de primauteit van de sociologische afstamming; Zie ook: P. SENAEVE m.m.v. 
S. ARNOEYTS, “Tien jaar Belgische rechtspraak inzake de aanwending van het IVRK” in P. SENAEVE en P. LEMMENS (eds.), 
De betekenis van de mensenrechten voor het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, (105) 152-154 en de 
aldaar aangehaalde rechtspraak m.b.t. de toepassing van art. 21 IVRK.   
1113

 Zie bv. onder het oude recht: Antwerpen 24 mei 2006, RW 2007-08, 911, noot F. SWENNEN, in casu vereist het belang 
van het kind dat het in een veilige en beschermde omgeving kan opgroeien, wat overeenstemt met de wens van de 
oorspronkelijke ouder. Die veilige en beschermde omgeving kan enkel worden geboden door de kandidaat-adoptanten bij 
wie het kind reeds 4,5 jaar verblijft met uitdrukkelijke instemming van de oorspronkelijke ouder.  
1114

 Niet bij grootouderadoptie aangezien iedere vorm van adoptie een verstoring van de familiale orde veroorzaakt: R. 
UYTTENDAELE, “De volle eenouderadoptie” in P. SENAEVE (ed.), Adoptie. Verlatenverklaring van minderjarigen, Leuven, 
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De subsidiariteit houdt ten slotte ook in dat de adoptie geen afbreuk doet aan de normale opvolging 

van de generaties binnen eenzelfde familie.1116 In die zin wordt in de rechtspraktijk de 

grootouderadoptie gemakkelijker toegestaan indien ze gericht is op het bevestigen van een 

bestaande feitensituatie én ingeval daarenboven ofwel de ouder(s) van de adoptandus overleden 

zijn, ofwel de ouder(s) zich geruime tijd niet hebben bekommerd om hun kind.1117 De rechtsleer en 

de rechtspraak klasseren deze beoordeling echter ten onrechte bij de voorwaarde dat de adoptie 

moet berusten op wettige redenen. In hoofde van de kandidaat-grootouderadoptant(en) en de 

adoptandus kan er immers een affectio adoptionis bestaan, zelfs indien er in elk geval afbreuk wordt 

gedaan aan de normale opvolging van de generaties binnen eenzelfde familie.  

312. Bij de hervorming van het adoptierecht in 2003 werd de voorwaarde dat de adoptie het kind 

tot “voordeel1118” moest strekken (oud art. 343, eerste lid BW) afgeschaft omdat de inhoud nauw 

verwant is met het begrip “wettige redenen” en verwijst naar het ‘hoger belang’, een welbekend en 

goed omschreven begrip in het internationale recht en naar de fundamentele rechten die het op 

grond van het internationaal recht toekomen.1119  

 

De loutere verwijzing naar het hoger belang van het kind volstond volgens de parlementaire 

voorbereiding bij de wet van 24 april 2003 niet, aangezien het begrip er van kan verschillen van 

persoon tot persoon of van rechter tot rechter. Blijkbaar zouden er in het verleden volledig te goeder 

trouw misbruiken gerechtvaardigd zijn op grond van nogal paternalistische opvattingen. Ten slotte 

zou door het belang van het kind te motiveren in het licht van de verscheidene internationale 

instrumenten en het te toetsen aan de bepalingen van die instrumenten en de algemeen 

aangenomen interpretatie er van, men het dichtst de juiste interpretatie van het begrip “hoger 

belang van het kind” benaderen.1120 

B. Wettige belangen 

                                                                                                                                                                                     
Acco, 1990, (91) 110-111; C. CASTELEIN, “Grondvoorwaarden voor adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De 

hervorming van de interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (3) 76-77. 
1115

 Vgl. R. UYTTENDAELE, “De volle eenouderadoptie” in P. SENAEVE (ed.), Adoptie. Verlatenverklaring van minderjarigen, 
Leuven, Acco, 1990, (91) 97, nr. 132. 
1116

 Vgl. H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité élémentair de droit civil Belge, II, Les personnes, Brussel, Bruylant, 1990, 1072, 
nr. 1150. 
1117

 R. UYTTENDAELE, “De volle eenouderadoptie” in P. SENAEVE (ed.), Adoptie. Verlatenverklaring van minderjarigen, 
Leuven, Acco, 1990, (91) 117 en de aldaar aangehaalde referenties; C. CASTELEIN, “Grondvoorwaarden voor adoptie” in P. 
SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de interlandelijke adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, 
(3) nr. 127, 77-78 en de aldaar aangehaalde referenties; G. BAETEMAN, A. WYLLEMAN, J. GERLO, G. VERSCHELDEN, E. 
GULDIX en S. BROUWERS, “Overzicht van rechtspraak. Personen- en Familierecht 1995-2000”, TPR 2001, (1551) 1919, nr. 
481; G. VERSCHELDEN, K. BOONE, S. BROUWERS, I. MARTENS en K. VERSTRAETE, “Overzicht van rechtspraak. Famlierecht 
(2001-2006)”, TPR 2007, (141) 237-238; G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Familierecht, Brugge, die Keure, 2010, nr. 
540. 
1118

 Zie over de invoering van deze grondvoorwaarde bij wet van 1940: Wetsontwerp op de aanneming van een kind, 
Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 1936-37, nr. 151, 3-4; De voorwaarde dat de adoptie de adoptant tot “voordeel” 
moest strekken, had bij de hervorming in 1940 tot gevolg dat de wetgever oordeelde dat de voorwaarde dat de adoptant 
een goede reputatie had overbodig werd, zie: H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité élémentair de droit civil Belge, II, Les 

personnes, Brussel, Bruylant, 1990, p. 1069, nr. 1145-C. 
1119

 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 
50K1367/1, 19. 
1120

 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 
50K1367/1, 19 met verwijzing naar C. MAES, Rechten van het kind. Belang(en)-rijk in Personen- en Familierecht, Gezin en 

recht in een Postmoderne Samenleving, Gent, Mys en Breesch, 1994, 377. 
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313. Overeenkomstig art. 1231-13, eerste lid Ger.W. moet de rechtbank, rekening houdend met 

alle wettige belangen, oordelen of de adoptie kan worden uitgesproken. Dit houdt concreet in dat de 

rechter die de adoptie uitspreekt ook oog moet hebben voor alle andere wettige belangen, buiten 

die van de adoptandus en van de kandidaat-adoptant, die door de voorgenomen adoptie worden 

beïnvloed.1121 Uit de rechtspraak blijkt dat het inzonderheid gaat om de belangen van1122: 

- de ene ouder van het kind, bij adoptie door de (nieuwe) echtgenoot of partner van de andere 

ouder1123; 

- de grootouder(s)1124 van het kind, inzonderheid bij adoptie, na overlijden van hun eigen kind, door 

de (nieuwe) echtgenoot van de langstlevende ouder en bij adoptie1125, na echtscheiding, door de 

nieuwe echtgenoot van hun behuwd kind; 

- de kinderen van degene die zich voorneemt te adopteren.1126  

314. De rechtbank moet nagaan of de nadelen die deze personen ondervinden, opwegen tegen 

het voordeel dat de adoptandus en de adoptant(en) erbij bekomen.1127 In de regel wordt 

aangenomen dat overwegingen van louter materiële aard, zoals de beperking van de erfrechtelijke 

en reservataire aanspraken van de bestaande afstammelingen, de adoptie niet kunnen beletten.1128 

Het vermogensrechtelijke nadeel weegt in die situatie niet op tegen het juridische en psychologische 

voordeel van de kandidaat-adoptandus.1129 Wel van belang is de vraag of de adoptie het onderhoud 

en de opvoeding van de bestaande kinderen niet in het gedrang brengt.1130  

 

                                                           
1121

 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 842; C. CASTELEIN, “Grondvoorwaarden voor adoptie” in P. SENAEVE en F. 
SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (3) 18, nr. 31. 
1122

 Zie de onuitgegeven rechtspraak aangehaald in I. ANNÉ, “Recente ontwikkelingen inzake adoptie” in P. SENAEVE (ed.), 
Themis Personen- en Familierecht, Brugge, die Keure, 2001, (33) 40-41 en de rechtspraak aangehaald bij C. CASTELEIN, 
“Grondvoorwaarden voor adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale 

adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (3) nr. 31, 18-19. 
1123

 Zie bv. Gent 10 augustus 1999, AJT 2000-01, 151, noot I. ANNÉ; F. SWENNEN, “Het nieuwe interne adoptierecht: 
horresco referens”, RW 2003-04, (441) 443, nr. 9. 
1124

 Sedert de hervorming van het adoptierecht in 2003 moet het advies van de grootouder(s) niet meer worden 
ingewonnen. Zie uitgebreid over de beweegredenen daartoe: P. SENAEVE, “De bevoegdheid en de rechtspleging inzake 
interne adopties” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale adoptie, 
Antwerpen, Intersentia, 2006, (215) 224-226, de auteur werpt de vraag op of de regelgeving niet strijdig is met art. 8 EVRM 
ingeval de grootouders een werkelijke familiale band hebben met hun te adopteren kleinkind. 
1125

 Gent 10 augustus 1999, AJT 2000-01, 151, noot I. ANNÉ. 
1126

 Zie bv. Cass. 31 oktober 1996, RW 1997-98, 1019, noot S. MOSSELMANS; Bergen 25 juni 1981, Rev.trim.dr fam. 1982, 
290; Luik 22 juni 1993, JT 1993, 827; Bergen 5 december 1995, JT 1996, 561 en RRD 1996, 581; Brussel 16 december 1999, 
AJT 2000-01, 245, noot I. ANNÉ; Luik 2 oktober 2001, JT 2002, 88; Jeugdrb. Dinant 18 december 1973, Pas. 1974, III, 15; Rb. 
Luik 18 januari 1984, Rev.trim.dr.fam. 1985, 361; F. SWENNEN, “Het nieuwe interne adoptierecht: horresco referens”, RW 
2003-04, (441) 443, nr. 9. 
1127

 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 843; C. CASTELEIN, “Grondvoorwaarden voor adoptie” in P. SENAEVE en F. 
SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (3) 19, nr. 32; 
Merk op dat de wet het O.M. de verplichting oplegt om het advies van de afstammelingen in de eerste graad, die ten 
minste twaalf jaar oud zijn, van de adoptant of adoptanten en de geadopteerde, in te winnen (art. 1231-5, 3° Ger.W.).  
1128

 S. MOSSELMANS, “Adoptie en het voorbehouden erfdeel van de descendenten”, (noot onder Cass. 31 oktober 1996), 
RW 1997-98, (1020) 1021, nr. 6 en de aldaar aangehaalde referenties.  
1129

 G. BAETEMAN, J. GERLO, E. GULDIX, A. WYLLEMAN, G. VERSCHELDEN en S. BROUWERS, “Overzicht van rechtspraak. 
Personen- en Familierecht 1995-2000”, TPR 2001, (1551) 1921, nr. 483; I. ANNÉ, “Recente ontwikkelingen inzake adoptie” 
in P. SENAEVE (ed.), Themis Personen- en Familierecht, Brugge, die Keure, 2001, (33) 40 en de aldaar aangehaalde 
referenties; Enkele voorbeelden: Bergen 25 juni 1981, Rev.trim.dr.fam. 1982, 290; Luik 22 juni 1993, JT 1993, 827; Brussel 
16 december 1999, AJT 2000-01, 245, noot I. ANNÉ; Luik 2 oktober 2001, JT 2002, 88; Bergen 5 december 1995, JT 1996, 
561; Jeugdrb. Dinant 18 december 1973, Pas. 1974, III, 15; Rb. Luik 18 januari 1984, Rev.trim.dr.fam. 1985, 361. 
1130

 J. GERLO, Handboek voor familierecht, I, Personen- en familierecht, Brugge, die Keure, 2003, 142, nr. 324; I. MARTENS, 
“De hervorming van intern en interlandelijk adoptierecht”, NjW 2006, (338) 341, nr. 11. 



237 
 

Dit criterium houdt impliciet doch zeker een controle in van de beweegredenen van de kandidaat-

adoptant(en), vooral bij stiefouderadoptie. In zekere zin vormt het een overlapping met het criterium 

van de “wettige redenen” waarop de adoptie moet berusten (Supra, nr. 299).1131 Niettemin bestaat 

er een onderscheid. Daar waar de grondvoorwaarde “wettige redenen” een onderzoek naar het doel 

van de adoptie vergt, lijkt het criterium van de “wettige belangen” eerder op een toetsing aan het 

criterium van het rechtsmisbruik. De voordelen die voortvloeien uit de adoptie voor de kandidaat-

adoptant(en) en de geadopteerde moeten immers opwegen tegen de nadelen die derden uit de 

adoptie zullen ondervinden. De adoptie mag bovendien niet worden aangewend om derden schade 

te berokkenen.1132  

Dit criterium wijst nog sterk naar het vóór de hervorming bestaande adoptiesysteem waarbij een 

overeenkomst ter homologatie werd voorgelegd. Terloops kan opgemerkt worden dat een ouder die 

een afstammingsband heeft met het kind, behoudens indien hij uit dit recht werd ontzet (cf. art. 33 

Jeugdbeschermingswet), steeds moet toestemmen in de adoptie (Supra, nr. 290). Slechts indien de 

weigering onverantwoord is én hij zich niet meer bekommerd heeft om het kind of de gezondheid, 

de veiligheid of de zedelijkheid van het kind in gevaar heeft gebracht, kan de adoptie worden 

uitgesproken. Bij stiefouderadoptie wordt op die manier reeds rekening gehouden met het belang 

van de andere ouder die niet de echtgenoot of partner is van de kandidaat-adoptant.  

Aan personen die moeten toestemmen in de adoptie hecht de wet immers in abstracto meer 

gewicht aan hun belangen bij de adoptie. De rechter moet krachtens de wet rekening houden met 

hun oordeel, behoudens indien zij misbruik maken van hun bevoegdheid (Supra, nr. 296). Er is bij die 

beoordeling geen ruimte voor een afweging tussen de belangen van de persoon die toestemt en het 

belang van de geadopteerde.1133  

Ten slotte rijst m.i. de vraag of de belangen van het kind bij een adoptie niet steeds op absolute wijze 

moeten doorwegen op de patrimoniale en zelfs morele belangen van derden. De vraag rijst immers 

of de rechter die tot de vaststelling komt dat het hoger belang van het kind, rekening houdende met 

zijn fundamentele rechten, gediend is met de adoptie, de adoptie wel kan weigeren op grond van het 

buitenproportionele nadeel dat de adoptie aan derden zou berokkenen. Is de adoptie niet in eerste 

instantie bedoeld om de belangen van het kind te dienen (zie art. 3.1. IVRK en Supra, nr. 131), zeker 

nu het zeer duidelijk het karakter van een jeugdbeschermingsmaatregel heeft aangenomen? In die 

optiek moeten wettige belangen van derden mee in de afweging van het hoger belang van het kind 

worden betrokken (Supra, nr. 311).1134 Staat vast dat de adoptie op zich het hoger belang van het 

kind dient met eerbied voor zijn fundamentele rechten, dan kunnen wettige belangen van derden 

                                                           
1131

 Vgl. C. CASTELEIN, “Grondvoorwaarden voor adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de 

interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (3) 19, nr. 32. 
1132

 Bv. de stiefouderadoptie met als werkelijke intentie het verbreken van de oorspronkelijke familiebanden, steunt niet op 
wettige redenen: Gent 8 oktober 1999, AJT 2000-01, 151, noot I. ANNÉ; vgl. Gent 15 april 1996, RW 1997-98, 882. 
1133

 Onder het oude recht werd aangenomen dat enkel de belangen van de personen wiens advies verplicht door het O.M. 
moet worden ingewonnen op grond van oud art. 350, § 3, 2

de
 lid BW (ouders (of voogd en toeziende voogd) en grootouders 

van de geadopteerde, meerderjarige kinderen van de adoptant) in aanmerking kwamen: zie I. ANNÉ, “Recente 
ontwikkelingen inzake adoptie” in P. SENAEVE (ed.), Themis Personen- en Familierecht, Brugge, die Keure, 2001, (33) 39 en 
de aldaar aangehaalde referenties; R. UYTTENDAELE, “De volle eenouderadoptie” in P. SENAEVE (ed.), Adoptie. 

Verlatenverklaring van minderjarigen, Leuven, Acco, 1990, (91) 99, nr. 135; Deze opvatting was al betwistbaar. Actueel lijkt 
deze opvatting m.i. helemaal niet meer op te gaan nu ook het verplicht advies van de grootouders werd weggelaten (zie art. 
1231-5 Ger.W.). 
1134

 Vgl. R. UYTTENDAELE, “De volle eenouderadoptie” in P. SENAEVE (ed.), Adoptie. Verlatenverklaring van minderjarigen, 
Leuven, Acco, 1990, (91) 97, nr. 132. 
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een invloed hebben op de keuze van de gepaste adoptievorm.1135 Mogelijkerwijze kan een volle 

adoptie in bepaalde situaties te verregaand zijn en de socio-affectieve realiteit eerder miskennen 

door geen rekening te houden met nog daadwerkelijk beleefde afstammingsrechtelijke gevolgen met 

de oorspronkelijke familie, wat zeker het geval nog kan zijn bij een stiefouderadoptie. 

§ 4. Stabiliteit van de gevestigde afstammingsbanden 

A. Ter inleiding 

1. Stabiliteit van de adoptieve afstammingsband 

315. Ook de afstammingsbanden die ingevolge een adoptie tot stand komen zijn in beginsel 

onveranderlijk (vgl. Supra, nr. 234). De adoptie kan bovendien niet langer op grond van nietigheid 

worden bestreden (art. 349-3 BW)1136, tenzij door de tijdige instelling van rechtsmiddelen.1137 Dit is 

logisch, aangezien ook de door adoptie vastgestelde afstammingsband de staat van de persoon 

raakt.1138 Het overlijden van de adoptant of adoptanten maakt aldus evenmin (vgl. Supra, nr. 234) 

een einde aan de adoptieve afstammingsband.1139 

 

316. Gelet op de ratio, nl. het kind een gezin te geven, en het feit dat de adoptie nieuwe of 

aanvullende afstammingsbanden genereert, heeft de wet in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden 

de beëindiging van de adoptieve afstammingsband mogelijk gemaakt. Er kunnen twee grote groepen 

worden onderscheiden:  

1° de adoptieve afstammingsband is niet meer functioneel en zelfs schadelijk (Infra, nrs. 323 e.v.); 

2° de adoptie is tot stand gekomen op een onregelmatige wijze (Infra, nrs. 328 e.v.). 

Onder de eerste groep vallen te onderscheiden: de herroeping van de gewone adoptie (art. 354-1 

BW) en de nieuwe adoptie wegens zeer gewichtige redenen op verzoek van het O.M. (art. 347-1, 3° 

en art. 347-2, 3° BW). De herroeping heeft tot gevolg dat de afstammingsband t.a.v. de 

desbetreffende adoptant voor de toekomst, met uitzondering van de huwelijksbeletselen, wordt 

opgeheven (art. 354-3 BW). Dit opent de weg voor een nieuwe adoptie (Infra, nr. 319). Bij de nieuwe 

adoptie wegens zeer gewichtige redenen op verzoek van het O.M. gebeurt de herroeping impliciet en 

wordt er daarenboven van rechtswege een nieuwe afstammingsband vastgesteld.  
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 R. UYTTENDAELE, “De volle eenouderadoptie” in P. SENAEVE (ed.), Adoptie. Verlatenverklaring van minderjarigen, 
Leuven, Acco, 1990, (91) 100, nr. 136. 
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 Deze bepaling vormt een herhaling van de algemene regel vervat in art. 20 Ger.W. 
1137

 F. SWENNEN, “Inleiding tot het interne adoptierecht. Toepasselijk recht na de hervormingen van 2003”, 
Kinderrechtengids, Gent, Mys & Breesch, nr. 44; P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 904; G. MAES, “De beëindiging 
van de adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale adoptie, 
Antwerpen, Intersentia, 2006, (167) 167, nr. 294. 
1138

 Gent 15 maart 1973, RW 1973-74, 1271; P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 68 ; Vgl. I. LAMMERANT, A. 
OTTEVAERE en M. VERWILGHEN, “Le nouveau droit fédéral de l’adoption”, Rev.trim.dr.fam. 2006, (77) 90 ; N. GALLUS, "La 
nouvelle loi sur l’adoption" in D. PIRE (ed.), Droit des familles. Commission université-Palais. Université de Liège nr. 92, Luik, 
Anthemis, 2007, (109) 138. 
1139

 F. SWENNEN, “Inleiding tot het interne adoptierecht. Toepasselijke recht na de hervormingen van 2003”, 
Kinderrechtengids, Gent, Mys & Breesch, nr. 48; P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 902; G. MAES, “De beëindiging 
van de adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale adoptie, 
Antwerpen, Intersentia, 2006, (167) 169, nr. 296; I. MARTENS, “Hervorming van intern en interlandelijk adoptierecht”, NjW 
2006, (338) 352, nr. 80. 
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De tweede groep beoogt een adoptie die op onregelmatige wijze is tot stand gekomen te beteugelen. 

Zowel de gewone als de volle adoptie kunnen herzien worden (art. 351 BW). De adoptie houdt op 

rechtsgevolgen te genereren naar de toekomst (art. 351, derde lid BW). 

317. Ook ingeval de afstammingsbanden gevestigd zijn door een adoptie kan de functie van het 

afstammingsrecht als aanknopingspunt voor familierechtelijke betrekkingen worden getemperd 

(Supra, nr. 236).  

 

2. Verhouding gewone na adoptieve afstamming 

318. Er kan op worden gewezen dat de vaststelling van de afstamming van de geadopteerde ten 

aanzien van een andere persoon dan de adoptant(en) nadat het vonnis van adoptie in kracht van 

gewijsde is gegaan, aan de adoptie geen einde maakt. Bij gewone adoptie heeft dit tot gevolg dat 

deze afstamming gevolgen heeft voor zover die niet strijdig zijn met die van de adoptie. Bij volle 

adoptie heeft die afstamming slechts de toepassing van de verbodsbepalingen inzake het huwelijk 

bedoeld in de artikelen 161 tot 164 BW tot gevolg (art. 350, tweede lid BW). De wetgever wil 

hiermee totstandgekomen socio-affectieve banden tussen het minderjarige kind en diens 

adoptieouders beschermen of vaststellingen van een afstammingsband louter ingegeven door 

vermogensrechtelijke beweegredenen verhinderen.1140 Dit belet evenwel niet dat de vaststelling van 

een gewone afstammingsband na adoptie t.a.v. een derde een andere belangrijke rol kan spelen voor 

het kind, nl. m.b.t. diens recht op identiteit.1141 Op die manier ontstaat een opdeling tussen het socio-

affectieve ouderschap en het biologisch ouderschap waarbij het adoptierecht als familierechtelijk 

aanknopingspunt fungeert en de gewone regels inzake afstamming de identiteit weergeven.  

 

3. Nieuwe adoptieve afstammingsbanden? 

319. In een aantal situaties laat de wet daarenboven een nieuwe adoptie toe. Die situaties zijn 

alternatief1142 en worden op limitatieve1143 wijze door de wet opgesomd (art. 347-1 en art. 347-2 

BW): 

1° de vorige adoptant of adoptanten zijn overleden; 

2° de vorige adoptie is herzien of de vorige gewone adoptie ten aanzien van de adoptant of van de 

adoptanten is herroepen; 

3° zeer gewichtige redenen bestaan die vereisen dat op verzoek van het openbaar ministerie een 

nieuwe adoptie wordt uitgesproken.  

De geviseerde situaties betreffen telkens situaties waarin het doel van de adoptieve afstamming niet 

langer wordt gerealiseerd. De vastgestelde adoptieve afstammingsbanden zijn immers niet langer 

functioneel. Een nieuwe adoptie is aldus wenselijk vanuit het perspectief dat het kind belang heeft bij 

een functionele afstammingsband. De adoptie is immers in de eerste plaats en essentieel een 
                                                           
1140

 Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles in Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, 
Larcier, 2

e
 ed., 2010, nr. 685. 

1141
 Anders: G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Familierecht, Brugge, die Keure, 2010, nr. 680 die vooral wijst op het feit 

dat de vastgestelde afstammingsband alsdan quasi geen gevolgen ressorteert.  
1142

 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 
50K1367/1, 23. 
1143

 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 
50K1367/1, 22. 
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maatregel van jeugdbescherming.1144 De uitzondering hierop vormt de herziening van functionele 

adoptieve afstammingsbanden (Infra, nr. 328).  

4. Ouderlijk gezag na adoptie 

320. De wet bepaalt twee gevallen waarin de oorspronkelijke ouder(s)1145, na een gewone 

adoptie, kunnen verzoeken om terug het ouderlijk gezag uit te oefenen. De terugplaatsing is ook 

mogelijk indien de oorspronkelijke afstamming pas tijdens de gewone adoptie is komen vast te staan 

met toepassing van art. 350, tweede lid BW.1146 

 

Ten eerste kunnen de vader en de moeder gezamenlijk of alleen aan de jeugdrechtbank vragen dat 

het minderjarige kind opnieuw onder hun ouderlijk gezag wordt geplaatst ingeval de adoptant of de 

adoptanten die het kind gewoon hebben geadopteerd overlijden tijdens de minderjarigheid van dat 

kind. De inwilliging van dit verzoek brengt van rechtswege de beëindiging van de voogdij waarin 

voorheen was voorzien met zich mee (art. 353-10 BW).  

Ten tweede kunnen de vader en de moeder van het kind of een van hen indien de adoptie werd 

herroepen t.a.v. beide adoptanten of t.a.v. de enige adoptant, wat enkel mogelijk is bij gewone 

adoptie, de jeugdrechtbank verzoeken dat het kind opnieuw onder hun ouderlijk gezag wordt 

geplaatst (art. 354-2, eerste lid BW). Bij gebreke van verzoek of indien de jeugdrechtbank het verzoek 

afwijst, kunnen de moeder en vader van het kind of een van hen, de jeugdrechtbank later nog 

verzoeken dat het kind opnieuw onder hun ouderlijk gezag wordt geplaatst. Indien de 

jeugdrechtbank dit toestaat, houdt de voogdij die werd ingericht van rechtswege op (art. 354-2, 

tweede lid BW).  

321. De rechter velt een opportuniteitsoordeel over de terugplaatsing onder het ouderlijk gezag. 

Hoewel in de wet niet uitdrukkelijk een criterium werd opgenomen, is het evident dat in deze 

materie de rechter rekening houdt met het belang van het kind.1147 De ouder(s) dienen hun wil tot 

het opnieuw opnemen van verantwoordelijkheden uit te drukken. Zij moeten dit uitdrukkelijk 

verzoeken. De rechter dient het potentieel functionele karakter van het ouderlijk gezag na de 

terugplaatsing in concreto na te gaan. Bovendien kan de rechter de ontwikkelingen in de tijd 

beoordelen. Hij kan het verzoek op tijdstip A verwerpen en, nadat opnieuw een verzoek werd 

ingediend, op tijdstip B wel inwilligen. Op die manier kan een overgangsperiode worden ingebouwd 

alwaar het kind op geregelde tijdstippen contact onderhoudt met zijn oorspronkelijke ouders.  

 

                                                           
1144

 G. MAES, “De beëindiging van de adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de 

internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (167) 175, nr. 310. 
1145

 Sedert de hervorming van het adoptierecht in 2003 kunnen de ouders zowel gezamenlijk de vraag stellen en aldus 
gezamenlijk in het ouderlijk gezag worden hersteld, als slechts één van hen. De memorie van toelichting preciseert dat het 
niet langer verantwoord is dat alleen in de gevallen waarin een ouder onbekend of overleden is, onbekwaam of afwezig is 
verklaard, aan een ouder de mogelijkheid wordt geboden te verzoeken alleen het ouderlijk gezag over zijn geadopteerd 
kind te mogen uitoefenen wanneer de adoptant(en) overlijdt, zie: Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), 
Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 50K1367/1, 38-39. 
1146

 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 
50K1367/1, 33. 
1147

 Vgl. G. MAES, “De beëindiging van de adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en 

de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (167) 171, nr. 299. 



241 
 

322. In de rechtsleer wordt ten slotte terecht de vraag opgeworpen waarom de wet niet toelaat 

dit verzoek in te dienen na een herziening van de adoptie, nu dezelfde ratio ook in die situatie een rol 

kan spelen.1148  

 

B. Beëindiging van een niet-functionele afstammingsband 

323. Zoals aangegeven (Supra, nr. 316), kan een niet-functionele afstammingsband die ingevolge 

een adoptie is tot stand gekomen, op verzoek, door de rechter worden beëindigd. De wet 

onderscheidt twee wijzen van beëindiging: de beëindiging zonder vervanging door een nieuwe 

adoptieve afstammingsband en de beëindiging met vervanging door een nieuwe adoptieve 

afstammingsband.  

 

De eerste vorm van beëindiging wordt herroeping genoemd en kan enkel bij een gewone adoptie. De 

tweede vorm van beëindiging is de nieuwe adoptie die om zeer gewichtige redenen op verzoek van 

het openbaar ministerie uitgesproken kan worden. 

324. Luidens art. 354-1, eerste lid BW kan de herroeping van de gewone adoptie om zeer 

gewichtige redenen worden uitgesproken op verzoek van de adoptant, van de adoptanten of van een 

van hen, van de geadopteerde of van de procureur des Konings. In geval van gewone adoptie door 

twee echtgenoten of samenwonenden bestaat voor de rechtbank de mogelijkheid om de herroeping 

slechts ten aanzien van één van hen uit te spreken (art. 354-1, tweede lid BW). 

 

Enkel een gewone adoptie kan herroepen worden (art. 356-4 BW, a contrario). De principiële 

onmogelijkheid om de volle adoptie te herroepen wordt ingegeven door de zorg om de stabiliteit van 

het statuut van het adoptiekind te benaarstigen en de parallel met de gewone afstamming zo groot 

mogelijk te laten zijn.1149 Daarnaast wordt de onherroepelijkheid ook verantwoord door het risico dat 

de geadopteerde geheel zonder familie zou vallen en door de bezorgdheid adopties op proef te 

voorkomen.1150 Ten slotte zou door de beperkte herroepbaarheid het behoud van twee vormen van 

adoptie worden gerechtvaardigd.1151 Niettemin zijn er rechters die op grond van de rechtstreekse 

werking van art. 8 EVRM de herroeping van de volle adoptie en het herstel van de oorspronkelijke 

afstammingsbanden toch toestaan.1152 

                                                           
1148

 G. MAES, “De beëindiging van de adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de 

internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (167) 172, nr. 302, die dezelfde vraag opwerpt m.b.t. de situatie 
waarin de adoptant(en) in de voortdurende onmogelijkheid verkeren het ouderlijk gezag uit te oefenen, maar wijst er zelf 
terecht op dat de oorzaken die de uitoefening van de gezagsrechten verhinderen in deze situatie niet absoluut zijn; E. 
WILLEMS, “Art. 351 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2009), nr. 19; In dezelfde zin: C. CASTELEIN, “Over de 
herroeping van de adoptie en opeenvolgende en nieuwe adoptie naar huidig en komend recht”, T.Not. 2004, 588, nr. 23.   
1149

 Zie Arbitragehof 3 oktober 2001, nr. 117/2001, TJK 2002, 25, noot M. GYSBERGS; RW 2001-02, 840; G. MAES, “De 
beëindiging van de adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale 

adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (167) 205, nr. 388; I. MARTENS, “Hervorming van intern en interlandelijk 
adoptierecht”, NjW 2006, (338) 352, nr. 85. 
1150

 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 
50K1367/1, 23, 43, 117, 219; Verslag namens de commissie, Parl.St. Senaat 2002-03, nr. 2-1428/4, 8, 16 en 17-18. 
1151

 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Verslag namens de commissie justitie, Hoorzitting met de heer J. VAN 
DE VELDE, Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 50K1366/11, 171. 
1152

 Rb. Luik 10 oktober 2008, Rev.trim.dr.fam. 2009, 804, noot M. BEAGUE en S. CAP. 
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De mogelijkheid tot herroeping relativeert enigszins de principiële gelijkwaardigheid van een 

(gewoon) adoptieve afstammingsband met een gewone afstammingsband.1153 Dit belet niet dat ook 

bij gewone adoptie wordt gestreefd naar rechtszekerheid en stabiliteit in de afstammingsbanden.1154 

325. Het criterium van de herroeping, nl. “zeer gewichtige redenen” wordt op zeer 

terughoudende wijze geïnterpreteerd. Adopties op proef kunnen niet toegestaan worden.1155 De 

herroeping is slechts mogelijk in uitzonderlijke gevallen waarin zeer buitengewone, onbedwingbare 

omstandigheden de handhaving van de adoptieband onmogelijk maken1156, waarbij de rechter 

hoofdzakelijk oog moet hebben voor de overheersende belangen van de geadopteerde.1157 Uit de 

rechtspraktijk blijkt dat het om twee soorten gevallen gaat1158: 

1° foutieve handelingen of foutief gedrag van één van de partijen tegenover de andere partij1159; 

zowel van de adoptandus als van de adoptant1160; 

2° andere zwaarwichtige omstandigheden inzonderheid de psychologische onmogelijkheid van 

samenleven en/of de volledige mislukking van de opvoedingsrelatie, zodat er geen socio-affectieve 

werkelijkheid vasthangt aan de adoptieve afstammingsband.  

Beide gronden komen in wezen er op neer dat de adoptieve afstammingsband niet functioneel, zelfs 

niet potentieel functioneel (meer) is. De eerste grond legt de nadruk op gewichtige1161 schuldige1162 
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 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 909. 
1154

 Gent 15 maart 1973, RW 1973-74, 1271; G. MAES, “De beëindiging van de adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN 
(eds.), De hervorming van de interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (167) 205, nr. 390; C. 
CASTELEIN, "Over herroeping van de adoptie en opeenvolgende en nieuwe adoptie naar huidig en komend recht", (noot 
onder Rb. Brugge 9 maart 2004), T.Not. 2004, (580) 580-581, nr. 3. 
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 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 
50K1367/1, 22-23. 
1156

 Rb. Brussel 2 oktober 1996, JLMB 1997, 514; C. CASTELEIN, "Over herroeping van de adoptie en opeenvolgende en 
nieuwe adoptie naar huidig en komend recht", (noot onder Rb. Brugge 9 maart 2004), T.Not. 2004, (580) nr. 3, 580-581 ; 
Vgl. H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité élémentaire du droit civil belge, II, Les Personnes, Brussel, Bruylant, 1990, 1086. 
1157

 Luik 3 maart 1998, Rev.trim.dr.fam. 1999, 535; Luik 18 januari 1999, TBBR 2000, 662, noot Y. DEKETELAERE; H. DE PAGE 
en J.-P. MASSON, Traité élémentair de droit civil Belge, II, Les personnes, Brussel, Bruylant, 1990, 1086, nr. 1175; G. 
BAETEMAN, A. WYLLEMAN, J. GERLO, G. VERSCHELDEN, E. GULDIX en S. BROUWERS, “Overzicht van rechtspraak. Personen- 
en familierecht 1995-2000”, TPR 2001, (1551) 1926, nr. 488. 
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 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 
50K1367/1, 23; P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 909; C. CASTELEIN, "Over herroeping van de adoptie en 
opeenvolgende en nieuwe adoptie naar huidig en komend recht", (noot onder Rb. Brugge 9 maart 2004), T.Not. 2004, (580) 
581-582 en de aldaar aangehaalde referenties ; I. MARTENS, “Hervorming van intern en interlandelijk adoptierecht”, NjW 
2006, (338) 353, nr. 83; N. GALLUS, “L’adoption” in X. Droit des personnes et des familles. Chronique de jurisprudence 1999-

2004, Les dossiers du journal des tribunaux, Brussel, Larcier, 2006, (407) 421, nr. 401. 
1159

 Onder het recht na de wet van 27 april 1987 en vóór de wet van 24 april 2003 werd aangenomen dat het geen sanctie 
betreft op de foutieve niet-uitvoering van contractuele verplichtingen nu de adoptie geen contract maar een instelling is, 
zie: Gent 14 september 2000, TWVR 2001, 75.  
1160

 In de parlementaire voorbereiding bij de wet van 22 maart 1940 die de herroeping voor het eerst invoert, worden “zeer 
gewichtige redenen” omschreven als manifest foutief gedrag, in hoofde van hetzij de adoptant hetzij de geadopteerde: 
“Het verzoek van den aannemenden persoon zal voor gegrond gehouden worden, wanneer hij, vanwege het aangenomen 

kind, bedreigingen, gewelddaden, schandelijke ondankbaarheid had te verduren, wanneer hij te lijden had onder zijn slecht 

gedrag of het te kort schieten aan al zijn verplichtingen” en “Het verzoek van het aangenomen kind zal wettig zijn, indien de 

aannemende persoon hem slechte voorbeelden gegeven heeft of hem herhaaldelijk brutaliteiten heeft doen doorstaan.” 

(Wetsontwerp op de aanneming van een kind, Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 1936-37, nr. 151, 13). Ter 
rechtvaardiging van de invoering van de mogelijkheid tot herroeping werd ook verwezen naar een aantal buitenlandse 
wetgevingen die dit toestonden, inzonderheid Frankrijk en voorts: “De herroeping er van kan evenzeer en meer nog dan de 

echtscheiding te wettigen zijn. Het aannemingscontract moet, evenals het huwelijk, principieel onontbindbaar zijn, maar er 

kunnen onbedwingbare omstandigheden ontstaan, die het behoud er van ondraaglijk maken” (p. 13-14).  
1161

 Zie bv. Brussel 26 januari 1993, TBBR 1996, 302, in casu volstond noch de voortdurende tegenslag in de relatie, noch de 
onverschilligheid van de geadopteerde gedurende een periode van meer dan 20 jaar tegenover zijn adoptiefvader op 
zichzelf niet om tot herroeping van de adoptie over te gaan; Luik 3 maart 1998, Rev.trim.dr.fam. 1999, 535, in casu volstond 
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tekortkomingen aan de rechten en plichten die voortvloeien uit een vastgestelde afstammingsband 

in hoofde van de adoptant(en) of de geadopteerde. Voorbeelden hiervan zijn het niet respecteren 

van de wederzijdse plicht tot eerbied1163, de weigering om in het levensonderhoud van de 

geadopteerde te voorzien1164, een duidelijke tekortkoming in de opvoedingsplicht1165, een 

langdurende en voortdurende onverschilligheid1166 of zelfs de fysieke en psychische gezondheid van 

de geadopteerde in gevaar hebben gebracht.1167  

De tweede grond werd eerst impliciet en later ook meer expliciet door de rechtspraak aanvaard. Een 

schuldige tekortkoming wordt niet meer vereist. De noodzaak tot herroeping kan voortvloeien uit de 

noodzaak van de concrete toestand.1168 De nadruk wordt hier niet zozeer gelegd op de rechten en 

plichten die voortvloeien uit de vastgestelde afstammingsband, maar wel op de beleving van de 

afstammingsrelatie. Er ontbreekt een socio-affectieve realiteit en aldus de wederzijdse wil om de 

gevolgen die uit de adoptie voortvloeien te aanvaarden.1169 Dit kan het gevolg zijn van een 

ernstige1170, voortdurende en onomkeerbare verstoorde verstandhouding1171 of de afwezigheid van 

enige wil.1172  

Voor beide gronden geldt dat het moet gaan om een ernstige toestand die doet concluderen dat de 

vastgestelde afstammingsband zelfs niet potentieel terug functioneel gemaakt kan worden. Dit leidt 

er toe dat een herroeping de toets van de subsidiariteit moet kunnen doorstaan. Vandaar ook het 

verband met een nieuwe adoptie (Infra, nr. 326) en de terugplaatsing onder het ouderlijk gezag 

(Supra, nr. 320). Bovendien moet de herroeping worden onderscheiden van de ontzetting van het 

                                                                                                                                                                                     
het feit dat de geadopteerde werd veroordeeld wegens aanranding van de eerbaarheid van minderjarigen en werd 
geïnterneerd wegens verkrachting van minderjarigen, waaronder zijn eigen zoon niet om de adoptie te herroepen. Er werd 
geen vijandige houding t.a.v. de adoptanten bewezen. Bovendien zou de herroeping niet enkel ernstige stoornissen kunnen 
veroorzaken bij de niet toerekeningsvatbare geadopteerde, maar tevens de banden verbreken die de adoptanten verenigen 
met hun kleinzoon, voor wie ze een grote genegenheid hebben.  
1162

 Uit de rechtspraak blijkt dat een loutere mislukking niet volstaat. De mislukking moet te wijten zijn aan een foutief 
handelen, zie: G. MAES, “De beëindiging van de adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de 

interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (167) 206, nr. 391. 
1163

 Brussel 5 mei 1971, T.Not. 1971, 165, in casu ondankbaarheid van het aangenomen kind, voortdurende 
onverschilligheid en soms een agressieve houding t.a.v. de adoptieve ouders; Rb. Charleroi 27 maart 1970, JT 1970, 575. 
1164

 Rb. Tongeren 10 december 1964, R.W. 1964-65, 1271. 
1165

 G. MAHIEU, "L’adoption" in Rép. Not., t.1.3. Les Personnes, Brussel, Bruylant, 1989, nr. 80 : "lui a donné de mauvais 

exemples ou lui a fait subir des brutalités répétées". 
1166

 Brussel 5 mei 1971, T.Not. 1971, 165; Brussel 23 januari 1980, RW 1981-82, 1351, noot J. PAUWELS en Rev.not.b. 1983, 
248, noot J. DALCQ-DE POORTER; vgl. evenwel Brussel 26 januari 1993, TBBR 1996, 302, noot N. HUSTIN-DENIES, in casu 
volstond 20 jaar onverschilligheid en het blijvend falen van de relatie niet. Het Hof oordeelde echter dat de oorzaak hiervan 
te zoeken is in de breuk van de relatie tussen de adoptant en de moeder. 
1167

 Jeugdrb. Namen 20 november 2000, J.dr.jeun. 2001, afl. 203, 52. 
1168

 G. MAES, “De beëindiging van de adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de 

internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (167) 207, nr. 392; zie bv. Jeugdrb. Namen 3 maart 1970, JT 1970, 575 
en JL 1970-71, 166; Rb. Brussel 23 november 1977, Pas. 1977, III, 71 en Rb. Luik 9 november 1973, Rev.not.b. 1974, 133.  
1169

 Gent 29 juni 1998, TGR 1999, 10. 
1170

 Wrijvingen, meningsverschillen en strubbelingen die zich veelal in huiselijke kring voordoen vormen geen grond tot 
herroeping: Gent 15 maart 1973, RW 1973-74, 1271; Luik 18 januari 1999, TBBR 2000, 662, noot Y. DEKETALAERE; Gent 14 
september 2000, TWVR 2001, 75; Rb. Brussel 2 oktober 1996, JLMB 1997, 514; Rb. Mechelen 10 april 1979, Rev.trim.dr.fam. 
1979, 430.  
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 Bv. de diepe en onberedeneerde afkeer die ontstaan is tussen de adoptant en de geadopteerde en die zorgt voor 
ernstige psychologische problemen bij beiden, zelfs in afwezigheid van enige fout gepleegd door hetzij de adoptant hetzij 
de geadopteerde: Jeugdrb. Namen 3 maart 1970, JT 1970, 575 en JL 1970-71, 166; Rb. Luik 9 november 1973, Rev.not.b. 
1974, 133; Rb. Brussel 23 november 1977, Pas. 1977, III, 71. 
1172

 Zie bv. Rb. Hasselt 28 november 1958, JT 1959, 96, in casu handelde het om een adoptant die ingevolge zijn 
geestestoestand niet meer in staat was in de opvoeding van de geadopteerde kinderen te voorzien. De herroeping werd 
niet aanvaard, maar wel het principe.  
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ouderlijk gezag (art. 32-33 Jeugdbeschermingswet) en de vaststelling van de voortdurende 

onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen (art. 389 BW en art. 1236bis Ger.W.). Beide 

situaties zijn immers niet noodzakelijk definitief. Zowel de ontzetting als de voortdurende 

onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen kunnen beëindigd worden. Ook de gevolgen 

zijn minder verstrekkend dan de beëindiging van een afstammingsband. In beide gevallen blijft 

bijvoorbeeld de plicht tot opvoeding, levensonderhoud en passende opleiding voortduren (ex art. 

203, § 1 BW). Het is evident dat de herroeping niet aangewend kan worden in een situatie waarin 

een beroep op voorgaande rechtsfiguren een oplossing kan bieden.  

De titularissen van het recht om de herroeping te verzoeken zijn beperkt tot de adoptant, de 

adoptanten of een van hen, de geadopteerde en de procureur des Konings (art. 354-1, tweede lid 

BW).1173  

326. De wet maakt een nieuwe adoptie mogelijk in de gevallen door de wet bepaald, en voor 

zover door de wet bepaald. De wet onderscheidt twee situaties: 

1° een kind dat reeds geadopteerd is, ongeacht of het daarbij om een gewone dan wel om een volle 

adoptie handelt, kan nogmaals worden geadopteerd, zowel bij wijze van een gewone als van een 

volle adoptie, indien alle voorwaarden gesteld voor het totstandkomen van de nieuwe adoptie 

vervuld zijn (art. 347-1 BW); 

2° een persoon die reeds door twee adoptanten geadopteerd is, ongeacht of het daarbij om een 

gewone of om een volle adoptie handelt, kan door de nieuwe echtgenoot of samenwonende partner 

van een adoptant nogmaals worden geadopteerd, zowel bij wijze van een gewone als van een volle 

adoptie (art. 347-2 BW).  

Een nieuwe adoptie is slechts mogelijk in de hoger beschreven situaties (Supra, nr. 319). Daaruit valt 

af te leiden dat een nieuwe adoptie in beginsel is toegestaan ingeval de vorige adoptie werd 

beëindigd of onmogelijk nog functioneel kan zijn ingevolge het overlijden van de adoptant of de 

adoptanten. Een uitzondering hierop vormt de nieuwe adoptie die op verzoek van het openbaar 

ministerie om zeer gewichtige redenen wordt uitgesproken (art. 347-1, 3° en art. 347-2, 3° BW). De 

betwisting en de vaststelling van een nieuwe adoptieve afstammingsband gebeuren in een en 

dezelfde procedure. Dit kan zelfs ingeval de vorige adoptanten nog leven en de vorige adoptie niet is 

herzien of de vorige gewone adoptie niet is herroepen.1174 

De nieuwe adoptie omwille van zeer gewichtige redenen is mogelijk zowel indien de vorige adoptie 

een gewone als een volle adoptie is. Wat dit laatste betreft zij opgemerkt dat vóór de hervorming 

van het adoptierecht in 2003, een ten volle geadopteerd kind, behalve in geval van overlijden van de 

adoptant of adoptanten, niet opnieuw kon worden geadopteerd.1175 De hervorming van het 

adoptierecht in 2003 bracht twee nieuwigheden aan. Voortaan kan een volle adoptie worden 

                                                           
1173

 In de parlementaire voorbereiding bij de wet van 22 maart 1940 werd de vraag opgeworpen of er niet diende 
overgegaan te worden tot het invoeren van een recht van herroeping ten voordele van de ouders van het aangenomen 
kind. Dit werd niet aangenomen omdat te vrezen viel dat sommige niet al te eerlijke ouders dit recht zouden gebruiken als 
een middel om drukking of afpersing tegenover het aannemend kind uit te oefenen, zie: Wetsontwerp op de aanneming 
van een kind, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Kamer 1937-38, nr. 178, 13. 
1174

 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 
50K1367/1, 22. 
1175

 Zie de vaststelling in r.o. B.3. Arbitragehof 3 oktober 2001, nr. 117/2001, TJK 2002, 25, noot M. GYSBERGS; RW 2001-02, 
840. 
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beëindigd ingevolge een herziening (Infra, nr. 328) of indien er zeer gewichtige redenen zijn1176 om 

een nieuwe adoptie uit te spreken. Laatstgenoemde mogelijkheid werd ingevoerd vanuit de 

vaststelling dat de beperkte mogelijkheid om een mislukte volle adoptie te beëindigen een 

ongezonde situatie vormt en volgens sommige auteurs daarenboven een ongelijke behandeling 

inhoudt, aangezien zonder reden een onderscheid wordt gemaakt tussen de reeds geadopteerde 

kinderen en de andere.1177  

Het Grondwettelijk Hof bevestigde deze laatste stelling in een arrest van 3 oktober 2001.1178 Het Hof 

kwam tot de vaststelling dat het onherroepelijke karakter van de volle adoptie de gelijkstelling met 

de gewone afstammingsband nastreeft en de stabiliteit van het statuut van het adoptieve kind 

beoogt. Daarmee geeft de wetgever volgens het Hof voorrang aan het belang van het kind dat de 

voornaamste overweging inzake adoptie vormt. Niettemin doet de onmogelijkheid, behoudens 

overlijden van de adoptant of adoptanten, om een reeds ten volle geadopteerd kind opnieuw te 

adopteren onevenredige gevolgen ontstaan ten aanzien van de geadopteerde kinderen die definitief 

door hun adoptant of adoptanten verlaten zijn. In tegenstelling tot andere kinderen die door hun 

ouders verlaten zijn, wordt hun immers de kans ontnomen om opnieuw op volwaardige wijze in een 

gezin te worden opgenomen [r.o. B.8.]. 

De wetgever beoogde met de invoering van deze nieuwe grond tot beëindiging van een volle adoptie 

geenszins de adoptie op proef in te voeren. Het verzoek kan enkel worden ingediend door het 

openbaar ministerie dat zodoende met betrekking tot de wenselijkheid van een nieuwe adoptie een 

eerste controle kan verrichten. De invulling van “zeer gewichtige redenen” is dezelfde als die bij de 

herroeping van een gewone adoptie (Supra, nr. 324). In de parlementaire voorbereiding wordt er nog 

op gewezen dat hier nog sprake is van een discriminatie tussen de biologische kinderen en de 

adoptiekinderen, aangezien deze laatsten slechts geadopteerd kunnen worden indien zeer 

gewichtige redenen zulks verantwoorden. Deze zgn. discriminatie zou evenwel voortvloeien uit de 

billijke doelstelling die erin bestaat misbruiken en adopties op proef te voorkomen.1179  

Het onderscheid tussen de herroeping en de nieuwe adoptie op grond van zeer gewichtige redenen is 

tweeërlei: 

1° bij herroeping komen er niet van rechtswege nieuwe afstammingsbanden tot stand, maar wordt 

integendeel, behoudens in geval van terugplaatsing van de oorspronkelijke ouder(s) in het ouderlijk 

gezag (Infra, nr. 320), de voogdij over het kind ingericht (zie art. 354-2, eerste lid BW); 

2° de nieuwe adoptie op grond van zeer gewichtige redenen kan enkel op verzoek van het openbaar 

ministerie worden ingewilligd dat aldus een filterrol krijgt toebedeeld.  

327. Ook een nieuwe adoptie moet voldoen aan alle voorwaarden voor het totstandkomen van 

een adoptie (art. 347-1, eerste lid en art. 347-2, eerste lid BW). Aldus kan een nieuwe adoptie slechts 

plaatsvinden in het hogere belang van dat kind en met eerbied voor de fundamentele rechten die het 

op grond van het internationaal recht toekomen. Dit criterium geeft, zoals hoger reeds beschreven 

                                                           
1176

 Zie uitgebreid: G. MAES, “De beëindiging van de adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de 

interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (167) 176-178. 
1177

 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (I), Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 
50K1367/1, 22. 
1178

 Arbitragehof 3 oktober 2001, nr. 117/2001, TJK 2002, 25, noot M. GYSBERGS; RW 2001-02, 840. 
1179

 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 50K1367/1, 22-23. 
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(Supra, nr. 311), aan dat iedere adoptie ondergeschikt is aan het behoud van reeds vastgestelde 

afstammingsbanden. Slechts indien en in de mate dat de bestaande afstammingsbanden niet meer, 

zelfs potentieel, functioneel zijn, kan een adoptie worden overwogen. Welnu, uit de invulling van het 

criterium “zeer gewichtige redenen” blijkt dat het precies datgene is wat de rechter dient te 

beoordelen. Bij een nieuwe adoptie vormt dit aldus een bevestiging van het subsidiariteitsbeginsel 

zoals dat tot uiting komt in het criterium “het hoger belang van dat kind en met eerbied voor de 

fundamentele rechten die het op grond van het internationaal recht toekomen”.  

 

C. Beëindiging van op niet-regelmatige wijze totstandgekomen adoptie 

328. Overeenkomstig art. 351 BW wordt, uitsluitend wanneer er voldoende aanwijzingen zijn dat 

de adoptie is totstandgekomen ingevolge de ontvoering van, de verkoop van of de handel in 

kinderen1180, de herziening van het vonnis waarbij deze adoptie is uitgesproken, ten aanzien van de 

adoptant of van de adoptanten gevorderd door het openbaar ministerie.1181 Het openbaar ministerie 

is verplicht om op te treden in de aangehaalde situaties.1182 Daarenboven kan de herziening 

eveneens worden gevorderd door een persoon die tot de derde graad deel uitmaakt van de 

biologische familie van het kind (art. 351, tweede lid BW), wat wijst op de oorspronkelijke familie van 

het kind.1183 De herziening heeft tot gevolg dat de adoptie geen gevolgen meer heeft vanaf de 

overschrijving van het beschikkend gedeelte van de beslissing houdende herziening in de registers 

van de burgerlijke stand (art. 351, derde lid BW). De oorspronkelijke afstammingsbanden worden 

evenwel niet hersteld, zodat het kind na de herziening van een volle adoptie juridisch 

afstammingloos wordt.1184  

 

De wetgever beoogt met deze grond tot beëindiging de sanctionering van adopties die op zijn minst 

op een laakbare wijze tot stand zijn gekomen. Het betreffen bijzonder ernstige omstandigheden 

waarin het belang en de rechten van het geadopteerd kind kennelijk werden geschonden.1185 De 

goede trouw van de adoptanten vormt geen grond om de adoptie niet te herzien. Zodra de verkoop, 

ontvoering of kinderhandel bewezen zijn, beschikt de rechter over geen enkele 

beoordelingsbevoegdheid aangaande de opportuniteit van de herziening. De herziening maakt een 

einde aan een frauduleuze toestand en wijzigt het juridische statuut van het kind. Dit ligt volgens de 

memorie van toelichting ook in de geest van het Haags Adoptieverdrag en zou bewijzen dat de 

doelstellingen van het verdrag worden nageleefd. Daarenboven zou het aan de landen van herkomst 

                                                           
1180

 Draagmoederschap zonder winstbejag is geen kinderhandel en maakt derhalve geen grond tot herziening uit. Het 
commerciële draagmoederschap daarentegen zou gekwalificeerd kunnen worden als de verkoop van een kind en de 
herziening van de adoptie kunnen rechtvaardigen: E. WILLEMS, “Art. 351 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., 
(2009), nrs. 8-9 en de aldaar aangehaalde verwijzingen.  
1181

 Zie uitgebreid: E. WILLEMS, “Art. 351 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2009), 13 p.  
1182

 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 50K1367/1, 34. 
1183

 F. SWENNEN, “Het nieuwe interne adoptierecht: horresco referens”, RW 2003-04, 450, nr. 42; G. MAES, “De 
beëindiging van de adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale 

adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, 201, nr. 380. 
1184

 Zie uitgebreid: G. MAES, “De beëindiging van de adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de 

interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (167) 202-203, die ervoor pleit om na de herziening van 
een gewone adoptie naar analogie met de herroeping de oorspronkelijke ouders de mogelijkheid te bieden om de 
terugplaatsing onder het ouderlijk gezag te verzoeken. 
1185

 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1, 3. 
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duidelijk aantonen dat België zich bewust is van hun voortdurende bezorgdheid m.b.t. de 

kinderhandel.1186 De wetgever geeft hiermee blijk van zijn inzet voor de kinderrechten.1187  

In de parlementaire voorbereiding wordt er ten slotte nog op gewezen dat het niet uitgesloten is dat 

de adoptanten die te goeder trouw zijn het kind opnieuw kunnen adopteren indien het belang van 

het kind zulks rechtvaardigt, bv. bij herziening van de adoptie na 10 jaar. Het moet daarenboven 

duidelijk zijn dat hiermee de eerste adoptie niet kan worden bekrachtigd in het zogenaamde belang 

van het kind. Uit de voorbeelden die in de parlementaire voorbereiding worden aangehaald, blijkt 

dat de wetgever ook de totstandkoming van voldongen feiten1188 hiermee tracht te voorkomen.1189  

329. In tegenstelling tot de nieuwe adoptie omwille van zeer gewichtige redenen (Supra, nr. 326), 

wordt het kind na de herziening van een volle adoptie volledig afstammingloos. Er bestaat ook niet 

de mogelijkheid om de adoptie ten aanzien van slechts één adoptant, ingeval er twee adoptanten 

zijn, te herzien. Eens de hiervoor genoemde feiten werden vastgesteld, moet de rechter de adoptie 

herzien. Dat de herziening op zich strijdig is met het belang van het kind hoeft geen betoog nu het 

recht zelf ernaar streeft om het kind met minstens één persoon een afstammingsband te geven, 

reden waarom ook de éénouderadoptie behouden bleef (Supra, nr. 133). Dit heeft tot gevolg dat het 

kind dat reeds tot object werd verheven en getraumatiseerd is ingevolge de verkoop, ontvoering of 

kinderhandel, opnieuw de dupe wordt en ditmaal door een rechterlijke beslissing. Bijna laconiek 

wijst de memorie van toelichting1190 er op dat de rechter die de herziening uitspreekt en, op meer 

algemeen vlak, de bevoegde openbare overheden, erover moeten waken dat het kind niet volledig 

“verweesd” wordt achtergelaten en voorzien in een “toekomstig statuut”, zonder wettelijk iets uit te 

werken.1191 Er wordt ook benadrukt dat de eerste adoptie niet kan bekrachtigd worden in het belang 

van het kind, dit terwijl de adoptie in de eerste plaats het belang van het kind beoogt te dienen.1192 

Deze regeling is minstens hypocriet te noemen.1193 

 

D. Besluit 

330. De adoptie beoogt een niet (zelfs potentieel) functionele afstammingsband te vervangen of 

aan te vullen door een nieuwe afstammingsband. Het is, in beginsel (Supra, nr. 133), een maatregel 

van jeugdbescherming die tot doel heeft een kind juridisch een nieuw gezin te geven telkens het 

oorspronkelijke gezin faalt in het vervullen van de rechten en plichten die voortvloeien uit de 

vastgestelde afstammingsbanden.  
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 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 50K1367/1, 34-35. 
1187

 E. WILLEMS, “Art. 351 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2009), nr. 2. 
1188

 Hieronder wordt verstaan een feitelijke situatie die voldoende lang voortduurt (bv. voor het ontstaan van gezinsleven in 
de zin van art. 8 EVRM) opdat na enige tijd het belang van het kind vereist dat deze situatie niet meer wordt gewijzigd.  
1189

 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 50K1367/1, 34-35. 
1190

 Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 50K1366/1 en nr. 50K1367/1, 34. In de toelichting wordt er nog 
op gewezen dat de bevoegde overheden eventueel maatregelen kunnen treffen bedoeld in artikel 363-4 BW.  
1191

 Vgl. F. SWENNEN, “Het nieuwe interne adoptierecht: horresco referens”, RW 2003-04, (441) 451, nr. 42; I. MARTENS, 
“Hervorming van intern en interlandelijk adoptierecht”, NjW 2006, (338) 352, nr. 82. 
1192

 Het enige wat mogelijk lijkt is, ingeval er een voogdij wordt ingericht, dat de vrederechter de oorspronkelijke ouder(s) 
aanstelt als voogd of dat de oorspronkelijke ouder(s) of de adoptanten te goeder trouw het kind (opnieuw) adopteren. 
Artikel 344-2 BW is immers niet van toepassing, zie: C. CASTELEIN, “Over herroeping van de adoptie en opeenvolgende en 
nieuwe adoptie naar huidig en komend recht”, (noot onder Rb. Brugge 9 maart 2004), T.Not. 2004, (580) 588, nr. 23. 
1193

 Vgl. F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, nr. 524. 
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Aangezien de adoptie een kind een nieuw gezin wil geven, betracht het zoveel als mogelijk de 

stabiliteit van de oorspronkelijke gezinsrelaties te evenaren (Supra, nr. 315). Het is niettemin niet 

uitgesloten dat ook deze nieuwe gezinsrelaties niet of niet meer, zelfs potentieel, functioneel zijn. 

Bovendien kan de overdracht van het kind en de grote wilsvrijheid van de betrokkenen leiden tot 

allerhande misbruiken. De wetgever voorziet daarom in de mogelijkheid om in zeer uitzonderlijke 

gevallen waar de finaliteit van de jeugdbescherming niet (meer) kan bereikt worden of misbruikt 

werd, de gevolgen voor de adoptie naar de toekomst toe te beëindigen. Voor die gevallen werd 

tegelijk de mogelijkheid geschapen om het kind opnieuw een gezin te geven door middel van een 

nieuwe adoptie.  

§ 5. Beginselen van het adoptierecht 

A. Vaststellingen 

331. Voor de deductie van beginselen wordt vertrokken vanuit hetzelfde denkkader als bij 

afstamming (Supra, nr. 238). De ratio legis van het adoptierecht bestaat er in om in het belang van 

het kind nieuwe of aanvullende afstammingsbanden te scheppen en alzo personen aan te wijzen die 

ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid over dat kind zullen opnemen. Het is een 

correctiemechanisme telkens de gewone afstammingsbanden geheel of ten dele niet meer 

functioneel zijn.  

 

332. Het adoptierecht verhoudt zich, in beginsel (Supra, nr. 133), ondergeschikt aan de gewone 

afstamming. Het kind behoort in eerste instantie opgevoed te worden door zijn oorspronkelijke 

ouders. De expliciete wil tot het opnemen van verantwoordelijkheid speelt een veel grotere rol en 

kan niet altijd op eenvoudige wijze worden gecontroleerd zoals bij de gewone regels inzake 

afstamming (bv. biologische band). Vandaar dat in het adoptierecht aan de rechter een actieve 

controlerol1194 werd toebedeeld. De volgende beginselen kunnen uit het adoptierecht worden 

afgeleid en worden op objectieve wijze geacht het belang van het kind te vertolken: 

1° de wil tot adoptie vormt een belangrijke garantie dat de adoptie ook zal slagen; 

2° het kind heeft er belang bij in een gezinssituatie te worden opgevoed. In het geval niet anders kan, 

minstens één persoon als verantwoordelijke voor het kind juridisch worden aangewezen; 

3° het kind heeft er belang bij dat het wordt geadopteerd door ‘geschikte’ kandidaat-adoptant(en); 

4° de adoptie verhoudt zich dubbel subsidiair. Het kind heeft er belang bij dat een juridisch 

gevestigde en door de feiten bevestigde afstammingsrelatie behouden blijft. Minstens dat een 

potentieel functionele afstammingsrelatie behouden blijft en wordt geactiveerd. Bij een 

interlandelijke adoptie komt er nog een trap bij. Er moet onderzocht worden of het kind in zijn Staat 

van herkomst kan opgevangen worden. Adoptie dient slechts het belang van het kind indien dit niet 

het geval is;  

5° het kind heeft er belang bij dat een feitelijk affectieve zorgrelatie juridisch wordt verankerd. 

                                                           
1194

 Zie reeds onder het recht vóór de hervorming in 2003: H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité élémentair de droit civil 

Belge, II, Les personnes, Brussel, Bruylant, 1990, nr. 1145-C, 1068-1069. 
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De hiervoor besproken grondvoorwaarden concretiseren bovenstaande beginselen.1195 De rechter 

moet daarbij een belangenafweging maken en oordelen of het beginsel van het behoud in het 

oorspronkelijke gezin (subsidiariteit) primeert op de plaatsing in een nieuw gezin (Infra, nr. 353 e.v.). 

B. Objectieve beginselen 

1. De wil tot adoptie 

333. De wil tot het opnemen van verantwoordelijkheid door de kandidaat-adoptanten is een 

belangrijke garantie dat de juridisch vast te stellen afstammingsband ook daadwerkelijk functioneel 

zal zijn. In het adoptierecht komt deze wil tot uiting in het verzoekschrift tot adoptie (Supra, nr. 288). 

De in het verzoekschrift uitgedrukte wil volstaat. De adoptie kan zelfs plaatsvinden indien de 

kandidaat-adoptant(en) intussen reeds overleden is (art. 1231-20 Ger.W.). 

 

De wil van de kandidaat-adoptant(en) volstaat evenwel op zich niet. Het feitelijk bekwame 

minderjarige kind dat de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt tijdens de adoptieprocedure, moet zelf 

toestemmen tot de adoptie. Hij beschikt terzake over een vetorecht (Supra, nr. 295). De feitelijk 

bekwame minderjarige jonger dan twaalf jaar moet opgeroepen worden om gehoord te worden door 

de jeugdrechter (art. 1231-10, 3° Ger.W.). Uiteraard hecht de rechter passend belang aan zijn mening 

in functie van zijn leeftijd en maturiteit (zie art. 12 IVRK).  

334. In het afstammingsrecht bestaat de mogelijkheid om de oprechtheid van de wil te toetsen 

aan de biologische werkelijkheid. Deze mogelijkheid bestaat niet in het adoptierecht. Aangezien het 

kind geen object is en de instelling van de adoptie het kind wil integreren in een (nieuw) gezin met 

functionerende afstammingsbanden, moet de oprechtheid van deze wilsuitingen worden nagegaan. 

De rechter gaat de doorslaggevende beweegredenen voor de adoptie in hoofde van de kandidaat-

adoptanten en kandidaat-geadopteerde na. De adoptie moet berusten op wettige redenen. In 

hoofde van de kandidaat-adoptanten en kandidaat-geadopteerde moet er een “affectio adoptionis” 

aanwezig zijn (Supra, nr. 299). De controle heeft voornamelijk tot doel schijnadopties en adopties die 

ingegeven zijn om afbreuk te doen aan de rechten van derden te voorkomen.  

 

335. Personen die een afstammingsband hebben met het kind, kunnen dat kind niet adopteren 

(Supra, nr. 309). De primaire doelstelling van dit verbod is adopties die ingegeven zijn om de 

vestiging van een afstammingsband t.a.v. een andere ouder te verhinderen of de gevolgen er van te 

ontnemen, te voorkomen. Dergelijke adopties berusten per definitie niet op wettige redenen.1196 De 

affectio adoptionis is onbestaande. 

 

336. De echtgenoot of samenwonende partner van de kandidaat-adoptant en kandidaat-

geadopteerde dient toe te stemmen in de adoptie. De rechter kan enkel voorbijgaan aan een 

onverantwoorde weigering wat neerkomt op een misbruik van bevoegdheid. Die bevoegdheid komt 

de echtgenoot of samenwonende partner toe omwille van het (juridisch) belastende karakter van de 

adoptie op de onderlinge relatie (Supra, nr. 289). Welnu, de verantwoorde toestemmingsweigering 

door de echtgenoot of samenwonende partner is een indicatie dat er iets scheelt met de uitgedrukte 

                                                           
1195

 Zie bv. Cass. 4 november 1993, Arr.Cass. 1993, 919; RW 1994-95, 30; Pas. 1993, I, 921; TBBR 1994, 394, noot L. 
BARNICH; JT 1994, 187; T.Not. 1994, 454, noot K. WAUTERS-LAMBEIN en Rev.trim.dr.fam. 1994, 494, noot M. FALLON. 
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 Vgl. F. SWENNEN, “Het nieuwe interne adoptierecht: horresco referens”, RW 2003-04, (441) 444, nr. 12.  
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wil tot adoptie, minstens met het potentieel functionele karakter van de toekomstige 

afstammingsband.   

 

2. Opvang in een gezinssituatie 

337. Vaak wordt aangegeven dat de adoptie moet toelaten het kind een (nieuw) gezin te geven. 

De vraag rijst wat onder ‘gezin’ moet verstaan worden. Een aantal gronden tot adoptie vormen een 

uiting van wat de wetgever precies verstaat onder ‘gezin’. De adoptie moet het kind plaatsen in een 

normaal gezin (adoptio naturam imitatur). Uit deze gronden blijkt eveneens de wettelijke stimulans 

voor de echtgenoot of partner van de ouder om het kind te adopteren. Niettemin kan opgemerkt 

worden dat de wet nog steeds de eenouderadoptie toelaat buiten het kader van de 

stiefouderadoptie.  

 

Het gezin dat de wetgever voor ogen heeft en dat het best het gewone gezin benadert (adoptio 

naturam imitatur), voldoet aan volgende eisen: 

1° de kandidaat-adoptanten wonen op duurzame en affectieve wijze samen (Supra, nr. 300); 

2° de kandidaat-adoptanten hebben ten minste de leeftijd van 25 jaar bereikt (Supra, nr. 301); 

3° de kandidaat-adoptanten zijn ten minste 15 jaar ouder dan de kandidaat-geadopteerde (Supra, nr. 

303). 

338. De wet stimuleert de adoptie door de echtgenoot of wettelijk samenwonende dan wel 

feitelijk samenlevende partner. Het volstaat dat de echtgenoot of partner meerderjarig is (Supra, nr. 

302) en dat hij ten minste 10 jaar ouder is dan de kandidaat-geadopteerde (Supra, nr. 304). Op die 

manier beoogt de wet het kind in een (nieuwe) gezinssituatie te plaatsen.  

 

339. De adoptie door één persoon die noch gehuwd is noch samenwoont met de ouder van het 

kind, wordt in het recht nog steeds toegelaten. Wellicht vertoont deze vorm van adoptie nut in die 

situaties waarin het kind reeds feitelijk wordt opgevoed door de kandidaat-adoptant en over geen 

functionele afstammingsbanden (meer) beschikt. De invoering gebeurde zonder enig ernstig debat 

over de gevolgen ervan (Supra, nr. 34). De wet laat het toe, zodat de éénouderadoptie op zich geen 

grond tot afwijzing van de adoptie vormt.1197 

 

3. De geschiktheid tot adoptie 

340. De adoptiegeschiktheid wordt onderscheiden van de adoptiebekwaamheid. Onder dit laatste 

wordt de juridische beoordeling van het vervuld zijn van alle wettelijke grondvoorwaarden voor 

adoptie verstaan. De adoptiegeschiktheid wordt aldus als een aparte categorie onderscheiden 

(Supra, nr. 306). De kandidaat-adoptant(en) dienen voortaan over de vereiste sociaal-psychologische 

eigenschappen te beschikken. Adoptie is immers een maatregel van jeugdbescherming. De 

jeugdrechtbank moet dit beoordelen rekening houdende met de persoonlijke, familiale en medische 

toestand van de betrokkene en met zijn beweegredenen (Supra, nr. 307).  
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 Vgl. R. UYTTENDAELE, “De volle eenouderadoptie” in P. SENAEVE (ed.), Adoptie. Verlatenverklaring van minderjarigen, 
Leuven, Acco, 1990, (91) 103, nr. 139. 
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Dit vereiste vormt een bijkomende garantie dat de te vestigen afstammingsband ook potentieel 

functioneel is. Het moet de kans op het welslagen van de adoptie vergroten (Supra, nr. 308). De 

beoordeling gebeurt in concreto bij een inlandse adoptie en in abstracto bij een interlandelijke 

adoptie (Supra, nr. 306). 

341. Er bestaat volgens de wet geen nood om in alle gevallen waarin de adoptant een kind wens 

te adopteren dat met hem, met zijn echtgenoot of met de persoon met wie hij samenwoont, zelfs 

overleden, verwant is tot in de derde graad of met wie hij reeds het dagelijkse leven deelt of met wie 

hij reeds een sociale en affectieve band heeft, een maatschappelijk onderzoek te bevelen (Supra, nr. 

307). De wet gaat er aldus van uit dat in de situatie waarbij de geadopteerde reeds (zij het 

onrechtstreeks) een biologische of sociale band heeft met de kandidaat-adoptant, de rechter geen 

nood heeft aan een maatschappelijk onderzoek ter beoordeling van de sociaal-psychologische 

eigenschappen van de kandidaat-adoptant.  

 

4. De (dubbele) subsidiariteit van de adoptie 

342. Het adoptierecht verhoudt zich subsidiair t.a.v. het gewone afstammingsrecht. Adoptie is 

slechts mogelijk indien de oorspronkelijke afstammingsregels niet toegepast kunnen worden in de 

gegeven situatie of de vastgestelde afstammingsband(en) disfunctioneel zijn waarbij het uitgesloten 

is om ze, desgevallend met alle mogelijke middelen, naar de toekomst toe (terug) functioneel te 

krijgen. Bij een interlandelijke adoptie verhoudt de adoptie zich daarenboven ondergeschikt aan de 

opvangmogelijkheden van de Staat van oorsprong. Het beginsel van de subsidiariteit drukt ook het 

belang van het kind bij het behoud van een gevestigde en bevestigde afstammingsband en aldus de 

stabiliteit van die band uit. 

 

Het subsidiaire karakter van de adoptie vormt het leidende beginsel bij elke adoptie. De subsidiariteit 

van de adoptie komt tot uiting in de volgende grondvoorwaarden: 

1° de persoon die reeds een afstammingsband heeft met het kind, kan het kind niet adopteren; 

2° het toestemmingsvereiste van de personen die reeds een afstammingsband hebben met het kind; 

3° de adoptie moet plaatsvinden in het hoger belang van het kind en met eerbied voor de 

fundamentele rechten die het op grond van het internationaal recht toekomen; 

4° de wettige belangen. 

343. Personen die een afstammingsband hebben met het kind, kunnen dat kind niet adopteren. 

Ingeval de gewone afstammingsband tussen de adoptant(en) en de geadopteerde komt vast te staan 

nadat het vonnis van adoptie in kracht van gewijsde is gegaan, wordt vanaf dat tijdstip en voor de 

toekomst de adoptie beëindigd ten aanzien van die adoptant of adoptanten (Supra, nr. 309). De 

afstammingsband gevestigd op basis van de gewone regels inzake afstamming primeert aldus op de 

afstammingsband gevestigd op basis van de regels inzake adoptie. Indien het handelde om een 

gewone adoptie, leidt dit tot een volledige opname in de familie van de (gewezen) adoptant.1198 
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 G. MAES, “De beëindiging van de adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de 

internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (167) 195, nr. 366. 
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344. De personen met een afstammingsband dienen toe te stemmen met de adoptie. Het 

toestemmingsvereiste beklemtoont het oordeel van de oorspronkelijke ouder(s) over het 

(potentieel) functionerende karakter van de gevestigde afstammingsbanden. De toestemming moet 

geïnformeerd en weloverwogen worden gegeven. Zij beschikken daartoe over een reflectietermijn 

van minimaal twee maanden. Slechts indien zij, zelfs met de hulp die wordt aangeboden, geen 

uitweg zien om de gevestigde afstammingsbanden te doen functioneren, is adoptie mogelijk. Aan de 

weigering kan enkel worden voorbijgegaan indien blijkt dat de ouder misbruik maakt van zijn 

bevoegdheid en de afstammingsband disfunctioneel is (Supra, nr. 297). Bovendien kan de 

toestemming nog worden ingetrokken tot op het tijdstip van de uitspraak van het vonnis, en ten 

laatste, zes maanden na de indiening van het verzoekschrift tot adoptie.1199 

 

345. De voorwaarde dat adopties van een kind slechts kunnen plaatsvinden in het hoger belang 

van dat kind en met eerbied voor de fundamentele rechten die het op grond van het internationaal 

recht toekomen wijst bij uitstek op de subsidiariteit van de adoptie. De rechter moet nagaan of de 

oorspronkelijke afstammingsbanden nog functioneel zijn of terug functioneel kunnen worden mits 

hulp. Bij een interlandelijke adoptie moet hij ook nagaan of het kind niet opgevangen kan worden in 

zijn Staat van herkomst (Supra, nr. 311).  

 

346. De rechter houdt bij het uitspreken van de adoptie rekening met alle wettige belangen. De 

adoptie kan slechts doorgang vinden indien de nadelen die uit de adoptie voor bepaalde personen 

voortvloeien niet opwegen tegen de voordelen die de adoptandus en de adoptant erbij bekomen. Dit 

vormt een overweging bij de beoordeling van het hoger belang van het kind (Supra, nr. 314). 

Opnieuw wordt de subsidiariteit van de adoptie t.a.v. het behoud van de oorspronkelijke situatie 

benadrukt. 

 

347. De herroeping van een gewone adoptie en de nieuwe adoptie om zeer gewichtige redenen is 

slechts mogelijk indien blijkt dat de adoptieve afstammingsband niet functioneel (meer) is. Het 

criterium van de “zeer gewichtige redenen” wordt zeer restrictief ingevuld (Supra, nr. 326). De wet 

gaat er aldus van uit dat het kind meer belang heeft bij het behoud van een vastgestelde adoptieve 

afstammingsband. Daarmee wordt aan de adoptieve afstammingsbanden de nodige stabiliteit 

gegeven en wordt de subsidiariteit van een nieuwe adoptie t.a.v. de oorspronkelijke adoptieve 

afstammingsbanden beklemtoond. 

 

5. Juridische verankering van een feitelijk affectieve zorgrelatie 

348. De wet stimuleert de juridische verankering van een feitelijke affectieve zorgrelatie. Dit komt 

enerzijds tot uiting bij het verplicht te bevelen maatschappelijk onderzoek ter beoordeling van de 

adoptiegeschiktheid dat in deze situatie niet nodig is. Anderzijds stimuleert de wet de (nieuwe) 

stiefouderadoptie. Bij de concrete invulling van de notie ‘belang van het kind’ houdt de rechter 

rekening met deze sociale realiteit. Merk ten slotte op dat ingeval de adoptant het kind reeds 

geruime tijd opvoedt en er een affectieve band mee heeft ontwikkeld, de wettige redenen om over 
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 Vgl. G. VERSCHELDEN, “La tension entre filiation légale, biologique et sociale dans le droit de la filiation” in E. DIRIX en 
Y.-H. LELEU (eds.), De Belgische rapporten voor het congres van de « Académie internationale de droit comparé » te Utrecht, 
Brussel, Bruylant, 2006, (133) 165, nr. 47. 
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te gaan tot adoptie (affectio adoptionis) eenvoudiger kunnen aangetoond worden (Supra, nr. 

299).1200 

 

349. Ter beoordeling van de adoptiegeschiktheid dient de jeugdrechter een maatschappelijk 

onderzoek te bevelen. Voor twee situaties maakt de wet daar een uitzondering op. De eerste situatie 

behelst de adoptie van een kind dat reeds verwant is met de adoptant of met de echtgenoot of de 

persoon met wie de adoptant samenwoont. In de tweede situatie handelt het over de vraag naar de 

juridische verankering van een feitelijk bestaande toestand (Supra, nr. 307). De wet stimuleert aldus 

de juridische verankering van een feitelijke toestand.  

 

350. De adoptie door de echtgenoot, wettelijk samenwonende of feitelijk samenlevende partner 

wordt door de wet gestimuleerd. De wet bepaalt daarvoor gunstige leeftijdsvoorwaarden (Supra, nr. 

302) en preciseert ook dat de afstammingsbanden met de ouder, echtgenoot, wettelijk 

samenwonende of feitelijk samenlevende partner, behouden blijven (Supra, nr. 137). Welnu, het 

kind verblijft in die situatie reeds in het gezin en wordt verzorgd door zijn ouder en de kandidaat-

adoptant. De adoptie beoogt die feitelijke banden van affectie en zorg juridisch te verankeren.  

 

351. De wet stimuleert ook de nieuwe stiefouderadoptie. Een persoon die reeds door twee 

adoptanten is geadopteerd, kan, in welbepaalde situaties (Supra, nr. 319), door de nieuwe 

echtgenoot of samenwonende partner nogmaals worden geadopteerd, zowel bij wijze van een 

gewone als van een volle adoptie (art. 347-2 BW). De adoptie beoogt nieuwe feitelijke banden van 

affectie en zorg juridisch te verankeren.  

 

352. De rechter weegt het belang van het kind bij het behoud van de oorspronkelijke 

afstammingsbanden af tegen het belang van het kind om een affectieve zorgrelatie juridisch te 

verankeren (Infra, nr. 356). De eerbiediging van art. 21 IVRK gebiedt de rechter om rekening te 

houden met deze realiteit (Supra, nr. 311).  

 

C. Belangenafweging 

353. Zoals bij de gewone regels inzake afstamming werd aangegeven (Supra, nr. 144), is de notie 

‘belang van het kind’ geen grondslag. De wet kent de rechter de bevoegdheid toe om de belangen 

van het kind bij een adoptie in concreto te beoordelen. De notie ‘belang van het kind’ wordt 

daarenboven aangevuld door een verwijzing naar de ‘fundamentele rechten die het op grond van het 

internationaal recht toekomen’ (Supra, nr. 311). In tegenstelling tot het afstammingsrecht, verplicht 

de wet de rechter om bij deze beoordeling ook rekening te houden met alle wettige belangen (Supra, 

nr. 314). 

 

354. De beginselen die de rechter tegenover elkaar afweegt zijn afhankelijk van de situatie. Twee 

situaties kunnen van elkaar worden onderscheiden: 

1° het kind staat niet in een affectieve zorgrelatie t.a.v. de kandidaat-adoptant(en); 
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 Zie bv. bij een grootouderadoptie: R. UYTTENDAELE, “De volle eenouderadoptie” in P. SENAEVE (ed.), Adoptie. 

Verlatenverklaring van minderjarigen, Leuven, Acco, 1990, (91) 117; C. CASTELEIN, “Grondvoorwaarden voor adoptie” in P. 
SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en interlandelijke adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (3) 
nr. 127, 77-78 en de aldaar aangehaalde referenties. 
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2° het kind staat wel in een affectieve zorgrelatie t.a.v. de kandidaat-adoptant(en) 

355. Bij ontstentenis van een affectieve zorgrelatie dient de rechter het beginsel van het behoud 

in het oorspronkelijke gezin af te wegen tegen het beginsel van de plaatsing in een nieuwe 

gezinssituatie (Supra, nr. 311). De wet hecht objectief meer gewicht aan het behoud in de 

oorspronkelijke gezinssituatie. De rechter moet bij de afweging rekening houden met: 

1° het kind heeft meer belang bij het behoud in zijn oorspronkelijk gezin. Van de oorspronkelijke 

ouder(s) mag, zelfs met alle mogelijke hulp, geen opvoedingsinspanningen meer te verwachten zijn 

(niet potentieel functioneel) opdat de plaatsing in een nieuw gezin overwogen kan worden; 

2° het kind heeft bij een interlandelijke adoptie meer belang bij de opvang in de Staat van herkomst 

dan bij een plaatsing in een gezin in een vreemd land; 

3° het nieuwe gezin moet voldoende garanties bieden dat de integratie zal slagen teneinde nieuwe 

traumatische ervaringen te voorkomen. Het vervuld zijn van de objectieve voorwaarden inzake 

adoptiegeschiktheid en adoptiebekwaamheid moeten de rechter ook overtuigen dat het kind in 

concreto belang heeft bij deze nieuwe gezinssituatie; 

4° de wettige belangen van derden niet verhinderen dat de plaatsing in een nieuwe gezinssituatie het 

belang van het kind beter dient. 

De oefening van punt 1° t.e.m. 4° moet voor beide vormen van adoptie gemaakt worden. Het is niet 

uitgesloten dat slechts één van beide vormen voldoet aan deze voorwaarden (zie bv. art. 347-3 

BW1201). 

356. Ingeval het kind reeds de facto alle gevolgen van een vastgestelde afstammingsband t.a.v. de 

adoptant ondervindt, moet de rechter rekening houden met andere beginselen. De rechter weegt in 

die situatie het beginsel van het behoud van een afstammingsband af tegenover het beginsel van de 

juridische verankering van een feitelijke affectieve zorgrelatie. Inzonderheid houdt hij bij deze 

afweging rekening met: 

1° het kind heeft meer belang bij het behoud van afstammingsbanden met zijn oorspronkelijk gezin. 

Van de oorspronkelijke ouder(s) mag, zelfs met alle mogelijke hulp, geen opvoedingsinspanningen 

meer te verwachten zijn (niet potentieel functioneel) opdat de juridische verankering van de 

feitelijke toestand overwogen kan worden; 

2° de wettige belangen van derden niet verhinderen dat de juridische verankering van de feitelijke 

toestand het belang van het kind beter dient; 

De oefening van punt 1° en 2° moet voor beide vormen van adoptie gemaakt worden. Het is niet 

uitgesloten dat slechts één van beide vormen voldoet aan deze voorwaarden (zie bv. art. 347-3 BW, 

vgl. Supra, nr. 314).1202 Dit is in het bijzonder van belang bij een stiefouderadoptie (Infra, nr. 133). 

                                                           
1201

 Deze bepaling handelt over de omzetting van een gewone adoptie in een volle adoptie. Deze omzetting wordt slechts 
toegestaan indien alle voorwaarden, inzonderheid deze betreffende de toestemming, gesteld voor het totstandkomen van 
de volle adoptie, vervuld zijn. De toestemming gegeven voor een gewone adoptie is luidens de memorie van toelichting niet 
gelijk te stellen met de toestemming gegeven tot een volle adoptie. Het O.M. en de rechter moeten strikt de redenen 
nagaan die bij het verzoek tot die omzetting worden ingeroepen: Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nr. 
50K1366/1 en nr. 50K1367/1, 24.  
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357. Naarmate een kind ouder wordt, kan het beter over zijn belangen oordelen. Het adoptierecht 

houdt daar rekening mee.1203 

 

In het adoptierecht oordeelt het feitelijk bekwame minderjarige kind vanaf de leeftijd van 12 jaar in 

eerste instantie of de adoptie het beste zijn belangen dient. Het minderjarige kind beschikt over een 

vetorecht en kan de totstandkoming van de adoptie op een absolute wijze verhinderen. Het positieve 

oordeel van de minderjarige volstaat op zich, zoals in het gewone afstammingsrecht (Supra, nr. 280), 

evenwel niet om de adoptie doorgang te laten vinden. De rechter moet ook de andere voorwaarden 

nagaan. 

Het minderjarige kind onder de leeftijd van 12 jaar dat in staat is zijn mening te geven, wordt 

gehoord door de jeugdrechtbank. Desgevallend kan het minderjarige kind zelf daarom verzoeken 

(art. 1231-10, 3° Ger.W.). Met zijn mening wordt rekening gehouden in verhouding tot zijn leeftijd en 

maturiteit.1204 

  

                                                                                                                                                                                     
1202

 Zie over de afweging in de rechtspraak tussen het behoud van de banden met de oorspronkelijke familie en de volledige 
integratie in het nieuwe gezin, gevormd door zijn ouder en de echtgenoot-stiefouder : R. UYTTENDAELE, “De volle 
eenouderadoptie” in P. SENAEVE (ed.), Adoptie. Verlatenverklaring van minderjarigen, Leuven, Acco, 1990, (89) 109-111, de 
auteur is van oordeel dat de gewone adoptie vaak de geschikte adoptievorm is in die situatie; In dezelfde zin: M. BEAGUE, 
“Quel est l’état actuel et quelles sont les perspectives d’avenir de la reconnaissance juridique du beau-parent dans les 
familles recomposées?”, Journ.dr.jeun. 2007, afl. 268, (3) 15. 
1203

 Vgl. Analyse réalisée par la Coordination des ONG pour les droits de l’enfant avec le soutien du Ministère de la 
Communauté française, Direction générale de la Culture – Service général de la jeunesse et de l’éducation permanente, 
Intérêt supérieur de l’enfant et droit de l’enfant et/ou droit à l’enfant ? Le cas particulier de l’adoption, 2-3, www.lacode.be 
(laatst geconsulteerd op 04/04/2007). 
1204

 N. GALLUS, “La nouvelle loi sur l’adoption” in D. PIRE (ed.), Droit des familles. Commission université-Palais. Université 

de Liège nr. 92, Luik, Anthemis, 2007, (109) 144. 
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HOOFDSTUK 2. GEZAG ZONDER AFSTAMMING 

 

Inleiding  

358. In het eerste hoofdstuk van dit deel werd de binding tussen gezag en afstamming onderzocht. 

Er werd aangetoond dat gezag over minderjarigen in de eerste plaats wordt gevestigd op basis van 

de gewone regels inzake afstamming. Het afstammingsrecht werkt daarbij als familierechtelijk 

aanknopingspunt en wijst de personen aan die boven allen worden geacht het beste het gezag over 

een bepaald minderjarig kind uit te kunnen oefenen. Ingeval de gevestigde afstammingsband(en) 

echter niet functioneel is (zijn) en zelfs naar de toekomst toe er niets meer van valt te verwachten, 

kunnen adoptieve afstammingsbanden als bijzondere maatregel van jeugdbescherming worden 

gevestigd.  

 

In dit tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de vestiging van (bepaalde aspecten) van gezag over 

minderjarigen zonder dat een afstammingsband vereist is. In eerste instantie wordt het voogdijgezag 

besproken dat, zoals verder wordt aangetoond (Infra, nr. 362), als opvangnet fungeert ingeval er 

geen personen meer zijn die het ouderlijk gezag kunnen uitoefenen. Daarnaast bestaan er vormen 

van gezag die hetzij het gezag opdelen hetzij voor een wettelijke dan wel rechterlijke beperking van 

de uitoefening van het gezag door de titularissen zorgen. Bedoeld zijn de pleegvoogdij enerzijds en 

het recht op persoonlijk contact alsook de materiële bewaring door derden anderzijds. 

359. Inzake het gezag zonder afstamming bestaan meerdere rechtsfiguren die elk een eigen 

finaliteit hebben en uiteenlopende rechtsgevolgen genereren. In tegenstelling tot hoofdstuk 1 wordt 

om die reden geopteerd om de ratio legis, de grondslagen, de stabiliteit en ten slotte de beginselen 

afzonderlijk per rechtsfiguur te bestuderen. Telkens wordt het gehanteerde denkkader toegepast.  

 

Vooreerst wordt de rechtsfiguur van de voogdij bestudeerd die voor meerdere aspecten inzake gezag 

leidt tot een omzetting van het ouderlijk gezag in een voogdijgezag. Vervolgens worden 

achtereenvolgens de pleegvoogdij, het recht op persoonlijk contact en de materiële bewaring door 

derden bestudeerd.  

Afdeling 1. Voogdij 

§ 1. Ratio legis 

360. In de rechtsleer wordt de voogdij omschreven als een privaatrechtelijke rechtsregeling 

waarbij aan één of meerdere voogden de (inzonderheid door de vrederechter, zo ook door de 

toeziende voogd en door het O.M.) gecontroleerde bevoegdheid wordt toegekend om enerzijds het 

gezag over de persoon van de pupil en anderzijds het wettelijke beheer over zijn goederen waar te 

nemen in de specifieke wettelijk omschreven hypothesen.1205  

 

De voogdij is aldus geen instelling die tot doel heeft afstammingsbanden te creëren, noch fungeert 

het afstammingsrecht hier als familierechtelijk aanknopingspunt. De voogd beschikt enkel over 

bepaalde bevoegdheden van het ouderlijk gezag.1206 Het voogdijrecht knoopt aan bij de regelgeving 
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 S. MOSSELMANS, “Voogdij” in APR, Mechelen, Kluwer, 2004, 3, nr. 3. 
1206

 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 1135. 
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inzake ouderlijk gezag (Infra, nr. 362). De plaats in het Burgerlijk Wetboek als afzonderlijke titel na 

“Titel IX. Ouderlijk gezag” bevestigt dit.  

Volledigheidshalve moet nog worden gewezen op een bijzondere vorm van voogdij die een eigen 

finaliteit dient, nl. de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (zie art. 479 van de 

Programmawet (I) van 24 december 20021207). Deze vorm van voogdij die specifiek gericht is op de 

opvang van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling blijft verder buiten beschouwing in dit 

doctoraal proefschrift.1208 

361. De wetgeving1209 inzake voogdij werd grondig hervormd bij de wetten van 27 maart 20011210 

en 29 april 20011211, zoals gerepareerd bij wet van 13 februari 20031212.1213  

 

De hervorming van het voogdijrecht werd ingegeven door meerdere redenen. Ten eerste zouden de 

oude bepalingen inzake voogdij te ingewikkeld, te strikt en te formalistisch zijn geweest en 

bovendien aanleiding hebben gegeven tot zoveel kosten dat zij niet nauwgezet konden worden 

nageleefd. Ten tweede bleek dat een doeltreffend beheer door de voogd onmogelijk zou zijn 

geworden ingeval de letter van de wet werd nageleefd en werd vertraging veroorzaakt door de 

talrijke organen die op de voogd toezicht uitoefenden. Ten derde zou de geldende regeling ook niet 

aangepast zijn geweest aan de huidige socio-economische realiteit. Ten slotte waren de meeste 

bepalingen niet gewijzigd sedert de invoering van de Code Napoléon, toen het de wetgever vooral 

erom te doen was het familievermogen in stand te houden: voogdij werd hoofdzakelijk als 

goederenbeheer beschouwd. Het voogdijstelsel was nog steeds gebaseerd op de familie in de ruime 

zin van het woord en de familieraad strekte er toe de grootouders en de verdere bloedverwanten in 

de zijlijn een rol te laten spelen. Thans zou het gezinsleven evenwel doorgaans beperkt zijn tot het 

kerngezin (ouders-kinderen en eventueel regelmatig contact met de grootouders). Het 

familievermogen zou als economische basis van het gezin meestal aan belang ingeboet hebben en 

vervangen zijn door inkomsten verworven los van de familie. Er zou bovendien meer aandacht 

worden geschonken aan de persoon van het minderjarige kind zelf dan aan zijn vermogen. Bijgevolg 

moest de voogdij aan die evolutie worden aangepast.1214  

362. De voogdij strekt sinds de wet van 29 april 2001 tot bescherming van een minderjarig kind 

ingeval er geen ouders zijn, beide ouders of de enige ouder overleden is, dan wel in de voortdurende 

onmogelijkheid verkeren resp. verkeert om het ouderlijk gezag uit te oefenen (art. 375, tweede lid en 
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 BS 31 december 2002.  
1208

 Zie hierover uitgebreid: C. CASTELEIN, “De Wet voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” in P. SENAEVE 
en F. SWENNEN (eds.), De hervormingen in het personen- en familierecht 2002-2003, Antwerpen, Intersentia, 2003, 41-99; 
C. CASTELEIN, “Voogdij niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2006). 
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 Zie voor een rechtshistorisch overzicht tot 1983: H. NUYTINCK m.m.v. R. GOTZEN, Voogdij over minderjarigen. Een 

voorstel tot hervorming in Acta Falconis 1983/4, Antwerpen, Kluwer, 1983, 12-32, alwaar drie belangrijke wijzigingen sedert 
1804 werden opgemerkt: 1° Wet van 10 augustus 1909 die enkele discriminaties ten aanzien van de voogdes ophief; 2° Wet 
van 7 maart 1938 die de voogdij over natuurlijke kinderen inrichtte en 3° Wet van 10 maart 1975 die de laatste 
discriminaties ten aanzien van de vrouw wegwerkte.  
1210

 BS 31 mei 2001. 
1211

 BS 31 mei 2001; Zie voor een uiteenzetting van de voorgeschiedenis en krachtlijnen van deze wet uitgebreid: M. 
VERRYCKEN, “De nieuwe voogdijwet: een eerste verkenning”, TPR 2001, (1423) 1427-1435. 
1212

 BS 25 maart 2003. 
1213

 Voor een uitgebreide toelichting van de nieuwe regels inzake vermogensbeheer, zie T. WUYTS, Vermogensbeheer door 

ouder(s), voogd en voorlopig bewindvoerder, Antwerpen, Intersentia, 2005, 314 p.  
1214

 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, Verslag namens de 
commissie justitie, Parl.St. Senaat 2000-01, nr. 2-509/6, 2-3.  
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art. 389 BW). De gedeeltelijke voogdij werd bij voornoemde wet afgeschaft. Een combinatie van 

oorzaken is ook mogelijk.1215  

 

Ingeval de afstamming niet is vastgesteld ten aanzien van een van de ouders of indien een van beide 

overleden of vermoedelijk afwezig is dan wel in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te 

geven, oefent de andere dat gezag alleen uit (art. 375, eerste lid BW). De wetgever drukt hiermee het 

beginsel uit dat het ouderlijk gezag blijft bestaan tot zolang één van beide ouders in staat is om het 

uit te oefenen.1216 Dit is meteen ook de belangrijkste wijziging die de hervorming heeft aangebracht 

wat betreft de vestiging van gezag over minderjarigen. De achterliggende gedachte is dat de 

langstlevende ouder de stabiliteit en de continuïteit in de opvoeding van het minderjarige kind het 

best kan garanderen.1217 De overlevende ouder voelde de organisatie van de voogdij bovendien aan 

als een disproportionele schending van zijn privacy.1218  

De voogdijregeling verhoudt zich actueel aldus ondergeschikt aan het ouderlijk gezag uitgeoefend 

door personen die worden aangewezen door het afstammingsrecht, en subsidiair, het adoptierecht. 

Slechts ingeval de vastgestelde afstammingsbanden deels dan wel volledig niet meer functioneel zijn, 

wordt de voogdij ingericht. Het voogdijrecht fungeert bijgevolg als opvangnet.  

363. Ook het voogdijrecht wordt georganiseerd vanuit het perspectief van het belang van het 

kind.1219 Het betreft het belang dat het minderjarige kind heeft bij de aanwijzing van de persoon die 

het meeste geschikt is om gezag over zijn persoon uit te oefenen en zijn goederen te beheren bij 

ontstentenis van ouders die dit kunnen doen.  

 

In die zin oordeelde het Hof van Cassatie bij arrest van 7 mei 1954 reeds dat “(…) de voogdij in het 

belang van de minderjarige wordt ingesteld”.1220 Het gehanteerde perspectief komt ook uitdrukkelijk 

tot uiting in de regels m.b.t. de aanwijzing van een voogd. De vrederechter weigert immers de 

aanwijzing van een bepaalde voogd te homologeren indien er “ernstige redenen zijn met betrekking 

tot het belang van het kind” (art. 392, laatste lid BW). Hij benoemt de voogd “die geschikt is om de 

minderjarige op te voeden en zijn goederen te beheren” (art. 393 BW). Indien “het belang van de 

minderjarige dit vereist”, kan hij de voogdij splitsen (art. 395, § 1 BW, Infra, nr. 364). 

                                                           
1215

 H. CASMAN en J.-P. MASSON, “La nouvelle législation sur la tutelle”, Rev.trim.dr.fam. 2002, (7) 7, nr. 1; S. 
MOSSELMANS, “Voogdij” in APR, Mechelen, Kluwer, 2004, p. 2, nr. 1. 
1216

 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, Verslag namens de 
commissie justitie, Parl.St. Senaat 2000-01, nr. 2-509/6, 3; Zie voor een toepassing van dit beginsel: Brussel 8 maart 2007, 
T.Fam. 2007, 89, noot T. WUYTS. 
1217

 S. MOSSELMANS, “Voogdij”, in APR, Mechelen, Kluwer, 2004, 33, nr. 47. 
1218

 Zie Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, Verslag namens 
de commissie justitie, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 50K576/9, 9; F. SWENNEN en K. JANSSENS, “Het nieuwe voogdijrecht”, 
RW 2001-02, (1) 2, nr. 5 en de verwijzingen aldaar; H. CASMAN, “De nieuwe voogdijwet”, Not.Fisc.M. 2001, (211) 213. 
1219

 Vgl. H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité élémentaire de droit civil Belge, II, Les personnes, Brussel, Bruylant, 1990, 1153, 
nr. 1236; C. DE BUSSCHERE, “Het nieuwe Belgische recht inzake de voogdij over minderjarigen: enkele aspecten en enkele 
beschouwingen”, T.Not. 2001, (356) 361. 
1220

 Cass. 7 mei 1954, Arr.Cass. 1954, 582; RW 1954-55, 216 en RCJB 1954, 176, noot R. DEKKERS, in casu oordeelde het Hof 
dat het belang van het kind ermee gediend kan zijn dat de familieraad twee voogden aanstelt waarvan één in het bijzonder 
wordt belast met de materiële bewaring van het kind of, hoewel zij een enkele voogd aanstelt, de familieraad voorlopig de 
bewaking van het kind aan een andere persoon dan de aangestelde voogd wordt toevertrouwd; Zie ook: Cass. 11 januari 
1973, Arr.Cass. 1973, 488; H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité élémentaire de droit civil Belge, II, Les personnes, Brussel, 
Bruylant, 1990, 1156. 
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Ten slotte zijn de bevoegdheden die aan de voogd worden toegekend ook functionele bevoegdheden. 

De aangewezen voogd moet die bevoegdheden uitoefenen in het belang van het minderjarige 

kind.1221 

364. In beginsel duidt de vrederechter één voogd aan die zorg draagt voor de persoon van de 

minderjarige en diens goederen beheert (enkelvoudigheid van de voogdij).1222 Met als doel meer 

aandacht te besteden aan de persoon van de minderjarige1223 werd de vroegere pretoriaanse regel 

van de opsplitsing van de voogdij1224 geconsolideerd door art. 395, § 1 BW. Indien het belang van het 

minderjarige kind zulks wegens uitzonderlijke omstandigheden vereist, kan de vrederechter de 

voogdij splitsen door een voogd over de persoon en een voogd over de goederen te benoemen.1225 

Hetzelfde geldt voor de toeziende voogdij (art. 402, derde lid BW j° art. 395 BW), ingeval de voogdij 

ook is opgesplitst en als zulks het belang van de minderjarige dient.1226 

 

Deze uitzonderlijke omstandigheden mogen vrij ruim worden uitgelegd.1227 De splitsing heeft volgens 

de wetgever maar zin ingeval het om een vermogen van enige omvang gaat of ingeval de specificiteit 

van het vermogen een splitsing kan verantwoorden.1228 Dit sluit niet uit dat ook persoonlijke 

omstandigheden zoals bv. de zorg voor een gehandicapt minderjarig kind, dergelijke splitsing kunnen 

rechtvaardigen.1229  

Merk op dat in tegenstelling tot het afstamming- en adoptierecht, de wet het minderjarige kind niet 

beoogt te plaatsen in een (vervangende) gezinssituatie. Het ideale opgroeikader voor een 

minderjarig kind (Supra, nr. 43) speelt in het voogdijrecht aldus geen rol. Hieruit blijkt eens te meer 

dat het voogdijrecht een opvangfunctie vervult. De wet sluit zelfs de gezamenlijke uitoefening van de 

voogdijopdracht door een echtpaar of een samenwonend paar uit.1230 Enkel de splitsing is 

                                                           
1221

 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 1136. 
1222

 Zie uitgebreid: T. WUYTS, Vermogensbeheer door ouder(s), voogd en voorlopig bewindvoerder, Antwerpen, Intersentia, 
2005, 15-18. 
1223

 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij, Memorie van Toelichting, Parl.St. 
Kamer 1999-2000, nr. 50K0576/001, 9. 
1224

 Cass. 7 mei 1954, Arr.Cass. 1954, 582; RW 1954-55, 216 en RCJB 1954, 176, noot R. DEKKERS; Kort Ged. Luik 19 maart 
1986, Ann.dr.Liège 1989, 288; P. SENAEVE, Compendium van het Personen- en Familierecht, Leuven, Acco, 2000, ed. 5, nr. 
1238; F. SWENNEN en K. JANSSENS, “Het nieuwe voogdijrecht”, RW 2001-02, (1) 8. 
1225

 Zie bv. Vred. Barvaux 30 januari 2002, T.Vred. 2002, 391: in casu de aanstelling van een advocaat als voogd over de 
goederen omwille van de vermogensrechtelijke moeilijkheden in het kader van de nalatenschap van de moeder of het risico 
dat het ouderlijke huis in beslag wordt genomen door hypothecaire schuldeisers; Vred. Sankt Vith 6 maart 2002, T. Vred. 
2002, 405: in casu had de voogd zich schuldig gemaakt aan ontrouw in het beheer, maar was wel als enige bereid om de 
verzorging van de verlengd minderjarige voort te zetten; De opsplitsing is ook mogelijk bij de zgn. “testamentaire voogdij”, 
zie uitgebreid: T. WUYTS, Vermogensbeheer door ouder(s), voogd en voorlopig bewindvoerder, Antwerpen, Intersentia, 
2005, nr. 23, 16-17 en verder C. DE BUSSCHERE, “Art. 392 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2002), nr. 59. 
1226

 M. VERRYCKEN, “De nieuwe voogdij: een eerste verkenning”, l.c., 1489. 
1227

 De Federatie van Notarissen had ervoor gepleit dat die mogelijkheid niet uitzonderlijk zou zijn: Parl.St. Kamer 1999-
2000, nr. 50K576, 17; C.-E. DE FRESART, “Tutelle et administration légale au quotidien” in J. SOSSON (ed.), Tutelle et 

administration légale. Questions d’applications des lois du 29 avril 2001 et du 13 février 2003, Brussel, Larcier, 2005, (193) 
197, nr. 10; M. GRÉGOIRE, "La loi du 29 avril 2001 modifiant les dispositions légales en matière d' autorité parentale et de 
tutelle", Rev.not.b. 2002, (130) 148; S. MOSSELMANS, "Werking van de voogdij inzake het vermogen" in P. SENAEVE, J. 
GERLO en F. LIEVENS (eds.), De hervorming van het voogdijrecht, Antwerpen, Intersentia, 2002, (101) nr. 253, voetnoot 5. 
1228

 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, Verslag namens de 
commissie justitie, Parl.St. Senaat 2000-01, nr. 2-509/6, 13; Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen 
inzake de voogdij over minderjarigen, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 50K576/9, 8. 
1229

 H. CASMAN, "De nieuwe voogdijwet", Not.Fisc.M. 2001, 220. 
1230

 Zie in die zin bv. ook art. 353-11 BW inzake de adoptie van een onbekwaamverklaarde. Ingeval een 
onbekwaamverklaarde wordt geadopteerd door een echtpaar of een samenwonend paar, moet luidens voornoemde 
bepaling de vrederechter de ene partner aanwijzen tot voogd en de andere tot toeziende voogd.  
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mogelijk.1231 Dit valt te betreuren en leidt tot een sterke discrepantie met de visie van de wetgever 

die tot uiting komt in het afstamming- en adoptierecht (Supra, nrs. 253 en 337). 

§ 2. Voogdij als opvangnet voor een onbestaande of niet-functionele afstammingsband 

A. Mogelijke hypothesen 

365. Een afstammingsband kan onbestaande zijn (“wettelijk onbekend”) of om twee redenen 

gedeeltelijk dan wel volledig niet (meer) functioneel zijn (art. 375, tweede lid en art. 389 BW): 

1° omdat de persoon t.a.v. wie een afstammingsband werd vastgesteld, is overleden; 

2° omdat de persoon t.a.v. wie een afstammingsband werd vastgesteld in de voortdurende 

onmogelijkheid verkeert om het ouderlijk gezag uit te oefenen. 

De situaties bedoeld onder 1° leidt er toe dat de afstammingsband volledig niet (meer) functioneel is. 

Daarentegen heeft de voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen niet 

noodzakelijk tot gevolg dat alle rechten en plichten verbonden aan de afstammingsband niet meer 

de facto kunnen worden nageleefd of dat die band niet meer beleefd kan worden. Hierna worden 

voornoemde hypothesen van naderbij onderzocht.  

Volledigheidshalve kan er nog op worden gewezen dat ook de intrekking van de ontvoogding tot het 

ontstaan van de voogdij kan leiden (art. 486 BW).  

366. Zoals aangegeven kunnen er maximaal twee personen titularis zijn van het ouderlijk gezag 

(Supra, nr. 138). Er moet aldus tweemaal onderzocht worden of één van de voornoemde hypothesen 

van toepassing is.1232 Het subsidiariteitsbeginsel (Supra, nr. 362) vereist dat er geen functioneel 

ouderschap met een persoon mag overblijven opdat de voogdij kan ontstaan. Is dit niet het geval, 

dan oefent de persoon die het ouderlijk gezag nog kan uitoefenen, in alle gevallen, zelfs al zou zijn rol 

eerder beperkt zijn gebleven, het ouderlijk gezag uit over het minderjarige kind. Dit kan er toe leiden 

dat een ouder die zich jaren niet meer bekommerd heeft om zijn minderjarig kind, plots het ouderlijk 

gezag over dat kind moet uitoefenen.1233   

 

367. De hierboven opgesomde hypothesen kunnen zich uiteraard ook voordoen na adoptie. De 

volle adoptie wordt gelijkgesteld met een afstammingsband vastgesteld overeenkomstig de gewone 

regels inzake afstamming (zie art. 356-1, eerste lid BW) en volgt aldus integraal bovenstaande 

regeling. Bij de gevolgen van een gewone adoptie worden deze hypothesen uitdrukkelijk vermeld in 

art. 353-8, tweede lid BW1234 en art. 353-9, tweede lid BW1235, aangezien een gewone adoptie er niet 

                                                           
1231

 C. DE BUSSCHERE, “Het nieuwe Belgische recht inzake de voogdij over minderjarigen: enkele aspecten en enkele 
beschouwingen”, T.Not. 2001, (356) 383, nr. 60; H. CASMAN en J.-P. MASSON, “La nouvelle législation sur la tutelle”, 
Rev.trim.dr.fam. 2002, (7) 18-19.  
1232

 Zie uitgebreid: M. VERRYCKEN, “De nieuwe voogdij: een eerste verkenning”, TPR 2001, (1423) 1437-1440; S. 
MOSSELMANS, “Voogdij” in APR, Mechelen, Kluwer, 2004, 32, nr. 43. 
1233

 F. SWENNEN en K. JANSSENS, “Het nieuwe voogdijrecht”, RW 2001-02, (1) 2, nr. 5; S. MOSSELMANS, “Voogdij” in APR, 
Mechelen, Kluwer, 2004, 32-36; dit geldt ook bij nieuw samengestelde gezinnen alwaar er een stiefouder of partner is die 
reeds jaren het kind met de overleden ouder heeft opgevoed: M. BEAGUE, “Quel est l’état actuel et quelles sont les 
perspectives d’avenir de la reconnaissance juridique du beau-parent dans les familles recomposées?”, Journ.dr.jeun. 2007, 
afl. 268, (3) 9-10. 
1234

 Artikel 353-8 BW handelt over de gevolgen inzake ouderlijk gezag na een gewone adoptie door één persoon. 
1235

 Artikel 353-9 BW handelt over de gevolgen inzake ouderlijk gezag na een gewone adoptie door enerzijds twee personen 
en anderzijds de echtgenoot of samenwonende partner van een ouder.  
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toe leidt dat de afstammingsband met de oorspronkelijke familie volledig wordt doorbroken. Er is in 

die artikelen echter sprake van “onmogelijkheid” zonder dat dit “voortdurend” moet zijn. Uit de 

bestaande analogie met de gewone regels inzake afstamming op dit vlak en de samenhang met art. 

389 BW, moet echter worden aangenomen dat de wetgever de “voortdurende onmogelijkheid” in de 

zin van art. 389 BW heeft bedoeld.  

 

B. De ontstentenis van een afstammingsband 

368. Het is logisch dat als een minderjarig kind geen vastgestelde afstammingsband (meer) heeft 

t.a.v. een persoon, a fortiori aangenomen kan worden dat er niemand ouderlijk gezag uitoefent. Dit 

moet evenwel worden genuanceerd. Het is best denkbaar dat een persoon de facto ouderlijk gezag 

uitoefent over een minderjarig kind. Het bezit van staat fungeert overigens nog steeds als primair 

bewijsmiddel bij de vestiging van een afstammingsband door middel van een gerechtelijk onderzoek 

(Supra, nr. 179). Niettemin hecht het recht geen juridische gevolgen aan een feitelijke band tot 

zolang die niet in rechte werd vastgesteld. Artikel 389 BW benoemt dit zelfs als “wettelijk onbekend”.  

 

369. Bij gewone adoptie kan er zich een bijzondere situatie voordoen. De gewone adoptie kan 

worden herroepen t.a.v. beide adoptanten of de enige adoptant (Supra, nr. 324). De herroeping t.a.v. 

beide adoptanten of de enige adoptant heeft tot gevolg dat de adoptieve afstammingsbanden 

ophouden te bestaan, met uitzondering van de huwelijksbeletselen (art. 354-3 BW). Welnu, art. 354-

2 BW laat de vader en de moeder of een van beide toe om de jeugdrechtbank te verzoeken dat het 

minderjarige kind opnieuw onder hun ouderlijk gezag wordt geplaatst. Ingeval de jeugdrechtbank dit 

verzoek inwilligt, ontstaat er geen voogdij (Supra, nr. 320).  

 

C. Overlijden 

370. Het overlijden is geen oorzaak tot beëindiging van een afstammingsband, ongeacht de wijze 

waarop die band werd vastgesteld (Supra, nr. 315). Niettemin heeft het overlijden wel tot gevolg dat 

de afstammingsband niet meer functioneel is nu die band niet meer beleefd kan worden, noch de 

rechten en plichten die daar de facto uit voortvloeien door de overledene nageleefd kunnen worden.  

 

§ 3. Voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen 

A. Toepassingsvoorwaarden 

371. Overeenkomstig art. 389 BW wordt vereist: 

1° de ontstentenis van een andere ouder die het ouderlijk gezag kan uitoefenen; 

2° de onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen; 

3° die onmogelijkheid moet voortdurend zijn; 

4° en moet juridisch zijn vastgesteld in of volgen uit een vonnis of arrest.  

Deze toepassingsvoorwaarden worden hierna onderzocht. 

B. De ontstentenis van een andere ouder die het ouderlijk gezag kan uitoefenen 
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372. Sedert de wet van 29 april 2001 ontstaat de (gedeeltelijke) voogdij niet meer ingeval er één 

ouder is of overblijft die het ouderlijk gezag kan uitoefenen (zie art. 389 BW en art. 375, tweede lid 

BW). Indien het minderjarige kind aldus twee ouders heeft die beide nog in leven zijn, kan geen 

voogdij ontstaan indien slechts één van beide in de voortdurende onmogelijkheid verkeert om het 

ouderlijk gezag uit te oefenen (Supra, nr. 362). De ouder die niet in die onmogelijkheid verkeert, 

oefent dan van rechtswege het ouderlijk gezag alleen uit (art. 375, eerste lid BW).1236 In de rechtsleer 

wordt er op gewezen dat daarmee voorbij wordt gegaan aan nieuw samengstelde gezinnen waarbij 

een ouder samen met zijn/haar nieuwe partner jarenlang voor het kind hebben gezorgd terwijl de 

andere ouder er niet meer naar om heeft gekeken. Welnu, na overlijden van de ouder die het 

minderjarige kind wel nog verzorgde, oefent de langstlevende ouder het ouderlijk gezag uit tenzij de 

stiefouder het minderjarige kind inmiddels geadopteerd zou hebben.1237 

 

C. De onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen 

373. De onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen kan ofwel voortvloeien uit bepaalde 

juridische situaties, ofwel in rechte worden vastgesteld.  

 

De wet vermoedt op onweerlegbare wijze dat een persoon die verlengd minderjarig wordt verklaard, 

gerechtelijk onbekwaam wordt verklaard of vermoed of verklaard wordt afwezig1238 te zijn, in de 

onmogelijkheid is om het ouderlijk gezag uit te oefenen (art. 389, tweede lid BW). Voor de persoon 

die verlengd minderjarig of onbekwaam wordt verklaard, volgt dit logischerwijze uit de rechterlijke 

vaststelling dat deze persoon niet in staat is om zichzelf te leiden en zijn eigen goederen te beheren. 

A fortiori kan aangenomen worden dat hij ook niet in staat is om het gezag over de persoon van zijn 

minderjarig kind uit te oefenen alsook de goederen ervan te beheren.1239 Uit het vonnis of arrest van 

vermoede of verklaarde afwezigheid volgt dat de persoon niet teruggevonden kan worden en er 

onzekerheid heerst over zijn bestaan. Uiteraard kan deze persoon nog moeilijk het gezag uitoefenen.  

In de andere gevallen moet de rechter de onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen 

vaststellen in een vonnis of arrest.1240  

374. Enkele voorbeelden van omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot de onmogelijkheid 

het ouderlijk gezag uit te oefenen zijn: 

- een langdurige gevangenisstraf1241; 

                                                           
1236

 Zie bv. Jeugdrb. Luik 30 juni 2004, Rev.trim.dr.fam. 2005, 556; Kort Ged. Namen 8 maart 2002, RRD 2002, 208. 
1237

 F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 167, nr. 279. 
1238

 Artikel 389 BW werd niet gewijzigd door de wet van 9 mei 2007 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de 
afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden, BS 21 juni 2006; De rechtbank kan sedert voornoemde wet het 
vermoeden van afwezigheid vaststellen ingeval een persoon sinds meer dan drie maanden niet meer verschijnt in zijn 
woon- of verblijfplaats en men van hem gedurende ten minste drie maanden geen nieuws heeft ontvangen en daaruit 
onzekerheid voortvloeit over zijn leven of zijn dood (art. 112, § 1 BW); Zie uitgebreid: C. AERTS, “Afwezigheid en 
gerechtelijke verklaring van overlijden. Commentaar op de Wetten van 9 en 10 mei 2007”, T.Fam. 2008, 65-72. 
1239

 Vgl. S. MOSSELMANS, “Art. 389 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2003), nr. 20; F. SWENNEN en K. 
JANSSENS, “Het nieuwe voogdijrecht”, RW 2001-02, (1) 3, nr. 10. 
1240

 Dit is bv. het geval indien een ouder onder voorlopig bewind werd geplaatst of er een gerechtelijke raadsman aan werd 
toegevoegd. De rechter moet in concreto vaststellen of die onmogelijkheid aanwezig is, zie: F. SWENNEN en K. JANSSENS, 
l.c., 3, nr. 11. 
1241

 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, Memorie van 
toelichting, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 50K576/1, 15; H. CASMAN en J.-P. MASSON, l.c., 10; N. GALLUS, "Aspects du 
nouveau droit de la tutelle" in Y.-H. LELEU (ed.), Les incapacités, Luik, CUP vol. nr. 60, 2003, (181) 193 ; J. GERLO, Handboek 



263 
 

- een langdurige verdwijning1242; 

- een langdurige internering1243; 

- een langdurige psychiatrische opname1244; 

- een gedwongen opname in een ziekenhuis of verpleging in een gezin op basis van de wet van 26 

juni 19901245;  

- de aanwijzing van een voorlopig bewindvoerder1246; 

- de toevoeging van een gerechtelijk raadsman1247;  

- de langdurige ziekte of een medische toestand die geen aanleiding heeft gegeven tot de organisatie 

van enig beschermingsstatuut (coma, algehele verlamming met verlies van de mogelijkheid nog een 

eigen wil te uiten)1248; 

- de langdurige vestiging in het buitenland.1249 

375. Uit voorgaande voorbeelden kunnen twee belangrijke kenmerken worden weerhouden die 

meteen ook het onderscheid met de ontzetting van het ouderlijk gezag benadrukken en aantonen 

waarom de ontzetting geen aanleiding kan geven tot de onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te 

oefenen zoals bedoeld in art. 389 BW 

 

Ten eerste moet de oorzaak van de onmogelijkheid voortvloeien uit een bepaalde omstandigheid 

waarvan het voortduren niet door de wil van de betrokken ouder wordt beïnvloed. De ouder(s) 

moeten boven alle anderen krachtens de wet het ouderlijk gezag uitoefenen. Dit wordt in beginsel 

geacht in het belang van het minderjarige kind te zijn (zie art. 7.1. IVRK). De omstandigheden die 

aanleiding geven tot de ontzetting van het ouderlijk gezag worden daarentegen wel door de wil van 

de betrokken ouder bepaald.1250 Het hof van beroep te Brussel oordeelde1251 in die zin dan ook 

                                                                                                                                                                                     
voor familierecht 1. Personen- en familierecht, Brugge, die Keure, 2003, nr. 781; F. SWENNEN en K. JANSSENS, l.c., 3, nr. 11; 
M. VERRYCKEN, l.c., 10, nr. 22; Zie bv. Rb. Nijvel 19 december 2002, Rev.trim.dr.fam. 2004, 408. 
1242

 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, Memorie van 
toelichting, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 50K576/1, 15; H. CASMAN en J.-P. MASSON, l.c., 8; J. GERLO, o.c., nr. 781; M. 
VERRYCKEN, l.c., 10, nr. 22; Zie bv. Rb. Nijvel 10 oktober 2002, Rev.trim.dr.fam. 2004, 403. 
1243

 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, Memorie van 
toelichting, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 50K576/1, 15; H. CASMAN en J.-P. MASSON, l.c., 9; N. GALLUS, l.c., 193; J. GERLO, 
o.c., nr. 781; S. MOSSELMANS, l.c., nr. 25; F. SWENNEN en K. JANSSENS, l.c., p. 3, nr. 11; M. VERRYCKEN, l.c., 10, nr. 22. 
1244

 S. MOSSELMANS, l.c., nr. 25 ; M. VERRYCKEN, l.c., p. 10, nr. 22. 
1245

 F. SWENNEN en K. JANSSENS, l.c., p. 3, nr. 11; M. VERRYCKEN, l.c., p. 10, nr. 22; S. MOSSELMANS, l.c., nr. 25. 
1246

 S. MOSSELMANS, l.c., nr. 25; F. SWENNEN en K. JANSSENS, l.c., 3, nr. 11; M. VERRYCKEN, l.c., 10, nr. 22; Zie bv. Rb. Nijvel 
24 oktober 2002, Rev.trim.dr.fam. 2004, 406. 
1247

 S. MOSSELMANS, l.c., nr. 25 ; F. SWENNEN en K. JANSSENS, l.c., p. 3, nr. 11. 
1248

 H. CASMAN en J.-P. MASSON, l.c., 9; J. GERLO, o.c., nr. 781; S. MOSSELMANS, l.c., nr. 25; M. VERRYCKEN, l.c., 10, nr. 22. 
1249

 S. MOSSELMANS, l.c., nr. 25; M. VERRYCKEN, l.c., p. 10, nr. 22; Zie bv. Rb. Nijvel 27 juni 2002, Rev.trim.dr.fam. 2004, 
402: in casu had de vader zich op duurzame wijze gevestigd in de Verenigde Staten en werd het kind lange tijd reeds 
opgevoed door de moeder en haar partner in België. De moeder kwam te overlijden. De vader erkende dat hij niet het 
ouderlijk gezag kon uitoefenen. De rechter oordeelde dat het in het belang van het kind was dat de vader in de 
voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen werd verklaard.  
1250

 De situaties die aanleiding geven tot de ontzetting zijn immers: 1° het plegen door de ouder van een misdrijf op de 
persoon van de minderjarige of met behulp ervan; 2° de ouder die door een slechte behandeling, misbruik van gezag, 
kennelijk slecht gedrag of erge nalatigheid, de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van het kind in gevaar heeft 
gebracht; 3° de ouder die huwt met een persoon ontzet uit het ouderlijk gezag (art. 32 Jeugdbeschermingswet); zie 
uitgebreid: J. PUT, Handboek jeugdbeschermingsrecht, Brugge, die Keure, 2010, 468-469; De maatregel wordt daarenboven 
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terecht dat een ernstige tekortkoming aan de verplichtingen als ouder geen aanleiding kan geven tot 

de ‘onmogelijkheid’ het ouderlijk gezag uit te oefenen. De ouder kan dit immers wel uitoefenen, 

alleen laat hij dit na te doen.1252  

Ten tweede moet de oorzaak van de onmogelijkheid tot gevolg hebben dat het ouderlijk gezag in zijn 

geheel niet meer uitgeoefend kan worden door de betrokken ouder. De ontzetting van het ouderlijk 

gezag kan tijdelijk, gedeeltelijk en beperkt zijn. Aldus impliceert ze niet noodzakelijk een 

voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag in zijn geheel uit te oefenen. De wet laat de 

jeugdrechter toe om een specifiek beschermingsregime uit te werken (de zgn. provoogdij1253). De 

ontzetting kadert ook in een geheel van maatregelen van jeugdbescherming. Het behoud van het 

algemene toezicht daarop bij de jeugdrechter is aldus raadzaam.1254 Hierbij rijst echter nog het 

probleem dat er voor de ouder die niet in staat blijkt te zijn om de goederen van de minderjarige te 

beheren, maar wel nog in staat is om het gezag uit te oefenen over de persoon, geen tussenregime 

bestaat.1255 Hetzelfde probleem rijst in de situatie dat de minderjarige nog een andere ouder heeft 

die wel het ouderlijk gezag volledig kan uitoefenen.1256  

D. Voortdurend 

376. Een gewone tijdelijke verhindering van een ouder kan geenszins leiden tot het ontstaan van 

de voogdij.1257 De parlementaire voorbereiding verduidelijkt dat de rechtbank rekening houdend met 

de omstandigheden van elk geval en met het belang van het minderjarig kind, moet beslissen of de 

wettelijke voorwaarden vervuld zijn.1258 Het belang van het minderjarige kind vormt op zich geen 

toepassingsvoorwaarde maar wordt geconcretiseerd door de opgesomde toepassingsvoorwaarden. 

Hiermee wordt echter wel duidelijk benadrukt dat de besproken beschermingsregeling zich 

ondergeschikt verhoudt aan het ouderlijk gezag uitgeoefend door de ouder(s) (Supra, nr. 362). 

Slechts indien met zekerheid uit de feiten blijkt dat de rechten en plichten die voortvloeien uit het 

ouderlijk gezag op voortdurende wijze niet meer uitgeoefend kunnen worden door de ouder(s) 

(functioneel karakter), biedt de beschermingsregeling van de voogdij een oplossing. Een vergelijkbare 

terughoudendheid kan teruggevonden worden in het adoptierecht. De procedure van art. 1236bis 

                                                                                                                                                                                     
beoordeeld als een sanctie tegen de ouder(s) (Ibid., nr. 966). Desondanks oordeelde het Hof van Cassatie bij arrest van 10 
februari 1999, Arr.Cass. 1999, 177 dat de ontzetting geen ‘straf’ is maar een t.a.v. de ouder(s) getroffen maatregel die strekt 
tot bescherming van de minderjarige. In ieder geval weze duidelijk dat t.a.v. een ouder die voortdurend in de 
onmogelijkheid verkeert om het ouderlijk gezag uit te oefenen geen maatregel moet worden getroffen die strekt tot 
bescherming van de minderjarige. 
1251

 Voor een toepassing zie: Brussel 8 maart 2007, T.Fam. 2007, 89, noot T. WUYTS. 
1252

 Vgl. J. GERLO, o.c., nr. 782, die erop wijst dat het niet mogelijk lijkt om dergelijke procedure te voeren tegen bv. de 
langstlevende vader, die - o.m. na echtscheiding – jarenlang niet heeft omgekeken naar zijn minderjarig kind, dat op het 
ogenblik van het overlijden van de moeder onder haar exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag stond. 
1253

 Zie art. 34-35 Jeugdbeschermingswet. 
1254

 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, Memorie van 
toelichting, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 50K576/1, 15-16; H. CASMAN en J.-P. MASSON, l.c., 10; F. SWENNEN en K. 
JANSSENS, l.c., p. 3, nr. 12. 
1255

 Dit geldt onverminderd de vraagtekens die kunnen geplaatst worden bij art. 1236bis, § 3 Ger.W. alwaar de rechter die 
het verzoek inwilligt uitspraak moet doen over het behoud van het recht op genot bedoeld in art. 384 BW. Deze bepaling is 
niet van toepassing indien de ouder valt onder het onweerlegbare vermoeden van onmogelijkheid. Bovendien rijzen er 
vragen omtrent de inning en de besteding van de inkomsten van de minderjarige door de voogd ingeval de ouder(s) het 
vruchtgenot behouden (zie art. 405, § 1, in fine BW). 
1256

 Zie bv. Brussel 3 april 2007, T.Fam. 2007, 96, noot T. WUYTS. 
1257

 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, Memorie van 
toelichting, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 50K576/1, 15. 
1258

 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, Memorie van 
toelichting, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 50K576/1, 15. 
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Ger.W. is ook gebaseerd op de voorheen1259 in het adoptierecht bestaande procedure tot 

homologatie van een adoptie.1260 

 

377. De rechter beschikt terzake over een ruime beoordelingsmarge. Vast staat dat een korte 

gevangenisstraf niet voldoende is. Omgekeerd wordt niet vereist dat de onmogelijkheid blijvend 

is.1261 Ook het beschermingsregime kan immers worden beëindigd indien de onmogelijkheid ophoudt 

te bestaan (zie art. 1236bis, § 5 Ger.W.). De rechter is echter geen helderziende: er moet rekening 

worden gehouden met wat redelijkerwijze voorzienbaar is. Volgens sommige auteurs volstaat het dat 

de rechter oordeelt dat de onmogelijkheid enkele maanden duurt.1262 Het is echter aan de 

rechtspraak om dit concreet in te vullen.  

 

Wat dit punt betreft, bestaan er m.i. twee interpretaties. Ofwel wordt geoordeeld dat ‘voortdurend’ 

betekent dat het redelijkerwijze onvoorspelbaar is op het tijdstip van de beoordeling wanneer 

precies de onmogelijkheid zal ophouden of althans niet kan worden voorspeld dat dit ophoudt vóór 

de meerderjarigheid van het kind. Ofwel wordt het begrip ‘voortdurend’ in die zin geïnterpreteerd 

dat op het tijdstip van de beoordeling redelijkerwijze moet vaststaan dat de onmogelijkheid 

voldoende lange tijd zal voortduren waardoor het verantwoord is dat er (tijdelijk) een voogdij wordt 

ingericht.  

In laatstgenoemde situatie beoordeelt de rechter het belang van het minderjarige kind bij een 

functioneel ouderlijk gezag in concreto. Deze interpretatie leunt het dichtste aan bij wat in de 

parlementaire voorbereiding wordt bedoeld met ‘rekening houdend met het belang van het 

minderjarig kind’1263 en wordt ook bevestigd door de analogie met de voorheen bestaande procedure 

van homologatie bij adoptie. Het is evident dat aan de mening van de minderjarige passend gevolg 

wordt gegeven in functie van zijn leeftijd en maturiteit (art. 12 IVRK). Deze opvatting geeft niettemin 

aanleiding tot een grotere rechtsonzekerheid gelet op de beoordelingsruimte.  

E. Vastgesteld in of volgen uit een vonnis of arrest 

378. De onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen volgt van rechtswege uit het vonnis 

of arrest waarbij de betrokken ouder verlengd minderjarig, gerechtelijk onbekwaam wordt verklaard 

of vermoed dan wel verklaard wordt afwezig te zijn (art. 389, tweede lid BW). De wet bepaalt voor 

die situaties dat de uitspraak ter kennis moet gebracht worden van de vrederechter van het 

voogdijforum.1264  

 

                                                           
1259

 Vóór de hervorming bij wet van 24 april 2003, BS 16 mei 2003, ed. 3. 
1260

 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, Memorie van 
toelichting, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 50K576/1, 36. 
1261

 H. CASMAN en J.-P. MASSON, l.c., 8; N. GALLUS, l.c., 193; S. MOSSELMANS, l.c., nr. 26. 
1262

 H. CASMAN en J.-P. MASSON, l.c., 10. 
1263

 Vgl. met de beschermingsregeling die werd uitgewerkt in art. 142, eerste lid BW: zes maanden na de verdwijning van de 
overlevende of enige ouder werd het gezag over de persoon en het beheer van zijn goederen voorlopig geregeld 
overeenkomstig art. 389 e.v. BW De wetgever was aldus van oordeel dat het kind er belang bij had dat juridisch iemand 
werd aangewezen die ook daadwerkelijk het kind opvoedt, verzorgt en onderhoudt zelfs al is het op dat ogenblik niet 
duidelijk of de verdwenen ouder nog zal terugkeren vóór de meerderjarigheid. Artikel 142 BW werd opgeheven bij art. 34 
wet van 9 mei 2007, BS 21 juni 2006. 
1264

 Zie resp. art. 487quater, 2
de

 lid BW, art. 509, 2
de

 lid BW en art. 125 BW; zie uitgebreid: F. SWENNEN en K. JANSSENS, l.c., 
(1) 4, nr. 15. 
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379. In alle andere gevallen moet de voortdurende onmogelijkheid worden vastgesteld door de 

rechter in een vonnis of een arrest door middel van een afzonderlijke procedure (art. 1236bis 

Ger.W.). Ook hier bepaalt de wet dat de uitspraak ter kennis gebracht moet worden aan de 

vrederechter van het voogdijforum (art. 1236bis, § 3, tweede lid Ger.W.). 

 

§ 4. Grondslagen  

380. Zoals aangegeven (Supra, nr. 143), zijn grondslagen feitelijke gegevens waaraan het recht 

gevolgen hecht. In het kader van het voogdijrecht rijst de vraag op welke feitelijke gegevens het 

recht de aanwijzing van een voogd stoelt, m.a.w. wie wordt tot voogd aangewezen?  

 

De aanwijzing van een voogd gebeurt steeds door de rechter. De wetgever oordeelde bij de 

hervorming in 2001 dat de keuze van een voogd van primordiaal belang is. Teneinde de toekomst 

van het minderjarige kind zo veilig mogelijk te stellen, moesten alle automatismen in verband met de 

keuze van de voogd worden afgeschaft.1265 De grondslag is aldus steeds een rechterlijke beslissing.1266 

Dit moet echter worden genuanceerd. Ofwel homologeert de rechter een aangewezen voogd (art. 

392, laatste lid BW) ofwel benoemt hij zelf de voogd (art. 393 BW). 

Slechts ingeval niemand aanvaardt om de voogdij uit te oefenen, zelfs niet de materiële bewaring, 

worden de artikelen 63 tot 68 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn toegepast (art. 396, derde lid BW). Deze regel verhoudt zich uiterst 

ondergeschikt (zie art. 63 OCMW).1267  

381. De wet kent aan de ouder die het laatste het ouderlijk gezag uitoefent de bevoegdheid toe 

om een voogd aan te wijzen (art. 392, eerste lid BW). Dit vormt een wettelijk attribuut van het 

ouderlijk gezag.1268 Bovendien is dit de primaire wijze waarop een voogd wordt aangeduid.1269 

Bijgevolg kunnen zij de grootouders1270, hun (homoseksuele) partner1271, enz. tot voogd aanwijzen. 

Slechts indien de ouders geen gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid of indien het niet 

mogelijk was om hun keuze te volgen, wijst de vrederechter zelf een persoon aan tot voogd (art. 393 

BW). De wet gaat er aldus van uit dat de ouder(s) het beste geplaatst zijn om een voogd aan te 

wijzen.1272   

 

                                                           
1265

 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, Memorie van 
Toelichting, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 50K576/1, 8. 
1266

 Zie in die zin ook de verwerping van amendement nr. 34 dat tot doel had de aanstelling van een aangewezen voogd van 
rechtswege te laten geschieden: Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over 
minderjarigen, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 50K576/9, 36-37. 
1267

 Vgl. Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, Memorie van 
Toelichting, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 50K576/1, 19. 
1268

 F. SWENNEN en K. JANSSENS, “Het nieuwe voogdijrecht”, RW 2001-02, (1) 7, nr. 30; C. DE BUSSCHERE, “Art. 392 BW” in 
Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2002), nr. 1 en de verwijzingen aldaar.  
1269

 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, Memorie van 
Toelichting, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 50K576/1, 8; M. VERRYCKEN, “De nieuwe voogdij: een eerste verkenning”, TPR 
2001, (1423) 1472, nr. 79. 
1270

 S. MOSSELMANS, “Voogdij” in APR, Mechelen, Kluwer, 2004, 95, nr. 158. 
1271

 N. MASSAGER, “L’insémination artificiëlle avec donneur au profit des femmes formant un couple homosexuel”, (noot 
onder Jeugdrb. 18 maart 1997), JT 1998, (731) 733 ; T. ROBERT, “Gezags- en omgangsrechten m.b.t. het kind van een (ex-
)partner van hetzelfde geslacht: stand van zaken en perspectieven” (noot onder Jeugdrb. Antwerpen 3 oktober 2000), RW 
2002-03, (1190) 1192, nr. 10; P. SENAEVE, "Naar een statuut voor de lesbische meemoeder ? " (noot onder Arbitragehof 8 
oktober 2003), EJ 2003, (135) 137, nr. 8. 
1272

 C. DE BUSSCHERE, “Art. 392 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2002), nr. 2 en de verwijzingen aldaar.  
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382. In de trend van het gevolgde denkkader, kan er opnieuw een onderscheid worden gemaakt 

tussen objectieve en subjectieve criteria. De objectieve criteria geven in abstracto aan wat de wet 

acht in het belang van het minderjarige kind te zijn. De rechter stelt enkel de aan- of afwezigheid 

ervan vast. De subjectieve criteria laten de rechter toe om in concreto te oordelen.  

 

De vrederechter stelt vast dat: 

1° de persoon die overeenkomstig de wet door de ouder die het laatste het ouderlijk gezag heeft 

uitgeoefend, wordt aangewezen (art. 392, eerste lid BW); 

2° de kandidaat-voogd juridisch en feitelijk bekwaam is om tot voogd te worden aangewezen (art. 

397-398 BW)1273; 

3° de kandidaat-voogd de wil heeft om tot voogd te worden aangewezen (art. 392, laatste lid en art. 

396, eerste lid BW)1274; 

4° bij benoeming door de vrederechter, de kandidaat-voogd bij voorkeur een naast familielid is van 

de pupil (art. 393 BW).1275  

De vrederechter dient in concreto na te gaan: 

- bij homologatie: dat er geen “ernstige redenen met betrekking tot het belang van het kind, (…), 

uitsluiten dat de keuze van beide ouders of een van hen wordt gevolgd” (art. 392, laatste lid BW)1276; 

                                                           
1273

 Een opdeling wordt gemaakt tussen personen die onbekwaam zijn en personen die uitgesloten zijn om de 
voogdijopdracht op zich te nemen. De gronden tot onbekwaamheid laten aan de rechter geen appreciatiebevoegdheid 
(Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, Memorie van 
Toelichting, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 50K576/1, 19). De gronden van uitsluiting laten daarentegen uit hun aard zelf een 
appreciatiebevoegdheid aan de rechter over. Daarnaast valt de ontzetting van het recht om geroepen te worden tot het 
ambt van voogd (art. 31, 5° Sw. en 32-33 Sw. j° art. 31 Sw.) te vermelden. Eens uitgesproken, beschikt ook hier de 
vrederechter over geen appreciatiebevoegdheid. Dit geldt evenwel tijdens de tijd van de ontzetting (art. 34 Sw.), 
behoudens voor misdaden en wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd tijdens oorlogstijd (art. 
123sexies Sw.).  
1274

 Sedert de hervorming van het voogdijrecht in 2001 moet de aangewezen persoon steeds de voogdijopdracht 
aanvaarden (art. 392, laatste lid en art. 396, eerste BW). De aanvaarding berust op een uitdrukkelijke wilsuiting. Het is een 
persoonlijke opdracht (Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, 
Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Senaat 2000-01, nr. 2-509/6, 5). De voogdijopdracht gaat ook niet over op de 
erfgenamen (art. 404, laatste lid BW). De voogd ontvangt in beginsel geen vergoeding ter vervulling van de 
voogdijopdracht. Ook dit kan mede het vrijwillige karakter van de voogdijopdracht verklaren (N. GALLUS, “La nouvelle loi 
sur la tutelle”, JT 2002, (73) 75). De wetgever oordeelde bij de hervorming in 2001 dat de belangen van het minderjarige 
kind niet gediend worden door een gedwongen voogdij (Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen 
inzake de voogdij over minderjarigen, Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 50K576/1, 8; Wetsontwerp 
tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, Verslag namens de commissie justitie, 
Parl.St. Senaat 2000-01, nr. 2-509/6, 5; Vgl. H. NUYTINCK m.m.v. R. GOTZEN, Voogdij over minderjarigen. Een voorstel tot 

hervorming in Acta Falconis, Antwerpen, Kluwer, 1983, 98, alwaar de auteur aangeeft dat teneinde de minderjarige de 
meeste kansen te bieden op een harmonieuze ontplooiing het van belang is dat de voogd er zich persoonlijk toe verbindt 
om zich met hart en ziel toe te wijden aan de begeleiding van het hem toevertrouwde kind).  
1275

 Het familiale karakter van het voogdijrecht is geenszins volledig opgeheven (C. DE BUSSCHERE, “Het nieuwe Belgische 
recht inzake de voogdij over minderjarigen: enkele aspecten en enkele beschouwingen”, T.Not. 2001, 358, nr. 4; S. 
MOSSELMANS, “Voogdij” in APR, Mechelen, Kluwer, 2004, 25, nr. 37). Ingeval de vrederechter in deze kring een “geschikte” 
kandidaat vindt, houdt zijn zoektocht op, zelfs indien er buiten het familiale kader een “betere” kandidaat zou zijn (H. 
CASMAN en J.-P. MASSON, "La nouvelle législation sur la tutelle", Rev.trim.dr.fam. 2002, (7) 17, nr. 8). Slechts indien de 
vrederechter binnen de kring van naaste familieleden geen "geschikte" kandidaat vindt, kan hij een buitenstaander zoals 
een professionele gezagvoerder of beheerder, zo ook bv. een advocaat, tot voogd aanduiden (F. SWENNEN en K. JANSSENS, 
“Het nieuwe voogdijrecht”, RW 2001-02, 7, nr. 28). 
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- bij benoeming: wie het meeste “geschikt is om de minderjarige op te voeden en zijn goederen te 

beheren”.  

In de rechtsleer wordt aangegeven dat de vrederechter bij deze concrete beoordeling o.m. rekening 

houdt met de leefgewoonten, de leeftijd, de gezondheidstoestand, de woon- of verblijfplaats en het 

beroep van de gekozen persoon, het aantal voogdijen dat hij reeds waarneemt of het aantal kinderen 

waarvoor hij reeds zorg moet dragen, de aard van de eventuele verhouding in het verleden 

(desgevallend dus de animositeit) tussen de gekozen persoon en de pupil, en het belang of de wens 

van de kinderen om samen te blijven en dus niet aan verschillende voogden toevertrouwd te 

worden1277 of nog dat de aanwijzing geen familievete voortzet1278 dan wel een voortdurende 

belangentegenstelling tussen voogd en pupil zou laten voortbestaan.1279  

Het voorgaande bevestigt dat de vrederechter onderzoekt of de voogdij wel functioneel zal zijn 

ingeval de aangewezen persoon tot voogd wordt aangesteld. Ter beoordeling van die functionaliteit 

kunnen m.i. twee belangrijke componenten worden onderscheiden: 

1° de relatie tussen de aangewezen persoon en het minderjarige kind: teneinde gezag over het kind 

te kunnen uitoefenen, moet er een minimale wederzijdse verstandhouding (kunnen) bestaan en 

moet het minderjarige kind ook het gezag uitgeoefend door de aangewezen persoon willen 

aanvaarden1280; 

2° de rechten en plichten die voortvloeien uit de voogdijopdracht moeten de facto kunnen worden 

nageleefd. Naast de objectieve beoordeling van de motieven tot het opnemen van 

verantwoordelijkheden en de bekwaamheid om de voogdijopdracht waar te nemen impliceert dit 

dat: 

a. de aangewezen persoon over de materiële opvangmogelijkheden moet beschikken; 

                                                                                                                                                                                     
1276

 De vrederechter heeft een marginaal toetsingsrecht dat hij uitoefent alvorens de voogdijopdracht aanvangt (preventief) 
(C. DE BUSSCHERE, “Art. 392 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2002), nr. 51; S. MOSSELMANS, “Voogdij” in 
APR, Mechelen, Kluwer, 2004, 59-60; H. CASMAN, “De nieuwe voogdijwet”, Not.Fisc.M. 2001, (211) 217. Het omgekeerde 
systeem, nl. de van rechtswege benoeming tot voogd met een ontzettingsmogelijkheid, werd voorgesteld, maar niet 
aangenomen: Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, Verslag 
namens de commissie justitie, Parl.Kamer 1999-2000, nr. 50K576/9, 16 en 70). Bovendien zet de wetgever de vrederechter 
aan om, ingeval hij afwijkt van de keuze van de ouder(s), in het bijzonder de redenen daarvoor op te geven in het vonnis. 
Dit heeft tot doel om algemene en abstracte motiveringen te vermijden (vgl. art. 374, § 2, laatste lid BW; P. SENAEVE en H. 
VANBOCKRIJCK, “De wet van 18 juli 2006 op het verblijfsco-ouderschap, de blijvende saisine van de jeugdrechtbank en de 
tenuitvoerlegging van uitspraken aangaande verblijf en omgang”, EJ 2006, (117) 127, nr. 35) en alzo arbitraire 
beschikkingen te voorkomen (C. DE BUSSCHERE, “Art. 392 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2002), nr. 54). 
Volgens de parlementaire voorbereiding bij de wet van 29 april 2001 dient de vrederechter de exacte en concrete 
omstandigheden te beoordelen uitsluitend op grond van de persoonlijke belangen en de vermogensbelangen van het 
minderjarige kind (Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, 
Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 50K576/1, 8; Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene 
wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Senaat 2000-01, nr. 2-
509/6, 5). 
1277

 C. DE BUSSCHERE, “Art. 392 BW” in Comm. Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2002), nr. 54. 
1278

 Verslag namens de commissie, Parl. St. Kamer 1999-2000, nr. 50-576/9, 26. 
1279

 F. SWENNEN en K. JANSSENS, “Het nieuwe voogdijrecht”, R.W. 2001-02, (1), p. 7, nr. 31. 
1280

 Vgl. H. NUYTINCK m.m.v. R. GOTZEN, Voogdij over minderjarigen. Een voorstel tot hervorming in Acta Falconis, 
Antwerpen, Kluwer, 1983, 60, alwaar de auteur aangeeft dat bij de keuze van de voogd de vrederechter zich in hoofdzaak 
moet laten leiden door de persoonlijke kwaliteiten van de kandidaat-voogd om een goede verstandhouding met het kind op 
te bouwen. De vrederechter vergewist zich ervan of hij voldoende belangstelling en affectie heeft voor het kind.  
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b. de continuïteit en stabiliteit in de opvoeding (zie bv. art. 405, § 1 BW)1281 en het opvoedingsmilieu 

(zie bv. art. 375bis BW), in de mate van het mogelijke, worden gegarandeerd.  

Ten slotte kan er op worden gewezen dat het loutere feit dat de aangewezen voogd homoseksueel is 

niet volstaat als ernstige reden m.b.t. het belang van het minderjarige kind.1282 

383. De vrederechter moet, alvorens hij de aanwijzing homologeert of een voogd benoemt, een 

aantal personen horen (art. 394, 1ste-tweede lid BW). Daarnaast kan hij eenieder horen van wie de 

mening voor hem nuttig kan zijn (art. 394, derde lid BW).  

 

In eerste instantie moet de vrederechter de minderjarige die de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt 

horen (art. 394, eerste lid BW). Dit vereiste werd ingevoerd door de wet van 29 april 2001. In de 

parlementaire voorbereiding wordt dienaangaande benadrukt dat de mening van het minderjarige 

kind een belangrijk gegeven is waarmee de rechter rekening moet houden bij het maken van zijn 

keuze.1283 Mutatis mutandis kan aangenomen worden dat de mening van de minderjarige die de 

leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt een belangrijk gegeven is bij de beoordeling van het belang van 

het minderjarige kind bij de homologatie van een aangewezen voogd. Dit past in een ontwikkeling in 

geheel het familierecht (Supra, nrs. 274 en 357). De rechter houdt rekening met de mening van de 

minderjarige in de mate dat hij feitelijk bekwaam is om zelf te oordelen wat zijn belang dient.1284 

Aldus moet aan de minderjarige die voldoende feitelijk bekwaam is en oordeelt dat er ernstige 

redenen zijn die er op wijzen dat de aanstelling van de aangewezen persoon niet zijn belangen dient, 

de facto een vetorecht toekomen.1285 Ingeval het minderjarige kind nog niet de leeftijd van twaalf 

jaar heeft bereikt, kan de rechter op grond van art. 931, derde lid e.v. Ger.W.1286 het kind horen.1287  

                                                           
1281

 Vgl. Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, Memorie van 
Toelichting, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 50K576/1, 21 alwaar de wetgever aangeeft dat “de voogd wordt gekozen wegens 

zijn persoon, te weten op grond van zijn bekwaamheid om de voogdij uit te oefenen. Hij moet de rol van de ouders zo goed 

mogelijk vervullen en hen vervangen in hun optredende en verzorgende taak ten aanzien van het kind. Terzake moet hij 

zorgen voor de continuïteit en geen breuk teweegbrengen met de opvoeding die het kind voordien genoot, inzonderheid op 

het stuk van onderwijs en op godsdienstig vlak en op filosofisch vlak…”. 
1282

 T. ROBERT, “Gezags- en omgangsrechten m.b.t. het kind van een (ex-)partner van hetzelfde geslacht: stand van zaken 
en perspectieven”, (noot onder Jeugdrb. Antwerpen 3 oktober 2000), RW 2002-03, (1190) 1192, nr. 10. 
1283

 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, Memorie van 
Toelichting, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 50K576/1, 10 en 18. 
1284

 Zie bv. Vred. Nijvel 10 juni 2003, T.Vred. 2004, 467; Rev.trim.dr.fam. 2004, 975. 
1285

 Vgl. in het adoptierecht alwaar hij vanaf de leeftijd van 12 jaar een vetorecht heeft voor zover hij feitelijk en juridisch 
bekwaam is: art. 348-1 BW; Vgl. in het afstammingsrecht alwaar hij, voor zover hij feitelijk en juridisch bekwaam is vanaf de 
leeftijd van 12 jaar de toestemming tot erkenning kan weigeren of verzet aantekenen waardoor hij een rechterlijke toets 
aan zijn belang opent (zie resp. art. 329bis, § 2 en art. 332quinquies, § 2 BW): Vgl. inzake medische handelingen alwaar de 
minderjarige die tot redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is, zelf en zelfstandig zijn patiëntenrechten uitoefent 
(art. 12, § 2 wet van 22 augustus 2002, BS 26 september 2002); Vgl. in het kader van gerechtelijke ontvoogding: T. WUYTS, 
“Art. 477 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2006), nr. 14. 
1286

 N. GALLUS, “La nouvelle loi sur la tutelle”, JT 2002, (73) 75, voor zover het kind over het vereiste 
onderscheidingsvermogen beschikt. 
1287

 Vgl. Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, Verslag namens 
de commissie justitie, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 50K576/9, 63; Zie uitgebreid: M. VERRYCKEN, “De nieuwe voogdij: een 
eerste verkenning”, TPR 2001, (1423) 1477-1478. 
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Daarnaast hoort de vrederechter eveneens alle bloedverwanten in de opgaande lijn in de tweede 

graad, de meerderjarige broers en zusters van de minderjarige en de broers en zusters van de 

ouders1288 van het minderjarige kind of doet hen ten minste oproepen (art. 394, tweede lid BW).  

§ 5. Stabiliteit  

A. Van het voogdijregime 

384. In beginsel blijft een voogdij die ontstaan is ook voortduren tot de meerderjarigheid. Slechts 

ingeval de oorzaken van het ontstaan van de voogdij verdwijnen, kan het minderjarige kind terug 

onder het ouderlijk gezag worden geplaatst. Deze oorzaken zijn: 

1° de vestiging van een (nieuwe) afstammingsband; 

2° de terugplaatsing onder ouderlijk gezag; 

3° de beëindiging van de onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen.  

Hier kunnen omstandigheden eigen aan de pupil aan worden toegevoegd zoals het overlijden of de 

ontvoogding. Deze blijven buiten het visier, aangezien die vanuit het perspectief van het gezag op 

zich de stabiliteit van het voogdijregime niet bepalen.   

385. Het is niet uitgesloten dat een minderjarig kind voor wie de voogdij werd ingericht door een 

derde of door de voogd wordt geadopteerd of dat er een (bijkomende) afstammingsband wordt 

vastgesteld t.a.v. het minderjarige kind. Gelet op de subsidiariteit van het voogdijrecht (Supra, nr. 

362) moet besloten worden dat aan de voogdij een einde komt en dat voormelde (adoptieve) ouder 

voortaan het ouderlijk gezag uitoefent.1289   

 

386. De oorspronkelijke ouder(s) kunnen na het overlijden van beide resp. de enige adoptant (art. 

353-10 BW) of de herroeping van de adoptie t.a.v. beide resp. de enige adoptant (art. 354-2 BW), de 

jeugdrechtbank verzoeken om de geadopteerde terug onder hun ouderlijk gezag te plaatsen (Supra, 

nr. 320). Ingeval de geadopteerde met twee personen een oorspronkelijke afstammingsband heeft, is 

het sedert de hervorming van het adoptierecht in 2003 mogelijk geworden dat slechts één ouder 

hierom verzoekt.1290 Indien de jeugdrechtbank dit toestaat, houdt de voogdij die werd ingericht van 

rechtswege op.  

 

387. Gelet op de subsidiariteit (Supra, nr. 362) van de voogdij, eindigt de voogdij ook ingeval uit 

een rechterlijke beslissing blijkt dat de onmogelijkheid tot gezagsuitoefening niet meer bestaat.1291 

De ouder die terug in de mogelijkheid verkeert om het ouderlijk gezag uit te oefenen, oefent dit 

gezag bij voorrang uit. De rechterlijke beslissing waaruit het einde van de onmogelijkheid voortvloeit, 

kan, afhankelijk van de oorzaak van het ontstaan, van tweeërlei aard zijn. Ofwel volgt het einde van 

rechtswege1292 uit een beslissing tot opheffing van het beschermingsregime van de gerechtelijke 

                                                           
1288

 Over deze toevoeging, zie: Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over 
minderjarigen, Verantwoording bij amendement nr. 5, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 
50K576/9, 38. 
1289

 Vgl. C. DE BUSSCHERE, “Art. 392 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2002), nr. 22; S. MOSSELMANS, 
“Voogdij” in APR, Mechelen, Kluwer, 2004, 55, nr. 87; P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 1207. 
1290

 Zie Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2000-01, nrs. 1366/1 en 1367/1, 38-39. 
1291

 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 1207. 
1292

 H. CASMAN en J.-P. MASSON, “La nouvelle législation sur la tutelle”, Rev.trim.dr.fam. 2002, (7) 21, nr. 11. 
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onbekwaamverklaring (art. 512 BW), de verlengd minderjarigheid (art. 487septies BW) of het 

vermoeden (art. 117, § 1 BW) dan wel de verklaring van afwezigheid (art. 122 en 124, laatste lid BW), 

ofwel wordt dit uitdrukkelijk in een vonnis vastgesteld (art. 1236bis, § 5 Ger.W.).1293 

 

B. Van de voogdijopdracht 

388. De voogd oefent in beginsel het voogdijgezag uit totdat de voogdij zelf eindigt. Bepaalde 

omstandigheden die zich voordoen tijdens de voogdij kunnen evenwel een impact hebben op het 

behoud van het mandaat. Enerzijds kan de voogd onbekwaam of ongeschikt worden om de 

voogdijopdracht nog verder uit te voeren. Anderzijds kan de voogd zelf verzoeken om een einde te 

maken aan de voogdijopdracht.  

 

389. De gronden van bekwaamheid en geschiktheid spelen niet enkel een rol bij de aanstelling van 

een voogd, maar ook gedurende de gehele voogdij. Ingeval de aangestelde voogd tijdens de voogdij 

onbekwaam of ongeschikt is geworden om die uit te oefenen dan wel afgezet (art. 19 Sw.) of ontzet 

(art. 31 e.v. Sw.) werd uit de voogdijopdracht, eindigt de voogdijopdracht voor die bepaalde 

voogd.1294  

 

Dit moet worden genuanceerd. Ingeval de onbekwaamheid van de voogd wordt uitgesproken of de 

voogd wordt ingevolge een strafrechtelijke veroordeling afgezet of ontzet uit de voogdijopdracht, 

eindigt de opdracht voor de aangestelde voogd van rechtswege.1295 Indien de voogd daarentegen 

ongeschikt is geworden om de voogdijopdracht waar te nemen, moet hij worden ontzet uit zijn 

functie (art. 399 BW). Dit gebeurt volgens een bijzondere rechtspleging (art. 1235 Ger.W.). De 

vrederechter oordeelt of de grond tot ontzetting aanwezig is.1296  

390. Krachtens art. 396, eerste lid BW kan de voogd om wettige redenen de vrederechter 

verzoeken om hem van zijn voogdijopdracht te ontlasten. Dit verzoek gaat uit van de voogd zelf.1297 

In beginsel kan hij aldus niet worden vervangen.  

 

In de rechtsleer wordt er op gewezen dat teneinde de continuïteit van de voogdij te waarborgen, de 

vrederechter enkel gewijzigde en nieuwe omstandigheden in aanmerking mag nemen die betrekking 

hebben op de doorslaggevende beweegreden(en) voor de aanstelling van de voogd.1298 De 

parlementaire voorbereiding bij de hervormingswet van 2001 wijst er op dat gezondheidsredenen, 

familiale redenen of professionele redenen aanleiding kunnen geven tot bijzondere omstandigheden 

die maken dat de voogd niet meer in staat is om zijn taak te vervullen.1299  

                                                           
1293

 Vgl. S. MOSSELMANS, “Voogdij” in APR, Mechelen, Kluwer, 2004, 55, nr. 87. 
1294

 H. CASMAN en J.-P. MASSON, “La nouvelle législation sur la tutelle”, Rev.trim.dr.fam. 2002, (7) 22. 
1295

 S. MOSSELMANS, “Voogdij” in APR, Mechelen, Kluwer, 2004, 129, nr. 218 en p. 139, nr. 248 en de aldaar aangehaalde 
referenties; Zie bv. wat de onbekwaamheid betreft: Gent 13 februari 1897, Pas. 1897, II, 238. 
1296

 S. MOSSELMANS, “Voogdij” in APR, Mechelen, Kluwer, 2004, 147, nr. 274. 
1297

 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, Memorie van 
Toelichting, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 50K576/1, 18. 
1298

 F. SWENNEN, “Het ouderlijk gezag en de voogdij – Recente en komende wetgeving” in CBR (ed.), Jongeren en Recht, 
Antwerpen, Intersentia, 2003, 22, nr. 42; S. MOSSELMANS, “Voogdij” in APR, Mechelen, Kluwer, 2004, 123, nr. 210. 
1299

 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, Memorie van 
Toelichting, Parl.St. Kamer 1999-2000, nr. 50K576/1, 18. 
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Vast staat dat de wettige redenen moeten volgen uit omstandigheden die zijn ontstaan of gewijzigd 

na de benoeming of de homologatie. Feiten waarvan de voogd reeds voordien op de hoogte was, 

verondersteld wordt op de hoogte te zijn geweest1300 of op de hoogte had moeten zijn1301, komen 

niet in aanmerking.1302 Aangezien de voogdij wordt georganiseerd vanuit het perspectief van het 

belang van het minderjarige kind (Supra, nr. 363), kan worden verdedigd dat ‘wettige redenen’ 

moeten worden beoordeeld in het licht van dat belang. Een algemeen beginsel dat zowel in het 

afstammingsrecht als in het adoptierecht terugkomt, is het belang dat het minderjarige kind heeft bij 

de continuïteit in de opvoeding en stabiliteit in het opvoedingsmilieu (Supra, nrs. 234 en 315). De 

‘wettige redenen’ moeten m.i. door de vrederechter worden afgewogen tegen dit beginsel. De vraag 

die de rechter moet beantwoorden luidt dan of de affectieve zorgrelatie, gelet op de aangevoerde 

redenen, naar de toekomst toe nog functioneel kan zijn.  

§ 6. Beginselen van het voogdijrecht 

391. Het voogdijrecht fungeert niet als familierechtelijk aanknopingspunt. Het is een opvangnet 

ingeval er geen ouders (meer) zijn die het ouderlijk gezag kunnen uitoefenen (Supra, nr. 362). Het 

voogdijrecht heeft aldus een zelfstandig aanknopingspunt. Het tracht de persoon aan te wijzen die 

het meeste geschikt is om gezag over zijn persoon uit te oefenen en zijn goederen te beheren bij 

ontstentenis van ouders die dit kunnen doen. 

 

392. De wet gaat er in abstracto van uit dat het minderjarige kind er belang bij heeft dat: 

1° de personen die een (adoptieve) afstammingsband hebben met het minderjarige kind ook 

daadwerkelijk het gezag over dat kind uitoefenen (subsidiariteit); 

en verder bij ontstentenis van personen die gezag kunnen uitoefenen zoals bedoeld in 1°: 

2° het minderjarige kind wordt opgevoed door de persoon aangewezen door de ouders of de ouder 

die het laatste het ouderlijk gezag uitoefende (functionaliteit); 

3° het gezag over het minderjarige kind wordt uitgeoefend door een bekwame en geschikte persoon, 

die bij ontstentenis van 2° bij voorkeur een nauw familielid is (functionaliteit); 

4° de aangewezen of aangeduide persoon ook de wil heeft om gezag over het minderjarig kind uit te 

oefenen (functionaliteit). 

In tegenstelling tot het afstammingsrecht of adoptierecht weegt de rechter geen belangen in 

concreto af, maar oordeelt in alle gevallen of de voogdij wel functioneel zal zijn ingeval hij de 

aanwijzing homologeert of een bepaalde persoon benoemt tot voogd. De wet dwingt de 

vrederechter om rekening te houden met voornoemde beginselen. De objectieve beginselen worden 

gecorrigeerd (homologatie) of aangevuld (benoeming) door een concrete toets aan ‘het belang van 

het kind’.  

Afdeling 2. Pleegvoogdij 

§ 1. Ratio legis 

                                                           
1300

 Rb. Bergen 21 oktober 1974, Pas. 1976, III, 5; Rb. Bergen 20 januari 1994, Rev.not.b. 1994, 200. 
1301

 Luik 19 december 1996, JT 1997, 370.  
1302

 S. MOSSELMANS, “Voogdij” in APR, Mechelen, Kluwer, 2004, 123, nr. 210. 
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393. In de rechtsleer wordt pleegvoogdij gedefinieerd als een gezagsinstelling over een 

minderjarig kind waarbij een persoon, op contractuele basis, de belangrijkste ouderlijke 

verplichtingen op zich neemt en meteen ook sommige, doch niet alle prerogatieven van het ouderlijk 

gezag of van het voogdijgezag verwerft.1303 Pleegvoogdij is aldus mogelijk zowel ingeval het 

minderjarige kind onder ouderlijk gezag staat als ingeval hij onder een voogdijgezag staat. De wet 

bepaalt welke bevoegdheden van ouderlijk gezag er worden overgedragen (art. 475quater BW).1304 

 

Aan de basis ligt een liefdadigheidsovereenkomst waarbij de pleegvoogd zich ten kosteloze titel 

verbindt in te staan voor het onderhoud en de opvoeding van het pleegkind om het aldus in staat te 

stellen in zijn eigen behoeften te voorzien (zie art. 475quater, eerste en tweede lid en art. 

475quinquies BW).1305 Door pleegvoogdij worden aldus geen afstammingsbanden gevestigd.1306 

Evenmin speelt de wijze waarop de afstammingsband werd gevestigd een rol bij pleegvoogdij. Ook 

ingeval het minderjarige kind gewoon of ten volle werd geadopteerd, kan de pleegvoogdij worden 

ingericht (zie art. 475quater, derde lid BW). 

394. De rechtsfiguur pleegvoogdij werd in 1804 in het BW ingevoerd (“la tutelle officieuse”). De 

plaats die de rechtsfiguur toen in het BW innam, nl. als een tweede hoofdstuk onder titel “VIII De 

l’adoption et de la tutelle officieuse” (oud art. 361-370 BW), laat meteen uitschijnen dat ze verband 

hield met de rechtsfiguur van de adoptie. Aangezien de adoptie slechts kon plaatsvinden na de 

meerderjarigheid van het kind (oud art. 346 BW), liet de pleegvoogdij die reeds vijf jaren duurde toe 

om een minderjarig kind bij testament te adopteren (oud art. 366 BW). De pleegvoogd moest aan 

dezelfde eisen als een adoptant voldoen (oud art. 361 BW). Ingeval de pleegvoogd het minderjarige 

kind niet adopteerde, kon hij worden veroordeeld tot schadeloosstelling ter compensatie van het feit 

dat het minderjarige kind niet in staat was zelf inkomsten te verwerven (oud art. 369 BW, vgl. art. 

475quinquies, eerste lid BW). Bij vooroverlijden van de pleegvoogd zonder dat hij het minderjarige 

kind bij testament had geadopteerd, moesten de erfgenamen het minderjarige kind de nodige 

middelen tot zijn meerderjarigheid ter beschikking stellen (oud art. 367 BW, vgl. art. 475quinquies, 

tweede lid BW). De pleegvoogdij kwam echter toen reeds tot stand op grond van een 

liefdadigheidsovereenkomst.1307 

 

Sinds de wet van 22 maart 1940 (Supra, nr. 121), kon een minderjarig kind worden geadopteerd. De 

pleegvoogdij verloor aldus zijn oorspronkelijk nut. Aanvankelijk werd voorgesteld om de pleegvoogdij 

af te schaffen.1308 Uiteindelijk oordeelde de wetgever om dit niet te doen met als motief dat “De 

officieuse voogdij werd in het Wetboek voorzien als een proef en een minder gunstig regime dan de 

aanneming doch dat normaal tot dezelve leidt. Het blijkt dat op het oogenblik dat de aanneming 

schijnt geroepen om groote uitbreiding te nemen, er bezwaar zou aan verbonden zijn de 
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 P. SENAEVE, Compendium, ed. 9, 2006, nr. 1306; K. ADRIAENSSENS, “Art. 475bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, 
losbl., (1991), nr. 1; G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Familierecht, Brugge, die Keure, 2010, nr. 850. 
1304

 Luidens deze bepaling beheert de pleegvoogd de goederen van zijn pleegkind zonder het genot ervan te hebben en 
zonder de uitgaven voor het onderhoud en de opvoeding te mogen toerekenen op de inkomsten van de minderjarige. Hij 
oefent eveneens het recht van bewaring over het pleegkind uit, voor zover het zijn gewone verblijfplaats bij hem heeft. De 
ouders hebben gedurende de pleegvoogdij niet meer het wettelijk vruchtgenot. De bevoegdheid toe te stemmen in het 
huwelijk, de adoptie van de minderjarige of zijn ontvoogding te vorderen kan niet worden overgedragen.  
1305

 K. ADRIAENSSENS, “Art. 475bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1991), nr. 1. 
1306

 P. SENAEVE, Compendium, 2006, ed. 9, nr. 1325. 
1307

 G. BELTJENS, Encyclopédie du droit civil belge, I, Code Civil, Brussel, Bruylant, 1905, 471-472. 
1308

 Wetsontwerp op de aanneming van een kind, Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 1936-37, nr. 151, 15; Verslag 
namens de commissie justitie, Parl.St. Kamer 1937-38, nr. 178, 14. 
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vermoedelijke aannemende personen te berooven van deze mogelijkheid, persoonlijk van dichterbij 

na te gaan of de hulp, verleend aan den aangenomene, tusschen zijn officieuse voogden én hem zelf 

een voldoende gehechtheid tot stand brengt opdat zij zich zouden verbinden door de banden van een 

aangenomen verwantschap”.1309  

Bij de totstandkoming van de wet van 21 maart 19691310 werd de rechtsfiguur pleegvoogdij opnieuw 

in vraag gesteld. Aanvankelijk werd voorgesteld om de leeftijd om tot pleegvoogd te worden 

aangewezen te verlagen, waardoor de personen die de voor de aanneming vereiste voorwaarden 

nog niet vervullen, een voorafgaandelijke wettelijke titel zullen kunnen verkrijgen.1311 De Kamer 

wilde de rechtsfiguur aanvankelijk zelfs afschaffen.1312 Uiteindelijk oordeelde de Senaatscommissie 

onder impuls van bepaalde adoptieverenigingen dat “deze instelling nog in gebruik is en 

tegemoetkomt aan de behoefte om een juridisch kader te geven aan een stage vóór de adoptie; 

aangezien de leeftijd om te adopteren verlaagd wordt zal die proeftijd in sommige gevallen weliswaar 

verkort of afgeschaft kunnen worden, maar in enkele, zij het zeldzame gevallen kan deze instelling 

toch nog enig nut hebben, namelijk voor personen die, zonder alle gevolgen van de adoptie te willen 

aanvaarden, bereid zijn een kind in hun gezin op te nemen en er een zekere verantwoordelijkheid voor 

te dragen”.1313 De pleegvoogdij werd dientengevolge geplaatst onder een nieuw hoofdstuk IIbis van 

titel “X. Minderjarigheid, voogdij en ontvoogding” na de titel “voogdij”.1314 De adoptie bij akte van 

uiterste wil werd afgeschaft.  

Ten slotte werd de pleegvoogdij tot vóór de wet van 27 april 1987 aangezien als een oplossing voor 

aspirant-adoptanten die nog niet de voorwaarden vervulden om te adopteren, een voorbereiding 

a.h.w. op de adoptie. Met de gelijkschakeling van de leeftijdsvereisten bij voornoemde wet, is ook 

deze ratio van de wet weggevallen.1315  

395. De rechtsleer kent actueel aan de pleegvoogdij een drietal functies toe.1316  

 

Ten eerste kan de pleegvoogdij als ‘mini-adoptie’ fungeren. Bedoeld wordt de situatie waarbij een 

persoon bereid is om een minderjarig kind op te voeden, zonder evenwel alle gevolgen van de 

adoptie, zoals erfrecht, op zich te nemen.1317 Omgekeerd kunnen ook de ouders bereid zijn om het 
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 Wetsontwerp op de Aanneming van een kind, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Senaat BZ (1) 1939, nr. 46, 
22-23. 
1310

 BS 12 april 1969, err. BS 4 juli 1969. 
1311

 Wetsvoorstel tot wijziging van het eerste hoofdstuk van Titel VIII, eerste Boek, van het Burgerlijk Wetboek, Toelichting, 
Parl.St. Kamer 1961-62, nr. 436/1, 7. 
1312

 Zie Ontwerp tot wijziging van artikel 45 van het Burgerlijk Wetboek, en van Titel VIII van Boek I van hetzelfde Wetboek, 
Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Senaat 1966-67, nr. 358, 12. 
1313

 Ontwerp tot wijziging van artikel 45 van het Burgerlijk Wetboek, en van Titel VIII van Boek I van hetzelfde Wetboek, 
Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Senaat 1966-67, nr. 358, 41.  
1314

 Zie ook Wetsontwerp tot wijziging van artikel 45 van het Burgerlijk Wetboek, van de Titels VIII en X van Boek I van 
hetzelfde Wetboek, alsmede van de wetten op de verwerving, het verlies en de herkrijging van de nationaliteit, 
gecoördineerd op 14 december 1932, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Kamer 1968-69, nr. 297/2, 8: 
“Pleegvoogdij vormt niet langer een ondergeschikte vorm van adoptie noch een voorbereiding tot adoptie. Zij is werkelijk 

een gedeeltelijke voogdij die toegekend wordt aan een persoon die zich verbonden heeft om een niet-ontvoogde 

minderjarige te onderhouden, op te voeden en in staat te stellen in zijn onderhoud te voorzien. Dit is een voorafgaandelijke 

voorwaarde om de pleegvoogdij te kunnen bekomen”.  
1315

 P. SENAEVE, Compendium, 2008, ed. 11, nr. 1311. 
1316

 K. ADRIAENSSENS, “Art. 475bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1991), nr. 2 en de aldaar aangehaalde 
referenties; G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Familierecht, Brugge, die Keure, 2010, nr. 851. 
1317

 J. PAUWELS, “Pleegvoogdij door twee echtgenoten” (noot onder Gent 10 december 1975), RW 1977-78, (1261) 1261; 
Zie bv. Jeugdrb. Brussel 25 oktober 1995, J.dr.jeun. 1996, nr. 151, 37, noot B. VAN KEIRSBILCK. 
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minderjarige kind door een ander te laten opvoeden omwille van praktische en/of morele 

moeilijkheden zonder het minderjarige kind voor adoptie te willen afstaan.1318 De pleegvoogdij kan 

ook worden aangewend om aan grootouders die feitelijk hun kleinkind opvoeden een betere 

rechtsbescherming te verlenen.1319 

Ten tweede is het niet uitgesloten dat de pleegvoogdij nog nuttig kan zijn als een soort proefperiode 

voor een eventuele adoptie.1320  

Ten derde kan de pleegvoogdij worden aangewend om de precaire verhouding tussen de 

pleegouders en het pleegkind enige juridische bescherming te verlenen. Pleegouders hebben immers 

alsnog geen wettelijk statuut.  

Hieruit volgt dat aan de pleegvoogdij de rol als overgangsperiode of juridisch opvangnet wordt 

toebedeeld telkens het gezag uitgeoefend door de oorspronkelijke of adoptieve ouder(s) of de voogd 

minstens ten dele niet (meer) functioneel is of naar de toekomst toe zal zijn. De pleegvoogdij laat toe 

om bepaalde niet functionele componenten van gezag over te dragen op derden. In sommige 

gevallen, zoals bv. bij pleegouderschap of in het kader van een voorgenomen adoptie, komt dit in 

wezen vaak neer op de juridische verankering van een feitelijke situatie.  

 

396. In de praktijk blijkt dit evenwel een verouderde instelling te zijn.1321 Dit valt voor 

laatstgenoemde functie wellicht in hoofdzaak te verklaren door de financiële last die de pleegvoogd 

op zich neemt (zie art. 475quater BW).1322  

 

Ingeval de minderjarige onder een voogdijgezag staat, lijkt het weinig waarschijnlijk dat er iemand 

bereid wordt gevonden om met eigen financiële middelen het minderjarige kind verder groot te 

brengen zonder meer. Op de voogd rust niet de verplichting om met eigen middelen in te staan voor 

het onderhoud, de opvoeding en de opleiding van de minderjarige (zie art. 405, § 1, in fine BW).  

Enkel voor de verankering van een feitelijke affectieve opvoedingssituatie of als overgangsperiode 

voor een opvolgende adoptie zou de pleegvoogdij een zeker nut kunnen vertonen. Maar wat dit 

laatste betreft, brengt dit echter wel een dubbele procedure en dubbel zoveel kosten met zich 

mee.1323  

397. Het gehanteerde perspectief is ook hier het belang van het minderjarige kind en in het 

bijzonder het belang dat het minderjarige kind heeft bij het gezag uitgeoefend door een ander dan 

de ouder(s). Dit komt tot uiting in de controle die de jeugdrechtbank bij de bekrachtiging uitoefent 

(zie art. 475ter, tweede lid BW en Infra, nr. 401). 
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 P. SENAEVE, Compendium, 2006, ed. 9, nr. 1312. 
1319

 P. SENAEVE, Compendium, 2006, ed. 9, nr. 1312. 
1320

 Zie bv. Gent 10 december 1975, RW 1977-78, 1260, noot J. PAUWELS. 
1321

 Zie FOD Justitie, “De jaarlijkse statistieken van de hoven en rechtbanken”, http://www.just.fgov.be, onder de sectie 
“statistieken”: in 2003 waren er voor het Rijk in het totaal 27 gevonniste zaken op grond van art. 475ter BW en in 2004, 37. 
Zie ook inleidend deel, § 1, c) waaruit blijkt dat dit aantal stabiel is gebleven. In 2010 waren er 19 gevonniste zaken.  
1322

 Zie hierover uitgebreid: S. BECQ, “Het juridisch statuut van de pleegouders”, RW 1980-81, (2035) 2053-2056. 
1323

 F. RIGAUX, “La délégation de l’autorité parentale, création jurisprudentielle?”, (noot onder Cass. 19 december 1975), 
RCJB 1977, (196) 204, nr. 21. 
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398. Hoewel de wet in art. 475bis BW over ‘de pleegvoogd’ in enkelvoud spreekt, neemt de 

rechtsleer aan dat ook een gehuwde man en vrouw samen pleegvoogd kunnen worden.1324 Als 

argumenten hiervoor worden aangehaald dat de wet het niet verbiedt en het bezwaarlijk kan 

geloochend worden dat een minderjarig kind er belang bij heeft door een echtpaar gezamenlijk en in 

samenwerking in bescherming genomen te worden.1325  

 

Rekening houdend met het feit dat de pleegvoogdij minder verstrekkende gevolgen heeft dan de 

adoptie en dat de regels van de adoptie niet zomaar naar analogie op de pleegvoogdij mogen 

worden toegepast1326, lijkt het volgens ADRIAENSSENS1327 zelfs niet uitgesloten dat feitelijk 

samenlevenden samen pleegvoogd worden.  

 

De aanleiding tot deze onduidelijkheid is gelegen in het verouderde karakter van de instelling en het 

gewijzigde nut. De instelling is verouderd omdat ze, in tegenstelling tot het ouderlijk gezag, de 

voogdij, de adoptie en de afstamming niet meer herzien is geworden sedert de wet van 21 maart 

1969. Ondertussen is de wettelijke samenwoning ingevoegd en zijn de juridische opvattingen 

aangaande de gevolgen van het ongehuwde samenwonen grondig gewijzigd (Supra, nr. 30).1328 De 

wijziging van het nut heeft tot gevolg dat de pleegvoogdij een gemengd karakter heeft verkregen. 

Wat betreft de totstandkoming kan worden verwezen naar het adoptierecht van vóór de wet van 24 

april 2003 alwaar de adoptie in beginsel tot stand kwam op basis van een gehomologeerde 

overeenkomst (oud art. 349 BW). Naar de gevolgen toe daarentegen leidt de pleegvoogdij tot een 

wettelijk georganiseerde opdeling van rechten en plichten inzake gezag over een minderjarig kind en 

daar eindigt het bij. De finaliteit is niet meer gelegen in de daaropvolgende adoptie. De regels inzake 

adoptie kunnen actueel aldus nog minder dan vóór de hervorming in 1969 naar analogie worden 

toegepast op de pleegvoogdij. De titel pleegvoogdij werd bovendien verplaatst; de pleegvoogdij 

wordt sedert voornoemde wet als een bijzondere vorm van voogdij beschouwd.1329 Daarenboven 

bepaalt de wet nergens, zoals bij voogdij na de hervorming in 2001 wel het geval is (Supra, nr. 364), 

hoe bij onenigheid het gezag moet worden uitgeoefend. In het voogdijrecht kunnen overigens enkel 
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 H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité élémentaire de droit civil Belge, II, Les personnes, Brussel, Bruylant, 1990, 1093, nr. 
1183; P. SENAEVE, Compendium, 2006, ed. 9, nr. 1318; K. ADRIAENSSENS, “Art. 475bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, 
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Intersentia, 2010, nr. 546; G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Familierecht, Brugge, die Keure, 2010, nr. 852; Zie ook: J. 
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 Zie bv. Gent (Jk.) 10 december 1975, RW 1977-78, 1259, noot J. PAUWELS; In dezelfde zin: Jeugdrb. Gent 27 oktober 

1995, RV 39/95, onuitg.; Jeugdrb. Mechelen 27 april 1999, nr. 103/99, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 19 juni 2002, nr. 
870/2001/8 C, onuitg.; Jeugdrb. Huy 24 juni 2002, nr. 02/548/B, onuitg.; Jeugdrb. Mechelen 12 maart 2003, nr. 108/2003, 
onuitg.; Jeugdrb. Brussel 9 oktober 2003, nr. 1288/02/6C, onuitg., alwaar telkens een echtpaar tot pleegvoogd werd 
aangesteld.  
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 Zie bv. Brussel 14 juni 1979, RW 1979-80, 2054, noot J.P.; Contra: Gent (Jk.) 10 december 1975, RW 1977-80, 1259, noot 
J. PAUWELS.  
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 K. ADRIAENSSENS, “Art. 475bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1991), nr. 10. 
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 Vgl. F. SWENNEN, “Familierecht in kort bestek” in reeks recht in kort bestek nr. 4, Antwerpen, Intersentia, 2008, 112, 
voetnoot 98, de auteur wijst erop dat de rechtspraak aanvaardt dat twee echtgenoten samen pleegvoogd kunnen zijn, 
maar anders dan bij adoptie geldt deze bepaling niet (uitdrukkelijk) voor andersoortige paren. De eventuele analogische 
toepassing of, bij gebreke daarvan, discriminerende aard van deze voorwaarde kwam evenwel nog niet aan bod in de 
gepubliceerde rechtspraak. Ook dit toont het verouderde karakter van de rechtsfiguur aan. 
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 Zie Wetsontwerp tot wijziging van artikel 45 van het Burgerlijk Wetboek, van de Titels VIII en X van Boek I van hetzelfde 
Wetboek, alsmede van de wetten op de verwerving, het verlies en de herkrijging van de nationaliteit, gecoördineerd op 14 
december 1932, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Kamer 1968-69, nr. 297/2, 8. 
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meerdere voogden met onderscheiden bevoegdheden worden benoemd. De gezamenlijke 

uitoefening van de voogdij is alsnog onmogelijk.  

Het komt dan ook de wetgever toe om dit te verduidelijken. Bij ontstentenis van een duidelijke 

wettekst die de uitoefening van het gezag regelt tussen de twee pleegvoogden, kan worden 

verdedigd dat slechts één persoon tot pleegvoogd aangewezen kan worden.1330 Immers, hoe moet 

een conflict inzake gezagsuitoefening tussen twee pleegvoogden worden beslecht? Het lijkt er op dat 

in die situatie ofwel de regels inzake ouderlijk gezag naar analogie moeten worden toegepast, ofwel 

dat op grond van het algemeen beginsel van toezicht door de hoven en rechtbanken op de 

uitoefening van het gezag over minderjarigen1331 het conflict door de rechter wordt beslecht met als 

criterium het belang van het minderjarige kind. Dit gaat m.i. te ver. De wetgever heeft dit duidelijk 

niet voor ogen gehouden bij de redactie van de tekst, evenmin mag uit het oog worden verloren dat 

de regelgeving inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag de openbare orde raakt1332 en van 

restrictieve interpretatie is.  

Deze vaststelling belet niet dat het de lege ferenda wenselijk kan zijn om dergelijke mogelijkheid in te 

lassen.1333 Zoals aangetoond (Supra, nr. 33), bestaat het ideale opgroeikader er volgens de wetgever 

in dat een minderjarig kind binnen het kader van een duurzame affectieve samenwoning van twee 

personen wordt grootgebracht.  

§ 2. Grondslagen 

399. Zoals hoger aangegeven (Supra, nr. 393), berust de pleegvoogdij op een plechtige 

liefdadigheidsovereenkomst. De grond tot het ontstaan van de pleegvoogdij is aldus, in tegenstelling 

tot het ontstaan van de voogdij (Supra, nr. 362), niet objectief door de wet bepaald, maar wordt 

overgelaten aan de wilsautonomie van de contractspartijen en zij die hun instemming moeten 

betuigen. Evenmin worden er, behoudens leeftijdsvereisten, niet volledig ontzet zijn van het 

ouderlijk gezag en de bekwaamheidsvereiste om een overeenkomst af te sluiten, voorwaarden 

gesteld om tot pleegvoogd te worden aangewezen. 

 

De overeenkomst volstaat evenwel op zich niet. Die overeenkomst moet bovendien worden 

bekrachtigd door de jeugdrechtbank (art. 475ter, tweede lid BW).  

Het pleegkind moet een niet-ontvoogde minderjarige zijn (art. 475bis, eerste lid BW). Derhalve kan 

geen overeenkomst inzake pleegvoogdij na meerderjarigheid of ontvoogding worden afgesloten, 

tenzij het kind verlengd minderjarig werd verklaard.1334 

De pleegvoogdij is vrijwillig. Gedwongen pleegvoogdij is in de wet niet vooropgesteld.1335 Aldus 

moeten de ouder(s) of de voogd steeds de wil hebben om bepaalde componenten van gezag over te 
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 Vgl. C. VAN MALDEREN, “Adoptie en wettiging door adoptie” in APR, Brussel, E. Story-Scientia, 1970, 342, nr. 513-b.; Zie 
in die zin bv. Jeugdrb. Brussel 25 maart 2002, nr. 515/2001/3C, onuitg. 
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 Cass. 9 februari 1978, RW 1978-79, 605. 
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 Vgl. Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving voor wat betreft de rechten en plichten van pleegouders, advies Raad 
van State nr. 44.873/vr/2/v, Parl.St. Kamer 2007-08, nr. 52K515/003, 12. 
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 Vgl. J. PAUWELS, “Pleegvoogdij door twee echtgenoten” (noot onder Gent 10 december 1975), RW 1977-78, (1261) 
1261. 
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 K. ADRIAENSSENS, “Art. 475bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1991), nr. 9. 
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 K. ADRIAENSSENS, “Art. 475bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1991), nr. 4. 
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dragen. Die wil moet vrij zijn van gebreken.1336 Bovendien geldt de toestemming van de ouders in het 

kader van de ‘kafala’ niet als een instemming met een pleegvoogdij.1337 

400. In de trend van het gevolgde denkkader, kan er opnieuw een onderscheid worden gemaakt 

tussen objectieve en subjectieve criteria. De objectieve criteria geven in abstracto aan wat de wet 

acht in het belang van het minderjarige kind te zijn. De rechter stelt enkel de aan- of afwezigheid 

ervan vast. De subjectieve criteria laten de rechter toe om in concreto te oordelen.  

 

De jeugdrechtbank stelt bij de bekrachtiging vast: 

1° het bestaan van de overeenkomst inzake pleegvoogdij waaruit de wil van alle door de wet 

aangewezen personen blijkt. Dit zijn de kandidaat-pleegvoogd, de ouders1338, het minderjarige kind 

zelf1339 alsook de echtgeno(o)t(e)1340 van de kandidaat-pleegvoogd (art. 475bis BW). Luidens art. 
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 Zie bv. Brussel 14 juni 1979, RW 1979-80, 2053, noot J.P., in casu oordeelde het hof dat de moeder op het tijdstip 
waarop zij het kindje achterliet in de kliniek niet in staat was om de juiste draagwijdte van haar instemming te waarderen 
en aldus geen instemming tot pleegvoogdij kon geven. 
1337

 Jeugdrb. Brussel 21 oktober 2005, nr. 145/2005/9B, onuitg.  
1338

 Het titularisschap of de uitoefening van het ouderlijk gezag is niet vereist. Het volstaat een afstammingsband te hebben 
met het betreffende minderjarige kind. Bij pleegvoogdij geldt evenwel geen minimumleeftijdsvereiste zoals bij adoptie. Het 
kind hoeft geen twee maanden oud te zijn opdat de toestemming gegeven kan worden (P. SENAEVE, Compendium, 2008, 
ed. 11, nr. 1317). 
1339

 Volgens de rechtsleer komt de overeenkomst inzake pleegvoogdij tot stand tussen enerzijds de aspirant-pleegvoogd en 
anderzijds het aspirant-pleegkind zelf, indien het ten minste vijftien jaar oud is (P. SENAEVE, Compendium, 2008, ed. 11, nr. 
1313; K. ADRIAENSSENS, “Art. 475bis BW”, in Comm. Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1991), nr. 3). Wat laatstgenoemde 
contractpartij betreft wordt dit als volgt gemotiveerd. De minderjarige zou in afwijking van het gemeen recht vanaf de 
leeftijd van vijftien jaar persoonlijk zijn toestemming moeten geven zoals inzake adoptie (oud art. 348, § 3 BW). Heeft het 
pleegkind die leeftijd echter nog niet bereikt, moet zijn wettelijke vertegenwoordiger in zijn plaats optreden en in zijn naam 
toestemming geven (Jeugdrb. Brussel 21 oktober 2005, nr. 145/2005/9B, onuitg.). De opvatting dat de pupil vanaf de 
leeftijd van 15 jaar zelf dient toe te stemmen dateert nog van de periode dat de adoptie tot stand kwam op basis van een 
plechtige overeenkomst (zie oud art. 349 BW) en dat de pleegvoogdij de adoptie tot finaliteit had (Supra, nr. 394). Onder 
het oude recht van vóór de wet van 22 maart 1940 kon immers enkel de niet-ontvoogde minderjarige vanaf de leeftijd van 
15 jaar die overeenkomst afsluiten mits toestemming van zijn ouders of voogd (oud art. 361 BW) (G. BELTJENS, 
Encyclopédie du droit civil belge, I, Code Civil, Brussel, Bruylant, 1905, 471-472). Het leeftijdsvereiste is bij pleegvoogdij 
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dat de feitelijk bekwame minderjarige die vanaf de leeftijd van 12 jaar (vgl. G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch 

Familierecht, Brugge, die Keure, 2010, nr. 854) op absolute wijze de totstandkoming van een adoptie kan verhinderen (art. 
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wordt vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger (vgl. G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Familierecht, 
Brugge, die Keure, 2010, nr. 855). 
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 De beperking tot gehuwden geeft ook hier aan dat de regels inzake pleegvoogdij sterk verouderd zijn. Er wordt immers 
geen rekening gehouden met de wettelijk samenwonende of feitelijk samenlevende partner van de pleegvoogd zoals dat 
het geval is bij adoptie (zie art. 348-2 BW). Evenmin wordt rekening gehouden met de hypothese dat de partijen van tafel 
en bed zijn gescheiden of dat de echtgeno(o)t(e) zich in de onmogelijkheid bevindt zijn wil te kennen te geven, geen 
gekende verblijfplaats heeft of afwezig is verklaard (Zie reeds onder het recht vóór de wet van 24 april 2003: K. 
ADRIAENSSENS, “Art. 475bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1991), nr. 6, de auteur verdedigt, m.i. terecht, 
de opvatting dat de regels inzake adoptie naar analogie moeten worden toegepast ingeval de echtgenoot afwezig is, niet in 
staat is zijn wil te kennen te geven of geen gekend verblijf heeft. Een andere opvatting zou tot het onaanvaarde gevolg 
leiden dat een pleegvoogdij onmogelijk is, terwijl een adoptie die veel verdergaande gevolgen heeft wel mogelijk blijft; Het 
Hof van Beroep te Brussel verzette zich in een arrest van 14 juni 1979, RW 1979-80, 2053, noot J.P. echter tegen een 
analogische toepassing van de regels inzake adoptie, aangezien beide instellingen door de wetgever als onderscheiden 
gewild en de pleegvoogdij bijgevolg naar eigen voorwerp en vorm moet worden geïnterpreteerd). Bovendien kan sedert de 
hervorming van het adoptierecht in 2003 aan een onverantwoorde weigering van de echtgeno(o)t(e) van de adoptant 
worden voorbijgegaan (art. 348-11 BW). Dit is niet het geval bij de pleegvoogdij. De echtgeno(o)t(e) van de pleegvoogd 
heeft een vetorecht (Contra: Jeugdrb. Brussel 15 mei 2003, nr. 668/02/6C, onuitg., in casu leefde de pleegvoogd feitelijk 
gescheiden en werd de echtgenoot van de pleegvoogd uitgenodigd bij gerechtsbrief waarop hij niet antwoordde. De 
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475ter BW moet de overeenkomst waarbij de pleegvoogdij tot stand komt en, in voorkomend geval, 

de toestemming van de echtgenoot van de pleegvoogd worden vastgesteld bij authentieke akte 

opgemaakt door de vrederechter van de verblijfplaats van de minderjarige of door een notaris.1341; 

2° het voldaan zijn aan de leeftijdsvereisten in hoofde van de pleegvoogd1342 en de pupil; 

3° de bekwaamheid van de kandidaat-pleegvoogd om tot pleegvoogd te worden aangewezen (art. 33 

Jeugdbeschermingswet). 

401. Een correctie gebeurt door de jeugdrechtbank die in concreto dient te oordelen of zij de 

overeenkomst wel bekrachtigt. Naar luid van art. 475ter, tweede lid BW heeft de overeenkomst 

waarbij de pleegvoogdij tot stand komt maar eerst gevolgen nadat zij, op aanvraag van de 

pleegvoogd, bekrachtigd is door de jeugdrechtbank. De wet bepaalt niet uitdrukkelijk het criterium 

waarop de rechter zich moet baseren. Aangenomen wordt dat de rechter de legaliteit en de 

opportuniteit van de overeenkomst onderzoekt.1343  

 

In eerste instantie onderzoekt de jeugdrechtbank of aan alle inhoudelijke vereisten vermeld in de wet 

zijn voldaan. In het bijzonder onderzoekt hij of er een overeenkomst bestaat die voldoet aan de door 

de wet gestelde eisen alsook of voldaan is aan de leeftijdsvereisten in hoofde van de pleegvoogd en 

de pupil (zie art. 475bis BW en Supra, nr. 400).  

 

De controle door de jeugdrechtbank is niet beperkt tot de legaliteit. De ouders als titularissen van het 

ouderlijk gezag oordelen in beginsel zelf over de belangen van hun niet-ontvoogd minderjarig kind. 

Dit belet niet dat hun bevoegdheid functioneel is en het aan de hoven en rechtbanken toekomt om 

op actieve wijze toezicht te houden op de wijze waarop het gezag wordt uitgeoefend.1344 De 

                                                                                                                                                                                     
rechtbank wees erop dat de wet het gevolg dat moet worden gegeven aan een weigering door de echtgenoot van de 
pleegvoogd niet preciseert en bekrachtigde aldus de overeenkomst). 
1341

 Zie bv. Jeugdrb. Brussel 3 oktober 2001, nr. 1021/2000/1c, onuitg., alwaar de rechtbank oordeelde dat een procuratie 
met gelegaliseerde handtekeningen voor de vertegenwoordiging in de procedure niet volstaat; Het akkoord van de ouder(s) 
met de pleegvoogdij verleend in een gelegaliseerde onderhandse akte, volstaat daarentegen wel. De wet preciseert niet dat 
het akkoord van de ouders in een authentieke akte moet worden vastgesteld, zoals dat het geval is bij een adoptie: 
Jeugdrb. Brussel 23 januari 2002, nr. 657/2001/8C, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 5 juni 2002, nr. 410/2001/1c, onuitg.   
1342

 De pleegvoogd moet minstens de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt (art. 475bis, eerste lid BW).  
1343

 K. ADRIAENSSENS, “Art. 475ter BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1991), nr. 6; Zie bv. Brussel (Jk.) 14 juni 
1979, RW 1979-80, 2054, noot J.P.; Gent 27 oktober 1995, RV 39/95, onuitg.; Jeugdrb. Gent 11 december 1996, RV 106/96, 
onuitg.; Jeugdrb. Gent 10 januari 1997, RV 381/96, onuitg.; Jeugdrb. Gent 8 december 1997, RV 360/97, onuitg.; Jeugdrb. 
Huy 24 juni 2002, nr. 02/548/B, onuitg.; Jeugdrb. Huy 20 oktober 2003, nr. 03/716/B, onuitg.; De Jeugdrechtbank Mechelen 
lijkt de beoordeling aanvankelijk te beperken tot de legaliteit: “dat deze pleegvoogdij overeenkomstig de door de wet 

gestelde voorwaarden werd ingericht en dat de door de wet vereiste toestemmingen werden verleend”: Jeugdrb. Mechelen 
27 april 1999, nr. 103/99, onuitg. in een later vonnis van deze rechtbank wordt ook rekening gehouden met de 
opportuniteit, zie Jeugdrb. Mechelen 10 september 2002, nr. 395/2002, onuitg.; De jeugdrechtbank Brussel beperkt 
uitdrukkelijk in sommige uitspraken de toetsing tot de legaliteit, zie bv. Jeugdrb. Brussel 10 januari 2001, 615/2000/1c, 
onuitg.; Jeugdrb. Brussel 19 maart 2001, 622/2000/6C, onuitg., terwijl in andere uitspraken wel rekening wordt gehouden 
met de opportuniteit, zie bv.: Jeugdrb. Brussel 16 mei 2001, 366/2000/8C, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 11 juni 2001, nr. 
917/2000/12C, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 25 juni 2001, nr. 1134/2000/6C, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 28 september 2001, nr. 
317/2001/9B, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 23 oktober 2001, nr. 1171/99/4B, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 21 januari 2002, nr. 
855/2000/12C, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 23 januari 2002, nr. 655/2000/8C, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 22 februari 2002, nr. 
798/2000/9B, onuitg. ; Jeugdrb. Brussel 5 juni 2002, nr. 410/2001/1c, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 5 maart 2003, nr. 
703/02/6C, onuitg. ; Jeugdrb. Brussel 15 mei 2003, nr. 668/02/6C, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 18 juni 2003, nrs. 328/2002/1c 
en 250/2003/1c, onuitg. ; Jeugdrb. Brussel 2 september 2003, nr. 967/2002/1c, onuitg. ; Jeugdrb. Brussel 9 oktober 2003, 
nr. 1288/02/6C, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 22 oktober 2003, nr. 922/2002/7C, onuitg. ; Jeugdrb. Brussel 23 oktober 2003, nr. 
1265/2001/1c, onuitg.  
1344

 Cass. 9 februari 1978, RW 1978-79, 605. 
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pleegvoogdij moet het belang van het minderjarige kind dienen.1345 Mutatis mutandis kan deze 

redenering ook gelden ingeval het minderjarige kind onder een voogdijgezag is geplaatst.  

 

In eerste instantie oordeelt de rechter over het belang van het minderjarige kind bij de pleegvoogdij 

zelf. Hoe moet dit belang echter worden beoordeeld? Het belang van het minderjarige kind kan op 

twee wijzen worden ingevuld, nl. op een positieve en een negatieve wijze (Supra, nr. 263). Het 

belang van het minderjarige kind moet in deze situatie m.i. op positieve wijze worden ingevuld.1346 

De jeugdrechtbank dient na te gaan of de pleegvoogdij daadwerkelijk een voordeel biedt.1347 Een 

beginsel dat zowel in het adoptierecht als bij voogdij terugkomt, is dat personen met een 

(oorspronkelijke) afstammingsband in eerste instantie gezag over hun niet-ontvoogd minderjarig 

kind moeten uitoefenen. Slechts ingeval er geen ouder meer is die dit gezag kan uitoefenen, wordt 

de mogelijkheid geopend voor gezagsuitoefening door derden. Dit is het beginsel van de 

subsidiariteit (Supra nrs. 342 en 362).1348 Welnu, het is m.i. vanuit dat perspectief dat het belang van 

het minderjarige kind bij de pleegvoogdij moet worden beoordeeld. De pleegvoogdij moet aldus de 

belangen van het minderjarige kind op een betere wijze dienen dan het behoud van (geheel) het 

gezag bij de ouder(s).1349 De beoordeling van het belang van het minderjarige kind gebeurt echter op 

minder strenge wijze dan bij voogdij of adoptie. Het behoud van de rechten en plichten inzake gezag 

bij de ouder(s) wordt afgewogen tegen de overdracht van deze rechten en plichten op een derde.1350 

In sommige gevallen komt dit neer op een beoordeling van de wenselijkheid om een feitelijke 

toestand juridisch te verankeren.1351 Hierbij spelen de beginselen van de continuïteit in de opvoeding 

en de stabiliteit in het opvoedingsmilieu een belangrijke rol. 

                                                           
1345

 H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité élémentaire de droit civil Belge, II, Les personnes, Brussel, Bruylant, 1990, p. 1093, 
nr. 1184. 
1346

 Vgl. T. WUYTS, “Art. 477 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2006), nr. 5 inzake de beoordeling van het 
belang van het kind bij een ontvoogding.  
1347

 Zie bv. Jeugdrb. Gent 27 oktober 1995, RV 39/95, onuitg.; Jeugdrb. Gent 11 december 1996, RV 106/96, onuitg.; 
Jeugdrb. Gent 10 januari 1997, RV 381/96, onuitg.; Jeugdrb. Gent 8 december 1997, RV 360/97, onuitg., alwaar de 
rechtbank telkens dezelfde stijlformule hanteert: “De voorgenomen pleegvoogdij door verzoekster, met inachtneming van 

alle wettelijke belangen, steunt op wettige redenen en strekt de betrokkene tot voordeel”; In dezelfde zin: Jeugdrb. Brussel 
11 juni 2001, nr. 917/2000/12C, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 5 september 2001, nr. 365/2000/8C, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 28 
september 2001, nr. 317/2001/9B, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 23 oktober 2001, nr. 1171/99/4B, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 22 
februari 2002, nr. 798/2000/9B, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 12 maart 2002, nr. 1160/2000/2C, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 25 
maart 2002, nr. 515/2001/3C, onuitg.; Jeugdrb. Mechelen 10 september 2002, nr. 395/2002, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 5 
maart 2003, nr. 703/02/6C, onuitg.; Jeugdrb. Mechelen 12 maart 2003, nr. 108/2003, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 15 mei 2003, 
nr. 668/02/6C, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 18 juni 2003, nrs. 328/2002/1c en 250/2003/1c, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 2 
september 2003, nr. 967/2002/1c, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 9 oktober 2003, nr. 1288/02/6C, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 22 
oktober 2003, nr. 922/2002/7C, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 23 oktober 2003, nr. 1265/2001/1c, onuitg. 
1348

 Vgl. Brussel (Jk.) 14 juni 1979, RW 1979-80, 2053, noot J.P. 
1349

 Vgl. H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité élémentaire de droit civil Belge, II, Les personnes, Brussel, Bruylant, 1990, p. 
1093, nr. 1184 ; Zie bv. Brussel (Jk.) 14 juni 1979, RW 1979-80, 2053, noot J.P., in casu oordeelde het hof dat de wettige 
ouders, objectief beschouwd, alle waarborgen bieden om een degelijke opvoeding aan hun kind te verzekeren in hun eigen 
leefmilieu en weigerde aldus de bekrachtiging; Brussel (Jk.) 28 november 2006, nr. 2006/JR/149, onuitg., in casu oordeelde 
het Hof dat de overeenkomst inzake pleegvoogdij niet tot doel had om de wetten inzake het verblijf in België te omzeilen, 
maar “d'offrir une prise en charge dans le milieu familial élargi à un enfant qui se trouve dans une situation précaire chez 

son père”. In casu achtte de vader zich persoonlijk niet geschikt om het kind op te voeden gelet op zijn hoge leeftijd, de 
moeilijke leefsituatie waarin hij zich bevond en het overlijden van de moeder.   
1350

 Vgl. met de rechtspraak opgenomen in de vorige voetnoot alwaar de rechtbank telkens gewag maakt van het feit dat de 
pleegvoogdij, met inachtneming van alle wettelijke belangen, steunt op wettige redenen; Zie bv. Brussel (Jk.) 28 november 
2006, nr. 2006/JR/149, onuitg., alwaar het Hof oordeelde dat “Le statut de tutelle officieuse qui n'a aucune incidence sur la 

filiation de l'enfant correspond le mieux à ses besoins et respecte sa filiation ainsi que l'ordre des familles, ce que ne 

permettrait pas une adoption”. 
1351

 Zie bv. Gent 10 december 1975, RW 1977-78, 1259, noot J. PAUWELS; Jeugdrb. Brussel 25 oktober 1995, J.dr.jeun. 1996, 
afl. 151, 37, noot B. VAN KEIRSBILCK, de rechtbank merkt op dat “l’enfant Y. évolue favorablement auprès de la requérante 
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Het onderzoek naar het belang van het minderjarige kind houdt in tweede instantie een beoordeling 

van de geschiktheid van de pleegvoogd in.1352 Zoals bij elke rechterlijke controle inzake gezag over 

minderjarigen, moet de rechter nagaan of het te vestigen gezag wel functioneel zal zijn.1353 Dit houdt 

een oordeel in of de rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst wel de facto zullen 

worden nageleefd en of die band ook zal worden beleefd. Terzake kan worden verwezen naar de 

beoordeling van het belang van het minderjarige kind bij voogdij (Supra, nr. 382). Een bijzonderheid 

in dit verband is ook de verstandhouding tussen de ouder(s) resp. voogd en de pleegvoogd. De 

pleegvoogdij leidt immers tot een opdeling van het gezag over minderjarigen. Bij ontstentenis van 

een minimale verstandhouding, lijkt de pleegvoogdij eerder disfunctioneel te zullen zijn.1354 

402. De wet legt de rechter de verplichting op om een aantal personen vooraf te horen, minstens 

op te roepen (art. 475ter, derde lid BW). Het betreft de kandidaat-pleegvoogd, in voorkomend geval 

zijn echtgenoot, het minderjarige kind indien het meer dan 15 jaar oud is, zijn voogd en toeziende 

                                                                                                                                                                                     
et y bénéficie d’un cadre de vie familial et affectif” waaruit volgt “Qu’il est de l’intérêt du mineur de faire droit à la présente 

requête ; que la tutelle officieuse faite par (...) est compte tenu de tous les intérêts légitimes, fondée sur de justes motifs et 

présente des avantages pour le jeune Y. ; que toutes les autres conditions prévues par la loi sont remplies" ; Jeugdrb. Gent 
11 december 1996 Jeugdrb. Gent 10 januari 1997, RV 381/96, onuitg., in casu verbleef het kind al drie maanden bij de 
pleegvoogdes en dit ten gevolge van de zware gezondheidsproblemen waarmee de moeder te kampen had; Jeugdrb. 
Brussel 16 mei 2001, nr. 366/2000/8C, onuitg. alwaar de rechtbank oordeelde “Attendu que la requérante est la grand-

mère paternelle de la pupille. Qu’elle élève l’enfant depuis le remariage des deux parents, soit depuis plusieurs années. 

Attendu que (…) a toutes les capacités requises pour exercer la tutelle, qui rencontre par ailleurs l’intérêt de l’enfant”; 
Jeugdrb. Brussel 5 september 2001, nr. 365/2000/8C, onuitg., in casu stelde de rechter vast dat de moeder te kampen heeft 
met ernstige gezondheidsproblemen waardoor ze het kind zelf niet kan opvoeden en dat de tante het kind reeds kort na de 
geboorte de facto opvoedt; Jeugdrb. Brussel 28 september 2001, nr. 317/2001/9B, onuitg., in casu verbleef het kind sinds 
het overlijden van de moeder bij de tante en kon de vader omwille van zijn beroepsbezigheden niet zelf de dagelijkse 
opvang, zorg en opvoedingstaken op zich nemen; Jeugdrb. Brussel 23 oktober 2001, nr. 1171/99/4B, onuitg., in casu werd 
het verlengd minderjarige kind opgevangen en opgevoed door een pleegouder die tot pleegvoogd wilde aangewezen 
worden; Jeugdrb. Brussel 21 januari 2002, nr. 855/2000/12C, onuitg., in casu was de vader overleden en de moeder 
verdwenen en werd het kind reeds de facto opgevoed door de pleegvoogd; Jeugdrb. Brussel 22 februari 2002, nr. 
798/2000/9B, onuitg. ; Jeugdrb. Brussel 19 juni 2002, nr. 870/2001/8 C, onuitg., in casu verbleef het kind, geboren in 2000, 
al sinds de leeftijd van 3 maanden bij de pleegvoogden; Jeugdrb. Brussel 9 oktober 2003, nr. 1288/02/6C, onuitg., in casu de 
grootouders die sedert het overlijden van hun dochter het kind opvoeden; Jeugdrb. Brussel 22 oktober 2003, nr. 
922/2002/7C, onuitg., in casu handelde het om een zwaar motorisch gehandicapt kind met bijzondere noden dat positief 
ontwikkelt binnen het gezin van de pleegvoogd alwaar het ook kan genieten van een familiaal en affectief kader.    
1352

 Vgl. H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité élémentaire de droit civil Belge, II, Les personnes, Brussel, Bruylant, 1990, 1093, 
nr. 1184. 
1353

 Zie bv. Brussel (Jk.) 14 juni 1979, RW 1979-80, 2053, noot J.P., alwaar het hof oordeelde dat het leefmilieu van de 
pleegvoogd op socio-economisch vlak mogelijk andere vooruitzichten voor de opvoeding van het kind biedt; Brussel (Jk.) 28 
november 2006, nr. 2006/JR/149, onuitg., alwaar het Hof oordeelde dat “Il apparaît que madame N.T. offre des garanties 

suffisantes pour assumer adéquatement la responsabilité qu'elle a acceptée à l'égard de sa jeune sœur”; Jeugdrb. Brussel 16 
mei 2001, nr. 366/2000/8C, onuitg. alwaar de rechtbank oordeelde dat de grootmoeder alle capaciteiten bezat om de 
pleegvoogdij uit te oefenen; Jeugdrb. Brussel 11 juni 2001, nr. 917/2000/12C, onuitg., alwaar de rechtbank oordeelde dat 
“le requérant présente toutes les qualités pour s’occuper de l’éducation et du bien-être de l’enfant”; Jeugdrb. Brussel 25 juni 
2001, nr. 1134/2000/6C, onuitg., alwaar de rechtbank oordeelde dat “les renseignements fournis aux Tribunal démontrent 

des capacités physiques, morales et financières de la requérante pour assurer l’éducation de se nièce”; Jeugdrb. Brussel 23 
januari 2002, nr. 655/2000/8C, onuitg., in casu oordeelde de rechtbank dat de meerderjarige zus geschikt was om tot 
pleegvoogd aangewezen te worden omdat uit onderzoek bleek “qu’elle a les capacités requises pour élever et entretenir son 

petit frère et pour le mettre en état de gagner sa vie”; in dezelfde zin: Jeugdrb. Brussel 23 januari 2002, nr. 657/2001/8C, 
onuitg., in casu werd de oom tot pleegvoogd aangesteld; Jeugdrb. Brussel 5 juni 2002, nr. 410/2001/1c, onuitg., in casu 
werd de grootmoeder tot pleegvoogd aangesteld; Jeugdrb. Brussel 19 juni 2002, nr. 870/2001/8 C, onuitg., in casu werden 
de grootouders langs vaderszijde tot pleegvoogden aangesteld; Jeugdrb. Brussel 26 juni 2002, nr. 378/2001/1c, onuitg.; 
Jeugdrb. Brussel 18 juni 2003, nrs. 328/2002/1c en 250/2003/1c, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 2 september 2003, nr. 
967/2002/1c, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 9 oktober 2003, nr. 1288/02/6C, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 23 oktober 2003, nr. 
1265/2001/1c, onuitg.    
1354

 Vgl. Brussel (Jk.) 14 juni 1979, RW 1979-80, 2054, noot J.P; K. ADRIAENSSENS, “Art. 475bis BW” in Comm.Pers., 
Mechelen, Kluwer, losbl., (1991), nr. 5. 
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voogd indien het reeds onder voogdij staat, alsmede degenen die overeenkomstig art. 475bis BW 

hun instemming met de pleegvoogdij hebben betuigd, alsook de procureur des Konings.  

 

Merk op dat de wet een plicht tot oproeping om gehoord te worden oplegt van de minderjarige 

ouder dan 15 jaar. Dit vormt een discrepantie met art. 475bis BW alwaar de minderjarige vanaf de 

leeftijd van 12 jaar zelf moet toestemmen in de pleegvoogdij (Supra, nr. 400). Het toont nogmaals 

het verouderde karakter van de regels inzake pleegvoogdij aan. Niettemin legt art. 56bis 

Jeugdbeschermingswet de rechter de plicht op om het minderjarige kind vanaf de leeftijd van 12 jaar 

te horen.1355 Overigens past de hoorplicht in een ontwikkeling in geheel het familierecht (Supra, nr. 

383). De rechter kan ook op grond van art. 931, derde lid Ger.W. de feitelijk bekwame minderjarige 

oproepen. De rechter houdt rekening met de mening van de minderjarige in de mate dat hij feitelijk 

bekwaam is om zelf te oordelen wat zijn belang dient.  

§ 3. Stabiliteit 

A. Algemeen 

403. In beginsel duurt de pleegvoogdij voort tot aan de meerderjarigheid van het pleegkind (art. 

475quinquies, eerste lid BW), behoudens ingeval hij vroegtijdig komt te overlijden of wordt 

ontvoogd. De onderhoudsplicht kan zelfs na de meerderjarigheid nog voortduren (zie art. 

475quinquies, eerste lid BW). De pleegvoogdij eindigt ook bij overlijden van de pleegvoogd, maar 

zelfs dan kan de onderhoudsverplichting blijven bestaan, ditmaal lastens de nalatenschap (art. 

475quinquies, tweede lid BW).  

 

Buiten voornoemde gevallen kan de pleegvoogdij, in beginsel, niet worden beëindigd. Op die manier 

beschermt de wet ook bij pleegvoogdij de continuïteit in de opvoeding en de stabiliteit in het 

opvoedingsmilieu. De pleegvoogdij kan niet worden beëindigd zoals ze is ontstaan, nl. door middel 

van een overeenkomst. De pleegvoogdij eindigt steeds door een beslissing van de jeugdrechtbank.  

B. Van rechtswege 

404. Ingeval tijdens de pleegvoogdij de pleegvoogd geheel wordt ontzet van alle rechten die 

voortvloeien uit het ouderlijk gezag t.a.v. zijn eigen kind(eren), eindigt van rechtswege de 

pleegvoogdij (art. 33 Jeugdbeschermingswet).  

 

De ontzetting of afzetting die worden uitgesproken als strafsanctie hebben geen impact op de 

pleegvoogdij (zie bij voogdij Supra, nr. 389). De pleegvoogd vervult geen ‘ambt’. Evenmin geven de 

andere gronden van onbekwaamheid bedoeld in art. 397 BW aanleiding tot de beëindiging van 

rechtswege (zie bij voogdij Supra, nr. 389). Het bestaan van dergelijke grond kan echter wel een 

element zijn dat bij de beoordeling van het verzoek tot beëindiging in acht wordt genomen (Infra, nr. 

407).  

405. De pleegvoogdij eindigt eveneens van rechtswege ingeval het pleegkind gewoon of ten volle 

wordt geadopteerd (art. 475quinquies, derde lid BW). Dit geldt evenzeer ingeval de pleegvoogd het 

pleegkind adopteert.1356 

                                                           
1355

 Zie bv. Jeugdrb. Brussel 5 februari 2002, nr. 1142/00/11C, onuitg.  
1356

 K. ADRIAENSSENS, “Art. 475quinquies BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1991), nr. 8. 
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C. Op verzoek 

406. De pleegvoogdij kan worden beëindigd op verzoek van een limitatieve kring van personen 

(art. 475sexies, eerste lid BW): 

1° de pleegvoogd; 

2° degenen die overeenkomstig art. 475bis BW met de pleegvoogdij hebben ingestemd of van 

degenen die het minderjarige kind hebben erkend of gewettigd na de totstandkoming van de 

pleegvoogdij; 

3° de procureur des Konings.  

Onder ‘degenen die overeenkomstig art. 475bis BW met de pleegvoogdij hebben ingestemd’ wordt 

bedoeld de personen ‘wier toestemming vereist is voor de adoptie van minderjarigen’. De 

echtgenoot van de pleegvoogd heeft derhalve geen initiatiefrecht.1357 Niettemin moet ook de feitelijk 

bekwame minderjarige vanaf de leeftijd van 12 jaar zelf toestemmen in de adoptie (art. 348-1 BW). 

Er mag aldus worden aangenomen dat ook het feitelijk bekwame minderjarige pleegkind vanaf de 

leeftijd van 12 jaar kan verzoeken om de beëindiging van de pleegvoogdij. Vanaf die leeftijd beschikt 

hij, voor zover hij feitelijk daartoe bekwaam is en niet onder een ander bijzonder 

beschermingsstatuut werd geplaatst, immers ook over een vetorecht bij de totstandkoming ervan. 

Waarom zou hij dan niet over zijn eigen belangen bij de beëindiging ervan kunnen oordelen? 

De passage ‘degenen die het kind hebben erkend of gewettigd’ wijst opnieuw op het achterhaalde 

karakter van de regels inzake pleegvoogdij. In het afstammingsrecht vóór de wet van 31 maart 1987 

moesten bepaalde categorieën van kinderen worden erkend of gewettigd opdat een 

afstammingsband tot stand kon komen (Supra, nr. 114).1358 Teneinde de rechtsregel vandaag een 

zinvolle invulling te geven die strookt met ratio er van, kan worden verdedigd dat het om personen 

gaat die na het in kracht van gewijsde treden van de uitspraak die de overeenkomst inzake 

pleegvoogdij heeft bekrachtigd, een door de wet vastgestelde afstammingsband met het pleegkind 

hebben verkregen. Ingeval de uitspraak nog niet in kracht van gewijsde is getreden, staat 

derdenverzet open tegen deze beslissing (art. 1122 e.v. Ger.W.).  

407. De wet bepaalt evenmin (vgl. Supra, nr. 399) uitdrukkelijk het criterium dat de rechter dient 

in acht te nemen bij de inwilliging van het verzoek tot beëindiging van de pleegvoogdij. Aangenomen 

wordt dat ook hier het algemeen geldende criterium van het belang van het minderjarige kind van 

toepassing is.1359 Voor de invulling van dit criterium wordt verwezen naar het criterium dat geldt bij 

de herroeping van de gewone adoptie, nl. “zeer gewichtige redenen” (Supra, nr. 325). Dit wordt 

evenwel getemperd. Gewichtige redenen zouden volstaan, aangezien de pleegvoogdij minder 

verregaande gevolgen heeft dan een adoptie.1360 Bijgevolg kan de pleegvoogdij beëindigd worden als 

                                                           
1357

 K. ADRIAENSSENS, “Art. 475sexies BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1991), nr. 2. 
1358

 H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité élémentaire de droit civil Belge, II, Les personnes, Brussel, Bruylant, 1990, nr. 1186, 
p. 1094-1095 ; K. ADRIAENSSENS, “Art. 475sexies BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1991), nr. 3. 
1359

 P. SENAEVE, Compendium, 2006, ed. 9, nr. 1332; K. ADRIAENSSENS, “Art. 475sexies BW” in Comm. Pers., Mechelen, 
Kluwer, losbl., (1991), nr. 6; Zie bv. Gent 10 december 1975, R.W. 1977-78, 1259, noot J. PAUWELS; De jeugdrechtbank 
Mechelen lijkt er van uit te gaan dat het akkoord tot opheffing volstaat, zie Jeugdrb. Mechelen 25 februari 2003, nr. 
83/2003, onuitg. 
1360

 K. ADRIAENSSENS, “Art. 475sexies BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1991), nr. 6 en de aldaar aangehaalde 
referenties. 
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gewichtige redenen worden aangevoerd en het belang van het pleegkind niet zou worden 

geschaad.1361 

 

In ieder geval kan worden gewezen op het beginsel dat de minderjarige belang heeft bij continuïteit 

in de opvoeding en de stabiliteit van het opvoedingsmilieu (vgl. Supra, nrs. 390). Iedere 

voorgenomen wijziging in gezag moet worden afgewogen tegen deze beginselen. Bij de beoordeling 

van de zeer gewichtige redenen werd er op gewezen dat de rechter de potentiële functionaliteit van 

de adoptieve afstammingsbanden beoordeelt. Dit wil zeggen dat de rechter onderzoekt of de 

rechten en plichten die voortvloeien uit de gevestigde adoptieve afstammingsbanden de facto 

worden of nog nageleefd kunnen worden en of die afstammingsband ook socio-affectief wordt 

beleefd. Welnu, dezelfde beoordeling geldt m.i. ook bij pleegvoogdij, uiteraard rekening houdende 

met de geringere rechten en plichten die voortvloeien uit de pleegvoogdij. Twee bijzondere factoren 

die evenwel bij de beoordeling betrokken moeten worden zijn enerzijds het potentieel functionele 

karakter van de componenten van gezag die na de beëindiging van de pleegvoogdij terug zullen 

worden uitgeoefend door de ouder(s) of de voogd.1362 Anderzijds kan ook een ernstig verstoorde 

verstandhouding tussen de pleegvoogd en de ouder(s) of voogd een oorzaak vormen om de 

pleegvoogdij te beëindigen. De opdeling van de componenten van gezag tussen de pleegvoogd en de 

ouder(s) resp. voogd leidt er immers toe dat er een minimale wederzijdse verstandhouding moet 

bestaan tussen deze actoren opdat het gezag nog op een functionele wijze uitgeoefend kan worden. 

In de wet kan overigens geen mechanisme worden teruggevonden dat toelaat om conflicten te 

beslechten.   

Ten slotte moet bij de beoordeling ook rekening worden gehouden met de mening van de feitelijk 

bekwame minderjarige. De rechter houdt rekening met de mening van de minderjarige in de mate 

dat hij feitelijk bekwaam is om zelf te oordelen wat zijn belang dient (vgl. Supra, nr. 402). 

§ 4. Beginselen 

408. De pleegvoogdij is een rechtsfiguur die toelaat om bepaalde componenten van gezag over te 

dragen op een pleegvoogd en alzo ervoor tracht te zorgen dat het belang van het minderjarige kind 

wordt gediend met een functionele gezagsuitoefening.  

 

409. Aan de basis van de pleegvoogdij ligt een overeenkomst. Het leidende beginsel bij het sluiten 

van elke overeenkomst is de wilsautonomie der partijen.1363 Bij pleegvoogdij is aldus de wil van de 

partijen bij de overeenkomst, alsook zij die krachtens de wet moeten instemmen met die 

overeenkomst, bepalend. Die wil wordt op authentieke wijze vastgesteld door de vrederechter of 

een notaris.  

 

De wil is determinerend op twee punten:  

                                                           
1361

 Gent 8 mei 2008, T.Fam. 2009, 31, noot R. VASSEUR; in casu is het echter onduidelijk of een positieve dan wel een 
negatieve invulling gegeven wordt aan het belang van het kind. 
1362

 Zie bv. Jeugdrb. Gent 28 januari 2000, RV nr. 190/99, onuitg., alwaar de vader de rechtbank verzocht om de 
pleegvoogdij te beëindigen en aan hem de exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag toe te kennen. De rechtbank 
willigde het verzoek in nadat het vaststelde dat de vader zijn verantwoordelijkheid wil en kan nemen. De vader heeft 
immers een nieuw gezin gevormd waarin hij het kind wenst op te nemen. Volgens de rechtbank is het in die situatie in het 
meerdere belang van het kind dat het bij zijn vader ook wordt opgevoed.  
1363

 Zie uitgebreid: W. VAN GERVEN m.m.v. S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 71-72. 
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1° de overdracht van bepaalde rechten en plichten, aldus het eigenlijke ontstaan van de instelling van 

de pleegvoogdij; 

2° de keuze van de pleegvoogd.  

De wet gaat er aldus van uit dat de personen die moeten toestemmen of instemmen met de 

overeenkomst inzake pleegvoogdij dit ook doen met als doorslaggevende beweegreden het belang 

van het minderjarige kind. De wilsautonomie wordt evenwel op beide punten gecorrigeerd door de 

wet. De wet voegt er bepaalde voorwaarden in abstracto en een rechterlijke toets in concreto aan 

toe.  

410. De wilsovereenstemming volstaat niet om de overeenkomst inzake pleegvoogdij af te sluiten. 

Opdat een overeenkomst tot stand kan komen, is vereist dat aan de voorwaarden van art. 1108 BW 

zijn voldaan. In het bijzonder van belang is dat de partijen feitelijk en juridisch bekwaam moeten zijn 

om een overeenkomst af te sluiten. Dit geldt eveneens voor de personen die hun instemming met de 

pleegvoogdij moeten betuigen. Het belang van de overeenkomst blijkt ook uit de wijze waarop ze 

moet worden vastgesteld, nl. in een authentieke akte.  

 

In hoofde van de pleegvoogd bepaalt de wet daarenboven een aantal bijkomende 

bekwaamheidseisen die geacht worden het belang van het minderjarige kind te dienen. Ten eerste 

moet de pleegvoogd minstens de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt. Ten tweede mag de pleegvoogd 

ook niet volledig zijn ontzet van het ouderlijk gezag.  

411. Zoals aangegeven (Supra, nr. 399), onderzoekt de rechter die de overeenkomst dient te 

bekrachtigen zowel de legaliteit als de opportuniteit ervan. De controle van de legaliteit behelst het 

nazicht van de hiervoor genoemde eisen.  

 

De opportuniteitstoets is tweeledig. Vooreerst onderzoekt de rechter of de instelling van de 

pleegvoogdij het belang van de minderjarige beter dient. Vervolgens oordeelt de rechter of de 

pleegvoogd wel geschikt is om het gezag over het minderjarige kind uit te oefenen.  

De rechter laat zich daarbij leiden door het beginsel van de subsidiariteit. De instelling van de 

pleegvoogdij moet de toets van de subsidiariteit doorstaan. Het is in het belang van het minderjarige 

kind dat het gezag wordt uitgeoefend door de personen met een afstammingsband of, bij 

ontstentenis, door een voogd. De belangen van het minderjarige kind moeten aldus beter worden 

gediend met de instelling van de pleegvoogdij. De pleegvoogd moet aldus ook geschikt zijn om gezag 

uit te oefenen over dat minderjarig kind. De rechter moet er over waken dat de pleegvoogdij met die 

bepaalde pleegvoogd ook functioneel zal zijn. Gelet op het nut van de pleegvoogdij dat er in bestaat 

om hetzij bestaande opvoedingssituaties juridisch te verankeren hetzij een overgangsperiode in te 

lassen (Supra, nr. 395), zal de rechter het beginsel van de subsidiariteit vaak afwegen tegen het 

beginsel van de continuïteit in de opvoeding en de stabiliteit in het opvoedingsmilieu, waarbij 

laatstgenoemde beginselen primeren.  

 

Afdeling 3. Recht op persoonlijk contact 

§ 1. Ratio legis 
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412. Bij wet van 13 april 19951364 werd een artikel 375bis in het Burgerlijk Wetboek ingevoegd met 

een tweeledig doel. Enerzijds wilde de wetgever, in navolging van een arrest van het Hof van 

Cassatie1365, het recht op persoonlijk contact van de grootouders uitdrukkelijk in de wet erkennen. 

Het Hof erkende dit recht eerder al op grond van het natuurrecht, maar uit een aantal uitspraken van 

feitenrechters bleek dat het vaak werd geweigerd omwille van het belang van het kind of het bestaan 

van dergelijk recht eenvoudigweg werd miskend. Anderzijds wilde de wetgever waarborgen 

inbouwen voor het behoud van de betrekkingen van het kind met zijn sociale omgeving, waartoe niet 

alleen de grootouders van het kind behoren, maar ook, in voorkomend geval, andere personen met 

wie het kind dagelijks te maken heeft.1366 De wetgever acht het positief dat niet-familiale banden die 

zeker zo intens kunnen zijn als familiale banden, in de wet worden erkend.1367  

 

Luidens art. 375bis BW hebben de grootouders dan ook het recht om persoonlijk contact te 

onderhouden met het kind en kan datzelfde recht aan ieder ander persoon worden toegekend, 

indien hij aantoont dat hij met het kind een bijzondere affectieve band heeft.  

Het recht op persoonlijk contact is een zelfstandig recht dat het gezag van de uitoefenaars van dat 

gezag wel enigszins aantast. Het vormt bij een gedwongen uitoefening immers een rechtstreekse 

inbreuk op het beslissingsrecht van de zorg over het kind (Infra, nr. 418). Niettemin heeft het een 

eigen finaliteit die er, zoals hiervoor aangegeven, in bestaat om grootouders en derden toe te laten 

de genegenheidsbanden met het kind te onderhouden. De facto lijkt het recht op persoonlijk contact 

op de uitoefening van het recht van materiële bewaring, maar juridisch valt het er van te 

onderscheiden.1368 Het onderscheid tussen feitelijke materiële bewaring en juridische bewaring 

behoudt aldus hier zijn bestaansreden.1369 Er worden geen componenten van gezag overgedragen, 

noch wordt er juridisch enig gezag bijkomend gevestigd in hoofde van de grootouder1370 of derde.1371 

De rechter oordeelt immers steeds in laatste instantie over de uitoefening van het recht op 

persoonlijk contact. Aan de derde of de grootouders komt geen beslissingsrecht toe inzake het 

belang dat het kind heeft bij de uitoefening van het recht op persoonlijk contact. 

                                                           
1364

 BS 24 mei 1995.  
1365

 Cass. 14 oktober 1915, Pas. 1915-16, I, 455, met concl. Proc. Gen. TERLINDEN; Cass. 22 september 1966, Arr.Cass. 1967, 
83; Cass. 4 maart 1976, RW 1976-77, 288, noot H. NUYTINCK. Het Hof oordeelde in 1915 dat de wetgever de vaderlijke 
macht tijdens het huwelijk aan de vader heeft toegekend in het belang van het kind en onder de voorwaarde om de rechten 
die de wet impliciet, in hetzelfde belang, aan andere personen heeft toegekend, te eerbiedigen. Het Hof onderzocht 
vervolgens of de wet de grootouders verplichtingen oplegt die volgen uit hun hoedanigheid. Er bestaat een nauwe band 
tussen die verplichtingen en de rechten die daaruit voortvloeien. Inzonderheid werd op zoek gegaan of er een bezoekrecht 
uit volgt. Na een lijst met wettelijke verplichtingen te hebben opgesomd en erop te hebben gewezen dat ook uit art. 371 
BW de plicht tot eerbied en respect van de ouders t.a.v. grootouders blijft gelden, oordeelde het Hof dat de grootouders 
een bezoekrecht hebben. In een arrest van 1966 vervolgde het Hof deze redenering in een zaak waar de grootouders van 
een erkend natuurlijk kind een recht op persoonlijk contact opeisten. Hoewel de wet minder rechtsgevolgen hecht aan een 
vastgestelde natuurlijke afstamming, toch zijn deze rechtsgevolgen volgens het Hof voldoende om te erkennen dat ze aan 
de banden tussen het natuurlijke kind en zijn grootouders een wettelijke inhoud geven, die berust op “de aan de 

bloedgemeenschap verschuldigde betrekkingen van genegenheid, eerbied en toewijding”.  
1366

 Verslag namens de commissie, Parl.St. 1993-94, nr. 1430/4, 9 en 12-14; A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm.Pers., 
Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 1. 
1367

 Verslag namens de commissie, Senaat, 8. 
1368

 A. DE WOLF, ‘Art. 375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nrs. 28 en 30 en de verwijzingen aldaar. 
1369

 Cass. 18 februari 1993, RW 1993-94, 157 en JLMB 1993, 1453, met noot C. PANIER: “Overwegende dat het weliswaar 

autonome (eigen onderlijning) bezoekrecht van de grootouders het recht van bewaring van de ouders aantast; (…)”. 
1370

 Het Hof van Cassatie oordeelde in 1915 (Pas. 1915-16, I, 455, concl. Proc.-Gen. TERLINDEN) dat “Que l’exercice des 

droits que la loi, par l’ensemble des dispositions qu’elle édicte, à l’égard des aïeux, reconnaît implicitement en leur faveur, 

doit, dès lors, se concilier (eigen onderlijning) avec les pouvoirs du père sur ses enfants". 
1371

 M. GOEGEBUER en A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2011), nr. 25. 
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Belangrijk is echter de vaststelling dat hoewel er juridisch geen gezag wordt gevestigd, de facto dit 

wel het geval kan1372 zijn. Het is immers ondenkbaar dat een grootouder of een derde die op 

bepaalde tijdstippen de feitelijke materiële bewaring over een minderjarig kind juridisch heeft 

verkregen, op die tijdstippen de facto geen gezag over dat minderjarig kind uitoefent. Bovendien 

wordt het recht op materiële bewaring in hoofde van de personen die het gezag uitoefenen op die 

tijdstippen geschorst. Aldus leidt een uitgebreid omgangsrecht de facto tot een belangrijke inperking 

van het juridische gezag uitgeoefend door de gezagsdragers, reden waarom de rechtspraak daar 

weigerachtig tegenover staat.1373 

413. Hoewel art. 375bis BW is opgenomen onder de titel “IX. Ouderlijk gezag”, wordt in de 

rechtsleer, m.i. terecht, aangenomen dat onder ‘partijen’ in de zin van het voornoemde artikel 

enerzijds de personen die het gezag over het kind uitoefenen en anderzijds de personen die het recht 

op persoonlijk contact opeisen, worden bedoeld.1374 De personen die gezag over het minderjarige 

kind uitoefenen kunnen zowel personen met een (adoptieve) afstammingsband zijn als een voogd1375 

of zelfs een pleegvoogd.  

 

414. Ingeval de ouders samenleven oefenen zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uit (art. 373, eerste 

lid BW). Hun recht op persoonlijk contact valt dan samen met het recht van bewaring, zijnde het 

recht van materiële bewaring en het recht van zorg.1376 Leven de ouder(s) niet samen, dan oefenen 

ze in beginsel evenzeer gezamenlijk het ouderlijk gezag uit (art. 374, § 1, eerste lid BW). Het recht op 

persoonlijk contact wordt alsdan uitgeoefend tijdens de periode waarin het kind verblijft bij die 

ouder.1377 Indien de rechter echter de exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag opdraagt aan 

één van beide ouders (art. 374, § 1, tweede lid BW), behoudt de andere ouder een recht op 

persoonlijk contact dat slechts om bijzonder ernstige redenen kan worden geweigerd (art. 374, § 1, 

vierde lid BW).  

                                                           
1372

 Het recht op persoonlijk contact kan immers ook telefonisch of via het internet worden uitgeoefend zodat het kind 
nooit onder de feitelijke materiële bewaring van de grootouder of derde wordt geplaatst.  
1373

 Zie bv. Jeugdrb. Dendermonde 1 maart 2001, hervormd door Gent 28 oktober 2002, RABG 2003, 946, noot F. DE BOCK, 
het Hof oordeelde dat het omgangsrecht niet van die aard mag zijn dat het tussenkomt in de uitoefening van het ouderlijk 
gezag van de juridische ouders; Jeugdrb. Mechelen 28 april 2004, NjW 2004, 1172, noot GV en RW 2004-05, 30, in casu 
kende de rechtbank een uitgebreid omgangsrecht toe aan de lesbische ex-partner, de uitspraak werd hervormd in hoger 
beroep: Antwerpen (Jk.) 21 april 2005, RW 2005-06, 745, noot F. SWENNEN; Vgl. ook de rechtspraak die zich weigerachtig 
opstelt tegen de toekenning van langere verblijven of vakantieverblijven bij grootouders gelet op het potentieel gevaar op 
inmenging in de opvoeding en de rechtspraak die een ruim omgangsrecht toekent aan grootouders die reeds een deel van 
de opvoeding de facto waarnemen, aangehaald in A. DE WOLF, “Over de modaliteiten en de duur van het grootouderlijke 
omgangsrecht” (noot onder Gent 26 april 2004 en Brussel 18 februari 2005), EJ 2005, (39) nr. 4, 40-41; Het komt niettemin 
voor dat bij nieuw samengestelde gezinnen waarbij de nieuwe partner van de moeder door het kind als ‘vader’ wordt 
beschouwd, de rechtbank na een breuk in de relatie, ten onrechte weliswaar, op grond van art. 375bis BW het verblijf van 
het kind bij die (ex-)partner laat: Jeugdrb. Nijvel 12 februari 2007, nr. 102, onuitg., in casu gaf de rechtbank aan dat hij op 
die manier belast blijft met een belangrijk deel van de opvoeding; Zie verder ook: E. DE MAEYER en C. VERGAUWEN, “Een 
recht op persoonlijk contact voor derden: de notie ‘bijzondere affectieve band’ nader onderzocht” (noot onder Cass. 16 
januari 2009), RABG 2009, 865. Voornoemde auteurs geven aan dat de rechtspraak zich bij de toekenning van het recht 
moet behoeden voor een al te grote interferentie in het ouderlijk gezag.  
1374

 A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nrs. 35 en 41; zie ook: Wetsvoorstellen 
betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, Verslag namens de commissie justitie, Parl. St. Kamer 
1993-94, nr. 1430/4, 13.  
1375

 Vgl. Cass. 11 januari 1973, Arr.Cass. 1973, 488, alwaar het Hof oordeelde dat het niet aan het goeddunken van de voogd 
wordt overgelaten om te beslissen over de contacten van de pupil met andere familieleden, maar dat de familieraad, tegen 
de opvatting van de voogd in, aan de toeziende voogd of aan andere familieleden een omgangsrecht kon toekennen. 
1376

 Zie P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nrs. 943-945; Vgl. K. JACOBS, “Het omgangsrecht in België en Nederland”, 
TPR 1996, (827) 834. 
1377

 G. BAETEMAN, A. WYLLEMAN, J. GERLO, G. VERSCHELDEN, E. GULDIX en S. BROUWERS, “Overzicht van rechtspraak. 
Personen- en Familierecht 1995-2000”, TPR 2001, (1551) 1951, nr. 506. 
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Welnu, de uitoefening van het recht op persoonlijk contact van de grootouders en derden is 

subsidiair ten opzichte van de uitoefening van het recht op persoonlijk contact van de ouder die niet 

het ouderlijk gezag uitoefent.1378 De rechter houdt met dit gegeven rekening bij de bepaling van de 

modaliteiten inzake de uitoefening van het recht op persoonlijk contact (Infra, nr. 438). De 

uitoefening van het recht op persoonlijk contact van de grootouders resp. derden zal uitgebreider 

zijn ingeval zij de enige omgangsgerechtigden zijn.1379 De uitoefening van het recht op persoonlijk 

contact van derden verhoudt zich op zijn beurt ondergeschikt aan de uitoefening van het recht op 

persoonlijk contact door de grootouders.1380 

Het recht op persoonlijk contact van de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent, wordt in dit 

doctoraal proefschrift niet verder uitgebreid besproken, aangezien het betrekking heeft op de 

verhouding tussen de titularissen van dat gezag. De juridische ouder heeft een principieel recht op 

persoonlijk contact (Infra, nr. 417).1381 

415. Voor de afdwingbaarheid van het recht maakt de wet een onderscheid tussen de grootouders 

en alle andere personen. In hoofde van de grootouders wordt het bestaan van affectieve banden 

onweerlegbaar wettelijk vermoed. Het vloeit voort uit de hoedanigheid van ‘grootouder’.1382 Derden 

moeten daarentegen aantonen dat zij met het kind een bijzondere affectieve band hebben (zie art. 

375bis, eerste lid BW).  

 

Voorts wordt een opdeling gemaakt tussen het recht (art. 375bis, eerste lid BW) en de uitoefening 

ervan (art. 375bis, tweede lid BW). Enkel bij gebreke van overeenkomst tussen de partijen, wordt 

over de uitoefening van dat recht in het belang van het kind beslist.  

416. Het gehanteerde perspectief is opnieuw het belang van het kind. De wetgever gaat er van uit 

dat het onderhouden van affectieve banden in het belang van het minderjarige kind is (Supra, nr. 

412).1383  

 

                                                           
1378

 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nrs. 1895, 1903 en 1908; G. BAETEMAN, A. WYLLEMAN, J. GERLO, G. 
VERSCHELDEN, E. GULDIX en S. BROUWERS, “Overzicht van rechtspraak. Personen- en Familierecht 1995-2000”, TPR 2001, 
(1551) 1954, nr. 509; Zie bv. Bergen 6 december 1979, Rev.trim.dr.fam. 1980, 292; G. VERSCHELDEN, S. BROUWERS, K. 
BOONE, I. MARTENS en K. VERSTRAETE, “Overzicht rechtspraak familierecht (2001-2006)”, TPR 2007, (141) nr. 825, 719-
720. 
1379

 A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nrs. 27 en 31. 
1380

 G. BAETEMAN, A. WYLLEMAN, J. GERLO, G. VERSCHELDEN, E. GULDIX en S. BROUWERS, “Overzicht van rechtspraak. 
Personen- en Familierecht 1995-2000”, TPR 2001, (1551) 1955, nr. 510; G. VERSCHELDEN, S. BROUWERS, K. BOONE, I. 
MARTENS en K. VERSTRAETE, “Overzicht rechtspraak familierecht (2001-2006)”, TPR 2007, (141) 722, nr. 826; Vgl. A. DE 
WOLF, “Over de modaliteiten en de duur van het grootouderlijke omgangsrecht” (noot onder Gent 26 april 2004 en Brussel 
18 februari 2005), EJ 2005, 39, 40, nr. 2. 
1381

 Zie hierover meer: G. VERSCHELDEN, S. BROUWERS, K. BOONE, I. MARTENS en K. VERSTRAETE, “Overzicht rechtspraak 
familierecht (2001-2006)”, TPR 2007, (141) 714-719. 
1382

 A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 7. 
1383

 A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nrs. 12 en 18; de auteur wijst erop dat 
onder het oude recht de rechtspraak voor derden eiste dat zij aantoonden dat de uitoefening van een omgangsrecht met 
het kind in het belang van het kind was; Zie ook de conclusie van Proc. Gen. TERLINDEN bij Cass. 14 oktober 1915, Pas. 
1915-16, I, 457-458, alwaar hij erop wees dat de vaderlijke macht bestaat uitsluitend in het belang van het kind “et ne peut 

jamais dégénérere en tyrannie ou despotisme”. Dit argument vormde tevens één van de drie wettelijke basissen om een 
recht op contact tussen grootouders en kind te erkennen.  



289 
 

Het perspectief wordt in de wet nogmaals bevestigd bij de uitoefening van dat recht. Bij gebreke van 

een overeenkomst tussen de partijen, wordt immers over de uitoefening van dat recht geoordeeld 

“in het belang van het kind” (zie art. 375bis, tweede lid BW). 

§ 2. Grondslagen 

A. Algemeen 

417. De grondslag van het recht op persoonlijk contact is gelegen in de bijzondere affectieve band 

die bestaat tussen een niet-ontvoogd minderjarig kind en een bepaalde persoon. Het recht ontstaat 

van rechtswege van zodra die band aanwezig is.1384 Dit moet echter worden genuanceerd. 

 

De bijzondere affectieve band wordt wettelijk op onweerlegbare wijze vermoed te bestaan tussen 

een kleinkind en een grootouder. De wetgever consolideerde in art. 375bis BW de vroegere 

cassatierechtspraak (Supra, nr. 412) die oordeelde dat de grondslag van het recht op persoonlijk 

contact van de grootouders voortvloeit uit een rechtsbeginsel dat steunt op betrekkingen van 

genegenheid, eerbied en toewijding ten gevolge van de bloedgemeenschap.1385 Het betreft aldus een 

principieel recht.1386 Dit geldt overigens ook voor het recht op persoonlijk contact van de ouders. 

De bijzondere affectieve band moet, opdat zij afdwingbaar zou zijn, door derden vooraf worden 

bewezen. Derden beschikken aldus over een louter virtueel recht.1387 

Het onderscheid tussen beide categorieën van titularissen komt tot uiting bij de gedwongen 

uitoefening er van. Derden moeten bijkomend het bestaan van het recht op persoonlijk contact in 

hun hoofde bewijzen alvorens de vordering in rechte ontvankelijk is (art. 375bis, eerste lid BW).  

418. In de trend van het gevolgde denkkader, kan er opnieuw een onderscheid worden gemaakt 

tussen objectieve en subjectieve criteria.  

 

Het is van belang om voor ogen te houden dat enkel ingeval de personen resp. persoon die juridisch 

het gezag over een niet-ontvoogd minderjarig kind uitoefen(t)(en) weigeren om persoonlijk contact 

met dat kind toe te staan, de grootouders of derden zich tot de rechter moeten wenden om de 

uioefening er van af te dwingen. De personen die juridisch het gezag over de minderjarige 

uitoefenen, oordelen in eerste instantie zelf over het belang van het kind bij de uitoefening van het 

recht op persoonlijk contact met grootouders en derden. Dit behoort tot de prerogatieven van het 

gezag (vgl. Supra, nr. 412).  

                                                           
1384

 Contra: A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 12; F. SWENNEN, “De 
uitoefening van het recht op persoonlijk contact door een lesbische meemoeder” (noot onder Antwerpen 21 april 2005), 
RW 2005-06, (746) 747, die van oordeel zijn dat het recht op persoonlijk contact van derden pas ontstaat na het (louter) 
bewijs van een bijzondere affectieve band met het kind.  
1385

 Wetsvoorstellen betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, Verslag namens de commissie 
justitie, Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 1430/4, 13-14; Zie Cass. 4 maart 1976, RW 1976-77, 288, noot H. NUYTINCK. 
1386

 Vgl. Wetsvoorstellen betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, Verslag namens de commissie 
justitie, Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 1430/4, 12; A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., 
(1997), nr. 7; Zie bv. Gent 7 februari 2005, NjW 2006, 125, noot G. VERSCHELDEN. 
1387

 Wetsvoorstellen betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, Verslag namens de commissie 
justitie, Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 1430/4, 12; A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., 
(1997), nr. 21; A. HUYGENS, “Juridische grenzen aan het recht op persoonlijk contact van de lesbische meemoeder” (noot 
onder Jeugdrb. Leuven 29 november 2005), RW 2006-07, (484) 484, nr. 2. 
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Bij onenigheid tussen de partijen oordeelt aldus de rechter over de uitoefening. De rechter dient de 

aanwezigheid van volgende gronden vast te stellen (art. 375, eerste lid BW): 

1° het gebrek aan overeenkomst omtrent de uitoefening van het recht op persoonlijk contact; 

2° het bestaan van een afstammingsband in opgaande lijn; 

3° en bij ontstentenis van 2°, een bijzondere affectieve band.  

Voornoemde gronden bepalen de ontvankelijkheid van de vordering in rechte. De rechter dient 

daarnaast in concreto over de gegrondheid van de vordering te oordelen. Als criterium bepaalt de 

wet “het belang van het kind” (art. 375bis, tweede lid BW). Opnieuw zij er op gewezen dat de rechter 

niet oordeelt over het recht zelf, dat ontstaat immers van rechtswege (Supra, nr. 415). Het is het 

belang dat het kind heeft bij de uitoefening van dit recht waarover de rechter oordeelt.1388  

B. Objectieve beoordeling 

1. Het gebrek aan overeenkomst 

419. Zoals aangegeven (Supra, nr. 417), komt de rechter niet tussen indien er tussen de partijen 

(Supra, nr. 413) een akkoord bestaat omtrent de uitoefening van het recht op persoonlijk contact.1389 

De overeenkomst kan blijken uit een geschrift, een mondelinge afspraak, of ook uit een omstandig 

stilzwijgen.1390  

 

Het vereiste van gebrek aan overeenkomst is niets anders dan een explicitering van art. 17 en 18 

Ger.W. De eiser dient een reeds verkregen en dadelijk belang te hebben bij het instellen van de 

vordering in rechte.1391  

Ten slotte geeft de wet met deze voorwaarde uitdrukkelijk aan dat de personen die het gezag 

uitoefenen in eerste instantie oordelen over het belang dat het kind heeft bij de uitoefening van het 

recht op persoonlijk contact. De rechterlijke toets die de grootouder of derde kan openen bij 

onenigheid, wijst er dan weer op dat het een functionele bevoegdheid is.1392 De rechter onderzoekt 

of de personen die het gezag uitoefenen daadwerkelijk het belang van het kind voor ogen hadden bij 

de weigering of inperking van het persoonlijke contact met de grootouder of een derde.  

                                                           
1388

 Zie voor dit onderscheid ook: F. SWENNEN, “De uitoefening van het recht op persoonlijk contact door een lesbische 
meemoeder” (noot onder Antwerpen 21 april 2005), RW 2005-06, (746) 746-747. 
1389

 K. JACOBS, “Het omgangsrecht van de grootouders” (noot onder Jeugdrb. Brussel 5 oktober 1999), AJT 2000-01, (28) 29; 
Nochtans oordeelde de Jeugdrechtbank Nijvel in een vonnis van 22 september 1998, J.dr.jeun. 1999, nr. 185, 41, dat zelfs 
indien er een akkoord bestaat, “il paraît préférable de fixer un cadre”. Terecht wordt dit bekritiseerd door de annotator B. 
VAN KEIRSBILCK (p. 42). De annotator wijst er ook op dat de procedure een inmenging vormt op het recht op privé- en 
familieleven zodat ze noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving. 
1390

 A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 36. 
1391

 A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 37; G. BAETEMAN, A. WYLLEMAN, J. 
GERLO, G. VERSCHELDEN, E. GULDIX en S. BROUWERS, “Overzicht van rechtspraak. Personen- en Familierecht 1995-2000”, 
TPR 2001, (1551) 1954, nr. 509; Zie bv. Jeugdrb. Brussel 29 juni 1999, AJT 2000-01, 25, in casu stelden drie grootouders een 
vordering in om hun omgangsrecht voor de toekomst veilig te stellen. De vordering werd afgewezen wegens een gebrek 
aan belang, nu de ouders met hun kleinkinderen bij de grootouders op bezoek gingen en deze steeds welkom waren bij de 
moeder, waar de kinderen verbleven. 
1392

 Vgl. Wetsvoorstel betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, Toelichting, Parl.St. Kamer B.Z. 
1991-92, nr. 34/1, 3; Wetsvoorstel betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, Toelichting, Parl.St. 
Kamer 1993-94, nr. 1430/1, 2-3; K. HERBOTS, “Art. 387bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 2. 
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2. Het bestaan van een afstammingsband 

a. Opdeling 

420. De wet vermoedt op onweerlegbare wijze dat een persoon met een afstammingsband in 

opgaande lijn, een bijzondere affectieve band heeft met het kind (zie art. 374, § 1, vierde lid BW en 

art. 375bis, eerste lid BW). Daaronder vallen aldus de ouders en grootouders. De wet sluit volgens 

sommige auteurs1393 een ruime interpretatie van het begrip ‘grootouders’ evenwel niet uit zodat ook 

overgrootouders eronder begrepen kunnen worden. De jeugdrechtbank te Gent oordeelde dat dit 

niet het geval is.1394 De vraag of de overgrootouders gelijk worden gesteld met grootouders werd 

overgelaten aan de rechtspraak. Dit moet in concreto worden beoordeeld.1395  

 

Alle andere personen met een verwantschapsband zoals broers en zusters behoren niet tot de 

categorie van principiële omgangsgerechtigden.1396 Zij worden zoals derden behandeld. 

b. Noodzaak van een biologische band 

421. De vraag rijst of onder het begrip ‘grootouders’ in de zin van art. 375bis BW de personen 

worden verstaan die een juridische dan wel louter biologische afstammingsband hebben met het 

kind.  

 

Deze vraag is niet zonder enig belang. Bij volle adoptie ontstaat er tussen de ouder van de adoptant 

en de geadopteerde weliswaar een juridische afstammingsband, maar ontbreekt per definitie een 

biologische band. Dezelfde vraag rijst ingeval er een ‘leugenachtige’ afstammingsband werd 

vastgesteld en een biologische ouder of grootouder wenst contact te hebben met het kind.  

422. De ouders putten hun recht uit het ouderlijk gezag.1397 Aldus is een door de wet vastgestelde 

afstammingsband vereist, maar tegelijk voldoende. Een biologische band is geen noodzaak. Dit belet 

niet dat de meer fundamentele grondslag van het omgangsrecht van de ouder(s) te vinden is in het 

natuurrecht, dat tussen vader/moeder en hun kind dusdanige banden erkent dat een regelmatig 

contact er noodzakelijk uit voortvloeit.1398 Bijgevolg beschikt ook een ouder die volledig ontzet is van 

het ouderlijk gezag over een principieel omgangsrecht met het kind. In art. 33 

Jeugdbeschermingswet, dat alle rechten die de ontzette ouder verliest vermeldt, wordt daarenboven 

geen melding gemaakt van het recht op persoonlijk contact.1399 

                                                           
1393

 A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), 3. 
1394

 Jeugdrb. Gent 28 november 2007, T.Fam. 2009, 77, noot R. VASSEUR, Juristenkrant 2008 (weergave G. VERSCHELDEN), 
afl. 164, 1, NjW 2008, 744, noot G. VERSCHELDEN en Rev.trim.dr.fam. 2009 (samenvatting), 948.  
1395

 Zie Vr. en Antw. Kamer 2007-08, 16 juni 2008, 4995 (Vr. nr. 63 LAHAYE-BATTHEU).  
1396

 Zie voor de opdeling: Wetsvoorstel betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, Toelichting, 
Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 1430/1, 6; Wetsvoorstellen betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, 
Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 1430/4, 12; K. JACOBS, “Het omgangsrecht in België en 
Nederland”, TPR 1996, (827) 838; A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nrs. 9-10 
en 13. 
1397

 P. SENAEVE, “De wet van 13 april 1995 aangaande de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag en het 
omgangsrecht”, EJ 1995, 46, nr. 53; K. JACOBS, “Het omgangsrecht in België en Nederland”, TPR 1996, (827) 849. 
1398

 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 1879; K. JACOBS, “Het omgangsrecht in België en Nederland”, TPR 1996, 
(827) 853. 
1399

 Brussel (Jk.) 7 februari 1989, Journ.dr.jeun. 1989/8, 34 – cassatieberoep verworpen door Cass. 19 april 1989, Arr.Cass. 
1988-89, 957; G. BAETEMAN, A. WYLLEMAN, J. GERLO, G. VERSCHELDEN, E. GULDIX en S. BROUWERS, “Overzicht van 
rechtspraak. Personen- en Familierecht 1995-2000”, TPR 2001, (1551) 1953, nr. 508. 
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Aansluitend hierop rijst de vraag of de biologische ouder een beroep kan doen op het natuurrecht 

om alsnog een principieel recht op persoonlijk contact te claimen. In positieve zin oordeelde de 

jeugdrechtbank te Antwerpen dat op grond van het natuurrecht de biologische vader, van wie 

vaststaat dat hij met de moeder van het kind minstens tot aan de verwekking een relatie heeft gehad 

waardoor de positie van deze vader niet op een lijn kan worden gesteld met deze van de 

spermadonor, als principieel omgangsgerechtigde moest worden beschouwd.1400 Hiertegen kan 

worden ingebracht dat uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de biologische vader onder de 

‘andere personen’ van art. 375bis BW valt zoals de broers en zusters en er geen basis bestaat om nog 

een subgroep van principieel omgangsgerechtigden te creëren waarin door de wetgever niet werd 

voorzien.1401 Dit ligt overigens, voor wat betreft de spermadonor, ook in de lijn van de MBV-wet. Uit 

deze wet blijkt immers dat de wetgever de vestiging van een afstammingsband t.a.v. de 

spermadonor alsook ieder vermogensrechtelijk gevolg dat uit de biologische band met die persoon 

zou voortvloeien, tracht te voorkomen (Supra, nr. 201). A fortiori wil de wetgever ook elk ander 

gevolg dat louter uit het bestaan van die band voortvloeit, voorkomen. Derhalve mag worden 

aangenomen dat enkel personen die titularis zijn van het ouderlijk gezag en aldus een door de wet 

vastgestelde afstammingsband hebben met het kind, een principieel recht op persoonlijk contact 

hebben. Het recht op persoonlijk contact van de louter biologische vader wordt aldus beheerst door 

art. 375bis BW.1402  

In de agogiek wordt er niettemin op gewezen dat er tussen een biologische vader en het kind een 

existentiële loyaliteit bestaat. Dit houdt in dat ook al neemt de vader geen enkele 

verantwoordelijkheid tegenover zijn kind op en zorgt hij niet voor zijn kind, het kind toch existentieel 

trouw zal blijven aan diegene die hem het meest fundamentele, nl. het leven zelf, gaf. Het is in het 

belang van het kind dat het zijn vader mag leren kennen en er openlijk loyaal tegenover mag zijn.1403 

Dit vraagstuk hangt nauw samen met de ‘identiteit’ van de persoon, nl. de vraag van wie hij 

biologisch afstamt (Supra, nr. 110).1404 

423. Aangezien de wetgever bij de invoering van art. 375bis BW daarentegen beoogde om het 

eigen en onderscheiden recht van de grootouders, dat volgens de toen vigerende 

cassatierechtspraak berustte op het natuurrecht1405 en bijgevolg valt buiten het ouderlijk gezag, te 

                                                           
1400

 Jeugdrb. Antwerpen 21 januari 2003, RABG 2003, afl. 16, 941, kritische noot A. HEREMANS. 
1401

 A. HEREMANS, “Categorieën van omgangsgerechtigden”, (noot onder Jeugdrb. Antwerpen 21 januari 2003), RABG 
2003, afl. 16, 945-946 en de verwijzingen aldaar; Zie voor het onderscheid bv. Wetsvoorstellen betreffende de gezamenlijke 
uitoefening van het ouderlijk gezag, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 1430/4, 12. 
1402

 Zie bv. Brussel 13 juli 2006, JLMB 2007, 63; P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nrs. 1899 en 1909; G. BAETEMAN, 
A. WYLLEMAN, J. GERLO, G. VERSCHELDEN, E. GULDIX en S. BROUWERS, “Overzicht van rechtspraak. Personen- en 
Familierecht 1995-2000”, TPR 2001, (1551) 1952, nr. 508; K. JACOBS, “Het omgangsrecht in België en Nederland”, TPR 1996, 
(827) 856; Contra: Jeugdrb. Charleroi 1 december 1997, JLMB 1998, 1221; Jeugdrb. Charleroi 15 december 1997, JLMB 
1998, 1222, kritische noot C. COUQUELET, de rechtbank oordeelde dat art. 375bis BW niet de biologische vader beoogt. De 
grond voor deze laatste is het ouderlijk gezag. Niets belet de biologische vader om het kind te erkennen. Op die manier 
verkrijgt hij niet enkel rechten, maar ook verplichtingen t.a.v. het kind. In laatstgenoemde zaak ging de moeder niettemin 
akkoord met een recht op persoonlijk contact en werd het akkoord bekrachtigd; G. VERSCHELDEN, S. BROUWERS, K. 
BOONE, I. MARTENS en K. VERSTRAETE, “Overzicht rechtspraak familierecht (2001-2006)”, TPR 2007, (141) 726. 
1403

 T. MOYSON en S. VANDEVELDE, “Bijzondere affectieve band” (noot onder Gent 22 november 2004), TJK 2006, (65) 65-
66. 
1404

 K. JACOBS, “Het omgangsrecht in België en Nederland”, TPR 1996, (827) 855-856. 
1405

 Het is echter preciezer te stellen dat het Hof er van uitgaat dat het bezoekrecht de wettelijke neerslag vormt van het 
natuurrecht. Dat blijkt immers uit volgende passages: “Que ce voeu du législateur, conforme (eigen onderlijning) d’ailleurs 

aux lois de la nature, (…)” en "Que cette conciliation ne saurait porter atteinte aux principes qui régissent la puissance 
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consolideren, zijn sommige auteurs van oordeel dat een juridische band die niet wordt gedekt door 

een biologische band niet tot affectieve gevoelens leidt die van die aard zijn dat zij een principieel 

recht op omgang doen ontstaan.1406 Er wordt bijgevolg verondersteld dat een biologische band in 

opgaande lijn automatisch leidt tot een affectieve band.  

 

Deze opvatting moet evenwel worden genuanceerd. Het Hof van Cassatie oordeelde in het arrest van 

4 maart 1976 dat het ‘bezoekrecht’ van de wettige grootouders voortvloeit uit een rechtsbeginsel dat 

steunt op betrekkingen van genegenheid, eerbied en toewijding ten gevolge van de 

bloedgemeenschap.1407 Het moet aldus gaan om ‘wettige’ grootouders. Nu de gewone regels inzake 

de vestiging van afstammingsbanden in belangrijke mate de biologische band tot grondslag hebben, 

leidt de juridische vestiging van een afstammingsband overeenkomstig deze regels ook tot een 

principieel omgangsrecht in hoofde van de grootouders. De grondslag voor de vestiging van een 

afstammingsband is echter niet steeds een biologische band. De wet maakt hier geen uitzondering 

op. Het is derhalve correcter om te stellen dat een door de gewone regels inzake afstamming 

gevestigde afstammingsband minstens een schijn van een biologische band opwekt die volgens de 

wet leidt tot een affectieve band. De louter biologische band volstaat niet. Ze moet zijn vastgesteld 

overeenkomstig de door de wet bepaalde regels.1408 Alleen dan kan een persoon de in rechte 

erkende hoedanigheid van ‘grootouder’ verkrijgen.1409 

c. Adoptieve afstammingsband 

424. Voorgaande vaststellingen zijn ook van belang bij adoptie. Aangezien zowel bij gewone als bij 

volle adoptie de adoptant titularis wordt van het ouderlijk gezag (Supra, nr. 137), wordt hij door de 

wet van rechtswege tot principiële omgangsgerechtigde aangewezen (art. 374, § 1, vierde lid BW). 

De oorspronkelijke ouders behouden na gewone adoptie een principieel recht op persoonlijk contact, 

aangezien de verwantschapsbanden niet verloren gaan.1410 In de rechtsleer wordt aangenomen dat 

                                                                                                                                                                                     
paternelle, celle-ci reposant sur les lois de la nature consacrées par le Code civil (eigen onderlijning) et non sur une fiction 

créée par le législateur, et les droits des aïeux dérivant, de leur coté, de cette même loi naturelle et étant conformes à l’ordre 

des choses, qu’elle a établi et consacré (eigen onderlijning)" ; In Cass. 22 september 1966, Arr.Cass. 1967, 83, was zelfs 
iedere verwijzing naar het natuurrecht verdwenen. 
1406

 A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 5 en de aldaar aangehaalde 
referenties.  
1407

 Hierin gevolgd door de lagere rechtspraak, zie bv. Gent 22 april 1983, RW 1983-84, 94. 
1408

 Zie bv. Gent 22 november 2004, TJK 2006, 64, noot T. MOYSON en S. VANDEVELDE; Vgl. M.-C. WILLEMAERS, “Het 
omgangsrecht van de oorspronkelijke familie en van derden na adoptie” in P. SENAEVE (ed.), Adoptie. Verlatenverklaring 

van minderjarigen, Leuven, Acco, 1990, (161) 166, nr. 197. 
1409

 Vgl. R. HEPS, “Behouden de oorspronkelijke grootouders na volle adoptie hun principieel recht op persoonlijk contact?”, 
(noot Antwerpen 1 maart 2010), T.Fam. 2010, (196) 199, nr. 13; Vanuit de contextuele benadering overeenkomstig de 
theorie van Boszormenyi Nagy wordt nochtans gewezen op het onderscheid tussen existentiële loyaliteit die altijd aanwezig 
is en verworven loyaliteit. Tussen grootouders en kleinkinderen bestaat er sowieso een belangrijke afgeleide existentiële 
band die niet verbroken kan worden en die –in het belang van het kind- niet mag ontkend worden, zelfs al zouden er geen 
juridische afstammingsbanden bestaan: T. MOYSON en S. VANDEVELDE, “Bijzondere affectieve band” (noot onder Gent 22 
november 2004), TJK 2006, (65) 65-66. 
1410

 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 1897; F. SWENNEN, “De juridische gevolgen van de adoptie” in P. SENAEVE 
en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (123) nr. 
260, 149-150 en de aldaar aangehaalde referenties; K. JACOBS, “Het omgangsrecht in België en Nederland”, TPR 1996, (827) 
857 en de aldaar aangehaalde referenties; Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles in Collection de la Faculté de 

droit de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2
e
 ed., 2010, nr. 707 ; Zie in die zin bv. Luik 25 februari 1954, Pas. 1954, II, 34; 

Brussel 12 mei 1982, Pas. 1982, II, 92 ; Rb. Luik (k.g.) 20 januari 1984, JL 1984, 194. 
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de oorspronkelijke ouders na volle adoptie slechts een virtueel recht op persoonlijk contact 

behouden.1411 

 

425. Voor de grootouders is de situatie complexer. Op grond van de tekst van de wet moet 

worden geconcludeerd dat na een gewone adoptie, de grootouders van de oorspronkelijke familie 

een principieel recht op persoonlijk contact blijven behouden, nu de verwantschapsbanden met het 

kind blijven bestaan.1412 De ouders van de adoptanten verkrijgen na een gewone adoptie 

daarentegen geen principieel omgangsrecht, aangezien er geen juridische verwantschapsbanden 

tussen hen en de geadopteerde tot stand komen (art. 353-12 BW).1413 De adoptanten verkrijgen 

echter wel de hoedanigheid van ‘grootouder’ t.a.v. de kinderen van de geadopteerde.1414 

 

Bij volle adoptie daarentegen worden de verwantschapsbanden met de oorspronkelijke familie 

vrijwel volledig doorbroken en komen er geheel nieuwe verwantschapsbanden tot stand met de hele 

adoptieve familie (art. 356-1 BW). Logischerwijze volgt hieruit dat de oorspronkelijke grootouders 

geen principieel recht op persoonlijk contact meer hebben1415 en de grootouders uit de adoptieve 

familie dit wel verkrijgen1416. Hierover bestaat echter betwisting. In een arrest van 4 maart 19761417 

oordeelde het Hof van Cassatie dat oud art. 370 BW (actueel art. 356-1 BW) niet kan leiden tot een 

aantasting van het bezoekrecht van de wettige grootouders, dat voortvloeit uit een rechtsbeginsel 

dat steunt op betrekkingen van genegenheid, eerbied en toewijding ten gevolge van de 

bloedgemeenschap. De wetgever heeft met de invoering van art. 375bis BW o.m. de consolidatie van 

dit arrest voor ogen gehouden.1418 Hieruit volgt volgens sommige auteurs dat de juridische 

grootouders na volle adoptie een principieel recht op persoonlijk contact met hun minderjarig 

kleinkind behouden. Omgekeerd verkrijgen de ouder(s) van de adoptant(en) ingevolge een volle 

adoptie geen recht op persoonlijk contact met hun (juridisch) minderjarig kleinkind.1419  

Deze zienswijze moet worden genuanceerd. Het Hof van Cassatie leidde in het arrest van 14 oktober 

1915 voor het eerst het bestaan van het bezoekrecht af uit een aantal door de wet opgelegde 

rechten en verplichtingen “qui résultent uniquement de leur qualité d’aïeux et qui supposent des 

relations entre eux et leurs petits-enfants” en de verplichting tot opvoeding (oud art. 203 BW) in 

samenhang met de verplichting tot eerbied en respect t.a.v. de ouders (oud art. 371 BW). Inzake het 
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 I. LAMMERANT, L’adoption et les droits de l’homme en droit comparé, Brussel, Bruylant, 2001, 605-608, nr. 656; Y.-H. 
LELEU, Droit des personnes et des familles in Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2010, 
661, nr. 725; R. HEPS, “Behouden de oorspronkelijke grootouders na volle adoptie hun principieel recht op persoonlijk 
contact?”, (noot Antwerpen 1 maart 2010), T.Fam. 2010, (196) 199, nr. 13. 
1412

 F. SWENNEN, “De juridische gevolgen van de adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de 

interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (123) 149, nr. 269; G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch 

Familierecht, Brugge, die Keure, 2010, nr. 761. 
1413

 F. SWENNEN, “De juridische gevolgen van de adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de 

interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (123) 149, nr. 268. 
1414

 Zie bv. Rb. Brussel 9 maart 1968, Ann.Not. 1968, 235. 
1415

 K. JACOBS, “Het omgangsrecht in België en Nederland”, TPR 1996, (827) 857-858; R. HEPS, “Behouden de 
oorspronkelijke grootouders na volle adoptie hun principieel recht op persoonlijk contact?”, (noot Antwerpen 1 maart 
2010), T.Fam. 2010, (196) 197, nr. 5. 
1416

 Vgl. wat dit laatste betreft: P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 1901; K. JACOBS, “Het omgangsrecht in België 
en Nederland”, TPR 1996, (827) 860; R. HEPS, “Behouden de oorspronkelijke grootouders na volle adoptie hun principieel 
recht op persoonlijk contact?”, (noot Antwerpen 1 maart 2010), T.Fam. 2010, (196) 199, nr. 13. 
1417

 Cass. 4 maart 1976, RW 1976-77, 288, noot H. NUYTINCK. 
1418

 Wetsvoorstellen betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, Verslag namens de commissie 
justitie, Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 1430/4, 13-14. 
1419

 Vgl. A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nrs. 5-6. 
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eerste argument kwam het Hof tot de vaststelling dat “Que ce voeu du législateur, conforme 

d’ailleurs aux lois de la nature, ne peut se réaliser entièrement et d’une maniére vraiment efficace que 

si l’aïeul demeure en relations avec ses descendants et voit en eux la continuation de sa personne”. 

Voor wat betreft het tweede argument oordeelde het Hof dat ook de ouder die het ouderlijk gezag 

uitoefent eerbied en respect moet betonen t.a.v. zijn ouders, aangezien deze verplichting geldt 

ongeacht de leeftijd. De weigering tot omgang is volgens het Hof in die optiek “Que ce serait non 

seulement ne pas donner l’exemple de la pratique de cette maxime, mais la violer que de permettre à 

un fils d’empêcher par sa seule volonté, sans fournir une justification quelconque, tout rapport entre 

l’auteur de ses jours et ses propres descendants”. Ten slotte moet het ouderlijk gezag worden 

uitgeoefend in het belang van het kind, zodat de bevoegdheden van de grootouders verzoend 

moeten worden met de bevoegdheden van de ouders. Dit cassatiearrest is gewezen op een tijdstip 

waarop enkel de adoptie van een meerderjarig kind mogelijk was en de gewone regels inzake 

afstamming nog zeer sterk geënt waren op het huwelijk en de schijn van biologische afstamming.  

Het cassatiearrest van 1976 heeft het toepassingsgebied van het bezoekrecht verruimd, aangezien na 

een volle adoptie de grootouders de in het cassatiearrest van 1915 opgesomde rechten en 

verplichtingen, die aan de basis lagen van het bezoekrecht, verliezen. De kern van het arrest van 

1915 is immers niet zozeer de biologische band, maar het geheel van rechten en plichten die 

voortvloeien uit een vastgestelde verwantschapsband tussen grootouders, ouder en kleinkind. Het 

Hof van Cassatie vervolgt in het arrest van 1976 deze zienswijze door aan te nemen dat uit het 

bestaan van vastgestelde biologische verwantschapsbanden, er ook banden van genegenheid, 

eerbied en toewijding volgen die niet verloren gaan na volle adoptie. Bijgevolg neemt het Hof aan 

dat er een wettelijk vermoeden bestaat dat een grootouder uit de oorspronkelijke familie een 

bijzondere affectieve band heeft ontwikkeld met het ter adoptie afgestane minderjarige kleinkind. 

Die bijzondere affectieve band gaat niet verloren door volle adoptie.1420 Omgekeerd verhinderen de 

cassatiearresten van 1915 en 1976 niet dat ook de ouders van de adoptant na volle adoptie over een 

principieel recht op persoonlijk contact beschikken. In de optiek van het cassatiearrest van 1915 

verkrijgen zij immers alle rechten en plichten verbonden aan de hoedanigheid van ‘grootouder’.1421  

De rechtsleer staat kritisch tegenover het cassatiearrest van 1976.1422 Ten eerste mag het 

toepassingsgebied niet worden uitgebreid tot alle vormen van volle adoptie. De casus die aan de 

basis lag van het cassatiearrest betrof een volle stiefouderadoptie. Ten tweede wordt niet louter naar 

de bloedbanden verwezen, maar naar de betrekkingen van genegenheid, eerbied en toewijding die 

daaruit ontstaan. Hieruit zou volgen dat een bijzondere affectieve band vereist is en de loutere 

bloedband niet volstaat.1423 Ten slotte zou de door het Hof aangehaald oplossing strijdig zijn met de 

ratio legis van de volle adoptie die beoogt een volledige ‘overgang’ te organiseren naar de andere 

familie.1424 Ingeval er toch een socio-juridische verhouding blijft bestaan met de oorspronkelijke 

                                                           
1420

 Vgl. K. JACOBS, “Het omgangsrecht in België en Nederland”, TPR 1996, (827) 859-860, de auteur wijst erop dat niet de 
biologische band ten grondslag ligt aan het omgangsrecht, maar een psycho-sociaal gegeven.  
1421

 Vgl. F. SWENNEN, “De juridische gevolgen van de adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de 

interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (123) 149, nr. 268; Zie bv. Brussel 8 december 1971, JT 
1972, 49.  
1422

 Zie ook M. GOEGEBUER en A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2011), nr. 5. 
1423

 R. HEPS, “Behouden de oorspronkelijke grootouders na volle adoptie hun principieel recht op persoonlijk contact?” 
(noot Antwerpen 1 maart 2010), T.Fam. 2010, (196) nr. 11, 198-199. 
1424

 Vgl. K. JACOBS, “Het omgangsrecht in België en Nederland”, TPR 1996, (827) 860, de auteur wijst erop dat de prioritaire 
bekommernis is de volle integratie van het kind in de nieuwe familie. Dit zou niet hoeven te beletten dat bepaalde 
contacten uit het verleden worden verdergezet, ook als dit leden van de oorspronkelijke familie zijn. Dit zou het geval zijn, 
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familie die een recht op persoonlijk contact rechtvaardigt, hadden de partijen moeten kiezen voor 

een gewone adoptie.1425 In het licht van al deze vaststellingen is een auteur dan ook van oordeel dat 

aan de oorspronkelijke grootouders na volle adoptie slechts een virtueel recht op persoonlijk contact 

toekomt.1426 

3. Het bestaan van een bijzondere affectieve band 

426. Ingeval de persoon die een recht op persoonlijk contact vordert, niet de hoedanigheid van 

‘ouder’ of ‘grootouder’ heeft, moet hij vooraf het bestaan van zijn recht bewijzen. De grondslag van 

dit recht is de bijzondere affectieve band tussen hem en het niet-ontvoogde minderjarige kind (art. 

375bis, eerste lid BW). 

 

427. De rechter dient te oordelen over het bestaan van een bijzondere affectieve band. Reeds in 

de voorbereidende werken van de wet van 13 april 1995 werd gewezen op de onduidelijkheid van 

deze grondslag.1427 Daarbij werd opgemerkt dat het begrip moeilijk valt in te vullen en dat het tot 

interpretatieverschillen aanleiding kan geven.1428  

 

In de parlementaire voorbereiding van voornoemde wet worden als voorbeelden opgegeven een 

tante die een minderjarig kind tijdens een lange periode heeft opgevoed of een huishoudster die 

jarenlang de minderjarige kinderen had opgevoed, maar door omstandigheden los van de kinderen, 

de laan werd uitgestuurd. In het algemeen betreft het volgens de wetgever iemand die jarenlang 

zorg draagt voor een minderjarig kind en het opvoedt, zonder daarom een nauwe familieband met 

hem te hebben en die gehecht is geraakt aan het minderjarige kind en het kind aan haar of hem. 

Daarnaast betreft het ook personen die deel uitmaken van de dagelijkse entourage van het 

minderjarige kind, die interesse en affectie betuigen voor het kind en met wie het contact nodig is 

voor het levensevenwicht van het kind. De affectieve band moet persoonlijk zijn.1429  

428. In dezelfde zin oordeelt de rechtspraak dat een persoon die enkele jaren heeft ingestaan 

voor geheel dan wel een groot deel van de verzorging van een minderjarig kind, een bijzondere 

affectieve band heeft ontwikkeld met dat minderjarige kind. Die persoon kan o.m. een 

pleegouder1430, een stiefvader1431, de stiefgrootouders1432, de meerderjarige broer/zuster1433, de 

                                                                                                                                                                                     
wanneer contacten niet louter steunen op een biologische band, maar vooral een hechte relationele band weerspiegelen; 
R. HEPS, “Behouden de oorspronkelijke grootouders na volle adoptie hun principieel recht op persoonlijk contact?” (noot 
Antwerpen 1 maart 2010), T.Fam. 2010, (196) 198, nr. 9. De auteur oordeelt evenwel dat deze beslissing van het Hof van 
Cassatie een beslissing naar billijkheid is die in het toenmalige wettelijke kader kon worden bijgevallen. 
1425

 F. SWENNEN, “De juridische gevolgen van de adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de 

interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (123) nr. 269, 150-151 en de aldaar aangehaalde 
referenties; Terecht meer genuanceerd: R. HEPS, “Behouden de oorspronkelijke grootouders na volle adoptie hun 
principieel recht op persoonlijk contact?” (noot Antwerpen 1 maart 2010), T.Fam. 2010, (196) 202, nr. 17.  
1426

 R. HEPS, “Behouden de oorspronkelijke grootouders na volle adoptie hun principieel recht op persoonlijk contact?” 
(noot Antwerpen 1 maart 2010), T.Fam. 2010, (196) 204. 
1427

 Ontwerp van wet betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, Verslag namens de commissie 
justitie, Parl.St. Senaat 1994-95, nr. 1270/2, 4. 
1428

 Ontwerp van wet betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, Verslag namens de commissie 
justitie, Parl.St. Senaat 1994-95, nr. 1270/2, 4 en 8.  
1429

 Zie uitgebreid: A. DE WOLF, “Art. 375bis BW”, in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 11. 
1430

 Cass. 19 december 1975, Arr.Cass. 1976, 492 en RCJB 1977, 193, noot F. RIGAUX; Brussel 23 januari 1980, JT 1980, 360; 
Jeugdrb. Nijvel 22 september 1998, J.dr.jeun. 1999, nr. 185, 41; zie ook: A. DE WOLF en F. APS, “Rechtsbescherming bij 
materiële bewaring van een kind door een derde”, EJ 2004, (54) 58, nr. 12. 
1431

 Zie bv. Gent (Jk.) 5 december 1988, Rev.trim.dr.fam. 1990, 72 en uitgebreid: M. BEAGUE, “Quel est l’état actuel et 
quelles sont les perspectives d’avenir de la reconnaissance juridique du beau-parent dans les familles recomposées?”, 
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oudere minderjarige zus t.a.v. haar minderjarige halfbroers en halfzussen voor wie ze geregeld 

gezorgd heeft1434 of de lesbische partner van de moeder1435 zijn. Verder wordt aangenomen dat een 

doopmeter die aantoont dat gedurende drie jaar een goed contact heeft bestaan tussen haarzelf, de 

ouders en het doopkind, waarbij zij gedurende die tijd haar doopkind heeft gekoesterd zoals dat van 

een doopmeter kan worden verwacht, een bijzondere affectieve band heeft met dat minderjarig 

kind.1436  

 

De biologische vader t.a.v. wie [nog] geen afstammingsband werd gevestigd, dient een bijzondere 

affectieve band met het kind aan te tonen (Supra, nr. 422). Het volstaat niet om een belangrijk 

gevoel van affectie te bewijzen jegens het kind, er moet een bijzondere affectieve band bestaan 

tussen het kind en hem. Er werd aangenomen dat de biologische vader die zich enige tijd als vader 

heeft gedragen en regelmatig contacten onderhield met het kind gedurende een samenwoning die 

nog eens ongeveer de eerste 15 maanden na de geboorte heeft geduurd, een bijzondere affectieve 

band heeft met het kind.1437 In dezelfde zin werd een bijzondere affectieve band bewezen geacht in 

een geval waar de biologische vader gedurende achttien maanden na de geboorte van het kind met 

de moeder had samengeleefd en er in was geslaagd met het kind contacten te onderhouden tot het 

de leeftijd van dertig maanden had bereikt1438 of nog in het geval de biologische vader gedurende 

zestien maanden de vaderrol op zich had genomen.1439 Sommige rechtspraak lijkt echter uit het 

bestaan van een biologische band en de uitgedrukte wil tot erkenning van het kind, nl. door een 

procedure tot vervangende machtiging in te leiden, het bestaan van een bijzondere affectieve band 

af te leiden.1440 In een ander arrest1441 werd een bijzondere affectieve band vastgesteld op grond van 

het feit dat verzoeker, die niet de biologische vader was van het kind, wel de zorg over dat kind op 

zich nam en zich naar de buitenwereld toe profileerde alszijnde de vader- en zorgfiguur. Na 

                                                                                                                                                                                     
Journ.dr.jeun. 2007, afl. 268, (3) 10-11; F. APS, “”Partnergezag” na echtscheiding. Enkele beschouwingen omtrent de 
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gescheiden partner-ouder”, Not.Fisc.M. 1997, (1) 6-7. 
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zaken en perspectieven” (noot onder Jeugdrb. Antwerpen 3 oktober 2002), RW 2002-03, (1190) 1192, nr. 11; Zie verder 
uitgebreid: P. BORGHS, “Omgangsrecht van de meemoeder”, NjW 2004, 1154-1159. 
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 Brussel 13 juli 2006, JLMB 2007, 63. 
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beëindiging van de relatie met de moeder leidde hij, bij gebrek aan een minnelijke regeling, een 

procedure inzake omgangsrecht in voor de jeugdrechtbank. Merk op dat deze rechtspraak zich laat 

leiden door de criteria die het EHRM hanteert bij de beoordeling van het bestaan van een band van 

gezins- en familieleven (Infra, deel II, hoofdstuk 2, nr. 675). Het arrest van het Hof van Cassatie van 

16 januari 2009 (zie hierna) zet deze vaststelling kracht bij door te oordelen dat het volstaat dat deze 

band eenzijdig is van de verzoeker t.a.v. het kind.  

Aanvankelijk nam de rechtspraak aan dat de affectieve band wederkerig moest zijn.1442 Zo oordeelde 

de rechtspraak dat een oprecht verlangen naar het kind, uit genegenheid, op zich nog geen 

bijzondere band van affectie schept in de zin van art. 375bis BW. Beide personen moeten 

wederzijds1443 een affectieve vinculum, een gevoelsband hebben. Een tweejarig kind dat verzoeker 

enkel als baby heeft gekend, kan bezwaarlijk geacht worden een wederkerige affectieve band te 

hebben met verzoeker.1444 In dezelfde zin werd geoordeeld dat de gewezen lesbische partner van de 

moeder, die sinds de geboorte van het kind slechts gedurende een uiterst beperkte tijd deel heeft 

uitgemaakt van het gezin en die nadien nog contacten had die voor het kind zeer verwarrend waren, 

geen bijzondere affectieve band had met het kind.1445 Het Hof van Cassatie oordeelde evenwel bij 

arrest van 16 januari 20091446 dat enkel de verzoeker een bijzondere affectieve band met het kind 

moet hebben.1447 Het middel dat ervan uitgaat dat het recht op persoonlijk contact nooit kan worden 

toegekend als een affectieve band van het kind met de verzoeker niet of niet meer bestaat, faalt naar 

recht. Het Hof velde met deze uitspraak evenwel een arrest dat verder ging dan datgene wat strikt 

noodzakelijk was in het licht van het aangewende middel. Het verbroken arrest handelde immers 

enkel over de situatie waarin verzoeker en kind een wederkerige bijzondere band van affectie 

hadden die echter werd doorbroken na beëindiging van de relatie van verzoeker met de moeder en 

dit door toedoen van die moeder.  

Ook de biologische grootouders langs vaderszijde moeten een bijzondere affectieve band aantonen 

ingeval de vader het kind niet erkend heeft. Er werd geoordeeld dat, nu de biologische grootouders 

slechts enkele maanden na de geboorte contact hebben gehad met het kind en vervolgens 

gedurende een jaar geen contact meer hebben gehad met dat kind, er geen affectieve band wordt 

aangetoond. Bij een baby van die leeftijd kan er immers niet gesproken worden van een affectieve 

band, laat staan een bijzondere affectieve band, zodat deze band niet wederkerig kan zijn.1448  

429. Uit voorgaande voorbeelden kan afgeleid worden dat een bijzondere affectieve band slechts 

kan ontstaan indien er voldoende contacten zijn geweest tussen het minderjarige kind en een derde 

                                                           
1442

 A. HUYGENS, “Juridische grenzen aan het recht op persoonlijk contact van de lesbische meemoeder”, (noot onder 
Jeugdrb. Leuven 29 november 2005), RW 2006-07, (484) 484, nr. 3; K. JACOBS, “Het omgangsrecht van derden: een 
toepassing van artikel 375bis BW in een lesbische relatie”, AJT 1998-99, (390) 392; E. DE MAEYER en C. VERGAUWEN, “Een 
recht op persoonlijk contact voor derden: de notie “bijzondere affectieve band” nader onderzocht”, RABG 2009, (noot 
onder Cass. 16 januari 2009), (863) 864, nr. 2.  
1443

 Jeugdrb. Brussel 28 mei 1999, Rev.trim.dr.fam. 2000, 455. 
1444

 Gent 7 februari 2005, NjW 2006, 36, noot GV en TBBR 2007, 256, in casu bleek ook dat de derde niet de biologische 
vader was van het kind.  
1445

 Jeugdrb. Mechelen 29 april 1998, AJT 1998-99, 389, noot K. JACOBS, in casu oordeelde de rechter daarenboven dat de 
uitoefening van het recht op persoonlijk contact strijdig zou zijn met het belang van het kind. Dit is merkwaardig aangezien 
de rechter zelf eerst vaststelde dat er geen bijzondere affectieve band bestond tussen het kind en de eiser en er aldus geen 
sprake is van een recht op persoonlijk contact.  
1446

 Cass. 16 januari 2009, T.Fam. 2009, 91, noot R. VASSEUR en RABG 2009, 858, noot E. DE MAEYER en C. VERGAUWEN. 
1447

 Vgl. E. DE MAEYER en C. VERGAUWEN, “Een recht op persoonlijk contact voor derden: de notie “bijzondere affectieve 
band” nader onderzocht”, RABG 2009, (noot onder Cass. 16 januari 2009), (863) 864, nr. 2 
1448

 Gent 22 november 2004, TJK 2006, 64, noot T. MOYSON en S. VANDEVELDE. 
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(i) en dit gedurende een zekere periode (ii). Die contacten moeten bovendien persoonlijk van aard 

zijn (iii). Uit die contacten moet ten slotte een band van affectie zijn ontstaan (iv).  

 

Er wordt van uitgegaan dat ingeval een minderjarig kind enkele jaren door een derde de facto werd 

opgevoed en verzorgd, uit deze opgenomen zorg een band van affectieve is ontstaan die bijzonder 

is.1449  

430. Een bijzonder vraagstuk dat in dit verband kan worden opgeworpen luidt of de bijzondere 

affectieve band actueel moet zijn. Dit houdt in dat de bijzondere affectieve band nog moet bestaan 

op het tijdstip dat de eis in rechte wordt ingeleid. Het is immers van belang om voor ogen te houden 

dat een bijzondere affectieve band meestal slechts tot stand kan komen met medewerking van de 

personen die gezag - en in het bijzonder het recht op zorg - hebben over het minderjarige kind.1450 

Die personen zijn partij in het geding (Supra, nr. 413). Welnu, een vertrouwensbreuk of relatiebreuk 

tussen de persoon die een affectieve band heeft met het minderjarige kind en de gezagsdrager(s), 

leidt dikwijls tot een breuk in de affectieve band met het minderjarige kind. Vaak spelen de 

gezagsdragers daarbij een doorslaggevende rol en ontstaan alzo situaties waarin het minderjarige 

kind voor een loyaliteitsconflict wordt geplaatst. In sommige gevallen is het kind echter nog zeer jong 

op het tijdstip waarop de band is ontstaan en kan het zich enige tijd na de breuk deze band niet meer 

herinneren.1451  

 

Bepaalde rechtsleer1452 gaat er impliciet van uit dat de bijzondere affectieve band moet bestaan op 

het tijdstip van het indienen van het verzoek. Volgens de rechtspraak daarentegen volstaat het dat 

die band heeft bestaan, ook al werd die omwille van een relatiebreuk tussen de derde en de 

gezagsdrager doorbroken.1453 In dezelfde zin wordt ook geoordeeld dat die band reeds moet zijn 

gevestigd op het ogenblik van het indienen van het verzoek, maar dat het niet noodzakelijk is dat de 

contacten met het kind op dat ogenblik nog bestaan.1454 Het Hof van Cassatie oordeelde bij arrest 

van 16 januari 20091455 dat de affectieve band van het kind met de verzoeker niet of niet meer hoeft 

te bestaan t.a.v. de verzoeker. Het volstaat dat verzoeker een affectieve band heeft met het kind op 

het tijdstip van het verzoek. In die optiek is niet vereist dat de bijzondere affectieve band van het 

kind ten aanzien van verzoeker nog bestaat op het ogenblik van het inleiden van de procedure. 

De tweede opvatting verdient bijval.1456 De eerste opvatting leidt er immers toe dat zij die het gezag 

uitoefenen over een minderjarig kind steeds omwille van persoonlijke redenen de affectieve band 

                                                           
1449

 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 1905. 
1450

 Vgl. A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 14, de auteur wijst er op dat de 
totstandkoming van affectieve banden niet kan worden afgedwongen; Vgl. R. VASSEUR, “Hof van Cassatie verduidelijkt 
draagwijdte ‘bijzondere affectieve band’ ex artikel 375bis BW” (noot onder Cass. 16 januari 2009), T.Fam. 2009, (94) 95, nr. 
2 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. 
1451

 Brussel 13 juli 2006, JLMB 2007, 63; Antwerpen 4 juni 2007, onuitgegeven arrest dat aan de basis lag van Cass. 16 
januari 2009, T.Fam. 2009, 91, noot R. VASSEUR en RABG 2009, 858, noot E. DE MAEYER en C. VERGAUWEN. 
1452

 A. HUYGENS, “Juridische grenzen aan het recht op persoonlijk contact van de lesbische meemoeder” (noot onder 
Jeugdrb. Leuven 29 november 2005), RW 2006-07, (484) 485, nr. 3. 
1453

 Antwerpen 21 april 2005, RW 2005-06, 745, noot F. SWENNEN; Jeugdrb. Leuven 29 november 2005, RW 2006-07, 483, 
kritische noot A. HUYGENS.  
1454

 Brussel (Jk.) 13 juli 2006, JLMB 2007, 63. 
1455

 T.Fam. 2009, 91, noot R. VASSEUR en RABG 2009, 858, noot E. DE MAEYER en C. VERGAUWEN. 
1456

 Vgl. K. JACOBS, “Het omgangsrecht van derden: een toepassing van artikel 375bis BW in een lesbische relatie” (noot 
onder Jeugdrb. Mechelen 29 april 1998), AJT 1998-99, (390) 392-393; E. DE MAEYER en C. VERGAUWEN, “Een recht op 
persoonlijk contact voor derden: de notie “bijzondere affectieve band” nader onderzocht” (noot onder Cass. 16 januari 
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tussen het minderjarige kind en de derde kunnen verbreken en alzo beletten dat deze derde nog een 

recht heeft op persoonlijk contact met het minderjarige kind. Dit gebeurt op twee wijzen. Enerzijds 

kan de gezagsdrager ingevolge het gezag dat hij juridisch kan uitoefenen elk contact tussen de derde 

en het minderjarige kind verhinderen totdat er een rechterlijke uitspraak is die dit oplegt.1457 of de 

uitvoering er van verhinderen zelfs indien er dwangmaatregelen werden bevolen.1458 Anderzijds kan 

de gezagsdrager ook een sterke invloed op het minderjarige kind uitoefenen. Vooral jonge kinderen 

zijn gevoelig onderhevig aan beïnvloeding door een ouder die het gezag over hen uitoefent. Ingeval 

de gezagsdrager een ouder is, kan dit bovendien tot loyaliteitsconflicten aanleiding geven.1459 De 

eerste opvatting stimuleert alzo gezagsdragers om alle middelen aan te wenden teneinde zo snel als 

mogelijk de affectieve banden tussen de derde en het minderjarige kind te verbreken en lijkt in die 

optiek ook strijdig met de ratio van deze rechtsfiguur die precies tracht om totstandgekomen 

affectieve banden te onderhouden.1460 De wet van 18 juli 20061461 benadrukt nogmaals het belang 

van het recht op persoonlijk contact door een artikel 387ter BW in te voegen dat toelaat om 

dwangmaatregelen te treffen ingeval de rechterlijke beslissing inzake de uitoefening van dat recht 

niet wordt nageleefd.1462  

Dit alles moet evenwel worden genuanceerd. Van belang is dat de breuk in de affectieve band tussen 

de derde en het minderjarige kind te wijten is aan een externe factor, nl. het lange tijdsverloop van 

het proces1463 of de houding van de gezagsdrager die is ingegeven door persoonlijke motieven eerder 

dan het belang van het minderjarige kind.1464 Het recht van de gezagsdragers is immers ook een 

                                                                                                                                                                                     
2009), RABG 2009, (863) 865, nr. 2; Vgl. M. GOEGEBUER en A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, 
Kluwer, losbl., (2011), nr. 13. 
1457

 Vgl. T. MOYSON en S. VANDEVELDE, "Bijzondere affectieve band” (noot onder Gent 22 november 2004), TJK 2006, (65) 
66-67. 
1458

 Zie bijvoorbeeld: Brussel 25 maart 2009, RW 2009-10, 1692, noot L. STEVENS.  
1459

 Zie ook Wetsvoorstellen betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, Verslag namens de 
commissie justitie, Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 1430/4, 32. 
1460

 Vgl. Gent 7 februari 2005, NjW 2006, 125, noot G.V., in casu oordeelde het hof dat op de ouders de plicht rust om de 
kinderen positief te motiveren om de bestaande banden van affectie te onderhouden; Vgl. Cass. 19 oktober 2005, RDP 
2006, 322, met conclusie Adv.-gen. D. VANDERMEERSCH, alwaar het Hof oordeelde dat een moeder geen beroep kan doen 
op de noodtoestand, ook al bestaat er bij het kind een hevige psychische angst om op bezoek te gaan bij de vader, ingeval 
deze angst om op bezoek te gaan bij de vader het gevolg is van de houding van de moeder die haar eigen afkeer van haar 
ex-echtgenoot overzet op het kind. Bovendien heeft ze het omgangsrecht niet aangemoedigd, noch aan haar eigen kind een 
positief beeld van de vader gegeven waardoor ze zelf wetens en willens de uitoefening van het omgangsrecht heeft 
verhinderd.  
1461

 BS 4 september 2006. 
1462

 Zie uitgebreid: P. SENAEVE. en H. VANBOCKRIJCK, “De wet van 18 juli 2006 op het verblijfsco-ouderschap, de blijvende 

saisine van de jeugdrechtbank en de tenuitvoerlegging van uitspraken aangaande verblijf en omgang”, EJ 2006, 117-143; H. 

VANBOCKRIJCK, “Sanctionering van de niet-naleving van beslissingen aangaande verblijf en omgangsrecht” in P. SENAEVE, 

F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), Verblijfsco-ouderschap. Uitvoering en sanctionering van verblijfs- en 

omgangsregelingen. Adoptie door personen van hetzelfde geslacht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (149) 154, nr. 261; F. APS, 

“De wet van 18 juli 2006: promotie van het gelijkmatig verdeeld verblijf voor kinderen van gescheiden ouders en 

optimalisering van de uitvoeringsmaatregelen tegen de onwillige ouder(s)”, RW 2006-07, (1421) 1426, nr. 11. 
1463

 Zie bv. Antwerpen 4 juni 2007, onuitgegeven arrest dat aan de basis lag van Cass. 16 januari 2009, T.Fam. 2009, 91, 
noot R. VASSEUR en RABG 2009, 858, noot E. DE MAEYER en C. VERGAUWEN. 
1464

 Zie bv. Antwerpen 21 april 2005, RW 2005-06, 745, noot F. SWENNEN, alwaar het Hof onderzocht of het aan de moeder 
lag dat de kinderen de meemoeder niet meer wilden zien. Het Hof achtte dit niet bewezen; Jeugdrb. Leuven 29 november 
2005, RW 2006-07, 483, kritische noot A. HUYGENS, alwaar de rechtbank oordeelde dat de verbreking van die band eerder 
te wijten is aan de relatiebreuk en het kind geplaatst wordt voor een loyaliteitsconflict; Brussel 25 maart 2009, RW 2009-10, 
1692, noot L. STEVENS alwaar het Hof uitdrukkelijk aangaf dat het feit dat het bestaan van de gewezen partner van de 
moeder aan het kind volledig onbekend is, aangezien acht maanden na de geboorte de relatie werd verbroken en het 
sedertdien nooit de meemoeder heeft gezien door toedoen van de moeder. Op het tijdstip van de uitspraak was het kind 
reeds 2 jaar en acht maanden oud.  
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functioneel recht.1465 De breuk moet bovendien herstelbaar zijn en aldus een tijdelijk karakter 

hebben.1466 Is dit niet het geval, dan houdt het recht uiteraard van rechtswege op te bestaan. Merk 

op dat dit vereiste sterke gelijkenissen vertoont met de criteria die het EHRM hanteert bij de 

beoordeling van de verbreking van een band van gezins- en familieleven (Infra, deel II, hoofdstuk 2, 

nr. 672).  

431. Sommige rechtsleer stelt dat hiermee het principe van wederkerigheid van de affectieve 

band tussen de derde en het kind ter betwisting wordt gesteld.1467 Het Hof van Cassatie heeft, zoals 

hoger aangegeven (Supra, nr. 428) inmiddels geoordeeld dat de bijzondere affectieve band niet 

wederkerig hoeft te zijn en legt wat de beoordeling betreft volledig de nadruk op het belang van het 

kind. Het volstaat dat verzoeker een bijzondere affectieve band aantoont met het kind. Als blijkt dat 

het kind geen bijzondere affectieve band meer heeft met verzoeker, komt het aan de jeugdrechtbank 

toe om na te gaan of de toekenning van een persoonlijk contact in het belang van het kind is. 

Hiermee bevestigt het Hof weliswaar de stelling dat de bijzondere affectieve band niet actueel meer 

moet zijn1468, maar het verwart m.i. het bestaan met de beoordeling van de uitoefening er van. Ofwel 

bestaat een bijzondere affectieve band nog en dan mag de uitoefening niet strijdig zijn met het 

belang van het kind, ofwel moet het persoonlijke contact in het belang van het kind zijn hetgeen een 

positief oordeel laat uitschijnen. Aangetoond moet worden dat het omgangsrecht alsdan een 

meerwaarde heeft voor het kind. In ieder geval heeft het Hof van Cassatie het toepassingsgebied van 

het recht op persoonlijk contact met het arrest van 16 januari 2009 uitgebreid tot zeer jonge 

kinderen.1469  

 

Volgens sommige rechtsgeleerden moet heel mechanisme van artikel 375bis BW teruggeschroefd 

worden naar de situatie zoals die was vóór de wet van 13 april 1995, nl. dat de rechtspraak 

uitsluitend in concreto oordeelt over het belang van het kind bij de toekenning van het omgangsrecht 

(cf. art. 3 IVRK).1470 Dit belang moet dan op positieve wijze worden ingevuld. Het bewijs van een 

meerwaarde wordt alsdan vereist. 

 

432. De vraag rijst of het feitelijk bekwame minderjarige kind een recht heeft op persoonlijk 

contact en dienvolgens de uitoefening er van kan afdwingen voor de rechter. Die vraag werd reeds 

tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 13 april 1995 opgeworpen1471, maar 

uiteindelijk negatief beantwoord. De wetgever sloot elke discussie omtrent de procesbekwaamheid 
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 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 1035. 
1466

 Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde in een arrest van 4 juni 2007 dat aan de grondslag lag van voornoemd 
arrest van het Hof van Cassatie van 16 januari 2009 (T.Fam. 2009, 91, noot R. VASSEUR en RABG 2009, 858, noot E. DE 
MAEYER en C. VERGAUWEN.) dat deze affectieve band spoedig kan terugkeren eens er terug conctacten worden gelegd 
tussen de verweerder en het kind. 
1467

 G. VERSCHELDEN, S. BROUWERS, K. BOONE, I. MARTENS en K. VERSTRAETE, “Overzicht rechtspraak familierecht (2001-
2006)”, TPR 2007, (141) 725, nr. 827. 
1468

 Vgl. R. VASSEUR, “Hof van Cassatie verduidelijkt draagwijdte ‘bijzondere affectieve band’ ex artikel 375bis BW” (noot 
onder Cass. 16 januari 2009), T.Fam. 2009, (94) 96, nr. 4.  
1469

 Zie R. VASSEUR, “Hof van Cassatie verduidelijkt draagwijdte ‘bijzondere affectieve band’ ex artikel 375bis BW”, (noot 
onder Cass. 16 januari 2009), T.Fam. 2009, (94) 96, nr. 4.  
1470

 L. STEVENS, “Het recht op persoonlijk contact van de lesbische meemoeder: een recht voor het kind?” (noot onder 
Brussel (Jk.) 25 maart 2009), RW 2009-10, (1696) 1699.  
1471

 Het recht op persoonlijk contact werd oorspronkelijk zelfs opgevat als een recht van het kind: Wetsvoorstel betreffende 
de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, Toelichting, Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 1430/1, 6, onder verwijzing 
naar art. 9, derde lid IVRK. 
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van het minderjarige kind voorlopig uit.1472 Dit valt te betreuren. Een wijziging naar de toekomst toe 

is nochtans niet uitgesloten. Er valt immers een tendens in het familierecht waar te nemen dat een 

minderjarige zelf oordeelt over zijn belangen in de mate hij daar feitelijk toe bekwaam is (Supra, nr. 

383).1473 Merk bovendien op dat de vordering gericht is tegen de gezagsdragers. Het is uiteindelijk de 

uitoefening van het recht op materiële bewaring door deze gezagsdragers dat in vraag wordt gesteld 

en m.n. de beslissing om ieder contact tussen het minderjarige kind en de derde te weigeren. Ingeval 

de derde elk contact zou weigeren, oordeelt de rechter hoogstwaarschijnlijk dat de uitoefening van 

het recht niet in het belang is van het minderjarige kind.1474 Het omgekeerde geldt immers ook 

ingeval de feitelijk bekwame minderjarige ieder contact zou weigeren.1475  

 

De wetgever heeft dit probleem zelf ingezien en heeft als oplossing het O.M. tot titularis van de 

vordering aangewezen (zie art. 375bis, tweede lid BW). Het minderjarige kind kan via de procureur 

pogen om zijn rechten te vrijwaren en te verzekeren.1476 Uit de gepubliceerde rechtspraak blijkt 

echter dat de procureur des Konings weinig tot geen gebruik maakt van het toegekende 

vorderingsrecht zodat het eerder een theoretische mogelijkheid blijft.1477 

 

4. Ontwikkelingen  

433. De rechtspraak interpreteert actueel het vereiste van het bestaan van een bijzondere 

affectieve band tussen de gewezen vrouwelijke partner van de moeder en het kind op dezelfde wijze 

als tussen de biologische vader en zijn kind (Supra, nr. 428).  

 

Deze rechtspraak geeft duidelijk aan dat er in het Belgische recht een lacune bestaat1478 in de situatie 

waarin het kind geboren is uit een relatie van zijn moeder met een partner van hetzelfde geslacht en 

zij beiden besloten om een kind te verwekken bij één van hen door middel van KID. Welnu, 

aangezien er geen afstammingsband t.a.v. deze partner gevestigd kan worden door middel van de 

regels van het afstammingsrecht en het kind ten vroegste enkele maanden na de geboorte 
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 Verslag namens de commissie, Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 1430/2, 12-13, de minister verklaarde nog dat “Het lijkt 

aangewezen om eerst af te wachten hoe de toepassing van art. 931 Ger.W. evolueert. Op basis van deze ervaring kan dan 

stapsgewijze een beperkte handelingsbekwaamheid voor jongeren worden uitgewerkt”; zie uitgebreid: A. DE WOLF, “Art. 
375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nrs. 39-40. 
1473

 Vgl. K. JACOBS, “Het omgangsrecht in België en Nederland”, TPR 1996, (827) 871-872 en 875-876. 
1474

 Vgl. K. JACOBS, “Het omgangsrecht in België en Nederland”, TPR 1996, (827) 874-875; Dit wordt overigens ook strijdig 
geacht met diens fundamentele recht op persoonlijke vrijheid en op de onschendbaarheid van de woning: Rb. Brugge 13 
januari 1969, RW 1968-69, 1138; P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 1874. 
1475

 Zie bv. Cass. 11 maart 1994, AJT 1994-95, 4, noot R. UYTTENDAELE en EJ 1995, 82, noot K. DEKELVER, alwaar het Hof 
oordeelde dat rechtsgeldig is het arrest dat oordeelde dat tegen het kind geen dwangmiddelen mogen worden aangewend 
of tot een gedwongen uitvoering mag worden overgegaan, op grond van het motief dat omgangsrecht slechts zinvol kan 
worden uitgeoefend wanneer het gesteund is op een wederzijdse affectieve relatie en in een rustige, ongedwongen en 
ontspannen sfeer kan doorgaan en de ontmoetingen een positieve bijdrage zijn voor de vorming van de persoonlijkheid van 
de kinderen en voor hun evenwichtige groei naar volwassenheid. Het hof oordeelde evenwel niet uitsluitend op basis van 
de mening van de minderjarige, maar in het belang van de minderjarige; Vgl. K. DEKELVER, “Het verbod van 
uitvoeringsmaatregelen of dwangmiddelen inzake het omgangsrecht, het recht op eerbiediging van het gezinsleven en het 
“veto-recht” van kinderen”, EJ 1995, (84) 84-85. 
1476

 Zie Wetsvoorstellen betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, Verslag namens de commissie 
justitie, Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 1430/4, 13; A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm. Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., 
(1997), nr. 42.  
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 Zie: F. SWENNEN en N. CALUWÉ, “De (vorderings)rechten van het openbaar ministerie in burgerlijke zaken”, in CBR 
(ed.), De procesbekwaamheid van minderjarigen, Antwerpen, Intersentia, 2006, (75) 90, nr. 37. 
1478

 Vgl. L. STEVENS, “Het recht op persoonlijk contact van de lesbische meemoeder: een recht voor het kind?” (noot onder 
Brussel (Jk.) 25 maart 2009), RW 2009-10, (1696) 1697, nrs. 4-5.  
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geadopteerd kan worden, kan de lesbische partner vrijwel onmogelijk titularis worden van het 

ouderlijk gezag ingeval de relatie eindigt voordat de adoptie is uitgesproken. De moeder weigert in 

die situatie daarenboven zelfs toe te stemmen in de adoptie of herroept haar toestemming. Een 

vergelijkbare situatie werd reeds aangekaart in een arrest van het Grondwettelijk Hof van 8 oktober 

2003 (Infra, deel II, hoofdstuk 1). Toen bestond evenwel geen betwisting (meer) over de uitoefening 

van het ouderlijk gezag. De enige bepaling waarop in deze situatie een beroep gedaan kan worden is 

artikel 375bis BW. De centrale vraag die rijst is of er reeds kort na de geboorte een bijzondere 

affectieve band kan zijn ontstaan ingeval op dat tijdstip de relatie werd verbroken?  

Hierna volgt creatieve rechtspraak die op basis van het bestaan van (potentieel) gezins- en 

familieleven of privéleven aannemen dat een omgangsrecht, bij gebrek aan wettelijk kader, de meest 

gepaste oplossing is in de voorliggende situatie.1479 Zowel de (gewezen) sociale werkelijkheid als de 

kennisname over de ontstaansgeschiedenis zijn grondslagen voor een omgangsrecht in het belang 

van het kind. 

434. In enkele uitspraken1480 werd vastgesteld dat ingeval het kind geboren werd uit een 

gelijkslachtige relatie waarbij beide partners vóór de verwekking verklaarden verantwoordelijkheden 

over het kind te willen opnemen en het kind enige tijd na de geboorte deel uitmaakt van het gezin 

bestaande uit de moeder en haar lesbische partner en door beiden werd verzorgd en opgevoed, er 

een sociale werkelijkheid is ontstaan. Eerbied voor het gezinsleven (art. 8 EVRM) impliceert in dit 

geval dat de vraag voor een omgangsrecht wordt ingewilligd. Tevens wordt gewezen op het arrest 

van 8 oktober 2003 en de ontwikkelingen in de wetgeving. Opvallend is dat deze vonnissen niet de 

toepassingsvoorwaarden van art. 375bis BW onderzoeken. Het lijkt er op dat de rechters zich lieten 

inspireren door de rechtspraak van het EHRM die oordeelt dat potentieel gezins- en familieleven 

volstaat om onder het toepassingsgebied van art. 8 EVRM te vallen (Infra, deel II, hoofdstuk 2). Een 

bijzondere affectieve band ligt aldus voor ingeval er (potentieel) gezins- en familieleven is ontstaan. 

Is dat het geval dan is een omgangsrecht in beginsel in het belang van het kind.  

 

435. In een arrest van 25 maart 2009 oordeelde het hof van beroep te Brussel1481 dat een 

bijzondere affectieve band voorligt ingeval het omgangsrecht een meerwaarde oplevert. Terzake 

volgde het hof de redenering van de deskundige dat elk kind de kans moet krijgen om zijn 

ontstaansgeschiedenis te leren kennen en dit gepaard gaat met het kennismaken, indien mogelijk, 

met de mensen die een belangrijke plaats hebben in deze geschiedenis. In casu was de duurzame 

relatie tussen de moeder en de lesbische meemoeder die samen besloten om het kind te verwekken 

door middel van KID acht maanden na de geboorte van het kind spaak gelopen en verhinderde de 

moeder reeds twee jaar elk contact tussen de meemoeder en het kind. Het kind was zelfs niet op de 

hoogte van het bestaan van deze meemoeder. De affectieve banden die worden gecreëerd in de 

eerste levensfases laten volgens het Hof echter minstens onbewust sporen na waardoor de band 

tussen het kind en de lesbische meemoeder als bijzondere affectieve band in aanmerking komt, ook 

                                                           
1479

 Er lijkt een voorzichtige tendens te bestaan om het omgangsrecht van een lesbische meemoeder juridisch te 
verankeren en stilaan los te koppelen van enig bewijs van een wederkerige en actuele bijzonder affectieve band, zie: M. 
GOEGEBUER en A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2011), nrs. 10 en 11. 
1480

 Vred. Westerlo 16 juni 2008, T.Fam. 2009, 113 en RW 2008-09, 847; Rb. Turnhout 6 april 2009, T.Fam. 2009, 117, noot 
S. EGGERMONT.  
1481

 Brussel (Jk.) 25 maart 2009, RW 2009-10, 1692, noot L. STEVENS.  
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al is het contact door de relatiebreuk met de moeder verbroken. De bijzondere affectieve band 

bestaat aldus onbewust.1482  

 

Deze uitspraak vertrekt vanuit het belang dat het kind heeft bij de kennis van zijn 

ontstaansgeschiedenis. Dit ligt in de lijn van de rechtspraak van het EHRM (Infra, deel II, hoofdstuk 2, 

nr. 660). Innoverend is wel dat de uitspraak het recht van het kind op kennis van zijn sociale 

ontstaansgeschiedenis aanvaardt. Tot op heden werd enkel aangenomen dat dit gold m.b.t. de 

biologische ontstaansgeschiedenis.1483  

Het hof onderzocht vervolgens het belang van het kind aan de hand van de houding van partijen. 

Vastgesteld werd dat partijen bereid waren om hun houding bij te sturen. Aangegeven werd dat deze 

contacten op een positieve wijze kunnen verlopen indien beide partijen zich als volwassenen 

gedragen en zich in het belang van het kind los kunnen maken van de dynamiek die hun wederzijdse 

relatie typeert: stalkend gedrag, enerzijds, en angstige reactie, geslotenheid voor alle inbreng van 

buitenuit, anderzijds. Merk op dat het onderzoek naar de houding van partijen sterke gelijkenissen 

vertoont met het onderzoek naar de uitoefening van het ouderlijk gezag (art. 374, § 1 BW) en de 

verstandhouding tussen de titularissen van het ouderlijk gezag.  

C. Subjectieve beoordeling 

436. Zoals hoger aangegeven (Supra, nr. 418), moet er een onderscheid worden gemaakt tussen 

het recht op persoonlijk contact en de uitoefening ervan. Het bewijs van het bestaan van het recht 

vormt een ontvankelijkheidsvoorwaarde. De uitoefening er van wordt door de rechter in concreto 

beoordeeld op grond van het belang van het minderjarige kind (art. 375bis, tweede lid BW).1484  

 

437. Zoals hoger aangegeven (Supra, nr. 263), kan het belang van het minderjarige kind zowel op 

een positieve als een negatieve wijze worden ingevuld. In het adoptierecht (Supra, nr. 311) en bij 

pleegvoogdij (Supra, nr. 401)1485 werd een positieve invulling verdedigd. De achterliggende ratio 

hiervan is gelegen in de beginselen van subsidiariteit, continuïteit en stabiliteit. In het recht wordt 

vertrokken vanuit de opvatting dat personen met een afstammingsband vastgesteld overeenkomstig 

de gewone regels inzake afstamming het meeste geschikt zijn om verantwoordelijkheid op te nemen 

over hun minderjarig kind. De adoptie en de pleegvoogdij die tot gevolg hebben dat alle dan wel een 

deel van die verantwoordelijkheden worden overgedragen op een derde, verhouden zich dan ook 

ondergeschikt. Er moet een voordeel worden aangetoond (subsidiariteit van het gezag). Bovendien 

belet het beginsel van continuïteit in de opvoeding en stabiliteit van het opvoedingsmilieu dat een 

minderjarig kind zonder meer wordt onttrokken uit zijn vertrouwde omgeving (Infra, nr. 453). Beide 

beginselen verwoorden in abstracto wat in het belang van het minderjarige kind is, zodat in concreto 

aangetoond moet worden dat een afwijking noodzakelijk is.  

 

                                                           
1482

 L. STEVENS, “Het recht op persoonlijk contact van de lesbische meemoeder: een recht voor het kind?” (noot onder 
Brussel (Jk.) 25 maart 2009), RW 2009-10, (1696) 1699, nr. 9.  
1483

 L. STEVENS, “Het recht op persoonlijk contact van de lesbische meemoeder: een recht voor het kind?” (noot onder 
Brussel (Jk.) 25 maart 2009), RW 2009-10, (1696) 1699-1701; Zie bijvoorbeeld m.b.t. het belang van het kind bij kennis van 
zijn biologische ontstaansgeschiedenis en de toekenning van een omgangsrecht in de zaak baby-Donna: Amsterdam 25 
november 2008, LJN BG5157; zie verder hierover F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 
2010, 240, nr. 392. 
1484

 M. GOEGEBUER en A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2011), nr. 23. 
1485

 Zie ook bij ontvoogding: T. WUYTS, “Art. 477 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2006), nr. 5. 
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De regelgeving inzake het recht op persoonlijk contact wijkt hier grondig van af. Vooreerst gaat de 

wet er van uit dat, eens het recht op persoonlijk contact bestaat, het minderjarige kind er steeds 

belang bij heeft dat het recht ook daadwerkelijk wordt uitgeoefend.1486 De wetgever heeft dit in 1995 

nog sterk benadrukt door de rechtspraak die oordeelde dat het recht pas ontstaat indien wordt 

aangetoond dat het in het belang van het minderjarige kind is om deze banden te onderhouden1487, 

uitdrukkelijk niet te volgen.1488 De wetgever oordeelde aldus in abstracto dat het belang van het 

minderjarige kind gediend is met het onderhouden van totstandgekomen banden van affectie. Een 

afwijking van dit beginsel moet bijgevolg in concreto worden aangetoond en gebeurt op het niveau 

van de uitoefening van dit recht.  

Verder kan worden opgemerkt dat in tegenstelling tot de adoptie en de pleegvoogdij er geen gezag 

wordt overgedragen, maar dat enkel de uitoefening van het gevestigde gezag in beperkte mate 

wordt gecorrigeerd. De beslissing van de gezagsdrager om geen contacten toe te laten tussen 

grootouder resp. derde en het minderjarige kind, wordt eenvoudigweg beoordeeld door de rechter. 

De gezagsdrager verliest geen gezag en er komt ook geen nieuwe gezagsdrager bij (Supra, nr. 412). 

De grootouder of derde oordelen immers niet over de uitoefening van het recht op persoonlijk 

contact. De beginselen van subsidiariteit van het gezag, continuïteit in de opvoeding en stabiliteit in 

het opvoedingsmilieu komen bijgevolg niet in het gedrang.  

Uit het voorgaande volgt dat het belang van het minderjarige kind niet anders dan op een negatieve 

wijze kan worden ingevuld.1489 Slechts ingeval wordt aangetoond dat de minderjarige schade1490 

                                                           
1486

 Vgl. M. GOEGEBUER en A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2011), nr. 12. 
1487

 Brussel 23 januari 1980, RW 1981-82, 1351, noot J. PAUWELS; JT 1980, 360 en Rev.not.b. 1983, noot J. DALCQ-DE 
POORTER. 
1488

 Zie A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 12. Onder het recht vóór de 
hervorming in 1995 werd aangenomen dat het belang van het kind de juridische grondslag vormde voor het recht op 
persoonlijk contact voor derden. De derde moest aldus aantonen dat het kind belang heeft bij het onderhouden van 
contacten. Het kind moet er voordeel uithalen of de onderbreking zou schade berokkenen, zie: M.-C. WILLEMAERS, “Het 
omgangsrecht van de oorspronkelijke familie en van derden na adoptie” in P. SENAEVE (ed.), Adoptie. Verlatenverklaring 

van minderjarigen, Leuven, Acco, 1990, (161) nr. 203, 170-171. 
1489

 Zie bv. Gent (Jk.) 5 december 1988, Rev.trim.dr.fam. 1990, 72: “De morele plicht om genegenheidsbanden te 

onderhouden is zo gebiedend dat de ouders van een minderjarig kind, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, de 

uitoefening van dit recht niet mogen beletten of verbieden”; Gent 7 februari 2005, NjW 2006, 125, noot GV; Brussel (Jk.) 18 
februari 2005, EJ 2005, 42, noot, in casu enkel wat betreft het omgangsrecht van de grootouders. Het komt de ouders toe 
om aan te tonen dat de uitoefening strijdig is met het belang van het kind. Voor derden gaat het arrest er van uit dat een 
voordeel moet worden bewezen; Vgl. Y.-H. LELEU, “Le droit aux relations personnelles et l’entretien de l’enfant à l’épreuve 
de la rupture d’un couple homosexuel” (noot onder Jeugdrb. Kortrijk 18 maart 1997), Rev.trim.dr.fam. 1998, (689) 689, nr. 
2, de auteur geeft aan dat de uitoefening niet strijdig mag zijn met het belang van het kind; Vgl. G. VERSCHELDEN, S. 
BROUWERS, K. BOONE, I. MARTENS en K. VERSTRAETE, “Overzicht rechtspraak familierecht (2001-2006)”, TPR 2007, (141) 
720, alwaar wordt aangegeven dat vermoed wordt dat het contactrecht van de grootouders in het belang van het kind is; 
Contra: Brussel 17 mei 1982, Pas. 1982, II, 94, het hof gaf in casu aan dat het recht op persoonlijk contact van de 
grootouders steeds onderworpen is aan het voordeel dat het kind normaal ontvangt uit de affectie dat deze relatie met zich 
meebrengt. Dit geldt des te meer bij ontstentenis van een juridische band. Evenwel oordeelde het hof tegelijk dat de 
contacten schade zouden kunnen berokkenen door de inmenging in het veilige milieu door de moeder van de 
oorspronkelijke vader van het kind; T. MOREAU, “La loi du 13 avril 1995 relative à l’exercice conjoint de l’autorité 
parentale”, Div.Act. 1995, (97) 111, nr. 51: de derde moet aantonen dat het onderhouden van deze relatie nodig is in het 
belang van het kind; A. HUYGENS, “Juridische grenzen aan het recht op persoonlijk contact” (noot onder Jeugdrb. Leuven 29 
november 2005), RW 2006-07, (484) 485, nr. 4, de auteur lijkt uit te gaan van een positieve invulling: “in die zin dat het 

voordeel zal halen uit deze contacten”; A. DE WOLF, “Over de modaliteiten en de duur van het grootouderlijke 
omgangsrecht” (noot onder Gent 26 april 2004 en Brussel 18 februari 2005), EJ 2005, (39) 39, voetnoot 2, evenwel enkel 
voor wat betreft het recht op persoonlijk contact van derden; R. HEPS, “Behouden de oorspronkelijke grootouders na volle 
adoptie hun principieel recht op persoonlijk contact?” (noot Antwerpen 1 maart 2010), T.Fam. 2010, (196) 203, nr. 19 en de 
aldaar aangehaalde referenties. 
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zou1491 ondervinden door die contacten of ingeval de derde het verzoek heeft ingediend om andere 

redenen dan het onderhouden van genegenheidsbanden1492, kan de uitoefening ervan worden 

geweigerd.1493 De wet maakt op dit punt overigens geen onderscheid tussen de grootouders en een 

derde. Het bestaan van een conflictsituatie tussen ouder(s) en grootouder(s) c.q. derde leidt op zich 

niet tot de vaststelling dat de uitoefening van het recht op persoonlijk contact strijdig is met het 

belang van het kind.1494 Ingeval de bijzondere affectieve band niet meer actueel is, blijkt de houding 

van partijen een rol te spelen bij de beoordeling van het belang van het kind.1495 De contacten 

moeten immers terug opgebouwd worden op een wijze die het kind niet schaadt. Het Hof van 

Cassatie laat bij derden niettemin uitschijnen dat in die situatie aangetoond moet worden dat de 

contacten in het belang van het kind zijn en aldus een meerwaarde moeten opleveren (Supra, nr. 

430). 

Dit alles moet worden genuanceerd. Ingeval de vordering zou uitgaan van de procureur des Konings 

moet ook de grootouder of de derde met bijzondere affectieve band de wil hebben om contacten te 

onderhouden met het minderjarige kind. Een opgedrongen contact kan bezwaarlijk het belang van 

het minderjarige kind dienen. Bovendien heeft de eis in rechte tot doel de uitoefening van het 

                                                                                                                                                                                     
1490

 Zie bv. Bergen (Jk.) 25 mei 1998, Rev.trim.dr.fam. 1999, 293: de contacten zouden van die aard zijn dat zij het 
psychologisch evenwicht dat reeds wankel is nog meer verstoren; Gent 7 februari 2005, NjW 2006, 36, noot GV, in casu 
oordeelde het hof dat het kind er geen enkel belang bij heeft dat het nu gedwongen geconfronteerd wordt met een 
volslagen onbekende derde die in onmin leeft met de moeder. Het hof had dit aspect evenwel niet moeten onderzoeken nu 
het eerder concludeerde tot afwezigheid van een bijzondere affectieve band zodat er in casu geen sprake kon zijn van een 
recht op persoonlijk contact; Antwerpen 21 april 2005, RW 2005-06, 745, noot F. SWENNEN; Jeugdrb. Mechelen 29 april 
1998, AJT 1998-99, 389, noot K. JACOBS; Antwerpen 1 maart 2010, T.Fam. 2010, 195, noot R. HEPS, in casu oordeelde het 
Hof dat niet bewezen wordt dat een beperkt contactrecht de belangen van het kind schaadt en dat er evenmin 
aanwijzingen bestaan dat de optimale integratie van het kind in zijn adoptieve familie onmogelijk wordt gemaakt door de 
instandhouding van een beperkte relatie met zijn biologische grootouders. Ook de zeer jonge leeftijd en het recht op 
identiteit van het kind speelde een rol; Jeugdrb. Leuven 29 november 2005, RW 2005-06, 483, kritische noot A. HUYGENS; 
De adoptieve relatie geeft hier een bijzondere dimensie aan. De rechter moet enerzijds rekening houden met de nood van 
het kind, zeker in een eerste fase na de adoptie, aan duidelijkheid omtrent het gezin en de familie waartoe hij behoort 
(‘basisveiligheidsgevoelen’). Anderzijds kunnen positieve contacten met zijn biologische ascendenten evenzeer noodzakelijk 
zijn voor een harmonische ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind: M.-C. WILLEMAERS, “Het omgangsrecht van 
de oorspronkelijke familie en van derden na adoptie” in P. SENAEVE (ed.), Adoptie. Verlatenverklaring van minderjarigen, 
Leuven, Acco, 1990, (161) 177, nr. 211. 
1491

 Antwerpen 11 april 2000, AJT 2000-01, 694, in casu werd het recht op persoonlijk contact van een grootouder die 
verdacht werd van seksueel misbruik opgeschort in afwachting van een definitief uitsluitsel omtrent deze verdenking. 
1492

 Ook het recht op persoonlijk contact is immers een functionele bevoegdheid, zie: Cass. 14 oktober 1915, Pas. 1915-16, I, 
455, concl. Proc.-gen. TERLINDEN: “Que de même les droits reconnus implicitement par la loi en faveur des aïeux peuvent 

leur être enlevés si ceux-ci en sont indignes ou si leur exercice peut compromettre les véritables intérêts de l’enfant, 

nottament en mettant en péril, soit sa moralité soit les principes sur lesquels doivent se baser son éducation et la formation 

de son caractère." ; P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 1902 ; Zie bv. Bergen 19 oktober 1978, Pas. 1978, II, 141; 
Gent 7 februari 2005, NjW 2006, 36, noot GV; Jeugdrb. Brussel 5 oktober 1999, AJT 2000-01, 26, noot K. JACOBS.  
1493

 Vgl. voor wat betreft de uitoefening van het recht door de grootouders: H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité 

élémentaire de droit civil Belge, II, Les personnes, Brussel, Bruylant, 1990, 994, nr. 1043; M.-C. WILLEMAERS, “Het 
omgangsrecht van de oorspronkelijke familie en van derden na adoptie” in P. SENAEVE (ed.), Adoptie. Verlatenverklaring 

van minderjarigen, Leuven, Acco, 1990, (161) 167-170. 
1494

 Zie wat de grootouders betreft bv.: Bergen 30 september 2003, Rev.trim.dr.fam. 2005, 840; Gent 7 februari 2005, NjW 

2006, 125, noot GV; Jeugdrb. Bergen 25 oktober 2001, Rev.trim.dr.fam. 2002, 340; G. VERSCHELDEN, S. BROUWERS, K. 
BOONE, I. MARTENS en K. VERSTRAETE, “Overzicht rechtspraak familierecht (2001-2006)”, TPR 2007, (141) 721, in het 
bijzonder de onuitgegeven rechtspraak vermeld in voetnoot 2113; Zie wat derden betreft bv.: G. VERSCHELDEN, S. 
BROUWERS, K. BOONE, I. MARTENS en K. VERSTRAETE, “Overzicht rechtspraak familierecht (2001-2006)”, TPR 2007, (141) 
727, nr. 829, in het bijzonder de onuitgegeven uitspraak geciteerd in voetnoot 2138.  
1495

 Zie bijvoorbeeld: Brussel 25 maart 2009, RW 2009-10, 1692, noot L. STEVENS; Zie ook L. STEVENS, “Het recht op 
persoonlijk contact van de lesbische meemoeder: een recht voor het kind?” (noot onder Brussel (Jk.) 25 maart 2009), RW 
2009-10, (1696), 1698 en de aldaar aangehaalde verwijzingen.  
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ouderlijk gezag te controleren. Het juridische gezag betreft immers een functionele bevoegdheid, 

ingegeven om de belangen van het minderjarige kind te dienen.1496  

Ten slotte moet ook passend belang gehecht worden aan de mening van het minderjarige kind (cf. 

art. 12 IVRK). Het minderjarige kind dwingen tot persoonlijk contact kan evenzeer schade 

berokkenen en contraproductief zijn.1497 Bedoeld wordt de situatie waarin het minderjarige kind wel 

een bijzondere affectieve band heeft gehad met verzoeker, zoniet was er m.i. ab initio geen sprake 

van een recht op persoonlijk contact.  

438. De subsidiariteit speelt wel bij de uitoefening van het recht op persoonlijk contact een rol, zij 

het enigszins beperkter dan bij adoptie en pleegvoogdij. Het betreft niet de verhouding tussen de 

onderscheiden beschermingsregimes (Supra, nr. 437). 

 

In eerste instantie handelt het om de verhouding tussen de verscheidene personen die een recht op 

persoonlijk contact hebben t.a.v. een welbepaald minderjarig kind. Het beginsel van de subsidiariteit 

houdt in die zin in dat de rechter bij het bepalen van de modaliteiten waaronder het kan worden 

uitgeoefend, rekening houdt met de andere omgangsgerechtigden en desgevallend voorrang 

verleent aan de ouder die op grond van art. 374, § 1, vierde lid BW een principieel omgangsrecht 

heeft.1498 

In tweede instantie wijst het beginsel van subsidiariteit er op dat de wet er van uitgaat dat de 

personen die het gezag uitoefenen, het beste geplaatst zijn om te oordelen over het belang dat het 

minderjarige kind heeft bij de uitoefening van het recht op persoonlijk contact. Het is m.i. echter 

onjuist1499 te stellen dat het beginsel van de subsidiariteit inhoudt dat het recht op persoonlijk 

contact van derden niet mag interfereren in de uitoefening van het ouderlijk gezag door de 

ouders.1500 Dit zou immers impliceren dat elk verzoek in rechte tot uitoefening van het recht op 

persoonlijk contact door derden niet gegrond is, nu iedere afgedwongen uitoefening van het recht op 

persoonlijk contact door derden steeds interfereert in de uitoefening van het ouderlijk gezag door de 

ouders.1501 Het is nl. de beslissing van de persoon die het gezag uitoefent om geen of slechts een 

beperkter contact toe te laten die door de rechter wordt beoordeeld en desgevallend opzij wordt 

geschoven.  

                                                           
1496

 Zie Wetsvoorstel betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, Toelichting, Parl.St. Kamer 1993-94, 
nr. 1430/1, 2-3. 
1497

 Zie Gent 24 mei 1993, onuitgegeven arrest dat aan de basis lag van Cass. 11 maart 1994, AJT 1994-95, 4, noot R. 
UYTTENDAELE en EJ 1995, 82, noot K. DEKELVER 
1498

 A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nrs. 27 en 31. 
1499

 Vgl. met de rechtsleer en rechtspraak van vóór de wet van 13 april 1995 alwaar dit een argument vormde tegen de 
toekenning van een omgangsrecht aan derden: K. JACOBS, “Het omgangsrecht in België en Nederland”, TPR 1996, (827) 837 
en de aldaar aangehaalde referenties.  
1500

 In die zin nochtans: Gent 28 oktober 2002, RABG 2003, 946, noot F. DE BOCK; A. HUYGENS, “Juridische grenzen aan het 
recht op persoonlijk contact” (noot onder Rb. Leuven 29 november 2005), RW 2006-07, (484) 485, nr. 5; Het Hof van 
Cassatie oordeelde zelfs op het niveau van het recht in 1993 reeds dat “het weliswaar autonome bezoekrecht van de 

grootouders het recht van bewaring van de ouders aantast (eigen onderlijning)”; Cass. 18 februari 1993, RW 1993-94, 157.  
1501

 Zie ook Cass. 14 oktober 1915, Pas. 1915-16, I, 455, concl. Proc.-Gen. TERLINDEN, alwaar het Hof oordeelde dat “Que 

l’exercice des droits que la loi, par l’ensemble des dispositions qu’elle édicte, à l’ègard des aïeux, reconnaît implicitement en 

leur faveur, doit, dès lors, se concilier avec les pouvoirs du père sur ses enfants ;" en verder "Que, partant, ce pouvoir et ces 

droits émanant de la même source et tendant au même but peuvent s’harmoniser et s’exercer simultanément dans l’intérêt 

de l’enfant". 
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439. Luidens art. 56bis Jeugdbeschermingswet moet de jeugdrechtbank de persoon die minstens 

de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt oproepen teneinde gehoord te worden in geschillen tussen 

personen m.b.t. de uitoefening van het bezoekrecht.1502 De wet legt geen bijzondere hoorplicht op 

voor de minderjarige jonger dan 12 jaar. Het gemene recht is aldus van toepassing. In de trend van 

de ontwikkelingen in het familierecht (Supra, nr. 383), kan ook hier worden opgemerkt dat de rechter 

de feitelijk bekwame minderjarige kan horen (cf. art. 931, derde lid e.v. Ger.W.).1503 De rechter houdt 

rekening met1504 de mening van de minderjarige in de mate dat hij feitelijk bekwaam is om zelf te 

oordelen wat zijn belang dient.1505 

 

Er moet in deze materie echter in het bijzonder aandacht worden geschonken aan de houding van de 

gezagsdrager(s). Vooral jonge kinderen zijn sterk beïnvloedbaar waardoor hun mening eerder kan 

ingegeven zijn door de mening van de gezagsdrager(s).1506 Zoals hoger aangetoond (Supra, nr. 430), 

kunnen gezagsdragers zelfs een doorslaggevende rol spelen bij de totstandkoming en de beëindiging 

van het recht zelf.  

440. De rechter bepaalt inhoudelijk de uitoefening van het recht op persoonlijk contact.1507 

Klassiek hierbij is het toekennen van een bezoekrecht van één dag per maand of om de veertien 

dagen.1508 De rechter kan ook de wijze waarop het contactrecht wordt uitgeoefend vastleggen. Dit 

kan o.m. telefonisch1509, bij wijze van briefwisseling of per e-mail.1510  

 

Teneinde het contact terug op te bouwen, is het daarenboven niet uitgesloten om de uitoefening van 

het recht op persoonlijk contact onder begeleiding te laten plaatsvinden.1511  

De modaliteiten dienen echter wel verband te houden met de uitoefening van het recht op 

persoonlijk contact. Dit is niet het geval indien de rechter aan de partijen de verplichting oplegt om 

het minderjarige kind psychologisch te laten begeleiden.1512 

                                                           
1502

 Bedoeld wordt geschillen in het kader van art. 374, § 1, vierdelid en art. 375bis BW: A. GIESELINK en B. DE SMET, 
“Hoorrecht van minderjarigen in burgerlijke zaken” in CBR (ed.), De procesbekwaamheid van minderjarigen, Antwerpen, 
Intersentia, 2006, (163) 168. 
1503

 Vgl. Wetsvoorstellen betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, Verslag namens de commissie 
justitie, Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 1430/4, 13; Zie bv. Jeugdrb. Leuven 29 november 2005, RW 2006-07, 483, noot A. 
HUYGENS. 
1504

 Zie bv. Cass. 11 maart 1994, AJT 1994-95, 4, noot R. UYTTENDAELE en EJ 1995, 82, noot K. DEKELVER. 
1505

 Vgl. K. DEKELVER, “Het verbod van uitvoeringsmaatregelen of dwangmiddelen inzake het omgangsrecht, het recht op 
eerbiediging van het gezinsleven en het “veto-recht” van kinderen”, EJ 1995, (84) 85, nr. 6; Vgl. A. HUYGENS, “Juridische 
grenzen aan het recht op persoonlijk contact” (noot onder Rb. Leuven 29 november 2005), RW 2006-07, (484) 485, nr. 4; 
Vgl. R. UYTTENDAELE, “Het omgangsrecht: nieuwe modaliteit” (noot onder Cass. 11 maart 1994), AJT 1994-95, (6) nr. 4, 6-7. 
1506

 Zie in het kader van het hoorrecht in het algemeen bv. Antwerpen 6 maart 2002, NjW 2002, 97, noot GV; Antwerpen 24 
maart 2004, rolnr. 2002/RK/324; Vgl. A. GIESELINK en B. DE SMET, “Hoorrecht van minderjarigen in burgerlijke zaken”, in 
C.B.R. (ed.), De procesbekwaamheid van minderjarigen, Antwerpen, Intersentia, 2006, (163) 166. 
1507

 Zie de rechtspraak uitgebreid: G. VERSCHELDEN, S. BROUWERS, K. BOONE, I. MARTENS en K. VERSTRAETE, “Overzicht 
rechtspraak familierecht (2001-2006)”, TPR 2007, (141) 728-731. 
1508

 Zie bv. Rb. Leuven 29 november 2005, RW 2006-07, 483, kritische noot A. HUYGENS, in casu één dag om de veertien 
dagen. 
1509

 A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 27;  
1510

 Zie uitgebreid: P. SENAEVE, Compendium, 2011,ed. 13, nr. 1872; G. BAETEMAN, A. WYLLEMAN, J. GERLO, G. 
VERSCHELDEN, E. GULDIX en S. BROUWERS, “Overzicht van rechtspraak. Personen- en Familierecht 1995-2000”, TPR 2001, 
(1551) 1958-1964 en de aldaar aangehaalde referenties; A. DE WOLF, “Over de modaliteiten en de duur van het 
grootouderlijke omgangsrecht” (noot onder Gent 26 april 2004 en Brussel 18 februari 2005), EJ 2005, (39) 40, nr. 2; M. 
GOEGEBUER en A. DE WOLF, “Art. 375bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2011), nr. 24. 
1511

 A. HUYGENS, “Juridische grenzen aan het recht op persoonlijk contact” (noot onder Rb. Leuven 29 november 2005), RW 
2006-07, (484) 486. 
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§ 3. Stabiliteit 

441. Behoudens omstandigheden zoals het overlijden van het minderjarige kind of de persoon 

met wie het kind een affectieve band heeft, kan het recht op persoonlijk contact blijven voortbestaan 

uiterlijk tot de meerderjarigheid of ontvoogding van het kind. Vanaf de meerderjarigheid of de 

ontvoogding staat het kind in beginsel1513 immers niet meer onder het gezag van een ouder, voogd of 

pleegvoogd.  

 

De uitoefening van het recht hangt in eerste instantie af van zij die het gezag uitoefenen. Ingeval de 

rechter uitspraak heeft gedaan over de uitoefening van het recht op persoonlijk contact, dan geldt 

dit in beginsel tot zolang het recht zelf blijft voortbestaan.  

442. Niettemin kunnen alle partijen of de procureur des Konings te allen tijde verzoeken om de 

uitoefening van het recht te wijzigen of zelfs op te schorten. De toetssteen is immers het belang van 

het minderjarige kind (Supra, nr. 437). Welnu, dat belang kan evolueren al naargelang de feitelijke 

omstandigheden (vgl. art. 387bis BW).1514 Het recht op persoonlijk contact van grootouders en 

derden is immers ook een functioneel recht.1515  

 

Daarbuiten is het ook best mogelijk dat het recht zelf van rechtswege ophoudt te bestaan. Dit kan 

echter enkel in hoofde van een derde. Grootouders worden door de wet op onweerlegbare wijze 

geacht een affectieve band te hebben met het minderjarige kind (Supra, nr. 417). Eens het recht zelf 

ophoudt te bestaan, kan de uitoefening er van uiteraard niet meer worden afgedwongen.  

§ 4. Beginselen 

443. Het recht op persoonlijk contact beoogt totstandgekomen banden van affectie tussen een 

minderjarig kind en een volwassene te bestendigen in het belang van dat minderjarig kind. Het 

vestigt geen juridisch gezag over minderjarigen maar leidt wel tot een gedeeltelijke schorsing van de 

uitoefening van dat gezag in hoofde van de titularissen.  

 

444. De wet gaat er in abstracto van uit dat het minderjarige kind er belang bij heeft om 

bestaande banden van affectie te onderhouden. Dit is het algemene beginsel dat aan de basis ligt van 

het recht op persoonlijk contact. Een afwijking moet in concreto verantwoord zijn en gebeurt op het 

niveau van de uitoefening van dat recht.  

 

445. In eerste instantie oordelen de personen die het gezag uitoefenen over de uitoefening van 

het recht op persoonlijk contact. Zij worden door de wet geacht het beste geplaatst te zijn om te 

oordelen wat in het belang is van het minderjarige kind. De grootouder of de derde kan bij 

onenigheid echter het oordeel van de gezagsdrager voorleggen aan de rechter. Het is immers een 

                                                                                                                                                                                     
1512

 A. HUYGENS, “Juridische grenzen aan het recht op persoonlijk contact” (noot onder Rb. Leuven 29 november 2005), RW 
2006-07, (484) 485-486; Zie bv. Rb. Leuven 29 november 2005, RW 2006-07, 483, kritische noot A. HUYGENS.  
1513

 Tenzij inmiddels een ander beschermingsregime werd ingericht zoals de verlengde minderjarigheid (art. 487bis e.v. BW) 
of de gerechtelijke onbekwaamverklaring (art. 489 e.v. BW).  
1514

 Vgl. onder het recht vóór de hervorming in 1995: M.-C. WILLEMAERS, “Het omgangsrecht van de oorspronkelijke familie 
en van derden na adoptie” in P. SENAEVE (ed.), Adoptie. Verlatenverklaring van minderjarigen, Leuven, Acco, 1990, (161) 
169, nr. 200. 
1515

 Brussel 18 februari 2005, EJ 2005, 42, noot A. DE WOLF.  
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functionele bevoegdheid.1516 De rechter onderzoekt het bestaan van het recht en gaat desgevallend 

na of het oordeel van de gezagsdrager aangaande de uitoefening van het recht werd ingegeven om 

motieven eigen aan het minderjarige kind. De uitoefening van het recht is ingegeven ter vrijwaring 

van het belang van het minderjarige kind dat er precies in bestaat om affectieve banden te 

onderhouden. Dit kan worden benoemd als het belang van het kind bij een zekere stabiliteit in de 

nauwe relaties die het onderhoudt met grootouders en derden.1517 Het dient niet om aan de wensen 

en verzuchtingen van grootouders of derden tegemoet te komen, noch mag het schade berokkenen 

aan het minderjarige kind. Het feitelijk bekwame minderjarige kind oordeelt zelf over zijn belang bij 

de uitoefening van het recht op persoonlijk contact.  

 

De rechter dient bij het bepalen van de uitoefening rekening te houden met de subsidiariteit van het 

recht op persoonlijk contact van grootouders en derden t.a.v. het recht op persoonlijk contact van de 

ouder(s). 

Ten slotte berust het recht op persoonlijk contact ook op de wil tot het onderhouden van affectieve 

banden in hoofde van de grootouder of derde. De grootouder of derde dwingen om persoonlijk 

contact te onderhouden is even onzinnig als een feitelijk bekwame minderjarige daartoe dwingen. 

Het bestaan van het recht zelf hangt immers bij derden in belangrijke mate af van de wederkerige wil 

tot het onderhouden van persoonlijke contacten.   

Afdeling 4. Materiële bewaring 

§ 1. Ratio legis 

446. Luidens art. 373 en art. 374 BW oefenen de ouders die het ouderlijk gezag uitoefenen het 

recht van materiële bewaring uit en kunnen zij op grond van dit recht de afgifte van het minderjarige 

kind te allen tijde eisen. Ingeval de ouders niet samenleven, oefenen zij, in beginsel, dit recht uit op 

het tijdstip dat het minderjarige kind bij hen verblijft.1518  

 

Het kan echter voorkomen dat een minderjarige gedurende enige tijd feitelijk verblijft bij en wordt 

opgevoed door andere personen dan zij die juridisch het gezag over hem uitoefenen. De personen 

die juridisch het gezag uitoefenen, kunnen niettemin op grond van hun bevoegdheid te allen tijde 

een einde maken aan deze situatie. In de rechtspraak wordt evenwel geoordeeld dat de uitoefening 

van dit recht in bepaalde gevallen schade aan het minderjarige kind zou kunnen berokkenen, zodat 

de uitoefening van dit recht kan worden opgeschort. Volgens de rechtspraak heeft het minderjarige 

kind immers belang bij het onderhouden van bestaande affectieve banden en bij een continuïteit in 

de opvoeding.1519 In een arrest van 19 december 19751520 erkende het Hof van Cassatie de wettigheid 

van deze beslissingen.  

                                                           
1516

 Zie Wetsvoorstel betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, Toelichting, Parl.St. Kamer 1993-94, 
nr. 1430/1, 2-3. 
1517

 Zie de ontwikkelingen aangaande het oordeel van het belang van het kind bij het onderhouden van contacten met 
derden: K. JACOBS, “Het omgangsrecht in België en Nederland”, TPR 1996, (827) 837-838 en de aldaar aangehaalde 
referenties.  
1518

 A. DE WOLF en F. APS, “Rechtsbescherming bij materiële bewaring van een kind door een derde”, EJ 2004, (54) 54, nr. 1 
en de verwijzingen aldaar.  
1519

 Zie bv. Rb. Doornik 15 juni 1962, JT 1962, 584.  
1520

 Arr.Cass. 1976, 492 en RCJB 1977, 193, noot F. RIGAUX.  
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De derde bij wie het minderjarige kind verblijft, heeft niet het recht van bewaring, d.i. het recht om 

de minderjarige fysiek bij zich te hebben of althans te bepalen waar hij zal vertoeven en zijn 

materiële levensomstandigheden te bepalen.1521 Hij kan dit recht evenmin juridisch verkrijgen.1522 Er 

wordt aldus geen gezag overgedragen of bijkomend gevestigd in hoofde van die derde. Wel kan hij 

door een rechterlijke beslissing worden belast met de feitelijke materiële bewaring over het 

minderjarige kind. De uitoefening van het recht op materiële bewaring wordt door deze beslissing 

opgeschort in hoofde van de personen die het gezag uitoefenen over het minderjarige kind.1523 Het 

mechanisme is vergelijkbaar met het recht op persoonlijk contact (vgl. Supra, nr. 412). De impact van 

de rechterlijke beslissing op de uitoefening van het gezag door de titularissen van dat gezag is 

evenwel veel ingrijpender.  

Het lijkt ook logisch dat de derde niet het recht van materiële bewaring verkrijgt, nu voor de 

overdracht van dit recht reeds een rechtsfiguur bestaat die wettelijk is omkaderd met de nodige 

garanties ter controle van het belang van het minderjarige kind, nl. de pleegvoogdij (Supra, nr. 394 

e.v.). De wet heeft bovendien de gedwongen overdracht van de uitoefening van het ouderlijk gezag 

(oud artt. 370bis-370ter BW) afgeschaft bij wet van 7 mei 19991524. Bepaalde uitspraken van rechters 

vertonen niettemin tegenstrijdigheden1525 op dit vlak. Enerzijds wordt gesteld dat grootouders geen 

aanspraak kunnen maken op het juridische huisvestingsrecht. Anderzijds zouden zij daarentegen wel 

aanspraak kunnen maken op de toekenning van het recht op materiële bewaring (zie verder Infra, nr. 

450).1526  

447. De rechtspraak past deze constructie ook toe bij nieuw samengestelde gezinnen door aan de 

stiefouder1527 of partner van de ouder die het ouderlijk gezag over het minderjarige kind tot op het 

                                                           
1521

 Contra: J.M. PAUWELS, “Recht van bewaring en materiële bewaring”, RW 1982-83, (482) 486, nr. 6, de auteur is van 
oordeel dat de term bewaringsrecht ook kan slaan op de situatie die tussen de feitelijke bewaring en het bewaringsrecht-
onderdeel-van-het-ouderlijk-gezag ligt, nl. ingeval personen, niet-ouders, een kind bij zich hebben en die, doordat de 
ouders of de rechter hen het kind hebben toevertrouwd, een weliswaar onduidelijk afgelijnd en beperkt, maar 
onbetwistbaar recht van bewaring hebben. Dit kan m.i. wel worden bijgetreden in zoverre onder “recht van bewaring” 
wordt bedoeld dat de derde die het kind met toestemming van de rechtbank resp. de ouder(s) in bewaring heeft, de afgifte 
ervan aan de ouder(s) resp. derden kan weigeren of zelfs de naleving van de beslissing kan eisen zonder dat sprake is van de 
toekenning of overdracht van componenten van juridisch gezag over de minderjarige.  
1522

 G. BAETEMAN, S. BROUWERS, J. GERLO, E. GULDIX, G. VERSCHELDEN en A. WYLLEMAN, “Overzicht van rechtspraak. 
Personen- en Familierecht 1995-2000”, TPR 2001, 1932; T. ROBERT, “Gezags- en omgangsrechten m.b.t. het kind van een 
(ex-)partner van hetzelfde geslacht: stand van zaken en perspectieven”, (noot onder Jeugdrb. Antwerpen 3 oktober 2002), 
RW 2002-03, (1190) 1191, nr. 7; A. DE WOLF en F. APS, “Rechtsbescherming bij materiële bewaring van een kind door een 
derde”, EJ 2004, (54) 54, nr. 1 en de verwijzingen aldaar, o.m. naar Jeugdrb. Brussel 23 november 2001, rolnr. 319/01/9B, 
onuitg.; K. HERBOTS, “Art. 387bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nr. 18; Zie bv. Jeugdrb. Brussel 27 
oktober 1998, nr. 615/98/4B, onuitg.; Luik 26 juni 2002, JT 2003, 50, noot H. SIMON; Jeugdrb. Ieper 30 maart 2001, EJ 2004, 
69, noot. 
1523

 P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 1061; S. MOSSELMANS, “Voogdij” in APR, Mechelen, Kluwer, 2004, 35; Zie 
bv. Vred. Westerlo 26 februari 2007, NjW 2007, 420, noot GV en RW 2007-08, 660. 
1524

 BS 29 juni 1999, ed. 1. 
1525

 Vgl. H. SIMON die er in zijn noot onder Luik 26 juni 2002, JT 2003, 50, terecht op wijst dat de gehanteerde opdeling 
kunstmatig is (p. 53, nr. 12); Zie ook de kritiek geuit hierop in Brussel (Jk.) 2 maart 2009, nr. 2008/JR/158, onuitg.  
1526

 Zie bv. Luik 26 juni 2002, JT 2003, 50, noot H. SIMON; Vred. Westerlo 26 februari 2007, NjW 2007, 420, noot GV en RW 
2007-08, 660, in casu oordeelde de vrederechter zelfs dat elk van beide ouders een permanent recht heeft om hun 
minderjarig kind te allen tijde te zien, te horen en te ontmoeten, “doch enkel in zoverre dit strookt met het aan de 

grootouders van de minderjarige toegekende recht op de permanente materiële bewaring van de minderjarige”. Dit recht 
heeft zelfs voorrang op het recht van beide ouders om te allen tijde hun kind te zien, te horen en te ontmoeten.  
1527

 Zie bv. Vred. Lennik 6 januari 2005, rolnr. 04A635, onuitg., in casu beval de rechter dat het kind zijn domicilie en 
verblijfplaats zal hebben bij de stiefmoeder; In het kader van dringende voorlopige maatregelen en onverminderd de vraag 
of de vrederechter dergelijke maatregel wel kan opleggen t.a.v. niet-gemeenschappelijke kinderen; zie positief wat niet-
gemeenschappelijke kinderen betreft bv.: Vred. Sint-Niklaas 27 juni 1977, RW 1977-78, 1062; Rb. Turnhout 6 april 2009, 
T.Fam. 2009, 117, noot S. EGGERMONT; Vred. Westerlo 16 juni 2008, T.Fam. 2009, 113 en RW 2008-09, 847, zie verder ook 
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ogenblik van zijn overlijden uitoefende, de feitelijke materiële bewaring van de minderjarige toe te 

kennen. In die situatie wordt het ouderlijk gezag normaal uitgeoefend door de langstlevende ouder, 

zelfs al zou die zich in jaren niets meer van de opvoeding van het minderjarige kind hebben 

aangetrokken (Supra, nr. 366). De uitoefening van het recht van materiële bewaring van de 

langstlevende ouder wordt alsdan geschorst. De rechtsleer benadrukt dat op die manier het belang 

van het minderjarige kind bij de stabiliteit in het opvoedingsmilieu en de continuïteit in de opvoeding 

worden gewaarborgd.1528  

 

Bepaalde rechtspraak gaat zelfs zo ver om, alvorens ten gronde uitspraak te doen, een alternerende 

verblijfsregeling op te leggen tussen de langstlevende ouder en de grootouders van de overleden 

ouder, aangezien de grootouders hoofdzakelijk hebben ingestaan voor de opvoeding van het kind.1529  

Daarbuiten moet volledigheidshalve nog melding worden gemaakt van het recht van bewaring dat 

aan een derde door de vrederechter wordt toegekend in het kader van de wet betreffende de 

bescherming van de persoon van de geesteszieke1530 en dit in het belang van de geesteszieke (art. 21 

en 26, derde lid WPG). Deze hypothese blijft verder buiten beschouwing, aangezien het specifiek de 

situatie van het geesteszieke minderjarige kind viseert. 

448. Hierboven werden enkel de (adoptieve) ouders genoemd. Het recht van materiële bewaring 

komt echter eveneens toe aan de voogd.1531 Daarenboven oefent de pleegvoogd dit recht ook uit 

ingeval het minderjarig kind zijn gewone verblijfplaats bij hem heeft (art. 475quater, tweede lid 

BW).1532 Voornoemde finaliteit kan ook gelden in die situaties. Bijgevolg kan de rechter ook oordelen 

dat de uitoefening van het recht van materiële bewaring van de voogd of de pleegvoogd tijdelijk 

wordt opgeschort.  

 

Bij voogdij lijkt niettemin eerder een splitsing van de voogdijopdracht aangewezen (Supra, 364). Bij 

pleegvoogdij leidt dit ertoe dat het gezag de facto over nog meer personen wordt verdeeld.  

449. Opnieuw vormt het belang van het minderjarige kind het perspectief van waaruit wordt 

vertrokken. Het betreft het belang dat het minderjarige kind heeft om niet zonder meer de 

omstandigheden waarin hij wordt opgevoed gewijzigd te zien. Het Hof van Cassatie1533 alsook de 

                                                                                                                                                                                     
uitgebreid: F. SWENNEN, “Art. 223 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2004), nr. 104 en de aldaar aangehaalde 
referenties. De auteur voegt er aan toe dat op die manier kan voorkomen worden dat gemeenschappelijke en niet-
gemeenschappelijke kinderen van elkaar worden gescheiden; In dezelfde zin: T. ROBERT, “Gezags- en omgangsrechten 
m.b.t. het kind van een (ex-)partner van hetzelfde geslacht: stand van zaken en perspectieven”, (noot onder Jeugdrb. 
Antwerpen 3 oktober 2002), RW 2002-03, (1190) 1192, nr. 9 en de aldaar aangehaalde referenties; S. EGGERMONT, “Het 
recht op persoonlijk contact van de lesbische meemoeder gevangen tussen artikel 223 BW en artikel 375bis BW?”, (noot 
onder Rb. Turnhout 6 april 2009), T.Fam. 2009, (118) 120-121; Contra wat betreft de bevoegdheid t.a.v. niet-
gemeenschappelijke kinderen: P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 1511.  
1528

 S. MOSSELMANS, “Voogdij” in APR, Mechelen, Kluwer, 2004, 34-35 en de aldaar aangehaalde referenties; Zie bv. 
Brussel 30 april 2007, A.R. Nr. 2007/KR/125, onuitg., in casu overleed de moeder en wilde de stiefvader de kinderen niet 
afstaan aan hun juridische vader. De kinderen hadden met beide personen een affectieve band. Een interne 
belangenafweging drong zich op.  
1529

 Jeugdrb. Luik 30 juni 2004, Rev.trim.dr.fam. 2005, 556. 
1530

 Wet van 26 juni 1990, BS 27 juli 1990. 
1531

 A. DE WOLF en F. APS, “Rechtsbescherming bij materiële bewaring van een kind door een derde”, EJ 2004, (54) 54, nr. 1 
en de verwijzingen aldaar.  
1532

 K. ADRIAENSSENS, “Art. 475quater BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1991), nr. 12; Zie bv. Brussel (Jk.) 14 
juni 1979, RW 1979-80, 2053, noot J.P. 
1533

 Zie Cass. 19 december 1975, Arr.Cass. 1976, 492 en RCJB 1977, 193, noot F. RIGAUX. 
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hoven en rechtbanken1534 wijzen uitdrukkelijk op het belang van het minderjarige kind bij de 

uitoefening van het recht van materiële bewaring. 

 

§ 2. Grondslagen 

 

450. De toekenning van de feitelijke materiële bewaring aan een ander persoon dan een titularis 

van het gezag is een creatie van de rechtspraak. Er kan in de wet nergens uitdrukkelijk een juridische 

grond voor worden teruggevonden.1535  

 

Bovendien kan opgemerkt worden dat het Hof van Cassatie in 1975 weliswaar oordeelde dat de 

rechter de uitoefening van het recht van materiële bewaring, in het bijzonder de afgifte van het 

minderjarige kind, kan opschorten, maar nergens uitdrukkelijk het recht van een derde bij wie het 

minderjarige kind verblijft om de feitelijke materiële bewaring aan hem toe te kennen, heeft erkend. 

In dezelfde lijn oordeelde het Hof van Cassatie dat het de rechter toekomt om, afgezien van de 

toepassing van jeugdbeschermingsmaatregelen, op grond van de jeugdbeschermingswet, toe te zien 

dat het ouderlijk gezag niet wordt uitgeoefend op een wijze die strijdig is met het belang van het 

minderjarige kind.1536 Het Hof erkende met het arrest van 1975 echter wel impliciet dat het legitiem 

kan zijn dat een derde weigert het minderjarige kind af te staan aan de persoon die het recht van 

materiële bewaring uitoefent over die minderjarige.1537 In een arrest van 1979 vulde het Hof deze 

redenering aan door te stellen dat zelfs zonder dat de afgifte van het kind uitdrukkelijk wordt 

geweigerd, de rechter wettig kan beslissen bij de beoordeling van de uitoefening van het ouderlijk 

gezag na echtscheiding dat aan een ouder, in casu de moeder, die de exclusieve uitoefening van het 

ouderlijk gezag vordert, deze kan verkrijgen onder last de materiële bewaring van de kinderen te 

laten bij de grootmoeder langs vaderszijde.1538 In dezelfde zin oordeelt het hof van beroep te 

Brussel1539 dat de jeugdrechtbank, op verzoek van de ouders, van één van hen of van de procureur 

des Konings, het hoofdverblijf van een kind aan zijn grootouders kan toevertrouwen, nu de 

                                                           
1534

 Zie bv. Brussel 30 april 2007, A.R. nr. 2007/KR/125, onuitg.; Jeugdrb. Brussel 27 oktober 1998, onuitg., R.V. 615/98/4B, 
aangeh. in P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 1061; Luik 26 juni 2002, JT 2003, noot H. SIMON. 
1535

 F. RIGAUX, “La délégation de l’autorité parentale, création jurisprudentielle” (noot onder Cass. 19 december 1975), 
RCJB 1977, (196) 205-206; A. DE WOLF en F. APS, “Rechtsbescherming bij materiële bewaring van een kind door een 
derde”, EJ 2004, (54) 56, nr. 6; T. ROBERT, “Gezags- en omgangsrechten m.b.t. het kind van een (ex-)partner van hetzelfde 
geslacht: stand van zaken en perspectieven” (noot onder Jeugdrb. Antwerpen 3 oktober 2002), RW 2002-03, (1190) 1191, 
nr. 7. 
1536

 Cass. 9 februari 1978, RW 1978-79, 605; Vgl. Cass. 26 april 1979, Arr.Cass. 1979, 1016 en Rev.dr.fam. 1980, 153: “Dat 

het derhalve, met bevestiging van het beroepen vonnis, het bestuur over de persoon en over de goederen van de 

minderjarige kinderen van de partijen aan eiseres toevertrouwt met de verplichting dat zij die kinderen onder de feitelijke 

bewaring van hun grootmoeder van vaderszijde laat ; Overwegende dat daaruit volgt dat die beslissing gegrond is op artikel 

302, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek en niet op de artikelen 30 en 31 van de wet van 8 april 1965 betreffende de 

jeugdbescherming"; Vgl. Cass. 14 oktober 1915, Pas. 1915-16, I, 455, concl. Proc.-Gen. TERLINDEN, de procureur wees er in 
zijn conclusie op dat “Dès qu’il y a abus du droit, en ce sens que la puissance paternelle, organisée en faveur de l’enfant, se 

retourne contre l’enfant, l’intervention du juge devient légitime et vous devez la sanctionner” ; zie uitgebreid over de 
bevoegdheid inzake toezicht op de uitoefening van het ouderlijk gezag door de hoven en rechtbanken: H. DE PAGE en J.-P. 
MASSON, Traité élémentaire de droit civil Belge, II, Les personnes, Brussel, Bruylant, 957, nr. 1003-B en de aldaar 
aangehaalde referenties; Zie over de belangrijke rol van de rechtspraak in de evolutie op het toezicht op de uitoefening van 
het ouderlijk gezag: J.-L. RENCHON, “De l’authorité parentale”, JT 2004, (269) 270, nr. 10. 
1537

 “Overwegende dat het arrest, hetwelk het ouderlijk gezag van eiseres over het door haar erkend natuurlijk kind 

uitdrukkelijk bevestigt, zijn beslissing om, in het belang van het kind, de afgifte niettemin te weigeren, aan de hand van de in 

het middel aangehaalde beschouwingen wettelijk rechtvaardigt en regelmatig motiveert”. 
1538

 Cass. 26 april 1979, Arr.Cass. 1979, 1016 en Rev.dr.fam. 1980, 153. 
1539

 Brussel (Jk.) 2 maart 2009, nr. 2008/JR/158, onuitg., in casu werd echter de delicate en controversiële vraag 
opgeworpen door wie de jeugdrechtbank in dergelijke aangelegenheid gevat kan worden.   
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jeugdrechtbank “alle beschikkingen” met betrekking tot het ouderlijk gezag kan opleggen of wijzigen 

overeenkomstig artikel 387bis BW. 

De Raad van State oordeelde in zijn advies bij de wetsvoorstellen tot aanvulling van het Burgerlijk 

Wetboek, met bepalingen inzake het zorgouderschap dat krachtens het algemeen rechtsbeginsel van 

het rechterlijk toezicht op het ouderlijk gezag, de rechter in het belang van het kind nadere regels 

kan bepalen voor de uitoefening van het ouderlijk gezag door de stiefouder1540, of zelfs door de 

stiefouders1541, hetgeen zelfs kan leiden tot het toevertrouwen van het belangrijkste verblijf of de 

uitoefening van bepaalde prerogatieven inzake de opvoeding aan de stiefouder of stiefouders.1542 

RENCHON verduidelijkt dat het alleen tot doel heeft de juridische prerogatieven van de ouders te 

beschrijven, te beperken, en zelfs op te heffen, maar niet aangewend kan worden om aan een derde 

één of meer juridische prerogatieven van het eigenlijke gezag toe te kennen, precies omdat het 

Belgisch recht de hoven en rechtbanken thans geen geschikt juridisch instrument ter beschikking 

stelt waarmee zij ten voordele van derden dergelijke toekenning van of “opdracht” inzake ouderlijk 

gezag zouden kunnen realiseren.1543  

Lagere rechtspraak erkent actueel niettemin uitdrukkelijk een recht op de toekenning van de 

feitelijke materiële bewaring1544 in hoofde van een derde op grond van art. 387bis BW1545, op grond 

van art. 375bis BW1546 of zelfs op grond van art. 374 BW1547. Voornoemde bepalingen laten volgens 

bepaalde rechtspraak immers toe of beletten althans niet dat een derde een verzoek indient tot 

toekenning van de materiële bewaring van het minderjarige kind. Dit is op het eerste gezicht 

merkwaardig te noemen omdat in een materie die de openbare orde raakt, de rechtspraak buiten de 

wet om nieuwe rechten toekent aan derden.1548 Evenmin heeft de wet de rechter de bevoegdheid 
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 Dit wordt gedefinieerd in het advies als “situaties waarin een bijzondere affectieve band ontstaat of in feite of in rechte 

neigt te ontstaan tussen een kind en de persoon die ofwel gehuwd is, ofwel wettelijk of feitelijk samenwoont met een van 

zijn ouders of ook nog zich samen met een van zijn ouders werkelijk om een kind heeft bekommerd, (…), ongeacht het 

geslacht van de ouder en van die echtgenoot, van die wettelijk samenwonende of van die feitelijk samenwonende, zonder 

dat die persoon de vader of de moeder is van het kind” (p. 4, nr. 1). 
1541

 Ook bv. grootouders: Jeugdrb. Verviers 10 december 1997, JLMB 1998, 1224. 
1542

 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek, met bepalingen inzake het zorgouderschap, Advies van de 
Raad van State nrs. nr. 38.817/AV, 38.818/AV, 38.841/AV en 38.906/AV, Parl. St. Kamer 2004-05, nr. 51K393/2, nr. 33, 45-
46 met verwijzing naar J.-L. RENCHON, “Vers l’octroi de l’autorité parentale à des beaux-parents?”, (noot onder 
Arbitragehof 8 oktober 2003), Rev.trim.dr fam. 2004, (190) nrs. 8-9, p. 193-195. 
1543

 Verslag van de hoorzittingen bij de wetsvoorstellen zorgouderschap, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 51K393/3, 61. 
1544

 Zie bv. Jeugdrb. Brussel 27 oktober 1998, nr. 615/98/4B, onuitg., alwaar de grootouders langs moederszijde de 
toekenning van de uitoefening van het recht van bewaring over hun kleinkind vorderen.  
1545

 Zie bv. Jeugdrb. Ieper 30 maart 2001, EJ 2004, 69, noot, alwaar de toekenning van de materiële bewaring wordt 
gekwalificeerd als de juridische erkenning van de stilzwijgende lastgeving uitgaande van de wettelijke ouders tot overdracht 
van de materiële bewaring van de minderjarige aan de grootouders; In dezelfde zin, maar uitsluitend op grond van de 
stilzwijgende lastgeving: Vred. Westerlo 26 februari 2007, NjW 2007, 420, noot GV en RW 2007-08, 660, in casu kwamen de 
grootouders vrijwillig tussen in de procedure dringende voorlopige maatregelen en werd hun verzoek tot toekenning van 
de materiële bewaring van hun kleinkind ingewilligd. 
1546

 Zie bv. Jeugdrb. Nijvel 12 februari 2007, Rép. nr. 102, onuitg., in casu verzocht de nieuwe partner van de moeder na 
breuk om op grond van art. 375bis BW de hoofdverblijfplaats van het kind uit een eerdere relatie van de moeder bij hem te 
laten hoewel hij daar geen afstammingsband maar luidens het vonnis enkel een affectieve band mee had. De 
jeugdrechtbank willigde het verzoek in na te hebben vastgesteld dat het kind hem ook als zijn vader beschouwde.  
1547

 Zie bv. Luik 26 juni 2002, Rev.trim.dr.fam. 2004, 380 en JT 2003, 50, noot H. SIMON; Artikel 374 BW belet volgens 
sommige auteurs niet dat de rechter bepaalt dat het kind verblijft bij een derde, zie T. MOREAU, “La loi du 13 avril 1995 
relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale”, Div.Act. 1995, (97) 103, nr. 23. 
1548

 Zie ook de kritiek geuit door H. SIMON in zijn noot onder Luik 26 juni 2002, JT 2003, 50. De auteur wijst 1° op het 
kunstmatig onderscheid tussen “l’hébergement en tant que démembrement de l’autorité parentale” en “garde matérielle 

au sens commun du terme”, 2° de schending van art. 387bis BW door een vorderingsrecht te erkennen in hoofde van de 
grootouders en 3° dat het hoger belang van het kind niet de schending van een wettelijke bepaling kan rechtvaardigen of 
persoonlijke rechten in hoofde van een derde kan creëren. 
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toegekend om de uitoefening van het recht van materiële bewaring, in tegenstelling tot bij de 

uitoefening van het recht op persoonlijk contact (art. 375bis BW), op verzoek van die derde, te 

toetsen.1549 Bovendien komt het voor dat dergelijk verzoek ab initio onontvankelijk is ingeval het 

minderjarige kind reeds feitelijk verblijft bij die derde, zodat een verzoek tot toekenning van de 

materiële bewaring geen voorwerp heeft ingeval de afgifte niet wordt geëist. Dat de rechtspraak 

toch de ontvankelijkheid erkent, bevestigt dat volgens die rechtspraak aan de derde een recht op de 

toekenning van de feitelijke materiële bewaring toekomt. De hoven en rechtbanken kunnen immers 

maar uitspraak doen ingeval de derde een subjectief recht kan laten gelden (art. 144 Gw.), zoniet 

heeft hij bij het instellen van het verzoek geen belang (art. 17 Ger.W.).  

Anders is de situatie ingeval de persoon die het gezag uitoefent de minderjarige reeds onttrokken 

heeft van de materiële bewaring door de derde. In die situatie rijst de vraag of deze beslissing werd 

getroffen in het belang van het minderjarige kind. Het gezag is immers functioneel. Er kan dan een 

beroep worden gedaan op art. 387bis BW alwaar iedere beslissing inzake gezag kan worden 

gewijzigd. Opnieuw rijst de vraag of derden wel een beroep kunnen doen op deze bepaling om een 

verzoek in te dienen.1550 Beter is wellicht te erkennen dat er een algemeen rechtsbeginsel van 

toezicht door de hoven en rechtbanken op de uitoefening van het ouderlijk gezag bestaat.1551 Dit 

past ook in de optiek van het cassatiearrest van 26 april 1979. Sommige rechtspraak is niettemin van 

oordeel dat dit algemeen rechtsbeginsel niet bevestigd kan worden, aangezien het zou indruisen 

tegen de expliciete bepalingen van art. 387bis BW.1552 Dit is m.i. onjuist. De tekst van art. 387bis BW 

sluit dit niet uit. Uit niets blijkt overigens dat met de invoering van een artikel 387bis BW de wetgever 

de bedoeling had afbreuk te doen aan de bestaande cassatierechtspraak en de gangbare opvattingen 

in de rechtsleer. De suggestie dat de controle zou kunnen gebeuren via de filter van de procureur des 

Konings blijkt daarenboven niet werkbaar. Het O.M. vordert uiterst zelden op grond van art. 387bis 

BW.1553  

451. In het licht van voornoemde cassatierechtspraak kan worden verdedigd dat aan de derde een 

blokkaderecht toekomt telkens hij enige tijd de feitelijke materiële bewaring heeft over het 
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 Vgl. A. DE WOLF en F. APS, “Rechtsbescherming bij materiële bewaring van een kind door een derde”, EJ 2004, (54) 58, 
nr. 12, die erop wijzen dat met de invoering van het art. 375bis BW de noodzaak om een beroep te doen op deze 
jurisprudentiële constructie deels verdwijnt.  
1550

 Zie over deze discussie uitgebreid: K. HERBOTS, “Art. 387bis BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (1997), nrs 
15-18; Vgl. A. DE WOLF en F. APS, “Rechtsbescherming bij materiële bewaring van een kind door een derde”, EJ 2004, (54) 
57, nr. 10 die dit negatief beantwoorden; Zie in negatieve zin bv. Brussel (Jk.) 2 maart 2009, nr. 2008/JR/158, onuitg.; 
Jeugdrb. Verviers 10 december 1997, JLMB 1998, 1224. 
1551

 Vgl. J.-L. RENCHON, “La recevabilité des actiones en justice introduites par les grands-parents dans le contexte du 
règlement de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant”, Rev.dr.fam. 1989, (251) 257-262 die van oordeel is dat 
ieder persoon zich in het belang van het kind tot de rechtbank kan wenden, voor zover hij daartoe een belang heeft op 
grond van familiale of affectieve banden en persoonlijk geïnteresseerd is in het welzijn van het kind. Er moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen de vorderingen die tot doel hebben de toekenning van bestanddelen van het ouderlijk 
gezag en vorderingen die tot doel hebben om maatregelen te treffen ter controle van de uitoefening van het ouderlijk 
gezag (p. 267, nr. 22); In die zin ook: J. SOSSON, “L’attribution de la garde matérielle d’un enfant mineur à ses grands-
parents”, TBBR 1987, (31) 36-37, de auteur is evenwel van oordeel dat de vordering tot toekennning van de feitelijke 
materiële bewaring door de grootouders steeds kan uitgeoefend worden telkens “en raison d’un danger objectif pour sa 

santé et/ou son équilibre affectif suite à un exercice défectueux de l’autorité parentale par celui qui en est titulaire”, zonder 
evenwel rekening te houden met het gegeven dat het kind al dan niet reeds enige tijd de facto wordt opgevoed bij de 
grootouders; zie bv. Rb. Doornik 15 juni 1962, JT 1962, 584.  
1552

 Brussel (Jk.) 2 maart 2009, nr. 2008/JR/158, onuitg.  
1553

 Zie F. SWENNEN en N. CALUWÉ, “De (vorderings)rechten van het openbaar ministerie in burgerlijke zaken” in CBR (ed.), 
De procesbekwaamheid van minderjarigen, Antwerpen, Intersentia, 2006, (75) 90, nr. 35. De auteurs wijzen op de 
afwezigheid in de gepubliceerde rechtspraak.  
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minderjarige kind en de facto het gezag (recht van zorg) uitoefent. Hij kan weigeren het minderjarige 

kind af te staan, zodat de persoon die het recht van materiële bewaring heeft zich moet wenden tot 

de jeugdrechtbank. Door de uitoefening van dit blokkaderecht wordt de uitoefening van het recht 

van materiële bewaring door de gezagsdrager getoetst aan het belang van het minderjarige kind. Het 

gezag is immers functioneel en ingegeven ter behartiging van het belang van het minderjarige kind. 

De rechter onderzoekt of de uitoefening van het recht van materiële bewaring wel in het belang van 

het minderjarige kind gebeurt.  

 

Uit de cassatierechtspraak valt echter niet af te leiden of een derde ook een verzoek tot toekenning 

van de feitelijke materiële bewaring kan indienen1554 ingeval hij niet meer de feitelijke materiële 

bewaring heeft over het minderjarige kind. Gelet op de ratio van deze constructie die er in bestaat te 

voorkomen dat het minderjarige kind plots uit zijn vertrouwde omgeving wordt weggerukt, 

aangezien dit schade kan veroorzaken, moet worden aangenomen dat aan de derde ook in die 

situatie een blokkaderecht toekomt. Hoe moet de derde echter dit recht uitoefenen? Vermits deze 

jurisprudentiële constructie sterk aanleunt bij de rechtsfiguur van het recht op persoonlijk 

contact1555, kan een analoge toepassing van art. 375bis BW1556 op procedureel vlak worden 

verdedigd. De derde, waaronder in dit geval ook de grootouders worden begrepen, dienen vooraf 

het bestaan van het blokkaderecht aan te tonen. Eens zij dit hebben aangetoond, oordeelt de rechter 

over het belang van het minderjarige kind bij de uitoefening van het recht van materiële bewaring.  

Het blokkaderecht valt te onderscheiden van het recht op de toekenning van de feitelijke materiële 

bewaring.1557 Het blokkaderecht kan immers maar pas worden uitgeoefend ingeval de persoon die 

het recht van materiële bewaring heeft dit recht ook daadwerkelijk wil uitoefenen door het 

minderjarige kind aan de bewaring van een derde te onttrekken.1558 In wezen komt het 

blokkaderecht alzo neer op een bijkomende controle van de wijze waarop het gezag wordt 

uitgeoefend, zonder aan dit gezag zelf te tornen, door een recht in hoofde van een derde te 

erkennen (i.t.t. Supra, nr. 450), en dit telkens er sterke aanwijzingen zijn dat de uitoefening van het 

recht van materiële bewaring strijdig is met het belang van het minderjarige kind.1559 Essentieel is dat 

de derde niet op grond van een eigen recht verzoekt om de materiële bewaring aan hem toe te 

kennen, maar de rechter vraagt om de beslissing van de juridische gezagsdrager te toetsen aan het 

belang van het kind.1560  

Niets belet de rechter om bij de beslissing omtrent de uitoefening van het ouderlijk gezag 

ambtshalve rekening te houden met de materiële bewaring bij een derde. Ook in die situatie rijst 

immers het gevaar dat door de uitoefening van het recht op materiële bewaring toe te kennen aan 
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 Vgl. Brussel (Jk.) 2 maart 2009, nr. 2008/JR/158, onuitg.  
1555

 Vgl. A. DE WOLF en F. APS, “Rechtsbescherming bij materiële bewaring van een kind door een derde”, EJ 2004, (54) 58, 
nr. 12. 
1556

 J.-L. RENCHON, “Vers l’octroi de l’autorité parentale à des beaux-parents?” (noot onder Arbitragehof 8 oktober 2003), 
Rev.trim.dr.fam. 2004, (190) 194, nr. 9. 
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 Vgl. Jeugdrb. Brussel 30 november 2001, 319/01/9B, onuitg., aangeh. in A. DE WOLF en F. APS, “Rechtsbescherming bij 
materiële bewaring van een kind door een derde”, EJ 2004, (54) 56, voetnoot 34. 
1558

 Vgl. H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité élémentaire de droit civil Belge, II, Les personnes, Brussel, Bruylant, 1990, 959, 
nr. 1005.  
1559

 Vgl. H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité élémentaire de droit civil Belge, II, Les personnes, Brussel, Bruylant, 1990, 958, 
nr. 1004. 
1560

 Vgl. H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité élémentaire de droit civil Belge, II, Les personnes, Brussel, Bruylant, 1990, 958, 
nr. 1004. 
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een andere titularis van het gezag, deze geneigd kan zijn dit recht ook daadwerkelijk uit te oefenen 

en aldus het kind te onttrekken uit zijn vertrouwde omgeving.  

452. De grondslag van deze rechtsfiguur is aldus steeds de feitelijke materiële bewaring door een 

derde die voldoende lang heeft voortgeduurd. Eens dit het geval is, ontstaat van rechtswege een 

blokkaderecht in hoofde van die derde van zodra de personen die het gezag uitoefenen de afgifte 

van het minderjarige kind eisen.  

 

453. In de trend van het gevolgde denkkader, kan er opnieuw een onderscheid worden gemaakt 

tussen objectieve en subjectieve criteria.  

 

Het is van belang om voor ogen te houden dat enkel ingeval de personen die het gezag over een 

minderjarig kind uitoefenen de afgifte van het minderjarige kind eisen op grond van het recht van 

materiële bewaring, de rechter dient tussen te komen. De persoon die het gezag over het 

minderjarige kind uitoefent, oordeelt immers in eerste instantie zelf over het belang dat de 

minderjarige heeft bij de feitelijke materiële bewaring door derden. Dit behoort tot de prerogatieven 

van zijn gezag (vgl. Supra, nr. 412). Aldus kan hij toestaan dat een derde de feitelijke materiële 

bewaring heeft over de minderjarige.1561  

Slechts bij onenigheid oordeelt de rechter over de uitoefening van het recht van materiële bewaring. 

Uit de (cassatie)rechtspraak volgt dat de rechter in abstracto vaststelt dat: 

1° het minderjarige kind enige tijd bij de derde feitelijk verblijft1562; 

2° dit feitelijke verblijf met instemming van de persoon die het gezag uitoefent tot stand is 

gekomen.1563 Gedwongen plaatsingen passen immers binnen de regelgeving van de 

jeugdbescherming. Overmacht en elke omstandigheid die verhindert dat de gezagsdragers zelf het 

gezag kunnen uitoefenen, lijken de toepassing van deze rechtsfiguur uit sluiten.1564 De rechter moet 

oog hebben voor de beweegreden van de personen die het gezag juridisch uitoefenen om in te 

stemmen.1565 Sommige rechtspraak onderzoekt uitdrukkelijk de beweegredenen van de plaatsing bij 
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 Zie bv. Jeugdrb. Brussel 27 oktober 1998, R.V. 615/98/4B, onuitg. en Jeugdrb. Brussel 30 juni 2000, 354/2000/9B, 
onuitg., aangeh. in A. DE WOLF en F. APS, “Rechtsbescherming bij materiële bewaring van een kind door een derde”, 
EJ.2004, (54) 57, voetnoot 38, in casu betrof het telkens zaken waarin de ouders van een overleden ouder de materiële 
bewaring vorderden, terwijl de andere ouder opgenomen was; Jeugdrb. Ieper 30 maart 2001, EJ 2004, 69, noot; A. DE 
WOLF en F. APS, “Rechtsbescherming bij materiële bewaring van een kind door een derde”, EJ 2004, (54) 60, nr. 19.  
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 De belangrijkste verblijfplaats van de minderjarige moet de facto gevestigd zijn bij die derde (zie bv. Jeugdrb. Verviers 
10 december 1997, JLMB 1998, 1224; Jeugdrb. Luik 30 juni 2004, Rev.trim.dr.fam. 2005, 556, in casu handelde het evenwel 
om een voorlopige maatregel; Vred. Westerlo 26 februari 2007, NjW 2007, 420, noot GV en RW 2007-08, 660). 
1563

 Zie bv. Cass. 26 april 1979, Arr.Cass. 1979, 1016 en Rev.dr.fam. 1980, 153, alwaar het ouderlijk gezag werd uitgeoefend 
door de vader en hij de kinderen bij zijn moeder had geplaatst opdat die zich over de kinderen zou kunnen ontfermen; 
Jeugdrb. Ieper 30 maart 2001, EJ 2004, 69, noot, hoewel het aldaar niet gaat om een toekenning door de rechter, maar 
eerder om een vaststelling; Vred. Westerlo 26 februari 2007, NjW 2007, 420, noot GV en RW 2007-08, 660. 
1564

 Vgl. met de toepassing van oud art. 370bis BW in het kader van de verlatenverklaring: M.-C. WILLEMAERS, “De 
verlatenverklaring van minderjarigen en de overdracht van het ouderlijk gezag aan een familielid” in P. SENAEVE (ed.), 
Adoptie. Verlatenverklaring van minderjarigen, Leuven, Acco, 1990, (279) 291-292. 
1565

 Er kan bezwaarlijk een blokkaderecht in hoofde van de derde ontstaan ingeval hij de materiële bewaring heeft 
afgedwongen alsook de handhaving er van in de hand heeft gewerkt. Alzo worden de personen die juridisch het gezag 
uitoefenen immers voor een voldongen feit geplaatst (A. DE WOLF en F. APS, “Rechtsbescherming bij materiële bewaring 
van een kind door een derde”, EJ 2004, (54) 60, nr. 20). 
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derden.1566 Andere rechtspraak onderzoekt ook de houding van de persoon die juridisch het gezag 

uitoefent tijdens het verblijf bij die derde1567; 

3° de derde de facto bepaalde rechten en plichten die volgen uit het gezag (recht van zorg en 

onderhoudsplicht) vervult1568; 

4° de derde een bijzondere affectieve band heeft met het minderjarige kind1569; 

5° de derde de wil heeft om verder feitelijk het minderjarige kind bij zich te houden1570; 

6° de persoon die het gezag uitoefent het minderjarige kind (impliciet) wil onttrekken van de 

materiële bewaring door de derde. 

Eens die voorwaarden aanwezig zijn, wordt het bestaan van een blokkaderecht aangenomen. De 

rechter onderzoekt vervolgens in concreto het belang van het minderjarige kind bij de uitoefening 

van het recht van materiële bewaring. Belangrijk om hierbij op te merken is dat de rechtspraak twee 

beginselen hierbij uitdrukkelijk in acht neemt (Supra, nr. 446), nl. het minderjarige kind heeft in 

abstracto belang bij1571: 

1° het onderhouden van een affectieve band (vgl. Supra, nr. 444); 

                                                           
1566

 Brussel 30 januari 2001, 1999/KR/377, onuitg., aangeh. in A. DE WOLF en F. APS, “Rechtsbescherming bij materiële 
bewaring van een kind door een derde”, EJ 2004, (54) 56, voetnoot 35, in casu was de exclusieve uitoefening van het 
ouderlijk gezag toegewezen aan één van de ouders die kwam te overlijden. De grootouders voedden het kind na overlijden 
verder op en wensten het ook verder op te voeden, evenwel tegen de zin in van de langstlevende ouder. Het Hof oordeelde 
dat als de overlevende ouder bekwaam is tot het opvoeden van het kind en het kind destijds alleen op grond van zijn zeer 
jonge leeftijd werd toegekend aan de andere ouder, er geen reden is waarom het kind bij de grootouders zou moeten 
blijven. 
1567

 Zie bv. Rb. Doornik 15 juni 1962, JT 1962, 584. 
1568

 Er moet immers sprake zijn van opvoeding door een derde (vgl. Jeugdrb. Brussel 27 oktober 1998, nr. 615/98/4B, 
onuitg., alwaar de rechtbank vaststelde dat het kind reeds geruime tijd wordt opgevoed door zijn moederlijke grootouders; 
Jeugdrb. Luik 30 juni 2004, Rev.trim.dr.fam. 2005, 556, alwaar dat “Il résulté cependant des enquêtes que c’est la grand-

mère paternelle qui s’occupe essentiellement de S. Et non le père lorsque l’enfant se trouve chez eux" ; Vred. Westerlo 26 
februari 2007, NjW 2007, 420, GV en RW 2007-08, 660, alwaar de vrederechter erkende dat de grootouders al enige tijd 
onafgebroken voor het minderjarige kind zorgden). 
1569

 Zie A. DE WOLF en F. APS, “Rechtsbescherming bij materiële bewaring van een kind door een derde”, EJ 2004, (54) 56, 
nr. 5. 
1570

 Dit kan ook op impliciete wijze blijken, zie bv. Cass. 26 april 1979, Arr.Cass. 1979, 1016 en Rev.dr.fam. 1980, 153. 
1571

 Zie bv. Cass. 19 december 1975, Arr.Cass. 1976, 492 en RCJB 1977, 193, noot F. RIGAUX , alwaar het Hof verwijst naar 
de motivering van het hof van beroep dat oordeelde dat “eiseres weliswaar het ouderlijk gezag uitoefent maar deze 

vordering een ernstig gevaar oplevert voor de verdere ontwikkeling van het kind, daar eiseres hierdoor de affectieve binding 

tusen het kind en de personen die het als zijn ouders aanziet wil verbreken; dat hierdoor een onherstelbaar kwaad aan het 

kind zou berokkend worden; dat de vordering, die de algemene opvoedingsvoorwaarden van het kind op grove en nadelige 

wijze wil wijzigen, dient afgewezen te worden”; Cass. 26 april 1979, Arr.Cass. 1979, 1016 en Rev.dr.fam. 1980, 153, alwaar 
het Hof verwijst naar de motivering van het hof van beroep dat oordeelde “dat men, anderzijds, niet overhaastig moet te 

werk gaan bij de overgang van zeer jonge kinderen uit een milieu dat ze gewoon zijn, naar een noodzakelijk andere manier 

van leven”; Rb. Doornik 15 juni 1962, JT 1962, 584, de rechter oordeelde op een verzoek van de moeder tot opeising van de 
materiële bewaring van een kind na overlijden van de vader en na weigering van de voogdijopdracht dat “qu’il y aurait donc 

un grave danger psychologique à obliger cet enfant à quitter le milieu familial et sain où il a vécu jusqu’ici pour un autre où il 

n’irait qu’avec appréhension, et, d’ailleurs, sans aucune certitude d’y trouver une affection persévérante et désintéressée" 
en "qu’il s’impose dans ces conditions de régler l’exercice de la puissance paternelle et de refuser à la demanderesse la 

garde qu’elle sollicite". De moeder had het kind voordien overigens bij zijn vader achtergelaten en het gedurende vijf jaar 
niet meer opgezocht; Vgl. Brussel 23 januari 1980, JT 1980, 360, alwaar het hof het belang van het kind bij de stabiliteit in 
het opvoedingsmilieu benadrukt; Brussel 30 april 2007, A.R. nr. 2007/KR/125, onuitg., alwaar het hof nogmaals het belang 
van het kind bij de stabiliteit in het opvoedingsmilieu benadrukt. Het verblijf dient bovendien een zekere continuïteit te 
vertonen. Volgens de gepubliceerde rechtspraak is zelfs enkele jaren van ononderbroken verblijf vereist (In het 
aangehaalde cassatiearrest van 19 december 1975 verbleef het kind reeds 2 jaren bij de pleegouders).  
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2° de continuïteit in de opvoeding (vgl. Supra, nr. 390). 

De rechtspraak weegt de belangen van het minderjarige kind bij het behoud van de materiële 

bewaring bij de derde af tegen de belangen van het minderjarige kind bij de (terugkeer van de) 

materiële bewaring door de personen die juridisch het gezag uitoefenen en geacht worden het 

meeste geschikt te zijn de rechten en plichten die voortvloeien uit het gezag te vervullen. 

In wezen komt dit neer op de positieve invulling van het belang van het minderjarige kind. Zoals bij 

alle afwijkingen van het gezag uitgeoefend door de titularissen van het gezag, moet de rechter 

onderzoeken of het gezag - in dit geval de facto - uitgeoefend door een derde de belangen van het 

minderjarige kind beter dient1572 (subsidiariteitsbeginsel). De rechtspraak oordeelt dat de belangen 

van het minderjarige kind beter gediend worden door het onderhouden van bestaande banden van 

affectie en door de continuïteit in de opvoeding (Supra, nr. 453). SOSSON is evenwel van oordeel dat 

er geen belangenafweging plaatsvindt tussen enerzijds het behoud van de fysieke materiële 

bewaring bij de ouders en anderzijds de overdracht ervan naar de grootouders. Wel integendeel 

moet worden vastgesteld dat de overdracht de enige adequate oplossing is voor het kind gelet op de 

gebreken in de uitoefening van het ouderlijk gezag.1573 De auteur verliest echter uit het oog dat het 

niet handelt om de overdracht van de fysieke materiële bewaring, maar de juridische verankering er 

van. Het kind verblijft immers reeds enige tijd bij die derde.  

Gelet op het feit dat de toekenning van de feitelijke materiële bewaring een jurisprudentiële 

constructie is, bestaat er geen wettelijke bepaling die een hoorplicht van het feitelijk bekwame 

minderjarige kind oplegt. Het gemene recht is aldus van toepassing. In de trend van de 

ontwikkelingen in het familierecht (Supra, nr. 383), hoort de rechter normaal ook vaak de feitelijk 

bekwame minderjarige (cf. art. 931, derde lid e.v. Ger.W.).1574 De rechter houdt rekening met de 

mening van het minderjarige kind in de mate dat hij feitelijk bekwaam is om zelf te oordelen wat zijn 

belang dient. 

 

454. Sommige rechtspraak1575 en rechtsleer1576 herleiden voornoemde afweging tot het 

“disfunctioneren van het ouderlijk gezag”. Deze opvatting kan niet worden bijgetreden. In de 

geviseerde situatie disfunctioneert het ouderlijk gezag immers niet. Het functioneert in zijn geheel 

niet. De rechten en plichten die voortvloeien uit het gevestigde gezag worden de facto door een 

derde uitgevoerd. Disfunctioneren veronderstelt dat het nog wel functioneel is, maar op een wijze 

                                                           
1572

 Vgl. Cass. 26 april 1979, Arr.Cass. 1979, 1016 en Rev.dr.fam. 1980, 153, met verwijzing naar oud art. 302, derde lid BW 
alwaar de rechter over de uitoefening van het ouderlijk gezag, op verzoek, in alle gevallen anders kan oordelen “in het 

belang van de kinderen”; H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité élémentaire de droit civil Belge, II, Les Personnes, Brussel, 
Bruylant, 1990, nr. 1005, 958-959 ; Jeugdrb. Luik 30 juni 2004, Rev.trim.dr.fam. 2005, 556: “La place naturelle d’un enfant 

est d’être auprès de ses parents (...)". 
1573

 J. SOSSON, “L’attribution de la garde matérielle d’un enfant mineur à ses grands-parents”, TBBR 1987, (31) 37-38. 
1574

 Zie bv. Jeugdrb. Ieper 30 maart 2001, EJ 2004, 69, noot. Voor de jeugdrechtbank geldt er een hoorplicht vanaf de 
leeftijd van 12 jaar (art. 56bis Jeugdbeschermingswet). 
1575

 Jeugdrb. Verviers 10 december 1997, JLMB 1998, 1224.  
1576

 J. SOSSON, “L’attribution de la garde matérielle d’un enfant mineur à ses grands-parents”, TBBR 1987, (31) 38; T. 
ROBERT, “Gezags- en omgangsrechten m.b.t. het kind van een (ex-)partner van hetzelfde geslacht: stand van zaken en 
perspectieven” (noot onder Jeugdrb. Antwerpen 3 oktober 2002), RW 2002-03, (1190) 1191, nr. 7; G. VERSCHELDEN, S. 
BROUWERS, K. BOONE, I. MARTENS en K. VERSTRAETE, “Overzicht rechtspraak familierecht (2001-2006)”, TPR 2007, (141) 
675, nr. 768 en 722, nr. 825.  
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wordt uitgevoerd die het minderjarige kind schade berokkent. Dit rechtvaardigt het treffen van 

jeugdbeschermingsmaatregelen.1577  

 

De oorzaak van het niet-functionele karakter van het gezag mag evenmin te wijten zijn aan de 

onmogelijkheid om het gezag uit te oefenen. Ingeval alle levende titularissen van het gezag in de 

onmogelijkheid verkeren om het gezag uit te oefenen, ontstaat de voogdij (Supra, nr. 365). Dit moet 

evenwel worden genuanceerd. De feitelijke onmogelijkheid moet in rechte worden vastgesteld op 

verzoek van het openbaar ministerie of de voorlopige bewindvoerder. De vrederechter wijst alsdan 

de meest geschikte persoon aan tot voogd, waarbij hij rekening houdt met de hiervoor genoemde 

beginselen (Supra, nr. 453). Er zijn in die situatie echter weinig redenen om de toekenning van de 

feitelijke materiële bewaring te verzoeken, nu de titularis(sen) van het gezag zelfs niet in de 

mogelijkheid verkeren om het gezag uit te oefenen en aldus iedere controle op die uitoefening 

overbodig is. De persoon die juridisch het gezag uitoefent zal alsdan ook zijn recht van materiële 

bewaring niet kunnen uitoefenen. Desgevallend wijst de vrederechter de persoon die feitelijk de 

materiële bewaring heeft over het minderjarige kind aan tot voogd.  

De personen die juridisch dragers zijn van het gezag moeten bijgevolg de wil hebben gehad om het 

minderjarige kind bij de derde te laten verblijven.  

Ten slotte kan opgemerkt worden dat niet enkel bij ouderlijk gezag, maar ook ingeval het gezag 

wordt uitgeoefend door een voogd of een pleegvoogd, de schorsing van het recht van materiële 

bewaring in het licht van de ratio een rol kan spelen (Supra, nr. 448). Het gezag uitgeoefend door de 

voogd en de pleegvoogd is immers ook een functioneel gezag dat uitgeoefend moet worden in het 

belang van de pupil.  

§ 3. Stabiliteit 

455. De rechtspraak beperkt de schorsing van de uitoefening van het recht van materiële 

bewaring niet in de tijd. Aangenomen mag worden dat de personen die juridisch het gezag 

uitoefenen over het minderjarige kind, te allen tijde de rechter kunnen verzoeken om een einde te 

maken aan deze schorsing.1578 De rechter maakt opnieuw de hoger aangegeven (Supra, nr. 453) 

afweging van de belangen van het minderjarige kind.  

 

456. In wezen is de schorsing van de uitoefening van het recht van materiële bewaring steeds te 

beschouwen als een bijzondere maatregel van jeugdbescherming. De cassatierechtspraak bevestigt 

dit door te stellen dat het de rechter toekomt om, afgezien van de toepassing van 

jeugdbeschermingsmaatregelen op grond van de jeugdbeschermingswet, toe te zien dat het 

ouderlijk gezag niet wordt uitgeoefend op een wijze die strijdig is met het belang van het minderjarig 

kind (Supra, nr. 450). Een andere opvatting zou de deur tot misbruiken openzetten. Dit systeem zou 

er immers toe kunnen leiden dat buiten de wet om de facto rechten en plichten van de personen die 

het gezag uitoefenen, worden overgedragen op derden. De beweegredenen van de personen die het 

gezag uitoefenen en de derde kunnen wel eens ingegeven zijn ter behartiging van eigen belangen. 

Dit is strijdig met de wet op tweeërlei vlak. Enerzijds kan de overdracht van rechten en plichten op 

                                                           
1577

 A. DE WOLF en F. APS, “Rechtsbescherming bij materiële bewaring van een kind door een derde”, EJ 2004, (54) 58-59. 
1578

 Vgl. S. BECQ, “Het juridisch statuut van pleegouders”, RW 1980-81, (2035) 2056; F. APS en A. DE WOLF, 
“Rechtsbescherming bij materiële bewaring van een kind door een derde”, EJ 2004, (54) 63, nr. 30.  
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een derde enkel via een adoptie of een pleegvoogdij alwaar telkens een rechterlijke controle van het 

belang van het minderjarige kind werd ingelast en het beginsel van de subsidiariteit sterk wordt 

beschermd. Anderzijds legt de wet de personen die juridisch het gezag uitoefenen de plicht op om 

dat gezag ook daadwerkelijk uit te oefenen. De wet van 13 april 1995 (Supra, nr. 36) en later ook de 

wet van 18 juli 2006 (Supra, nr. 45) willen de ouders precies aanzetten tot het opnemen van 

verantwoordelijken.  

 

De rechtspraak die hier meent een bestendige oplossing in zien om de feitelijke overdracht van de 

materiële bewaring te organiseren, is dan ook strijdig met de letter en de geest van de wet. Zelfs 

gedwongen plaatsingen in het kader van de wetgeving inzake de jeugdbescherming hebben als 

finaliteit de terugplaatsing onder het gezag van de ouders.  

Ten slotte leidt de schorsing van het recht van materiële bewaring en de toekenning van de feitelijke 

materiële bewaring bij ontstentenis van een door de wet georganiseerd systeem tot grote 

rechtsonzekerheid in een materie die openbare orde raakt.  

457. De schorsing van de uitoefening van het recht van materiële bewaring brengt geen schorsing 

van de uitoefening van het recht op persoonlijk contact met zich mee. De uitoefening van dit recht 

door de ouders kan overigens maar om bijzonder ernstige redenen worden geweigerd (art. 374, § 1, 

vierde lid BW). Aldus kan de rechter uitgebreide contactperioden toestaan en alzo een 

overgangsperiode organiseren teneinde een terugkeer naar de oorspronkelijke gezinssituatie 

mogelijk te maken.  

 

458. Reeds in 1977 wees RIGAUX er, m.i. terecht, op dat er door deze jurisprudentiële constructie 

die tot doel heeft een lacune in het recht van te vullen, een categorie van kinderen wordt gecreëerd 

over wie juridisch niemand ouderlijk gezag uitoefent, noch iemand gehouden is tot de verplichtingen 

van opvoeding en onderhoud bedoeld in art. 203 BW. De personen die feitelijk de materiële 

bewaring hebben, verkrijgen immers juridisch geen rechten noch verplichtingen jegens het 

minderjarige kind, terwijl de effectieve uitoefening van die rechten en plichten door de titularissen 

van het gezag wordt geschorst zonder te zijn overgedragen op een derde.1579  

 

§ 4. Beginselen  

459. Het blokkaderecht heeft tot doel om ervoor te zorgen dat een minderjarig kind dat enige tijd 

feitelijk verblijft en wordt opgevoed door een derde in zijn belang niet plots wordt onttrokken aan 

het verblijf en de opvoeding door die derde. Er wordt aldus juridisch geen gezag gevestigd. Enkel de 

uitoefening van het gezag door de titularissen van dat gezag wordt geschorst.  

 

460. De rechtspraak heeft een aantal beginselen geëxpliciteerd. Het minderjarige kind heeft 

volgens de rechtspraak in abstracto belang bij: 

1° het onderhouden van een affectieve band (vgl. Supra, nr. 444); 

                                                           
1579

 F. RIGAUX, “La délégation de l’autorité parentale, création jurisprudentielle?” (noot onder Cass. 19 december 1975), 
RCJB 1977, (196) 207-209 ; Vgl. F. APS, “”Partnergezag” na echtscheiding. Enkele beschouwingen omtrent de juridische 
mogelijkheid voor de nieuwe partner om enig gezag uit te oefenen t.a.v. het kind van zijn (overleden) uit de echt 
gescheiden partner-ouder”, Not.Fisc.M. 1997, (1) 7; vgl. J. SOSSON, “L’attribution de la garde matérielle d’un enfant mineur 
à ses grands-parents”, TBBR 1987, (31) 32 ; vgl. Brussel (Jk.) 2 maart 2009, nr. 2008/JR/158, onuitg.  
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2° en de continuïteit in de opvoeding (vgl. Supra, nr. 390). 

Daaraan moet ook de wil van de derde om het minderjarige kind verder op te voeden toegevoegd 

worden (3°). De uitoefening van het blokkaderecht vormt meteen een uitdrukking van deze wil. 

Het eerste beginsel werd reeds expliciet wettelijk verankerd (zie art. 375bis BW). De derde kan sedert 

de wet van 13 april 1995 een beroep doen op voornoemd artikel. De kern van het blokkaderecht ligt 

aldus in het tweede en derde beginsel dat ook kan worden teruggevonden in het afstammingsrecht 

(Supra, nrs. 240 e.v. en 249), het adoptierecht (Supra, nr. 332), het voogdijrecht (Supra, nr. 382) en 

bij pleegvoogdij (Supra, nrs. 400 en 401) en aldaar een rol speelt bij de juridische vestiging van gezag 

en de stabiliteit van het gevestigde gezag.  

461. Krachtens de wet oordelen de personen die het gezag uitoefenen evenwel in eerste instantie 

over de uitoefening van het recht van materiële bewaring. Zij worden door de wet geacht het beste 

geplaatst te zijn om te oordelen wat in het belang is van het minderjarige kind. De derde kan bij 

onenigheid echter het oordeel van de gezagsdrager blokkeren. Het is immers een functionele 

bevoegdheid. De rechter onderzoekt het bestaan van het blokkaderecht en gaat desgevallend na of 

het oordeel van de gezagsdrager aangaande de uitoefening van het recht van materiële bewaring 

werd ingegeven om motieven eigen aan het minderjarige kind. De uitoefening van het recht is 

immers ingegeven ter vrijwaring van het belang van het minderjarige kind.  

 

De rechter weegt twee beginselen tegenover elkaar af. De wet wijst in abstracto die personen aan 

die geacht worden het beste de rechten en plichten die volgen uit het gezag te vervullen en aldus de 

minderjarige op te voeden. Een afwijking van dit beginsel moet aldus verantwoord zijn en het belang 

van het minderjarige kind (tijdelijk) beter dienen. De beginselen van de continuïteit in de opvoeding 

en het onderhouden van affectieve banden worden afgewogen tegen het beginsel van de 

subsidiariteit. Het potentieel functionele karakter van de feitelijke materiële bewaring uitgeoefend 

door de titularissen van het gezag vormt daar ongetwijfeld een belangrijke richtsnoer bij. Dit houdt in 

dat wordt beoordeeld of de persoon die juridisch het gezag uitoefent naar de toekomst toe ook 

daadwerkelijk de rechten en plichten die volgen uit dat gezag zal uitoefenen en of de gezagsband ook 

terug socio-affectief beleefd zal worden.1580 

Het feitelijk bekwame minderjarige kind oordeelt zelf over zijn belang bij de uitoefening van het 

recht van materiële bewaring.  

                                                           
1580

 Zie bv. Brussel 30 januari 2001, 1999/KR/377, onuitg., aangeh. in A. DE WOLF en F. APS, “Rechtsbescherming bij 
materiële bewaring van een kind door een derde”, EJ 2004, (54) 56, voetnoot 35, alwaar het Hof uitdrukkelijk oordeelde dat 
de overlevende ouder bekwaam is tot het opvoeden van het kind en het kind destijds enkel omwille van de jonge leeftijd 
werd toegekend aan de andere ouder; Rb. Doornik 15 juni 1962, JT 1962, 584 alwaar de rechtbank overwoog dat “qu’il y 

aurait donc un grave danger psychologique à obliger cet enfant à quitter le milieu familial et sain où il a vécu jusqu’ici pour 

un autre où il n’irait qu’avec appréhension, et, d’ailleurs, sans aucune certitude d’y trouver une affection persévérante et 

désintéressée (onderlijning T.W.)". 
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HOOFDSTUK 3. TOETSING AAN DE FEITELIJKE OPGROEISITUATIES 

 

Afdeling 1. Plan van het onderzoek 

462. In het inleidende deel werden de feitelijke banden die kunnen bestaan tussen een 

minderjarig kind en een volwassene, alsook de feitelijke situaties waarin een minderjarig kind wordt 

opgevoed, bestudeerd. Alzo werd een beeld geschapen van de feitelijke omstandigheden waarin een 

kind wordt geboren en grootgebracht. Er werd tevens aandacht besteed aan de maatschappelijke en 

juridische ontwikkelingen van die feitelijke omstandigheden. In de eerste hoofdstukken van dit deel 

werd vervolgens onderzocht wie volgens het recht een minderjarige moet opvoeden en dienvolgens 

met het gezag over die minderjarige wordt bekleed. In het bijzonder werd aandacht besteed aan de 

grondslagen waarop het recht de vestiging van gezag ent alsook de leidende beginselen die bepalend 

zijn voor de keuze van een bepaalde grondslag.  

 

In dit hoofdstuk wordt, voortbouwend op de resultaten van het reeds verrichte onderzoek, de 

feitelijke situaties waarin een kind wordt geboren en opgroeit, getoetst aan het recht. Daarmee wil 

dit hoofdstuk een antwoord bieden op de vraag wie juridisch geen gezag kan vestigen over een 

minderjarig kind, maar wel de facto het gezag uitoefent over dat minderjarig kind of minstens de wil 

daartoe heeft. Alzo wordt getracht om hiaten en interne tegenstrijdigheden van het systeem bloot te 

leggen.  

 

463. In een eerste onderdeel worden de discrepanties die op het tijdstip van de vaststelling van de 

geboorte bestaan tussen personen die de wil hebben om gezag te vestigen over een kind en de 

personen die het recht aanwijst tot titularissen van het gezag blootgelegd. Het betreft de wil tot het 

vestigen van gezag, aangezien het gezag ten vroegste pas gevestigd wordt op het tijdstip van de 

geboorte. Daarmee wordt het juridische gezag dat wordt gevestigd op basis van een 

afstammingsband vastgesteld overeenkomstig de gewone regels inzake afstamming getoetst aan de 

feitelijke situaties.  

 

Het tweede onderdeel beoogt de discrepanties die er tussen de personen die feitelijk het gezag 

uitoefenen en de personen die juridisch het gezag moeten uitoefenen, bloot te leggen en na te gaan 

hoe het vigerende recht dit kan corrigeren. Daarmee wordt, naast de mogelijkheden die de gewone 

regels inzake afstamming bieden, ook het juridische gezag vastgesteld op basis van een adoptieve 

afstammingsband evenals het juridisch dan wel feitelijk gezag vastgesteld zonder afstammingsband 

getoetst aan de feitelijke situaties.  

Afdeling 2. Discrepanties tussen de persoon die gezag ‘wil’ vestigen en de persoon die het recht 

aanwijst 

§ 1. Algemeen 

 

464. In het inleidende deel (Supra, nr. 27) werd vastgesteld dat een kind op het tijdstip van 

geboorte een feitelijke band kan hebben met meer dan twee personen. Die band kan zijn: 

1° bio-fysiologisch; 

2° genetisch; 
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3° of sociaal in de betekenis van de ‘wil’ tot het opnemen van verantwoordelijken. 

Het recht wijst één van deze feitelijke banden aan tot grondslag voor het vestigen van een 

afstammingsband en bijgevolg ook het vestigen van gezag over het pasgeboren kind. In de gevallen 

waarin deze feitelijke banden gelijktijdig aanwezig zijn in hoofde van dezelfde persoon, rijzen er geen 

problemen. De persoon die het recht aanwijst, wordt op onbetwistbare wijze tot juridische ouder 

aangewezen. Ingeval deze feitelijke banden niet in hoofde van één en dezelfde persoon bestaan, kan 

er een discrepantie ontstaan tussen de persoon die juridisch tot ouder wordt aangewezen en de 

persoon die de facto tot ouder aangewezen wil worden.  

Deze feitelijke banden worden bij de toetsing van het recht aan de feitelijke situatie telkens voor 

ogen gehouden, in het bijzonder in de situatie waar meer dan twee personen een feitelijke band 

hebben met het kind.  

465. Nog in het inleidende werd het belang van de relatie tussen de personen met een feitelijke 

band onderzocht alsook de vormen van deze relatie. Vastgesteld werd dat de wetgever de duurzame 

affectieve samenleving tussen twee personen als het ideale opgroeikader voor een kind beschouwt 

(Supra, nr. 43).  

 

Zoals aangetoond in het eerste hoofdstuk van dit deel (Supra, nr. 144), wijzen de gewone regels 

inzake afstamming het huwelijk aangevuld door de juridisch/administratief geregistreerde 

samenleving aan tot grondslag voor de vestiging van een afstammingsband en derhalve ook de 

persoon die juridisch bekleed wordt met het gezag over het pasgeboren kind. Ook hier kan het 

voorkomen dat meerdere personen een (juridische of feitelijke) band hebben met een bepaald kind. 

Opnieuw bestaat de kans dat er een discrepantie ontstaat tussen de persoon die het recht aanwijst 

tot ouder en de persoon die de facto tot ouder aangewezen wil worden. De relatie kan er 

daarenboven ook toe leiden dat twee mannen de (vrije?) wil hebben om t.a.v. een in overspel 

verwekt kind een afstammingsband te vestigen. Er bestaat alsdan een interne discrepantie. Het recht 

wijst slechts één van beide aan tot juridische ouder.  

Bij ontstentenis van een huwelijk en/of juridisch/administratief geregistreerde samenleving, hecht 

het recht veel belang aan de uitgedrukte wil tot vestiging van een afstammingsband langs 

vaderszijde. Een breuk in de relatie tijdens de zwangerschap kan aanleiding geven tot een 

bijkomende complicatie op het tijdstip van geboorte. Het kan immers voorkomen dat de bio-

fysiologische moeder reeds tijdens de zwangerschap een nieuwe relatie aangaat. De onzekerheid 

omtrent het genetische vaderschap levert alsdan aanleiding tot nieuwe spanningsvelden. Er kunnen 

immers meerdere personen zijn die de (vrije?) wil hebben om een afstammingsband op het tijdstip 

van geboorte te vestigen met het kind. Opnieuw rijst er een interne discrepantie. Het recht wijst 

slechts één van beide aan tot juridische ouder.  

466. Het geslacht blijft, zoals aangetoond (Supra, nr. 153), alsnog een belangrijke rol spelen bij de 

vestiging van een oorspronkelijke afstammingsband en aldus ook het juridische ouderschap. Een kind 

kan via de gewone regels inzake afstamming slechts een afstammingsband verkrijgen t.a.v. twee 

personen die genetisch van verschillend geslacht zijn. Ook dit kan er toe leiden dat er een 

discrepantie ontstaat tussen de persoon die juridisch tot ouder wordt aangewezen en de persoon die 

de facto tot ouder wil aangewezen worden. In vele gevallen leidt dit er wellicht toe dat er geen 

(tweede) ouder wordt aangewezen. 
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467. Ten slotte verbiedt het recht zelf bepaalde personen, hetzij omwille van hun band met de 

bio-fysiologische moeder, hetzij omwille van de omstandigheden van verwekking van het kind, een 

afstammingsband te vestigen met het kind. Dit leidt er toe dat zelfs indien alle feitelijke banden in 

hoofde van één persoon zijn verenigd, deze persoon omwille van het recht op absolute wijze geen 

afstammingsband kan vestigen en aldus nooit juridisch gezag kan verkrijgen over het kind. Bijgevolg 

verkrijgt ofwel niemand gezag langs die zijde ofwel een persoon die met zekerheid louter een sociale 

band heeft met het kind.  

 

468. Vanuit de vaststelling dat de wil tot vestiging van een afstammingsband reeds vóór de 

verwekking een belangrijke rol kan spelen (Supra, nr. 154) en vanuit het belang dat het 

afstammingsrecht inzonderheid (alsnog) hecht aan het geslacht, wordt bij het blootleggen van de 

discrepanties tussen recht en sociale realiteit op het tijdstip van geboorte voor volgende opdeling 

geopteerd: 

1° Alleenstaande moeder 

2° Ongelijkslachtig paar 

3° Gelijkslachtig paar 

Er wordt daarbij rekening gehouden met de ontwikkelingen tijdens de zwangerschap, alsook de 

correctiemechanismen die het recht kent om discrepanties tussen de persoon die door het recht 

wordt aangewezen tot juridische ouder en de persoon die daartoe de wil heeft, te corrigeren.  

§ 2. Alleenstaande moeder 

 

A. Langs moederszijde 

469. De situatie die hier wordt voor ogen gehouden is dat een vrouw zonder partner beslist om 

moeder te worden en daarbij een beroep doet op een donor van zaadcellen. Die donor kan bekend 

of onbekend zijn (Supra, nr. 199). Hoewel eerder theoretisch, is het desalniettemin niet uitgesloten 

dat een vrouw zonder partner beslist om moeder te worden en daarbij een beroep doet op een 

draagmoeder. Uiterst hypothetisch is het ook mogelijk dat de eicel afkomstig is van een donor.  
 

 Langs moederszijde Langs vaderszijde 

 Sociale band Donor – Bekend/Onbekend 

 => genetische band 

 Genetische band Bio-fysiologische band 

470. Het recht wijst in alle gevallen de vrouw die van het kind bevalt van rechtswege aan tot 

juridische moeder (Supra, nr. 159). De alleenstaande vrouw die beslist om moeder te worden en het 

kind zelf draagt, wordt steeds door het recht tot juridische ouder van het kind aangewezen. De 

genetische band speelt geen rol. Het juridische ouderschap komt zelfs op onbetwistbare wijze vast te 

staan.  
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Anders is de situatie waarbij een vrouw een beroep doet op een draagmoeder om voor haar een kind 

te dragen en te baren. In die situatie wijst het recht steeds de draagmoeder op zelfs onbetwistbare 

wijze aan tot juridische moeder. Het eventuele genetische moederschap van de wensvrouw speelt 

daarbij geen rol. Er kan op het tijdstip van geboorte aldus een discrepantie optreden tussen de 

persoon die juridisch tot ouder wordt aangewezen en de persoon die de facto tot ouder aangewezen 

wil worden. Dit is niet noodzakelijk het geval nu de draagmoeder tijdens de zwangerschap alsnog een 

sociale band kan ontwikkelen met het kind. Wel is de kans reëel dat in die situatie er twee 

wensouders zijn. Het recht beslecht dit conflict in het voordeel van de draagmoeder. 

B. Langs vaderszijde 

471. Langs vaderszijde verkrijgt het kind op het tijdstip van geboorte per hypothese geen 

afstammingsband. Bij anonieme donatie van gameten is het ab initio duidelijk dat de genetische 

vader niet tot juridische ouder aangewezen wil worden. Ingeval er een beroep wordt gedaan op een 

bekende donor, rijst de vraag naar de bedoelingen van de donor en de alleenstaande vrouw. 

Mogelijkerwijze kan er tijdens de zwangerschap alsnog een sociale band groeien tussen kind en 

donor. Het recht sluit niet uit dat de bekende donor van gameten alsnog een afstammingsband 

vestigt t.a.v. het kind (Supra, nr. 202), tenzij dit vóór de verwekking bij overeenkomst met een 

fertiliteitscentrum werd uitgesloten (Supra, nr. 201). In laatstgenoemde hypothese ligt de macht bij 

de alleenstaande bio-fysiologische moeder. Indien zij alsnog toestemt, kan de donor het kind 

erkennen.  

 

§ 3. Ongelijkslachtig paar 

 

A. Langs moederszijde 

472. Voor de discrepanties die rijzen tussen de door het recht aangewezen ouder en de persoon 

die de facto tot ouder wil aangewezen worden, kan mutatis mutandis naar Supra, nrs. 469 e.v. 

worden verwezen. 

 

B. Langs vaderszijde 

1. Opdeling 

473. Daar waar de relatie voor de vestiging van een afstammingsband langs moederszijde geen rol 

speelt, vervult ze een belangrijke rol bij de vestiging van een afstammingsband langs vaderszijde. Het 

recht maakt voor de vestiging van het juridische vaderschap een opdeling tussen het kind verwekt 

en/of geboren binnen het huwelijk van de bio-fysiologische moeder en het kind verwekt en/of 

geboren uit een buitenhuwelijkse relatie van de bio-fysiologische moeder. 

 

2. De rol van het huwelijk 

474. De wet hecht veel belang aan het huwelijk dat ook daadwerkelijk wordt beleefd door een 

juridische/administratieve samenleving. Het kind geboren binnen deze georganiseerde 

samenlevingsvorm heeft tot vader, de echtgenoot van de moeder. Het vaderschap wordt bij 

toepassing van de vaderschapsregel in die situatie van rechtswege opgelegd. De wil om tot juridische 

ouder te worden aangewezen wordt vermoed in hoofde van de (ex-)echtgenoot. Doordat niet 
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uitgesloten is dat een derde de genetische vader is van het kind, kan er een spanningsveld bestaan 

tussen de echtgenoot en die genetische vader. Alzo kan er een discrepantie rijzen tussen de persoon 

die het recht tot juridische vader aanwijst (echtgenoot) en de persoon die de facto tot juridische 

vader aangewezen wil worden (genetische vader). 
 

Echtgenoot van de moeder Genetische vader 

Dit spanningsveld wordt getemperd door het vereiste van administratief/juridische samenleving. 

Vermoed wordt dat de kans reëel is dat de echtgenoot ook de genetische vader is ingeval in het 

tijdvak van verwekking tot aan de geboorte beide echtgenoten juridisch/administratief 

samenleefden (Supra, nr. 208). Ingeval aan dit vereiste niet is voldaan, dienen beide (ex-

)echtgenoten uitdrukkelijk de wil te uiten dat de (ex-)echtgenoot tot juridische vader wordt 

aangewezen (Supra, nr. 208).  

Echtgenoot van de moeder Genetische vader 

+ gezamenlijk uitgedrukte wil 

475. Een correctie is mogelijk. De genetische vader kan reeds tijdens de zwangerschap het 

vaderschap betwisten dat in hoofde van de (ex-)echtgenoot zou komen vast te staan. Het is duidelijk 

dat de genetische vader die een vordering tot betwisting van het potentieel juridische vaderschap 

inleidt, daarmee ook onmiddellijk de wil te kennen geeft om juridisch tot vader aangewezen te 

worden. In die situatie kan het voorkomen dat ook de echtgenoot tot juridische vader aangewezen 

wil worden. Het recht beslecht dit geschil in het voordeel van de genetische vader (Supra, nr. 204).  

 
Echtgenoot van de moeder Genetische vader + 

 vordering in rechte (wil) 

476. Een uitzondering daarop wordt gemaakt voor het geval de (ex-)echtgenoot reeds vóór de 

verwekking uitdrukkelijk de wil heeft geuit om juridisch tot vader te worden aangewezen van het 

aldus te verwekken kind en daartoe toestemt in de procreatieve handeling (Supra, nr. 196). Het 

vaderschap van de (ex-)echtgenoot primeert alsdan op het genetische vaderschap, zelfs indien de 

moeder het kind door middel van geslachtsgemeenschap heeft verwekt bij een andere man dan de 

echtgenoot en deze man niet op de hoogte was van de huwelijkse staat van de vrouw. Het recht laat 

niet toe om het juridische vaderschap dat komt vast te staan op het tijdstip van geboorte te 

betwisten (Supra, nr. 223). 

 
Echtgenoot van de moeder Genetische vader (donor?) 

+ uitgedrukte wil vóór de verwekking 

477. Een bijkomende complicatie rijst ingeval de bio-fysiologische moeder die niet de 

wensmoeder is, gehuwd is. Aangezien het recht de bio-fysiologische moeder altijd aanwijst tot 

juridische moeder (Supra, nr. 159), zorgt de huwelijkse relatie ervoor dat ook de (ex-)echtgenoot op 

het tijdstip van geboorte tot juridische vader wordt aangewezen. De (ex-)echtgenoot die bovendien 

de toestemming gaf om een kind te verwekken met zaadcellen van een andere man, wordt door het 

recht op onbetwistbare wijze tot juridische vader aangewezen. Aldus heeft de onwil om tot 

juridische ouder te worden aangewezen op zich geen enkele invloed. Het juridische ouderschap 

wordt door de wet opgelegd (Supra, nr. 196). Uit de toestemming tot de procreatieve handeling 
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vermoedt de wet op onweerlegbare wijze dat de echtgenoot tot juridische vader wil aangewezen 

worden.  
 

Echtgenoot van de moeder Genetische vader (wensvader) 

+ toestemming tot verwekking 

3. De rol van de buitenhuwelijkse relatie 

478. Ingeval de moeder niet gehuwd is of ingeval niet aan het vereiste van samenleving van de 

gehuwde moeder is voldaan, hecht het recht veel belang aan de uitgedrukte wil tot vestiging van een 

afstammingsband langs vaderszijde. Het betreft zowel de wil van de man die juridisch tot vader 

aangewezen wil worden als de wil van de bio-fysiologische moeder. Laatstgenoemde persoon 

bepaalt of de loutere wil van een man volstaat, waarmee meteen het belang van de relatie tussen die 

man en de moeder wordt benadrukt. Bij ontstentenis van toestemming van de bio-fysiologische 

moeder, dient de man die juridisch tot vader aangewezen wil worden, de machtiging van de 

rechtbank te verkrijgen. Het komt de bio-fysiologische moeder toe aan te tonen dat hij niet de 

genetische vader is van het kind of, in het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, de 

vestiging van een afstammingsband kennelijk strijdig is met het belang van het kind dat vóór de 

geboorte echter moeilijk te bewijzen valt.  

 

Een uitzondering op het genetische vaderschap vormt het geval waarin de man tezamen met de bio-

fysiologische moeder nog vóór de verwekking besloot om ouder te worden en daartoe een 

overeenkomst met een fertiliteitscentrum afsloot (Supra, nr. 201). In dat geval volstaat het 

wensouderschap.  

Uitgedrukte wil vóór  Genetische vader (donor) 

verwekking (cf. MBV-wet) 

479. Een spanningsveld treedt op ingeval er meerdere mannen zijn die de wil hebben om juridisch 

tot vader te worden aangewezen. Zo kan de bio-fysiologische moeder reeds tijdens de zwangerschap 

een nieuwe relatie aangaan met een andere man dan de genetische vader en deze man overtuigen 

om het juridische vaderschap op zich te nemen. In deze hypothese moet er een onderscheid worden 

gemaakt tussen de situatie waarin die man weet dat hij niet de genetische vader is van het kind en 

de situatie waarin hij meent dat wel te zijn. Opnieuw wijst dit op het belang van de relatie tussen de 

bio-fysiologische moeder en een man. Daarenboven wijst laatstgenoemde situatie op de feitelijke 

macht waarover de bio-fysiologische moeder beschikt inzake de kennis over het genetische (niet-

)vaderschap. Het recht wijst de persoon aan die met toestemming van de bio-fysiologische moeder 

het kind (eerst) erkend heeft.  

 
Partner van de moeder +  Genetische vader  

uitgedrukte (gebrekkige) wil 

480. Een correctie is vóór de geboorte niet mogelijk, zelfs indien vaststaat dat de erkenner niet de 

genetische vader is van het kind. De wil om tot juridische vader aangewezen te worden, uitgedrukt 

door het inleiden van een procedure, aangevuld door het bewijs van genetisch vaderschap, primeert 

in deze situatie aldus niet op de uitgedrukte wil van een andere man en de bio-fysiologische moeder. 

De feitelijke macht van de bio-fysiologische moeder is bijgevolg sterker dan bij het huwelijkse 

vaderschap. 
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Partner van de moeder + Genetische vader + uitgedrukte 

uitgedrukte (gebrekkige) wil wil 

§ 4. Gelijkslachtig paar 

 

A. Langs moederszijde 

481. Zoals aangegeven (Supra, nr. 159), is de juridische moeder van het kind steeds de bio-

fysiologische moeder. Bij een lesbisch paar is het niet uitgesloten dat beide vrouwen gezamenlijk 

beslissen om een kind te laten verwekken bij één van hen door middel van IVF met ET. Het komt voor 

dat de ene vrouw de eicel levert en de andere vrouw het kind draagt en baart. Aldus hebben beide 

vrouwen een feitelijke band met het kind. Het recht wijst desalniettemin steeds de bio-fysiologische 

moeder tot juridische moeder aan. 
 

Bio-fysiologische moeder Genetische moeder  

+ uitgedrukte wil vóór verwekking + uitgedrukte wil vóór verwekking 

Dit is uiteraard niet noodzakelijk het geval. Het kan ook voorkomen dat de bio-fysiologische moeder 

daadwerkelijk de genetische moeder is, zelfs indien beide vrouwen hebben besloten om een kind bij 

één van hen te laten verwekken. Het recht wijst opnieuw enkel de bio-fysiologische moeder tot 

juridische moeder aan.  

Bio-fysiologische moeder Uitgedrukte wil vóór verwekking 

= Genetische moeder  

+ uitgedrukte wil vóór verwekking 

Voor de toepassing van draagmoederschap kan naar Supra, nr. 470 worden verwezen.  

B. Langs vaderszijde 

482. Het afstammingsrecht is alsnog niet geslachtsneutraal (Supra, nr. 136). Het is bijgevolg 

uitgesloten dat een kind twee personen van hetzelfde geslacht als juridische ouder heeft op het 

tijdstip van geboorte, zelfs indien beide met elkaar gehuwd zijn. Adoptie is slechts mogelijk na de 

geboorte en hangt (mede) af van de wil van de bio-fysiologische moeder.1581 

 

483. De genetische vader kan, afhankelijk van de situatie, een bekende of onbekende donor zijn. 

Ook dit moet worden genuanceerd. Van belang is de bedoeling van de genetische vader en de bio-

fysiologische moeder vóór de verwekking. Het is niet ondenkbaar dat de genetische vader 

weldegelijk de wil heeft om tot juridische vader aangewezen te worden, maar dit verhinderd wordt 

door de bio-fysiologische moeder. In de veronderstelling dat de genetische vader geen (juridisch 

georganiseerde) relatie (meer) heeft met de bio-fysiologische moeder, kan hij alsnog een 

vervangende rechterlijke machtiging tot erkenning verkrijgen. Het genetische vaderschap moet aldus 

aangevuld worden met een uitgedrukte wil.  
 

Lesbische partner/echtgenote Genetische vader +  

+ uitgedrukte wil vóór verwekking uitgedrukte wil na verwekking 

                                                           
1581

 Vgl. A. HUYGENS, “Juridische grenzen aan het recht op persoonlijk contact van de lesbische meemoeder”, (noot onder 
Jeugdrb. Leuven 29 november 2005), RW 2006-07, 486, nr. 7; L. STEVENS, “Het recht op persoonlijk contact van de 
lesbische meemoeder: een recht voor het kind?” (noot onder Brussel (Jk.) 25 maart 2009), RW 2009-10, (1696) 1697, nr. 5. 
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Het is niet uitgesloten dat de bekende spermadonor die vóór de verwekking niet de wil had om tot 

juridische vader van het aldus te verwekken kind aangewezen te worden, zich tijdens de 

zwangerschap alsnog bedenkt. Ook in die situatie wordt het genetische vaderschap aangevuld met 

de uitgedrukte wil. 

484. De spermadonor die een overeenkomst tot donatie met een fertiliteitscentrum afsloot, kan 

nooit zonder medewerking van de bio-fysiologische moeder tot juridische vader worden aangewezen 

(Supra, nr. 201). Ingeval er geen andere man is die het kind met toestemming van de bio-

fysiologische moeder wil erkennen, verkrijgt het kind op het tijdstip van geboorte slechts één 

juridische ouder. De macht van de bio-fysiologische moeder komt alhier opnieuw zeer duidelijk tot 

uiting.  

 
Lesbische partner/echtgenote Nieuwe partner/echtgenoot van  

+ uitgedrukte wil vóór verwekking de bio-fysiologische moeder //  

 Ofwel niemand 

§ 5. Besluit 

485. De wet wijst steeds de vrouw die van het kind bevalt aan tot juridische moeder. Doordat 

feitelijke afspraken omtrent juridisch ouderschap niet verboden zijn, komt het voor dat een bio-

fysiologische moeder niet tot juridische moeder aangewezen wil worden. Uit het onderzoek blijkt dat 

de wet in die situatie niettemin het juridische ouderschap op dwingende wijze oplegt. Er is 

overeenkomstig het recht geen correctie mogelijk op het tijdstip van geboorte.  

 

486. Verder toont het onderzoek nogmaals aan dat de primaire grondslag voor de vestiging van 

een afstammingsband langs vaderszijde het huwelijk vormt, aangevuld door de 

juridisch/administratieve samenleving. Bij ontstentenis van juridisch/administratieve samenleving, 

moet de man uitdrukkelijk de wil uiten om tot juridische vader aangewezen te worden.  

 

Buiten het huwelijkse kader komt het belang van de relatie tot uiting in de wil van de man om tot 

juridische vader aangewezen te worden en de feitelijke macht van de bio-fysiologische moeder. In 

eerste instantie is vereist dat de man de wil heeft om tot juridische vader aangewezen te worden. 

Gedwongen ouderschap is, behoudens bij de werking van de vaderschapsregel, tot op het tijdstip van 

geboorte uitgesloten. Een gerechtelijk onderzoek naar vaderschap is immers maar pas mogelijk na de 

geboorte. De man die de wil heeft om tot juridische vader te worden aangewezen, kan dit met 

toestemming van de bio-fysiologische moeder ook realiseren. De weigering van de bio-fysiologische 

moeder leidt er daarentegen toe dat die man een vervangende machtiging van de rechtbank moet 

verkrijgen. Het komt evenwel de bio-fysiologische moeder toe om aan te tonen dat die man niet de 

genetische vader is van het kind, hetgeen vóór de geboorte moeilijk te bewijzen valt. In het licht van 

de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof zou eventueel ook de kennelijke strijdigheid met het 

belang van het kind aangetoond kunnen worden hoewel ook dit bewijs moeilijk te leveren valt.  

487. De wetenschap omtrent het genetische vaderschap alsook de juridisch toegekende 

bevoegdheid om toe te stemmen in een erkenning of in te stemmen met een verklaring, verlenen 

zoals aangetoond aan de bio-fysiologische moeder een feitelijke macht om te bepalen wie juridisch 
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tot vader zal aangewezen worden. Die macht valt niet te onderschatten.1582 Het is de feitelijke macht 

te weten wie de genetische vader kan zijn. Vóór de geboorte is, althans bij afwisselende relaties, 

geen uitsluitsel te verkrijgen over het genetische vaderschap, gelet op de buitenproportionele risico’s 

verbonden aan een prenataal genetisch onderzoek.  

 

In eerste instantie komt die macht tot uiting bij de mededeling of juist het verzwijgen van het 

genetische vaderschap. Buiten het huwelijkse kader kan het aanwenden van deze feitelijke macht 

aanleiding geven tot meerdere spanningsvelden: 

1° de bio-fysiologische moeder kan een man die niet de genetische vader is, overtuigen dat hij dat 

toch is teneinde het kind door hem te laten erkennen; 

2° de bio-fysiologische moeder kan een man die niet de genetische vader is omwille van de relatie 

overtuigen het kind toch door hem te laten erkennen; 

3° de bio-fysiologische moeder deelt niemand mee of overtuigt niemand om het kind te erkennen; 

4° de genetische vader is niet op de hoogte van zijn genetisch vaderschap doordat dit wordt 

verzwegen door de bio-fysiologische moeder; 

5° de genetische vader is op de hoogte of vermoedt dat hij de genetische vader is van het kind, zelfs 

bij stilzwijgen of ontkenning van de bio-fysiologische moeder, en heeft de wil om tot juridische vader 

aangewezen te worden; 

6° de genetische vader is op de hoogte van zijn genetisch vaderschap of heeft een vermoeden 

daartoe, maar wil omwille van de onbestaande relatie niet tot juridische vader aangewezen worden.  

In tweede instantie komt die macht tot uiting bij de toestemming/instemming die de bio-

fysiologische moeder moet verlenen:  

1° de bio-fysiologische moeder kan toestemmen met de erkenning/mede een verklaring afleggen 

met de genetische vader van het kind; 

2° de bio-fysiologische moeder kan toestemmen met de erkenning/mede een verklaring afleggen 

met een man die al dan niet weet dat hij niet de genetische vader is van het kind; 

3° de bio-fysiologische moeder kan weigeren de toestemming te verlenen of mede een verklaring af 

te leggen waardoor de genetische vader de moeder moet dagvaarden; 

4° de bio-fysiologische moeder kan weigeren de toestemming te verlenen of mede een verklaring af 

te leggen waardoor de niet-genetische vader de moeder moet dagvaarden. Het komt de bio-

fysiologische moeder toe het genetische niet-vaderschap aan te tonen;  

5° de bio-fysiologische moeder oordeelt over de opwerping van de exceptie van verkrachting. 

De feitelijke macht van de bio-fysiologische moeder wordt bij de toestemming/instemming enigszins 

ingeperkt door: 

                                                           
1582

 Vgl. A. HENSTRA, “Naar een sekseneutraal afstammingsrecht? Mater semper certa est als ‘struikelblok’”, FJR 2002, (224) 
228. 
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1° de vereiste ‘wil’ van de man om tot juridische vader aangewezen te worden; 

2° de mogelijkheid voor de man die weet of vermoedt de genetische vader te zijn, om het 

(toekomstige) juridisch vaderschap in hoofde van een andere man te betwisten.  

488. De man die op de hoogte is van zijn genetisch vaderschap, kan vóór de geboorte het 

vaderschap dat komt vast te staan bij toepassing van de vaderschapsregel reeds met succes 

betwisten en alzo zelf tot juridische vader worden aangewezen. Vereist hiervoor is de uitdrukkelijke 

wil van die man en het genetische vaderschap in zijn hoofde. Dit is evenwel niet mogelijk ingeval een 

andere man het kind reeds heeft erkend. 

 

489. De uitgedrukte wil om tot juridische ouder aangewezen te worden van een kind dat nog niet 

verwekt is, heeft maar gevolg in twee situaties: 

1° binnen het huwelijk (Supra, nr. 196); 

2° ingeval een overeenkomst tot MBV met een fertiliteitscentrum werd afgesloten (Supra, nr. 201).  

Bovendien is de uitgedrukte wil enkel voor de vestiging van een afstammingsband langs vaderszijde 

van belang. In de twee hierboven opgesomde situaties wordt de grondslag van het genetische 

vaderschap vervangen door het wensvaderschap. De macht van de bio-fysiologische moeder wordt, 

voor zover de verwekking van het kind het gevolg kan zijn van de toegestemde daad van MBV, 

tijdens de zwangerschap sterk ingeperkt.  

De echtgenoot die toestemde in de daad van voortplanting, wordt op onbetwistbare wijze tot 

juridische vader aangewezen ingeval de verwekking van het kind het gevolg kan zijn van die daad. De 

man die mede de overeenkomst ondertekende met het fertiliteitscentrum, dient nogmaals zijn wil 

uit te drukken door het kind te erkennen (Supra, nr. 203).   

De tegenpool van het uitgedrukte vaderschap vóór de verwekking door een man is het donorschap 

van de genetische vader. Vast staat dat de onbekende donor niet de wil heeft om juridisch tot vader 

aangewezen te worden. De rol van de bekende donor is evenwel minder duidelijk. Indien de 

toestemming wordt gegeven binnen het door de wet georganiseerde kader, is de wil van de 

wensvader, de bio-fysiologische moeder en de donor zelf van doorslaggevend belang. De donor kan 

aldus niet zomaar terugkomen op zijn beslissing om niet tot juridische vader aangewezen te worden. 

Bovendien hebben afspraken inzake ouderschap met een donor gemaakt vóór de verwekking geen 

uitwerking. De uitgedrukte wil van alle betrokkenen vóór verwekking heeft precies tot doel om die 

persoon tot juridische ouder aan te wijzen die ook de wil daartoe heeft.  

490. De wet verbiedt in bepaalde gevallen ten slotte uitdrukkelijk het juridische ouderschap, zelfs 

als zouden die personen de wil hebben om juridisch tot ouder te worden aangewezen en er niemand 

anders die wil heeft. Het betreft volgende gevallen: 

1° de man (of uitzonderlijk: vrouw) die op absolute wijze niet mag huwen met de bio-fysiologische 

moeder; 

2° de man die werd veroordeeld voor verkrachting van de bio-fysiologische moeder in het wettelijke 

tijdvak van de verwekking en de bio-fysiologische moeder wil niet dat die man tot juridische vader 

wordt aangewezen; 
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3° de lesbische echtgenote of partner van de bio-fysiologische moeder, zelfs al zou die de 

toestemming tot MBV hebben gegeven of door de MBV-wet tot ‘wensouder’ worden benoemd.  

Afdeling 3. Discrepanties tussen de persoon die de facto het gezag uitoefent en de persoon die 

juridisch het gezag moet uitoefenen 

§ 1. Algemeen  

491. In het inleidende deel werden ook de feitelijke situaties waarin een kind opgroeit van 

naderbij bestudeerd (Supra, inleidend deel, C). Vastgesteld werd dat een kind opgroeit in: 

1° een eenoudergezin; 

2° bij een gehuwd paar; 

3° bij een ongehuwd (wettelijk of feitelijk) samenwonend paar; 

4° in een nieuw samengesteld gezin; 

5° bij elk van zijn ouders afzonderlijk (50-50); 

6° in een pleeggezin.  

Een aantal factoren beïnvloeden na de geboorte de wil om een kind op te voeden en tot juridische 

ouder aangewezen te worden. Aangezien de wil tot het opnemen van verantwoordelijken de facto 

van groot belang is, vormen deze factoren ook meteen de aanleiding tot het ontstaan van de 

opgesomde feitelijke opgroeisituaties. 

Volgende factoren hebben een impact op het ontstaan van de opgesomde opgroeisituaties:  

1° de beslissing tot donorschap (vóór de verwekking), draagmoederschap of wensouderschap die ook 

na de geboorte nog gevolgen kan ressorteren; 

2° de relatiebreuk tussen de juridische moeder en de juridische vader. Een bijzonder geval hierbij is 

de relatiebreuk die het gevolg is van het feit dat de juridische vader vernomen heeft dat hij niet de 

genetische vader is van het kind; 

3° de (nieuwe) relatie tussen de juridische moeder en een man. Een bijzonder geval hierbij is de 

situatie waarbij de (nieuwe) partner of echtgenoot ook de genetische vader is van het kind; 

4° de wetenschap van een man over het genetisch (niet-)vaderschap buiten de (gewezen) relatie met 

de juridische moeder; 

5° het overlijden of de feitelijke onmogelijkheid om de rechten en plichten die voortvloeien uit het 

ouderschap uit te voeren na de geboorte. 

Deze factoren kunnen aanleiding geven tot nieuwe spanningsvelden. Dit wordt verder nader 

onderzocht.  

492. Op het tijdstip van geboorte en kort nadien wordt aangenomen dat er nog geen sociale 

werkelijkheid ontstaan kan zijn. De wetgever maakt zelf een opdeling tussen het kind jonger of ouder 

dan één jaar. Deze opdeling is echter arbitrair te noemen, aangezien moeilijk in abstracto bepaald 
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kan worden wanneer precies een sociale werkelijkheid ontstaat. De beoordeling van de sociale 

werkelijkheid is inherent een beoordeling in concreto. In het afstammingsrecht wordt daarvoor de 

(enge) notie ‘bezit van staat’ gehanteerd. Het Grondwettelijk Hof verklaarde in een arrest van 16 

december 2010 (nr. 144/2010) het leeftijdscriterium ook strijdig met het gelijkheidsbeginsel.  

 

Aangezien de sociale werkelijkheid1583 een belangrijke rol speelt bij de juridische vestiging van gezag 

over minderjarigen en m.n. door iedere betwisting van het gevestigde gezag (in beginsel1584) uit te 

sluiten, wordt een opdeling gemaakt in twee perioden, nl. de periode vóór het ontstaan van een 

sociale werkelijkheid en de periode erna.  

493. Na de geboorte kan het ouderschap ook worden opgelegd bij toepassing van de gewone 

regels inzake afstamming, zelfs zonder dat de vaderschapsregel werkt. Langs vaderszijde bestaat er 

een alternatief: de onderhoudsvordering tegen de verwekker. De studie wordt met deze hypothese 

aangevuld. 

 

494. Bovenstaande opgroeisituaties gaan er allen van uit dat het kind opgroeit bij minstens één 

persoon die een feitelijke band heeft met dat kind, meestal de bio-fysiologische moeder. Het kan 

echter voorkomen dat er geen personen met feitelijke band meer zijn of dat die hetzij gewild hetzij 

ongewild het kind niet de facto (meer) opvoeden. Dit vormt een laatste hypothese. 

 

495. Dezelfde opmerkingen als Supra, nr. 490 gelden mutatis mutandis ook hier. Eén vorm van 

verboden ouderschap verdient bijzondere aandacht, nl. de situatie waarbij twee vrouwen besloten 

hebben om bij één van hen door middel van MBV een kind te verwekken met donorsperma. Dit 

wordt behandeld bij de rol van de wensouder. 

 

§ 2. De rol van de donor, de draagmoeder en de wensouder  

A. Beoogde situatie 

496. De situatie die hier wordt onderzocht, is de impact van de beslissing om juridisch ouder of 

geen ouder te worden van een te verwekken kind na de geboorte. De uitdrukkelijke beslissing om 

aangewezen te worden tot juridische ouder is enkel van belang indien meer dan twee personen een 

feitelijke band hebben met het kind.  

 

B. Vóór het ontstaan van een sociale werkelijkheid 

497. De donor van gameten1585 kan bekend of onbekend zijn. Van een onbekende donor van 

gameten mag aangenomen worden dat hij niet de wil heeft om juridisch tot ouder aangewezen te 

worden. De rol van de bekende donor is daarentegen niet geheel duidelijk. Van belang is het al dan 

niet geformaliseerde kader waarbinnen de wil om geen ouder te worden, werd uitgedrukt, de wil van 

de juridische moeder en de ontstentenis van een juridische vader. Bovendien is enkel de donatie van 

zaadcellen relevant. Het recht hecht op zich geen gevolgen aan het genetische moederschap. 

                                                           
1583

 Bedoeld wordt hier het geval waar er bezit van staat tot stand is gekomen. 
1584

 In het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof mag het bezit van staat niet meer op absolute wijze een 
vordering tot betwisting van een gevestigde afstammingsband verhinderen, zie GwH 3 februari 2011 (nr. 20/2011) en GwH 
7 juli 2011 (nr. 122/2011).  
1585

 Hetzelfde geldt ingeval een paar een embryo doneert dat met hun gameten werd gecreëerd. 
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De bekende donor van gameten die een overeenkomst tot donatie afsloot met een 

fertiliteitscentrum wordt krachtens de wet geacht niet de wil te hebben om juridisch tot ouder 

aangewezen te worden. De wet tracht iedere vestiging van een afstammingsband t.a.v. de donor te 

voorkomen (Supra, nr. 201). Het is evenwel niet uitgesloten dat de donor die alsnog de wil heeft om 

tot juridische ouder aangewezen te worden, bij ontstentenis van een juridische vader, met 

toestemming van de juridische moeder het kind erkent. Bij weigering door de juridische moeder 

ontstaat alzo een éénoudergezin op grond van een doelbewuste keuze van de alleenstaande vrouw. 

Worden de gameten aangewend om een kind te verwekken bij een vrouw die gehuwd is en wier 

echtgenoot de toestemming gaf tot voortplanting op deze wijze, kan het vaderschap dat o.g.v. de 

vaderschapsregel komt vast te staan, niet meer worden betwist (art. 318, § 4 B.W.).  

Gebeurt de donatie buiten dat kader, dan is er juridisch geen sprake van ‘donorschap’. De man die de 

zaadcellen leverde is de genetische vader en kan als genetische vader het kind erkennen, 

desgevallend na machtiging van de rechtbank. De erkenning mag in laatstgenoemd geval niet 

kennelijk strijdig zijn met het belang van het kind. De genetische vader kan eventueel ook het 

juridische vaderschap in hoofde van een andere man betwisten waardoor, bij ontstentenis van 

verzet, het juridische vaderschap in zijne hoofde meteen komt vast te staan. Het verzet opent de 

toets aan het belang van het kind. De vestiging van de afstammingsband mag dan niet kennelijk 

strijdig zijn met het belang van het kind.  

Voor zover wordt aangenomen dat een bijzondere affectieve band kan ontstaan nog vóór er een 

sociale realiteit is ontstaan, kan de donor die dergelijke band heeft met het genetisch verwante kind, 

bij weigering door de juridische ouders, in ieder geval een recht op persoonlijk contact afdwingen op 

grond van art. 375bis BW. Merk op dat die band maar met medewerking van de juridische ouder(s) 

tot stand kan zijn gekomen. 

498. Bij draagmoederschap wordt, in beginsel althans, nog vóór de verwekking afgesproken dat 

de vrouw die het kind draagt en baart, niet tot juridische moeder wordt aangewezen. Een andere 

vrouw wil op het tijdstip van geboorte tot juridische moeder aangewezen worden. Welnu, het recht 

verleent aan deze, zelfs in een overeenkomst neergelegde afspraak, geen enkel gevolg. De vóór de 

verwekking uitgedrukte wil om juridisch tot moeder aangewezen te worden, genereert aldus op zich 

geen enkel gevolg. De draagmoeder wordt, in beginsel1586, op het tijdstip van geboorte ook de 

juridische moeder, zelfs indien de wensvrouw de genetische moeder is. Om dit te corrigeren moet 

een beroep worden gedaan op de rechtsfiguur adoptie, en bij voorkeur, de volle adoptie. Adoptie is 

slechts mogelijk na geboorte. De adoptie wordt beoordeeld door de jeugdrechtbank. De 

toestemming van de draagmoeder is daarbij van groot belang. Het is bijgevolg niet zeker dat de 

wensvrouw ook daadwerkelijk tot juridische moeder wordt aangewezen.1587 Ook een overeenkomst 

van pleegvoogdij is mogelijk. Onverminderd de beperkte overdracht van juridisch gezag, is opnieuw 

de toestemming van de draagmoeder vereist en moet de overeenkomst worden bekrachtigd door de 

jeugdrechtbank.  

 

                                                           
1586

 Tenzij door omzeiling van de Belgische wetgeving door bv. anonieme bevalling in het buitenland.  
1587

 Zie over het hindernissenparcour dat bij adoptie moet afgelegd worden: A. HUYGENS, “Persoonlijk gezag over 
minderjarige kinderen: quo vadis?”, TBBR 2006, (567) 576-578. 
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499. De keuze om tot juridische ouder aangewezen te worden vóór de verwekking heeft, zoals 

aangegeven (Supra, nr. 489), maar gevolgen ingeval deze werd uitgedrukt binnen het huwelijk of in 

een overeenkomst met een fertiliteitscentrum. Het recht verleent bovendien enkel gevolgen aan de 

door de wensvader uitgedrukte wil (Supra, nr. 498).  

 

Het huwelijkse vaderschap is onbetwistbaar ingeval de echtgenoot de toestemming verleende tot de 

daad van voortplanting, zelfs indien hij niet de wil had om juridisch tot vader van het aldus verwekte 

kind te worden aangeduid. De wensvader moet alsdan het kind adopteren, zelfs indien hij de 

genetische vader is van het kind. Opnieuw is het niet zeker dat de wensvader tot juridische vader 

wordt aangewezen. Bij een lesbisch echtpaar moet de echtgenote van de juridische moeder steeds 

het kind adopteren, wil zij juridisch tot ouder worden aangewezen. De adoptie is een weg met 

hindernissen.1588   

De man die mede de overeenkomst tot MBV afsloot, wordt tot wensvader aangewezen. Ingeval de 

vaderschapsregel niet werkt, moet die man het kind erkennen wil hij juridisch tot vader worden 

aangewezen. Opnieuw moet ook in deze situatie de lesbische partner of echtgenote het kind 

adopteren.  

De pleegvoogdij biedt in alle geval geen oplossing, aangezien het tot gevolg heeft dat het gezag 

gedeeltelijk van de juridische moeder wordt overgedragen op de pleegvoogd, hetgeen niet wordt 

beoogd.1589  

500. RENCHON1590, gevolgd in het advies van de Raad van State1591 bij de wetsvoorstellen inzake 

zorgouderschap en het toegankelijk maken van de adoptie door paren van gelijk geslacht, is van 

oordeel dat de rechter krachtens het algemeen beginsel van het rechterlijk toezicht op het ouderlijk 

gezag in het belang van het kind nadere regels kan bepalen voor de uitoefening van het ouderlijk 

gezag door de lesbische meemoeder met wie het kind in relatie1592 staat. Dit kan er zelfs toe leiden 

dat het belangrijkste verblijf of de uitoefening van bepaalde prerogatieven inzake de opvoeding aan 

de meemoeder wordt toegekend.  

 

C. Na het ontstaan van een sociale werkelijkheid 

501. De rol van de donor wijzigt niet veel na het ontstaan van een sociale werkelijkheid (Supra, nr. 

497). Vast staat dat het reeds gevestigde juridisch vaderschap (vrijwel1593) onbetwistbaar wordt 

indien het door de sociale werkelijkheid werd bevestigd.  

 

                                                           
1588

 Vgl. A. HUYGENS, “Persoonlijk gezag over minderjarige kinderen: quo vadis?”, TBBR 2006, (567) 576-578. 
1589

 Vgl. in de situatie van het lesbische (echt)paar : T. ROBERT, “Gezags- en omgangsrechten m.b.t. het kind van een (ex-
)partner van hetzelfde geslacht: stand van zaken en perspectieven” (noot onder Jeugdrb. Antwerpen 3 oktober 2002), RW 
2002-03, (1190) 1191, nr. 8. 
1590

 J.-L. RENCHON, “Vers l’octroi de l’autorité parentale à des beaux-parents ?" (noot onder Arbitragehof 8 oktober 2003), 
Rev.trim.dr.fam. 2004, (190) 193-195, nrs. 8-9. 
1591

 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake het zorgouderschap, Advies van de Raad 
van State nrs. 38.817, 38.818, 38.841 en 38.906/AV, Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 51K393/2, nr. 33, p. 45-46 en p. 60, 5°). 
1592

 De Raad van State hanteert hiervoor de term ‘stiefouderschap’ die gedefinieerd wordt als de “situaties waarin een 

bijzondere affectieve band ontstaat of in feite of in rechte neigt te ontstaan tussen een kind en de persoon die ofwel gehuwd 

is, ofwel wettelijk of feitelijk samenwoont met een van zijn ouders of ook nog zich samen met een van zijn ouders werkelijk 

om een kind heeft bekommerd, (…), ongeacht het geslacht van de ouder en van die echtgenoot, van die wettelijk 

samenwonende of van die feitelijk samenwonende, zonder dat die persoon de vader of de moeder is van het kind” (4, nr. 1).  
1593

 In het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof is dit niet meer zeker, zie GwH 3 februari 2011, nr. 20/2011.  
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502. Ook ingeval het kind werd verwekt door de uitvoering van een overeenkomst inzake 

draagmoederschap, wijzigt er weinig na het ontstaan van een sociale werkelijkheid. De wensvrouw 

moet het kind adopteren, zelfs indien zij de facto het kind opvoedt. Wel vergroot de kans dat de 

adoptie wordt ingewilligd ingeval de kandidaat-adoptant reeds een feitelijke affectieve zorgrelatie 

heeft met het kind (Supra, nr. 348 e.v.). Ook kan de wensvrouw de onttrekking van het kind door de 

juridische moeder trachten te voorkomen door een beroep te doen op de jurisprudentiële 

rechtsfiguur van de feitelijke materiële bewaring.  

 

503. Ten slotte wijzigt er ook voor de wensouder na het ontstaan van een sociale werkelijkheid 

weinig. De wensvader moet het kind dat geen juridische vader heeft in alle gevallen erkennen. De 

lesbische echtgenote of partner van de juridische moeder moet het kind adopteren. Ingeval reeds 

een afstammingsband langs vaderszijde werd vastgesteld, leidt de door de sociale werkelijkheid 

bevestigde juridische realiteit tot de (vrijwel) onbetwistbaarheid van het juridische vaderschap.  

 

504. Zie mutatis mutandis Supra, nr. 500. 

 

§ 3. De impact van de relatiebreuk op de vestiging van gezag over minderjarigen  

A. Vóór het ontstaan van een sociale werkelijkheid 

505. De volgende factoren zijn van belang bij de beoordeling of de relatiebreuk een impact heeft 

op het juridische vaderschap: 

1° het vastgestelde juridische vaderschap; 

2° het genetische of juridisch vastgestelde wensouderschap. 

De relatiebreuk heeft op zich geen impact op het vastgestelde juridische vaderschap. Ingeval de 

juridische vader ook de genetische vader is of de man die binnen een bepaald kader (Supra, nr. 489) 

toestemde in de daad van voortplanting, dan is dit juridische vaderschap zelfs onbetwistbaar. Is de 

juridische vader echter niet de genetische vader of de man die binnen een bepaald kader toestemde 

in de daad van voortplanting, dan kan het vaderschap worden betwist door zowel de juridische 

moeder als de juridische vader. Er gelden daarbij korte vervaltermijnen. Van belang is de wetenschap 

over het genetische niet-vaderschap resp. niet-wensouderschap. Aldus is het niet uitgesloten dat het 

verstrijken van de termijn tot betwisting vóór de relatiebreuk aanleiding kan geven tot gedwongen 

vaderschap na die breuk. Maar zelfs zonder deze termijn kan een relatiebreuk aanleiding geven tot 

gedwongen vaderschap, m.n. in de situatie waarbij de man het kind erkende omwille van die relatie. 

Hij kan alsdan geen wilsgebrek aantonen, waardoor de vordering tot betwisting van de erkenning 

niet-ontvankelijk is. Merk ook op dat het bewijs van een wilsgebrek moeilijk valt te leveren. In 

combinatie met een strenge vervaltermijn kan dit op zich aanleiding geven tot een vorm van 

gedwongen ouderschap.1594  

Indien echter het juridische vaderschap nog niet vaststond vóór de relatiebreuk, dan is het 

genetische of juridisch vastgestelde1595 wensouderschap van doorslaggevend belang. Het volstaat dat 

                                                           
1594

 G. VERSCHELDEN, “De moederlijke en de vaderlijke erkenning” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), 
De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (89) nr. 357, 194-195. 
1595

 Bedoeld wordt de toestemming tot voortplanting verleend in het kader van art. 318, § 4 BW of in een overeenkomst tot 
MBV met een fertiliteitscentrum.  
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de juridische moeder of de genetische resp. wensvader de wil heeft om een afstammingsband te 

vestigen teneinde het juridische vaderschap bij toepassing van de gewone regels inzake afstamming 

vast te laten stellen. Ingeval het initiatief uitgaat van de juridische moeder, kan opnieuw een vorm 

van gedwongen vaderschap ontstaan. Gaat het initiatief uit van de genetische resp. wensvader, dan 

mag, bij weigering tot erkenning door de juridische moeder de vaststelling van het juridische 

vaderschap niet kennelijk strijdig zijn met het belang van het kind.  

De man die nog geen afstammingsband heeft met het kind, maar wel, in zoverre mogelijk, een 

bijzondere affectieve band ermee heeft ontwikkeld, kan, bij weigering door de juridische moeder, 

een recht op persoonlijk contact eisen (art. 375bis BW).  

506. De meemoeder kan geen afstammingsband vestigen bij toepassing van de gewone regels 

inzake afstamming. Zij moet het kind adopteren. De juridische moeder dient daartoe de 

toestemming te verlenen. Bijgevolg is het weinig waarschijnlijk dat het kind na een relatiebreuk kort 

na de geboorte nog een adoptieve afstammingsband verkrijgt t.a.v. de (ex-)echtgenote of gewezen 

partner van de juridische moeder, zelfs al zou die een genetische band hebben met het kind of mede 

de overeenkomst tot MBV met een fertiliteitscentrum hebben ondertekend. De meemoeder die een 

bijzondere affectieve band heeft ontwikkeld met het kind kan, bij weigering door de juridische 

moeder, een recht op persoonlijk contact eisen (art. 375bis BW).  

 

Volgens sommige auteurs kan een beroep worden gedaan op het algemene rechtsbeginsel van 

toezicht op de uitoefening van het ouderlijk gezag teneinde aan de lesbische meemoeder bepaalde 

componenten van gezag toe te kennen (Supra, nr. 500). 

B. Na het ontstaan van een sociale werkelijkheid 

507. Het juridisch gevestigde vaderschap is na het ontstaan van een sociale werkelijkheid 

(vrijwel1596) onbetwistbaar. Dit geldt zelfs ingeval de (ex-)echtgenoot of de (gewezen) partner slechts 

op dat tijdstip tot de vaststelling komt dat hij niet de genetische vader is resp. het kind niet het 

gevolg kan zijn van de toegestemde daad van MBV. Gevolg daarvan is dat ook in deze situatie de wet 

een vorm van gedwongen ouderschap organiseert.   

 

Het ontstaan van een sociale werkelijkheid heeft slechts een geringe impact (bewijs) op de vestiging 

van een afstammingsband t.a.v. de ex-echtgenoot of gewezen partner van de juridische moeder. Van 

belang blijft het genetische vaderschap of het juridisch georganiseerde wensouderschap.  

508. Zelfs indien er een sociale werkelijkheid is ontstaan, dan nog moet de lesbische echtgenote of 

partner van de juridische moeder het kind adopteren opdat zij juridisch gezag kan verkrijgen over het 

minderjarige kind. De wet verbiedt gelijkslachtig ouderschap dat tot stand zou komen door de 

gewone regels inzake afstamming. De relatiebreuk heeft in de meeste gevallen aldus tot gevolg dat 

de lesbische meemoeder geen afstammingsband kan vestigen t.a.v. het kind, zelfs al zou zij de 

genetische moeder zijn van dat kind of mee hebben toegestemd in de overeenkomst met een 

fertiliteitscentrum. De juridische moeder kan immers de toestemming tot adoptie weigeren, hetgeen 

er veelal toe leidt dat het verzoek wordt afgewezen. Het enige dat overblijft, is het recht op 
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 Zie GwH 3 februari 2011, nr. 20/2011. Het bezit van staat als grond tot niet-ontvankelijkheid mag niet leiden tot een 
theoretisch of illusoir recht op betwisting.  
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persoonlijk contact. De lesbische meemoeder die een bijzondere affectieve band heeft met het kind 

kan, bij weigering door de juridische moeder, een recht op persoonlijk contact afdwingen (art. 375bis 

BW).  

 

Volgens sommige auteurs kan een beroep worden gedaan op het algemene rechtsbeginsel van 

toezicht op de uitoefening van het ouderlijk gezag teneinde aan de lesbische meemoeder bepaalde 

componenten van gezag toe te kennen (Supra, nr. 500). 

§ 4. De rol van de stiefouder  

A. Vóór het ontstaan van een sociale werkelijkheid 

509. De relatiebreuk en de daarop volgende nieuwe relatie van de moeder heeft op zich geen 

impact op het gevestigde gezag. De afstammingsband blijft langs vaderszijde onverkort behouden. 

De stiefouder kan hoogstens trachten het kind te adopteren door middel van een 

stiefouderadoptie.1597 De juridische vader dient in beginsel echter de toestemming daartoe te 

verlenen, hetgeen zeer onwaarschijnlijk is. De rechter heeft ook oog voor de banden met de familie 

van de juridische vader.1598 Slechts indien de juridische vader en zijn familie zich op vrijwillige basis, 

aldus daartoe niet gedwongen door de juridische moeder, nooit om het kind hebben bekommerd, 

lijkt de weigering onverantwoord en de adoptie ingewilligd te kunnen worden.1599 Een 

tussenoplossing bestaat in een gewone adoptie. De gewone adoptie heeft echter ook tot gevolg dat 

geheel het gezag over het minderjarige kind van één van de juridische ouders naar de adoptant 

wordt overgeheveld. Bovendien gelden dezelfde struikelblokken als bij een volle adoptie. De adoptie 

verhoudt zich ondergeschikt aan de oorspronkelijke afstamming. Van de juridische vader mogen 

geen opvoedingsinspanningen meer te verwachten zijn. Daarbuiten kan de stiefvader geen juridisch 

gezag verkrijgen over het minderjarige kind. Hoogstens kan hij enkele juridische verplichtingen 

opgelegd krijgen o.g.v. de georganiseerde relatievorm. In het Belgische recht kunnen slechts twee 

personen bekleed worden met het gezag over de minderjarige, zelfs indien de stiefvader de facto 

enige opvoedkundige taken op zich zou nemen. De adoptie biedt in deze situatie geen oplossing 

omdat ze te verregaand is.1600 De pleegvoogdij leidt daarentegen tot de overdracht van een aantal 

rechten en verplichtingen naar de pleegvoogd, hetgeen niet wordt beoogd nu de stiefouder precies 

gezamenlijk met de ouder(s) het gezag de facto uitoefent en wil uitoefenen.  

 

Het is uitgesloten dat de echtgenote resp. vrouwelijke partner van de juridische moeder langs de 

gewone regels inzake afstamming een afstammingsband verkrijgt t.a.v. het kind. Een 

stiefouderadoptie zal slechts slagen in de mate dit ook zou slagen t.a.v. een stiefvader.  

                                                           
1597

 G. VERSCHELDEN, “Filiation, adoption, autorité parentale et le droit aux relations personnelles en Belgique anno 2007” 
in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage, Antwerpen, Intersentia, 
2007, (53) 72, nr. 35.  
1598

 Zie verder uitgebreid over de grondvoorwaarden, Supra, nr. 313. 
1599

 Vgl. M. BEAGUE, “Quel est l’état actuel et quelles sont les perspectives d’avenir de la reconnaissance juridique du beau-
parent dans les familles recomposées?”, Journ.dr.jeun. 2007, nr. 268, (3) 14, de auteur wijst m.i. terecht op het belang om 
de stiefouder resp. partner van de ouder een eigen rol toe te bedelen.  
1600

 Vgl. M. BEAGUE, “Quel est l’état actuel et quelles sont les perspectives d’avenir de la reconnaissance juridique du beau-
parent dans les familles recomposées?”, Journ.dr.jeun. 2007, nr. 268, (3) 16 ; Zie voor wat het gebrek aan juridische 
oplossingen betreft voor de stiefouder of partner die samen met de ouder het kind opvoedt en komt te vooroverlijden 
terwijl er nog een andere ouder is : F. APS, “”Partnergezag” na echtscheiding. Enkele beschouwingen omtrent de juridische 
mogelijkheid voor de nieuwe partner om enig gezag uit te oefenen t.a.v. het kind van zijn (overleden) uit de echt 
gescheiden partner-ouder”, Not.Fisc.M. 1997, 1-11. 
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510. Ingeval er geen afstammingsband langs vaderszijde werd vastgesteld of deze met succes 

werd betwist, kan de stiefouder het kind erkennen. Verleent de juridische moeder de toestemming 

daartoe, dan hoeft de stiefouder geen genetische band te hebben met het kind of juridisch de 

wensvader te zijn van dat kind. Zonder toestemming van de juridische moeder kan geen 

afstammingsband worden gevestigd bij ontstentenis van een genetische band.1601  

 

De echtgenote resp. vrouwelijke partner van de juridische moeder kan niet door erkenning maar 

enkel door middel van een adoptie een afstammingsband vestigen t.a.v. het kind.  

511. Het is in België o.g.v. de regel mater semper certa est vrijwel uitgesloten dat de stiefmoeder 

een afstammingsband met het kind verkrijgt bij toepassing van de gewone regels inzake 

afstamming.1602 Een stiefouderadoptie is vereist, waarbij rekening moet worden gehouden met alle 

wettelijke struikelblokken die o.m. de subsidiariteit benadrukken (Supra, nr. 509). 

 

512. Hetzelfde correctiemechanisme inzake gezag uitgeoefend door de lesbische meemoeder, kan 

ook hier mutatis mutandis gelden. Gelet op de ruime draagwijdte die er aan toegekend wordt, zou 

dit ook kunnen gelden voor de stiefvader. Zie hiervoor Supra, nr. 500. 

 

513. Volledigheidshalve kan er op worden gewezen dat de stiefouder die een bijzondere 

affectieve band heeft ontwikkeld met het kind, na de relatiebreuk met de juridische ouder en bij 

weigering, (enkel) een recht op persoonlijk contact kan doen gelden.1603 Ook hier zou in de optiek van 

sommige auteurs een beroep kunnen worden gedaan op het algemene beginsel van het toezicht op 

de uitoefening van het ouderlijk gezag, Supra, nr. 500.  

 

B. Na het ontstaan van een sociale werkelijkheid 

514. Het ontstaan van een sociale werkelijkheid heeft tot gevolg dat de vastgestelde 

afstammingsband langs vaderszijde (vrijwel1604) onbetwistbaar wordt, zelfs indien achteraf zou 

blijken dat de juridische vader niet de genetische vader is van het kind of niet heeft toegestemd in de 

daad tot voortplanting met donorgameten. In deze situatie kan er aldus een vorm van gedwongen 

ouderschap ontstaan, hetgeen afhankelijk is van de feitelijke houding van de juridische vader die tot 

de wetenschap komt dat hij niet de genetische vader is resp. niet heeft toegestemd in de daad tot 

voortplanting (Infra, nr. 517 e.v.).  

 

Ook het succes van een stiefouderadoptie is afhankelijk van de houding van de juridische vader. 

Ingeval de stiefvader reeds enige tijd het kind samen met de juridische moeder opvoedt, kan er ook 

een feitelijke affectieve zorgrelatie ontstaan zijn tussen die stiefvader en het kind. De slaagkansen op 

                                                           
1601

 M. BEAGUE, “Quel est l’état actuel et quelles sont les perspectives d’avenir de la reconnaissance juridique du beau-
parent dans les familles recomposées?”, Journ.dr jeun. 2007, nr. 268, (3) 11. 
1602

 Vgl. M. BEAGUE, “Quel est l’état actuel et quelles sont les perspectives d’avenir de la reconnaissance juridique du beau-
parent dans les familles recomposées?”, Journ.dr.jeun. 2007, nr. 268, (3) 11. 
1603

 M. BEAGUE, “Quel est l’état actuel et quelles sont les perspectives d’avenir de la reconnaissance juridique du beau-
parent dans les familles recomposées?”, Journ.dr.jeun. 2007, nr. 268, (3) 10-11 ; G. VERSCHELDEN, “Filiation, adoption, 
autorité parentale et le droit aux relations personnelles en Belgique anno 2007” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between 

Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (53) 73, nr. 35. 
1604

 Zie GwH 3 februari 2011, nr. 20/2011 alwaar werd geoordeeld dat er een belangenafweging moet gebeuren ingeval de 
betrokkene anders over slechts een theoretisch en illusoir recht op betwisting beschikt. 
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een stiefouderadoptie lijken in die situatie reëel te zijn, althans voor zover de juridische vader alle 

banden, zonder daartoe gedwongen te zijn, verbroken heeft met het kind.  

Voor de vrouwelijke stiefouder, partner van de juridische moeder geldt dezelfde opmerking wat 

betreft een stiefouderadoptie. De vestiging van een afstammingsband bij toepassing van de gewone 

regels inzake afstamming is uitgesloten.  

515. Bij afwezigheid van een afstammingsband langs vaderszijde kan mutatis mutandis worden 

verwezen naar Supra, nr. 510.  

 

516. In geval van relatiebreuk met de stiefvader kan mutatis mutandis worden verwezen naar 

Supra, nr. 513. 

 

§ 5. De spanning tussen sociaal ouderschap en genetisch ouderschap 

A. Vóór het ontstaan van een sociale werkelijkheid 

517. De juridische vader kan doelbewust de keuze hebben gemaakt om juridisch ouder te worden 

van een kind met wie hij geen genetische band heeft. Die keuze kan als volgt tot uitdrukking zijn 

gebracht: 

1° de toestemming tot voortplanting binnen een huwelijks kader; 

2° de ondertekening van de overeenkomst tot MBV met tussenkomst van een fertiliteitscentrum; 

3° de erkenning van een kind omwille van de relatie met de bio-fysiologische moeder.   

In de eerste twee situaties kan niemand het juridische vaderschap nog betwisten. Aldus wordt er 

vanuit gegaan dat een afspraak tot voortplanting gemaakt binnen het huwelijkse kader of in het 

kader van een medisch begeleide voortplanting met tussenkomst van een fertiliteitscentrum, de rol 

van de genetische vader beperkt tot donor van gameten. Deze afspraak ontbreekt bij 

laatstgenoemde situatie. Bijgevolg kan de erkenning afbreuk doen aan de wil van de genetische 

vader om tot juridische vader aangewezen te worden. De motieven om over te gaan tot erkenning 

kunnen daarenboven van hun doel zijn afgewend. De erkenning moet een uitdrukking zijn van de wil 

tot het opnemen van verantwoordelijkheid t.a.v. een kind. De genetische vader kan het juridische 

vaderschap betwisten en zelf tot juridische vader worden aangewezen.1605 Ingeval het kind een jaar 

of ouder is, kan verzet ertoe leiden dat de vordering wordt afgewezen indien de vestiging van een 

afstammingsband kennelijk strijdig zou zijn met het belang van het kind. Ingevolge een arrest van het 

Grondwettelijk Hof van 3 mei 2012 (nr. 61/2012) is het leeftijdscriterium strijdig met het 

gelijkheidsbeginsel. 

Een voorbehoud dient gemaakt te worden bij de eerste twee situaties. De toestemming is gericht op 

de daad van voortplanting en niet op de wil om verantwoordelijkheid op te nemen van het aldus te 

verwekken kind. Bijgevolg is het mogelijk dat de echtgenoot of partner van de bio-fysiologische 

moeder weliswaar toestemde in de daad van voortplanting, maar niet met het oogmerk om tot 

juridische vader aangewezen te worden (Supra, nr. 196). De wet gaat er niettemin van uit dat beide 
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 M. BEAGUE, “Quel est l’état actuel et quelles sont les perspectives d’avenir de la reconnaissance juridique du beau-
parent dans les familles recomposées?”, Journ.dr.jeun. 2007, nr. 268, (3) 12. 
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noodzakelijkerwijze samenvallen. In deze situatie kan er aldus een vorm van gedwongen ouderschap 

ontstaan.  

518. De echtgenoot of erkenner die tot de vaststelling komt dat hij niet de genetische vader is van 

het kind en die niet omwille van de relatie met de juridische moeder een afstammingsband wil 

behouden, kan dit betwisten. De erkenner moet voorafgaandelijk aantonen dat zijn wil gebrekkig 

was. Dit houdt aldus in dat hij moet bewijzen dat hij het kind erkend heeft buiten zijn wil om 

(‘ontstentenis van wil’), onder dwang (geweld) of omwille van het geloof dat hij de genetische vader 

is van het kind (dwaling of bedrog). Ingeval hij dit niet vooraf kan aantonen – hetgeen moeilijk te 

bewijzen valt - ontstaat opnieuw een vorm van gedwongen ouderschap. Zelfs bij ontstentenis van 

bezit van staat is het in dat geval niet mogelijk om het ouderschap te betwisten. Dit verhindert op 

zijn beurt de vestiging van een afstammingsband in hoofde van een persoon die wél een sociale of 

genetische band beschikt met het kind hetgeen de facto tot verboden ouderschap leidt. 

 

519. Zelfs indien er nog geen sociale werkelijkheid is ontstaan, dan nog moet de persoon die 

titularis is van de vordering tot betwisting bepaalde termijnen respecteren. Vanaf de kennisname van 

het bestaan van een discrepantie tussen het genetische en juridische ouderschap beschikt hij of zij 

over een termijn van één jaar. Die personen zijn: 

1° de juridische moeder; 

2° de juridische vader; 

3° de genetische vader. 

Ongetwijfeld heeft de relatie tussen de juridische ouders, en het al dan niet bestaan van een 

wilsgebrek in hoofde van één van beide vaders een belangrijke impact op deze beslissing. De 

beslissing kan evenwel onder invloed van geweld uitgesteld worden (Supra, nr. 231). De wet houdt 

geen rekening met dit gegeven zodat ook in deze situatie een vorm van gedwongen ouderschap kan 

ontstaan. 

520. Het recht wijst de vrouw die een bio-fysiologische band heeft met het kind aan tot juridische 

moeder van dat kind. Die vrouw heeft niet noodzakelijk een genetische band met het kind. De 

problemen rijzen vooral in het kader van draagmoederschap, Supra, nr. 498. Bij ontstentenis van een 

overeenkomst inzake draagmoederschap, dient aangenomen te worden dat de bio-fysiologische 

moeder steeds de wensmoeder is. De rol van de genetische moeder blijft beperkt tot donor. In het 

kader van een overeenkomst met een fertiliteitscentrum wordt dit zelfs uitdrukkelijk bepaald.  

 

B. Na het ontstaan van een sociale werkelijkheid 

521. Na het ontstaan van een sociale werkelijkheid is iedere vorm van betwisting van het 

juridische ouderschap (vrijwel1606) uitgesloten. Dit kan leiden tot gedwongen vaderschap ingeval de 

sociale ouder slechts dan pas tot de vaststelling komt dat hij niet de genetische vader is van het kind 

en ingevolge die kennis het kind niet meer als zijn kind wenst op te voeden. Hoewel het recht die 

persoon op gedwongen wijze aanduidt tot juridische vader, kan moeilijk worden ontkend dat als die 

man niet meer de wil heeft om het kind op te voeden, de gevestigde afstammingsband wellicht ook 
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 Zie GwH 3 februari 2011, nr. 20/2011 alwaar het Hof oordeelde dat er een belangenafweging moet gebeuren ingeval de 
betrokkene anders slechts over een theoretisch en illusoir betwistingsrecht beschikt. 
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niet meer functioneel zal blijven. Voor de genetische vader die zijn rol als juridische vader wel wil 

opnemen, zit er niets anders op dan het kind te adopteren. Daarvoor is echter vereist dat de 

genetische vader (opnieuw) een duurzame affectieve relatie heeft met de juridische moeder, zoniet 

zou na adoptie het kind ook de afstammingsband langs moederszijde geheel of gedeeltelijk verliezen.  

 

C. Het probleem van de ‘identiteit’ 

522. In de situatie waarbij er een opdeling bestaat tussen het genetische ouderschap en het 

sociale ouderschap, waarbij dit laatste juridisch werd verankerd, kan de vraag rijzen naar de 

‘identiteit’ van het kind.1607 Zoals aangegeven (Supra, nr. 110), benadrukt de rechtsleer alsmaar meer 

het belang van deze functie.1608 De wetgever erkende dit zelfs uitdrukkelijk in het adoptierecht. 

Hoewel er weliswaar geen informatieverplichting rust op de juridische ouders, blijkt dat een kind dat 

toch geïnformeerd werd soms de nood heeft om deze gegevens te kennen (Supra, nr. 112). Bij 

medisch begeleide voortplanting met behulp van gameten van een onbekende donor, worden deze 

gegevens niettemin geheim gehouden.  

 

§ 6. De feitelijke onmogelijkheid om gezag uit te oefenen 

523. De oorzaken waarom één van de personen die het recht aanwijst tot juridische ouder niet 

meer de facto gezag kan uitoefenen zijn uiteenlopend. Deze kunnen tijdelijk dan wel definitief tot 

gevolg hebben dat die persoon het gezag niet meer kan uitoefenen. Vast staat dat de onmogelijkheid 

op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze moet zijn vastgesteld en dat de andere juridische ouder, 

voor zover die er is (Infra, nr. 528), alleen het gezag uitoefent.  

 

524. Het is echter mogelijk dat de overblijvende ouder helemaal niet of zich slechts zeer beperkt 

heeft ingelaten met de opvoeding van het minderjarige kind. Vaak bestaat er in die situatie een 

derde die de facto het gezag reeds enige tijd uitoefent over het minderjarige kind. Welnu, ingeval de 

overblijvende ouder de afgifte van het kind vraagt, kan de derde dit weigeren op grond van het 

belang van het kind. De rechter kan de feitelijke materiële bewaring van het kind toekennen aan die 

derde. Dit laat in alle gevallen, zelfs indien de afgifte niet wordt gevraagd, niettemin een 

gezagsvacuüm ontstaan (Supra, nr. 458). Het kind verblijft feitelijk weliswaar bij die derde; echter 

oefent die derde geen juridisch gezag uit over het kind. De verhouding tussen de overblijvende ouder 

en de derde is niet wettelijk bepaald. De toepassing van de rechtsfiguur zelf is bovendien precair bij 

ontstentenis van een wettekst die de toepassingsvoorwaarden nauwkeurig bepaalt.  

 

Ook ingeval de overblijvende ouder wel een rol speelt in de opvoeding van het kind kan er een 

probleem inzake juridisch gezag rijzen. Het probleem is de rol van de stiefouder die in de 

onmogelijkheid verkeert om juridisch het gezag uit te oefenen. Deze stiefouder kan samen met die 

ouder enige jaren feitelijk mee het gezag over dat kind hebben uitgeoefend. De ongewilde breuk in 
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 Zie bv. de situatie waarbij de moeder anoniem beviel en het kind geadopteerd werd: L. AZOUX BACRIE, “Accès à la 
connaissance des origines personnelles et médiation” in G. TEBOUL (ed.), Procréation et droits de l’enfant, reeks Droit et 

Justice nr. 57, Brussel, Bruylant, 2004, (95) 96. 
1608

 Zie meer hierover: V. PROVOST, “Le droit de connaître ses origines personnelles : une évidence qui n’en est (peut-être) 
pas une", Journ.dr.jeun. 2007, afl. 263, (18) 18-20 ; Zie verder ook : D.W.J.M. PESSERS, "Liefde is niet genoeg. De betekenis 
van het verwantschapssysteem", Justitiële Verkenningen 1996, nr. 8, 46-55 ; J. VAN BROECK, "Het recht van een 
geadopteerde om zijn geboorteouders te kennen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan…", (noot onder EHRM 13 
februari 2003), TBBR 2003, 407-423. 
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de relatie kan niettemin tot gevolg hebben dat hij dit feitelijk gezag verliest. Het enige wat rest is, bij 

onenigheid met de overblijvende ouder, een recht op persoonlijk contact (art. 375bis BW). Het is niet 

uitgesloten, maar eerder hypothetisch, dat de rechter de feitelijke materiële bewaring zelfs in deze 

situatie toekent aan de stiefouder, onverminderd de juridische onzekerheid die daar uit voortvloeit 

(zie vorige alinea). Vergelijkbaar is de rol van derden die de ouder jaren hebben ondersteund in de 

opvoeding van het kind, zoals bv. grootouders. De grootouders genieten, bij onenigheid, echter wel 

van een principieel recht op persoonlijk contact (art. 375bis, eerste lid BW).  

§ 7. De rol van de verwekker 

525. Naast het gedwongen ouderschap dat het gevolg is van een geslaagd gerechtelijk onderzoek 

naar vaderschap, kan het kind ook opteren om een onderhoudsvordering in te leiden tegen zijn 

verwekker. De voorwaarde daartoe is dat het kind nog geen afstammingsband langs vaderszijde 

heeft en de persoon tegen wie de vordering wordt ingeleid gemeenschap in het wettelijke tijdvak 

van de verwekking heeft gehad met zijn juridische moeder (art. 336, eerste lid BW). Deze vordering 

gaat uit van een veronderstelling van afstamming, hetgeen bevestigd wordt in art. 338bis BW.1609  

 

De rol van de genetische vader wordt alzo beperkt tot onderhoudsplichtige t.a.v. het kind. De wil om 

de rol van de genetische vader te beperken hangt wellicht in sterke mate af van de relatie tussen die 

man en de juridische moeder. Zowel de wil van de genetische vader als de wil van de juridische 

moeder beletten de vestiging van een afstammingsband langs vaderszijde. Bovendien mag er geen 

sociale vader aanwezig zijn die een juridische afstammingsband wenst te vestigen met medewerking 

van de juridische moeder. De vraag rijst of de afwezigheid van een afstammingsband langs 

vaderszijde en de beperking tot een vordering tot levensonderhoud op zich wel steeds het belang 

van het kind dient. Bij ontstentenis van een sociale vader lijkt dit evident het geval te zijn indien de 

rechter in het kader van een procedure tot machtiging of een gerechtelijk onderzoek vaststelt dat de 

vestiging van een afstammingsband kennelijk strijdig is met het belang van het kind. Dit geldt ook in 

de situaties van verboden ouderschap. Tegen de verkrachter of de persoon die in een verboden 

graad van bloedverwantschap staat t.a.v. de juridische moeder, kan een vordering tot 

levensonderhoud, opleiding en opvoeding worden ingesteld. De vestiging van een afstammingsband 

is in die situaties niet mogelijk.  

526. Het is niet uitgesloten dat de genetische vader, de juridische moeder of het (minderjarige) 

kind nog een afstammingsband laat vestigen t.a.v. de genetische vader. In die situatie ontstaat er 

opnieuw een vorm van gedwongen ouderschap, zo dit tegen de wil in van de genetische vader 

gebeurt.  

 

527. Bij toepassing van MBV met gedoneerde gameten rijst de vraag wie als ‘verwekker’ 

aangemerkt moet worden. Buiten het juridische georganiseerde kader van MBV is de genetische 

vader niet aan te merken als ‘verwekker’ in de zin van art. 336 BW bij afwezigheid van 

geslachtsgemeenschap. Ingeval de donor een overeenkomst afsloot met een fertiliteitscentrum, kan 

evenmin een onderhoudsvordering tegen hem worden ingeleid. Het kind heeft bovendien geen 

keuze tussen een afstammingsvordering of een vordering tegen de verwekker ingeval de wensvader 

die niet gehuwd is met de wensmoeder aanvankelijk wel de overeenkomst tot MBV afsloot, maar 
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 Arbitragehof 12 mei 2004, EJ 2004, 110, noot F. SWENNEN; NjW 2004, 1024, noot G. VERSCHELDEN en RW 2004-05, 
851, noot T. ROBERT.  
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nadien weigert om het kind te erkennen. Enkel de vordering van het gerechtelijk onderzoek naar 

vaderschap is mogelijk.  

 

Dezelfde vaststelling geldt des te meer ingeval de echtgenote resp. lesbische partner van de 

juridische moeder aanvankelijk mee de overeenkomst tot MBV afsloot, maar nadien weigert het kind 

te adopteren. Het kind kan in dat geval tegen niemand een afstammingsvordering, noch een 

vordering tot betaling van een onderhoudsbijdrage inleiden.  

§ 8. Ontstentenis of desinteresse van personen met feitelijke band 

528. Het is mogelijk dat er geen personen met afstammingsband (meer) zijn die juridisch gezag 

kunnen of willen uitoefenen over het minderjarige kind. De situatie waarbij het minderjarige kind het 

voorwerp uitmaakt van een plaatsingsmaatregel in het kader van de bijzondere jeugdbescherming 

wordt buiten beschouwing gelaten.1610  

 

529. In de hypothese dat deze personen in de onmogelijkheid verkeren om het gezag uit te 

oefenen en aldus buiten hun wil de facto geen gezag meer kunnen uitoefenen, ontstaat de voogdij. 

Dit moet genuanceerd worden. De onmogelijkheid tot uitoefening van het gezag moet juridisch zijn 

vastgesteld in een akte of een vonnis. Is dat niet het geval, dan is onderstaande situatie (Infra, nr. 

530) van toepassing tot zolang de onmogelijkheid niet werd vastgesteld. De derde kan daartoe het 

O.M. aanspreken en na het ontstaan van de voogdij desgevallend aangewezen worden tot voogd.  

 

Ingeval de langstlevende of enige ouder die in de onmogelijkheid verkeert om het gezag uit te 

oefenen een voogd heeft aangewezen, dan wordt die persoon bij voorkeur door de vrederechter 

aangesteld tot voogd (art. 392 BW). Vereist is de wil van deze persoon om tot voogd aangewezen te 

worden en de ontstentenis van ernstige redenen m.b.t. het belang van het kind die uitsluiten dat de 

keuze wordt gevolgd.  

530. Ingeval de titularissen van het gezag het kind enige tijd toevertrouwen aan derden, rijst de 

vraag naar de rol van deze derden bij de uitoefening van het gezag. Het kan immers moeilijk worden 

ontkend dat zij de facto het gezag over het minderjarige kind uitoefenen. Gelet op het alles-of-niets 

beginsel (Supra, nr. 138) dat geldt naar Belgisch recht, kan de derde nooit geheel het juridische gezag 

verkrijgen over het minderjarige kind, tenzij hij een afstammingsband zou kunnen vestigen t.a.v. dat 

kind.  

 

De derde die toch enig juridisch gezag wil verkrijgen t.a.v. het minderjarige kind kan een 

overeenkomst inzake pleegvoogdij afsluiten. Daartoe is echter de medewerking van de personen met 

een afstammingsband vereist. Bovendien neemt de pleegvoogd de belangrijkste financiële 

verplichtingen op zich, zonder het juridische gezag in zijn geheel te verkrijgen. De rechtsleer 

bestempelt deze regelgeving om die reden als verouderd.1611  

Een verregaande oplossing bestaat in een adoptie van het kind door deze derde. De adoptie vereist 

echter de naleving van een aantal grondvoorwaarden gericht op het behoud van het juridische gezag 

                                                           
1610

 Zie art. 29-34 Jeugdbeschermingswet. 
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 Zie uitgebreid: S. BECQ, “Het juridisch statuut van de pleegouders”, RW 1980-81, (2035) 2053-2056. 
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bij de personen die reeds een gevestigde afstammingsband hebben met het kind. Bovendien 

overstijgen de gevolgen van een adoptie de vestiging van het juridische gezag.  

Voorts kan de derde die het kind enige tijd de facto opvoedt, voorkomen dat het kind plots wordt 

onttrokken aan hem. De rechter kan het recht van afgifte van het kind in hoofde van de juridische 

ouder(s) schorsen en de feitelijke materiële bewaring van het kind toekennen aan die derde. De 

toepassing van de rechtsfiguur van de feitelijke materiële bewaring is echter precair.  

Ten slotte kan de derde die een bijzondere affectieve band heeft ontwikkeld met het kind, bij 

onenigheid, een recht op persoonlijk contact doen gelden (art. 375bis BW).1612  

§ 9. Besluit 

531. Een eerste vaststelling is dat ook na de geboorte de feitelijke macht van de bio-fysiologische 

moeder die het recht steeds aanwijst tot juridische moeder tot uiting komt en m.n.: 

1° bij de toestemming tot adoptie van het kind door de echtgenote resp. lesbische partner van de 

juridische moeder. De relatiebreuk kan een adoptie op absolute wijze verhinderen; 

2° bij de toestemming tot adoptie van het kind door de wensmoeder ter uitvoering van een 

overeenkomst inzake draagmoederschap. De juridische moeder kan een adoptie op absolute wijze 

verhinderen;  

3° bij de wetenschap over het genetische vaderschap. De juridische moeder kan een man doen 

geloven dat hij de genetische vader is van het kind om alzo het kind te laten erkennen door die man; 

4° de juridische moeder kan een man omwille van de relatie aanzetten om het kind te erkennen, al 

dan niet met kwetsende bedoelingen jegens de genetische vader; 

5° de houding van de juridische moeder is bepalend voor de rol van de donor van gameten buiten 

het georganiseerde juridische kader voor MBV en in sommige gevallen zelfs binnen het 

georganiseerde juridische kader voor MBV. 

Daarnaast komt de feitelijke macht van de juridische moeder ook tot uiting in de door de wet 

georganiseerde toestemmingsvereisten, het recht van verzet en bij de opwerping van de exceptie 

van verkrachting. Merk bovendien op dat een bijzondere affectieve band tussen het kind en een 

derde maar kan ontstaan mits medewerking van de juridische moeder die ook daadwerkelijk het 

gezag over dat kind uitoefent.  

532. Er kan verder een spanningsveld tussen het genetische en het wensvaderschap worden 

onderkend. De echtgenoot of de man die mede de overeenkomst tot MBV afsloot met het 

fertiliteitscentrum, verleent de toestemming tot de daad van procreatie. De wet gaat er van uit dat 

deze toestemming noodzakelijkerwijze samenvalt met de wil om tot juridische ouder aangewezen te 

worden. Dit is echter niet noodzakelijk het geval. De echtgenoot die de toestemming verleende tot 

MBV wordt door het recht echter op onbetwistbare wijze tot juridische vader aangewezen, althans 

ingeval de vaderschapsregel werkt op het tijdstip van geboorte, zelfs indien de echtgenoot niet de wil 
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 G. VERSCHELDEN, “Filiation, adoption, autorité parentale et le droit aux relations personnelles en Belgique anno 2007” 
in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage, Antwerpen, Intersentia, 
2007, (53) 73, nr. 36. 
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had om tot juridische vader aangewezen te worden. Deze hypothese doet zich voornamelijk voor bij 

de uitvoering van een overeenkomst inzake draagmoederschap.  

 

533. Voorts ontstaat bij toepassing van medisch begeleide voortplanting met gedoneerde 

gameten een opsplitsing tussen het genetische ouderschap en het wensouderschap. Ingeval een 

afstammingsband zou worden gevestigd tussen de wensouder en het kind, reflecteert deze 

vastgestelde afstammingsband niet meer de genetische werkelijkheid van het kind. In die situatie 

weegt de functie van het afstammingsrecht als familierechtelijk aanknopingspunt op tegen de 

identificerende functie. 

 

Omgekeerd heeft de wetgever de keuze gemaakt dat de vestiging van een afstammingsband bij 

toepassing van de gewone regels inzake afstamming in abstracto een reflectie moeten vormen van 

wie een persoon genetisch afstamt. Bedoeld wordt dat het kind genetisch kan afstammen van die 

persoon langs vaderlijke zijde. Bijgevolg kan de ongelijkslachtige partner wel door middel van de 

gewone regels inzake afstamming een afstammingsband vestigen t.a.v. het kind ook al is hij met 

zekerheid niet de genetische vader, terwijl dit voor de gelijkslachtige partner van de juridische 

moeder is uitgesloten. De identificerende functie van het afstammingsrecht weegt aldus op tegen de 

functie als familierechtelijk aanknopingspunt. De adoptie die als een bijzondere maatregel van 

jeugdbescherming wordt benoemd, moet worden aangewend om een afstammingsband te vestigen 

t.a.v. de echtgenote of lesbische partner van de juridische moeder, zelfs indien reeds vóór de 

verwekking duidelijk is dat er geen wensvader is.  

534. De denkoefening bij uitstek is de verhouding tussen sociaal en genetisch ouderschap. Dit 

vergt een evenwichtsoefening doorheen heel het afstammingsrecht. Uit het onderzoek blijkt dat 

deze evenwichtsoefening enkel relevant is ingeval beide vormen van ouderschap niet verenigd zijn in 

hoofde van dezelfde persoon. Van belang is niet zozeer om de tegenstellingen te benadrukken, maar 

eerder op zoek te gaan naar de oorzaak om in bepaalde situaties het ene op het andere te laten 

primeren. Er kan echter wel worden benadrukt dat deze zoektocht is ingegeven ter behartiging van 

de functie van afstamming als familierechtelijk aanknopingspunt. Ingeval de identificerende functie 

van het afstammingsrecht benadrukt zou worden, dient immers de genetische waarheid steeds te 

primeren. Langs moederszijde kan daar nog de bio-fysiologische waarheid aan toegevoegd worden, 

onverminderd het vraagstuk of er in het belang van de ‘identiteit’, in voorkomend geval, niet beide 

feitelijke banden moeten geregistreerd worden.  

 

Vastgesteld kan worden dat een slechte afweging tussen sociaal en genetisch ouderschap leidt tot 

een vorm van gedwongen ouderschap. In hoofde van de sociale ouder die juridisch tot ouder wordt 

aangewezen, kan de misgelopen relatie met de juridische moeder, de laattijdige ontdekking van de 

ontstentenis van een genetische band of de binnen een juridisch kader verstrekte toestemming tot 

een bepaalde daad van MBV, een gebrek in de wil tot het opnemen van verantwoordelijkheden t.a.v. 

het kind blootleggen. Hoewel deze personen juridisch weliswaar tot ouder blijven aangewezen, 

vormt dit geen garantie dat zij feitelijk nog gezag (willen) uitoefenen. Dit geldt zelfs indien de 

genetische vader die ook dan pas op de hoogte is van het genetische vaderschap tot juridische vader 

wil aangewezen worden. In laatstgenoemde situatie leidt het gedwongen ouderschap in hoofde van 

de juridische ouder daarnaast tot een verboden ouderschap in hoofde van de genetische ouder. 
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535. Bij verboden ouderschap biedt de wet in sommige gevallen een alternatief, nl. een 

onderhoudsvordering tegen de verwekker. Dit geldt slechts voor die gevallen waar een kind werd 

verwekt zonder tussenkomst van een donor van gameten. Bij een lesbisch paar dat door middel van 

KID een kind liet verwekken, kan geen onderhoudsvordering tegen de echtgenote of de lesbische 

partner die het kind niet wenst te adopteren, worden ingeleid.  

 

Daarnaast biedt de onderhoudsvordering tegen de verwekker de mogelijkheid om gedwongen 

ouderschap te voorkomen. Keerzijde is dat het kind geen afstammingsband langs die zijde verkrijgt of 

mag verkrijgen. De genetische vader die in een bloedschennige verhouding staat tot de juridische 

moeder wordt bijgevolg steeds als derde behandeld en kan geen gezag verkrijgen over het 

minderjarige kind. Zelfs een adoptie zonder het (gedeeltelijke) verlies van de reeds vastgestelde 

afstammingsband is uitgesloten.  

536. Een ander vraagstuk dat de toetsing van de feitelijke opgroeisituaties aan het recht oplevert, 

is de rol van de stiefouder. Het recht biedt slechts in twee situaties een kader aan voor de 

stiefouder.1613 

 

Ten eerste in de situatie waar er geen twee juridische ouders zijn en de stiefouder de wil heeft om 

niet enkel gezag, maar ook een afstammingsband te vestigen t.a.v. dat kind. De relatie tussen 

stiefouder en de enige juridische ouder is van doorslaggevend belang.  

Ten tweede in de situatie waar er weliswaar twee juridische ouders zijn, maar één van beide ouders 

bekommerd zich niet (meer) om het kind of brengt het kind in gevaar, terwijl de stiefouder de wil 

heeft om niet enkel gezag, maar ook een afstammingsband te vestigen t.a.v. dat kind. Opnieuw is de 

relatie tussen stiefouder en de ouder die het juridische gezag uitoefent van doorslaggevend belang.  

Daarbuiten heeft de stiefouder geen juridisch gezag over het minderjarige kind. Bij een relatiebreuk 

of na vooroverlijden van de echtgeno(o)t(e) resp. partner, blijven er voor de stiefouder niet veel 

mogelijkheden over. Hij kan op grond van een bijzondere affectieve band een recht op persoonlijk 

contact eisen, maar dit verleent hem geen juridisch gezag over het minderjarige kind. Daarnaast kan 

hij de afgifte van het kind over wie hij reeds enige tijd de facto het gezag uitoefent weigeren, en de 

rechter verzoeken de feitelijke materiële bewaring over het kind aan hem toe te kennen. 

Laatstgenoemde rechtsfiguur is echter precair, zowel wat betreft de toepassing ervan als naar de 

gevolgen toe. De stiefouder verkrijgt op die wijze geen juridisch gezag over het minderjarige kind.  

De enige manier om juridisch gezag te verkrijgen zonder afstammingsband is de situatie waarin beide 

juridische ouders in de onmogelijkheid verkeren om het gezag uit te oefenen. Alsdan kan hij tot 

voogd worden aangesteld.  

537. Ten slotte is de rol van de persoon die feitelijk gezag uitoefent over een minderjarig kind niet 

of slechts gebrekkig wettelijk omkaderd.  

 

Ten eerste vormt een adoptie in die situatie niet steeds een adequate oplossing. De gevolgen van de 

adoptie overstijgen de loutere vestiging van juridisch gezag. Dit is niet noodzakelijk de bedoeling van 
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 Zie over het gebrek aan wettelijke omkadering en de noodzaak daartoe: A. VANDEKERCKHOVE, “Vanuit het 
Kinderrechtencommissariaat. Zorgouderschap? Meerdere ouderschapsstatuten voor één kind?”, TJK 2006, (256) 256-257. 
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de betrokkenen. De adoptie heeft ook een definitieve overdracht van het juridische gezag tot gevolg, 

zodat tijdelijke situaties op die manier niet ondervangen kunnen worden. Daarnaast wordt geheel 

het juridische gezag overgedragen. Ook op dit punt is de adoptie niet steeds aangepast aan de 

feitelijke situatie. Rest nog de opmerking dat de adoptie een zwaarwichtige gerechtelijke procedure 

vergt die, onverminderd de tijd en de kosten die eraan verbonden zijn, de subsidiariteit sterk 

benadrukt. Van de juridische ouders mogen geen opvoedingsinspanningen meer te verwachten 

vallen.  

Ten tweede is de pleegvoogdij een verouderde instelling die, onverminderd de vraag of de juridische 

ouders wel steeds in mogelijkheid verkeren om hun toestemming te geven, tot de overdracht leidt 

van de belangrijkste financiële verplichtingen en enkele bevoegdheden van juridisch gezag. Dit maakt 

de pleegvoogdij weinig aantrekkelijk. 

Ten derde is de feitelijke materiële bewaring een rechtsfiguur die zowel wat betreft de 

toepassingsvoorwaarden als de gevolgen zeer precair is. De rechtsfiguur laat weliswaar toe dat een 

kind niet plots uit zijn vertrouwde omgeving wordt ontrokken. De derde verkrijgt op die manier 

echter geen juridisch gezag over het kind.  

Ten vierde biedt het recht op persoonlijk contact slechts een oplossing voor het onderhouden van 

bijzondere banden van affectie en verkrijgt de derde geenszins juridisch gezag over het kind.  
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HOOFDSTUK 4. BESLUIT 

Afdeling 1. Positiefrechtelijke beginselen van de vestiging van gezag over minderjarigen 

538. Uit de eerste drie hoofdstukken volgt dat het recht bij de organisatie van de vestiging van 

gezag over minderjarigen vertrekt vanuit volgende beginselen die geacht worden het belang van het 

minderjarige kind in abstracto te dienen: 

1° het kind heeft er belang bij dat de persoon die tot juridische gezagsdrager wordt aangewezen ook 

de wil heeft om dat gezag de facto uit te oefenen; 

2° het kind heeft er belang bij dat het twee gezagsdragers heeft die duurzaam en affectief 

samenleven, bij ontstentenis twee gezagsdragers en, indien niet anders mogelijk, één gezagsdrager; 

3° het kind heeft er belang bij dat een gezagsdrager zo snel als mogelijk juridisch wordt aangewezen; 

4° het kind heeft er belang bij dat het geen gezagsdrager verkrijgt die in een verwerpelijke relatie 

staat tot de reeds aangewezen gezagsdrager; 

5° het kind heeft er belang bij dat de aangewezen gezagsdragers ook bij voorrang dat gezag de facto 

uitoefenen (subsidiariteitsbeginsel); 

6° het kind heeft er belang bij dat ingeval de gezagsdrager het gezag de facto niet meer uitoefent of 

op schadelijke wijze en naar de toekomst toe niet meer zal uitoefenen, de gezagsdrager wordt 

vervangen door een nieuwe gezagsdrager die wel het gezag de facto (zal) uitoefen(t)(en); 

7° de gezagsdragers worden bij de vestiging van nieuwe banden van gezag alsook bij de inperking van 

het bestaande gezag, geacht de belangen van het kind het beste te kunnen beoordelen; 

8° het kind heeft er belang bij dat het de ontstane bijzondere banden van affectie kan onderhouden; 

9° het kind heeft belang bij stabiliteit in het opvoedingsmilieu en continuïteit in de opvoeding; 

10° het kind oordeelt het beste zelf over zijn belangen in de mate dat hij daartoe feitelijk bekwaam 

is. 

539. Voornoemde beginselen komen in sommige situaties in botsing met elkaar. Ofwel bepaalt de 

wet welk beginsel alsdan primeert. In andere gevallen laat de wet deze afweging over aan de rechter 

of aan het minderjarige kind zelf.  

 

Bij de toetsing in concreto aan ‘het belang van het kind’ houdt de rechter rekening met voornoemde 

beginselen en poogt het die te verzoenen. Ingeval bepaalde beginselen strijdig zijn met elkaar, moet 

de rechter oordelen aan welk beginsel in concreto meer gewicht gehecht moet worden. In sommige 

gevallen hecht de wet zelf meer gewicht aan een bepaald beginsel zoals bijvoorbeeld bij de vestiging 

van een afstammingsband.  

540. Uit het onderzoek blijkt ook dat het beginsel van de subsidiariteit vaak wordt afgewogen 

tegen het beginsel van de stabiliteit in het opvoedingsmilieu en de continuïteit in de opvoeding. De 

toenemende spanning op dit vlak houdt verband met de gewijzigde sociale realiteit en de mate 

waarin het recht rekening houdt met deze nieuwe realiteit.  
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541. Alsmaar meer wordt voor ogen gehouden dat de vestiging van gezag niet iets is dat van 

bovenaf wordt opgelegd, maar in functie staat van een bepaald doel. Dat doel bestaat erin te zorgen 

dat de personen die het recht aanwijst tot gezagsdragers ook daadwerkelijk dat gezag zullen 

uitoefenen met als leidmotief de zorg, de bescherming en de socialisering van het minderjarige kind. 

De wet wil een functioneel gezag vestigen, nl. een gezag dat wordt beleefd in affectieve banden en 

waarvan de rechten en plichten die voortvloeien uit dat gezag de facto vrijwillig worden uitgevoerd. 

Deze zienswijze die afgeleid kan worden uit de diverse evenwichtsoefeningen die de wetgever de 

voorbije hervormingen maakte en alwaar hij in toenemende mate aandacht schenkt aan de sociale 

realiteit die goed functioneert, noopt diezelfde wetgever om ook rekening te houden met nieuwe 

realiteiten.  

 

Afdeling 2. Vraagstukken en uitdagingen bij de vestiging van gezag over minderjarigen 

§ 1. Algemeen 

542. De ontwikkelingen beschreven in het inleidende deel hebben het recht geplaatst voor nieuwe 

uitdagingen. De wetgever heeft er ten dele reeds op ingespeeld, maar zoals aangetoond in het derde 

hoofdstuk, blijven een aantal discrepanties rijzen tussen recht en realiteit. De aanpassingen van het 

recht door de wetgever zijn na de jaren ’90 vooralsnog beperkt gebleven tot de actualisering van de 

bestaande rechtsregels op het niveau van de grondslagen. Enkel bij de rechtsfiguur adoptie werden 

ook de leidende beginselen ten dele herdacht, mede in het licht van het Haagse adoptieverdrag. De 

vraag of recht en realiteit op elkaar moeten aansluiten wordt in het tweede deel beantwoord. Zoals 

hoger aangegeven (Supra, nr. 541), lijkt de wetgeving in toenemende mate daar van uit te gaan.  

 

543. Er rijzen actueel twee grote categorieën van vraagstukken m.b.t. de vestiging van gezag over 

minderjarigen. Ten eerste de traditionele vraagstukken die verband houden met het spanningsveld 

tussen genetisch/bio-fysiologisch ouderschap en sociaal ouderschap, het spanningsveld tussen de 

feitelijke opvoeder en de juridische opvoeder en de vraag of vormen van absoluut verboden 

ouderschap gerechtvaardigd zijn. Ten tweede doen de ontwikkelingen op het vlak van de medisch 

begeleide voortplanting en van de samenlevingsvormen nieuwe fundamentele vraagstukken rijzen 

naar de functie van bepaalde rechtsfiguren zoals afstamming en adoptie, de rol van de donor, de rol 

van de nieuwe echtgeno(o)t(e) resp. partner van een ouder en de beperking van het gezag tot twee 

personen.  

 

§ 2. Traditionele vraagstukken inzake gezag over minderjarigen 

A. Spanningsveld tussen genetisch resp. bio-fysiologisch ouderschap en sociaal ouderschap 

544. De zoektocht naar een evenwicht tussen genetisch resp. bio-fysiologisch ouderschap en 

sociaal ouderschap is niet nieuw. De wetgever tracht om een functioneel gezag te vestigen. 

Problemen rijzen er telkens de genetische resp. bio-fysiologische band niet samenvalt met de sociale 

band. Zoals in het vierde hoofdstuk werd aangetoond, vertoont deze evenwichtsoefening nog een 

aantal gebreken.  

 

Vastgesteld kan worden dat een slechte afweging tussen sociaal en genetisch resp. bio-fysiologisch 

ouderschap leidt tot een vorm van gedwongen ouderschap. De evenwichtsoefening is aan een 
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herdenking toe telkens er een breuk ontstaat in de sociale band tussen de juridische ouder en het 

minderjarige kind als gevolg van de discrepantie die er blijkt te bestaan tussen sociaal en genetisch 

resp. bio-fysiologisch ouderschap. Deze vaststelling is eens te meer relevant ingeval er een genetisch 

resp. bio-fysiologische ouder is die wel de wil heeft om het kind als zijn kind op te voeden of de facto 

reeds een sociale band ermee heeft opgebouwd. Dit leidt in hoofde van die ouder tot een vorm van 

verboden ouderschap. 

B. Spanningsveld tussen de feitelijke opvoeder en de juridische opvoeder 

545. Een ander gekend pijnpunt is de vraag welke juridische rol er toebedeeld moet worden aan 

personen die reeds enige tijd de facto gezag uitoefenen over het kind (zgn. ‘pleegouders’) buiten 

enige duurzame affectieve relatie met één van de juridische ouders om. Reeds in de jaren ’70 heeft 

het Hof van Cassatie hier een oplossing trachten aan te geven. De rechtspraak en rechtsleer zijn die 

oplossing gevolgd. Door het ontbreken van een wettelijke bepaling zijn zowel de 

toepassingsvoorwaarden als de rechtsgevolgen onduidelijk. Vast staat dat de derde geen juridisch 

gezag verkrijgt over het minderjarige kind. 

 

Met dit vraagstuk wordt het fundamentele beginsel dat juridisch gezag enkel aan twee personen met 

een afstammingsband kan toekomen in vraag gesteld. Kunnen (bepaalde) componenten van juridisch 

gezag niet (tijdelijk) worden gevestigd in hoofde van de feitelijke opvoeders? 

C. Verwerpelijke relaties leiden tot verboden ouderschap 

546. Een laatste traditioneel vraagstuk inzake de vestiging van gezag over minderjarigen is of het 

recht, omwille van de banden tussen de genetische ouders, mag verhinderen dat een 

afstammingsband t.a.v. één van hen wordt vastgesteld. Dit leidt er immers toe dat een minderjarig 

kind vaak slechts met één persoon maar een afstammingsband kan vestigen en aldus één persoon 

heeft die juridisch gezag over hem uitoefent.  

 

§ 3. Nieuwe fundamentele vraagstukken inzake gezag over minderjarigen  

A. Medisch begeleide voortplanting en de vestiging van gezag 

547. Medisch begeleide voortplanting leidt er toe dat er een doelbewuste discrepantie kan 

ontstaan tussen het wensouderschap en het genetische ouderschap telkens er een beroep wordt 

gedaan op gameten van een persoon die niet de wil heeft om tot juridische ouder aangewezen te 

worden.  

 

Het eerste fundamentele vraagstuk dat uit deze vaststelling rijst is welke functie het 

afstammingsrecht moet vervullen. Moeten de vastgestelde afstammingsbanden een weergave zijn 

van de ‘genetische’ resp. ‘bio-fysiologische’ identiteit of moet het afstammingsrecht blijven fungeren 

als familierechtelijk aanknopingspunt?1614 Bij de weergave van de ‘identiteit’ rijst de vraag of dit 

slechts in abstracto of ook in concreto de genetische banden met twee personen moet reflecteren. 

Bedoeld wordt of het volstaat dat de weergave genetisch mogelijk is dan wel of het ook 

daadwerkelijk correct moet zijn. Indien het afstammingsrecht de rol van familierechtelijk 

                                                           
1614

 Vgl. Nederland: S.F.M. WORTMANN, “Ouderschap in verandering. Flexibilisering van het familierecht?”, Justitiële 

Verkenningen 1996, nr. 8, (70), 70. 
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aanknopingspunt moet blijven vervullen, moet de wetgever dan voorzien in een registratiesysteem 

teneinde een kind toe te laten zijn genetische identiteit te achterhalen?1615  

548. Een tweede vaststelling is dat het recht de rol van ‘donor’ en ‘wensouder’ slechts zeer 

gebrekkig omkadert, nl. enkel bij de tussenkomst van een fertiliteitscentrum en voor een kind 

geboren binnen een huwelijkse relatie. De ‘donor’ is in beginsel volkomen anoniem en heeft volgens 

het recht geen uitstaans met de opvoeding van het kind. De vraag rijst wie geplaatst kan worden 

onder de noemer ‘donor’ en of er geen juridische rol moet toekomen aan die persoon ingeval die 

toch een sociale band met het kind ontwikkelt? 

 

549. Een derde pijnpunt is het draagmoederschap dat leidt tot een discrepantie tussen het bio-

fysiologische ouderschap en het wensouderschap. Hoewel het recht het fenomeen als dusdanig niet 

verbiedt, zijn alle juridische bepalingen geschreven vanuit het perspectief dat de bio-fysiologische 

moeder ook daadwerkelijk de wensmoeder is. Gevolg daarvan is dat de draagmoeder de Belgische 

wetgeving moet ontwijken door in het buitenland anoniem te bevallen of dat het kind reeds vanaf 

zijn geboorte verwikkeld geraakt in allerhande procedures opdat de wensmoeder uiteindelijk ook tot 

juridische moeder wordt aangewezen. Het komt de wetgever toe om daar uitdrukkelijk stelling over 

in te nemen en, in voorkomend geval, bepaalde vormen van het draagmoederschap wettelijk te 

omkaderen.  

 

550. Een laatste uitdaging is het gevolg van een combinatie van de ontwikkelingen inzake medisch 

begeleide voortplanting en samenlevingsvormen. Het recht heeft op dit punt een nieuwe vorm van 

verboden ouderschap ingevoerd. Het is de lesbische echtgenote of partner van de bio-fysiologische 

moeder niet toegestaan om bij toepassing van de gewone regels inzake afstamming een 

afstammingsband te vestigen t.a.v. het kind verwekt met donorsperma. Wil de echtgenote of partner 

een afstammingsband vestigen, dan moet zij het kind adopteren. Zowel de wil van de juridische 

moeder als de relatie tussen de juridische moeder en de meemoeder kunnen dit op absolute wijze 

verhinderen waardoor het kind in beginsel slechts met één persoon een afstammingsband verkrijgt. 

Opnieuw rijst de fundamentele vraag of het afstammingsrecht moet fungeren als familierechtelijk 

aanknopingspunt dan wel een weergave moet vormen van de ‘identiteit’. Ingeval dit laatste wordt 

aangenomen, moet dan aan de meemoeder juridisch geen rol worden toebedeeld op het vlak van 

het gezag zelfs indien de juridische moeder haar medewerking weigert te verlenen?  

 

B. Nieuw en anders samengestelde gezinnen en de vestiging van gezag 

551. De toename van het aantal nieuw (anders) samengestelde gezinnen werpt ook nieuwe 

vraagstukken op aangaande de vestiging van gezag over minderjarigen. De vraag rijst welke rol aan 

de stiefouder die mede het minderjarige kind opvoedt, juridisch toebedeeld moet worden. Moet die 

persoon juridisch gezag kunnen uitoefenen over het minderjarige kind? Vastgesteld werd immers dat 

in vele feitelijke situaties de stiefouder of partner van een ouder de facto het minderjarige kind mee 

opvoedt. 

 

Daaruit volgen een drietal deelvragen. Ten eerste rijst de vraag of er een opdeling kan worden 

gemaakt tussen personen die gezag uitoefenen en personen die een afstammingsband hebben met 
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 Vgl. H. CASMAN, “Actueel Belgisch afstammingsrecht in vogelvlucht”, Not.Fisc.M. 2008, (119) 130.  
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het kind. Ten tweede rijst de vraag of de relatie na de geboorte een rol kan spelen bij de vestiging van 

gezag over minderjarigen. Ten derde rijst de vraag of (bepaalde componenten van) het juridische 

gezag niet gevestigd kan worden in hoofde van meer dan twee personen, los van het bestaan van 

een afstammingsband.  
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DEEL II. MENSENRECHTELIJKE GRONDSLAGEN EN BEGINSELEN VAN GEZAG OVER 

MINDERJARIGEN 

 

Inleiding 

552. De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de Europese en internationale 

mensenrechtelijke verdragsteksten die al dan niet rechtstreekse werking hebben in de interne 

rechtsorde, beïnvloeden in belangrijke mate de nationale regels inzake de vestiging van gezag over 

minderjarigen. De trend naar harmonisering en zelfs uniformisering van de wetgeving van de diverse 

Staten in Europa heeft de laatste decennia daarnaast talrijke Europese organen aangezet om op zoek 

te gaan naar beginselen die in zekere zin een Europese consensus op dit vlak vertolken. Het resultaat 

zijn talrijke aanbevelingen en ‘white papers’ die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks de vestiging van 

gezag over minderjarigen tot voorwerp hebben.  

 

In dit tweede deel worden in eerste instantie de beginselen geanalyseerd die vanuit grondwettelijk 

en mensenrechtelijk perspectief bij de uitwerking van de vestiging van gezag over minderjarigen 

moeten gerespecteerd worden. Het onderzoek van deze beginselen is essentieel bij de uitwerking 

van een coherent systeem dat ook de hogere rechtsnormen wil eerbiedigen. Vele instrumenten 

bieden naast beginselen echter ook mogelijke grondslagen ter eerbiediging van deze beginselen aan. 

Uiteraard worden die potentiële grondslagen van naderbij geanalyseerd. De besluiten van deel I 

worden getoetst aan de bevindingen van het onderzoek. Alzo wordt in deel II de pijnpunten van het 

positieve recht vanuit mensenrechtelijk perspectief blootgelegd en reeds de contouren voor een 

oplossing aangereikt. Die pijnpunten vormen de vraagstukken waarvoor in deel III op basis van een 

functionele rechtsvergelijking naar oplossingen wordt gezocht. 

553. De lijst met verdragen, aanbevelingen en ‘white papers’ is zeer lang. Een studie van al deze 

instrumenten overstijgt het voorwerp van dit proefschrift.1616 Er wordt geopteerd om die 

instrumenten er uit te lichten die een fundamentele impact hebben op de Belgische rechtsorde 

omwille van het gezag dat zij uitstralen. Dit zijn het EVRM en het IVRK. 

 

Er wordt voorts geopteerd om hetzelfde denkkader als in deel 1 te hanteren (Supra, nr. 93). In 

tegenstelling tot het positieve recht besproken in deel 1, moet er rekening worden gehouden met de 

eigenheid van de in dit deel besproken instrumenten. Sommige instrumenten geven enkel beginselen 

weer en geen grondslagen.  

554. In het eerste hoofdstuk van dit deel wordt de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof 

aangaande de vestiging van gezag over minderjarigen geanalyseerd. Het tweede hoofdstuk wordt 

volledig gewijd aan een studie van de grondslagen en beginselen die volgen uit het EVRM. In het 

derde hoofdstuk worden de grondslagen en beginselen die volgen uit het IVRK geanalyseerd.  

 

HOOFDSTUK 1. GRONDWETTELIJKE BEGINSELEN  
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 Voor een overzicht tot januari 2007: K. BOELE-WOELKI, F. FERRAND, C. GONZALEZ BEILFUSS, M. JANTERA-JAREBORG, N. 
LOWE, D. MARTINY en W. PINTENS, Principles of European Family Law Regarding Parental Responsabilities, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 15-19; Zie voor een overzicht van alle Kinderrechtenverdragen: E. HILWIG en C. TOFAN (eds.), Children’s 

Rights. Selected Documents, Vol. I en II, AH Oisterwijk, International Courts Association Press, 2008, resp. 548 en 595 p.  
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Afdeling 1. Ratio legis en perspectief  

§ 1. Ratio legis 

555. Zoals hoger aangegeven (Supra, nr. 93), heeft de analyse van de ratio legis tot doel een beeld 

te vormen van de rol die de rechtsfiguur vandaag in het burgerlijk recht vervult, kortom: waartoe 

dient de rechtsfiguur? Het Grondwettelijk Hof heeft in meerdere arresten expliciet de rol van het 

afstamming- en adoptierecht kenbaar gemaakt. Dit wordt hierna geanalyseerd. 

 

556. De functie die het ouderlijk gezag vervult, wordt door het Grondwettelijk Hof duidelijk 

verwoord in een arrest van 8 oktober 20031617. In die zaak werd het Hof uitgenodigd om uitspraak te 

doen over de prejudiciële vraag of de artikelen 371 e.v. BW de artikelen 10 en 11 Gw. schenden in 

zover het ouderlijk gezag enkel kan worden toegekend aan personen die met een kind een 

afstammingsband hebben. Het Hof verfijnde deze vraag tot de situatie waarin het kind slechts een 

enkele ouder heeft ten aanzien van wie de afstamming vaststaat, maar op duurzame wijze heeft 

geleefd binnen een gezin dat uit die ouder en een derde wordt gevormd die beiden instaan voor het 

onderhoud van het kind (r.o. B.1.).  

 

Volgens het Hof is het ouderlijk gezag een instituut dat in de eerste plaats bescherming beoogt te 

verlenen aan het minderjarige kind, dat vanwege zijn kwetsbaarheid en zijn fysieke en mentale 

onrijpheid, specifieke zorg dient te verkrijgen en een bijzondere bescherming moet genieten. Met 

het oog op het verlenen van dergelijke bescherming en uit zorg voor het belang van het kind en zijn 

socialisatie heeft de wetgever dat gezag in de eerste plaats opgedragen aan de ouders van het kind. 

Enkel wanneer er geen ouders zijn, wordt een beroep gedaan op een voogd, die doorgaans tot de 

familie van het kind behoort, aldus het Hof (r.o. B.2.). In het licht van deze vaststelling gaf het Hof als 

antwoord op de exceptie van niet-vergelijkbaarheid opgeworpen door de ministerraad dat de 

noodzaak om de verantwoordelijkheid inzake de bescherming en de socialisatie van kinderen toe te 

vertrouwen aan personen die bekwaam zijn om die verantwoordelijkheid op te nemen maakt dat de 

juridische relaties die elk kind onderhoudt met diegenen die het opvoeden zeer vergelijkbaar zijn 

(r.o. B.3.).  

Uit het voorgaande volgt dat het Hof van oordeel is dat de functie van het gezag over minderjarigen 

er in gelegen is om het kind bescherming te bieden, gelet op zijn kwetsbaarheid en zijn fysieke en 

mentale onrijpheid, en het te socialiseren. Het afstammingsrecht fungeert als familierechtelijk 

aanknopingspunt door die personen aan te wijzen die daartoe bekwaam zijn. Dit zijn in eerste 

instantie de ouders.  

557. De rol van het afstammingsrecht als familierechtelijk aanknopingspunt voor het bepalen wie 

bekleed is met juridisch gezag over een minderjarig kind, komt in de rechtspraak van het Hof ook tot 

uiting bij de beoordeling van de stiefouderadoptie. 

 

In een arrest van 3 mei 20001618 aangaande de prejudiciële vraag of het verlies van het titularisschap 

van het ouderlijk gezag in hoofde van de ouder bij een gewone adoptie door diens feitelijk 
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 Nr. 134/2003.  
1618

 Nr. 49/2000, BS 5 juli 2000, RW 2000-01, 687, noot F. SWENNEN; JLMB 2000, 1063, noot D. PIRE; JT 2000, 536, noot Y.-
H. LELEU.  
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samenlevende partner, en dit in tegenstelling tot de gewone adoptie door diens echtgenoot, niet 

strijdig is met art. 10 en 11 Gw., oordeelde het Hof dat de wetgever vermocht, rekening houdend 

met een geïnstitutionaliseerde vorm van duurzaam samenleven, redelijkerwijze in een uitzondering 

voorzien op wat hij, in geval van (eenvoudige) adoptie door één enkele persoon, als een normaal 

gevolg van het ouderlijk gezag heeft kunnen beschouwen (r.o. B.3.2.). In een ander arrest van 

dezelfde datum1619 aangaande een volle adoptie door de feitelijk samenlevende partner van de 

ouder oordeelde het Hof dat de wetgever, doordat de volle adoptie de juridische band doet 

ophouden die het kind met zijn oorspronkelijke familie verbindt, zelfs ten aanzien van zijn moeder, 

terwijl het met haar blijft samenleven en zij een feitelijk gezin vormt met de adoptant, een maatregel 

heeft genomen die kennelijk onevenredig is met het nagestreefde doel (r.o. B.7.). Dat doel bestaat er 

in het kind, via de adoptie, te plaatsen in een milieu waarin verwantschapsbanden tot stand kunnen 

komen die vergelijkbaar zijn met de biologische afstamming. Het Hof verwijst tevens naar de 

opvatting van de wetgever dat het in het belang van het kind is dat het wordt opgevoed in een 

natuurlijk milieu waar alleen een koppel voor kan zorgen (r.o. B.6.).  

In een arrest van 28 november 20011620 aangaande het onderscheid in behandeling tussen de 

persoon die het kind van zijn echtgenote gewoon adopteert en de persoon die het kind van zijn 

wettelijk samenwonende partner gewoon adopteert, oordeelde het Hof dat het verlies van het 

ouderlijk gezag na adoptie in hoofde van de ouder die het ouderlijk gezag uitoefende vóór de adoptie 

in laatstgenoemde situatie en die blijft samenleven met het kind, dermate onredelijk is dat het de 

jeugdrechter ertoe kan aanzetten de homologatie van de adoptie te weigeren, zelfs indien hij 

vaststelt dat zij het belang van het kind zou dienen (r.o. B.7.).  

Deze uitspraken tonen aan dat het Hof van oordeel is dat ook de adoptie als familierechtelijk 

aanknopingspunt fungeert door aan te geven wie bekleed wordt met juridisch gezag over een 

minderjarig kind. Dit gevolg van de adoptie is zelfs dermate gewichtig dat het meermaals de kern 

vormde van de prejudiciële vraag. Het is immers de vaststelling dat de adoptie door de feitelijk 

samenlevende resp. wettelijk samenwonende partner tot gevolg heeft dat de samenlevende resp. 

samenwonende ouder het ouderlijk gezag verliest die aanleiding gaf tot de prejudiciële vragen.  

558. In de visie van het Hof is het adoptierecht een subsidiair familierechtelijk aanknopingspunt. In 

een arrest van 6 november 19971621 oordeelde het Hof dat de volle stiefouderadoptie tot doel heeft 

om het geadopteerde kind het voordeel van een dubbele afstamming te geven in het kader van een 

gezin samengesteld rond twee echtgenoten (r.o. B.3.). In die optiek wil de logica van het instituut dat 

het geadopteerde kind juridisch twee banden van afstamming van verschillende aard geniet: de 

gehandhaafde band van oorspronkelijke afstamming ten aanzien van zijn verwekker, en de band van 

adoptieve afstamming ten aanzien van de adopterende echtgenoot (r.o. B.6.). De oplossing die er in 

bestaat het kind te laten adopteren door zijn verwekker, echtgenoot van de adoptant, is slechts 

mogelijk indien die verwekker alle voorwaarden van de volle adoptie vervult en is, zelfs dan, een 

nutteloze kunstgreep (r.o. B.6.). Daarmee stelde het Hof een einde aan de discussie die rees in de 

rechtsleer aangaande de juridische gevolgen van een volle stiefouderadoptie op de vastgestelde 

afstammingsband van de geadopteerde t.a.v. de echtgenoot of echtgenote van de adoptant (Infra, 
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nr. 615). Met dit arrest is duidelijk geworden dat de vrouw die het kind baarde en aldus bij 

toepassing van de gewone regels inzake afstamming van rechtswege een afstammingsband heeft 

t.a.v. het kind, na adoptie van het kind door haar echtgenoot, niet opnieuw het kind hoeft te 

adopteren. De oorspronkelijke afstammingsband blijft behouden.  

 

In een arrest van 20 mei 19981622 komt de voorrang van de gewone afstammingsband nog beter tot 

uiting. In de rechtsleer vóór dit arrest bestond betwisting aangaande de gevolgen van de 

afstammingswet van 31 maart 1987 voor wat betreft kinderen die vóór die wet door hun moeder zijn 

geadopteerd (zgn. “regulariserende adopties”). Volgens de ene stelling hielden die kinderen, door de 

inwerkingtreding van deze wet op adoptieve kinderen te zijn. Volgens de andere stelling liet deze wet 

regelmatig verworven toestanden bestaan en bleven de bedoelde kinderen, ook na de 

inwerkingtreding van voornoemde wet, adoptieve kinderen (r.o. B.3.1.). Het belang van de gevolgde 

interpretatie komt tot uiting in de gevolgen van de vaststelling van een afstammingsband t.a.v. een 

derde. Ingeval het kind reeds geadopteerd was, genereert de vaststelling van een afstammingsband 

immers slechts gevolgen voor zover deze niet strijdig zijn met de adoptie (oud art. 362, tweede lid 

B.W.). Dit leidt er o.m. toe dat deze derde niet bekleed wordt met het ouderlijk gezag (r.o. B.5.). 

Volgens het Hof is deze bepaling op zich in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever die 

inzake adoptie voorrang geeft aan het belang van het kind en m.n. ontstane sociale en affectieve 

banden beschermt alsook bescherming biedt tegen adopties die niet ingegeven zijn door het belang 

van het kind (r.o. B.7., zie verder Infra, nr. 620). Dit geldt echter niet indien de moeder haar eigen 

kind adopteert, aangezien er geen nieuwe sociale en affectieve banden ontstaan die beschermd 

moeten worden in geval van erkenning door een derde. De bepalingen van het afstammingsrecht 

vrijwaren in voldoende mate het belang van de geadopteerde (r.o. B.8.). Het Hof besloot dan ook dat 

laatstgenoemde interpretatie een maatregel vormt die niet pertinent is in het geval waarin de 

kinderen door hun moeder zijn geadopteerd (r.o. B.9.).  

Uit voorgaande uitspraken volgt dat het Hof van oordeel is dat adoptieve afstammingsbanden slechts 

kunnen worden gevestigd bij ontstentenis van gewone banden van afstamming tussen kandidaat-

adoptant en geadopteerde. De vestiging en het behoud van gewone banden van afstamming geniet 

volgens het Hof de voorkeur. Aldus verhoudt de adoptie als rechtsfiguur zich subsidiair aan de 

gewone banden van afstamming.  

559. Zoals hoger aangegeven (Supra, nr. 556), oordeelde het Hof in het arrest van 8 oktober 2003 

dat met het oog op het verlenen van bescherming en uit zorg voor het belang van het kind en zijn 

socialisatie, de wetgever het ouderlijk gezag in de eerste plaats heeft opgedragen aan de ouders van 

het kind. Enkel wanneer er geen ouders zijn, wordt een beroep gedaan op een voogd, die doorgaans 

tot de familie van het kind behoort aldus het Hof (r.o. B.2.). Bijgevolg verhoudt volgens het Hof ook 

de voogdij zich subsidiair aan het ouderlijke gezag. De voorrang wordt verleend aan het gezag 

uitgeoefend door personen met een vastgestelde afstammingsband.  

 

560. Het Hof houdt impliciet doch zeker ook rekening met de identificerende functie van de 

gewone regels inzake afstamming. Bedoeld wordt dat het Hof ook oog heeft voor het feit dat de 

gewone regels inzake afstamming in beginsel een weergave vormen van de personen van wie een 

kind genetisch afstamt.  
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In die optiek oordeelde het Hof in het arrest van 8 oktober 20031623 dat het aan de wetgever toekomt 

om te preciseren in welke vorm, onder welke voorwaarden en volgens welke procedure het ouderlijk 

gezag, in het belang van het kind, zou kunnen worden uitgebreid tot andere personen die geen 

afstammingsband met het kind hebben, aangezien de bepalingen van art. 371 tot 387bis BW niet 

naar analogie op de beoogde situatie kunnen worden toegepast (r.o. B.7.). In het arrest handelde het 

om een lesbisch paar dat besloten had door middel van KID een kind bij één van hen te laten 

verwekken. Na de geboorte voedde ze samen het kind op. Het kwam echter tot een breuk in de 

relatie en na enige betwistingen wilde beiden het akkoord tot gezamenlijke uitoefening van het 

ouderlijk gezag in een akkoordvonnis laten vaststellen. De jeugdrechter stelde echter vast dat dit niet 

mogelijk was en ondervroeg het Hof hierover bij wijze van prejudiciële vraagstelling. Door te 

oordelen dat het aan de wetgever toekomt om te bepalen hoe het ouderlijk gezag kan worden 

uitgebreid tot andere personen die geen afstammingsband hebben met het kind, en niet dat de 

regels inzake afstamming aangepast moeten worden, laat het Hof ruimte voor de identificerende 

functie van de gewone regels inzake afstamming. Het is aldus niet uitgesloten dat de wetgever de 

strakke binding tussen gezag en afstamming doorbreekt door een systeem uit te werken dat niet het 

afstammingsrecht, maar een autonome rechtsfiguur tot aanknopingspunt, hanteert. De wetgever 

heeft er bij wet van 18 mei 2006 (Supra, nr. 44) alvast voor geopteerd om de adoptie door paren van 

gelijk geslacht en adoptie door de gelijkslachtige partner van het kind van de andere mogelijk te 

maken om een oplossing te bieden in de beoogde situatie. Of dit een adequate oplossing is, wordt 

verder onderzocht (Infra, nr. 640). 

In een arrest van 7 november 20071624 wijst het Hof er op dat de regels inzake afstamming niet 

uitsluiten dat na het overlijden van een persoon alsnog een afstammingsband wordt vastgesteld (r.o. 

B.5.3.). In dezelfde overweging wijst het Hof er op dat volgens het EHRM, in het bijzonder in de zaak 

Jäggi t./ Zwitserland van 13 juli 20061625, art. 8 EVRM het recht inhoudt om te weten van wie men 

afstamt. In voornoemde zaak wenste een buitenhuwelijks kind zekerheid te verkrijgen over de 

identiteit van zijn genetische vader. In tegenstelling tot de zaak-Haas1626 was de procedure door het 

kind enkel ingeleid om de biologische banden tussen hem en zijn putative vader vast te laten stellen 

en had het geen enkel uitstaans met erfrechtelijke gevolgen. Het EHRM oordeelde overigens in de 

aangehaalde zaak dat er een direct verband bestond tussen de vaststelling van het vaderschap en het 

privéleven van de verzoeker (§ 26). 

Het Hof heeft aldus oog voor de identificerende functie van afstamming en geeft ruimte aan de 

wetgever om het gezag dat niet kan berusten op een genetische grondslag te organiseren door 

middel van een autonome rechtsfiguur.  

§ 2. Perspectief 

561. Zoals hoger aangegeven (Supra, nr. 93) is het perspectief het ideaalbeeld dat de wetgever 

voor ogen heeft bij de uitwerking van de ratio legis, samengevat: wat wil de wetgever bereiken en 

voor wie? Ook in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof komt dit perspectief tot uiting. De 

invloed van het IVRK op de rechtspraak van het Hof valt daarbij niet te onderschatten. Het 

                                                           
1623

 Nr. 134/2003.  
1624

 GwH 7 november 2007, nr. 136/2007.  
1625

 EHRM nr. 58757/00, 13 juli 2006 (Jäggi/Zwitserland).  
1626

 EHRM nr. 36983/97, 13 januari 2004 (Haas/Nederland).  



360 
 

perspectief wordt verder geconcretiseerd in een aantal beginselen die hierna worden onderzocht in 

het licht van de aangehaalde vraagstukken en uitdagingen (zie deel I, hoofdstuk V).  

 

562. De vestiging van afstammingsbanden gebeurt volgens het Grondwettelijk Hof vanuit het 

perspectief van het belang van het kind.  

 

Het belang van het kind als perspectief kwam voor het eerst tot uiting in de rechtspraak aangaande 

de vestiging van een afstammingsband. In een arrest van 6 juni 19961627 oordeelde het Hof, onder 

verwijzing naar art. 3.1, 12.1 en 7.1 IVRK dat onderzocht moet worden of oud art. 319, § 3, tweede 

lid BW dat het kind het recht geeft om zich vanaf de leeftijd van 15 jaar te verzetten tegen een late 

erkenning door een man, is ingegeven door het belang van het kind (r.o. B.4.). In een arrest van 26 

juni 20021628 bevestigde het Hof deze rechtspraak voor wat betreft een late erkenning door een 

vrouw (r.o. B.5.). Bij arrest van 14 mei 20031629 en 7 maart 20071630 oordeelde het Hof, uit de 

samenlezing van art. 3.1 en 12 IVRK en de invoering van een art. 931, derde lid Ger.W. ter uitvoering 

van art. 12 IVRK, dat de wetgever de verplichting wil opleggen om rekening te houden met de 

belangen van het kind in de gerechtelijke procedures die op het kind betrekking hebben (resp. r.o. 

B.4. en B.3.2.). Dit wordt nog bevestigd in een arrest van 16 december 20101631 (r.o. B.3.) alwaar het 

Hof dienaangaande ook nog verwijst naar het aangepaste art. 22bis Gw. In een arrest van 17 

december 20031632 oordeelde het Hof aangaande het verbod van erkenning van een kind verwekt in 

een verboden graad van aanverwantschap nadat de band van aanverwantschap ontbonden is, dat 

ofschoon sommigen kunnen lijden onder het feit dat een erkenning op dat moment retrospectief aan 

het licht brengt dat ze geboren zijn uit een relatie die schandelijk wordt geacht, daaruit niet 

noodzakelijkerwijs volgt dat, voor het kind, elk belang verdwijnt om het fundamentele recht te laten 

gelden dat aan het kind wordt erkend bij art. 7.1 IVRK, nl. te worden opgevoed door zijn verwekkers 

(r.o. B.5.).  

Voorts komt het belang van het kind als perspectief ook tot uiting bij de betwisting van een 

vastgestelde afstammingsband. Zo oordeelde het Hof in een arrest van 14 juli 19971633 en 11 februari 

19981634 dat het verantwoord kan zijn om er van uit te gaan dat een derde geen belang heeft bij de 

betwisting van het huwelijkse vaderschap en dat het hem niet toekomt het belang van het kind te 

beoordelen (resp. r.o. B.11. en B.7.). In dezelfde optiek oordeelde het Hof in een arrest van 21 

december 20001635 en 12 juli 20011636 dat het de wetgever toekomt te oordelen of en in welke mate 

er reden is, m.n. vanuit het belang van het kind, de vordering tot betwisting van het huwelijkse 

                                                           
1627

 Nr. 36/96; Het Hof wees in een eerder arrest van 14 juli 1994 (nr. 62/94) reeds op het belang van het kind (met 
verwijzing naar art. 3.1 en art. 7.1 IVRK) bij de vestiging van een afstammingsband, maar oordeelde toen dat de 
ongrondwettigheid gelegen was in het bestaan van een systeem dat toeliet het belang van het kind te toetsen bij een 
erkenning door een man, terwijl dat systeem niet bestond bij een erkenning door een vrouw. Dit doet op discriminerende 
manier afbreuk aan het recht van die man op eerbiediging van zijn gezinsleven (r.o. B.5.), zonder de vraag op te werpen of 
de ongrondwettigheid niet gelegen was in een lacune langs moederszijde ingeval vaststaat dat het belang van het kind 
gediend is met deze toets.  
1628

 Nr. 112/2002.  
1629

 Nr. 66/2003.  
1630

 Nr. 35/2007.  
1631

 Nr. 144/2010; zie ook: GwH 3 mei 2012, nr. 61/2012, r.o. B.4.1. 
1632

 Nr. 169/2003.  
1633

 Nr. 41/97.  
1634

 Nr. 12/98. 
1635

 Nr. 138/2000.  
1636

 Nr. 95/2001.  
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vaderschap aan strikte vervaltermijnen te onderwerpen (resp. r.o. B.8. en B.10.). Het Hof verwees 

daarbij uitdrukkelijk naar art. 3.1. IVRK. In een arrest van 3 februari 2011 oordeelde het Hof dat het 

belang van het kind een legitieme doelstelling kan zijn waarvan de wetgever kan uitgaan om een 

onbeperkte mogelijkheid tot betwisting van het vaderschap te verhinderen (r.o. B.9.).1637 

Daarnaast oordeelde het Hof meermaals uitdrukkelijk1638 of impliciet1639, al dan niet onder verwijzing 

naar art. 21 IVRK1640, dat het belang van het kind de voornaamste overweging vormt bij een adoptie.  

Ten slotte oordeelde het Hof bij arrest van 8 oktober 20031641 in veel ruimere zin, onder verwijzing 

naar art. 3.1 en 3.2 IVRK, dat het gezag over een minderjarig kind, in het belang van dat kind, 

toegekend moet kunnen worden aan personen die bekwaam zijn om die verantwoordelijkheid op te 

nemen (zie r.o.en B.2., B.4. en B.7). 

563. De invloed van het IVRK op de rechtspraak van het Hof valt op dit punt niet te onderschatten. 

Zoals aangegeven (zie vorige nr.), verwijst het Hof steeds vaker uitdrukkelijk naar bepalingen van het 

IVRK om daaruit, al dan niet in samenhang gelezen met maatregelen ter uitvoering van dit verdrag, 

gevolgen voor het Belgische recht uit af te leiden. Deze gevolgen kunnen zijn de interpretatie van een 

bepaling in een bepaalde zin1642 of de verplichting voor de wetgever om wetgevend op te treden1643. 

Op dit punt stelt het Hof in wezen vast dat de bepalingen die het voorwerp uitmaken van de 

vraagstelling slecht geredigeerd, achterhaald of niet meer toereikend zijn om een antwoord te 

bieden dat voldoet aan verdragsrechtelijke verplichtingen die volgen uit de ratificatie van het IVRK. 

De wijze waarop het Hof dit doet vertoont ook een evolutie. In de actuele arresten wijst het Hof 

uitdrukkelijk op de noodzaak van het optreden van de wetgever.1644   

 

Het meest overtuigende bewijs van deze tendens1645 wordt geleverd door de arresten van 14 mei 

20031646 en 7 maart 20071647 alwaar het Hof gedeeltelijk terugkomt op zijn eigen rechtspraak in de 

arresten van 21 december 19901648, 8 oktober 19921649 en 14 juli 19941650.1651 Deze kentering lag 

impliciet reeds besloten in het arrest van 6 juni 19961652 alwaar het Hof voor het eerst uitdrukkelijk 

het perspectief van het belang van het kind hanteerde onder verwijzing naar art. 3.1, 7.1 en 12 IVRK 

(zie r.o. B.4. en B.6.). De toepassing van de arresten van 21 december 1990, 8 oktober 1992 en 6 juni 

                                                           
1637

 Nr. 20/2011.  
1638

 Zie Arbitragehof 3 oktober 2001, nr. 117/2001, r.o. B.6.  
1639

 Zie Arbitragehof 28 november 2001, nr. 154/2001, TJK 2002, noot M. GYSBERGS; RW 2001-02, 949, noot P. SCHOLLEN, 
JT 2002, 83, noot Y.-H. LELEU, r.o. B.7. 
1640

 Zie Arbitragehof 20 mei 1998, nr. 50/98, r.o. B.4.2.  
1641

 Nr. 134/2003. 
1642

 Zie bv. Arbitragehof 20 mei 1998, nr. 50/98, r.o. B.9.  
1643

 Zie bv. Arbitragehof 3 oktober 2001, nr. 117/2001, B.8. (impliciet); Arbitragehof 14 mei 2003, nr. 66/2003, r.o. B.8.; 
Arbitragehof 8 oktober 2003, nr. 134/2003, r.o. B.7; Arbitragehof 7 maart 2007, nr. 35/2007, r.o. B.5.5. 
1644

 Zie bv. Arbitragehof 8 oktober 2003, nr. 134/2003, r.o. B.7; Arbitragehof 14 mei 2003, nr. 66/2003, r.o. B.8. 
1645

 Vgl. D. PIRE, “Filiation et Cour d’arbitrage: les prêtres d’Apollon de la place royale”, (noot onder Arbitragehof 14 mei 
2003), JLMB 2003, (1123) 1127 : "le déplacement du centre de gravité de son approche du droit de la filiation : c’est moins 

l’égalité des hommes et des femmes qui est au premier plan que le souci de l’intérêt de l’enfant". 
1646

 Nr. 66/2003.  
1647

 Nr. 35/2007.  
1648

 Nr. 39/90.  
1649

 Nr. 63/92.  
1650

 Nr. 62/94.  
1651

 P. SENAEVE, “Recente ontwikkelingen inzake het afstammingsrecht” in P. SENAEVE (ed.), Themis vormingsonderdeel 

Personen- en Familierecht nr. 25, Brugge, die Keure, 2004, (5) nr. 31, 15-16. 
1652

 Nr. 36/96.  
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1996 leidde immers na laatstgenoemd arrest tot een ongelijke behandeling, nu enkel voor het niet-

ontvoogde kind dat ouder was dan 15 jaar in een rechterlijke controle m.b.t. zijn belang was 

voorzien, hetgeen volgens het Hof in laatstgenoemd arrest geen schending uitmaakte van art. 10 en 

11 Gw.1653 Een gelijkaardige ongelijke behandeling rees uit de toepassing van de arresten van 14 mei 

2003 en 14 juli 1994.1654  

§ 3. Toetsing aan het positieve recht 

564. De voorbije hervormingen in het afstamming- en adoptierecht van resp. 1 juli 2006 en 24 

april 2003 bevestigen dat gezag gevestigd wordt vanuit het perspectief van het belang van het kind. 

Het afstammings- en adoptierecht vervullen de functie van familierechtelijk aanknopingspunt door 

die personen aan te wijzen die het meeste geschikt worden geacht om verantwoordelijkheid over 

een bepaald minderjarig kind op te nemen (Supra, nr. 106). De regels inzake adoptie verhouden zich 

subsidiair aan de gewone regels inzake afstamming (Supra, deel I, nr. 342). Adoptie is slechts 

mogelijk voor zover het kind niet via de gewone regels inzake afstamming een juridische band heeft 

of kan vestigen met de adoptant (Supra, deel I, nr. 309).  

 

565. Toch rijst door de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof impliciet de fundamentele vraag of 

gezag uitsluitend gevestigd kan worden op basis van afstamming. Het Hof lijkt impliciet doch zeker 

oog te hebben voor de identificerende functie van afstammingsbanden. Bedoeld wordt dat de 

banden van afstamming niet alleen die personen aanwijzen die een kind moeten opvoeden, maar 

ook een weergave vormen van wie een kind genetisch kan afstammen. In het arrest van 8 oktober 

2003 laat het Hof alvast uitschijnen dat de vestigingsmogelijkheden van juridisch gezag verruimd 

moeten worden door een rechtsfiguur die niet noodzakelijk afstammingsbanden vestigt.  

 

Afdeling 2. Vraagstukken en uitdagingen getoetst aan de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof 

§ 1. Spanningsveld tussen genetisch resp. bio-fysiologisch ouderschap en sociaal ouderschap  

A. Gewone regels inzake afstamming 

1. Algemeen 

566. Het Hof heeft in het verleden meermaals uitspraak gedaan over het evenwicht tussen 

genetisch resp. bio-fysiologisch ouderschap en sociaal ouderschap. De uitspraken zijn het resultaat 

van prejudiciële vragen die betrekking hebben op bepalingen aangaande de vestiging (1) en de 

betwisting van een afstammingsband (2).  

 

2. Vestiging  

a. De toets aan ‘het belang van het kind’ in concreto 

567. De vraagstukken aangaande de vestiging van gezag die aan het Hof werden voorgelegd 

houden allen verband met de toelaatbaarheid van een rechterlijke toetsing in concreto aan het 

belang van het kind en de activering van die toets door de toestemmingsweigering bij of door 

inleiding van een vordering tot nietigverklaring van een erkenning. De uitspraken zijn vooral relevant 
                                                           
1653

 Zie Arbitragehof 14 mei 2003, nr. 66/2003, r.o. B.2.; Arbitragehof 7 maart 2007, nr. 35/2007, r.o. B.3.2. 
1654

 Arbitragehof 7 maart 2007, nr. 35/2007, r.o. B.5. 
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voor die situaties waarin het genetische ouderschap niet wordt betwist. De rechtspraak van het Hof 

vertoont in dit verband, zoals hoger aangegeven (Supra, nr. 563), een evolutie.  

 

i. Rechtspraak vóór 1996 

568. In de arresten van 21 december 19901655 en 8 oktober 19921656 legde het Hof bij de 

vaststelling van een buitenhuwelijkse afstammingsband alle gewicht op de biologische werkelijkheid. 

Het Hof sloot evenwel geen opportuniteitstoets vanuit het standpunt van het belang van het kind uit, 

maar dit diende zonder onderscheid tussen de vaststelling langs moederszijde en langs vaderszijde te 

worden georganiseerd. Beide situaties blijven immers steeds vergelijkbaar doordat elk van hen aan 

het bepalen van de genetische kenmerken van het kind bijdraagt en doordat zij in principe gelijkelijk 

bekwaam zijn om het belang van dat kind te beoordelen (r.o. B.3.1.).1657 De bepaling die onder 

ogenschouw werd genomen was oud art. 319, § 3 BW1658 dat de juridische moeder het recht 

toekende om de erkenning te weigeren en, bij gebrek aan bewijs van de ontstentenis van een 

genetische band, de rechtbank de mogelijkheid bood om de erkenning te toetsen aan het belang van 

het kind. De weigering van de toestemming door het kind en de gevolgen van de weigering van die 

toestemming werden uitdrukkelijk buiten beschouwing gelaten (r.o. B.2.). Dit werd getoetst in het 

arrest van 6 juni 1996 (Infra, nr. 570). 

 

Het Hof had het echter moeilijk met de organisatie en de relevantie van de opportuniteitstoets die 

wordt geopend door de toestemmingsweigering bij een erkenning, zelfs ingeval het genetische 

vaderschap niet wordt betwist (oud art. 319, § 3 BW). Enerzijds stelde het Hof vast dat voor de 

vestiging van een afstammingsband langs moederszijde een gelijkaardig systeem ontbrak. Anderzijds 

oordeelde het Hof dat de omvang van de aan de moeder gegeven mogelijkheid om de erkenning te 

beletten door de toets aan het belang van het kind te openen nu eens zonder verband is met de in 

de parlementaire voorbereiding aangevoerde verantwoording, dan weer onevenredig is met die 

redenen. Het Hof destilleerde uit de parlementaire voorbereiding bij de wet van 31 maart 1987 drie 

doelstellingen voor de opportuniteitstoets, nl. het voorkomen van erkenningen die: 

1° louter uit welwillendheid worden gedaan; 

2° niet-tijdig gebeurd zijn; 

3° de moeder blijvend confronteren met de traumatiserende context van de verwekking, zoals bv. 

een verkrachting.  

                                                           
1655

 Nr. 39/90; In dit arrest stelde het Hof ook een discriminatie vast tussen huwelijkse en buitenhuwelijkse kinderen. In de 
rechtsleer werd dit bekritiseerd gelet op de onvergelijkbaarheid van de situaties, zie: P. SENAEVE, “De vaderlijke erkenning 
van een buitenhuwelijks kind en het gelijkheidsbeginsel”, RW 1990-91, (1211) 1215-1216. In het arrest van 1992 komt deze 
discriminatie niet meer ter sprake.  
1656

 Nr. 63/92. Dit arrest verduidelijkte en vervolledigde de interpretatie die aan het arrest van 21 december 1990 moest 
gegeven worden, zie: X. DELGRANGE, “Dialogue de juge sur la paternité”, (noot onder Arbitragehof 8 oktober 1992), RRD 
1992, 543-545; B. RENAULD, “La Cour d’arbitrage et l’égalité des père et mère en matière de filiation”, (noot onder 
Arbitragehof 8 oktober 1992), JT 1993, (308) 308-310; Na voornoemd arrest heerste er nl. onduidelijkheid. Terzake 
bestonden drie opvattingen, zie hierover uitgebreid: V. BARTHOLOMEE en J. SOSSON, “La Cour d’arbitrage et le droit de la 
filiation: les effets de l’arrêt du 21 décembre 1990”, JT 1991, 709-716. 
1657

 Explicitering die gebeurde in het arrest van 1992, zie P. SENAEVE, “De grondwettigheid van de regeling omtrent de 
vaderlijke erkenning andermaal getoetst”, RW 1992-93, (773) 773, nr. 3. 
1658

 Zie over de totstandkoming van deze bepaling en de eerste commentaren in de rechtsleer: P. SENAEVE, “De vaderlijke 
erkenning van een buitenhuwelijks kind en het gelijkheidsbeginsel”, RW 1990-91, (1211) 1211-1213. 
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De eerste doelstelling kon volgens het Hof niet worden bereikt door een opportuniteitscontrole na 

toestemmingsweigering, aangezien er niet zelden omstandigheden zijn waarin de moeder wel kan 

wensen dat haar kind wordt erkend door een man die nochtans niet de vader is. Uiteraard zal de 

moeder in dat geval haar toestemming niet weigeren.1659  

De opportuniteitscontrole is naar het oordeel van het Hof voor wat betreft de andere twee 

doelstellingen een onevenredige maatregel. Voor wat betreft de tweede doelstelling stelt het Hof 

allereerst het ontbreken van een gelijkaardige toets bij de laattijdige erkenning door een vrouw vast. 

Voorts is volgens het Hof de opportuniteitscontrole ook een onevenredige maatregel om het tweede 

doel te bereiken, nu de toets ook kan worden geopend zelfs indien de wil om te erkennen 

onmiddellijk is betuigd en zij beperkt de beoordelingsmacht van de rechter door geen enkele andere 

bepaling in verband met voormelde doelstelling.1660 De maatregel is ook onevenredig ten aanzien van 

de laatste doelstelling omdat ze in geen geval een algemeen onderscheid tussen vader en moeder 

van een kind kan gronden. Dergelijk onderscheid is een onevenredig middel ten opzichte van het 

doel. Wel zou het een motief kunnen zijn dat specifieke maatregelen rechtvaardigt (r.o. B.3.2.).  

Het Hof concludeerde dat de opportuniteitstoets zoals die in oud art. 319, § 3 BW was 

georganiseerd, het gelijkheidsbeginsel schond (r.o. B.3.3.).  

Nog volgens het Hof vormt het toestemmingsvereiste door de moeder dat louter is ingegeven om te 

vermijden dat een kind zou worden erkend door een man die niet de vader is daarentegen geen 

schending van het gelijkheidsbeginsel (r.o. B.4.1.). De wet organiseert dan weliswaar een 

onderscheid tussen een erkenning door een man en een erkenning door een vrouw, maar daar 

bestaat volgens het Hof een verantwoording voor. Het door art. 319, § 3 BW ingevoerde mechanisme 

steunt op het feit dat de man en de vrouw zich objectief in twee opzichten in verschillende situaties 

bevinden. Ten eerste is de vrouw die van het kind bevallen is bijna altijd gekend, terwijl zulks niet het 

geval is voor de man die het kind verwekt heeft. Ten tweede is zij, behoudens buitengewone 

omstandigheden, beter dan een man op de hoogte van de biologische afstamming van het kind. In 

die optiek vormt de weigering door de moeder onbetwistbaar een nuttige indicatie dat de man die 

het kind wenst te erkennen niet de genetische vader is van dat kind (r.o. B.4.2.).  

Ten slotte oordeelde het Hof dat het voorschrift van art. 8 en 14 EVRM impliciet reeds vervat ligt in 

de toets aan art. 10 en 11 Gw. zelfs zonder ze met voornoemde bepalingen te combineren en dat het 

recht van een man op eerbiediging van zijn gezinsleven niet het recht inhoudt om een kind te 

erkennen dat niet het zijne is (r.o. B.4.3.).  

De rechtspraak van het Hof leidde er aldus toe dat de toets aan het belang van het kind in concreto 

volledig buiten spel werd gezet.1661 Bij toestemmingsweigering was uitsluitend de biologische 

werkelijkheid van belang.1662 De enige inperking van de macht van de juridische moeder door het Hof 
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 Vgl. P. SENAEVE, “De vaderlijke erkenning van een buitenhuwelijks kind en het gelijkheidsbeginsel”, RW 1990-91, (1211) 
1215; A.-C. VAN GYSEL, “Le raisonnement de la Cour d’Arbitrage en droit de la filiation: cohérences et argumentations”, 
Rev.dr.ULB 2002, (129) 137. 
1660

 Dit komt in feite erop neer dat het aan te wenden criterium een blanco-norm inhoudt: P. SENAEVE, “De vaderlijke 
erkenning van een buitenhuwelijks kind en het gelijkheidsbeginsel”, RW 1990-91, (1211) 1215. 
1661

 Vgl. P. SENAEVE, “De grondwettigheid van de regeling omtrent de vaderlijke erkenning andermaal getoetst”, RW 1992-
93, (773) 777. 
1662

 B. RENAULD, “La Cour d’arbitrage et l’égalité des père et mère en matière de filiation” (noot onder Arbitragehof 8 
oktober 1992), JT 1993, (308) 311, nr. 12 ; Zie uitgebreid over de gevolgen van dit arrest : P. SENAEVE, “De grondwettigheid 
van de regeling omtrent de vaderlijke erkenning andermaal getoetst”, RW 1992-93, (773) 774-777. 
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bestond er bijgevolg in dat de juridische moeder de rechtbank door middel van de 

toestemmingsweigering niet meer kon verzoeken de erkenning in concreto te toetsen aan het belang 

van het kind telkens niet vaststond dat de erkenner niet de genetische vader is van dat kind. 

Daarmee legt het Hof alle gewicht op het belang dat het kind heeft bij de vaststelling van een 

afstammingsband met zijn genetische vader, zelfs indien in concreto zou blijken dat de aldus te 

vestigen afstammingsband niet functioneel of zelfs schadelijk zou zijn.1663  

569. In zijn arrest van 14 juli 19941664 herhaalde het Hof dat het aan de wetgever toekomt om te 

oordelen of en in welke mate er reden is om vanuit het standpunt van het belang van het kind de 

vaststelling van de afstamming aan een opportuniteitscontrole te onderwerpen. Opnieuw mag hij 

hierbij echter, zonder voldoende verantwoording, de vader en de moeder niet verschillend 

behandelen. De situaties zijn om hoger genoemde redenen immers vergelijkbaar. Het Hof vult deze 

redenering in dit arrest aan met een verwijzing naar art. 3.1 en 7.1 IVRK. Volgens het Hof moet er 

niet alleen rekening worden gehouden met art. 3.1 dat voorschrijft dat bij alle maatregelen 

betreffende kinderen, de belangen van het kind de eerste overweging vormen, maar ook met art. 7.1 

dat bepaalt dat het kind, voor zover mogelijk, het recht heeft zijn ouders te kennen en door hen te 

worden verzorgd (r.o. B.4.). 

 

In tegenstelling tot hoger genoemde arresten (Supra, nr. 568), handelde het in dit arrest over de 

opportuniteitstoets die wordt geopend nadat de wettelijke vertegenwoordiger de nietigverklaring 

van de erkenning vordert van een niet-ontvoogd minderjarig kind dat voordien nog geen of althans 

geen functionele vastgestelde afstammingsbanden had (oud art. 319, § 4 BW). Opnieuw wordt 

uitsluitend de situatie geviseerd waarin het bewijs van niet-genetisch vaderschap niet wordt geleverd 

(r.o. B.2.).  

Opnieuw legde het Hof alle gewicht op het belang dat het kind heeft bij een vastgestelde 

afstammingsband met zijn genetische vader, zelfs indien in concreto zou blijken dat de aldus te 

vestigen afstammingsband niet functioneel of zelfs schadelijk zou zijn. Het Hof onderbouwt deze 

stelling in dit arrest evenwel met fundamentele argumenten ontleend aan mensenrechtelijke 

verdragen en onderzocht ditmaal niet de doelstellingen van de wetgever bij de invoering van de 

opportuniteitstoets, noch verwees het hiervoor naar eerdere arresten. Vanuit het perspectief van 

het kind leidde het Hof uit art. 3.1 en 7.1 IVRK af dat het kind er belang bij heeft om zijn ouders te 

kennen en door hen te worden opgevoed. Hiermee moet de wetgever rekening houden ingeval hij 

een opportuniteitstoets invoert. Verder legde het Hof alle gewicht op de ongelijke behandeling 

tussen man en vrouw. Zonder uitdrukkelijke verwijzing naar het EVRM, is het Hof van oordeel dat 

oud art. 319, § 4 BW op discriminerende wijze afbreuk deed aan de eerbiediging van het gezinsleven 

van de man die het kind wil erkennen. Uit niets blijkt immers dat die man a priori minder geschikt 

moet worden geacht om het belang van het kind te beoordelen dan de moeder van het kind, de 

wettelijke vertegenwoordiger van het kind of ouders die door de band van huwelijk zijn verenigd. 

Evenmin blijkt volgens het Hof dat een erkenning die plaatsvindt na het overlijden van de moeder of 

na een gebeurtenis die haar in de onmogelijkheid stelt haar wil te kennen te geven, op zich als 

verdacht beschouwd moet worden (r.o. B.5.). De schending van art. 10 en 11 Gw. wordt derhalve 

opnieuw gesitueerd in de georganiseerde toets aan het belang van het kind ingeval de 
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nietigverklaring van een erkenning door een man wordt gevorderd en niet in het ontbreken van 

dergelijk systeem bij de erkenning door een vrouw.  

ii. Rechtspraak na 1996 

570. In het arrest van 6 juni 1996 werd het Hof uitgenodigd om het toestemmingsvereiste van een 

niet-ontvoogd kind dat de volle leeftijd van 15 jaar heeft bereikt te toetsen aan art. 10 en 11 Gw., nu 

dit vereiste enkel bestaat ingeval het kind wordt erkend door een man (oud art. 319, § 3 BW). 

Opnieuw wordt enkel de situatie geviseerd waar het kind wordt erkend door een man wiens 

genetisch vaderschap niet ter discussie staat (r.o. B.3.).  

 

Ook in dit arrest (vgl. Supra, nr. 569) ging het Hof niet eerst op zoek naar de doelstelling van de 

wetgever bij de invoering van een toestemmingsvereiste door het niet-ontvoogde minderjarige kind 

ouder dan 15 jaar bij een erkenning door een man. Het Hof wijst er integendeel onmiddellijk op dat 

de wetgever de vaststelling van de afstamming afhankelijk heeft willen stellen van een toetsing 

vanuit het standpunt van het belang van het kind. Het Hof verwijst vervolgens naar art. 3.1, 12.1 en 

7.1 IVRK om dat belang te bepalen. Volgens het Hof omvat laatstgenoemde bepaling echter 

geenszins het recht voor de ouders om laattijdig een afstammingsband te creëren tegen de belangen 

van dat kind in, dit in tegenstelling tot het arrest van 1994 (Supra, nr. 569) alwaar het Hof alle 

gewicht legde bij het belang dat het kind heeft bij een erkenning.1665 Er moet volgens het Hof aldus 

onderzocht worden of de getoetste bepaling is ingegeven door het belang van het kind (r.o. B.4).  

Volgens het Hof bestaat het doel van art. 319, § 3, tweede lid BW er in om late erkenningen tegen te 

gaan. Naar het oordeel van het Hof mag de wetgever er redelijkerwijs van uitgaan dat zodanige 

erkenningen kunnen zijn ingegeven door andere overwegingen dan het belang van het kind (r.o. 

B.5.). Ditmaal is de toekenning van de mogelijkheid om de toestemming te weigeren en alzo de toets 

aan het belang van het kind te openen, op zich niet onevenredig tot het doel dat ermee wordt 

beoogd, nl. laattijdige erkenningen voorkomen die strijdig zijn met het belang van het kind. De toets 

wordt slechts geopend vanaf dat het kind de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt. Dit vormt een 

objectief criterium (zie hierover Infra, nr. 578).1666 Daarenboven vormt de weigering van de 

toestemming enerzijds een belangrijke indicatie bij de beoordeling van de opportuniteit van de 

erkenning waarover de rechtbank alsdan dient te oordelen en kan de rechtbank anderzijds niettemin 

de erkenning toch toestaan ingeval zij van oordeel is dat die in het belang van het kind is (r.o. B.6.).  

In tegenstelling tot hoger genoemde arresten, komt het Hof bijgevolg tot de vaststelling dat niet de 

georganiseerde opportuniteitscontrole, maar het ontbreken1667 van dergelijk systeem van controle bij 

de vaststelling van een afstammingsband langs moederszijde, strijdig is met art. 10 en 11 Gw. (r.o. 
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 Vgl. A.-C. VAN GYSEL, “Le raisonnement de la Cour d’Arbitrage en droit de la filiation: cohérences et argumentations”, 
Rev.dr.ULB 2002, (129) 142-143. 
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 Vgl. A.-C. VAN GYSEL, “Le raisonnement de la Cour d’Arbitrage en droit de la filiation: cohérences et argumentations”, 
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arresten van 1990, 1992, 1994 en 1996 van het toestemmingsvereiste dat tot doel heeft laattijdige erkenningen te 
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 Dit is een techniek die het Hof in dit arrest voor de tweede maal toepast : D. PIRE, “Cour d’arbitrage et filiation: du 
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B.7.).1668 Volgens VAN GYSEL1669 had het Hof op een overtuigendere manier tot deze vaststelling 

kunnen komen. Vooreerst had het Hof kunnen vaststellen dat de positie van het kind verschilt van 

die van de moeder nu het kind direct betrokkene is bij de afstammingsband t.a.v. de vader. Voorts 

had het Hof kunnen opmerken dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen de situatie waarin het 

kind slechts na de leeftijd van 15 jaar de toestemming kan weigeren en de situatie waarin de moeder 

na de geboorte de toestemming weigert. Laatstgenoemde weigering kan overduidelijk ingegeven zijn 

door wraakgevoelens. 

Dit arrest vormt de aanleiding tot een omwenteling1670 in de rechtspraak omdat het Hof ditmaal de 

georganiseerde toets aan het belang van het kind niet strijdig bevond met art. 10 en 11 Gw. De wijze 

waarop de opportuniteitstoets in art. 319, § 3, tweede lid BW wordt georganiseerd, wordt niet 

beschouwd als een onevenredige maatregel tot het doel dat erin bestaat om laattijdige erkenningen 

die niet in het belang van het kind zijn te voorkomen.1671  

De focus wordt onder invloed van het IVRK (zie reeds supra, nr. 563) zeer duidelijk verlegd naar het 

belang van het kind bij de vaststelling van een afstammingsband. In de optiek van het Hof moeten 

twee beginselen met elkaar worden verzoend: enerzijds heeft het kind er sowieso belang bij dat het 

een afstammingsband heeft, anderzijds moet voorkomen worden dat een afstammingsband wordt 

gevestigd die is ingegeven door andere overwegingen dan het belang van het kind. Dit laatste vormt 

een controle op de wil tot vestiging van een afstammingsband. Het Hof wijzigt hiermee het 

spanningsveld dat bestaat tussen de biologische werkelijkheid en de sociale werkelijkheid. De 

biologische werkelijkheid wordt getemperd door het belang dat het kind in concreto heeft bij de 

vestiging van een afstammingsband. Er moeten tegenindicaties bestaan. Het beginsel blijft immers 

dat de vestiging van een afstammingsband met de biologische ouder op zich het belang van dat kind 

dient.  

Na dit arrest rijst de vraag: wanneer is de erkenning ingegeven door andere overwegingen dan het 

belang van het kind? Aangezien het arrest dit niet expliciet beantwoordt, moet het antwoord worden 

gezocht in het doel dat de vestiging van een afstammingsband dient. Het lijkt er op dat dit arrest de 

aanzet geeft tot de opvatting dat de wet functionele afstammingsbanden wil vestigen, nl. 
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afstammingsbanden die beleefd worden alsook dat de rechten en plichten die er uit voortvloeien de 

facto nageleefd zullen worden.  

571. In een arrest van 21 oktober 19981672 oordeelde het Hof, zonder uitspraak te doen over de 

opportuniteitstoets als zodanig en de ontstentenis van dergelijke controle langs moederszijde (r.o. 

B.2.), dat er geen redelijke verantwoording bestaat om die bijzondere bescherming bij het onderzoek 

naar vaderschap enkel toe te kennen aan kinderen wiens vaderschap niet vaststaat o.g.v. de 

vaderschapsregel (art. 322 BW) en niet aan kinderen die wel reeds een juridische vader hebben o.g.v. 

de vaderschapsregel (art. 323 BW) (r.o. B.4.).   

 

572. Het Hof bevestigt de zienswijze van het arrest van 6 juni 1996 in een arrest van onmiddellijk 

antwoord van 26 juni 2002.1673 Hetgeen geldt voor een niet-ontvoogd minderjarig kind ouder dan 15 

jaar, geldt a fortiori voor een meerderjarig of een ontvoogd minderjarig kind.1674  

 

573. De toepassing van de arresten van 21 december 1990, 8 oktober 1992 en 6 juni 1996 hebben 

het Hof in het arrest van 14 mei 20031675 voor een nieuwe uitdaging geplaatst. De toepassing1676 van 

de arresten van 21 december 1990 en 8 oktober 1992 leidde er immers toe dat bij weigering van de 

toestemming tot erkenning door de moeder, de rechtbanken de vestiging van de afstammingsband 

niet langer konden weigeren in het belang van het kind ingeval niet vaststond dat de erkenner niet de 

genetische ouder was.1677 Het arrest van 6 juni 1996 leidde er daarentegen toe dat de rechtbanken 

bij weigering van de toestemming tot erkenning door het niet-ontvoogd minderjarig kind ouder dan 

15 jaar, wel de vestiging van een afstammingsband konden toetsen aan het belang van het kind, zelfs 

indien niet vaststond dat de erkenner niet de genetische ouder was. Bijgevolg was enkel voor 

kinderen ouder dan 15 jaar in een rechterlijke controle voorzien wat betreft het belang dat zij erbij 

hebben dat hun afstamming van vaderszijde via een erkenning wordt vastgesteld (r.o. B.2.). 

Belangrijk detail is dat volgens het Hof de erkenning werd geweigerd wanneer de rechtbank van 

mening was dat zij voor het kind nadelig zou zijn (r.o. B.2.4.). De erkenning was aldus strijdig met het 

belang van het kind telkens de vestiging van de afstammingsband voor het kind nadelig zou zijn 

geweest. Deze invulling komt verder terug (Infra).  

 

Bij het onderzoek van de ongelijke behandeling vertrekt het Hof opnieuw vanuit een fundamentele 

benadering. Uit de goedkeuring van het IVRK bij wet van 25 november 1991, inzonderheid art. 3.1 en 
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12 IVRK en de implementatie van laatstgenoemde bepaling bij wet van 30 juni 1994 die aan art. 931 

Ger.W. een derde lid toevoegt, leidt het Hof in het algemeen af dat de wetgever de verplichting wil 

opleggen om rekening te houden met de belangen van het kind in de gerechtelijke procedures die op 

het kind betrekking hebben, in voorkomend geval door zijn eigen mening te vragen wanneer het in 

staat is die te vormen (Infra, nr. 577), en hoe dan ook door de rechter erom te verzoeken bijzondere 

aandacht eraan te besteden (r.o. B.4.). Opvallend is dat, in tegenstelling tot het arrest van 6 juni 

1996, niet meer wordt verwezen naar art. 7.1 IVRK waaruit het Hof afleidde dat die bepaling 

geenszins het recht van de ouders omvat om laattijdig een afstammingsband te creëren tegen de 

belangen van het kind in.  

Het Hof komt tot de vaststelling dat er gevallen kunnen bestaan waarin het juridisch vastleggen van 

de afstamming van een kind van vaderszijde voor dat kind nadelig is. Hoewel men er doorgaans van 

uit kan gaan dat het in het belang van het kind is dat zijn afstamming van beide zijden wordt 

vastgesteld, toch kan men volgens het Hof niet onomstotelijk voorhouden dat dit altijd het geval is 

(r.o. B.5.). Het Hof herhaalt dit – m.b.t. het hervormde afstammingsrecht -in een arrest van 16 

december 20101678 (r.o. B.5.) en een arrest van 3 mei 20121679 (r.o. B.6.). Dit vormt een bevestiging 

van de visie die het Hof reeds in het arrest van 6 juni 1996 heeft ontwikkeld (Supra, nr. 570). In 

tegenstelling tot voornoemd arrest hanteert het Hof echter het begrip ‘nadelig’ i.p.v. ‘ingegeven door 

andere overwegingen dan het belang van het kind’. Ook dit is een uiting van de wijziging van het 

perspectief (Supra, nr. 563). Het Hof benadert voortaan de vestiging van een afstammingsband 

vanuit het standpunt van het kind. Niet de oprechtheid van de ‘wil’ tot erkenning in hoofde van de 

erkenner is als zodanig de maatstaf, wel de ontstentenis van een nadeel dat de erkenning voor het 

betrokken kind kan veroorzaken. Dit criterium is ruimer. De wil in hoofde van de erkenner kan 

immers op zich wel oprecht zijn, dit impliceert echter niet dat de gevolgen van de erkenning niet 

nadelig kunnen zijn. Hiermee versterkt het Hof zijn visie dat de bepaling beoogt ‘functionele’ banden 

van afstamming tot stand te brengen. Een niet oprechte wil in hoofde van de erkenner leidt er ipso 

facto toe dat de erkenning nadelig is voor het kind.  

Hoewel de leeftijd van 15 jaar volgens het Hof een objectief criterium is, toch kan het niet als 

pertinent worden beschouwd ten aanzien van de in het geding zijnde maatregel. Er bestaat immers 

geen enkele verantwoording om de rechter bij wie een verzoek tot erkenning van vaderschap 

aanhangig is te beletten om geen rekening te houden met het belang van een kind ingeval het kind 

jonger is dan 15 jaar, terwijl hij dat wel kan ingeval het kind ouder is dan 15 jaar (r.o. B.6.). Over de 

doelstelling ‘laattijdige erkenningen die niet zijn ingegeven door het belang van het kind te 

voorkomen’, wordt niet meer gesproken.  

De discriminatie is volgens het Hof gelegen in het ontbreken van een procedure die de rechter in 

staat stelt rekening te houden met de toestemming van de minderjarige jonger dan 15 jaar, hetzij 

met zijn persoonlijke toestemming indien hij in staat is zijn mening te vormen, hetzij bij wege van 

vertegenwoordiging van de minderjarige door de personen die voor hem instaan (r.o. B.7.). De 

wetgever schiet in oud art. 319, § 3 BW aldus tekort in de verplichting om art. 10 en 11 Gw. te 

eerbiedigen doordat hij er vanuit gaat dat alleen de weigering van de moeder om met de erkenning 

in te stemmen, voor de eventueel ermee geconfronteerde rechter een aanwijzing zou zijn voor het 

bestaan van een mogelijk nadeel voor het belang van het kind, terwijl ook de mening van het kind, 
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wanneer hij in staat is zijn eigen mening te vormen, of andere personen dan de moeder, wanneer het 

kind daartoe niet in staat is, en die voor hem verplichtingen op zich nemen, de rechter ertoe zouden 

kunnen brengen rekening te houden met zijn belang (r.o. B.7.). Het ontbreken van iedere 

mogelijkheid, voor de rechter, om controle uit te oefenen op het belang van het kind jonger dan 15 

jaar bij de vaststelling van de afstamming van vaderszijde via erkenning is strijdig met art. 10 en 11 

Gw. (r.o. B.8.). 

Met dit arrest benadrukt het Hof zeer duidelijk dat afstammingsbanden gevestigd moeten worden 

vanuit het perspectief van het belang van het kind. Hoewel de vestiging van een afstammingsband in 

beginsel het belang van het kind dient, is dit niet noodzakelijk in alle gevallen zo. De weigering van de 

toestemming door het kind zelf, indien het in staat is om een eigen mening te vormen, of ingeval hij 

daartoe niet in staat is, dat van de personen die voor hem instaan, vormen een belangrijke indicatie 

voor de rechter dat de te vestigen afstammingsband voor het kind nadelig zou kunnen zijn. Het 

begrip ‘nadelig’ wijst er op dat volgens het Hof het kind er belang bij heeft dat functionele banden 

van afstamming tot stand komen.  

574. De toepassing van de arresten van 14 juli 1994 (Supra, nr. 569) en 14 mei 2003 (Supra, nr. 

573) leidde opnieuw tot een ongelijke behandeling. De toepassing van het arrest van 14 juli 1994 

leidde er immers toe dat de rechter in het kader van een vordering tot nietigverklaring van een 

erkenning van een niet-ontvoogd minderjarig kind, jonger dan 15 jaar, van wie de moeder, 

onbekend, overleden dan wel in de onmogelijkheid is haar wil te kennen te geven, door een man van 

wie niet wordt betwist dat hij de biologische vader is, geen controle kan uitoefenen op het belang 

dat het kind in concreto heeft bij de vaststelling van een afstammingsband. Terwijl uit het arrest van 

14 mei 2003 volgde dat bij weigering van de toestemming door de moeder van een niet-ontvoogd 

minderjarig kind, jonger dan 15 jaar, met de erkenning van het kind door een man van wie niet wordt 

betwist dat hij de biologische vader is, de rechter wel rekening kan houden met het belang dat het 

kind in concreto heeft bij de vaststelling van een afstammingsband.  

 

Het Hof oordeelt in het arrest van 7 maart 20071680 in de optiek van het arrest van 14 mei 2003 

(Supra) dat hoewel het kind in beginsel belang heeft bij de vaststelling van een afstammingsband 

langs beide zijden, dit toch niet onomstotelijk altijd het geval is (r.o. B.5.3.). Er wordt volgens het Hof 

op onevenredige wijze afbreuk gedaan aan de rechten van het betrokken kind ingeval er geen 

rekening kan worden gehouden met het belang dat het kind heeft bij de vaststelling van een 

afstammingsband langs vaderszijde indien de moeder onbekend, overleden of in de onmogelijkheid 

is haar wil te kennen te geven. In tegenstelling tot wat het Hof oordeelde in het arrest van 14 juli 

1994 (Supra, nr. 569), is het des te meer verantwoord dat de rechter controle kan uitoefenen op het 

belang van het kind in deze situatie. Het Hof verduidelijkt ook dat het om een marginale toets 

handelt: de erkenning wordt vernietigd indien deze kennelijk het belang van het kind schaadt (r.o. 

B.5.4.).  

575. In een arrest van 16 december 20101681 werd het Hof uitgenodigd om uitspraak te doen over 

de vraag of het leeftijdscriterium van één jaar na de geboorte waarbinnen enkel de biologische 

realiteit een rol speelt voor de vestiging van een afstammingsband (in casu een verzoek tot 

machtiging tot erkenning ex art. 329bis, § 2, derde lid BW) niet strijdig was met art. 10 en 11 Gw. 
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Ingeval het verzoek tot vestiging van een afstammingsband werd ingesteld meer dan één jaar na de 

geboorte kan de rechter immers ook weigeren de vordering in te willigen als dit kennelijk strijdig zou 

zijn met het belang van het kind. Dit leeftijdscriterium werd ingevoerd bij de hervorming van het 

afstammingsrecht in 2006 en dit in navolging van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (zie r.o. 

B.4.).1682 Het komt niet enkel terug bij de vordering tot het verkrijgen van een vervangende 

machtiging tot erkenning (art. 329bis, § 2 BW), maar ook bij de uitoefening van het verzetsrecht 

tegen een gerechtelijke vaststelling van het ouderschap (art. 332quinquies, § 2, eerste lid BW).  

 

Het Hof herhaalde dat uit art. 3.1. IVRK en nu ook art. 22bis Gw. de verplichting volgt om rekening te 

houden met de belangen van het kind in de procedures die op het kind betrekking hebben (r.o. B.3.). 

Verder herhaalde het Hof eveneens dat hoewel men er doorgaans van uit kan gaan dat het in het 

belang van het kind is dat zijn afstamming van beide zijden wordt vastgesteld, men toch niet 

onomstotelijk kan volhouden dat dit altijd het geval is. Er kunnen gevallen bestaan waarin het 

juridisch vastleggen van de afstamming van een kind van vaderszijde voor dat kind nadelig kan zijn 

(r.o. B.5.). Uit de feiten aangehaald in het arrest bleek alvast dat de vader agressief was, een drank- 

en drugsprobleem had en de moeder tijdens de zwangerschap had verkracht waarvoor hij tevens 

strafrechtelijk werd veroordeeld. 

Het Hof oordeelde dat de leeftijdsgrens van één jaar weliswaar een objectief criterium was, maar dit 

toch niet pertinent beschouwd kan worden ten aanzien van de in het geding zijnde maatregel. Er kan 

immers niets verantwoorden dat de rechter bij wie een verzoek tot erkenning van vaderschap 

aanhangig is gemaakt, het belang van het kind in aanmerking neemt wanneer het kind ouder is dan 

één jaar, terwijl hij daarmee geen rekening zou mogen houden ingeval het kind jonger is dan één 

jaar. Die maatregel doet op onevenredige wijze afbreuk aan de rechten van de betrokken kinderen 

die jonger zijn dan één jaar op het tijdstip van het verzoek (r.o. B.6.). Van belang in dit kader is er 

nogmaals op te wijzen dat het Hof vertrekt vanuit het perspectief van het belang van het kind (Supra, 

nr. 573).  

SENAEVE is het echter niet eens met deze opvatting en oordeelt vanuit het perspectief van de ouders 

dat er geen redenen bestaan om een vader die tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte zijn 

verantwoordelijkheid wenst op te nemen te dwarsbomen. Verder wijst hij er op dat de controle ook 

na de eerste verjaardag van het kind slechts marginaal is en de maatregel de proportionaliteitstoets 

zou kunnen doorstaan. Ten slotte geeft SENAEVE ook aan dat deze uitspraak een stap achteruit 

betekent in de gelijke behandeling tussen vaders en moeders nu bij de vaststelling van de 

moederlijke afstamming van rechtswege elke vorm van controle door een rechter van het belang van 

het kind is uitgesloten.1683 Merk wat dit laatste betreft echter op dat ook bij het vaderschap dat van 

rechtswege wordt vastgesteld (o.g.v. de vaderschapsregel) elke vorm van rechterlijke controle op het 

belang van het kind ontbreekt. SWENNEN1684 daarentegen onderschrijft het arrest volledig.1685 De 
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auteur benadert het vraagstuk vanuit de positie van het kind. Niets kan verantwoorden dat de 

rechter geen rekening mag houden met het belang van een kind van jonger dan een jaar, en wel met 

dat van een kind van ouder dan een jaar. De wetgever heeft het onderscheid in behandeling niet 

afdoende verantwoord en hield geen rekening met het tijdstip van ontdekking van de geboorte of 

van de biologische waarheid zoals elders in de Afstammingswet. Er liggen aldus geen essentieel 

verschillende situaties voor. Ook de band tussen laattijdigheid en het belang van het kind kan in 

twijfel getrokken worden. De maatregel sorteert ook onevenredige gevolgen nu er nooit rekening 

gehouden kan worden met het belang van het kind als het jonger is dan een jaar op het tijdstip van 

het verzoek. 

Belangrijk nog om op te merken is dat het Hof geen rekening hield met de subsidiaire opmerking van 

de Ministerraad. De Ministerraad oordeelde dat het verschil in behandeling minder groot is dan 

initieel zou gedacht worden. Terzake werd gewezen op het feit dat het om een marginale toets gaat 

en dat de gevolgen van een erkenning geminimaliseerd moeten worden. De erkenning heeft immers 

niet automatisch tot gevolg dat de naam van het kind gewijzigd wordt en belet niet dat de erkenner 

ieder ouderlijk gezag ontzegd kan worden. Volgens het Hof volstaat aldus niet het argument dat de 

erkenning beperkt kan worden tot louter de vaststelling van het biologische vaderschap. Het Hof legt 

hiermee duidelijk de klemtoon op één van beide functies van afstamming, nl. het aanknopingspunt 

voor familierechtelijke betrekkingen (zie deel I). De vaststelling van een afstammingsband bij een 

(minderjarig) kind dient niet om zijn identiteit juridisch vast te stellen. Het belang van het kind kan 

beletten dat een afstammingsband wordt vastgesteld, althans bij minderjarige kinderen. Inhoudelijk 

heeft dit tot gevolg dat bij weigering tot toestemming of verzet, de rechter steeds moet kunnen 

onderzoeken of er wel een potentieel functionele afstammingsband tot stand komt (Supra, deel I, nr. 

272). Ook in de rechtspraak van het EHRM kan opgemerkt worden dat het bestaan van een 

afstammingsband het bestaan of ontstaan van andere banden van gezins- en familieleven kan 

beletten of een hinderpaal vormen (zie hoofdstuk 2).1686  

576. Het Hof herneemt in een arrest 3 mei 20121687 de vaststellingen uit het arrest van 16 

december 2010 (zie vorig nr.) voor wat betreft de beoordeling van het leeftijdscriterium dat geldt 

voor de opening aan de toets van het belang van het kind na verzet in geval van een gerechtelijk 

onderzoek naar vaderschap om te besluiten dat ook dit leeftijdscriterium strijdig is met art. 10 en 11 

Gw. Het Hof wijst dienaangaande ook op de door de wetgever gewenste parallellie tussen de 

erkenning en de vordering tot onderzoek naar vaderschap of moederschap (r.o. B.5.2.).  

 

b. Mening van het kind 

577. De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof maakt ook een ontwikkeling door wat betreft het 

belang dat gehecht moet worden aan de mening van het kind. Vanaf het arrest van 6 juni 1996 

verwijst het Hof uitdrukkelijk naar art. 3.1, 12 en 7.1 IVRK om te beklemtonen dat de wetgever de 

vaststelling van de afstamming heeft afhankelijk willen stellen van een toetsing vanuit het standpunt 

van het belang van het kind en inzonderheid dat het kind dat in staat is zijn mening te uiten, het 

recht moet hebben die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die hem betreffen. Volgens 

het Hof mag de wetgever aan het kind dat zich een mening kan vormen over zijn belang bij een 
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erkenning, in het licht van voornoemde bepalingen, de mogelijkheid bieden zich te verzetten tegen 

die erkenning (r.o. B.5.).  

 

Het Hof oordeelt daarenboven dat de wettelijk vastgestelde leeftijd van 15 jaar steunt op een 

objectief criterium dat in redelijk verband staat met het oogmerk om inspraak te geven aan kinderen 

van een bepaalde leeftijd. Het vereiste van de toestemming in de erkenning van een minderjarige die 

de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt is bovendien – mede in het licht van art. 3.1 en 12.1 IVRK - op 

zich niet onevenredig, aangezien enerzijds de weigering een belangrijke indicatie kan zijn bij de 

beoordeling van de opportuniteit waarover de rechtbank alsdan moet oordelen, en anderzijds de 

rechtbank de erkenning niettemin kan toestaan wanneer zij van oordeel is dat die in het belang van 

het kind is (r.o. B.6.). Deze zienswijze wordt bevestigd in een arrest van 26 juni 2002.1688 

Twee belangrijke punten vallen hieruit af te leiden. Enerzijds is het recht van het kind om vanaf de 

leeftijd van 15 jaar zijn mening te kunnen geven over de erkenning in het licht van art. 3.1, 7.1 en 12 

IVRK niet strijdig met de Gw. De wetgever mag er volgens het Hof aldus van uitgaan dat een 

minderjarige vanaf de leeftijd van 15 jaar in staat is om zijn mening te kunnen vormen over de 

erkenning. Anderzijds acht het Hof die mening relevant voor de beoordeling van de opportuniteit van 

de erkenning. Het Hof lijkt er van uit te gaan dat de rechter passend belang aan die mening dient te 

verlenen. De weigering vormt volgens het Hof immers een belangrijke indicatie dat de erkenning niet 

in het belang van het kind is. Het belang van deze indicatie wordt nog herhaald in een later arrest van 

7 maart 20071689 (r.o. B.5.4.). 

578. In de daaropvolgende rechtspraak1690 oordeelt het Hof dat het leeftijdscriterium niet meer 

relevant is voor de opportuniteitstoets. De goedkeuring van het IVRK, inzonderheid art. 3.1 en 12, 

alsook het gevolg dat aan laatstvermelde bepaling werd gegeven door de wet van 30 juni 1994 die in 

art. 931 Ger.W. een derde lid invoegt, tonen volgens het Hof aan dat de wetgever de verplichting wil 

opleggen om rekening te houden met de belangen van het kind in de gerechtelijke procedures die op 

het kind betrekking hebben, in voorkomend geval door zijn eigen mening te vragen wanneer het in 

staat is die te vormen, hoe dan ook door de rechter erom te verzoeken bijzondere aandacht eraan te 

besteden (resp. r.o. B.4. en B.3.2.). De leeftijd van 15 jaar is geen pertinent criterium (r.o. B.6. arrest 

2003). In meer algemene bewoordingen stelt het Hof dat de ongrondwettigheid gesitueerd moet 

worden in de uitsluiting van de minderjarige jonger dan 15 jaar om zelf, wanneer hij in staat is een 

eigen mening te vormen, of andere personen dan de moeder die, wanneer hij daartoe niet in staat is, 

voor hem verplichtingen op zich nemen, de rechter er toe te kunnen brengen rekening te houden 

met zijn belang (r.o. B.7. arrest 2003). Het Hof geeft ook aan hoe die mening geuit moet worden en 

niet enkel door wie. Die mening moet hetzij persoonlijk door de minderjarige worden geuit indien hij 

in staat is om een eigen mening te vormen, hetzij bij wege van vertegenwoordiging van de 

minderjarige door de personen die voor hem instaan (r.o. B.7.2. arrest 2003). 

 

Het Hof geeft daarmee duidelijk aan dat het leeftijdscriterium van 15 jaar achterhaald is. De 

minderjarige die in staat is zijn mening te vormen aangaande de erkenning, moet die ook kunnen 
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geven.1691 Dit komt ook tot uiting in de opdeling die het Hof hanteert tussen het belang van het kind 

jonger dan 15 jaar en het belang van het kind dat niet in staat is zijn eigen mening te vormen (zie r.o. 

B.8. arrest 2003). Een verwijzing naar de toestemming van het kind dat in staat is zijn mening te 

vormen kan evenwel niet worden teruggevonden in het beschikkend gedeelte van het arrest.  

c. Besluit 

579. De rechtspraak van het Hof vertoont zoals opgemerkt (Supra, nr. 570) een duidelijke evolutie 

op het vlak van de opportuniteitstoets. In een eerste fase oordeelde het Hof dat de 

opportuniteitstoets die wordt geopend ten gevolge van een weigering van de toestemming tot 

erkenning c.q. de instelling van een vordering tot nietigverklaring van een erkenning, in het licht van 

het doel om laattijdige erkenningen, erkenningen uit welwillendheid en erkenningen die de moeder 

blijvend confronteren met de traumatiserende context van de verwekking te voorkomen, een 

maatregel is die niet relevant of onevenredig is. De weigering tot toestemming door de moeder is 

enkel relevant voor zover het een indicatie is van niet-biologisch vaderschap. Moeder en vader 

bevinden zich op dat vlak in een niet-vergelijkbare situatie, nu eerstgenoemde steeds op de hoogte 

kan zijn het genetische vaderschap. Bijgevolg wordt de georganiseerde opportuniteitstoets 

ongrondwettig verklaard.  

 

De volgende stap in de rechtspraak is een omwenteling van het perspectief. Het Hof stelt onder 

invloed van de ratificatie van het IVRK vast dat de wetgever de vaststelling van een afstammingsband 

afhankelijk heeft willen stellen van een toetsing vanuit het standpunt van het belang van het kind. 

Het Hof maakt daarbij echter nog een koppeling met de doelstelling van de wetgever om laattijdige 

erkenningen te voorkomen. Een laattijdige erkenning met toestemmingsweigering door een kind dat 

de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt, is een belangrijke indicatie dat de erkenning niet is ingegeven 

door het belang van het kind. Bijgevolg wordt ditmaal de ontstentenis van een 

opportuniteitscontrole bij de vaststelling van een afstammingsband langs moederszijde 

ongrondwettig verklaard.  

Een voorlaatste fase vormt de toestemmingsweigering door de minderjarige die daartoe feitelijk 

bekwaam is of zijn wettelijk vertegenwoordiger die op zich een indicatie is dat de erkenning niet het 

belang van het kind dient. De leeftijd van het kind speelt geen rol meer. Bijgevolg wordt de 

georganiseerde opportuniteitscontrole geheractiveerd en uitgebreid.  

In een laatste fase oordeelt het Hof dat ook een leeftijdscriterium dat geldt voor de opening van de 

opportuniteitstoets in het nieuwe afstammingsrecht van 2006 niet pertinent is en op onevenredige 

wijze afbreuk doet aan de rechten van kinderen die er geen beroep op kunnen doen wegens het (te 

vroege) tijdstip waarop het verzoek tot vaststelling van een afstammingsband of een vervangende 

machtiging daartoe wordt gedaan.  

580. Vast staat dat in het licht van de aangehaalde rechtspraak het Hof van oordeel is dat de 

biologische werkelijkheid in beginsel primeert. De wetgever mag ‘leugenachtige’ erkenningen 

voorkomen. De toestemmingsweigering vormt in eerste instantie een indicatie van de ontstentenis 

van een biologische band. Dit was aanvankelijk de enige functie die de toestemmingsweigering kon 
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dienen. Daar kwam echter verandering in zoals hierboven werd aangetoond. Afstammingsbanden 

moeten gevestigd worden in het belang van het kind. Hoewel de vestiging van een afstammingsband 

met een biologische ouder normaal het belang van het kind dient1692, toch is dit niet altijd het geval. 

Er moet voorkomen worden dat afstammingsbanden worden gevestigd die nadelig zijn voor het 

betrokken kind. De toestemmingsweigering vormt ook hier een belangrijke indicatie voor. Het Hof is 

aldus van oordeel dat in het licht van art. 10 en 11 Gw. functionele banden van afstamming worden 

gevestigd. De mogelijkheid om de vaststelling van een afstammingsband te weigeren in het belang 

van het kind, ook al wordt de biologische band niet betwist, is aldus niet strijdig met het 

grondwettelijke gelijkheidsbeginsel.1693   

 

581. Het Hof bevestigt met deze rechtspraak dat afstamming voor een kind in eerste instantie tot 

doel heeft te fungeren als familierechtelijk aanknopingspunt. Het belang van het kind kan immers, 

ongeacht de leeftijd, verhinderen dat een afstammingsband wordt gevestigd hoewel het biologisch 

ouderschap niet in vraag wordt getrokken. Het feit dat geregeld kan worden dat de vestiging van de 

afstammingsband geen andere rechtsgevolgen genereert dan ouderschap, volstaat aldus niet. Dit 

alles moet genuanceerd worden. Het Hof heeft nog geen uitspraak gedaan of dit ook geldt bij 

meerderjarige kinderen.  

 

582. Het Hof is van oordeel dat de mening van het minderjarige kind dat in staat is om zich een 

mening te vormen, een belangrijke indicatie is bij de beoordeling van zijn belang bij de vestiging van 

een afstammingsband. Het Hof verlaat daarbij het leeftijdscriterium van 15 jaar. Ook een kind jonger 

dan 15 jaar en in staat om een eigen mening te vormen, moet die mening kunnen uiten omdat ze een 

belangrijke indicatie vormt bij de beoordeling van het belang dat het kind heeft bij die erkenning. Is 

het minderjarige kind daartoe niet in staat, dan moet een persoon die voor hem instaat deze mening 

namens hem kunnen vertolken. Het Hof oordeelde daarenboven dat deze mening hetzij persoonlijk, 

als het minderjarig kind daartoe in staat is, hetzij bij wege van vertegenwoordiging moet geuit 

kunnen worden. Een leeftijdscriterium waarbij de toets aan het belang van het kind geopend wordt, 

is eveneens strijdig met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. 

 

d. Toetsing aan het positief recht 

583. De hervorming van het afstammingsrecht in 2006 is in belangrijke mate ingegeven door de 

rechtspraak van het Hof (Supra, deel I, nr. 118). De wetgever heeft het mechanisme van de 

toestemming en de opportuniteitscontrole behouden en uitgebreid tot de vaststelling van een 

afstammingsband langs moederszijde. Evenwel blijven er in het licht van hoger aangehaalde 

rechtspraak een aantal pijnpunten bestaan.  
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584. Een eerste pijnpunt dat rijst, is het absolute primaat van de biologische werkelijkheid ingeval 

de vaststelling van de afstammingsband gebeurt voordat het kind de leeftijd van één jaar heeft 

bereikt (Supra, deel I, nr. 575).  

 

De leeftijdsdrempel van één jaar vormt een objectief criterium. De wetgever is van oordeel dat een 

erkenning van een kind dat de leeftijd van één jaar heeft bereikt laattijdig is en een indicatie vormt 

dat zij het belang van het kind niet dient. Verder wil de wetgever met de invoering van deze 

leeftijdsdrempel de vaststelling van een afstammingsband bevorderen.1694  

Zoals hoger aangetoond heeft het Hof in de arresten van 14 mei 2003 en 7 maart 2007 niet meer 

verwezen naar de doelstelling van de wetgever om laattijdige erkenningen te voorkomen als 

(bijkomende) indicatie dat de voorgenomen erkenning niet het belang van het kind dient (Supra, nr. 

579). De toestemmingsweigering volstaat als indicatie. De invoering van een leeftijdsdrempel is aldus 

een maatregel die op zich niet relevant meer is tot het doel dat erin bestaat om erkenningen die 

kennelijk strijdig zijn met het belang van het kind te voorkomen.1695 De vraag rijst bovendien of de 

invoering van een leeftijdscriterium wel relevant is voor het tweede doel te bereiken, nl. de 

bevordering van de vaststelling van een afstammingsband. Alleszins lijkt de invoering van een 

leeftijdscriterium in het licht van deze doelstelling op onevenredige wijze afbreuk te doen aan de 

rechten van kinderen jonger dan één jaar.1696 Het Hof leidt immers uit art. 3.1 en 12 IVRK, alsook uit 

de implementatie van laatstgenoemde bepaling de verplichting af om in gerechtelijke procedures 

meer rekening te houden met de belangen van het kind (vgl. Supra, nr. 573). Het Hof heeft deze 

stelling bevestigd in een arrest van 16 december 2010 (Supra, nr. 575) en arrest van 3 mei 2012 

(Supra, nr. 576). 

585. Een tweede (mogelijk) pijnpunt rijst bij de invoering van de exceptie van verkrachting (zie art. 

329bis, § 2, vierde lid BW en art. 332quinquies, § 4 BW). Opnieuw gaat de wet er in een aantal 

gevallen (Supra, nr. 258) absoluut van uit dat de vestiging van een afstammingsband strijdig is met 

het belang van het kind. Het onderscheid berust op een objectief criterium, nl. de bewezen 

verkrachting van de moeder in het wettelijke tijdvak van de verwekking. Bovendien dient de 

uitsluiting van de vestiging van een afstammingsband t.a.v. de verkrachter een legitiem doel, nl. ter 

voorkoming dat de moeder blijvend wordt geconfronteerd met haar verkrachter hetgeen 

ongetwijfeld ook niet het belang van het kind dient.1697 Toch lijkt de absolute uitsluiting volgens 
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VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (221) nr. 432, 239-240 wat 
betreft de beoordeling van het belang van het kind bij verzet ex art. 332quinquies, § 2 B.W.; zie ook F. SWENNEN en S. 
EGGERMONT, “Koekoekskinderen in het familierecht” in R. BARBAIX, S. EGGERMONT, N. GEELHAND en F. SWENNEN, 
Handboek estate planning. Bijzonder deel 2, Brussel, Larcier, 2009, (1) 5; Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles in 
Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2

e
 ed., 2010, nr. 634-3. 

1697
 Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de 

afstamming en de gevolgen ervan, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 51K597/32, 23; 
Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de 
afstamming en de gevolgen ervan, Verslag namens de commissie voor de justitie, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1402/7, 44. 
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SWENNEN een maatregel te zijn die onevenredige gevolgen genereert, bv. doordat het niet 

erfgerechtigd zal zijn.1698 Dit argument lijkt betwistbaar. Het kind kan immers een vordering tot 

levensonderhoud instellen tegen de verwekker (art. 336 e.v. BW) hetgeen ertoe leidt dat zelfs na 

overlijden nog lastens de nalatenschap onderhoudsgelden worden betaald aan het kind (art. 339bis 

BW). De houding van de wetgever is echter niet consequent te noemen nu hij wel van oordeel is dat 

het in het belang van het kind is dat het een (onbetwistbare) afstammingsband heeft met de 

verkrachter die de (gewezen) echtgenoot is van de moeder (zie art. 315 BW en Supra, deel I, nr. 215). 

Evenmin bestaat, hoewel hypothetisch1699, een vergelijkbare bepaling voor het geval de moeder de 

vader of het kind verkracht of de vader het kind verkracht. Bovendien kan de vestiging van een 

afstammingsband in de beoogde situaties worden voorkomen door een toets aan het belang van het 

kind in concreto, althans indien het kind ouder is dan één jaar hoewel dat leeftijdscriterium op zich 

reeds strijdig is met art. 10 en 11 Gw.1700 In het licht van deze vaststellingen kan geconcludeerd 

worden dat de wetgever inderdaad een maatregel heeft getroffen die onevenredige gevolgen 

ressorteert.  

 

586. Een ander (mogelijk) pijnpunt is dat het kind slechts vanaf de leeftijd van 12 jaar het recht 

heeft om de toestemming tot erkenning te weigeren (Supra, deel I, nr. 168). Nochtans oordeelde het 

Hof (Supra, nr. 582) dat de mening van het kind, wanneer het in staat is die te vormen, een 

belangrijke indicatie voor de rechter vormt.1701 Dit volgt mede uit de samenlezing van art. 3.1 en 12 

IVRK. De vraag rijst aldus of de wetgever op absolute wijze kan stellen dat een kind pas vanaf de 

leeftijd van 12 jaar in staat is om zijn mening over de erkenning te uiten. Volgens sommige auteurs 

biedt art. 931 Ger.W.1702 resp. art. 331decies en 331sexies BW.1703 wel voldoende garanties daartoe 

wat betreft de persoonlijke mening. Echter, indien het kind niet in staat is om die mening te uiten, 

dient hij bij wege van vertegenwoordiging zijn mening te kennen kunnen geven. Artikel 329bis, § 2 

BW en art. 331sexies BW laten dit actueel niet toe. In het licht van de aangehaalde rechtspraak levert 

dit wellicht een schending op van art. 10 en 11 Gw.1704 Hetzelfde geldt bij het recht van verzet. De 

wet laat de niet-ontvoogde minderjarige beneden de leeftijd van 12 jaar niet toe om persoonlijk, 

indien hij daartoe feitelijk bekwaam is, of bij wege van vertegenwoordiging, verzet uit te drukken 
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 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) 245, nr. 442, en dit 
onverminderd alle andere mogelijke schendingen van art. 10 en 11 GW (zie p. 244-246); Zie verder ook G. VERSCHELDEN, 
“De moederlijke en de vaderlijke erkenning” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het 

afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (89) 157-158. 
1699

 Het feit dat een erkenning door een vrouw slechts zelden voorkomt en hoe verschillend de situatie tussen de 
biologische moeder en vader in sommige opzichten ook is, dit belet in het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk 
Hof niet dat de situaties vergelijkbaar kunnen zijn, zie bv. Arbitragehof 8 oktober 1992, nr. 63/92, r.o. B.3.1.  
1700

 Vgl. Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles in Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, 
Larcier, 2

e
 ed., 2010, nr. 634-4. Zelfs indien het kind jonger dan één jaar is, kan er volgens voornoemde auteur nog altijd op 

andere middelen een beroep gedaan worden zoals de ontzetting uit het ouderlijk gezag.  
1701

 Vgl. 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) nr. 430, 236-237. 
1702

 Vgl. F. APS, “Het Arbitragehof en het afstammingsrecht: opnieuw een stap achteruit?” (noot onder Arbitragehof 6 juni 
1996), RW 1996-97, (979) 980; D. PIRE, “Filiation et Cour d’arbitrage: les prêtres d’Apollon de la place royale" (noot onder 
Arbitragehof 14 mei 2003), JLMB 2003, (1123) 1132. 
1703

 D. PIRE, “Filiation et Cour d’arbitrage: les prêtres d’Apollon de la place royale" (noot onder Arbitragehof 14 mei 2003), 
JLMB 2003, (1123) 1132. 
1704

 G. VERSCHELDEN, “De moederlijke en de vaderlijke erkenning” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), 
De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (89) 138, nr. 276; F. SWENNEN en S. EGGERMONT, 
“Koekoekskinderen in het familierecht” in R. BARBAIX, S. EGGERMONT, N. GEELHAND en F. SWENNEN, Handboek estate 

planning. Bijzonder deel 2, Brussel, Larcier, 2009, (1) 5.  
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tegen een gerechtelijk onderzoek naar ouderschap en alzo de toets aan zijn belangen bij die 

vaststelling te openen (art. 332quinquies, § 2 BW). Bij ontstentenis van ouders is er zelfs niemand die 

verzet kan doen ingeval het kind nog niet de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. Ook dit levert wellicht 

een schending op van art. 10 en 11 Gw.1705 

 

3. Betwisting 

587. Het Hof heeft ook uitspraak gedaan over het spanningsveld tussen genetisch en sociaal 

ouderschap in het kader van de betwisting van een vastgestelde afstammingsband. Er kunnen drie 

grote categorieën van verzoeken worden onderkend: 

1° Verzoeken uitgaande van de biologische vader en van de moeder; 

2° Verzoeken uitgaande van de juridische vader; 

3° Verzoeken uitgaande van het meerderjarige kind.  

In de eerste categorie van verzoeken werd het Hof geconfronteerd met de vraag of de bescherming 

van het huwelijkse vaderschap in de gegeven situatie wel verenigbaar is met art. 10 en 11 Gw. door 

de biologische vader het recht te ontzeggen om dit rechtstreeks (oud art. 332, eerste lid BW)1706 dan 

wel onrechtstreeks (oud art. 320 BW)1707 te betwisten. De omstandigheid dat de houder van deze 

laatste vordering in casu niet de beweerde biologische vader is, maar de moeder, heeft geen invloed 

op de beoordeling, aangezien de doelstelling om de biologische waarheid zoveel mogelijk te 

benaderen, niet afhangt van wie de vordering uitoefent.1708 In de tweede categorie van verzoeken 

werd het Hof uitgenodigd om te onderzoeken of de ontzegging van het recht tot betwisting in hoofde 

van de huwelijkse vader die hetzij na het verstrijken van de vervaltermijn (oud art. 332, vierde lid 

BW)1709 tot de ontdekking kwam dat hij niet de genetische vader is van het kind, hetzij in de gegeven 

situatie geen beroep kan doen op de onrechtstreekse bewijslevering van niet-genetisch vaderschap 

(oud art. 318, § 3 BW)1710, wel verenigbaar was met art. 10 en 11 Gw. In dezelfde categorie werd het 

Hof nog geconfronteerd met de vraag of de ontzegging van het recht tot betwisting in hoofde van de 

huwelijkse vader die pas nadat er deugdelijk bezit van staat tot stand was gekomen (art. 318, § 1 BW) 

tot de ontdekking kwam dat hij niet de genetische vader is van het kind, wel verenigbaar is met art. 

22 Gw. in samenhang gelezen met art. 8 EVRM.1711 In de laatste categorie werd het Hof uitgenodigd 

om de vervaltermijn1712 en het bezit van staat1713 als wettelijke obstakels om een 
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 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) nr. 430, 237-238. 
1706

 Arbitragehof 14 juli 1997, nr. 41/97; Arbitragehof 11 februari 1998, nr. 12/98; Zie ook F. SWENNEN, Het personen- en 

familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, nr. 426. 
1707

 Arbitragehof 25 mei 2000, nr. 61/2000, JLMB 2000, 1070, noot D. PIRE; Arbitragehof 8 mei 2001, nr. 56/2001; 
Arbitragehof 30 november 2005, nr. 174/2005.  
1708

 GwH 29 oktober 2009, nr. 172/2009, r.o. B.5. In casu oordeelde het Hof eveneens dat die doelstelling evenmin afhangt 
van de omstandigheid dat die houder alternatieve vorderingen ter beschikking had of nog heeft. Bovendien kan, sinds de 
inwerkingtreding van de wet van 1 juli 2006, ook de beweerde biologische vader de vordering bedoeld in artikel 318 van het 
Burgerlijk Wetboek uitoefenen.  
1709

 Arbitragehof 20 mei 1998, nr. 54/98; Arbitragehof 21 december 2000, nr. 138/2000; Arbitragehof 12 juli 2001, nr. 
95/2001.  
1710

 Arbitragehof 19 januari 2005, nr. 17/2005; Arbitragehof 19 januari 2005, nr. 18/2005.  
1711

 GwH 3 februari 2011, nr. 20/2011, T.Fam. 2011, 61, noot T. WUYTS, Act.dr.fam. 2011, 75, N. GALLUS en RW 2010-11, 
1200. 
1712

 GwH 31 mei 2011, nr. 96/2011, Act.dr.fam. 2011, 142, noot N. MASSAGER, T.Fam. 2011, 214, noot A. QUIRYNEN en TJK 

2011, 302, noot C. MELKEBEEK. 
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betwistingsvordering in te stellen door het meerderjarige kind te toetsen aan het Grondwettelijk 

gelijkheidsbeginsel en diens recht op privéleven. 

Naar het oordeel van het Hof heeft de wetgever bij de uitwerking van de geviseerde bepalingen twee 

doelstellingen met elkaar trachten te verzoenen1714:  

1° de waarheid zoveel mogelijk te benaderen, d.w.z. de biologische afstamming; 

2° de rust der families in overweging nemen door, indien hiertoe nodig, het zoeken naar de 

biologische waarheid te temperen.  

In zijn arrest 3 februari 2011 verwees het Hof, in navolging van de rechtspraak van het EHRM, ook 

nog naar twee andere legitieme doelstellingen die pertinent zijn om de biologische werkelijkheid niet 

a priori te laten prevaleren op de socio-affectieve werkelijkheid van het vaderschap, nl. de 

rechtszekerheid van de familiale banden en het belang van het kind (r.o. B.9.).  

Hierna wordt de beoordeling van deze afweging door het Hof nader onderzocht. 

a. Verzoeken uitgaande van de biologische vader 

i. Rechtstreekse betwisting 

588. Volgens het Hof bestaat er een objectief onderscheid voor wat betreft het recht om 

rechtstreeks het juridische vaderschap te betwisten tussen enerzijds de biologische vader en 

anderzijds de echtgenoot, de moeder en het kind. Laatstgenoemde personen maken volgens het Hof 

deel uit van het kerngezin. De biologische vader is een buitenstaander.1715 Dit is een juiste 

vaststelling voor wat betreft het bestaan van juridische afstammingsbanden. Het Hof had met deze 

vaststelling kunnen volstaan om te kunnen concluderen dat beide categorieën van personen niet 

vergelijkbaar zijn.1716 Dat deed het Hof echter niet.  

 

Naar het oordeel van het Hof heeft de wetgever kunnen beslissen dat het niet verantwoord was aan 

een buitenstaander ten opzichte van het gezin waarin het kind is geboren, de toelating te geven het 

vaderschap van de echtgenoot van de moeder rechtstreeks te kunnen betwisten. Volgens het Hof 

kan het immers worden verantwoord ervan uit te gaan dat die derde geen belang heeft bij die 

betwisting en dat het hem niet toekomt het belang van het kind te beoordelen. Bovendien is die 

uitsluiting in het licht van de aangehaalde doelstellingen (Supra, nr. 587) niet onevenredig.1717  

589. Belangrijk om op te merken is dat in het arrest van 14 juli 1997 de biologische vader zelfs 

bezit van staat had t.a.v. het kind (r.o. B.5.). Aldus plaatst het Hof het door de vaderschapsregel 

opgelegde juridische vaderschap dat aanvaard wordt door de juridische moeder en de door het 
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 GwH 7 juli 2011, nr. 122/2011, T.Fam. 2011, 152, noot A. QUIRYNEN. 
1714

 Arbitragehof 14 juli 1997, nr. 41/97, r.o. B.10.; Arbitragehof 11 februari 1998, nr. 12/98, r.o. B.6.; Arbitragehof 25 mei 
2000, nr. 61/2000, r.o. B.5.3.; Arbitragehof 21 december 2000, nr. 138/2000, r.o. B.5.; Arbitragehof 8 mei 2001, nr. 
56/2001, r.o. B.5.; Arbitragehof 12 juli 2001, nr. 95/2001, r.o. B.7.; Arbitragehof 19 januari 2005, nr. 17/2005, r.o. B.4.3.; 
Arbitragehof 19 januari 2005, nr. 18/2005, r.o. B.4.3.; Arbitragehof 30 november 2005, nr. 174/2005, r.o. B.5.3; 
Grondwettelijk Hof 29 oktober 2009, nr. 172/2009, r.o. B.4. 
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 Arbitragehof 14 juli 1997, nr. 41/97, r.o. B.9.; Arbitragehof 11 februari 1998, nr. 12/98, r.o. B.5. 
1716

 P. SENAEVE, “Actuele ontwikkelingen inzake het afstammingsrecht” in P. SENAEVE (ed.), Themis. Vormingsonderdeel 

Personen- en Familierecht, nr. 7, Brugge, die Keure, 2002, (7) 8, nr. 6. 
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 Arbitragehof 14 juli 1997, nr. 41/97, r.o. B.11.; Arbitragehof 11 februari 1998, nr. 12/98, r.o. B.7. 
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huwelijk aangewezen vader boven het biologische vaderschap en zelfs boven het sociale vaderschap. 

Uit het arrest kan evenwel niet worden afgeleid dat het bezit van staat ook ondubbelzinnig is en 

derhalve aangewend kon worden als bewijs van afstamming. Vast staat dat het bezit van staat in 

hoofde van de biologische vader verhindert dat er (ondubbelzinnig) bezit van staat kan zijn ontstaan 

in hoofde van de juridische vader. Het Hof verleent alzo veel macht aan de juridische moeder die bij 

wijze van een huwelijk op absolute wijze kan voorkomen dat de biologische vader ook tot juridische 

vader wordt aangewezen.1718  

 

Het Hof legt bijgevolg alle gewicht op de bescherming van de rust der families. Bedoeld wordt de 

bescherming van het kerngezin. Er wordt van uitgegaan dat als de echtgenoot en de juridische 

moeder het vaderschap niet betwisten binnen de daartoe bepaalde termijn, er sprake is van een 

kerngezin dat beschermd moet worden.1719  

ii. Onrechtstreekse betwisting 

590. Het Hof werd ook ondervraagd over het verschil dat (oud) art. 320 BW in het leven riep 

m.b.t. de onrechtstreekse betwisting van het huwelijkse vaderschap en dit enerzijds op grond van de 

wijze waarop het huwelijk werd ontbonden en anderzijds het tijdstip van de verwekking afhankelijk 

of dit vóór of tijdens het huwelijk was. Het Hof geeft in de eerste situatie uitdrukkelijk aan dat 

voornoemde bepaling een verschil in het leven roept niet enkel onder diegenen die beweren de 

biologische vader ervan te zijn, maar ook onder de kinderen.1720  

 

In dezelfde zin werd het Hof ook ondervraagd over het verschil dat (oud) art. 323 BW j° art. 320 BW 

in het leven riep m.b.t. de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap in hoofde van de biologische 

vader van een kind dat reeds een juridische vader heeft bij toepassing van de vaderschapsregel en dit 

afhankelijk van de wijze waarop het huwelijk werd ontbonden.1721  

- Ontstentenis van een gezinskern 

591. De wijze waarop het huwelijk werd beëindigd, vormt volgens het Hof weliswaar een objectief 

onderscheid; het criterium is echter niet relevant ten aanzien van het door de wet nagestreefde doel 

(Supra, nr. 587). Ten eerste omdat indien het vaderschap van de echtgenoot niet bevestigd wordt 

door bezit van staat en wanneer een feitelijke scheiding wordt gevolgd door een echtscheiding c.q. 

nietigverklaring en een kind wordt geboren meer dan 300 dagen na die feitelijke scheiding, er geen 

reden meer bestaat om aan dat kind en zijn biologische vader het recht tot vaststelling van de 

afstamming te weigeren. De in (oud) artikel 320 BW bedoelde machtiging van de rechter, die 
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 Vgl. D. PIRE, “Filiation et Cour d’arbitrage: les prêtres d’Apollon de la place royale" (noot onder Arbitragehof 14 mei 
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weldegelijk belang heeft bij de betwisting van het juridische vaderschap, maar dat een betwisting door die persoon 
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 Vgl. P. SENAEVE, “De vaderschapsregel in het spanningsveld van de mensenrechtenbescherming en van het 
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 Arbitragehof 25 mei 2000, nr. 61/2000, r.o. B.3.; Arbitragehof 30 november 2005, nr. 174/2005, r.o. B.3. 
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bovendien in alle gevallen werd geëist, maakte het daarenboven mogelijk te onderzoeken of een 

feitelijke scheiding werkelijk heeft plaatsgevonden meer dan 300 dagen vóór de geboorte, hetgeen 

overeenkomt met de zorg van de wetgever om te garanderen dat de erkenning overeenstemt met de 

werkelijkheid. Ten tweede verdwijnt door de echtscheiding of de nietigverklaring in elk geval de 

gezinskern en behoeft de “rust der families” geen bescherming meer.1722 

 

592. In wezen komt het Hof in deze arresten aldus tot de vaststelling dat er geen doelstellingen 

met elkaar verzoend moeten worden. Er is immers in de geviseerde situaties geen sprake meer van 

een gezinskern die beschermd moet worden. De biologische werkelijkheid kan bijgevolg steeds 

primeren. Dit laatste is echter niet noodzakelijk het geval nu een gemachtigde erkenning met 

toestemming van de personen die de wet aanwijst, niet het bewijs van biologisch ouderschap vereist.  

 

Het Hof is van oordeel dat er geen gezinskern meer is die bescherming behoeft ingeval het huwelijk 

door echtscheiding of nietigverklaring werd ontbonden. Ook het (absolute) vermoeden van 

biologische afstamming gaat niet op indien: 

1° de juridische vader geen bezit van staat heeft t.a.v. het kind; 

2° het kind geboren werd meer dan 300 dagen na de feitelijke scheiding.  

- Bescherming van een bestaande gezinskern 

593. Het Hof oordeelt in een arrest van 8 mei 2001 dat ook het verschil in behandeling tussen, 

enerzijds, de situatie waarin een andere man dan de echtgenoot de toestemming vraagt om een kind 

te erkennen en waar blijkt uit een gerechtelijke akte dat de echtgenoten niet meer samen waren op 

het ogenblik dat het kind werd verwekt en, anderzijds, de situatie waarin het kind weliswaar verwekt 

werd vóór het huwelijk, maar wordt geboren in een gezin waarin er op gerechtelijk vlak geen enkel 

teken van ontwrichting is, op een objectief criterium berust.1723  

 

Opnieuw herhaalt het Hof dat de wetgever twee doelstellingen met elkaar beoogt te verzoenen 

(Supra, nr. 587), maar ditmaal wordt verduidelijkt dat de rust der families primeert (r.o. B.6.1.): 

1° ingeval het vaderschap van de echtgenoot wordt bevestigd door bezit van staat; 

2° alsook in alle andere gevallen behoudens indien de echtgenoten of één van hen via procedurele 

initiatieven heeft doen blijken dat de rust van hun gezin aangetast was.  

Het criterium van onderscheid is in het licht van voornoemd doel relevant. De wetgever mocht 

volgens het Hof er van uitgaan dat in de in oud art. 320 BW bedoelde gevallen de ‘rust der families’ 

reeds verstoord is, wat onder welbepaalde omstandigheden, en m.n. in het enkele geval waarin het 

vaderschap van de echtgenoot niet bevestigd wordt door het bezit van staat, mogelijk maakt 

voorrang te verlenen aan de zorg voor de biologische waarheid. Ingeval het kind daarentegen wordt 

geboren in een op het huwelijk gebaseerd gezin, zonder enig gerechtelijk spoor van ontwrichting, 
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vermocht hij daarentegen te oordelen dat de rust der families primeert op de biologische waarheid, 

zelfs indien het kind werd verwekt vóór het huwelijk (r.o. B.6.2.). 

De maatregel is bovendien niet onevenredig. De wetgever mocht de belangen van het wettige gezin 

voortspruitend uit het huwelijk laten primeren op het belang van de man die het kind wenst te 

erkennen. Bij het aangaan van het huwelijk mochten de echtgenoten er immers op vertrouwen dat 

hun gezinsleven ook na de geboorte van een kind dat verwekt is vóór hun huwelijk, niet zou kunnen 

worden verstoord althans ingeval er bezit van staat is door het feit dat een andere man dan de 

echtgenoot gemachtigd zou kunnen worden het kind te erkennen (r.o. B.7.).  

Het Hof betrekt bij dit oordeel ook het belang van het kind en is van oordeel dat dit belang grondig 

verstoord kan worden door de vervanging van de afstamming van vaderszijde binnen het gezin waar 

het opgroeit door een nieuwe afstammingsband buiten dat gezin. Uit art. 3.1 en 7.1 IVRK volgt 

volgens het Hof niet het recht om een andere band van afstamming vast te stellen dan diegene die 

reeds bestaat op basis van het huwelijk van de ouders (r.o. B.8.).  

Ten slotte verzetten volgens het Hof art. 8 en 14 EVRM er zich niet tegen dat de wetgever de 

erkenning van een kind dat is geboren binnen het huwelijk en dat is gedekt door het in artikel 315 

BW vervatte vermoeden van vaderschap, afhankelijk maakt van bepaalde voorwaarden, met de 

bedoeling de stabiliteit van het gezinsleven dat op het huwelijk berust en het recht op de 

eerbiediging van het gezinsleven van die personen te vrijwaren (r.o. B.9.). 

594. Het Hof is aldus van oordeel dat ingeval er een gezinskern is ontstaan, het in het belang van 

het kind is dat deze gezinskern wordt beschermd. Die gezinskern bestaat van zodra het kind, hoewel 

verwekt op een tijdstip dat de moeder ongehuwd was, wordt geboren binnen: 

1° het huwelijk van de moeder, zelfs met een andere man dan de genetische vader; 

2° uit geen enkele gerechtelijke akte blijkt dat dit huwelijk ontwricht is.   

In de gevallen van oud art. 320 BW primeert volgens het Hof ook de rust der families indien het 

vaderschap van de echtgenoot wordt gedekt door bezit van staat. Dit is logisch, aangezien 

aangenomen kan worden dat er een gezinskern bestaat die beschermd moet worden. Bezit van staat 

kan immers maar met medewerking van de moeder die haar eigen vordering tot betwisting niet 

heeft uitgeoefend, tot stand komen (Infra, nr. 595).  

Het Hof beklemtoont impliciet ook het belang dat het kind heeft bij de stabiliteit van functionele 

banden van afstamming.  

Ten slotte kan opnieuw opgemerkt worden dat het Hof veel macht aan de bio-fysiologische moeder 

verleent die door het huwelijk met een andere man het vaderschap van de genetische vader buiten 

spel kan zetten, zelfs al op een tijdstip waarop er nog geen sprake is van bezit van staat. Een huwelijk 

zou volgens het Hof aldus steeds een voldoende garantie zijn om het belang van het kind te 

dienen.1724 

b. Verzoeken uitgaande van de juridische vader 
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 D. PIRE, “Filiation et Cour d’arbitrage: les prêtres d’Apollon de la place royale" (noot onder Arbitragehof 14 mei 2003), 
JLMB 2003, (1123) 1129. 
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i. Termijn 

595. De betwisting van het huwelijkse vaderschap door de juridische vader die zijn niet-genetisch 

vaderschap ontdekte na het verstrijken van de geldende vervaltermijn, maakte meermaals het 

voorwerp uit van een prejudiciële vraag aan het Hof. De eerste maal diende het Hof de vraag niet te 

beantwoorden, gelet op de onvergelijkbaarheid van de opgesomde categorieën.1725  

 

In de daaropvolgende twee arresten oordeelde het Hof dat naast de hoger opgesomde doelstellingen 

(Supra, nr. 587), de instelling van een termijn specifiek tot doel heeft het belang van het kind en de 

rechtszekerheid te willen dienen. Het kind heeft er belang bij dat er geen ontkenning van het 

vaderschap nog kan plaatsvinden na verloop van een zekere termijn, m.a.w. nadat redelijkerwijze 

aangenomen mag worden dat bezit van staat is tot stand gekomen. Volgens het Hof heeft de 

wetgever de termijn ook willen beperken tot de periode waarbinnen het kind zich nog niet bewust is 

van het vaderschap en heeft hij willen vermijden dat de staat van het in het huwelijk geboren kind al 

te lang onzeker zou blijven.1726 De wetgever heeft volgens het Hof er bewust voor geopteerd om een 

vervaltermijn in te voeren en aldus het feitelijke vaderschap te laten primeren op het biologische 

vaderschap.1727  

De korte vervaltermijn is, rekening houdende met voornoemde bekommernissen en de met de 

waarden die hij heeft willen verzoenen, volgens het Hof niet onredelijk. De wetgever vermocht te 

oordelen dat hij die huwt, aanvaardt in beginsel beschouwd te worden als vader van ieder kind dat 

zijn vrouw zal baren. Het Hof was er zich evenwel van bewust dat de situatie van de man die slechts 

na het verstrijken van deze vervaltermijn kennis krijgt van feiten die wijzen op het ontbreken van een 

genetische band tussen hem en het uit zijn vrouw geboren kind in dit opzicht verschillend is van die 

van de moeder, die steeds kennis heeft of kan hebben van de omstandigheden van verwekking.1728  

Niettemin moet naar luid van het Hof rekening worden gehouden met art. 3.1 IVRK dat voorschrijft 

dat voor alle maatregelen betreffende de kinderen de belangen van het kind de eerste overweging 

vormen. In het licht van die doelstelling is het volgens het Hof niet onredelijk om het wettelijke 

vaderschap op absolute wijze te laten primeren op het biologische vaderschap en, in het belang van 

het kind, een vordering tot betwisting onmogelijk te maken van zodra het kind zich bewust kan 

worden van het vaderschap en redelijkerwijze mag worden aangenomen dat er met instemming van 

de moeder, die haar eigen vorderingsrecht niet heeft uitgeoefend, bezit van staat ten aanzien van 

het kind tot stand is gekomen.1729   

596. Uit het voorgaande volgt dat het Hof er van uitgaat dat één jaar na de geboorte deugdelijk 

bezit van staat bestaat en vanaf dat tijdstip het huwelijkse vaderschap, wat ook als ‘feitelijk 

vaderschap’ wordt bestempeld, op absolute wijze primeert op het genetische vaderschap, zelfs 

indien de juridische vader pas daarna te weten komt dat hij niet de genetische vader is. Het Hof 
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 Arbitragehof 20 mei 1998, nr. 54/98, r.o. B.2.2. 
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 Arbitragehof 21 december 2000, nr. 138/2000, r.o. B.5.; Arbitragehof 12 juli 2001, nr. 95/2001, r.o. B.7. 
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alludeert zelfs op een soort ‘aanvaard risico’: de wetgever vermocht te oordelen dat hij die huwt, in 

beginsel aanvaardt beschouwd te worden als vader van ieder kind dat zijn vrouw zal baren.1730  

 

Het Hof rechtvaardigt dit vanuit het perspectief van het belang van het kind (art. 3.1 IVRK). Het 

belang van het kind is gediend bij een gedwongen vaderschap, van zodra het zich bewust kan worden 

van het vaderschap en er bezit van staat, met instemming van de moeder, is ontstaan. Dit is volgens 

het Hof na één jaar na de geboorte. Merk op dat onder het oude recht het bezit van staat geen 

ontvankelijkheidsvoorwaarde in hoofde van de ouders was voor de rechtstreekse betwisting (oud 

art. 318, § 2 BW) van het juridische vaderschap. Doordat de termijn tot betwisting reeds zo kort was, 

was dit ook een overbodige vereiste geweest.  

597. Bij deze opvatting passen enkele bedenkingen. Ten eerste rijst de vraag of een kind zich één 

jaar na de geboorte wel reeds bewust kan zijn van het vaderschap. Ten tweede rijst de vraag of vanaf 

één jaar na de geboorte reeds bezit van staat kan zijn ontstaan. Ten derde rijst de vraag of het kind 

wel belang heeft bij een vaderschap dat door de wet wordt opgelegd. De juridische vader die tot de 

vaststelling komt dat hij bedrogen is en zijn vorderingsrecht uitoefent, wil precies geen vader meer 

zijn.1731 Het juridische vaderschap omvat meer dan enkel financiële verplichtingen. Zoals hoger 

aangegeven (Supra, nr. 556), wijst volgens het Hof de wet die personen aan die geschikt zijn om 

verantwoordelijkheid op te nemen bij zijn bescherming, opvoeding en socialisatie. Ten slotte verleent 

het Hof opnieuw (buitenproportioneel) veel macht aan de juridische moeder die wist of kon weten 

dat de echtgenoot niet de genetische vader was van het kind (vgl. bij erkenning Supra, nr. 594).1732  

 

Opvallend is dat het Hof in het arrest van 12 juli 2001 werd uitgenodigd om de vervaltermijn te 

toetsen aan art. 8 EVRM, al dan niet in samenhang gelezen met art. 14 EVRM (r.o. B.4.). Het Hof 

achtte zich niet bevoegd om de geviseerde bepaling rechtstreeks te toetsen aan voornoemde 

artikelen en beperkte zijn onderzoek tot een toetsing aan art. 10 en 11 Gw. (r.o. B.5.). Nochtans 

oordeelde het Hof eerder in een arrest van 8 oktober 19921733, hetgeen welisweer handelde over het 

gezinsleven van de erkenner, dat het voorschrift van art. 8 en 14 EVRM reeds impliciet vervat ligt in 

de artikelen 6 en 6bis (thans 10 en 11) Gw., zelfs zonder ze ermee te combineren (r.o. B.4.3.) en in 

een arrest van 8 mei 20011734 geen problemen zag in een rechtstreekse toetsing (r.o. B.9.). Dit 

argument kwam in het arrest van 2001 niet meer ter sprake. Deze vaststelling is relevant nu het 

EHRM vier jaren later besloot dat een absolute vervaltermijn die geen rekening houdt met het 
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 P. SENAEVE benoemt het als “een principiële steunverklaring voor de vaderschapsregel zelf”: P. SENAEVE, “Actuele 
ontwikkelingen inzake het afstammingsrecht” in P. SENAEVE (ed.), Themis. Vormingsonderdeel Personen- en Familierecht, 
nr. 7, Brugge, die Keure, 2002, 14, nr. 16; G. VERSCHELDEN wijst er op dat het Hof hiermee de grote impact beklemtoont 
van de vaderschapsregel die door de wetgever ook bewust is gewild: G. VERSCHELDEN, “De wettelijke termijnregeling voor 
de betwisting van het vaderschap van de echtgenoot geconfronteerd met het gelijkheidsbeginsel” (noot onder Arbitragehof 
21 december 2000), TBBR 2001, (362) 369, nr. 16.  
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 Vgl. G. VERSCHELDEN, “De wettelijke termijnregeling voor de betwisting van het vaderschap van de echtgenoot 
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 Nr. 63/92.  
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 Arbitragehof 8 mei 2001, nr. 56/2001, r.o. B.9. alwaar het Hof uitdrukkelijk stelde dat art. 8 en 14 EVRM zich er niet 
tegen verzetten dat de wetgever de erkenning van een kind dat is geboren binnen het huwelijk en dat is gedekt door het in 
art. 315 BW vervatte vermoeden van vaderschap, afhankelijk maakt van bepaalde voorwaarden, met de bedoeling de 
stabiliteit van het gezinsleven dat op het huwelijk berust en het recht op eerbiediging van het gezinsleven van die personen 
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tijdstip waarop de echtgenoot ontdekt dat hij niet de genetische vader is, strijdig is zowel met art. 8 

EVRM op zich als in samenhang met art. 14 EVRM (Infra, nr. 713). Met deze rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof aangaande de vervaltermijnen dient aldus geen rekening meer gehouden te 

worden. 

598. In het in 2006 hervormde afstammingsrecht werd het vertrekpunt van de vervaltermijn 

aangepast om rekening te houden met de daadwerkelijke kennisname van het biologische of niet-

biologische ouderschap in hoofde van de titularis. Daardoor verloor de in het vorige randnummer 

aangehaalde discussie bijna alle belang.  

 

Doordat de wetgever een zo groot mogelijke parallellisme nastreefde tussen de procedure van 

betwisting van de vaderschapsregel en de procedure van betwisting van de vaderlijke erkenning, 

moet luidens artikel 330, § 1, vierde lid BW de vordering tot betwisting door de persoon die de 

afstamming opeist, ingesteld worden binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat hij of zij de 

moeder of de vader is van het kind. Dit bleek alvast in een bepaalde situatie aanleiding te geven tot 

een schending van het gelijkheidsbeginsel (art. 10 en 11 Gw.).1735 Er bestaat namelijk een belangrijk 

onderscheid in de wijze waarop de afstamming wordt gevestigd. Ingeval dit van rechtswege gebeurt 

bij toepassing van de vaderschapsregel, dan komt het vaderschap vast te staan op het tijdstip van 

geboorte. Hierdoor gebeurt de ontdekking door een derde dat hij de biologische vader is steeds 

nadat de vaderschapsregel werd toegepast. Het is dan logisch dat de termijn van één jaar om het 

vaderschap te betwisten, pas loopt vanaf die ontdekking. De erkenning van het vaderschap door een 

derde kan daarentegen geruime tijd na de geboorte geschieden, op een ogenblik waarop de man die 

deze erkenning zou willen betwisten reeds meer dan een jaar wist dat hij de biologische vader van 

het kind is. Dat was in de voorliggende zaak het geval. De biologische vader leefde ten tijde van de 

geboorte samen met de moeder en het kind en het kind had intussen bezit van staat ten aanzien van 

die biologische vader. Na de relatiebreuk wenste de biologische vader het kind te erkennen (r.o. 

B.2.3.). De moeder weigerde zodat de man zich tot de rechtbank moest wenden teneinde een 

vervangende machtiging te verzoeken (art. 329bis, § 2, eerste lid BW). Die procedure sleepte aan, 

mede gelet op het feit dat bij gebrek aan verzoening er wellicht een DNA-onderzoek vereist is, 

aangezien het verzoek wordt verworpen indien vaststaat dat de verzoeker niet de biologische vader 

is. Welnu, als die procedure meer dan een jaar in beslag neemt en een derde ondertussen overgaat 

tot leugenachtige erkenning, beschikt de biologische vader over geen enkel rechtsmiddel om die 

erkenning te betwisten, ongeacht bezit van staat wat hem betreft en ongeacht het belang van het 

kind (r.o. B.2.4.).  

 

Allereerst stelde het Hof vast dat hoewel het legitiem is om zoveel als mogelijk in geharmoniseerde 

procedureregels te voorzien voor alle types van betwistingen van de vaderlijke en moederlijke 

afstamming, deze doelstelling niet tot gevolg mag hebben dat voor een bepaald type 

vaderschapsbetwisting de vordering van de biologische vader onmogelijk gemaakt kan worden. Dit 

zou het recht op toegang tot de rechter schenden omdat een procespartij een excessief formalisme 

wordt opgelegd in de vorm van een termijn waarvan de haalbaarheid afhankelijk is van 

omstandigheden buiten zijn wil (r.o. B.3.1.). Het Hof verwijst hiervoor naar het arrest-Melis1736 van 

het EHRM. Het arrest van het Hof ligt ook in de lijn van het arrest van 3 februari 2011 (Infra, nr. 600) 
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alwaar het Hof aangaf dat de juridische vader toch minstens één gelegenheid moest hebben 

gekregen om het vaderschap te betwisten. Het EHRM stelt dienaangaande dat het EVRM niet beoogt 

theoretische en illusoire rechten te verdedigen (Infra, hoofdstuk 2).  

 

Het doel van de wetgever was naast het parallellisme in procedures, tevens de gezinscel van het kind 

zoveel mogelijk te beschermen (r.o. B.2.2.). De vraag of er nog een gezinscel bestond laat het Hof 

onbeantwoord. De gezinscel wordt beschermd in het belang van het kind. Op dit punt is het Hof van 

oordeel dat het belang van het kind niet in alle gevallen kan verantwoorden dat de erkenning door 

de biologische vader verhinderd kan worden door een weigering van de moeder en een 

daaropvolgende leugenachtige erkenning. Of het belang van het kind het meeste gebaat is met de 

erkenning door de biologische vader dan wel met de erkenning door een derde, zal afhangen van de 

concrete omstandigheden. In casu was het zo dat het kind geboren werd uit de relatie van de 

biologische vader met de moeder, die ten tijde van de geboorte nog samenleefden en dat na de 

relatiebreuk de biologische vader onmiddellijk het kind wilde erkennen. Het Hof nam zelfs aan dat er 

bezit van staat in hoofde van de biologische vader tot stand was gekomen (zie r.o. B.2.3. en B.2.4.). 

Dit voldoet aan de eisen van gezins- en familieleven. De vraag rijst zelfs of de wetgever dit gezins- en 

familieleven niet moet beschermen tenzij dit in concreto strijdig zou zijn met het belang van het 

kind? Volgens het EHRM volgt uit art. 8 EVRM immers de verplichting om banden van gezins- en 

familieleven juridisch te verankeren, tenzij dit in concreto strijdig is met het belang van het kind 

(Infra, hoofdstuk 2).  

 

Terloops gaf het Hof ook aan dat bij de erkenning afdoende rekening wordt gehouden met het 

belang van het kind nu bij een weigering tot toestemming de rechter de vervangende machtiging 

steeds kan weigeren als ze kennelijk strijdig is met het belang van het kind en dit ongeacht de leeftijd 

van het kind (Supra, nr. 575). Ook bij de vordering tot betwisting van de vaderlijke erkenning door de 

man die het vaderschap opeist is dit het geval (art. 330, § 3 j° art. 332quinquies, § 2 BW) hoewel het 

Hof zich daar nog niet over het leeftijdscriterium heeft uitgesproken.  

 

ii. Onrechtstreeks bewijs van niet-genetisch vaderschap 

599. In twee arresten van 19 januari 20051737 bevestigt het Hof, op grond van dezelfde motieven, 

de zienswijze die het in het arrest van 25 mei 2000 ontwikkelde zodat naar supra, nr. 590 verwezen 

kan worden.  

 

iii. Bezit van staat 

 

600. In een arrest van 3 februari 2011 werd het Hof uitgenodigd om uitspraak te doen over het 

bezit van staat als absolute grond tot niet-ontvankelijkheid om een vordering tot betwisting van het 

huwelijkse vaderschap in te stellen (art. 318, § 1 BW) ingeval de huwelijkse vader na het ontstaan 

van deugdelijk bezit van staat tot de vaststelling is gekomen dat hij niet de genetische vader is van 

het kind en verder geen familierechtelijke betrekkingen meer wenst te onderhouden met het kind. 

Het Hof werd uitgenodigd om dit te onderzoeken in het licht van art. 22 Gw. in samenhang gelezen 

met art. 8 EVRM. In tegenstelling tot de rechtspraak ontwikkeld door het Hof m.b.t. de 
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vervaltermijnen (Supra, nr. 595), paste het Hof ditmaal1738 wel de rechtspraak van het EHRM die 

werd ontwikkeld in het arrest-Kroon (Infra, nr. 710) integraal toe.  

 

Volgens die rechtspraak raakt een wettelijke regeling van de relatie van de vader tot het kind dat 

geboren is binnen het huwelijk, het privéleven van de vader en slaat ‘eenieder’ in art. 8 EVRM zowel 

op het kind als op zijn vermoedelijke vader (r.o. B.5.) zodat de regeling van betwisting van het 

vaderschap vastgesteld door de vaderschapsregel valt onder de toepassing van art. 22 Gw. (zie ook 

r.o. B.4.) en art. 8 EVRM. Verder stelde het Hof vast dat de wetgever over een appreciatiemarge 

beschikt om bij de uitwerking van een wettelijke regeling die een overheidsinmenging in het 

privéleven inhoudt, rekening te houden met een billijk evenwicht tussen de tegenstrijdige belangen 

van het individu en de samenleving in haar geheel. Die appreciatiemarge is niet onbegrensd. De 

belangenafweging moet er toe leiden dat de biologische en sociale werkelijkheid primeert op een 

wettelijk vermoeden indien dit laatste frontaal ingaat tegen de vastgestelde feiten en de wensen van 

de betrokkenen, zonder dat het iemand een tastbaar voordeel oplevert (r.o. B.7.).  

 

De rust der families en de rechtszekerheid van de familiale banden, enerzijds, en het belang van het 

kind, anderzijds, zijn legitieme doelstellingen waarvan volgens het Hof de wetgever kan uitgaan om 

een onbeperkte mogelijkheid tot betwisting van het vaderschap te verhinderen. In dat opzicht is het 

volgens het Hof pertinent om de biologische werkelijkheid niet a priori te laten prevaleren op de 

socio-affectieve werkelijkheid van het vaderschap (r.o. B.9.). Het feit echter dat iemand nooit wordt 

toegelaten tot de betwisting van zijn vaderschap ten aanzien van zijn kind, wordt niet evenredig 

geacht met de nagestreefde doelstellingen omdat aldus geen billijk evenwicht tot stand is gebracht 

tussen het algemeen belang van de bescherming van de rechtszekerheid van de familiale banden, en 

het recht van de betrokkene om zijn vaderschap te betwisten (r.o. B.8). Doordat bezit van staat op 

een absolute wijze verhindert dat er een vordering tot betwisting van het vaderschap vastgesteld 

door de vaderschapsregel wordt ingesteld, heeft de wetgever de socio-affectieve werkelijkheid van 

het vaderschap evenwel steeds laten prevaleren op de biologische werkelijkheid. Dit heeft tot gevolg 

dat de echtgenoot van de moeder die te goeder trouw het socio-affectieve vaderschap heeft 

opgenomen, op absolute wijze uitgesloten wordt van de mogelijkheid om zijn vaderschap te 

betwisten omdat zijn handelen te goeder trouw precies heeft bijgedragen tot de totstandkoming van 

de feiten die de criteria uitmaken van bezit van staat. De rechter beschikt bijgevolg over geen enkele 

mogelijkheid om rekening te houden met de vaststaande feiten en belangen van alle betrokken 

partijen. Dergelijke maatregel acht het Hof onevenredig met de door de wetgever nagestreefde, 

legitieme doelstellingen en derhalve niet bestaanbaar met art. 22 Gw., in samenhang gelezen met 

art. 8 EVRM (r.o. B.10.).  

 

601. Het Hof volgt in deze uitspraak duidelijk de lijn van het EHRM volgens dewelke een persoon 

een effectief recht moet hebben om zijn vaderschap te betwisten in het licht van biologische 

bewijzen en dat er een belangenafweging in concreto moet plaatsvinden. De regel die op absolute 

wijze verhindert dat het vaderschap wordt weerlegd is, in het licht van de vaststaande feiten en 

belangen van alle betrokken partijen, onevenredig tot het doel dat het beoogt, nl. de rust in de 

families, de rechtszekerheid in familierechtelijke betrekkingen en het belang van het kind.  
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Het Hof doet met deze uitspraak geen afbreuk aan de opvatting dat een totstandgekomen socio-

affectieve realiteit primeert op de biologische werkelijkheid (r.o. B.9.). Het arrest ligt integendeel in 

de lijn van eerdere rechtspraak waarin vastgesteld werd dat er nog een ‘gezinskern’ moet bestaan 

alvorens deze bescherming kan genieten. In het voorliggende geval kan moeilijk betwijfeld worden 

dat deze (in het verleden) tot stand gekomen socio-affectieve realiteit niet meer bestaat1739 en de 

belangen van het kind niet (noodzakelijk) gediend zijn met een gedwongen ouderschap. In het licht 

van die doelstellingen lijkt de maatregel zelfs niet pertinent. Er moet minstens een belangenafweging 

in concreto mogelijk zijn.1740 Ten aanzien van de doelstelling van de rechtszekerheid kan de exceptie 

van het bezit van staat geacht worden onevenredig te zijn. Een termijn waarbinnen de vordering tot 

betwisting ingesteld moet worden kan volstaan om dit doel te dienen.1741 In ieder geval moet de 

juridische vader een daadwerkelijke kans krijgen om zijn vaderschap te weerleggen in het licht van 

biologische bewijzen.1742  

 

602. Het arrest heeft al veel inkt doen vloeien. PINTENS1743 is van oordeel dat het bezit van staat 

geen grond van niet-ontvankelijkheid meer is, maar door de rechter, samen met andere elementen, 

zoals de biologische waarheid en het belang van het kind moeten worden betrokken in zijn 

beoordeling ten gronde. Andere auteurs1744 menen dat de rechter een billijk evenwicht moet vinden 

bij de beoordeling of er überhaupt bezit van staat is. Volgens SWENNEN1745 moet de rechter voortaan 

drie stappen doorlopen: 

1° nagaan of er bezit van staat is; 

2° is er bezit van staat, dan dient de rechter te onderzoeken of de eisende partij wist of behoorde te 

weten dat er twijfels waren over de biologische grondslag; 

3° is het antwoord op punt 2° positief, dan moet de rechter onderzoeken of met de toekenning van 

een uitzondering ja dan neen een billijk evenwicht bereikt kan worden.1746 

 

Welke opvatting er ook verdedigd wordt, de essentie is m.i. dat het ontvankelijkheidsvereiste van de 

afwezigheid van het bezit van staat het recht om het vaderschap weerlegd te zien in het licht van 

biologische bewijzen niet theoretisch of illusoir mag maken. Het mag dus wel een grond tot niet-

ontvankelijkheid zijn, echter niet in alle gevallen.1747 Het recht op betwisting is niet theoretisch of 

illusoir ingeval de betrokkene wist of gronden had om aan te nemen dat hij niet de biologische vader 
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 Merk op dat ook de wetgever er van uit gaat dat bezit van staat kan eindigen, zie art. 331ter, eerste lid BW.  
1740

 Het is het absolute karakter van niet-ontvankelijkheid in geval van bezit van staat dat strijdig met art. 22 Gw. werd 
geacht, zie ook: A. RASSON-ROLAND en J. SOSSON, “Coups de tonnerre constitutionnels dans la filiation: l’article 318 du 
Code civil dans la tourmente…”, Rev.trim.dr.fam. 2011, (581) 598. 
1741

 Vgl. F. SWENNEN, “Afstamming en Grondwettelijk Hof”, RW 2011-12, (1102) 1107, nr. 10. 
1742

 Zie uitgebreid: 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, 63-
73. 
1743

 W. PINTENS, “Der Statusbesitz in Frage gestellt – Entwicklungen im Abstammungsrecht Belgiens”, FamRZ 2011, (1444) 
1446. 
1744

 N. GALLUS, “Filiation paternelle dans le mariage: le droit de contestation du mari et l’intérêt de l’enfant selon la Cour 
constitutionnelle” (noot onder GwH 3 februari 2011), Act.dr.fam. 2011, (77) 78-79; Vgl. A. QUIRYNEN, “Een andere 
(grondwetsconforme?) kijk op bezit van staat” (noot onder GwH 7 juli 2011), T.Fam. 2011, 154, nr. 21. 
1745

 F. SWENNEN, “Afstamming en Grondwettelijk Hof”, RW 2011-12, (1102) 1106-1107. 
1746

 Dit criterium lijkt m.i. de rechtsonzekerheid evenzeer te vergroten. Vgl. de kritiek op de andere opvattingen: F. 
SWENNEN, “Afstamming en Grondwettelijk Hof”, RW 2011-12, (1102) 1106, nr. 9. 
1747

 Vgl. F. SWENNEN, “Afstamming en Grondwettelijk Hof”, RW 2011-12, (1102) 1106, nr. 10; Volgens P. SENAEVE moet, 
minstens in de hypothese dat het de juridische vader zélf is die zijn vaderschap betwist, de vordering toch ontvankelijk 
verklaard worden, ook al is er deugdelijk bezit van staat voorhanden: Compendium van het personen- en familierecht, 
Leuven, Acco, 2011, nr. 634-3. 
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was op een ogenblik waarop hij een rechtsvordering kon instellen waarop nog geen bezit van staat 

was tot stand gekomen, maar dit om andere redenen dan het recht heeft nagelaten. In de gevallen 

waarin bezit van staat overlapt met gezins- en familieleven moet het m.i. volgens de rechtspraak van 

het EHRM1748 zelfs een grond tot niet-ontvankelijkheid vormen. De Staat heeft de plicht om gezins- 

en familieleven juridisch te verankeren en te beschermen (Infra, hoofdstuk 2).1749 Buiten die 

omstandigheden moet de rechter dit billijk evenwicht in concreto beoordelen.  

 

GALLUS1750 wijst er nog op dat door de functie van het bezit van staat op de helling te plaatsen, het 

ouderschap ongeschikt maakt doordat een persoon die de functie van ouder gedurende lange 

periode heeft opgenomen, eenzijdig kan beslissen en in strijd met het belang van het kind, een einde 

te maken aan zijn engagement. Veeleer zou het debat moeten handelen over de precieze definitie 

van het bezit van staat. Het Grondwettelijk Hof geeft m.i. echter terecht aan dat het belang van het 

kind niet in alle gevallen noodzakelijkerwijze gediend is met het behoud van een afstammingsband. 

Dit moet in concreto onderzocht worden. Bovendien moet er een belangenafweging gebeuren.1751  

 

c. Verzoeken uitgaande van het kind 

 

i. De termijn 

 

603. In een opmerkelijk arrest1752 werd het Hof uitgenodigd om in een heel specifieke situatie 

uitspraak te doen over de verenigbaarheid van de termijnen voor het kind om een vordering tot 

betwisting van het huwelijkse vaderschap in te stellen met het gelijkheidsbeginsel en diens recht op 

privéleven. Luidens het in 2006 hervormde artikel 318, § 2 BW kan een kind het huwelijkse 

vaderschap betwisten totdat het de leeftijd van 22 jaar heeft bereikt of binnen het jaar na de 

ontdekking van het feit dat de echtgenoot zijn vader niet is.  

 

Het Hof diende uitspraak te doen in een geval waarin de juridische vader niet de biologische vader 

was van het kind noch op enig tijdstip bezit van staat heeft gehad met het kind (r.o. B.7.). Het kind 

stelde in 2010 een vordering tot betwisting van het vaderschap in, op een tijdstip waarop het 

ongeveer 40 jaar oud was. In 2001 liet het een DNA-onderzoek uitvoeren t.a.v. een man die niet zijn 

juridische vader was, waaruit bleek dat deze man de biologische vader was. Welnu, in die specifieke 

hypothese oordeelde het Hof dat artikel 318, § 2 BW de artikelen 10, 11 en 22 Gw., in samenhang 

gelezen met de artikelen 8 en 14 EVRM, schendt.  

 

604. Het Hof liet zich bij zijn oordeel inspireren door de rechtspraak van het EHRM. In eerste 

instantie wees het Hof onder verwijzing naar de zaak-Kroon (Infra, nr. 710 e.v.) er op dat uit art. 8 

EVRM ook positieve verplichtingen volgen voor de Staat om maatregelen te nemen die een 
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 Anders: F. SWENNEN, “Afstamming en Grondwettelijk Hof”, RW 2011-12, (1102) 1106. 
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 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, nr. 24. 
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 N. GALLUS, “Filiation paternelle dans le mariage: le droit de contestation du mari et l’intérêt de l’enfant selon la Cour 
constitutionnelle” (noot onder GwH 3 februari 2011), Act.dr.fam. 2011, (77) 78-79. 
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 Vgl. F. SWENNEN, “Afstamming en Grondwettelijk Hof”, RW 2011-12, (1102) 1106, nr. 9. De rechter moet immers kijken 
naar de feiten en naar de wensen van alle betrokken partijen en kan dus tegen de intenties van één van hen in besluiten.  
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 GwH 31 mei 2011, nr. 96/2011, Act.dr.fam. 2011, 142, noot N. MASSAGER, T.Fam. 2011, 214, noot A. QUIRYNEN en TJK 

2011, 302, noot C. MELKEBEEK. 
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daadwerkelijke eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven verzekeren, zelfs in de sfeer van 

de onderlinge verhoudingen tussen individuen. Vervolgens wees het Hof er in navolging van de 

zaken-Keegan, Kroon, Znamenskaya en Shofman op dat de Staat bij de uitwerking van een regeling 

die een overheidsinmenging in het privéleven inhoudt, over een appreciatiemarge beschikt om 

rekening te houden met een billijk evenwicht tussen de tegenstrijdige belangen van het individu en 

de samenleving in zijn geheel. Die appreciatiemarge is echter niet onbeperkt. De belangenafweging 

moet er overeenkomstig de zaken-Kroon, Shofman, Mizzi en Paulik toe leiden dat de biologische en 

sociale werkelijkheid primeert op een wettelijk vermoeden indien dat laatste frontaal ingaat tegen de 

vastgestelde feiten en de wensen van de betrokken, zonder dat iemand een tastbaar voordeel 

oplevert (r.o. B.11.).  

 

De vaststelling van een verjaringstermijn in het kader van het instellen van een vordering tot 

onderzoek naar vaderschap kan verantwoord worden door de zorg om de rechtszekerheid en een 

definitief karakter van de familiale relaties te waarborgen aldus het Hof (r.o. B.12.). Om de 

verenigbaarheid met art. 8 EVRM te toetsen dient overeenkomstig de zaak-Phinikaridou nagegaan te 

worden of de Staat een billijk evenwicht heeft bereikt tussen de op het spel staande concurrerende 

rechten en belangen. Bedoeld worden zowel het algemeen belang tegenover de individuele 

belangen, als de concurrerende privébelangen onderling (r.o. B.12.). De onbeperkte mogelijkheid tot 

betwisting van het vaderschap mag verhinderd worden in het licht van enerzijds de rust der families 

en de rechtszekerheid van de familiale banden en anderzijds het belang van het kind (r.o. B.13.).  

 

Het Hof oordeelde in het licht van het voorgaande dat artikel 318, § 2 BW op discriminerende wijze 

afbreuk doet aan het recht op eerbiediging van het privéleven van het kind. Door de korte 

verjaringstermijn zou het immers kunnen aldus het Hof 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 betrokken partijen, zonder dat een en ander verantwoord kan worden 

door de zorg om de rust der families te bewaren terwijl de familiale banden te dezen onbestaande 

zijn (r.o. B.14.). 

 

605. Dit arrest wordt terecht door de rechtsleer1753 sterk bekritiseerd. Vorderingen tot betwisting 

zijn niet vergelijkbaar met vorderingen tot inroeping van staat. Een verjaringstermijn is geen 

vervaltermijn. In casu had een soepele interpretatie van overmacht soelaas kunnen bieden. Ten 

slotte is de rechtszekerheid een legitieme doelstelling die een beperking van het vorderingsrecht kan 

rechtvaardigen. Deze doelstelling telt blijkbaar niet meer mee? Zoals SWENNEN aangeeft, kan het 

Hof enkel hebben geoordeeld dat een absolute vervaltermijn van één jaar strijdig is met de 

Grondwet.1754 QUIRYNEN geeft dan ook terecht aan dat een soepele interpretatie van overmacht in 

dit geval soelaas had kunnen bieden.1755 
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 Zie voor een kritische bespreking: A. QUIRYNEN, “De (on)verenigbaarheid van de (strikte) vervaltermijn voor de 
betwisting van het vaderschap van de echtgenoot met het recht op eerbiediging van het privéleven” (noot onder GwH 31 
mei 2011), T.Fam. 2011, 218-223; F. SWENNEN, “Afstamming en Grondwettelijk Hof”, RW 2011-12, (1102) 1108-1109. 
1754

 F. SWENNEN, “Afstamming en Grondwettelijk Hof”, RW 2011-12, (1102) 1109, nr. 17. 
1755

 A. QUIRYNEN, “De (on)verenigbaarheid van de (strikte) vervaltermijn voor de betwisting van het vaderschap van de 
echtgenoot met het recht op eerbiediging van het privéleven” (noot onder GwH 31 mei 2011), T.Fam. 2011, (218) 223, nr. 
28; In dezelfde zin: F. SWENNEN, “Afstamming en Grondwettelijk Hof”, RW 2011-12, (1102) 1109, nr. 17; Zie over de 
soepele interpretatie van overmacht: 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. 
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Sommige auteurs1756 zijn van oordeel dat voortaan de dertigjarige verjaringstermijn tot vaststelling 

van een afstammingsband die van toepassing is bij niet-huwelijkse kinderen ook toegepast moet 

worden op de vordering van huwelijkse kinderen tot betwisting van het vaderschap van de 

echtgenoot. Volgens MASSAGER1757 moet de rechter bij de beoordeling in concreto oordelen of de 

vordering als tijdig aanvaard kan worden. Deze interpretaties stroken m.i. niet met de rechtspraak 

van het EHRM (zie Infra, hoofdstuk 2).1758 

 

ii. Het bezit van staat 

 

606. In een ander opvallend arrest1759 werd het Hof uitgenodigd om de verenigbaarheid van oud 

art. 323 BW met het Grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en het recht op bescherming van het 

privéleven te onderzoeken. Luidens het oude artikel 323 BW kon het vaderschap slechts t.a.v. een 

andere man vastgesteld worden indien het huwelijkse vaderschap niet bevestigd werd door bezit van 

staat en onder de voorwaarden bepaald in oud art. 320 BW (verdachte periode van scheiding). In de 

zaak die werd voorgelegd aan het Hof was het kind geboren tijdens het huwelijk, scheidde de ouders 

vier jaar na de geboorte en had het kind bezit van staat t.a.v. de juridische vader. Uit een biologische 

analyse uitgevoerd op vraag van het kind toen het reeds de leeftijd van 46 jaar had bereikt, bleek dat 

een andere man de biologische vader was. Het kind stelde een rechtsvordering tot vaststelling van 

het vaderschap in tegen de erfgenaam van de biologische vader, aangezien deze reeds 

vooroverleden was. In eerste aanleg werd de vordering ontvankelijk, maar ongegrond verklaard. In 

hoger beroep werd de rechtsvordering onontvankelijk verklaard, gelet op het bestaan van bezit van 

staat. Het Hof van Cassatie stelde voorliggende prejudiciële vraag.  

 

Het bezit van staat werd opnieuw zo geïnterpreteerd dat eens het tot stand kwam, dit bleef 

voortbestaan, ongeacht of op het tijdstip van de rechtsvordering er nog sprake kon zijn van een 

socio-affectieve werkelijkheid. Merk immers op dat de juridische vader overleed op het tijdstip 

waarop het kind slechts negen jaar oud was.  

 

607. Het Hof toetste voorliggende situatie uitsluitend aan het recht op privéleven (art. 22 Gw.) en 

oordeelde dat de ontvankelijkheidsgrond van de afwezigheid van bezit van staat in voorliggende 

situatie een onevenredige aantasting vormde van het recht op eerbiediging van het privéleven van 

de kinderen (r.o. B.8.). De toetsing aan de artikelen 10, 11 en 22bis Gw. zou niet tot een ruimere 

vaststelling van ongrondwettigheid kunnen leiden (r.o. B.9.).  

 

Het Hof liet zich inspireren door de rechtspraak van het EHRM en onderzocht ook uitvoering de 

motieven van de wetgever om het bezit van staat als absolute grond van niet-ontvankelijkheid in het 

voorliggende geval in te schrijven. Het Hof wijst er op dat de wetgever oordeelde dat het onderzoek 

naar vaderschap slechts mogelijk is ingeval het huwelijkse vaderschap niet meer vaststond. Aan het 

huwelijkse vaderschap werd voorrang gegeven. Dit beleid werd inzonderheid verantwoord vanuit de 
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 A. RASSON-ROLAND en J. SOSSON, “Coups de tonnerre constitutionnels dans la filiation: l’article 318 du Code civil dans 
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 GwH 7 juli 2011, nr. 122/2011, T.Fam. 2011, 152, noot A. QUIRYNEN.  
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bekommernis de rust der families te verzekeren. Dit werd belangrijker geacht dan de drang naar de 

waarheid of het principe van de biologische waarheid (r.o. B.7.). De rust der families en de 

rechtszekerheid van de familiale banden zijn weliswaar legitieme doelstellingen waarvan de 

wetgever kan uitgaan om een onbeperkte mogelijkheid tot het onderzoek naar het vaderschap te 

verhinderen, maar het absolute karakter van het bezit van staat heeft echter tot gevolg dat de 

wetgever in alle omstandigheden de socio-affectieve werkelijkheid heeft laten prevaleren op de 

biologische werkelijkheid, zonder aan de rechter de bevoegdheid te laten om rekening te houden 

met de vaststaande feiten en de belangen van alle betrokken partijen (r.o. B.8.). Merkwaardig dat 

het Hof de rechtszekerheid weliswaar als legitieme doelstelling aanhaalde, maar opnieuw geen 

rekening mee hield bij de beoordeling (vgl. Supra, nr. 605). Met verwijzing naar het arrest-Pascaud 

gaf het Hof ook aan dat zelfs indien het wettelijke vermoeden iemand tot voordeel strekt, dan nog 

kan dat voordeel op zichzelf niet verantwoorden dat elk onderzoek naar vaderschap bij voorbaat 

wordt uitgesloten (r.o. B.6.). Die maatregel vormt aldus een onevenredige aantasting van het recht 

op eerbiediging van het privéleven van de kinderen.  

 

Waar het Hof echter zeer licht overheen ging was de vraag waarom deze situatie viel onder het recht 

op eerbiediging van het privéleven (zie r.o. B.4.). Het is echter vaste rechtspraak van het EHRM dat 

een vordering tot vaststelling van het vaderschap in ieder geval het privéleven van het kind raakt. Het 

recht op eerbiediging van de identiteit, zijnde het recht om de identiteit van zijn genetische ouders te 

kennen, valt immers onder het recht op eerbiediging van het privéleven. Het recht op eerbiediging 

van de identiteit weegt zelfs zwaar door, het is nl. van vitaal belang (Infra, hoofdstuk 2, nr. 714). 

 

608. De vaststelling van het Hof is m.i. ook relevant in het nieuwe afstammingsrecht. In het 

nieuwe afstammingsrecht moet het vaderschap van de juridische vader door het kind in alle gevallen 

eerst betwist worden alvorens een onderzoek naar vaderschap ingesteld kan worden (art. 322 

BW).1760 Luidens het nieuwe art. 318, § 1 BW kan het huwelijkse vaderschap slechts betwist worden 

bij afwezigheid van bezit van staat. Merk op dat het Hof zijn toetsing toespitse op de eerbied voor 

het recht op privéleven. De afstemming van de regels inzake betwisting van het huwelijkse 

vaderschap met die van het buitenhuwelijkse vaderschap hebben daar geen invloed op. Voor een 

bespreking, zie mutatis mutandis nr. 600.1761 Bovendien had het Hof nauwkeuriger kunnen wijzen op 

het vitaal belang van het kind op kennis omtrent de identiteit van zijn genetische ouders en het feit 

dat met dit gegeven geen rekening werd gehouden zodat de wet geen billijke afweging 

weerspiegelde.  

 

d. Toetsing aan het positieve recht 

609. Het in 2006 hervormde afstammingsrecht verlegt ten eerste het evenwicht tussen de 

biologische werkelijkheid en de bescherming van de rust der families door aan de genetische vader 

een vorderingsrecht tot betwisting van het juridische vaderschap toe te kennen. Bezit van staat 

vormt evenwel een absolute grond tot niet-ontvankelijkheid van de vordering tot betwisting, en na 

één jaar kan het belang van het kind vereisen dat geen nieuwe afstammingsband wordt vastgesteld. 

Dit heeft tot gevolg dat er in de optiek van de wetgever actueel geen sprake meer is van een 
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 F. SWENNEN, “Art. 322 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl. (2009), nr. 3. 
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‘kerngezin’ dat beschermd moet worden ingeval de echtgenoot of de juridische moeder niet binnen 

het jaar na de geboorte of, in geval van de echtgenoot, binnen het jaar na de ontdekking van het 

niet-biologisch vaderschap, een vordering tot betwisting van het vaderschap inleiden. Die 

bescherming wordt voortaan maar pas verleend ingeval in concreto vaststaat dat er bezit van staat is 

ontstaan of ingeval één jaar na de geboorte in concreto vaststaat dat de vestiging van een nieuwe 

afstammingsband kennelijk strijdig zou zijn met het belang van het kind. Slechts vanaf dan kan 

worden gesproken over een ‘kerngezin’ dat bescherming behoeft. Dit leidt ook tot een afname van 

de feitelijke macht van de moeder die door een huwelijk met een andere man de biologische vader 

buiten spel kon zetten. De arresten van het Grondwettelijk Hof van 16 december 2010, 3 februari 

2011 en 7 juli 2011 hebben de bescherming enerzijds doen toenemen doordat er geen 

leeftijdscriterium meer mag gelden voor de opening van de toets aan het belang van het kind bij de 

vestiging van een afstammingsband en anderzijds doen afnemen doordat het bezit van staat geen 

absolute grond tot niet-ontvankelijkheid van een betwistingsvordering meer mag vormen.1762  

 

Er is echter één situatie die leidt tot een uitschakeling van het criterium van ‘het belang van het kind’ 

bij de vestiging van een afstammingsband (Supra, deel I, nr. 231). Ingeval de erkenner die de 

genetische vader is van het kind (meer dan één jaar) na de geboorte geweld uitoefent op de moeder 

teneinde de toestemming tot de erkenning te verkrijgen, dan kan de rechter, zelfs bij ontstentenis 

van bezit van staat, enkel de vordering tot betwisting van deze erkenning afwijzen indien wordt 

aangetoond dat de erkenner geen genetische band heeft met het kind, zonder daarbij rekening te 

houden met het belang van het kind bij deze erkenning (art. 330, §§ 1-2 BW). Bij ontstentenis van 

bezit van staat, is dit in het licht van de hoger aangehaalde rechtspraak (Supra, nr. 574) strijdig met 

art. 10 en 11 Gw.1763 Er bestaat immers geen enkele wettige reden om dit onderscheid1764 in 

behandeling te rechtvaardigen. Bovendien wordt wel rekening gehouden met het belang van het 

kind bij de erkenning bij de bijzondere vordering tot nietigverklaring van een erkenning ex art. 

329bis, § 3 BW. 

610. Ten tweede verlegt het hervormde afstammingsrecht ook het evenwicht tussen de 

biologische werkelijkheid en de bescherming van de rust der families door bij de termijnen van 

betwisting rekening te houden met de ‘ontdekking’ van het (niet-)genetische ouderschap. Het Hof 

ging er van uit dat één jaar na de geboorte, ingeval de juridische vader en moeder hun 

vorderingsrecht niet uitoefenen, bezit van staat ontstaat, het kind bewust wordt van het vaderschap 

en het belang erbij heeft dat de afstammingsband behouden blijft, omdat volgens het Hof in die 

situatie een kerngezin is ontstaan dat beschermd moet worden. Na de hervorming van het 

afstammingsrecht leidt voortaan enkel een beoordeling in concreto of er een kerngezin is ontstaan 

door bezit van staat tot de bescherming van dit gezin.  

 

De vraag rijst echter of, vanuit het oogpunt van de juridische vader die na het ontstaan van bezit van 

staat tot de vaststelling komt dat hij niet de genetische vader is, het kind wel belang heeft bij het 

behoud van die afstammingsband indien de juridische vader dit wenst te betwisten. Er is in die 
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situatie weliswaar een ‘gezinskern’ ontstaan, maar er kan bezwaarlijk worden voorgehouden dat het 

nog bestaat op het ogenblik dat de juridische vader een vordering tot betwisting inleidt. Waarom zou 

die ‘gezinskern’ dan nog bescherming behoeven? Bij het huwelijkse vaderschap gaat dit vaak gepaard 

met een echtscheiding. Het Hof heeft bovendien in het verleden zelf reeds geoordeeld dat er door 

echtscheiding of nietigverklaring in elk geval de gezinskern verdwijnt en de rust der families geen 

bescherming meer behoeft (Supra, nr. 591). De vraag rijst bovendien of, in het licht van het 

perspectief, het kind wel belang heeft bij het behoud van deze afstammingsband. Hoewel het kind in 

abstracto belang heeft bij de continuïteit in de opvoeding en de stabiliteit in het opvoedingsmilieu, 

hetgeen door het Hof onrechtstreeks wordt bevestigd met de bescherming van de gezinskern, toch 

kan moeilijk worden ontkend dat bij een gedwongen ouderschap die continuïteit en stabiliteit de 

facto verbroken worden. Het Hof heeft deze stelling, in het licht van de rechtspraak van het EHRM, 

bevestigd bij arrest van 3 februari 2011. De juridische vader moet, zelfs na het totstandkomen van 

bezit van staat, het recht hebben om zijn vaderschap te weerleggen in het licht van biologische 

bewijzen. Voorwaarde is dat de juridische vader pas na het ontstaan van bezit van staat wist of 

gronden had om aan te nemen dat hij niet de biologische vader is. De rechter moet dan in concreto 

rekening kunnen houden met de vaststaande feiten en de belangen van alle betrokken partijen. 

Ingeval de belangen van het kind strijdig zijn met die van de juridische vader, moet er een 

belangenafweging in concreto kunnen plaatsvinden.1765  

In dezelfde zin oordeelde het Hof dat ingeval er een gezinskern was ontstaan met de biologische 

vader, deze in de gelegenheid gesteld moet worden om de leugenachtige erkenning die plaatsvond 

na de relatiebreuk tussen hem en de moeder en alvorens uitspraak werd gedaan over de door hem 

verzochte machtiging tot erkenning, te betwisten en alzo een toets aan het belang van het kind in 

concreto te openen.  

Voorts gaf het Hof bij arrest van 7 juli 2011 in dezelfde lijn ook aan dat het kind een gerechtelijk 

onderzoek naar vaderschap moet kunnen instellen t.a.v. een derde zelfs indien het bezit van staat 

heeft t.a.v. zijn huwelijkse vader. Opnieuw beschermde het bezit van staat in voorliggende situatie 

geen gezinskern of rust der families. De juridische vader was immers al overleden in 1955. Het 

absolute karakter van de maatregel laat de rechter niet toe om rekening te houden met de 

vaststaande feiten en belangen van alle betrokken partijen en vormt bijgevolg een onevenredige 

aantasting van het recht op eerbiediging van het privéleven van de kinderen. 

611. Het hervormde afstammingsrecht verlegt ten slotte ook het voornoemde evenwicht door het 

mechanisme van art. 315 en oud art. 318, § 3, art. 320 en art. 323 BW (grotendeels) om te keren en 

zelfs uit te breiden (Supra, deel I, nr. 208). Naar het oordeel van de wetgever is er geen gezinskern 

die bescherming behoeft ingeval het kind meer dan 300 dagen na een gerechtelijke of 

administratieve scheiding werd geboren, tenzij de betrokkenen bevestigen dat dit wel zo is (art. 

316bis BW).  

 

In het licht van de rechtspraak van het Hof dat de wettelijke samenwoning op zich reeds een uiting 

vormt van het bestaan van een voornemen van een gemeenschappelijk gezinsleven (Infra, nr. 617) 

rijst de vraag of er geen onverantwoorde ongelijke behandeling onstaat tussen kinderen geboren uit 
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 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) 135-138 die er op wijst dat het Hof in alle gevallen duidelijk wil dat er een 
belangenafweging in concreto door de rechter plaatsvindt. 
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een huwelijk die in beginsel een afstammingsband vanaf de geboorte en van rechtswege verkrijgen 

t.a.v. de echtgenoot van de moeder, en kinderen geboren uit een wettelijke samenwoning waarbij er 

tussen de wettelijke samenwoners van ongelijk geslacht geen huwelijksbeletsel bestaat waarvoor de 

Koning geen ontheffing kan verlenen en die niet van rechtswege een afstammingsband vanaf de 

geboorte t.a.v. de wettelijk samenwonende partner van de moeder verkrijgen. De gelijkstelling van 

gehuwden met wettelijk samenwoners werd daarenboven op dit punt door het hervormde 

adoptierecht bekrachtigd1766 (zie art. 343, § 1, b) BW en Supra, deel I, nr. 43). De wet van 28 maart 

20071767 bevestigt nogmaals dat een wettelijke samenwoning een uiting vormt van het bestaan van 

het voornemen van een gemeenschappelijk gezinsleven (Infra, nr. 617).1768 Welnu uit hoger 

aangehaalde rechtspraak blijkt dat het Hof van een oordeel is dat de wetgever een bestaande 

gezinskern mag beschermen. Bij de organisatie van die bescherming moet hij evenwel rekening 

houden met art. 10 en 11 Gw. Ook ingeval het kind geboren wordt uit een wettelijke samenwoning 

tussen twee personen van ongelijk geslacht tussen wie geen absoluut huwelijksverbod bestaat, is er 

immers sprake van een gezinskern. Er bestaat geen redelijke verantwoording om die niet te 

beschermen zoals bij gehuwden.1769 In de optiek van art. 343, § 1, b) BW rijst meer in het algemeen 

de vraag of de bestendige en affectieve samenleving van drie jaren vóór de geboorte niet volstaan 

om de vaderschapsregel te laten spelen. Uiteindelijk vormt dit in de visie van het Hof (Infra, nr. 616) 

en de wetgever ook een uiting van het bestaan van een gezinskern. De vraag rijst of de moeilijkheid 

voor de ambtenaar van de burgerlijke stand om dit op authentieke wijze vast te stellen, wel een 

voldoende rechtvaardiging vormt voor het onderscheid in behandeling dat rijst afhankelijk van de 

relatievorm tussen de ouders. Wel bestaat de mogelijkheid om het kind, zelfs prenataal, te erkennen 

zodat de uitsluiting van feitelijk samenlevenden die een gezinskern vormen op zich geen 

onevenredige gevolgen te ressorteren.  

612. SENAEVE is van oordeel dat na het arrest van 16 december 2010 de vraag rijst of, door het 

ontbreken van iedere rechterlijke controle op het belang van het minderjarige kind bij de vordering 

tot betwisting van een afstammingsband, met uitzondering van deze die uitgaat van de beweerde 

biologische vader resp. moeder, de bepalingen van art. 312, § 2, 318, §§ 1-3 BW en art. 330, §§ 1-2 

BW ook niet op de helling komen te staan.1770  

 

Opgemerkt zij echter dat in de hypothese dat de beweerde biologische vader resp. moeder de 

vordering instelt, het een gecombineerde vordering betreft. De inwilliging van de vordering tot 

betwisting leidt meteen ook tot de vaststelling van een afstammingsband t.a.v. de biologische vader 

of moeder. Hiermee onderscheidt deze vordering zich wezenlijk van alle andere 

betwistingsvorderingen. Deze vaststelling leidt er ook toe dat alle vorderingen tot vaststelling van 

een afstammingsband of tot machtiging daartoe daarentegen wel onderworpen zijn aan deze 

controle.  
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 Ontwerp van programmawet, Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer, nr. 51K1437/1 en Ontwerp van wet houdende 
diverse bepalingen, Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 51K1438/1, 150. 
1767

 BS 8 mei 2007. 
1768

 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) 29-33. 
1769

 Vgl. 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) 33, nr. 64. 
1770

 P. SENAEVE, “Ontwikkelingen in het afstammingsrecht 2007-2010” in P. SENAEVE en J. DU MONGH (eds.), Personen- en 

Familierecht 2010-2011. Themis vormingsonderdeel 61, Brugge, die Keure, 2011, (1) 24. 
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613. Ten slotte verlegde het Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 31 mei 2011 het evenwicht 

tussen het algemeen belang van rechtszekerheid en stabiliteit in familierechtelijke betrekkingen, en 

het individuele belang om een krachtens de wet vastgestelde afstammingsband die niet beantwoordt 

aan een sociale en biologische werkelijkheid te betwisten ingeval de vordering tot betwisting wordt 

ingesteld door een meerderjarig kind dat reeds geruime tijd op de hoogte was dat zijn juridische 

vader niet zijn biologische vader was en om andere redenen dan het recht geen vordering tot 

betwisting instelde.1771 Door de korte verjaringstermijn, nl. tot de leeftijd van 22 jaar of binnen het 

jaar na de ontdekking van het feit dat zijn juridische vader niet de biologische vader is (art. 318, § 2 

BW), zou het kunnen dat dat kind niet meer beschikt over de mogelijkheid om zich tot de 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 rust der families te 

bewaren terwijl de familiale banden te dezen onbestaande zijn.  

 

B. Adoptie 

614. Het Grondwettelijk Hof heeft zich ook gebogen over het spanningsveld tussen bio-

fysiologisch resp. genetisch ouderschap en sociaal ouderschap bij adoptie. Het heeft inzonderheid 

uitspraak gedaan over het ideale opgroeikader bij stiefouderadoptie alsook over de stabiliteit van de 

door de adoptie tot stand gebrachte adoptieve afstammingsbanden.  

 

Het eerste onderdeel werd hoger reeds uitvoerig behandeld (Supra, inleidend deel, nr. 37). Zonder in 

herhaling te treden, wordt op de belangrijkste punten hierna ingegaan.  

1. Opvang in een gezin 

615. In het arrest van 6 november 19971772 aangaande de volle adoptie van een kind door de 

echtgenoot van de moeder oordeelde het Hof dat de wetgeving precies tot doel heeft om de band 

van afstamming t.a.v. de moeder te behouden en de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk 

gezag tussen adoptant en moeder te organiseren (r.o. B.5.). Daarnaast oordeelde het Hof dat de 

oplossing die er in bestaat om de juridische moeder ook het kind te laten adopteren een nutteloze 

kunstgreep is (r.o. B.6.). Het Hof benadrukt alzo de subsidiariteit van de adoptieve 

afstammingsbanden (Supra, nr. 558).  

 

616. In een arrest van 3 mei 20001773 aangaande de gewone adoptie van een minderjarig kind 

door de feitelijk samenlevende partner van de moeder, hetgeen de overdracht van het ouderlijk 

gezag tot gevolg had, oordeelde het Hof dat de wetgever gelet op de wettelijke gevolgen van het 

huwelijk die instelling heeft kunnen bevoorrechten ten opzichte van het ongehuwd samenwonen. 

Het huwelijk is in de optiek van het Hof een geïnstitutionaliseerde vorm van duurzaam samenleven. 

Het Hof beklemtoont in dit arrest dat het geen uitspraak dient te doen over de adoptie door een 
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 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) 137 die aangeeft dat het arrest de sociale functie van verjaring als garantie van 
de stabiliteit in familiale banden en dus zijn wettigheid in vraag trekt.  
1772

 Nr. 67/97; Zie hierover uitgebreid: I. VAN OPSTAL, “Het kind ten volle geadopteerd door zijn stiefouder: ongelijk 
behandeld?“ (noot onder Arbitragehof 6 november 1997), Not Fisc.M. 1998, 150-157. 
1773

 Nr. 49/2000.  
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wettelijk samenwonende partner (r.o. B.3.2.).1774 Van belang is dat het Hof het geheel benadert 

vanuit de wettelijke gevolgen die voortvloeien uit de relatie tussen de adoptant en de juridische 

ouder. De feitelijke samenleving genereert op zich geen wettelijke gevolgen. Met de omschrijving die 

het Hof aan het ‘huwelijk’ geeft, blijkt ook het belang dat het Hof hecht aan de garantie van een 

‘duurzame samenleving’. De feitelijke samenleving zou a contrario deze garantie van stabiliteit niet 

kunnen bieden.1775  

 

In een ander arrest van dezelfde datum1776 aangaande de volle adoptie van een kind door de feitelijk 

samenlevende partner van de moeder1777, hetgeen de beëindiging van de afstammingsband t.a.v. de 

moeder tot gevolg had, oordeelde het Hof dat die maatregel kennelijk onevenredig is ten aanzien van 

het nagestreefde doel (r.o. B.7.). Dit doel bestaat er immers in om via adoptie verwantschapsbanden 

tot stand te brengen die vergelijkbaar zijn met de biologische afstamming. Tevens is het in het belang 

van het kind dat het wordt opgevoed in een natuurlijk milieu waar alleen een koppel voor kan 

zorgen, d.w.z. een vader en een moeder; deze voorwaarde is noodzakelijk om het psychologische 

evenwicht te garanderen van het kind dat reeds geschokt is door het feit dat het achtergelaten werd 

(r.o. B.6.). Niet alleen de relatie tussen de adoptant en de juridische ouder is relevant, verduidelijkt 

dit arrest. De relatie voldoet in casu aan de basisvereisten: twee personen van ongelijk1778 geslacht 

die samenleven. Het Hof wijst er op dat de adoptant en de moeder een ‘feitelijk gezin’ vormen. 

Verdere specificaties over wat onder ‘feitelijk gezin’ dient verstaan te worden, kunnen niet 

teruggevonden in het arrest. De rechter dient dit aldus zelf te beoordelen.1779 Ook de draagwijdte 

van de juridische gevolgen die de adoptie genereert moet bij de beoordeling worden betrokken. De 

volledige beëindiging van de afstammingsband t.a.v. de juridische ouder is kennelijk onevenredig.1780 
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 Daarmee lijkt het volgens SWENNEN alsof de moeilijke toetsbaarheid van de stabiliteit of zelfs het tijdstip van aanvang 
van zo’n samenwoning bij de beoordeling heeft meegespeeld : F. SWENNEN, “Adoptie door de “feitelijke partner” van een 
oorspronkelijke ouder”, RW 2000-01, (681) 683, nr. 9. 
1775

 Y.-H. LELEU, "Les recompositions familiales par voie d’adoption et la Cour d’arbitrage" (noot onder Arbitragehof 3 mei 
2000), JT 2000, (537) 538, nr. 3, de auteur voegt eraan toe dat "c’est toutefois produire au mariage des conséquence sur la 

filiation de l’enfant qui peuvent paraître excessive, dès lors que la loi du 13 avril 1995 portant réforme de l’autorité 

parentale a rompu tout lien entre le mariage et l’aptitude des parents à éduquer ensemble et adéquatement leur enfant 

(art. 373, alinèa 1
er

, et 374, alinéa 1
er

, C.Civ.)". 
1776

 Nr. 53/2000.  
1777

 Belangrijk om te vermelden is dat de adoptant de biologische vader was van het kind dat bij toepassing van de 
vaderschapsregel reeds een juridische vader had. Uit het arrest kan echter niet worden afgeleid dat het Hof rekening hield 
met dit gegeven.  
1778

 In het licht van het geciteerde doel worden daar twee personen van ongelijk geslacht die samenleven bedoeld. Die 
beperking blijkt ook uit de feiten en de verduidelijking van de vraag tot de situatie van de volle adoptie door de 
‘levensgezel’ van de moeder (r.o. B.2.); Y.-H. LELEU is daarentegen van oordeel dat het Hof hier uitspraak doet zonder enige 
uitdrukkelijke beperking wat betreft het geslacht van de adoptant en de ouder: “La réforme de l’adoption pas à pas” (noot 
onder Arbitragehof 28 november 2001), JT 2002, 84-85. 
1779

 D. PIRE, “Concubinage et adoption plénière: un progrès important grâce à l’arrêt Pharaïlde" (noot onder Arbitragehof 3 
mei 2000), JLMB 2000, 1069. 
1780

 De focus ligt duidelijk op de onevenredige gevolgen: P. SENAEVE, “De rechtspraak van het Arbitragehof aangaande de 
ongelijke behandeling van de diverse samenlevingsvormen” in J. BAEL, H. BOCKEN, S. DEVOS, e.a. (eds.), Liber Amicorum 

Christian De Wulf, Brugge, die Keure, 2003, (185) 188, nr. 9; S. VAN BROECK, “Wie a zegt… Een stand van zaken over de 
adoptie door de partner van een oorspronkelijke ouder” (noot onder Arbitragehof 28 november 2001), AJT 2001-02, (889) 
894, nr. 19; F. SWENNEN, “Adoptie door de “feitelijke partner” van een oorspronkelijke ouder”, RW 2000-01, (681) 684, nr. 
15; Vanuit constitutioneel oogpunt zijn de arresten van 3 mei 2000 coherent te noemen: I. ANNE, “Recente ontwikkelingen 
inzake adoptie” in P. SENAEVE (ed.), Themis Personen- en Familierecht, Brugge, die Keure, 2001, 48; Y.-H. LELEU, “Les 
recompositions familiales par voie d’adoption et la Cour d’arbitrage”, (noot onder Arbitragehof 3 mei 2000), JT 2000, (537) 
538, nr. 4. 
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617. De criteria die het Hof hanteert bij de beoordeling van het door de wetgever uitgewerkte 

opgroeikader bij adoptie komen nog beter tot uiting in een arrest van 28 november 2001.1781 In dat 

arrest werd het Hof uitgenodigd om uitspraak te doen over de juridische gevolgen van een gewone 

adoptie door de wettelijk samenwonende partner van de moeder. Het Hof verfijnt de prejudiciële 

vraag tot de situatie waarin twee personen van verschillend geslacht een verklaring van wettelijke 

samenwoning hebben afgelegd (r.o. B.3.3.).1782  

 

In eerste instantie herhaalt het Hof de doelstelling van de adoptie, nl. afstammingsbanden creëren 

die vergelijkbaar zijn met de biologische afstamming. Bovendien is het belang van het kind gediend 

bij de opvoeding door een ‘koppel’. Het Hof definieert ditmaal niet wat onder ‘koppel’ verstaan dient 

te worden. Vervolgens analyseert het Hof de samenlevingsvorm. Twee kenmerken aangaande de 

wettelijke samenwoning worden in het bijzonder weerhouden (r.o. B.5.): 

1° er is een uitdrukkelijke wilsverklaring vereist; 

2° die uitdrukkelijke wilsverklaring genereert wettelijke gevolgen, nl. een bijdrageplicht in de lasten 

van het samenleven en de hoofdelijke verbinding voor niet-buitensporige schulden aangegaan door 

één van de samenwoners ten behoeve van het samenleven en van de kinderen die door hen 

opgevoed worden (art. 1477 BW).1783  

Deze twee vaststellingen hebben het Hof er toe gebracht te stellen dat het afleggen van de verklaring 

van wettelijke samenwoning een uiting vormt van het bestaan van een voornemen van een 

gemeenschappelijk gezinsleven.1784 Ingeval één van de samenwonenden een kind heeft, is het 

volgens het Hof in overeenstemming met het belang van het kind dat het de andere samenwonende 

als zijn vader of zijn moeder zou kunnen beschouwen (r.o. B.6.). De maatregel die dit verhindert, is 

onredelijk.1785 Enerzijds genereert het gevolgen die strijdig zijn met het beoogde doel van de adoptie. 

Anderzijds is de maatregel onevenredig met de zorg van de wetgever om het instituut van het 

huwelijk te bevoorrechten (r.o. B.8.). 

Opvallend is dat het Hof uitspraak deed zonder enige nuancering wat betreft het bestaan van enige 

verwantschapsbanden tussen de samenwonenden. Zoals hoger opgemerkt (Supra, inleidend deel, nr. 

                                                           
1781
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 Deze precisering wordt fel bekritiseerd door Y.-H. LELEU, aangezien ze sterk in contrast zou staan tot het arrest nr. 
53/2000 dat terzake geen enkele precisering zou bevatten: “La réforme de l’adoption pas à pas” (noot onder Arbitragehof 
28 november 2001), JT 2002, 84-85; J. VAN BROECK betreurt dat het Hof, in het licht van het gelijkheidsbeginsel, geen 
expliciete verantwoording hiervoor opgeeft: “Wie a zegt… Een stand van zaken over de adoptie door de partner van een 
oorspronkelijke ouder” (noot onder Arbitragehof 28 november 2001), AJT 2001-02, (889) 891, nr. 12. 
1783

 Sinds de wet van 28 maart 2007 (BS 8 mei 2007) kan daar nog de verplichting tot levensonderhoud, opleiding en 
opvoeding na overlijden van de ouder met wie hij wettelijk samenwoont binnen de grenzen van hetgeen hij krachtens art. 
745octies, § 1 BW heeft ontvangen uit de nalatenschap aan toegevoegd worden (zie art. 1477, § 5 BW).  
1784

 In een eerder arrest oordeelde het Hof nochtans dat de wettelijke samenwoning slechts een beperkte 
vermogensrechtelijke bescherming creëert die gedeeltelijk is geïnspireerd door bepalingen die gelden ten aanzien van 
echtgenoten: Arbitragehof 23 februari 2000, nr. 23/2000, RW 2000-01, 1048, noot; Vgl. P. SCHOLLEN, “Adoptie door twee 
wettelijk samenwonenden van verschillend geslacht” (noot onder Arbitragehof 28 november 2001), RW 2001-02, (950) 951, 
nr. 4; P. SENAEVE, “De rechtspraak van het Arbitragehof aangaande de ongelijke behandeling van de diverse 
samenlevingsvormen” in J. BAEL, H. BOCKEN, S. DEVOS, e.a. (eds.), Liber Amicorum Christian De Wulf, Brugge, Die Keure, 
2003, (185) 200, nr. 49. 
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 Door een deel van de rechtspraak werd de homologatie van de adoptie geweigerd ingeval de oorspronkelijke ouder het 
ouderlijk gezag of de afstammingsrelatie met het kind verliest, nu dit niet het kind tot ‘voordeel’ (cf. oud art. 343 BW) 
hetgeen aldus in strijd was met zijn belang, zie: J. VAN BROECK, “Wie a zegt… Een stand van zaken over de adoptie door de 
partner van een oorspronkelijke ouder” (noot onder Arbitragehof 28 november 2001), AJT 2001-02, (889) 890, nr. 7 en de 
aldaar aangehaalde referenties.  
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38), staat de wettelijke samenwoning immers open voor twee personen, ongeacht het bestaan van 

banden van verwantschap.1786 Bovendien heeft het Hof ook weinig oog voor de duurzaamheid van de 

relatie (Supra, inleidend deel, nr. 39), hetgeen nochtans bij adoptie zeer belangrijk is. In het arrest nr. 

49/2000 hield het Hof uitdrukkelijk rekening met dit gegeven (‘duurzame samenleving’, Supra, nr. 

616). De verklaring van wettelijke samenwoning kan op zich bezwaarlijk worden geacht als een 

garantie voor een ‘duurzame samenleving’.1787 Een wettelijke samenwoning kan immers bij 

eenvoudige verklaring te allen tijde worden beëindigd.  

618. Uit het voorgaande kan afgeleid worden dat naar het oordeel van het Hof een kind door 

adoptie opgevangen moet worden in een gezin. Om van een gezin te spreken moet gekeken worden 

naar de wettelijke gevolgen die de relatie tussen de adoptanten resp. de adoptant en een ouder 

genereert alsook naar de draagwijdte van de gevolgen die de adoptie met zich meebrengt. Het 

belang van het kind is het beste gediend bij de opvang door twee personen van ongelijk geslacht die 

hetzij wettelijk samenwonen hetzij gehuwd zijn. Ingeval een ouder met de adoptant een feitelijk 

gezin vormt, genereert de volle adoptie die ertoe leidt dat de afstammingsband t.a.v. die ouder 

ophoudt te bestaan, onevenredige gevolgen t.a.v. het doel dat erin bestaat om een kind op te 

vangen in een gezin. Behoudens dat het feitelijke gezin twee personen die met het kind samenleven 

omvat, spreekt het Hof zich verder niet uit over de relatie tussen beiden.  

 

2. Stabiliteit van adoptieve afstammingsbanden 

619. Het Hof werd ook uitgenodigd om uitspraak te doen over het behoud van adoptieve 

afstammingsbanden (stabiliteit) zelf en de gevolgen die de adoptieve afstammingsband genereert.  

 

620. Wat het behoud van adoptieve afstammingsbanden zelf betreft, oordeelde het Hof in een 

arrest van 3 oktober 20011788 dat de uitsluiting van opeenvolgende adopties is ingegeven door de 

stabiliteit van de verwantschapsbanden en de gezinsomgeving van de geadopteerde (r.o. B.7.). In 

deze zaak werd het Hof in het bijzonder uitgenodigd om uitspraak te doen over de onmogelijkheid, 

behoudens bij overlijden van beide of van de enige adoptant, om een ten volle geadopteerd kind 

opnieuw te adopteren (oud art. 375, § 5 BW). Met de onherroepelijkheid van de volle adoptie, heeft 

de wetgever volgens het Hof de gelijkstelling met een gewone afstammingsband beoogd. Bovendien 

kan de bepaling niet los worden bekeken van de regel volgens welke alle banden van het 

geadopteerde kind met zijn oorspronkelijke familie worden verbroken en het daaruit voortvloeiende 

risico, in geval van herroeping van de adoptie, om geheel zonder familie te vallen. Deze 

doelstellingen zijn volgens het Hof in overeenstemming met het belang van het kind (r.o. B.7.). De 

bepaling die de onherroepelijkheid van de volle adoptie oplegt, genereert evenwel onevenredige 

gevolgen. Aan het ten volle geadopteerde kind wordt, in tegenstelling tot de andere kinderen, de 
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kans ontnomen om opnieuw op volwaardige wijze in een gezin te worden opgenomen ingeval het 

definitief door zijn adoptant of adoptanten is verlaten (r.o. B.8.).  

 

Het Hof herhaalde deze doelstelling in een arrest van 22 januari 20031789 alwaar het werd 

uitgenodigd om uitspraak te doen over het verschil in behandeling tussen meerderjarigen en 

minderjarigen voor wat betreft de mogelijkheid om opnieuw te worden geadopteerd (oud art. 346 

B.W.). Enkel een minderjarig kind kan opnieuw worden geadopteerd. Het Hof voegde daaraan toe 

dat de wetgever van oordeel was dat de adoptie niet bestemd was om volwassenen in staat te 

stellen achtereenvolgens in verschillende gezinnen binnen te dringen (r.o. B.6.).  

Het belang van het minderjarige kind bestaat volgens het Hof er bijgevolg in dat adoptieve 

afstammingsbanden behouden blijven. Het kind moet worden opgevangen in een stabiel 

gezinsmilieu dat vergelijkbaar is met het op biologische afstamming gebaseerde gezinsmilieu. Er 

moeten voldoende garanties worden ingebouwd dat het kind niet zonder familie valt. Niettemin 

volgt uit het eerste arrest evenwel ook dat het kind belang heeft bij het behoud van functionele 

adoptieve afstammingsbanden. Ingeval de adoptieve afstammingsband niet-functioneel meer is, 

zelfs niet meer potentieel (‘definitief’), moet het mogelijk zijn dat het kind wordt opgevangen in een 

nieuw gezin. 

In een arrest van 10 februari 20101790 werd het Hof uitgenodigd te oordelen of uit de samenlezing 

van artikel 350, tweede lid en art. 356-1 BW er geen ongerechtvaardigd verschil in behandeling 

voortvloeit nu een kind wiens afstamming komt vast te staan nadat hij ten volle is geadopteerd, 

enkel huwelijksbeletselen verkrijgt met de familie van de persoon t.a.v. wie de afstamming komt vast 

te staan, terwijl een kind t.a.v. wie een nieuwe afstammingsband wordt vastgesteld wel alle 

rechtsgevolgen die uit die band voortvloeit geniet (art. 334 BW). Opvallend is dat het Hof zijn toets 

louter beperkt tot de voorliggende situatie, zijnde dat de vordering werd ingesteld door een 

meerderjarige geadopteerde (r.o. B.3.).  

Het Hof oordeelde dat met de regel dat de volle adoptie aan het kind en zijn afstammelingen een 

statuut met dezelfde rechten en verplichtingen verleent als ware het kind geboren uit de adoptant of 

uit de adoptanten, en dat het ten volle geadopteerde kind ophoudt tot zijn oorspronkelijke familie te 

behoren, onder voorbehoud van de huwelijksbeletselen (art. 356-1, 1ste en tweede lid BW), zelfs 

indien achteraf de afstamming van de geadopteerde ten aanzien van een andere persoon dan de 

adoptant of de adoptanten wordt vastgesteld (art. 350, tweede lid BW), de wetgever, enerzijds, de 

gelijkstelling met de gewone afstammingsband nagestreefd heeft en, anderzijds, de stabiliteit van de 

verwantschapsbanden en de gezinsomgeving van de geadopteerde heeft willen waarborgen. 

Bijgevolg steunt het verschil in behandeling wat de gevolgen inzake de vaststelling van de 

afstamming tussen een ten volle geadopteerde en niet-geadopteerde op een objectief criterium dat 

relevant is ten aanzien van de voormelde doelstelling. Bovendien doet de in het geding zijnde 

bepaling ook geen onevenredige gevolgen ontstaan, aangezien hij geniet de volledige gelijkstelling 

met de kinderen geboren uit de adoptant of de adoptanten (r.o. B.5.). Het onderzoek van de in het 

geding zijnde bepalingen ten aanzien van de artikelen 10 en 11 Gw. in samenhang gelezen met art. 8 

EVRM leidt volgens het Hof bovendien niet tot een andere conclusie (r.o. B.6.).  
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Het Hof legt met deze uitspraak alle gewicht op de gelijkstelling van adoptie met gewone 

afstammingsbanden die bevestigd zijn door bezit van staat en dus in het bijzonder de stabiliteit in de 

familierechtelijke betrekkingen. Opdat het de toets aan artikel 8 EVRM kan doorstaan dient de regel 

een billijk evenwicht te vormen van alle rechten en belangen die in het geding betrokken zijn. Uit de 

rechtspraak van het EVRM (Infra, hoofdstuk 2, nr. 714) blijkt dat het recht op stabiliteit in de 

familierechtelijke betrekkingen kan primeren op andere rechten en belangen zoals het recht op 

identiteit van het kind. De nadruk ligt in deze zaak echter volledig op de erfrechtelijke gevolgen zodat 

er geen afweging dient te gebeuren tegen dit recht.  

Of het Hof tot een andere vaststelling zou komen, mocht verzoeker een minderjarig kind zijn, lijkt 

m.i. te betwijfelen. In het licht van de rechtspraak van het EHRM (Infra, hoofdstuk 2, nr. 732) zal m.i. 

veel afhangen van het bestaan of juist niet bestaan van een affectieve zorgrelatie tussen 

geadopteerde en adoptanten. Merk immers op dat zeer gewichtige redenen ook naar Belgisch recht 

een nieuwe volle adoptie kunnen rechtvaardigen (zie art. 347-1 en 347-2 BW, Supra, deel I, nr. 319). 

In die omstandigheden op absolute wijze uitsluiten dat de nieuwe adoptant de biologische ouder is 

van het kind, lijkt m.i. wel strijdig met art. 8 al dan niet in samenhang met art. 14 EVRM gelezen. 

621. Het Hof heeft ook uitspraak gedaan over de stabiliteit van de gevolgen die een adoptieve 

afstammingsband genereert. In een arrest van 20 mei 19981791 oordeelde het Hof dat oud art. 362 

BW dat bepaalde dat de vaststelling van de afstamming van de geadopteerde ten aanzien van een 

derde, na het vonnis of arrest dat de adoptie homologeert of uitspreekt, de adoptie laat 

voortbestaan en slechts gevolgen heeft voor zover deze niet in strijd zijn met die van de adoptie, in 

overeenstemming is met de doelstelling van de wetgever die inzake adoptie voorrang geeft aan het 

belang van het kind. Dat belang bestaat er in dat enerzijds de vaststelling van de afstamming van de 

geadopteerde ten aanzien van een derde geen afbreuk wordt gedaan aan de affectieve en sociale 

banden die door de adoptie zijn ontstaan en, anderzijds, dat van de vaststelling van de afstamming 

geen gebruik wordt gemaakt om belangen te dienen welke met die van de geadopteerde niet 

overeenstemmen (r.o. B.7.).  

 

Het Hof is aldus van oordeel dat het belang van het kind ermee gediend is dat niet enkel functionele 

banden van adoptieve afstamming behouden blijven, maar ook de rechtsgevolgen die daaruit 

voortvloeien, inzonderheid het ouderlijk gezag.  

3. Toetsing aan het positieve recht 

622. Het in 2003 hervormde adoptierecht gaat enerzijds minder verder dan datgene wat in het 

licht van de rechtspraak van het Hof vereist is.  

 

Het Hof heeft ten eerste niet gedefinieerd wat onder een ‘feitelijk gezin’ verstaan moet worden, 

behoudens dat het moet handelen om twee personen van ongelijk geslacht die samenleven met het 

kind. Luidens art. 356-1, derde lid BW blijft de afstammingsband bestaan ingeval het kind wordt 

geadopteerd door de samenwonende partner van de ouder. In de interpretatie dat ‘samenwonende’ 
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partner gelezen moet worden in het licht van art. 343, § 1, b) BW1792, worden twee voorwaarden 

toegevoegd die niet uit het arrest van 3 mei 2000 (nr. 53/2000) afgeleid kunnen worden: 

1° bestendige en affectieve samenwoning van ten minste drie jaar vóór de indiening van het 

verzoekschrift tot adoptie; 

2° de ontstentenis van een band van bloed- of aanverwantschap die leidt tot een huwelijksverbod 

waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen.  

In het licht van het arrest van 3 mei 20001793 rijst de vraag of art. 356-1, derde lid BW in samenhang 

gelezen met art. 343, § 1, b) BW de art. 10 en 11 Gw. schendt ingeval de volle adoptie van een 

minderjarig kind door een persoon die feitelijk samenwoont met een ouder, maar waarbij de 

samenwoning niet voldoet aan hoger vermelde eisen, tot gevolg zou hebben dat de 

afstammingsband t.a.v. die ouder volledig wordt doorbroken.1794 Merk daarenboven op dat het 

vereiste van bestendige en affectieve samenwoning van ten minste drie jaar vóór de indiening van 

het verzoekschrift tot adoptie niet wordt vereist ingeval de samenwonenden een wettelijke 

verklaring van samenwoning hebben afgelegd. Vormt de wettelijke samenwoning die te allen tijde bij 

eenzijdige verklaring beëindigd kan worden een voldoende garantie van een bestendige en affectieve 

samenwoning?  

In dezelfde zin stelt art. 353-9 BW in samenhang gelezen met art. 343, § 1, b) BW bij gewone adoptie 

van een kind door de wettelijke samenwoner van een ouder een bijkomende eis aan de wettelijke 

samenwoning, nl. de ontstentenis van een band van bloed- of aanverwantschap die leidt tot een 

huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen. Dit vereiste kan niet worden 

afgeleid uit het arrest van 28 november 2001.1795 

623. Het in 2003 hervormde adoptierecht gaat (sinds 2006) anderzijds ook verder dan datgene 

wat in het licht van voornoemde arresten vereist is door de adoptie toegankelijk te maken voor twee 

personen van hetzelfde geslacht (Supra, inleidend deel, nr. 44). De opvatting dat het in het belang 

van het kind is dat het wordt opgevoed in een natuurlijk milieu waar alleen een koppel voor kan 

zorgen, d.w.z. een vader en een moeder, aangezien dit noodzakelijk is om het psychologische 

evenwicht te garanderen van het kind dat reeds geschokt is door het feit dat het werd achtergelaten 

(Supra, nr. 616), is in de visie van de wetgever bijgevolg achterhaald.  

 

Tevens leidt de gewone adoptie door de feitelijk samenwonende partner van een ouder niet meer 

tot de overdracht van het ouderlijk gezag (zie art. 353-9 BW), althans voor zover die feitelijke 

samenwoning voldoet aan een aantal eisen volgens de interpretatie dat ‘samenwoning’ gelezen 
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moet worden in de zin van art. 343, § 1, b) BW. Dit gaat verder dan datgene wat het Hof oordeelde in 

het arrest van 3 mei 2000.1796  

624. De wetgever heeft aan het arrest van 3 oktober 20011797 gevolg gegeven door een nieuwe 

adoptie na een volle adoptie mogelijk te maken om zeer gewichtige redenen (art. 347-1, 3° BW, 

Supra, deel I, nr. 326).1798  

 

Niettemin rijst er een nieuw probleem m.b.t. de stabiliteit van de adoptieve afstammingsbanden. Een 

adoptie kan herzien worden (art. 351 BW). De gronden tot herziening houden geen rekening met het 

belang dat het kind heeft bij het behoud van functionele banden van afstamming alsook de gevolgen 

die daaruit voortvloeien (Supra, deel I, nr. 329). Dit is strijdig met het door het Hof gehanteerde 

perspectief (Supra, nr. 562) zoals wordt geconcretiseerd in de supra, nr. 620 aangehaalde arresten.  

C. Geslachtsneutraliteit 

625. Het Hof oordeelde in een beroep tot nietigverklaring1799 tegen de wet tot openstelling van 

het huwelijk voor paren van gelijk geslacht dat het aan de wetgever staat om de aard en de 

voorwaarden van het huwelijk te bepalen, voor zover hij daarbij het beginsel van gelijkheid en niet-

discriminatie eerbiedigt (r.o. B.4.6.). Volgens het Hof heeft de wetgever het huwelijk voortaan 

geconcipieerd als een instituut met als voornaamste doel het creëren van een duurzame 

levensgemeenschap tussen twee personen, waarvan de gevolgen worden geregeld door de wet. 

Vanuit dit concept is het verschil tussen, enerzijds, personen die een levensgemeenschap willen 

vormen met een persoon van het andere geslacht, en, anderzijds, personen die dit wensen te doen 

met een persoon van hetzelfde geslacht, niet zodanig dat deze laatsten moeten worden uitgesloten 

van de mogelijkheid een huwelijk aan te gaan (r.o. B.4.7.).  

 

Om meerdere redenen had het Hof een uitdrukkelijk antwoord op deze vraag kunnen vermijden.1800 

Zo had het Hof o.m. kunnen oordelen dat het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht vanuit 

institutioneel oogpunt niet vergelijkbaar is met het huwelijk tussen personen van verschillend 

geslacht, nu aan eerstgenoemd huwelijk geen afstammingsrechtelijke gevolgen worden gehecht.1801 

Het Hof heeft daar niettemin ten gronde op geantwoord, zij het dat het antwoord weinig 

bevredigend is nu het er op lijkt dat er geen verschil bestaat tussen beide instellingen.1802  

Met de gegeven motivering heeft het Hof echter wel uitdrukkelijk de handen willen vrijhouden voor 

de hypothese dat de wetgever ooit de adoptie toegankelijk zou maken voor personen van hetzelfde 
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geslacht of van de vaderschapsregel een ouderschapsregel zou maken.1803 GOFFIN gaat nog een stap 

verder en oordeelt zelfs dat het arrest de deur openzette voor een vernietiging van de bepalingen 

van de wet van 13 februari 2003 die de afstamming en de adoptie voor gehuwde paren 

verbieden.1804 Dit lijkt een te verregaande conclusie. Vast staat dat na dit arrest de deur daartoe 

open blijft.  

In een andere overweging oordeelde het Hof op de rechtsvraag of de wet tot openstelling van het 

huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht niet in strijd is met art. 12 EVRM en art. 13 IVBPR die 

uitsluitend het huwelijk voor personen van verschillend geslacht waarborgen, dat, gelet op art. 53 

EVRM en art. 5.2 IVBPR (r.o. B.6.2.), voornoemde bepalingen niet zodanig uitgelegd kunnen worden 

dat zij Staten die partij zijn bij voormelde verdragen zouden verhinderen het in die bepalingen 

gewaarborgde recht toe te kennen aan personen die dat recht willen uitoefenen met personen van 

hetzelfde geslacht (r.o. B.6.4.). Met de uitdrukkelijke verwijzing naar art. 53 EVRM en art. 5.2 IVBPR 

bij de interpretatie van art. 12 EVRM resp. art. 13 IVBPR laat het Hof uitschijnen dat de Belgische 

wetgever het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht heeft geplaatst onder de bescherming van 

resp. art. 12 EVRM en art. 13 IVBPR.1805 Meteen dient er op gewezen te worden dat het in art. 12 

EVRM bedoelde huwelijksconcept samenhangt met de stichting van een gezin.1806 Het Hof beperkt 

zijn vaststelling niet tot louter het recht op huwen. In r.o. B.6.4. is er immers sprake van het ‘in die 

bepalingen gewaarborgde recht’. Aldus laat het Hof ook op dit punt een beroep tot nietigverklaring 

open van de bepalingen die de afstamming binnen het huwelijk van hetzelfde geslacht verbieden.1807 

De redenering van het Hof is in die interpretatie echter incoherent te noemen met het hoger 

aangehaalde antwoord, nl. dat het huwelijkconcept is gewijzigd in die zin dat het beoogt een 

duurzame levensgemeenschap te vormen en niet een gezin te stichten.1808  

626. De wet van 18 mei 2006 heeft inmiddels de adoptie toegankelijk gemaakt voor paren van 

gelijk geslacht (Supra, inleidend deel, nr. 44). Het arrest behoudt niettemin zijn relevantie bij de 

invoering van een geslachtsneutraal afstammingsrecht. Het Hof laat met dit arrest uitdrukkelijk de 

deur daartoe open.1809 In het licht van deze wetgevende ontwikkeling en het arrest van 8 oktober 

2003 wordt de vaststelling dat de bepalingen van de wet van 13 februari 2003 die de afstamming 
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voor gehuwde homoseksuele paren verbiedt voor vernietiging vatbaar zijn nog versterkt (Infra, nr. 

640). Het Hof liet dit vraagstuk alleszins open.  

 

§ 2. Spanningsveld tussen de feitelijke opvoeder en de juridische opvoeder 

627. Het Hof heeft in twee arresten1810 uitspraak gedaan over het recht van de opvangouders om 

tussen te komen in een gerechtelijke procedure die gevolgen kan hebben op hun gezinsleven. In 

beide gevallen handelde het om een procedure met het oog om het kind dat werd opgevangen in 

een pleeggezin een jeugdbeschermingsmaatregel op te leggen en waarbij de verwijzende rechter van 

oordeel was dat de pleegouders niet vrijwillig in de procedure konden tussenkomen.  

 

Uit art. 22 Gw., gelezen in samenhang met art. 8 EVRM, volgt volgens het Hof dat ieder het recht 

heeft op eerbiediging van zijn privéleven en zijn gezinsleven. Die bepalingen waarborgen het genot 

van dat recht zowel aan de ouders als aan de kinderen. Naar het oordeel van het Hof kunnen die 

bepalingen ook toepassing vinden op de betrekkingen tussen een kind en zijn opvangouders. 

Concreet houdt het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven voor ieder van de betrokken 

personen het recht in om te kunnen tussenkomen in een gerechtelijke procedure die gevolgen kan 

hebben voor zijn gezinsleven. Bovendien maakt dat recht deel uit van de jurisdictionele waarborgen 

die aan alle burgers worden toegekend, hetgeen uitdrukkelijk wordt bevestigd in art. 6 EVRM ingeval 

de betwisting betrekking heeft op een burgerlijk recht zoals het recht op het gezinsleven.1811 Aldus is 

het Hof van oordeel dat een procedure die kan leiden tot jeugdbeschermingsmaatregelen t.a.v. een 

kind, het recht op gezinsleven van de opvangouders van dat kind kan raken.  

Het Hof vervolgt met het onderzoek of aan de voorwaarden van art. 8.2 EVRM zijn voldaan opdat het 

gerechtvaardigd is om het recht op tussenkomst aan de opvangouders te ontzeggen. In beide 

arresten kwam het Hof tot de vaststelling dat er geen enkele verantwoording bestaat om op een 

algemene manier en a priori de opvangouders het recht te ontzeggen om tussen te komen in een 

procedure die kan leiden tot het treffen van (bijkomende) jeugdbeschermingsmaatregelen (art. 36, 

2° Jeugdbeschermingswet).  

In het arrest van 12 juli 1996 komt het Hof tot de bevinding dat art. 62 Jeugdbeschermingswet art. 10 

en 11 Gw. niet schendt, aangezien het uitdrukkelijk bepaalt dat afwijkingen van het beginsel zijn 

toegelaten en art. 63ter Jeugdbeschermingswet zelf een derde lid bevat dat toelaat de opvangouders 

erbij te betrekken. Het Hof is van oordeel dat in het licht van de parlementaire voorbereiding bij die 

bepaling onder de opsomming ‘ouders, voogden of degenen die de jongere onder hun bewaring 

hebben alsook, in voorkomend geval, aan de personen aan wie een vorderingsrecht is toegekend’ 

ook de opvangouders kunnen worden begrepen (r.o. B.5.). In het arrest van 3 december 1998 

oordeelde het Hof daarentegen dat onder ‘ouders, voogden, personen die de minderjarige onder 

hun bewaring hebben’ in de zin van art. 46 Jeugdbeschermingswet niet de opvangouders begrepen 

kunnen worden. De parlementaire voorbereiding geeft aan dat onder de term ‘bewaring’ de 

juridische bewaring die voortvloeit uit een gerechtelijke beslissing moet verstaan worden (r.o. B.4.). 

                                                           
1810

 Arbitragehof 12 juli 1996, nr. 47/96, Panopticon 1997, 297, noot J. SMETS; Arbitragehof 3 december 1998, nr. 122/98, 
J.dr.jeun. 1999, afl. 183, 57, noot T. MOREAU.  
1811

 Arbitragehof 12 juli 1996, nr. 47/96, Panopticon 1997, 297, noot J. SMETS, r.o. B.4.; Arbitragehof 3 december 1998, nr. 
122/98, J.dr.jeun. 1999, afl. 183, 57, noot T. MOREAU, r.o. B.5. 
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De opvangouders hebben niet het recht van materiële bewaring over het kind.1812 Aldus schenden de 

art. 46 en 62 Jeugdbeschermingswet wel art. 10 en 11 Gw. (r.o. B.5.). In art. 46 

Jeugdbeschermingswet werd door de wet van 15 mei 2006 (BS 2 juni 2006) het woord 

“opvangouders” toegevoegd. 

628. Uit de rechtspraak van het Hof kan worden afgeleid dat pleegouders hun mening moeten 

kunnen uiten in gerechtelijke procedures die de relatie met het hen toevertrouwde kind betreffen of 

kunnen beïnvloeden. Van belang is er op te wijzen dat het kind reeds de facto moet opgevangen zijn 

door de pleegouders opdat er sprake kan zijn van gezinsleven.1813 Dit blijkt ook uit de feiten en de 

gehanteerde terminologie: “opvangouders”.  

 

629. De voornoemde arresten zijn niet enkel relevant in het jeugdbeschermingsrecht. Meer in het 

algemeen stelt het Hof dat er tussen het kind en de opvangouders gezinsleven kan bestaan. Het Hof 

is van oordeel dat ingeval er gezinsleven bestaat, de pleegouders het recht moeten hebben om 

tussen te komen in gerechtelijke procedures die gevolgen kunnen hebben op dit gezinsleven.1814 Dit 

wordt volgens het Hof ook bevestigd door art. 6 EVRM. Enkel één van de redenen opgesomd in art. 

8.2 EVRM kan een afwijking hiervan rechtvaardigen. Aldus moet het ook in burgerrechtelijke zaken 

mogelijk zijn dat pleegouders tussenkomen in het geding. Inzonderheid kan een vergelijking worden 

getroffen met de rechtsfiguur van de materiële bewaring (zie deel I, nr. 446). Aangenomen mag 

worden dat in de aldaar beoogde situaties gezinsleven tot stand is gekomen. Welnu, in navolging van 

de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof moet het mogelijk zijn dat de pleegouders tussenkomen 

in een geding m.b.t. de uitoefening van het ouderlijk gezag, inzonderheid het recht op materiële 

bewaring. Dit kan actueel bij wijze van tussenkomst (art. 812 Ger.W.). Bij de bespreking van de 

rechtsfiguur van de materiële bewaring werd reeds aangetoond dat de rechtspraak dit toelaat. 

Sommige uitspraken gaan zelfs verder en staan reeds een vorderingsrecht toe aan de feitelijke 

opvoeders (zie deel I, nr. 450), zelfs zonder dat er sprake is van een inmenging in het gezinsleven.  

 

§ 3. Verwerpelijke relaties leiden tot verboden ouderschap 

630. De rechtspraak van het Hof heeft ook een invloed op de evolutie op het vlak van door de wet 

verboden ouderschap. Het aantal gevallen van verboden ouderschap neemt systematisch af. Op dit 

punt bestaat er een interferentie1815 tussen de maatschappelijke aanvaarding van bepaalde relaties 

door de afname van het aantal huwelijksbeletselen1816 en de gevolgen voor de kinderen geboren uit 

die relatie. Naarmate er minder absolute huwelijksbeletselen bestaan, des te meer kinderen er een 

afstammingsband kunnen laten vestigen t.a.v. beide biologische ouders.  

                                                           
1812

 J. SMETS, “Het juridische statuut van de pleegouders en het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel”, (noot onder 
Arbitragehof 12 juli 1996), Panopticon 1997, (299) 300 en de aldaar aangehaalde referenties.  
1813

 J. SMETS, “Het juridische statuut van de pleegouders en het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel”, (noot onder 
Arbitragehof 12 juli 1996), Panopticon 1997, (299) 301. 
1814

 Bv. In het kader van een adoptie: N. VAN LEUVEN, “Art. 8 en 14 EVRM in de Belgische rechtspraak inzake personen- en 
familierecht” in P. SENAEVE en P. LEMMENS (eds.), De betekenis van de mensenrechten voor het personen- en familierecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2003, (49) 80, nr. 122 en de aldaar aangehaalde verwijzingen.  
1815

 Over de interferentie tussen huwelijk en afstamming op dit punt, zie ook: G. VERSCHELDEN en K. VERSTRAETE, “Pleidooi 
voor de afschaffing van de huwelijksbeletselen tussen aanverwanten. Commentaar bij de Wet van 15 mei 2007”, TBBR 
2008, (293) 293, nr. 1. 
1816

 Zie over die ontwikkelingen: W. VERRIJDT, “Absoluut huwelijksverbod tussen aanverwanten op de helling” (noot onder 
Arbitragehof 18 oktober 2006), T.Fam. 2007, (44) nr. 5, 47-48; Y.-H. LELEU en E. LANGENAKEN, “Inceste, mariage et filiation: 
les cours supérieures ouvrent une voie libérale”, JT 2007, (269) 269-270; A. HUYGENS, “Het relatieve huwelijksbeletsel 
tussen aanverwanten in de rechte lijn”, RW 2007-08, 890-898. 
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Niet onbelangrijk in het licht van het onderzoek naar de eventuele geslachtsneutraliteit van het 

afstammingsrecht is dat deze interferentie op zich een uiting vormt van de visie dat uit een huwelijk 

normaal kinderen worden geboren die genetisch verwant zijn met beide echtgenoten. De 

belangrijkste grondslag voor het huwelijksverbod tussen bloedverwanten is immers gelegen in 

overwegingen van fysiologische en eugenetische aard.1817 Die visie gaat uiteraard niet op ingeval 

twee personen van hetzelfde geslacht met elkaar wensen te huwen. Uit dat huwelijk kunnen immers 

geen kinderen worden geboren die genetisch verwant zijn met beide echtgenoten. Aldus is de ratio 

legis van het huwelijksverbod voor die situatie enkel te gronden op overwegingen van morele en 

sociale aard.  

631. In een arrest van 17 december 20031818 diende het Hof te oordelen over de prejudiciële vraag 

of oud art. 321 BW bestaanbaar is met art. 10 en 11 Gw. in samenhang gelezen met art. 7.1 IVRK, in 

zoverre die bepaling kinderen de mogelijkheid ontneemt de afstamming t.a.v. hun vader te laten 

vaststellen en dus een dubbele afstammingsband te hebben terwijl de andere kinderen die 

mogelijkheid wel hebben (r.o. B.2.1.). Het Hof verfijnde die vraag tot de situatie waarbij tussen de 

moeder en de verwekker een band van aanverwantschap bestond die inmiddels was ontbonden.1819 

Het Hof beklemtoont dat er duidelijk een onderscheid bestaat tussen bloed- en aanverwanten (r.o. 

B.2.2.). Bovendien wijst het Hof er op dat de vraag geenszins betrekking heeft op de toelaatbaarheid 

van dergelijke beletsels, maar op het probleem van de erkenning (r.o. B.2.3.). Met deze laatste 

precisering bevestigt het Hof een tendens van ontkoppeling van de vestiging van afstammingsbanden 

met het juridische statuut van de ouders.1820 

 

Volgens het Hof bestaat het doel van deze bepaling er in de belangen van het kind boven alle andere 

belangen te behartigen. De wetgever was van oordeel dat, niettegenstaande de basisdoelstellingen 

van de wet, nl. de gelijkheid van de afstammingsbanden te verzekeren en de waarheid inzake 

biologische afstamming zoveel mogelijk benaderen, bij een zgn. bloedschennige afstamming de 

erkenning zelden de belangen van het kind dient (r.o. B.4.).  

Het Hof is in de gegeven casus niet overtuigd van deze motivering. Hoewel het Hof zich niet in de 

plaats van de wetgever kan stellen1821, kan het zijn waardeoordeel, rekening houdende met 

wetswijzigingen en geratificeerde verdragen, via de beoordeling van de evenredigheid1822, wel te 

                                                           
1817

 W. VERRIJDT, “Absoluut huwelijksverbod tussen aanverwanten op de helling” (noot onder Arbitragehof 18 oktober 
2006), T.Fam. 2007, (44) 45, nr. 2; A. HUYGENS, “Het relatieve huwelijksbeletsel tussen aanverwanten in de rechte lijn”, RW 
2007-08, (890) 891, nr. 3. 
1818

 Nr. 169/2003, JLMB 2004, 628; NjW 2004, 409, noot G. VERSCHELDEN; RW 2003-04, 1375; Rev.trim.dr.fam. 2004, 349, 
noot E. VAN LANGENAKEN en TJK 2004, 126.  
1819

 SWENNEN merkt terecht op dat het Hof hierbij een onjuiste terminologie hanteerde. De band van aanverwantschap 
verdwijnt evenwel niet door ontbinding door overlijden of door echtscheiding van het huwelijk die de band deed ontstaan: 
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) 230-231. 
1820

 Y.-H. LELEU en E. LANGENAKEN, “Inceste, mariage et filiation: les cours supérieures ouvrent une voie libérale”, JT 2007, 
(269) 270, nr. 3 met verwijzing naar het Marckx-arrest.  
1821

 Vgl. W. VERRIJDT, “Absoluut huwelijksverbod tussen aanverwanten op de helling” (noot onder Arbitragehof 18 oktober 
2006), T.Fam. 2007, (44) 46, nr. 2. 
1822

 Vgl. met kritiek op de beoordeling van de proportionaliteit in het kader van art. 8 EVRM door het EHRM: P. DE HERT, 
“Recht op privacy” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel 2. Artikelsgewijze Commentaar, vol. I, 
Antwerpen, Intersentia, 2004, (705) 720, nr. 11, alsook op de beoordeling van de proportionaliteit in het kader van art. 14 
EVRM: G. GOEDERTIER, “Verbod van discriminatie” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel 2. 

Artikelsgewijze Commentaar, Antwerpen, Intersentia, 2004, (127) 175, nr. 78. 
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kennen geven. Zoals hoger aangegeven (Supra, nr. 563), komt dit er in wezen op neer dat het Hof 

vaststelt dat de gegeven bepaling in het licht van de stand van het recht achterhaald is en bijgevolg 

de beoogde categorie van personen onverantwoord benadeelt. Het Hof gaat er van uit dat een 

absoluut verbod tot erkenning door de genetische vader omwille van een band van aanverwantschap 

met de juridische moeder die reeds ontbonden is, een onevenredige maatregel is in het licht van het 

doel. De wetgever oordeelde weliswaar dat een erkenning in deze situatie meestal niet in het belang 

van het kind is en het Hof bevestigt dat sommigen kunnen lijden onder het feit dat een erkenning op 

dat moment retrospectief aan het licht brengt dat ze geboren zijn uit een relatie die schandelijk 

wordt geacht. Dit belet volgens het Hof echter niet dat voor hen elk belang verdwijnt om het 

fundamentele recht te laten gelden dat aan het kind wordt gewaarborgd door het IVRK, nl. te 

worden opgevoed door zijn ouders, dit wil zeggen door zijn verwekkers (art. 7.1) (r.o. B.5.).  

De rechtsleer oordeelt dat het Hof in dit arrest impliciet vaststelt dat het in het in het geding zijnde 

verbod slechts de openbare orde raakt voor wat bloedverwanten betreft, en dat de grondslagen 

(lees: ratio legis) van hetzelfde verbod voor aanverwanten niet in de openbare orde liggen. Deze 

laatsten moeten dan ook wijken indien andere belangrijke beginselen, zoals het gelijkheidsbeginsel, 

in het gedrang komen.1823 Belangrijker is de vaststelling dat het Hof van oordeel is dat het beginsel 

dat het kind belang heeft bij de opvoeding door zijn genetische ouders primeert boven het belang 

dat het kind heeft dat de ontbonden band van aanverwantschap niet aan het licht komt.1824 

Samengevat kan gesteld worden dat de relatie tussen de juridische moeder en de genetische vader in 

de beoogde situatie niet altijd dermate verwerpelijk is dat het de erkenning van het kind meer 

nadelen zou bezorgen dan het voordeel een afstammingsband te hebben t.a.v. de beide biologische 

ouders.  

Het Hof geeft ten slotte ook uitdrukkelijk te kennen dat onder ‘ouders’ in de zin van art. 7.1 IVRK de 

verwekkers, zijnde de genetische vader en de bio-fysiologische moeder, begrepen dient te worden. 

Dit geeft wellicht een verklaring voor het antwoord op de vraag waarom in het arrest van 8 oktober 

2003 (Infra, nr. 637) niet wordt verwezen naar voornoemde bepaling.1825   

632. Het Hof heeft ook op onrechtstreekse wijze, gelet op de binding tussen de 

huwelijksbeletselen en het afstammingsrecht, uitspraak gedaan over vormen van verboden 

ouderschap. In een arrest van 18 oktober 20061826 werd het Hof uitgenodigd om uitspraak te doen 

over de verenigbaarheid, met art. 10 en 11 Gw., gelezen in samenhang met art. 12 EVRM, van art. 

164 BW, gelezen in samenhang met de art. 161 en 163 BW. In het bijzonder werd het Hof 

ondervraagd of het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden doordat tussen een stiefvader en zijn 

stiefdochter na overlijden van de persoon die de band van aanverwantschap heeft doen ontstaan 

een absoluut huwelijksverbod blijft gelden, terwijl het huwelijksverbod tussen verwanten in de zijlijn 

in de derde graad kan worden opgeheven (eerste prejudiciële vraag) en er in de zijlijn alleen tussen 

broers, zussen en broers en zussen een absoluut huwelijksverbod bestaat, terwijl het absolute 

                                                           
1823

 W. VERRIJDT, “Absoluut huwelijksverbod tussen aanverwanten op de helling”, (noot onder Arbitragehof 18 oktober 
2006), T.Fam. 2007, (44) 49, nr. 7. 
1824

 E. LANGENAKEN, “Le droit de la filiation face à l’inceste: norme égalitaire ou norme symbolique?” (noot onder 
Arbitragehof 17 december 2003), Rev.trim.dr.fam. 2004, (356) 361, nr. 9. 
1825

 Zie de opmerking van P. SENAEVE, “Naar een wettelijk statuut voor de lesbische meemoeder?” (noot onder 
Arbitragehof 8 oktober 2003), EJ 2003, (135) 137, nr. 7. 
1826

 Nr. 157/2006, RW 2007-08, 905, noot; T.Fam. 2007, 43, noot W. VERRIJDT. 
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huwelijksverbod in de rechte lijn voor alle bloed- en aanverwanten geldt (tweede prejudiciële vraag) 

(r.o. B.2.).  

 

Het Hof verwijst allereerst naar de ratio van de huwelijksbeletselen, nl. het verbod van incest. Dit 

verbod is volgens het Hof zelf op verschillende redenen gebaseerd (r.o. B.4.1.), nl.: 

1° redenen van fysiologische en eugenetische aard die zijn ingegeven door het verhoogde risico dat 

de kinderen uit bloedschennige huwelijken met een ernstige handicap zouden worden geboren; 

2° redenen van ethische of morele aard die zijn ingegeven om te voorkomen dat personen die tot 

eenzelfde familiekring behoren, banden hebben die afbreuk zouden kunnen doen aan de orde van de 

bestaande familiestructuren. 

Bij aanverwantschap wijst het Hof er op dat de huwelijksbeletselen enkel gegrond zijn op redenen 

van morele en sociale aard. Voor aanverwantschap in de rechte lijn zijn de redenen die de wetgever 

beoogde in het bijzonder de bescherming van de integriteit van de familie, nl. door een zekere orde 

in de gezinnen te waarborgen en te vermijden dat tussen gezinsleden concurrentie ontstaat. 

Daarenboven dient het huwelijksbeletsel de plaats van elke generatie binnen de familie te 

waarborgen (r.o. B.4.2.).1827 

Het Hof oordeelde dat het verschil in behandeling berust op een objectief criterium, nl. de aard en 

graad van verwantschap tussen de verschillende categorieën van personen (r.o. B.5.). Bovendien is 

het aangewende criterium pertinent om het door de wetgever nagestreefde doel te bereiken, gelet 

op de nauwere band tussen stiefouder en stiefkind. Die band genereert immers onderhoudsplichten 

die in sommige gevallen blijven voortbestaan na overlijden van de persoon die de band van 

aanverwantschap heeft tot stand gebracht (zie art. 203, § 2 en art. 206 BW, r.o. B.6.).  

Door het absolute karakter1828 heeft de maatregel volgens het Hof echter onevenredige gevolgen, in 

zoverre hij, in alle gevallen, een stiefouder en een stiefkind verbiedt te huwen na overlijden van de 

echtgenoot die de band van aanverwantschap heeft tot stand gebracht (r.o. B.7.). Waaruit deze 

onevenredige gevolgen bestaan, kan echter nergens uit het arrest worden afgeleid.1829 

Dit arrest heeft onrechtstreeks ook een belangrijke impact op de vestiging van een dubbelzijdige 

afstammingsband. Aangezien het huwelijksbeletsel tussen stiefouder en stiefkind in het licht van art. 

10 en 11 Gw. niet absoluut mag zijn, rijst ongetwijfeld de vraag of het voortaan ook mogelijk moet 

zijn dat een stiefouder het kind van zijn stiefkind erkent, voor zover althans de echtgenoot die de 

band van aanverwantschap heeft doen ontstaan inmiddels overleden is. Door de hervorming van het 

afstammingsrecht is deze vraag echter niet meer actueel (Infra, nr. 633). 

                                                           
1827

 In de rechtsleer worden drie motieven opgegeven: 1° op moreel vlak worden familie-intriges en seksuele concurrentie 
die zouden kunnen ontstaan door het vooruitzicht op een huwelijk tussen aanverwanten ongewenst geacht; 2° 
psychologisch zou het niet wenselijk zijn dat de opvoedkundige rol van stiefouder t.a.v. stiefkind vermengd wordt met 
seksualiteit tussen beiden; 3° de vrijwaring van de familiale orde en de plaats van elke generatie in de familie: G. 
VERSCHELDEN en K. VERSTRAETE, “Pleidooi voor de afschaffing van de huwelijksbeletselen tussen aanverwanten. 
Commentaar bij de Wet van 15 mei 2007”, TBBR 2008, (293) 293, nr. 2; A. HUYGENS, “Het relatieve huwelijksbeletsel 
tussen aanverwanten in de rechte lijn”, RW 2007-08, (890) nr. 3, 891-892, en de verwijzingen aldaar.  
1828

 Zie E. LANGENAKEN, “Le droit de la filiation face à l’inceste: norme égalitaire ou norme symbolique”, (noot onder 
Arbitragehof 17 december 2003), Rev.trim.dr.fam. 2004, (356) 357, nr. 2, dit vormt volgens voornoemde auteur de kern van 
het debat. 
1829

 Vgl. A. HUYGENS, “Het relatieve huwelijksbeletsel tussen aanverwanten in de rechte lijn”, RW 2007-08, (890) 894, nr. 7.  
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633. Het Hof heeft met voorgaande arresten een evolutie bevestigd naar een afname van de 

vormen van verboden ouderschap. Tevens splitst het Hof het vraagstuk van de vestiging van 

afstammingsbanden uitdrukkelijk af van het vraagstuk van de huwelijksbeletselen. Deze splitsing is 

belangrijk in het kader van de preventie tegen incest. De huwelijksbeletselen trachten immers te 

voorkomen dat er een kind uit een incestueuze relatie wordt geboren. Het vraagstuk van de vestiging 

van een dubbelzijdige afstammingsband doet zich voor eenmaal het kind reeds geboren is uit zulke 

relatie.1830  

 

De hervorming van het afstammingsrecht in 2006 verhelpt de ongrondwettigheid vastgesteld in het 

arrest van 17 december 2003.1831 De wet van 15 mei 20071832 stelt daarenboven een einde aan de 

ongrondwettigheid vastgesteld in het arrest van 18 oktober 2006. Zonder dat de wetgever dit voor 

ogen had, leidt voornoemde wet er ook toe dat de vormen van verboden ouderschap afnemen. Zo 

kan de schoonvader het kind dat hij bij zijn schoondochter heeft verwekt, zelfs reeds tijdens het 

huwelijk van deze laatste en zijn zoon erkennen.1833 Laatstgenoemde hervorming was echter verre 

van volmaakt te noemen. De in art. 353-13 BW, inzonderheid eerste lid, 2° en 4°opgesomde 

huwelijksbeletselen hadden volgens een coherente visie gerelativeerd moeten worden.1834 Dit leidde 

tot een onverantwoorde ongelijke behandeling van gewoon geadopteerde kinderen doordat opdat 

bv. het vaderschap van de echtgenoot van de gewoon adoptant over het kind van de gewoon 

geadopteerde kon vastgesteld worden, het huwelijk met de gewone adoptant eerst vernietigd of 

ontbonden moest zijn.1835 Hetzelfde gold voor de huwelijksbeletselen bedoeld in art. 353-13, 3° en 5° 

BW.1836 Daar was het zelfs onmogelijk om een afstammingsband vast te stellen, aangezien het om 

een absoluut huwelijksbeletsel handelde en er geen ‘huwelijk’ werd afgesloten zodat dit ook niet 

ontbonden of nietigverklaard kan zijn.1837 De wet van 2 juni 20101838 heeft deze ongrondwettigheden 

verholpen. Er blijft evenwel nog één discriminerend onderscheid bestaan, nl. door de afwezigheid 
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 Vgl. met het belang van deze opdeling: E. LANGENAKEN, “Le droit de la filiation face à l’inceste: norme égalitaire ou 
norme symbolique”, (noot onder Arbitragehof 17 december 2003), Rev.trim.dr.fam. 2004, (356) 369, nr. 19. LANGENAKEN 
wijst er in dit verband ook op dat “le débat relatif à une possible dérogation à l’interdiction d’établir une double filiation en 

cas d’inceste absolu, met aux prises deux transcendances inconciables: la norme égalitaire d’une part, la norme symbolique 

de l’autre”.  
1831

 A. HUYGENS, “Het relatieve huwelijksbeletsel tussen aanverwanten in de rechte lijn”, RW 2007-08, (890) 896, nr. 10. 
1832

 BS 29 juni 2007. 
1833

 G. VERSCHELDEN, “De moederlijke en de vaderlijke erkenning” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), 
De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (89) nr. 248, 125-126. 
1834

 G. VERSCHELDEN, “De moederlijke en de vaderlijke erkenning” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), 
De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (89) 126, nr. 248; Dit geldt voor alle 
huwelijksbeletselen opgesomd in art. 353-13, eerste lid, 2°-5° BW: G. VERSCHELDEN en K. VERSTRAETE, “Pleidooi voor de 
afschaffing van de huwelijksbeletselen tussen aanverwanten. Commentaar bij de Wet van 15 mei 2007”, TBBR 2008, (293) 
302, nr. 34 en 303, nr. 39.  
1835

 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) 232, nr. 422; A. 
HUYGENS, “Het relatieve huwelijksbeletsel tussen aanverwanten in de rechte lijn”, RW 2007-08, (890) nr. 10, 896-897; G. 
VERSCHELDEN en K. VERSTRAETE, “Pleidooi voor de afschaffing van de huwelijksbeletselen tussen aanverwanten. 
Commentaar bij de Wet van 15 mei 2007”, TBBR 2008, (293) 304, nr. 42. 
1836

 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) 231-232. Het betreft 
inzonderheid de huwelijksbeletselen tussen (ex-)wettelijk samenwonende resp. feitelijk samenlevende partner van de 
adoptant en de geadopteerde en omgekeerd.  
1837

 G. VERSCHELDEN en K. VERSTRAETE, “Pleidooi voor de afschaffing van de huwelijksbeletselen tussen aanverwanten. 
Commentaar bij de Wet van 15 mei 2007”, TBBR 2008, (293) nr. 42, 304-305. 
1838

 BS 21 juni 2010. 
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van een huwelijksbeletsel tussen de adoptant en de ex-echtgenoot van de descendenten van de 

gewoon geadopteerde.1839  

Het Hof vertrekt vanuit het perspectief van het individu, nl. het belang van het kind (Supra, nr. 562) 

dat geboren is uit deze incestueuze relatie. Doordat art. 7.1 IVRK volgens het Hof uitdrukkelijk 

bevestigt dat het kind er belang bij heeft opgevoed te worden door zijn beide ouders, dit zijn de 

verwekkers, dienen er voortaan ernstige redenen aangevoerd te worden die aantonen dat het belang 

van het kind beter gediend wordt door een verbod tot vaststelling van een afstammingsband t.a.v. 

beide biologische ouders. Die ernstige redenen kunnen alvast niet afgeleid worden uit de 

parlementaire voorbereiding van de hervorming van het afstammingsrecht in 2006.1840 Het kan m.i. 

daarenboven moeilijk worden ontkend dat zelfs een kind geboren uit een relatie die verboden is 

omwille van redenen van fysiologische en eugenetische aard, er in beginsel belang bij heeft 

opgevoed te worden door zijn ouders, nl. de verwekkers van het kind.1841 Het door het Hof 

aangehaalde art. 7.1. IVRK omvat geen enkele uitzondering die refereert naar de relatie waaruit het 

kind werd geboren.1842 Een absoluut verbod lijkt in het licht van het arrest van 17 december 2003 dan 

ook een onevenredige maatregel te zijn t.a.v. het doel dat er in bestaat om de relatie waaruit het 

kind geboren is in zijn belang juridisch verborgen te houden.1843 Merk overigens op dat het 

perspectief gewijzigd is. Het afstammingsrecht dient niet langer om het instituut huwelijk te 

beschermen maar om het belang van het kind bij zijn bescherming, zorg en socialisering te 

dienen.1844 Het arrest van 8 oktober 2003 bevestigt deze zienswijze (Supra, nr. 556) door er op te 

wijzen dat het kind belang heeft om opgevoed te worden door personen die daartoe bekwaam zijn. 

Dit zijn in eerste instantie zijn ouders (lees: verwekkers). Echter, zelfs indien een relatief verbod 

wordt ingevoerd door de rechter bv. toe te laten het belang van het kind in concreto te toetsen, dan 

nog lijkt het in het licht van de hoger aangehaalde rechtspraak (Supra, nr. 580) er op dat meer 

                                                           
1839

 G. VERSCHELDEN, “Wijziging van de huwelijksbeletselen na gewone adoptie. Commentaar bij de wet van 2 juni 2010”, 
T.Fam. 2010, (143) 148, nr. 16. 
1840

 Zie hierover uitgebreid: 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) nr. 
424, 233-234 en de aldaar aangehaalde referenties.  
1841

 Vgl. G. VERSCHELDEN, “Art. 321 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2009), nr. 30 die aangeeft dat een 
erkennning in het patrimoniaal belang van het kind is, de geheimhouding relatief is want de facto vaak toch bekend en het 
verbod tot vaststelling van de afstamming het huwelijk tussen nauwe verwanten precies stimuleert en dus het omgekeerde 
effect heeft.  
1842

 Vgl. met het advies van prof. SWENNEN gevoegd bij het Verslag namens de commissie voor de justitie, Parl.St. Kamer 
2004-05, nr. 51K597/32, 74. 
1843

 Vgl. E. LANGENAKEN, “Le droit de la filiation face à l’inceste: norme égalitaire ou norme symbolique” (noot onder 
Arbitragehof 17 december 2003), Rev.trim.dr.fam. 2004, (356) 364, nr. 13 en de aldaar aangehaalde referenties in voetnoot 
37; Op het tijdstip van redactie van dit proefschrift werd hierover een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof 
door de Jeugdrechtbank te Hoei bij vonnis van 25 augustus 2011 (BS 22 november 2011, 69184). In het bijzonder werd de 
vraag gesteld of art. 325 BW de art. 10 en 11 Gw., in samenhang gelezen met de art. 8 en 14 EVRM en de art. 3.1 en 7.1 
IVRK, schendt, in zoverre het voormelde artikel aan een kind dat geboren is uit een incestueuze relatie waarvoor de 
belemmering een band van bloedverwantschap is, ontzegt zijn afstamming van vaderszijde te laten vaststellen. 
1844

 Bij de hervorming van het afstammingsrecht in 1987 wees de wetgever uitdrukkelijk op het belang dat het kind heeft 
om de incestueuze relatie waaruit hij geboren is, verborgen te houden. Het oorspronkelijke wetsontwerp wilde nochtans 
alle ongelijkheden aangaande de vestiging van een afstammingsband wegwerken. RIGAUX wijst er echter op dat achter dit 
vermeende opgeworpen subjectief recht een objectief concept van het instituut huwelijk schuilgaat die de wetgever wil 
laten primeren boven de subjectieve rechten van het kind die een inbreuk vormen op twee belangrijke wetten van het 
huwelijk: het incestverbod en de monogamie. Om die zelfde reden bestond ook art. 319bis B.W. m.b.t. de homologatie van 
erkenning van een kind dat in overspel werd verwekt: F. RIGAUX, “Le nouveau droit de la filiation à l’épreuve des droits de 
l’homme”, Ann.dr.Louvain 1987, (379) 392. 
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gewicht gehecht moet worden aan de vestiging van een afstammingsband.1845 Het is ten slotte 

eveneens in het belang van het kind om zijn ware ‘identiteit’ te kennen (Supra, nr. 560).1846 Ook deze 

functie wordt actueel vervuld door het afstammingsrecht (Supra, deel I, nr. 560). De vestiging van 

een afstammingsband belet bovendien niet dat de onwenselijke gevolgen die daaruit voortvloeien 

worden uitgeschakeld.1847 

§ 4. Medisch begeleide voortplanting en de vestiging van gezag 

634. Het Hof heeft zich in een arrest van 8 oktober 20031848 moeten uitspreken over de vestiging 

van gezag t.a.v. een minderjarig kind dat werd geboren ingevolge KID.1849 De situatie was kort 

samengevat als volgt. Een lesbisch paar besloot om door middel van KID een kind te laten verwekken 

bij één van hen. Na de geboorte voedde zij samen het kind gedurende vier jaren op. De relatie liep 

spaak. Aanvankelijk gingen de partijen akkoord dat de ex-partner van de moeder een ruim 

omgangsrecht verkreeg. Gelet op de toestand van de juridische moeder werd in een latere procedure 

een akkoord bereikt over het materiële bewaringsrecht dat aan de partner werd toegekend. Na enige 

tijd kon de juridische moeder hier geen vrede meer mee nemen en vorderde om het materiële 

bewaringsrecht terug aan haar toe te kennen, hetgeen uiteindelijk leidde tot het verzoek om hun 

akkoord aangaande de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag in een akkoordvonnis te 

akteren.1850 De jeugdrechter stelde evenwel vast dat het recht dit niet toeliet en ondervroeg het Hof 

aangaande de verenigbaarheid van de bepalingen inzake ouderlijk gezag (art. 371 e.v. BW) met de 

artikelen 10 en 11 Gw. in zoverre het ouderlijk gezag enkel kan worden toegekend aan personen die 

met een kind een afstammingsband hebben.  

 

635. Belangrijke nuancering is dat het Hof, bij ontstentenis van een categorie van personen met 

wie de juridische ouders moeten worden vergeleken, zijn toetsing zelf beperkt tot het geval waarin 

het kind slechts een enkele ouder heeft ten aanzien van wie de afstamming vaststaat (1°), maar op 

duurzame wijze heeft geleefd binnen een gezin dat uit die ouder en een derde wordt gevormd (2°) 

die beiden instaan voor het onderhoud van het kind (3°) (r.o. B.1.).  

 

Het Hof verwijst niet naar de aard van de relatie tussen die derde en de ouder, noch naar het 

geslacht van die derde. Het enige dat vaststaat is dat ouder en derde op duurzame wijze moeten 

hebben samengeleefd. Evenmin besteedt het Hof enige aandacht aan het feit dat de verwekking van 

het kind het resultaat is van een gezamenlijke beslissing, m.a.w. aan de gezamenlijke wil tot het 

                                                           
1845

 Vgl. wat het mechanisme betreft: Y.-H. LELEU en E. LANGENAKEN, “Inceste, mariage et filiation: les cours supérieures 
ouvrent une voie libérale”, JT 2007, (269) 274, nr. 14 : "Nous pensons que le législateur devrait, en droit des personnes et 

des familles, éviter les normes prescriptives ou prohibitives au nom de l’intérêt général, pour améliorer les moyens de la 

prise en charge des cas individuels, dans un cadre normatif ouvert aux différences, par des autorités, de préférence 

judiciaires, mieux aidées qu’actuellement à cerner et pondérer les intérêts individuels en présence" ; Vgl. Y.-H. LELEU, Droit 

des personnes et des familles in Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2
e
 ed., 2010, nr. 

637. 
1846

 Vgl. E. LANGENAKEN, “Le droit de la filiation face à l’inceste: norme égalitaire ou norme symbolique” (noot onder 
Arbitragehof 17 december 2003), Rev.trim.dr.fam. 2004, (356) nr. 15, 365-366 en de aldaar aangehaalde referenties ; Y.-H. 
LELEU en E. LANGENAKEN, “Inceste, mariage et filiation: les cours supérieures ouvrent une voie libérale”, JT 2007, (269) 
273, nr. 11 : "Une fois l’inceste consommé, le silence, maintenant l’enfant dans la confusion et le vide générationnel, ne 

risque-t-il pas également d’entraver la construction de son identité ?". 
1847

 F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, nr. 416. 
1848

 Nr. 134/2003.  
1849

 De oplossing was niet anders geweest ingeval de lesbische partner de eicel had geleverd: T. ROBERT, “Naar een 
afstammingsloos gezag (?)” (noot onder Arbitragehof 8 oktober 2003), TJK 2004, (40) 40, voetnoot 5. 
1850

 Zie Jeugdrb. Antwerpen 3 oktober 2002, RW 2002-03, 1188, noot T. ROBERT die de prejudiciële vraag stelde. 
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krijgen van een kind en de positie van de ‘donor’ van sperma. Wat dit laatste punt betreft, beperkt 

het Hof zijn vaststelling tot het gegeven dat het kind slechts t.a.v. één enkele ouder een 

afstammingsband heeft. Derhalve wordt in dit arrest de wettelijke beperking van het titularisschap 

van het ouderlijk gezag tot maximaal twee personen niet in vraag gesteld.  

Aangezien het kind daarenboven moet ‘geleefd hebben’ in het gezin, handelt de vraag uitsluitend 

over de juridische verankering van reeds de facto uitgeoefend gezag en niet over de vestiging van 

gezag op het tijdstip van geboorte. Bij die juridische verankering dient nog voor ogen te worden 

gehouden dat zowel de ouder als de derde in de voorgelegde situatie uitdrukkelijk de wil hebben om 

dat gezag juridisch te verankeren.   

Aan de orde komt wel de binding tussen gezag en afstamming. De vraag werd immers ingegeven 

vanuit de vaststelling dat er geen afstammingsband gevestigd kon worden tussen die derde en het 

kind. Het Hof onderzocht inzonderheid de ratio legis en het perspectief van gezag over minderjarigen 

om daaruit af te leiden dat in de gegeven situatie de grondslagen van het afstammingsrecht geen 

bevredigend antwoord boden. Het Hof stelt een lacune vast (Infra, nr. 639).  

636. Het Hof krijgt naar aanleiding van de exceptie van niet-vergelijkbaarheid, opgeworpen door 

de ministerraad, de gelegenheid om de ratio legis van het ouderlijk gezag te expliciteren (Supra, nr. 

556). Het komt tot de bevinding dat de noodzaak om de verantwoordelijkheid inzake de bescherming 

en de socialisatie van kinderen toe te vertrouwen aan personen die bekwaam zijn om die 

verantwoordelijkheid op te nemen, maakt dat de juridische relaties die elk kind onderhoudt met 

diegenen die het opvoeden zeer vergelijkbaar zijn (r.o. B.3.2.).  

 

Daarmee wordt beklemtoond dat bij de vestiging van gezag op zoek wordt gegaan naar personen die 

bekwaam zijn om dat gezag uit te oefenen vanuit de noodzaak van bescherming en socialisatie van 

het kind. De juridische relatie die elk kind onderhoudt met diegenen die reeds de facto gezag 

uitoefenen (‘opvoeden’) is vanuit die optiek dan ook zeer vergelijkbaar. Het Hof acht impliciet aldus 

de feitelijke opvoeders, zijnde de personen die het kind de facto opvoeden zonder een 

afstammingsband te hebben, evenzeer bekwaam om het kind te beschermen en te socialiseren.  

Wie ‘opvoeder’ is, dient in het licht van de voorgelegde situatie te worden beantwoord (Supra, nr. 

635), nl. de persoon die op duurzame wijze heeft samengeleefd met de ouder en mede heeft 

ingestaan voor het onderhoud van het kind. Uit de verwijzing naar art. 375bis BW in r.o. B.6. volgt 

dat het Hof ook van oordeel is dat uit die duurzame samenleving een bijzondere affectieve band 

moet zijn ontstaan.  

De vraag rijst aldus of in de gegeven situatie er een onverantwoorde ongelijke behandeling bestaat 

tussen kinderen waarbij de feitelijke opvoeder wel juridisch gezag kan verankeren en kinderen 

waarbij de feitelijke opvoeder dit niet kan. In laatstgenoemde situatie schieten aldus de grondslagen 

van het afstammingsrecht tekort om deze feitelijke situatie juridisch te verankeren.  

637. Het Hof vertrekt bij de beoordeling, onder verwijzing naar art. 3.1 IVRK, vanuit het 

perspectief van het belang van het kind (r.o. B.4., Supra, nr. 562). De Staat heeft zich volgens het Hof 

overeenkomstig art. 3.2 IVRK ertoe verbonden “het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg 

die nodig zijn voor zijn welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten van zijn ouders, wettige 
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voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind en hiertoe alle passende 

wettelijke en bestuurlijke maatregelen te nemen” (r.o. B.4.).1851  

 

Ter uitvoering van dit belang heeft de Belgische wetgever volgens het Hof:  

1° het ouderlijk gezag losgekoppeld van de huwelijkse staat van de ouders. Een vastgestelde 

afstammingsband volstaat. 

2° het ouderlijk gezag losgekoppeld van de samenleving, hetgeen werd ingegeven om de 

verantwoordelijkheid van beide ouders voor het kind te versterken door: 

a. het beginsel van gezagsco-ouderschap in te voeren, nl. de gezamenlijke uitoefening van het 

gezag over de persoon en de goederen van de minderjarige, ongeacht de samenleving of 

scheiding van de ouders; 

b. de ouder(s) te verplichten ingeval zij niet samenleven, een regeling te treffen omtrent de 

organisatie van de huisvesting van het kind (art. 374, § 1, tweede lid BW);  

c. de rechtbank de bevoegdheid toe te kennen de uitoefening in die situatie aan één van beide 

ouders op te dragen, waarbij de andere ouder het recht op persoonlijk contact behoudt 

alsook het recht om toezicht te houden op de opvoeding van het kind (art. 374, § 1, tweede 

lid en art. 376, derde lid BW); 

d. de rechter de bevoegdheid toe te kennen om de uitsluitende uitoefening van het gezag toe 

te vertrouwen aan één van de ouders en te bepalen dat een aantal belangrijke beslissingen 

m.b.t. de opvoeding van het kind alleen met instemming van beide ouders kunnen worden 

genomen.   

 

Door het aanhalen van voorgaande maatregelen beklemtoont het Hof dat de wetgever zoveel als 

mogelijk wil verzekeren dat het kind de bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn welzijn 

verkrijgt van personen die daartoe bekwaam worden geacht, nl. de ouders. In die optiek heeft hij het 

ouderlijk gezag losgekoppeld van het huwelijk en de samenleving. Zelfs indien beide ouders niet 

samenleven, dan nog dienen zij in beginsel op gelijke voet verantwoordelijkheid op te nemen voor 

hun kind. Ingeval dit door omstandigheden niet mogelijk is, dan moet de rechter in staat zijn om dit 

zo te organiseren dat het kind alsnog maximale bescherming en zorg verkrijgt van beide ouders.  

Het Hof stelt vast dat het in de beoogde situatie niet mogelijk is om het recht op bescherming en op 

welzijn van het kind juridisch te verankeren, zelfs al zouden de personen die het kind opvoeden zich 

er toe verbinden het kind die bescherming en dat welzijn op duurzame wijze te bieden. De reden 

daartoe is dat het gezag enkel gevestigd kan worden ten aanzien van personen die een 

afstammingsband hebben met het kind. Artikel 375bis BW laat evenwel toe dat het kind persoonlijk 

contact onderhoudt met een persoon die doet blijken van een bijzondere affectieve band. Deze 

bepaling volstaat echter niet, aangezien het niet toelaat om aan die band gevolgen te verbinden die 

                                                           
1851

 Sommige auteurs betreuren dat het Hof soms nogal selectief is in het aanhalen van verdragsbepalingen van het IVRK In 
dit arrest zou art. 7.1 zijn weggemoffeld: P. SENAEVE, “Naar een wettelijk statuut voor de lesbische meemoeder?” (noot 
onder Arbitragehof 8 oktober 2003), EJ 2003, (135) 137, nr. 7. Een mogelijke verklaring zou gelegen kunnen zijn in een 
eerdere vaststelling van het Hof dat in de geviseerde bepaling onder ‘ouders’, de verwekkers moeten verstaan worden. Nu 
de derde geen verwekker in de biologische zin is, en bij ontstentenis van een tweede ‘ouder’ in de zin van die bepaling, was 
deze bepaling dan ook niet terzake dienend. Onrechtstreeks beklemtoonde het Hof toch de inhoud van art. 7.1 IVRK door te 
stellen dat het kind er belang bij heeft dat het ouderlijk gezag in de eerste plaats aan zijn ouders wordt opgedragen (r.o. 
B.2.). Gelet op de context, worden hier wellicht zijn biologische ouders bedoeld. 
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de verbintenissen die die persoon bereid zou zijn aan te gaan ten aanzien van dat kind, juridisch te 

verankeren. Bijgevolg zou het kind, in geval van scheiding van het paar en in het bijzonder geval van 

overlijden van de ouder die een afstammingsband met het kind had, elk recht op verzorging, 

hieronder begrepen het recht op onderhoud en op bescherming van de persoon die het heeft 

opgevoed, kunnen verliezen (r.o. B.6.). Dit vormt een onverantwoorde ongelijke behandeling van 

twee vergelijkbare categorieën van kinderen. 

638. Terecht wijst de rechtsleer er op dat laatstgenoemde overweging in casu niet geheel correct 

is.1852 Het is immers wel mogelijk om na overlijden van de moeder, het recht op verzorging jegens de 

derde juridisch te verankeren. De moeder kan immers die derde aanwijzen tot voogd (cf. art. 392, 

tweede lid BW, Supra deel I, nr. 381). Sluitend is deze regeling evenwel niet. De derde moet de 

voogdijopdracht aanvaarden en de vrederechter kan de homologatie van die aanwijzing weigeren 

omwille van ernstige redenen m.b.t. het belang van het kind die nauwkeurig moeten omschreven 

staan in de beschikking van weigering (Supra deel I, nr. 382). Er moet echter op worden gewezen dat 

deze vaststelling valt buiten het voorwerp van de prejudiciële vraag.  

 

Naar het oordeel van RENCHON1853, gevolgd daarin door de Raad van State1854, bood het toen 

geldende recht ook voor de eerste situatie mogelijkheden om een juridisch kader te scheppen voor 

de relatie die tussen het kind en de derde was ontstaan. Overeenkomstig het algemeen beginsel van 

het rechterlijk toezicht op het ouderlijk gezag, kan de rechter alle maatregelen bevelen voor de 

uitoefening van het ouderlijk gezag in het belang van het kind, hetgeen er zelfs toe kan leiden dat 

aan de derde het hoofdverblijf van het kind wordt toegekend of de uitoefening van bepaalde 

prerogatieven inzake de opvoeding. Op die manier kan aldus de continuïteit in de opvoeding worden 

gegarandeerd. Daarenboven erkent de rechtspraak en de rechtsleer dat een persoon die er zich toe 

verbindt om iemand op duurzame wijze te zorgen, de verplichting op zich neemt om zulks verder te 

doen, doordat hij een natuurlijke verplichting omvormt tot een burgerlijke verplichting.1855 Deze 

opvatting kan niet worden bijgetreden. Wat het eerste punt betreft, kan worden verwezen naar 

Supra deel I, nr. 450 e.v. Het tweede punt is daarenboven ongenuanceerd. De omgevormde 

natuurlijke verplichting moet bewezen worden.1856 Bij ontstentenis van enige wettelijke grondslag 

dienaangaande is het echter onzeker of dit bewezen kan worden.1857  

                                                           
1852

 P. SENAEVE, “Naar een wettelijk statuut voor de lesbische meemoeder?” (noot onder Arbitragehof 8 oktober 2003), EJ 
2003, (135) nr. 8, 137-138; J.-L. RENCHON, “Vers l’octroi de l’autorité parentale à des beaux-parents?”, (noot onder 
Arbitragehof 8 oktober 2003), Rev.trim.dr.fam. 2004, (190) nr. 9, 194-195. 
1853

 J.-L. RENCHON, “Vers l’octroi de l’autorité parentale à des beaux-parents?” (noot onder Arbitragehof 8 oktober 2003), 
Rev.trim.dr.fam. 2004, (190) nr. 8, 193-194. 
1854

 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek, met bepalingen inzake het zorgouderschap, Advies van de 
Raad van State nrs. 38.817/AV, 38.818/AV, 38.841/AV en 38.906/AV, Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 51K393/2, nr. 33, 45-46. 
1855

 Met verwijzing naar J. SOSSON, “Du devoir moral à l’obligation civil de fournir des aliments… Utilité actuelle et limites 
de la théorie des obligations naturelles”, Rev.trim.dr.fam. 1998, 509. 
1856

 Zie J. SOSSON, “Du devoir moral à l’obligation civil de fournir des aliments… Utilité actuelle et limites de la théorie des 
obligations naturelles”, Rev.trim.dr.fam. 1998, (509) 523-527, er moet allereerst het bestaan van een natuurlijke verbintenis 
worden bewezen (p. 512-514) en vervolgens de wil om deze om te zetten in een burgerrechtelijk afdwingbare verbintenis 
(p. 520-522). De auteur wijst er in een zaak die betrekking heeft op een feitelijke vader bovendien uitdrukkelijk op dat het 
louter mee instaan voor het dagelijkse onderhoud van het kind geen engagement voor de toekomst bewijst (p. 527, nr. 20 
en de aldaar aangehaalde referenties). Zelfs indien de omzetting wordt bewezen, dan nog blijft de draagwijdte van de 
verplichting beperkt tot het aangegaan engagement. De rechtbanken moeten dit beoordelen (p. 528, nr. 22). 
1857

 Zie over de pijnpunten van deze rechtsfiguur: L. WERMOES, “De natuurlijke verbintenis: enkele (discussie)punten 
toegelicht” (noot onder Antwerpen 1 februari 2006), RW 2007-08, 1818-1822; Vgl. met Arbitragehof 12 mei 2004, nr. 
79/2004, alwaar het Hof oordeelde dat hoewel de termijn van drie jaar verstreken is, de rechtbank het verzoek tot 
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639. Volgens het Hof zijn de wettelijke bepalingen inzake ouderlijk gezag op zich niet strijdig met 

art. 10 en 11 Gw.1858, maar wel de grondslagen waarop de vestiging van het gezag berust. Het komt 

echter de wetgever toe om te preciseren in welke vorm, onder welke voorwaarden en volgens welke 

procedure het ouderlijk gezag, in het belang van het kind, zou kunnen worden uitgebreid tot andere 

personen die geen afstammingsband met het kind hebben, aangezien de bepalingen van het 

ouderlijk gezag niet als dusdanig, naar analogie, op de beoogde situatie kunnen worden toegepast 

(r.o. B.7).1859  

 

Uit deze bewoordingen volgt: 

1° er is een lacune1860 in het recht omdat de bepalingen inzake ouderlijk gezag niet naar analogie op 

de beoogde situatie kunnen worden toegepast, gelet op de onmogelijkheid om een 

afstammingsband te vestigen in die situatie; 

2° op de wetgever rust de verplichting1861 om deze lacune in het recht te verhelpen. Hij beschikt 

daartoe over een ruime beleidsvrijheid: de wetgever moet de vorm, de voorwaarden en de 

procedure preciseren1862;  

3° de lacune betreft de vestiging van (ouderlijk) gezag over een minderjarig kind. De wetgever moet 

de grondslagen waarop het ouderlijk gezag berust wettelijk verruimen tot andere personen die geen 

afstammingsband hebben met het kind1863;  

4° De verruiming van de grondslagen moet gebeuren vanuit het perspectief van het belang van het 

kind. Het kind heeft er belang bij dat een feitelijke affectieve zorgrelatie juridisch wordt verankerd; 

5° De nieuwe grondslag voor de vestiging van gezag moet ten slotte tot gevolg hebben dat in de 

beoogde situatie de derde juridisch gezag over het minderjarige kind kan verkrijgen.  

                                                                                                                                                                                     
onderhoudsuitkering ex art. 336 e.v. BW nog ontvankelijk kan verklaren ‘om gegronde redenen’, de wetgever daar geen 
enkele aanwijzing geeft over de aard van die redenen en bijgevolg een maatregel heeft genomen waarvan de gevolgen 
onzeker zijn en die, om die reden, de ongrondwettigheid niet kan verhelpen (r.o. B.9.); Vgl. Y.-H. LELEU, Droit des personnes 

et des familles in Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2
e
 ed., 2010, nr. 674. 

1858
 De reden daarvoor is te zoeken in het beginsel van de rechtszekerheid: T. ROBERT, “Naar een afstammingsloos gezag 

(?)” (noot onder Arbitragehof 8 oktober 2003), TJK 2004, (40) 41, nr. 11. 
1859

 VERLINDEN merkt terecht op dat in de overwegingen alle elementen van een discriminatie aanwezig zijn en toch besluit 
het Hof in het dispositief tot geen schending: V. VERLINDEN, “Lacunes in de wetgeving: wat doet het Arbitragehof (niet)”, 
(noot onder Arbitragehof 8 oktober 2003), RW 2003-04, (1018) 1021, nr. 11. 
1860

 Vgl. T. ROBERT, “Afstamming als exclusieve grondslag van ouderlijk gezag: geen toelaatbare verantwoording, maar niet 
discriminerend”, (noot onder Arbitragehof 8 oktober 2003), RW 2003-04, (1016), 1017, nr. 5; Vgl. V. VERLINDEN, “Lacunes 
in de wetgeving: wat doet het Arbitragehof (niet)? (noot onder Arbitragehof 8 oktober 2003), RW 2003-04, (1018) 1018, 
nrs. 1-2. 
1861

 Het betreft eerder een aansporing tot wetgevend optreden nu het Hof niet bevoegd is om het louter ontbreken van 
wetgeving aan de grondwet te toetsen: T. ROBERT, “Naar een afstammingsloos gezag (?)” (noot onder Arbitragehof 8 
oktober 2003), TJK 2004, (40) 42, nr. 13. 
1862

 Het Hof hanteert voor het eerst in dit arrest deze techniek bij de vaststelling van een schending, zie hierover uitgebreid: 
P. SENAEVE, “Naar een wettelijk statuut voor de lesbische meemoeder?” (noot onder Arbitragehof 8 oktober 2003), EJ 
2003, (135) 138-139; V. VERLINDEN, “Lacunes in de wetgeving: wat doet het Arbitragehof (niet)” (noot onder Arbitragehof 8 
oktober 2003), RW 2003-04, (1018) 1021, de auteur wijst erop dat het Hof de wetgever zoveel mogelijk speelruimte wil 
geven. 
1863

 Vgl. T. ROBERT, “Afstamming als exclusieve grondslag van ouderlijk gezag: geen toelaatbare verantwoording, maar niet 
discriminerend” (noot onder Arbitragehof 8 oktober 2003), RW 2003-04, (1016) 1017, nr. 5. 
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Hoewel het Hof beleidsvrijheid laat aan de wetgever, toch is deze beleidsvrijheid niet oneindig. Vast 

staat dat het in de beoogde situatie mogelijk moet zijn om ouderlijk gezag te vestigen. Deze situatie 

is ter omkadering de volgende: 

1° het kind heeft slechts één ouder t.a.v. wie een afstammingsband werd vastgesteld; 

2° het kind heeft op duurzame wijze samengeleefd binnen een gezin bestaande uit die ouder en de 

derde. Het Hof vermoedt hieruit dat er een bijzondere affectieve band is ontstaan tussen ouder en 

kind; 

3° ouder en derde hebben beiden ingestaan voor het onderhoud van het kind; 

4° ouder en derde hebben de wil uitgedrukt om gezamenlijk gezag uit te oefenen over het kind, zelfs 

na een breuk in hun relatie. 

Samengevat kan worden gesteld dat een duurzame affectieve zorgrelatie die met medewerking van 

de enige ouder tot stand is gekomen, in het belang van het kind, op vraag van ouder en derde, 

juridisch verankerd moet kunnen worden. Het 1° bevestigt de subsidiariteit van het gezag zonder 

afstamming t.a.v. het gezag met afstamming. Het Hof herhaalt dit ook uitdrukkelijk in r.o. B.2. Punt 

2° bevestigt de vaststelling dat gezag zonder afstamming moet gevestigd kunnen worden in het 

belang dat het kind heeft bij het onderhouden van bijzondere banden van affectie. Punt 3° bevestigt 

dat het kind belang heeft bij de continuïteit in de opvoeding1864, zijnde het de facto op zich nemen 

van de rechten en plichten die volgen uit het ouderlijk gezag. Het laatste punt ten slotte bevestigt de 

stelling dat het in het belang van het kind is dat gezag wordt gevestigd t.a.v. personen die dat gezag 

willen uitoefenen (Supra, deel I, hoofdstuk 4).  

De voorkeur van het Hof lijkt uit te gaan naar de invoering van een nieuwe rechtsfiguur. Op die 

manier laat het Hof ruimte open voor de identificerende functie van het afstammingsrecht (Supra, nr. 

560). Die voorkeur kan ten eerste blijken uit de uitdrukkelijke bewoordingen dat het ouderlijk gezag 

zou kunnen ‘worden uitgebreid tot andere personen die geen afstammingsband hebben met het 

kind’. Ten tweede blijkt deze voorkeur ook uit de vaststelling dat het recht in het algemeen een 

lacune vertoont en niet het afstammingsrecht in het bijzonder.1865 Ook de auteurs die van oordeel 

zijn dat het toen vigerende recht reeds een aantal adequate oplossingen bood, geven aan dat er geen 

specifiek juridisch statuut voor die situatie bestond, zodat deze oplossingen ontoereikend waren.1866  

                                                           
1864

 Vgl. P. SENAEVE, “Naar een wettelijk statuut voor de lesbische meemoeder?” (noot onder Arbitragehof 8 oktober 2003), 
EJ 2003, (135) nr. 8, 137-138. 
1865

 In een arrest met een ander voorwerp van 7 november 2007 (nr. 136/2007) oordeelde het Hof nog dat het vereiste dat 
de afstammingsband juridisch wordt vastgesteld om te kunnen erven (art. 731 BW), op zich niet kennelijk onredelijk is (r.o. 
B.6.3.), maar dat het probleem gesitueerd moet worden in het afstammingsrecht (oud art. 322 BW, r.o. B.7.).  
1866

 J.-L. RENCHON, “Vers l’octroi de l’autorité parentale à des beaux-parents?” (noot onder Arbitragehof 8 oktober 2003), 
Rev.trim.dr.fam. 2004, (190) 192, nr. 6  en p. 195, nr. 10 alwaar de auteur zelf aangeeft dat er in hoofde van de derde geen 
subjectief recht bestaat om de prerogatieven van het ouderlijk gezag of de voogdij uit te oefenen; Advies van de Raad van 
State nrs. 38.817/AV, 38.818/AV, 38.841/AV en 38.906/AV, Parl. St. Kamer 2004-05, nr. 51-393/2, p. 46, nr. 33; RENCHON 
wijst er in het Verslag van de hoorzittingen inzake zorgouderschap uitdrukkelijk op dat “dergelijke maatregelen zijn juridisch 

misschien doeltreffend, aangezien zij het kind een effectieve vorm van bescherming bieden en zelfs met dwang zouden 

kunnen worden opgelegd; toch hebben zij alleen tot doel de juridische prerogatieven van de ouders te beschrijven, te 

beperken, en zelfs op te heffen, maar slagen zij er niet in aan de derde die het overneemt van de ouders één of meer 

juridisch prerogatieven van het eigenlijke ouderlijk gezag toe te kennen, precies omdat het Belgisch recht de hoven en 

rechtbanken thans geen geschikt juridisch instrument te beschikking stelt waarmee zij ten voordele van derden een 

dergelijke toekenning van of „opdracht“ inzake ouderlijk gezag zouden kunnen realiseren“: Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 
51K393/3, 61. 
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De wetgever oordeelde in 2006 - met een nipte meerderheid van stemmen - dat door de adoptie 

toegankelijk te maken voor paren van gelijk geslacht (Supra, inleidend deel, nr. 44), het de 

ongrondwettigheid vastgesteld in het arrest van 8 oktober 2003 verhielp.1867 Dit was ook het 

standpunt van de holebifederatie.1868 Echter kan vastgesteld worden dat de rechtsfiguur adoptie voor 

de aan het Hof voorgelegde casus geen oplossing biedt om de feitelijk opgenomen zorg juridisch te 

verankeren.1869 De derde kan weliswaar het kind adopteren, maar doordat het noodzakelijkerwijze 

om een éénouderadoptie gaat, nu de adoptanten niet gehuwd zijn noch samenwonen (cf. art. 353-9 

of art. 356-1, derde lid BW), wordt daarmee onmiddellijk ook het ouderlijk gezag overgedragen op de 

adoptant. Bijgevolg verliest de juridische moeder hierdoor het ouderlijk gezag. Dit is vanzelfsprekend 

niet het resultaat dat door het Hof en de verzoekende partijen werd beoogd.  

640. Het arrest van 8 oktober 2003 behoudt derhalve zijn relevantie. De wet van 18 mei 2006 

versterkt zelfs deze relevantie nog door impliciet doch zeker aan te geven dat het kind belang kan 

hebben1870 bij een afstammingsband gevestigd t.a.v. twee personen van gelijk geslacht. De vraag rijst 

of de wetgever met deze beslissing niet de weg heeft opengesteld om het afstammingsrecht 

geslachtsneutraal te maken.  

 

In de visie van het Hof worden afstammingsbanden gevestigd vanuit het perspectief van het belang 

van het kind (Supra, nr. 562). Het belang van het kind bestaat er in dat een afstammingsband wordt 

gevestigd, tenzij dit nadelig voor dat kind zou zijn (Supra, nr. 580). Uit het toegankelijk maken van de 

adoptie van een kind door een paar van gelijk geslacht geeft de wetgever uitdrukkelijk aan dat het 

niet a priori nadelig is voor een kind een afstammingsband te hebben t.a.v. twee personen van gelijk 

geslacht. Het Hof bevestigt in het besproken arrest dat het kind er belang bij heeft dat een affectieve 

zorgrelatie t.a.v. een persoon van hetzelfde geslacht als de enige ouder juridisch verankerd wordt 

(Supra, nr. 639). Hieruit volgt dat het afstammingsrecht niet op absolute wijze mag uitsluiten dat een 

kind een afstammingsband verkrijgt t.a.v. twee personen van hetzelfde geslacht, in het bijzonder in 

de situatie waarin het verwekt werd door middel van gedoneerde gameten, tenzij daarvoor een 

redelijke verantwoording bestaat.   

De wetgever voerde bij de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht1871 een art. 

143, tweede lid BW in dat bepaalt dat indien het huwelijk werd ‘aangegaan’ tussen personen van 

hetzelfde geslacht, art. 315 BW (de zgn. ‘vaderschapsregel’) niet van toepassing is. De toelichting bij 

                                                           
1867

 Zie over de keuze tussen adoptie en zorgouderschap en het arrest van het Hof: Wetsontwerp tot wijziging van een 
aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te 
maken, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 51K664/8, 31 en 47; Wetsontwerp tot wijziging 
van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk 
te maken, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1460/6, 76. 
1868

 Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen 
van hetzelfde geslacht mogelijk te maken, Verslag namens de commissie justitie, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 51K664/8, 111 
en 113. 
1869

 Vgl. het advies van prof. SWENNEN in het verslag van de hoorzittingen tot invoering van een zorgouderschap, Parl.St. 
Kamer 2005-06, nr. 51K393/3, 76-77, die erop wijst dat enkel de gezinssituaties waarin de relatie tussen ouder en 
zorgouder niet verstoord is door de wetsvoorstellen inzake zorgouderschap worden beoogd. In het arrest van het Hof van 8 
oktober 2003 handelde het om de juridische verankering van een feitelijke zorgrelatie na de breuk tussen ouder en 
‘zorgouder’; Vgl. P. SENAEVE, “Nieuw samengestelde gezinnen en minderjarige kinderen. Familierechtelijke beschouwingen 
naar geldend en naar komend recht”, studiedag Bureau Juridische Bijstand Leuven dd. 29 april 2010, nr. 9.  
1870

 Zie voor dit criterium: art. 344-1 BW en Supra, deel I, nr. 44.  
1871

 Wet van 13 februari 2003, BS 28 februari 2003, in werking getreden op 1 juni 2003 (art. 23). 
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dit artikel verduidelijkt: “Recht en werkelijkheid sluiten goed op elkaar aan. Het afstammingsrecht, en 

ten aanzien van kinderen geboren binnen een huwelijk in het bijzonder, is een weerspiegeling van 

bloedverwantschaps-relaties die er normaliter zijn of zouden kunnen zijn. Het huidige 

afstammingsrecht gaat enkel uit van biologisch mogelijke situaties, zodat een aanpassing ervan niet 

nodig is. Bovendien voorziet de wet in de mogelijkheid om de op basis van hoger vermelde regels 

vastgestelde afstamming te betwisten”.1872 Daarenboven zou het van rechtswege verbinden van 

afstammingsrechtelijke gevolgen aan een huwelijk van personen van hetzelfde geslacht tot een te 

grote abstractie van de werkelijkheid leiden. Het gaat dan niet meer om weerlegbare ‘vermoedens’, 

maar om ficties. De afstand tussen werkelijkheid en recht zou hierdoor te groot worden.1873  

De vraag rijst of de gevolgen van de absolute uitsluiting om een afstammingsband langs de gewone 

regels inzake afstamming t.a.v. twee personen van hetzelfde geslacht niet op onevenredige wijze de 

belangen van het kind bij de vestiging van een afstammingsband schaadt in het licht van het doel dat 

er in bestaat om de gewone regels inzake afstamming te laten aansluiten aan de biologische realiteit. 

In de optiek van de rechtspraak van het Hof staat vast dat het kind er belang bij heeft om in eerste 

instantie een afstammingsband te hebben t.a.v. zijn verwekkers, dit zijn de biologische ouders 

(Supra, nr. 631). In de beoogde situatie staat op het ogenblik van verwekking vast dat één van de 

biologische ouders geen verantwoordelijkheid wil opnemen. De wetgever heeft dit systeem zelfs 

wettelijk omkaderd door een onderscheid in te voeren tussen de ‘donor’ en de ‘wensouders’.1874 De 

‘donor’ kan in beginsel geen afstammingsband vestigen t.a.v. het kind, terwijl de grondslag van de 

biologische werkelijkheid in het afstammingsrecht wordt vervangen door die van het 

wensouderschap. Bovendien laat de wetgever uitdrukkelijk toe dat een paar van gelijk geslacht een 

beroep doet op medisch begeleide voortplanting en alzo juridisch tot ‘wensouders’ worden 

aangewezen (Supra, inleidend deel, nr. 16). Met dit systeem geeft de wetgever impliciet doch zeker 

aan dat in het afstammingsrecht de biologische realiteit actueel een minder belangrijke rol speelt.1875  

Deze vaststelling wordt nog versterkt door het bij wet van 10 mei 20071876 ingevoerde art. 62bis BW 

In de interpretatie1877 dat art. 62bis, § 8, tweede lid BW de man-naar-vrouw transseksueel viseert, 

wordt het mogelijk dat een vrouw-naar-man transseksueel na de juridische geslachtsaanpassing een 

afstammingsband langs de gewone regels inzake afstamming vestigt langs vaderszijde, hoewel hij 

nooit een genetische band kan hebben met het kind langs die zijde.1878 Bovendien kan ook de 

uiterlijke ‘schijn’ van biologisch ouderschap geen rol meer spelen na voornoemde wet. Het kind 

behoudt immers na de juridische geslachtsaanpassing van één van zijn ouders de bestaande 

                                                           
1872

 Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, Toelichting, Parl.St. Senaat, nr. 2-1173/1, 3. 
1873

 Ibid., 3-4; Vgl. Nederland: P. BORGHS, “Homoseksualiteit en ouderschap. Situatie in het buitenland en 
toekomstperspectief”, NjW 2004, (326) 327, nr. 4 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. 
1874

 Wet van 6 juli 2007, BS 17 juli 2007. 
1875

 Vgl. H. CASMAN, “Actueel Belgisch afstammingsrecht in vogelvlucht”, Not.Fisc.M. 2008, (119) 124-125; de auteur wijst 
er bij de bespreking van de draagwijdte van de vaderschapsregel op dat deze regel steunt op een vermoeden en niet op een 
bewijs en dus ook toepasselijk is op de mannelijke echtgenoot die weet dat zijn vrouw zwanger is van een andere man en 
die bereid is dit te aanvaarden. Er zou dan ook geen bezwaar tegen mogen zijn dat de vrouwelijke echtgenote van de 
zwangere vrouw de mogelijkheid heeft om haar (mee)moederschap te aanvaarden omdat ze met de (biologische) moeder 
gehuwd is. 
1876

 BS 11 juli 2007. 
1877

 Zie uitgebreid: T. WUYTS, “De gevolgen van de juridische geslachtsaanpassing op familierechtelijk vlak” in P. SENAEVE 
en K. UYTTERHOEVEN (eds.), De rechtspositie van de transseksueel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 227-267. 
1878

 Zie nochtans de rechtsleer die oordeelt dat een erkenner minstens de moeder of de vader van het kind kan zijn 
(abstract waarheidsbeginsel): A. HUYGENS, “Persoonlijk gezag over minderjarige kinderen: quo vadis?”, TBBR 2006, (567) 
574, nr. 17. 
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afstammingsband t.a.v. die ouder (art. 62bis, § 8, eerste lid BW). Het kind heeft alzo feitelijk twee 

vaders resp. twee moeders, hoewel in de geboorteakte van het kind twee personen van ongelijk 

geslacht blijven geakteerd.  

Ten slotte oordeelde het Hof dat de regels inzake adoptie zich subsidiair verhouden t.a.v. de regels 

inzake afstamming. Adoptie dient om het kind in een nieuw gezin te plaatsen of het voordeel te 

verschaffen van een dubbelzijdige functionele afstammingsband (Supra, nr. 557). Welnu, in de 

beoogde situatie staat al op het tijdstip van de verwekking juridisch vast dat slechts één van de 

biologische ouders verantwoordelijkheid zal opnemen. De wet wijst de lesbische partner of 

echtgenote die mede de overeenkomst ondertekende aan tot wensouder. Door op absolute wijze uit 

te sluiten dat er langs de gewone regels inzake afstamming een afstammingsband vanaf het tijdstip 

van geboorte wordt gevestigd, ontneemt de wet het kind echter het recht op bescherming en zorg 

t.a.v. een persoon die bekwaam wordt geacht dit op te nemen (‘wensouder’). De adoptie is in de 

optiek van het Hof in die situatie een ‘nutteloze kunstgreep’ (vgl. Supra, nr. 558). De wetgever heeft 

overigens bij de hervorming in 2003 bevestigd dat adoptie in de eerste plaats een bijzondere 

maatregel van jeugdbescherming1879 is en aldus niet geschikt om oorspronkelijke 

afstammingsbanden vast te stellen. De wet voert bijgevolg opnieuw een vorm van ‘regulariserende 

adoptie’ in.1880 Bovendien wordt een adoptie afhankelijk gemaakt van de toestemming van de 

juridische moeder (art. 348-3 BW) en riskeert het kind omwille van een relatiebreuk bijgevolg de zorg 

en bescherming van de lesbische meemoeder te moeten ontberen.1881 

Uit het voorgaande volgt dat het in de beoogde situatie van medisch begeleide voortplanting met 

donormateriaal mogelijk moet zijn dat de lesbische partner die door het recht tot wensouder werd 

aangewezen, een afstammingsband naar analogie met de gewone regels inzake afstamming vestigt 

t.a.v. het kind. Aangezien het huwelijk werd opengesteld voor paren van gelijk geslacht, moet in het 

licht van art. 10 en 11 Gw. het kind dat geboren werd uit het huwelijk tussen twee personen van 

gelijk geslacht en waarbij beiden tot ‘wensouder’ werden aangewezen, van rechtswege (cf. art. 315 

BW) een afstammingsband t.a.v. beiden kunnen verkrijgen. Deze maatregelen komen tegemoet aan 

de opmerkingen van het Hof en laten toe om in de beoogde situatie het gezag juridisch te 

verankeren.1882  

                                                           
1879

 Verslag namens de commissie voor de Justitie, Parl.St. Kamer, nr. 50K1366/11, 8, 11 en 15; C. CASTELEIN, 
“Grondvoorwaarden voor adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de interne en de internationale 

adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (3) 34, nr. 30. 
1880

 Vgl. Wet van 10 februari 1958, BS 20 februari 1958.  
1881

 Op het tijdstip van redactie van dit proefschrift werd hierover een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof 
door de Jeugdrechtbank te Luik bij vonnis van 18 november 2011 (BS 28 december 2011, ed. 2, 80836). In het bijzonder 
wordt het vereiste van toestemming tot adoptie door de juridische moeder (art. 348-3 en 348-11 BW) in vraag getrokken 
ingeval beide partners gehuwd waren op het ogenblik van indiening van het verzoekschrift, de moeder met de kandidate-
adoptieouder heeft deelgenomen aan de voorbereiding op de adoptie, aangetoond is dat er een daadwerkelijke familiale 
band bestaat tussen kandidate-adoptieouder en kind zowel tijdens de zwangerschap als na de geboorte en scheiding van de 
echtgenoten en het handelt om een volle stiefouderadoptie.  
1882

 Op het tijdstip van redactie van dit proefschrift werd hierover een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof 
door de Jeugdrechtbank te Luik bij vonnis van 18 november 2011 (BS 28 december 2011, ed. 2, 80836). In het bijzonder 
werd de vraag gesteld of de beperking van de vaderschapsregel tot gehuwde heteroparen wel verenigbaar is met de 
artikelen 10, 11, 22 en 22bis Gw. al dan niet in samenhang gelezen met art. 8 en 14 EVRM. Ik heb deze vraag al in een 
eerdere bijdrage opgeworpen: T. WUYTS, “De wet van 18 mei 2006: adoptie toegankelijk voor personen van hetzelfde 
geslacht”, EJ 2006, (85) 93-94. 
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Deze visie past in een ontwikkeling waarbij het gelijkheidsbeginsel het haalt boven de symbolische 

waarde van het recht.1883 De beleidsruimte die het Hof openliet, heeft de wetgever zelf ontnomen 

door de adoptie toegankelijk te maken voor paren van gelijk geslacht en door de invoering van art. 

62bis, § 8 BW dat toelaat, volgens de gegeven interpretatie, om afstammingsbanden te vestigen via 

de gewone regels inzake afstamming die niet stroken met de biologische realiteit. Het is strijdig met 

het gelijkheidsbeginsel om een kind dat door middel van gedoneerde gameten werd verwekt het 

recht op bescherming en zorg te ontnemen t.a.v. een persoon die zich verbonden heeft om die op te 

nemen en dit louter en alleen omwille van het geslacht van die persoon, terwijl vaststaat dat het 

geslacht op zich geen indicatie vormt dat de aldus gevestigde afstammingsband strijdig zou zijn met 

het belang van het kind.  

§ 5. Nieuw en anders samengestelde gezinnen en de vestiging van gezag 

641. De Raad van State merkt terecht op dat de wetgever bij de uitwerking van een systeem dat 

voldoet aan de eisen gesteld in het arrest van 8 oktober 2003 (Supra, nr. 639) het beginsel van niet-

discriminatie in acht moet nemen.1884 De Raad beklemtoont dat het arrest veel belang hecht aan de 

omstandigheid dat het kind “op duurzame wijze” en niet noodzakelijk vanaf de geboorte binnen een 

gezin heeft geleefd.1885 Dit werd hoger reeds (Supra, nr. 635) opgemerkt toen werd vastgesteld dat 

het Hof geen aandacht besteedde aan de wijze waarop het kind werd verwekt. Het Hof legt 

inderdaad de klemtoon op de juridische verankering van een totstandgekomen feitelijke affectieve 

zorgrelatie (Supra, nr. 639). Volgens de Raad is het criterium dat dit paar tot stabiliteit geroepen is, 

hetgeen afgeleid kan worden uit het huwelijk, de wettelijke samenwoning of het feitelijk 

samenwonen gedurende een tijdvak dat lang genoeg is, van essentieel belang bij het beantwoorden 

van de vraag of een situatie als van een gezin is ontstaan, hetgeen zou impliceren dat die situaties 

vallen binnen de werkingssfeer van het recht op gezinsleven, gewaarborgd bij art. 8 EVRM.1886 

 

642. Belangrijke nuancering is dat het kind slechts één ouder heeft t.a.v. wie de afstamming 

vaststaat. Het Hof spreekt zich aldus geenszins uit over de verhouding tussen de feitelijke opvoeder 

en de juridische opvoeder. Het beginsel dat slechts twee personen titularis kunnen zijn van het 

ouderlijk gezag wordt bijgevolg niet in vraag getrokken. 

 

643. Bijgevolg moet het mogelijk zijn dat ingeval het kind na de geboorte op duurzame wijze heeft 

geleefd in een gezin dat uit die ouder en een derde wordt gevormd, die beiden instaan voor het 

onderhoud van het kind, de derde met instemming van die ouder het ouderlijk gezag uitoefent.  

 

In het bijzonder wordt hier de situatie bedoeld waar de verwekking van het kind niet het resultaat is 

van een gemeenschappelijk gezinsproject. In dat geval werd op het tijdstip van verwekking het 

                                                           
1883

 Vgl. bij de afschaffing van de huwelijksbeletselen: Y.-H. LELEU en E. LANGENAKEN, “Inceste, mariage et filiation: les 
cours supérieures ouvrent une voie libérale”, JT 2007, (269) 274, nr. 14, de auteurs zijn, m.i. terecht, van oordeel dat de 
ontwikkelingen in het recht aantonen dat "le droit des familles a pris à coeur une nouvelle fonction, celle d’accompagner les 

besoins de normes et de statuts des personnes et des familles en manque de protection juridique, pour autant que se nouent 

des conflits de droits fondamentaux”. 
1884

 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek, met bepalingen inzake het zorgouderschap, Advies van de 
Raad van State nrs. 38.817/AV, 38.818/AV, 38.841/AV en 38.906/AV, Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 51K393/2, 45, nr. 32. 
1885

 Vgl. F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 236, nr. 389, die erop wijst dat de Raad 
van State de situaties van zorgouderschap veel ruimer heeft omschreven dan het Grondwettelijk Hof.  
1886

 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek, met bepalingen inzake het zorgouderschap, Advies van de 
Raad van State nrs. 38.817/AV, 38.818/AV, 38.841/AV en 38.906/AV, Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 51K393/2, 72, nr. 61. 
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statuut van de genetische vader niet noodzakelijk juridisch herleid tot ‘donor’. Niettemin moet ook in 

deze situatie de de facto opgenomen verantwoordelijkheid juridisch kunnen verankerd worden.  

644. Het hoger aangehaalde arrest van 3 mei 2000 (Supra, nr. 616), had tot gevolg dat de door de 

rechtsleer meest geschikt geachte vorm van adoptie bij nieuw samengestelde gezinnen (Supra, deel 

I, nr. 133), nl. de gewone adoptie, niet toegepast kan worden ingeval de adoptant slechts feitelijk 

samenleeft met een ouder. De volle adoptie zou daarentegen sedert een ander arrest van 3 mei 2000 

in die situatie wel mogelijk zijn. Dit werd vanuit familierechtelijk oogpunt bekritiseerd.1887 Sedert het 

arrest van 28 november 2001 (Supra, nr. 617) bestaat er voor de adoptant die van het andere 

geslacht is dan de samenwonende ouder een oplossing, nl. door samen met die ouder een verklaring 

van wettelijke samenwoning af te leggen.1888  

 

De wetgever heeft bij de laatste hervorming van het adoptierecht de stiefouderadoptie gepromoot 

(Supra, deel I, nr. 338), zonder daarbij evenwel de situatie van de nieuw samengestelde gezinnen in 

het bijzonder voor ogen te houden.1889 De gewone adoptie blijft op het vlak van de relatie en de 

procedure aan dezelfde eisen voldoen als een volle adoptie. Het onderscheid komt enkel tot uiting in 

de beoordeling in concreto door de rechter. Bovendien heeft de gewone adoptie ook nog steeds tot 

gevolg dat het titularisschap van het ouderlijk gezag van de niet-samenlevende ouder wordt 

overgedragen op de adoptant. Het Hof heeft zich over de uitoefening van (componenten van) het 

ouderlijk gezag door meer dan twee personen nog niet uitgesproken.  

   

                                                           
1887

 Y.-H. LELEU, "Les recompositions familiales par voie d’adoption et la Cour d’arbitrage", JT 2000, (537) 538, nr. 5 ; Y.-H. 
LELEU, “La réforme de l’adoption pas à pas” (noot onder Arbitragehof 28 november 2001), JT 2002, (84) 84, nr. 2 ; F. 
SWENNEN, "Adoptie door de "feitelijke partner" van een oorspronkelijke ouder", RW 2000-01, (681) 685, nr. 16. 
1888

 Y.-H. LELEU, “La réforme de l’adoption pas à pas” (noot onder Arbitragehof 28 november 2001), JT 2002, (84) 84, nr. 3. 
1889

 Zie voor het onderscheid in situaties: Y.-H. LELEU, "Les recompositions familiales par voie d’adoption et la Cour 
d’arbitrage", JT 2000, (537) 538, nr. 6. 
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HOOFDSTUK 2. GRONDSLAGEN EN BEGINSELEN VERVAT IN HET EVRM 

 

Inleiding 

645. Het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden werd ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij Wet 

van 13 mei 1955.1890 Het Verdrag is inmiddels aangevuld door vijftien1891 protocollen.  

 

Luidens de preambule heeft het Verdrag tot doel de verankering van de universele verklaring1892 

alsook de daadwerkelijke erkenning en eerbied van de rechten die er in staan opgenomen. Voorts 

wordt overwogen dat het doel van de Raad van Europa er in gelegen is een grotere eenheid te 

bereiken tussen de lidstaten onderling en dat één van de methoden daartoe bestaat in het 

onderhouden en verder realiseren van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. De 

preambule bij het Verdrag bevestigt het diepe geloof in deze fundamentele vrijheden welke de 

grondslagen van het recht en de vrede in de wereld vormen en het beste worden onderhouden door 

enerzijds een effectieve politieke democratie en anderzijds een gemeenschappelijk begrip en eerbied 

voor de mensenrechten van dewelke ze afhangen. Ten slotte hebben de overheden van de 

gelijkgezinde Europese Staten met een gemeen erfgoed aan politieke tradities, idealen, vrijheden en 

rechtstaat met dit Verdrag besloten om de eerste stappen te ondernemen voor de collectieve 

uitvoering van enkele rechten die staan opgenomen in de Universele verklaring. 

646. Voor dit onderzoek zijn art. 8 (recht op eerbiediging van het privé-, gezins- en familieleven), 

art. 14 (verbod van discriminatie) in samenhang met art. 8 en art. 12 EVRM (recht om te huwen en 

een gezin te stichten) relevant. Daar dient het twaalfde protocol bij het EVRM dat een algemeen 

discriminatieverbod bevat aan toegevoegd te worden.1893 Dit protocol is evenwel nog niet in werking 

getreden in België1894 en wordt bijgevolg verder niet besproken. Uit de kring van onderzochte 

familierechtelijke bepalingen wordt eveneens art. 2 Eerste aanvullend protocol bij het EVRM 

uitgesloten.1895 Voornoemde bepaling handelt over het recht op onderwijs en de uitoefening van dit 

recht en heeft geenszins de vestiging van juridische banden tot doel.  

 

                                                           
1890

 BS 19 augustus 1955, err.BS 29 juni 1961. Op 14 maart 2008 hebben in het totaal 47 Staten dit Verdrag geratificeerd, 
zie: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=005&CM=8&DF=3/14/2008&CL=ENG.  
1891

 Het laatste protocol dateert van 13 mei 2004: Protocol nr. 14 bij het Verdrag inzake de bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrijheden, tot wijziging van het controlesysteem van het Verdrag, gedaan te Straatsburg op 
13 mei 2004, ETS No. 194 en BS 3 oktober 2006. Protocol 14bis (ETS No 204) was een tijdelijk protocol in afwachting van de 
in werking treding van protocol n°14. België heeft enkel het eerste, vierde, zesde, dertiende en veertiende protocol 
geratificeerd.  
1892

 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948, BS 31 maart 1949. 
1893

 Protocol nr. 12 bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
aangenomen te Rome, 4 november 2000, ETS n°177; Zie uitgebreid: G. GOEDERTIER, “Het Twaalfde Protocol EVRM: het 
non-discriminatiebeginsel losgekoppeld van de in het EVRM opgenomen rechten en vrijheden”, Jaarboek Mensenrechten 

2000-2001, Antwerpen, Maklu, 2002, 71-91. 
1894

 België heeft het protocol ondertekend op 4 november 2000, maar nog niet goedgekeurd. Het protocol zelf trad na tien 
ratificaties in werking op 1 april 2005, zie: 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=177&CM=8&DF=3/31/2008&CL=ENG.  
1895

 Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and fundamental Freedoms, as amended by Protocol No 
11, Paris 20.III.1952, ETS No 9. 
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De bepalingen worden daarenboven niet enkel afzonderlijk, maar soms ook in samenhang met 

andere bepalingen van het EVRM toegepast.1896 Dit is steeds het geval bij toepassing van art. 14 

EVRM. 

Belangrijk om op te merken is dat onder art. 8, art. 12 EVRM en art. 2 Eerste aanvullend protocol bij 

het EVRM gewaarborgde ‘familiale rechten’, die inzake context, doelstellingen en toepassingsgebied 

onderling zijn verbonden, geen rechten van de familie of het gezin worden bedoeld, maar rechten 

van personen op het vlak van hun familiale verhoudingen.1897 De voorbereidende werken bij dit 

Verdrag zijn onduidelijk wat betreft de exacte inhoud van de minimale bescherming die aan de 

familiale rechten wordt geboden. Ook de gevolgen van de mensenrechtelijke erkenning en 

bescherming van familiale rechten werden niet ten volle geanalyseerd en onderzocht. Evenmin werd 

de aard en de draagwijdte van het recht op eerbiediging van het gezins- en familieleven 

nagegaan.1898  

647. Artikel 6, 8 en 12 EVRM zijn relatieve rechten hetgeen impliceert dat de bepaling in principe 

onderworpen kan worden aan beperkingen of inmengingen, als gevolg waarvan de bescherming met 

betrekking tot een bepaalde situatie mogelijk niet van toepassing is omdat de bescherming van een 

ander belang of recht de toepassing ervan verhindert.1899 Artikel 14 EVRM is daarentegen een 

absoluut recht dat in principe niet onderworpen is aan beperkingen of inmengingen en waarbij er in 

principe geen afweging gebeurt van het desbetreffende recht ten opzichte van andere 

verdragsrechten of belangen teneinde de juiste draagwijdte van het verdragsrecht te bepalen.1900 

 

648. Het EVRM maakt het voorwerp uit van een uitgebreide studie in dit proefschrift omdat het, 

in tegenstelling tot vele andere instrumenten, een zeer gewichtige impact heeft op de interne 

rechtsorde en niet enkel beginselen formuleert, maar soms ook vanuit een eigen grondslag vertrekt.  

 

Het EVRM heeft een zeer gewichtige impact op de interne rechtsorde omdat aan vele bepalingen 

rechtstreekse werking wordt toegekend1901 en omwille van de sterke rol die het EHRM speelt bij de 

toetsing van het nationale recht aan het EVRM.1902 Weliswaar leidt een arrest tot veroordeling niet 

automatisch tot een aanpassing van de wetgeving of zelfs de oplossing van het individuele geschil; 

                                                           
1896

 Zie bv. art. 8 EVRM : N. GALLUS, “Les relations parentales et la jurisprudence récente de la Cour Européenne des droits 
de l’homme”, Rev.dr.ULB 2005, (13) 13. 
1897

 D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, Antwerpen, 
Intersentia, 2003, 22, nr. 37; Vgl. N. GALLUS, “Les relations parentales et la jurisprudence récente de la Cour Européenne 
des droits de l’homme”, Rev.dr.ULB 2005, (13) 14. 
1898

 D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, Antwerpen, 
Intersentia, 2003, 26, nr. 42. 
1899

 J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM. Deel 1 Algemene beginselen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 92, nr. 13 
en 94, nr. 16. 
1900

 J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM. Deel 1 Algemene beginselen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 92, nr. 13 
en 93, nr. 15. 
1901

 Zie bv. Cass. 26 september 1978, Arr.Cass. 1978, 116 m.b.t. de negatieve verplichtingen die volgen uit art. 8 EVRM; 
Cass. 5 september 1997, Arr.Cass. 1997, 781 m.b.t. art. 8 in samenhang met art. 14 EVRM; Cass. 16 maart 2000, Arr.Cass. 
2000, 183. 
1902

 Zie wat betreft de modernisering van het personen- en familierecht: P. SENAEVE, “Het personen- en familierecht, de 
Grondwet en het EVRM” in M. STORME (ed.), Personen- en familierecht. Gezin en recht in een postmoderne samenleving, 
Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1993-94, Gent, Mys en Breesch, 1994, 331-375; Het EVRM speelt ook op supranationaal 
niveau een zeer belangrijke rol en m.n. in de Europese Unie, zie uitgebreid: S. DE WULF, “’Europese’ grondrechten: De 
plaats van fundamentele rechten en vrijheden in de vernieuwde Europese Unie”, RW 2007-08, (1522) nr. 4, 1523-1524.  
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het morele gezag mag echter niet onderschat worden. Zowel het Grondwettelijke Hof1903 als de 

andere rechtscollege’s1904 houden bij de oplossing van individuele geschillen rekening met deze 

rechtspraak. 

Het EHRM heeft er in het kader van een aantal uitspraken aangaande maatregelen van 

kinderbescherming in het bijzonder op gewezen dat het ouderlijk gezag behoort tot de fundamentele 

elementen van gezins- en familieleven.1905 Uit art. 8 EVRM volgen niet enkel negatieve 

verplichtingen, maar ook positieve verplichtingen die de implementatie van maatregelen met zich 

meebrengen teneinde een daadwerkelijk respect voor privé-, gezins- en familieleven zelfs in de sfeer 

van de relaties tussen individuen onderling te verzekeren.1906 De grenzen tussen beide soorten 

verplichtingen zijn niet precies af te lijnen. De toepasselijke beginselen zijn wel dezelfde. In beide 

gevallen moet rekening gehouden worden met het billijke evenwicht tussen de onderscheiden 

belangen in het geding.1907 Om te bepalen of er een positieve verplichting bestaat, moet er gekeken 

worden naar het billijke evenwicht dat bereikt moet worden tussen het algemeen belang van de 

gemeenschap en de belangen van individuen. De zoektocht naar het juiste evenwicht is inherent aan 

het gehele verdrag.1908 Gezins- en familieleven is een interactie tussen individuen waar een 

evenwicht gezocht moet worden tussen de belangen van elk individu. Daarenboven moeten deze 

belangen verzoend worden met het algemeen belang. Dit zet het Hof aan om een “fair balance” te 

zoeken.1909 Uit art. 8 EVRM volgen twee soorten positieve verplichtingen.1910 Enerzijds rust er op de 

Staat de verplichting om maatregelen te treffen die de uitoefening van het recht op bescherming van 

het gezinsleven mogelijk maken.1911 Anderzijds dient de Staat tevens specifieke bepalingen in te 

voeren ter vermijding of bestraffing van handelingen van particulieren die inbreken op het 

gezinsleven of dit miskennen.1912 De positieve verplichtingen zijn niet absoluut en vinden hun 

                                                           
1903

 Zie bv. GwH7 november 2007, nr. 136/2007, r.o. B.5.3. alwaar het Hof verwijst naar EHRM nr. 58757/00, 13 juli 2006 
(Jäggi/Zwitserland); GwH 3 februari 2011, nr. 20/2011, r.o. B.5. t.e.m. B.8. met verwijzingen naar o.m. EHRM nr. 18535/91, 
27 oktober 1994 (Kroon/Nederland). 
1904

 Zie bv. Rb. Leuven 12 december 2005, RW 2006-07, 524, noot T. WUYTS; Rb. Antwerpen 7 maart 2006, EJ 2006, 59, 
noot G. VERSCHELDEN en RW 2006-07, 532. 
1905

 EHRM W.,B.,O., H. t./ Verenigd Koninkrijk, 8 juli 1987, Serie A, Vol. 120-121, 117, NJ 1988, nr. 828; EHRM nr. 10929/84, 
28 november 1988 (Nielsen/Denemarken), Serie A, Vol. 144; Zie hierover uitgebreid: S. MOSSELMANS, “Een evolutie op het 
terrein van het ouderlijk gezag, het omgangsrecht, het hoorrecht van minderjarigen en het recht op informatie van ouders 
en hun minderjarige kinderen: Het E.V.R.M., “The recommendation on parental responsabilities” en het I.V.R.K. als 
leidraad?”, TPR 1997, (543) nr. 5, 546-547; Het recht op gezins- en familieleven omvat tevens het recht van een gescheiden 
ouder die niet het recht op materiële bewaring heeft om zijn kind te bezoeken of er contacten mee te hebben, zie: EHRM 
nr. 60145/00, 28 juni 2005 (Fourchon/Frankrijk); EHRM nr. 30595/02, 30 juni 2005 (Bove/Italië) en EHRM nr. 63627/00, 29 
juni 2004 (Volesky/République Tchèque).   
1906

 Beperkt tot privéleven: EHRM nr. 8979/80, 26 maart 1985 (X en Y/Nederland), Series A, n° 91, 11, § 23; EHRM nr. 
21439/93, 24 februari 1998 (Botta/Italië), Reports 1998-I, 422, § 33; EHRM nr. 53176/99, 7 februari 2002 (Mikulic/Kroatië), 
§ 57; EHRM nr. 42326/98, 13 februari 2003 (Odièvre/Frankrijk), CEDH- 2003-III, § 40; Privé- én gezins- en familieleven: 
EHRM nr. 44362/04, 4 december 2007 (Dickson/ V.K. (grote kamer)), § 70. 
1907

 EHRM nr. 53176/99, 7 februari 2002 (Mikulic/ Kroatië), § 58; EHRM nr. 42326/98, 13 februari 2003 (Odièvre/Frankrijk), 
CEDH- 2003-III, § 40; Privé- én gezins- en familieleven: EHRM nr. 44362/04, 4 december 2007 (Dickson/V.K. (grote kamer)), 
§ 70. 
1908

 EHRM nr. 9532/81, 17 oktober 1986 (Rees/V.K.(Algemene vergadering)), § 37; EHRM nr. 10843/84, 27 september 1990 
(Cossey/V.K. (Algemene vergadering)), § 37; EHRM nr. 25680/94, 11 juli 2002 (I/V.K.), § 52; EHRM nr. 28957/95, 11 juli 2002 
(Goodwin/V.K.), § 72. 
1909

 N. GALLUS, “Les relations parentales et la jurisprudence récente de la Cour Européenne des droits de l’homme”, 
Rev.dr.ULB 2005, (13) 18. 
1910

 P. DE HERT, “Recht op privacy” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel 2. Artikelsgewijze 

Commentaar, Vol. 1, Antwerpen, Intersentia, 2004, (705) 741, nr. 26. 
1911

 EHRM Marckx t./ België, 13 juni 1979, Publ.Hof, Serie A, Vol. 31, § 31. 
1912

 EHRM nr. 8979/80, 26 maart 1985 (X en Y/Nederland), Publ.Hof, Serie A, Vol. 91, § 23; EHRM nr. 11449/02, 9 november 
2006 (Tavli/Turkije), § 28.  
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beperkingen in het algemeen beginsel van het belang van het kind enerzijds en het redelijke en 

proportioneel karakter van de getroffen maatregelen anderzijds.1913 Bij het onderzoek van de 

naleving van de negatieve verplichtingen legt het Hof de klemtoon op de escape-clausule. Vooreerst 

wordt nagegaan of er een inmenging is in het privé-, gezins- en familieleven. Vervolgens wordt 

onderzocht of de inmenging gerechtvaardigd is vanuit het oogpunt van art. 8, tweede lid EVRM, nl. 

een wettelijke basis, een legitiem doel en noodzakelijk in een democratische samenleving. Het Hof 

heeft wat dit laatste betreft een aantal criteria (vereiste van dringende maatschappelijke behoefte, 

proportionaliteitsvereiste) en aanverwante en/of subcriteria (pertinentiecriterium of 

consensusmethode) ontwikkeld die afhankelijk van de zaak worden aangewend.1914  

Doordat het Hof de begrippen ‘privéleven’ en ‘gezinsleven’ op een autonome wijze1915 interpreteert, 

heeft het Hof een Europese grondslag gecreëerd waaraan verdragsrechtelijke gevolgen worden 

gehecht. De studie van deze grondslagen en de rechtsgevolgen die het EVRM eraan hecht zijn van 

wezenlijk belang voor het Belgische recht dat zich daar moet conformeren aan. Aldus is het relevant 

om te onderzoeken of de in het Belgische recht gehanteerde grondslagen alsook de rechtsgevolgen 

die gehecht worden aan deze grondslagen voldoen aan de vereisten opgelegd door het EVRM. 

Daarbij dient rekening te worden gehouden met de appreciatiemarge die aan de Staat volgens het 

Hof wordt overgelaten.1916 Deze kan bij art. 8 EVRM ruimer zijn dan in andere domeinen van het 

Verdrag.1917 

649. De Verdragsautonome interpretatie van de gronden privé- en gezins- en familieleven draagt 

bij tot een effectieve en daadwerkelijke bescherming1918 van de in het Verdrag vervatte rechten en 

vrijheden op gelijk niveau voor alle lidstaten van de Raad van Europa. Nationale kwalificaties van 

feitelijke situaties kunnen op die manier de rechten en vrijheden vervat in het EVRM niet uithollen. 

De bescherming is echter subsidiair. In eerste instantie komt het de lidstaten toe om te zorgen voor 

de eerbiediging van de in het EVRM vervatte rechten en vrijheden.1919 Het EVRM en het mechanisme 

van het klachtenrecht voor het Hof vormen een vangnet. De rechtsgevolgen die voortvloeien uit de 

toepasselijkheid van een grondslag en die de verwezenlijking vormen van een aantal beginselen 

vervat in het EVRM creëren alzo een minimaal beschermingsniveau.  

 

                                                           
1913

 N. GALLUS, “Les relations parentales et la jurisprudence récente de la Cour Européenne des droits de l’homme”, 
Rev.dr.ULB 2005, (13) 33 en de aldaar aangehaalde verwijzingen.  
1914

 Y. ARAI, “The system of restrictions” in P. VAN DIJCK, F. VAN HOOF, A. VAN RIJN en L. ZWAAK (eds.), Theory and Practice 

of the European Convention on Human Rights, Antwerpen, Intersentia, 2006, (333) 334-342. 
1915

 J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM. Deel 1 Algemene beginselen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 189 en 
de aldaar aangehaalde referenties; A. WILLEM HERINGA en L. ZWAAK, “Right to respect for privacy (article 8)” in P. VAN 
DIJCK, F. VAN HOOF, A. VAN RIJN en L. ZWAAK (eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, 
Antwerpen, Intersentia, 2006, (663) 690. 
1916

 J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM. Deel 1 Algemene beginselen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 205, nr. 
20.  
1917

 EHRM nr. 28957/95, 11 juli 2002 (Goodwin/V.K.), § 72; EHRM nr. 25680/94, 11 juli 2002 (I/V.K.), § 52. 
1918

 EHRM nr. 6289/73, 9 oktober 1979 (Airey/Ierland), Publ.Hof, Serie A, Vol. 32, § 24 en de aldaar aangehaalde referenties; 
EHRM nr. 23890/02, 20 december 2007 (Phinikaridou/Cyprus), § 64: “In this connection the Court reiterates that the 

Convention is intended to guarantee not rights that are theoretical or illusory but rights that are practical and effective (see 

Airey v. Ireland, judgment of 9 October 1979, Series A no. 32, p. 12-13, § 24”; Zie recent nog: EHRM nr. 57813/00, 1 april 
2010 (S.H. e.a./Oostenrijk), § 92.  
1919

 Zie de kritiek van de hoogste rechtscolleges van lidstaten die hieromtrent rees bij de viering van het vijftig jaar bestaan 
van het EHRM: C. VAN DE HEYNING, “Vijftig jaar Europees Hof voor de Rechten van de Mens: van Hercules naar Sisyphus”, 
RW 2009-10, (602) 603-604 en de aldaar aangehaalde referenties. 
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De Staat mag voorzien in een uitgebreidere bescherming, maar niet in een minimalere bescherming 

(art. 53 EVRM). Bij de toepassing van de interpretatietechnieken van de dynamisch-evolutieve1920 

benadering en de consensuele1921 benadering trekt het EHRM in wezen het minimale 

beschermingsniveau telkens op nadat het heeft vastgesteld dat in de lidstaten van de Raad van 

Europa daarover een common ground bestaat. Gevolg daarvan is dat lidstaten die op het niveau van 

het oude minimale beschermingsniveau stonden, verplicht worden dit beschermingsniveau op 

nationaal vlak op te trekken. Met die beweging draagt de rechtspraak van het Hof bij tot een zekere 

harmonisatie van het recht in de verschillende lidstaten van de Raad van Europa. Het bekrachtigt en 

stimuleert op die manier reeds aan de gang zijnde nationale en internationale hervormingen.1922  

Ten slotte mag de invloed van art. 14 EVRM op een toekomstig regelgevend optreden van een 

lidstaat niet uit het oog worden verloren. Een Staat dient bij elk optreden het non-

discriminatiebeginsel voor ogen te houden.1923 

650. De methode die in dit onderzoek wordt gehanteerd is dezelfde als bij het onderzoek in deel I. 

Een opdeling wordt gemaakt tussen het perspectief, de ratio legis, de grondslagen en de beginselen. 

Deze opdeling is mogelijk doordat het Hof de begrippen privé-, gezins- en familieleven op autonome 

wijze invult, hetgeen leidt tot een zelfstandige grondslag. Eens het Hof vaststelt dat een situatie het 

privéleven en/of het gezins- en familieleven van de verzoeker raakt, moet de Staat een aantal 

beginselen in acht nemen. De beginselen die in acht genomen moeten worden, worden per 

opgeworpen vraagstuk (zie deel I, hoofdstuk 5) gegroepeerd. Bij de uitwerking van deze beginselen 

wordt rekening gehouden met de bijzonder benaderingswijze van het Hof. De maatregel moet een 

uiting vormen van een billijk evenwicht tussen de belangen van de betrokken partijen. Aan de Staat 

komt een beoordelingsmarge toe. Ten slotte worden deze beginselen getoetst aan het Belgische 

recht.  

 

Afdeling 1. Ratio legis en perspectief 

651. Afstamming heeft in de optiek van het EVRM enerzijds de juridische verankering van het de 

facto gezins- en familieleven tot doel (Infra, nr. 696) en vormt anderzijds een weergave van de 
                                                           
1920

 EHRM Marckx t./ België, 13 juni 1979, Publ.Hof, Serie A, Vol. 31, § 41: “However, the Court recalls that this Convention 

must be interpreted in the light of present-day conditions (Tyrer judgment of 25 April 1978, Series A no. 26, p. 15, para. 31)”; 
Zie bv. ook bij de beoordeling van art. 14 EVRM: EHRM nr. 26111/02, 12 januari 2006 (Mizzi/Malta), § 132: “(…) In this 

connection, the Court observes that the Convention is a living instrument, to be interpreted in the light of present-day 

conditions (see, among other authorities, Fretté v. France, no. 36515/97, § 34, ECHR 2002-I, and Johnston and Others v. 

Ireland, judgment of 18 December 1986, Series A no. 112, pp. 24-25, § 53)”. 
1921

 Zie bv. EHRM Marckx t./ België, 13 juni 1979, Publ.Hof, Serie A, Vol. 31, § 41: “In the instant case, the Court cannot be 

struck by the fact that the domestic law of the great majority of the member States of the Council of Europe has evolved and 

is continuing to evolve, in company with the relevant international instruments, towards full juridical recognition of the 

maxim “mater semper certa est””. 
1922

 D. VAN GRUNDERBEECK, “Grondbeginselen van een Europees personen- en familierecht geformuleerd vanuit het 
perspectief van de mensenrechten” in P. SENAEVE en P. LEMMENS (eds.), De betekenis van de mensenrechten voor het 

personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, (3) 45, nr. 67; Vgl. C. FORDER en K. SAARLOOS, “The establishment 
of parenthood. A story of succesful convergence?”, Maastricht Working Papers, Faculty of Law, 2007-01, 76: “(…) Our 

analysis shows that the harmonising effect should not be overestimated. Apparently, the Court does not perceive its function 

as being the setting of Europewide standards for legal parenthood. The Court and its case law function as a complementary 

system next to national legal systems, to correct certain results following from the rigid application of national law on legal 

affiliation. In performing its corrective role in the field of legal parenthood the European Court, apparently, is lead by 

principles which are determined by the Member States and not vice versa.” 
1923

 A. WILLEM HERINGA en F. VAN HOOF, “Prohibition of discrimination (Article 14)” in P. VAN DIJCK, F. VAN HOOF, A. VAN 
RIJN en L. ZWAAK (eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Antwerpen, Intersentia, 2006, 
(1027) 1051. 
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identiteit van een persoon1924. Zoals hoger aangegeven (Supra, nr. 648), hanteert het Hof bij de 

beoordeling of een Staat de verplichtingen die volgen uit het EVRM heeft nageleefd de ‘fair balance-

test’ alwaar het de onderscheiden belangen in het geding tegenover elkaar afweegt. Uit de 

rechtspraak van het Hof blijkt dat het belang van het kind mee bij deze ‘fair balance-test’ wordt 

betrokken. Het Hof houdt bovendien rekening met de ‘margin of appreciation’ die aan de lidstaat 

wordt overgelaten bij de afweging van de onderscheiden belangen in het geding.1925 Opgemerkt kan 

worden dat het Hof aan ‘het belang van het kind’ in deze materie bijzondere aandacht besteedt.1926 

Ingeval onder art. 8 EVRM de rechten van de ouders en dat van het minderjarige kind niet 

gelijklopend zijn, dient het recht van het kind de voornaamste overweging te vormen.1927 Het Hof 

wijst er uitdrukkelijk op dat ingeval een belangenafweging nodig is, het belang van het kind 

primeert.1928 Dit moet genuanceerd worden. Het Hof lijkt er in sommige gevallen impliciet van uit te 

gaan dat de belangen van het minderjarige kind gelijklopen met die van de ouder(s) of niet in alle 

                                                           
1924

 Zie bv. (impliciet) EHRM nr. 75/1995/581/667, 22 april 1997 (X., Y. en Z./V.K.), §§ 51-52; EHRM nr. 53176/99, 7 februari 
2002 (Mikulic/Kroatië), §§ 54-55; EHRM nr. 23890/02, 20 december 2007 (Phinikaridou/Cyprus), §§ 45-46; Vgl. EHRM nr. 
11449/02, 9 november 2006 (Tavli/Turkije), § 34.  
1925

 Zie bv. EHRM nr. 75/1995/581/667, 22 april 1997 (X., Y. en Z./V.K.), §§ 44 en 47. 
1926

 Zie bv. EHRM nr. 75/1995/581/667, 22 april 1997 (X., Y. en Z./V.K.), § 47: “First, the Court observes that the community 

as a whole has an interest in maintaining a coherent system of family law which places the best interests of the child at the 

forefront.(…).”; EHRM nr. 53176/99, 7 februari 2002 (Mikulic/Kroatië), § 65: “Furthermore, in determining an application to 

have paternity established, the courts are required to have regard to the basic principle of the child's interests.”; EHRM nr. 
74969/01, 26 februari 2004 (Görgülü/Duitsland), § 41; EHRM nr. 55339/00, 18 mei 2006 (Rózanski/Polen), § 75; EHRM nr. 
3465/03, 21 december 2010 (Chavolarov/Bulgarije), § 55. 
1927

 Vgl. in geschillen m.b.t. de uitoefening van het ouderlijk gezag bv. EHRM nr. 30943/96, 8 juli 2003 (Sahin/Duitsland), § 
66: “Article 8 requires that the domestic authorities should strike a fair balance between the interests of the child and those 

of the parents and that, in the balancing process, particular importance should be attached to the best interests of the child, 

which, depending on their nature and seriousness, may override those of the parents. In particular, a parent cannot be 

entitled under Article 8 to have such measures taken as would harm the child's health and development (see Elsholz, cited 

above, § 50; T.P. and K.M. v. the United Kingdom [GC], no. 28945/95, § 71, ECHR 2001-V; Ignaccolo-Zenide v. Roemenië, no. 

31679/96, § 94, ECHR 2000-I; and Nuutinen v. Finland, no. 32842/96, § 128, ECHR 2000-VIII)”. 
1928

 EHRM nr. 33711/96, 5 november 2002 (Yousef/Nederland), § 73; M. FREEMAN, “Article 3. The Best Interests of the 
Child” in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, e.a. (eds.), A commentary on the United Nations Convention on the 

Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 13; Vgl. EHRM nr. 34308/96, beslissing van 29 juni 1999 
(Nylund/Finland); Vgl. Commissie Mensenrechten nr. 22920/93, beslissing van 6 april 1994 (M.B./V.K.); EHRM nr. 20578/07, 
21 december 2010 (Anayo/Duitsland), § 65. 
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gevallen moeten primeren.1929 Een ouder kan evenwel nooit een beroep doen op art. 8 EVRM om 

maatregelen af te dwingen die de gezondheid of de ontwikkeling van het kind kunnen schaden.1930 

 

Bij de beoordeling of de inschatting van het belang van het kind door de nationale instantie(s) 

aanvaardt het Hof vrij gemakkelijk dat dit op correcte wijze gebeurde.1931 

De rechtsleer wijst er terecht op dat het Hof weinig aandacht besteedt aan de eigen mening van het 

kind bij de beoordeling van zijn belangen. Het is vaak geen procespartij en wordt evenmin 

afzonderlijk vertegenwoordigd.1932  

Het Hof aanvaardt daarentegen wel dat een natuurlijke ouder die onder het lidstatelijke recht niet de 

bevoegdheid heeft om namens het kind in rechte op te treden, wel namens het kind voor het Hof 

kan optreden teneinde de belangen van dat kind te beschermen, althans wat betreft conflicten 

inzake gezag waar de ouder tegenover de Staat komt te staan.1933 

                                                           
1929

 Zie bv. EHRM nr. 74826/01, 24 november 2005 (Shofman/Rusland), §§ 39 en 45, in casu woog het belang van de 
juridische vader bij de weerlegging van het vaderschap in het licht van biologische bewijzen door op het belang van de 
rechtszekerheid bij het behoud van de vastgestelde afstammingsband. Over het belang van het kind wordt in § 45 niet meer 
gesproken. Integendeel blijkt uit § 44 dat het Hof er impliciet van uitgaat dat ook het kind belang heeft bij de betwisting 
door te verwijzen naar het arrest-Kroon. Evenmin kan uit de feiten opgesomd in § 12 blijken dat de moeder er mee akkoord 
ging, nu zij een onderhoudsgeld voor het kind wilde eisen. Het Hof lijkt er van uit te gaan dat het belang van het kind niet 
gediend is bij het behoud van een afstammingsband ingeval de vader niet wist of althans geen gronden had om aan te 
nemen binnen de opgegeven tijdslimiet van de betwistingsvordering dat hij niet de genetische vader is (zie § 39). Vgl. de 
kritiek bij de zaak-Shofman: M. VERHEYDE, “The protection of children’s rights by the European Court of Human Rights” in 
A. ALEN, H. BOSLY, M. DE BIE, I. DELENS-RAVIER, M. DELPLACE, C. HERMAN, D. REYNAERT, V. STAELENS, R. STEEL en M. 
VERHEYDE (eds.), The UN Children’s Rights Convention: theory meets practice, Antwerpen, Intersentia, 2007, (107) 110-111; 
In een later arrest wijst het Hof er op dat niet wordt aangetoond hoe het belang van het kind bij het behoud van de 
afstammingsband gediend is. Wel integendeel oordeelde het Hof dat het kind er belang bij heeft de identiteit van haar 
genetische vader te kennen. Het kind werd tijdens de procedure tot betwisting evenwel meerderjarig: EHRM nr. 11449/02, 
9 november 2006 (Tavli/Turkije), § 34; Vgl. EHRM Kroon e.a. t./ Nederland, 27 oktober 1994, Publ.Hof, Serie A, nr. 297-C, 
hierover meer in P. DE HERT, “Recht op privacy” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel 2. 

Artikelsgewijze Commentaar, Vol. 1, Antwerpen, Intersentia, 2004, (705) 744, nr. 27, in het bijzonder voetnoot 174. In de 
zaak EHRM nr. 3451/05, 7 mei 2009 (Kalacheva/Rusland) oordeelde het Hof dat bijzondere aandacht (“special regard”) en 
passend belang (“due regard”) gehecht moet worden aan het belang van het kind bij de belangenafweging (resp. § 36 en 
37) hetgeen laat uitschijnen dat het belang van het kind niet noodzakelijkerwijze moet primeren. 
1930

 EHRM nr. 31871/96, 8 juli 2003 (Sommerfeld/Duitsland), § 64; EHRM nr. 74969/01, 26 februari 2004 (Görgülü/ 
Duitsland), § 43; EHRM nr. 18249/02, 9 mei 2006 (C/Finland), § 54 en de aldaar aangehaalde rechtspraak. 
1931

 D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, Antwerpen, 
Intersentia, 2003, 383, nr. 508. 
1932

 P. SENAEVE, “De vaderschapsregel in het spanningsveld van de mensenrechtenbescherming en van het 
gelijkheidsbeginsel” in X. (ed.), Liber Amicorum Prof. Dr. Roger Blanpain, Brugge, die Keure, 1998, (799) 807; D. VAN 
GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, Antwerpen, Intersentia, 
2003, 383, nr. 508; Vgl. M. VERHEYDE, “The protection of children’s rights by the European Court of Human Rights” in A. 
ALEN, H. BOSLY, M. DE BIE, I. DELENS-RAVIER, M. DELPLACE, C. HERMAN, D. REYNAERT, V. STAELENS, R. STEEL en M. 
VERHEYDE (eds.), The UN Children’s Rights Convention: theory meets practice, Antwerpen, Intersentia, 2007, (107) 118-119, 
de auteur pleit voor de aanneming van een protocol dienaangaande teneinde het kinderrechtenperspectief te garanderen; 
C.J. FORDER, “Het gezin in internationale verdragen”, RM Themis 1997, (130) 137-138; Zie bv. EHRM Kroon t./ Verenigd 
Koninkrijk, 27 oktober 1994, Publ.Hof, Serie A, nr. 297-C; EHRM nr. 74826/01, 24 november 2005 (Shofman/Rusland). 
1933

 EHRM nr. 7198/04, 27 juli 2006 (Iosub Caras/Roemenië), § 21: “The Court recalls that in principle a person who is not 

entitled under domestic law to represent another may nevertheless, in certain circumstances, act before the Court in the 

name of the other person. In particular, minors can apply to the Court even, or indeed especially, if they are represented by a 

parent who is in conflict with the authorities (eigen onderlijning) and criticises their decisions and conduct as not being 

consistent with the rights guaranteed by the Convention. In such cases, the standing as the natural parent suffices to afford 

him or her the necessary power to apply to the Court on the child’s behalf, too, in order to protect the child’s interests (see 

Scozzari and Giunta v. Italy (dec.), nos. 39221/98 and 41963/98, § 138, ECHR 2000-VIII, Iglesias Gil ;et Urcera Iglesias v. 

Spain (dec.), no. 56673/00, 5 March 2002 and Sylvester v. Austria (dec.), nos. 36812/97 and 40104/98 (joined), 26 
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652. Adoptie heeft tot doel een kind een familie te geven en niet omgekeerd, een familie een 

kind.1934 Ook bij adoptie wordt het belang van het kind voor ogen gehouden.1935 Het wordt 

gepercipieerd als een recht voor het kind, d.w.z. een ondergeschikte vorm van bescherming, en niet 

als een recht op een kind.1936 Het Hof acht de nationale overheden beter geplaatst om een billijk 

evenwicht (‘fair-balance’) tussen de onderscheiden tegenstrijdige belangen te vinden zolang daarbij 

het belang van het kind en de band tussen ouder en kind voor ogen werd gehouden. Deze afweging 

valt binnen de ‘margin of appreciation’.1937 Het Hof onderzoekt vooral of de vereiste proportionaliteit 

tussen de adoptiebeslissing en de bescherming van het belang en de rechten van het kind werd 

gerespecteerd.1938 Bij de afweging van de belangen dient bijzondere aandacht te worden geschonken 

aan het belang van het kind dat, afhankelijk van de aard en de ernst, het belang van de ouders mag 

overtreffen.1939 Het Hof is van oordeel dat het zelfs belangrijker is dat het belang van het kind 

primeert op dat van ouders in zaken waarin de relatie gegrond is op een adoptie, aangezien adoptie 

een kind een familie geeft.1940 Hetzelfde geldt bij de afweging van het algemeen belang, de belangen 

van de biologische moeder die in de anonimiteit beviel en de belangen van het kind.1941 

 

653. Het Hof is van oordeel dat de maatregel van adoptie niet geschikt is om afstammingsbanden 

tussen een (bio-fysiologische) moeder en haar kind juridisch te verankeren. In het arrest-Marckx 

oordeelde het Hof dat het verschil in behandeling wat betreft de juridische verankering van een 

afstammingsband t.a.v. de moeder tussen een kind geboren binnen het huwelijk en een kind 

geboren buiten het huwelijk op zichzelf reeds discriminerend is. Verder preciseert het Hof dat “As the 

applicants emphasised, the procedure employed for this purpose in the present case is one that 

usually serves to establish legal ties between one individual and another's child; to oblige in practice 

an unmarried mother to utilise such a procedure if she wishes to improve her own daughter's 

situation as regards patrimonial rights amounts to disregarding the tie of blood and to using the 

institution of adoption for an extraneous purpose.  Besides, the procedure to be followed is somewhat 

lengthy and complicated.  Above all, the child is left entirely at the mercy of his parent's initiative, for 

he is unable to apply to the courts for his adoption.”1942 Het Hof is a contrario aldus van oordeel dat 

de maatregel van adoptie enkel geschikt is om juridische banden te vestigen t.a.v. personen die niet 

de oorspronkelijke (in casu: biologische) ouders zijn.  

                                                                                                                                                                                     
September 2002)”; EHRM nr. 12643/02, 21 september 2006 (Moser/Oostenrijk), § 60; Zie verder uitgebreid: M. VERHEYDE, 
“Kinderen en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens”, KIDS, 2004, Deel 1.1, nr. 3, 5-6. 
1934

 EHRM nr. 36515/97, 26 februari 2002 (Fretté/Frankrijk), § 42; EHRM nrs. 78028/01 en 78030/01, 22 juni 2004 (Pini 
e.a./Roemenië), § 156. 
1935

 Dit geldt des te meer voor de plaatsingsmaatregel in een pleeggezin met het oog op een adoptie, zie EHRM nr. 
17383/90, 7 augustus 1996 (Johansen/Noorwegen), § 78: “(…) These measures were particularly far-reaching in that they 

totally deprived the applicant of her family life with the child and were inconsistent with the aim of reuniting them. Such 

measures should only be applied in exceptional circumstances and could only be justified if they were motivated by an 

overriding requirement pertaining to the child’s best interests”. 
1936

 N. GALLUS, “Les relations parentales et la jurisprudence récente de la Cour Européenne des droits de l’homme”, 
Rev.dr.ULB 2005, (13) 46, nr. 30 en de aldaar aangehaalde referenties.  
1937

 Zie bv. EHRM nr. 113/1997/897/1109, 28 oktober 1998 (Söderbäck/Zweden), Reports of Judgements and Decisions 
1998-VII, vol. 94, 3086, §§ 33-34; EHRM nr. 78028/01, 22 juni 2004 (Pini e.a./Roemenië), § 151; EHRM nr. 64848/01, 
beslissing van 3 maart 2005 (Kuijper/Nederland).  
1938

 D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, Antwerpen, 
Intersentia, 2003, 432, nr. 582 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. 
1939

 EHRM nr. 64848/01, beslissing van 3 maart 2005 (Kuijper/Nederland); EHRM nr. 21949/03, 25 januari 2007 
(Eski/Oostenrijk), § 35; Vgl. EHRM nr. 35991/04, 10 januari 2008 (Kearns/Frankrijk), § 79. 
1940

 EHRM nrs. 78028/01 en 78030/01, 22 juni 2004 (Pini e.a./Roemenië), § 156. 
1941

 EHRM nr. 33932/06, 13 januari 2009 (Todorova/Italië), § 77. 
1942

 EHRM Marckx t./ België, 13 juni 1979, Publ.Hof, Serie A, Vol. 31, § 55. 
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Voorrang dient aldus verleend te worden aan de integratie in zijn gezin. Als dit niet mogelijk is, dan 

kan een interne adoptie overwogen worden. Mocht ook dit niet haalbaar zijn, kan zeer ondergeschikt 

ook een internationale adoptie.1943  

654. Ten slotte wordt het belang van het kind ook voor ogen gehouden bij de beoordeling van een 

inperking op de uitoefening van het gezag in hoofde van de ouders1944 of 

beschermingsinstellingen1945. Het Hof oordeelt dat de Staat het beste geplaatst is om te oordelen 

over de ‘fair balance’.1946 Het is volgens het Hof in het belang van het kind dat banden van gezins- en 

familieleven met de natuurlijke ouders behouden blijven, aangezien de verbreking van zulke banden 

een kind van zijn herkomst (‘roots’) afsnijdt hetgeen slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden 

gerechtvaardigd kan zijn.1947 De Staat moet zelfs in de nodige maatregelen van hulp en 

opvoedingsbijstand voorzien om ervoor te zorgen dat het kind contacten kan blijven onderhouden 

met zijn oorspronkelijke familie.1948 Aldus verhoudt iedere vorm van gezag uitgeoefend door een 

derde zich in beginsel ondergeschikt hieraan.   

 

655. Volgens het Hof is het (ouderlijk) gezag een functionele bevoegdheid. In het arrest-Nielsen1949 

oordeelde het Hof dat ouderlijke rechten, zoals beschermd door het EVRM in het licht van het recht 

op gezins- en familieleven, niet onbeperkt zijn. In het arrest-Johansen oordeelde het Hof 

daarenboven dat een ouder niet gerechtigd is om zijn of haar recht op gezins- en familieleven aan te 

wenden op een wijze die de ontwikkeling van het kind kan schaden.1950 

 

656. Ook in het Belgische recht gebeurt de juridische vestiging van gezag vanuit het perspectief 

van het belang van het kind (Supra, deel I, nr. 118) en is het (ouderlijk) gezag een functionele 

bevoegdheid (Supra, deel I, nr. 102). De wijze waarop dit belang wordt beoordeeld verschilt echter 

op een drietal punten.  

 

Ten eerste bepaalt art. 8 EVRM niet in abstracto wat geacht wordt in het belang van het kind te zijn, 

maar worden de onderscheiden belangen voor iedere zaak afzonderlijk in concreto beoordeeld. In 

het Belgische recht bepaalt de wet in een aantal gevallen wat geacht wordt steeds het belang van het 

                                                           
1943

 N. GALLUS, “Les relations parentales et la jurisprudence récente de la Cour Européenne des droits de l’homme”, 
Rev.dr.ULB 2005, (13) 46, nr. 30 en de aldaar aangehaalde referenties. 
1944

 Zie bv. EHRM nr. 74/1991/326/398, 27 november 1992 (Olsson/Zweden), § 90; EHRM nr. 19823/92, 23 september 1994 
(Hokkanen/Finland), § 58. 
1945

 Zie bv. Commissie Mensenrechten nr. 12763/87, beslissing van 14 juli 1988 (Lawlor/V.K.), § 2, in casu handelde het om 
de systematische inperking van het omgangsrecht van de grootouders ten gevolge van een vrijwillige plaatsing. De 
commissie oordeelde dat de beperking van het omgangsrecht in hoofde van verzoeker een legitiem doel beoogde, nl. de 
bescherming van het welzijn van het kind en bijgevolg was ontworpen voor de bescherming van de gezondheid en de 
rechten en vrijheden van anderen, nl. die van het kind. 
1946

 EHRM nr. 74/1991/326/398, 27 november 1992 (Olsson/Zweden), § 90; EHRM nr. 19823/92, 23 september 1994 
(Hokkanen/Finland), § 58. 
1947

 EHRM nr. 74969/01, 26 februari 2004 (Görgülü/Duitsland), § 48.  
1948

 N. GALLUS, “Les relations parentales et la jurisprudence récente de la Cour Européenne des droits de l’homme”, 
Rev.dr.ULB 2005, (13) 47, nr. 30 en de aldaar aangehaalde referenties.  
1949

 EHRM nr. 10929/84, 28 november 1988 (Nielsen/Denemarken), §§ 61 en 72. 
1950

 EHRM nr. 17383/90, 7 augustus 1996 (Johansen/Noorwegen), § 78. 
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kind te dienen (zie bv. Supra, deel I, nr. 238). In andere gevallen vindt er een toets in concreto plaats 

die soms beperkt is tot een marginale toets (zie bv. Supra, deel I, nr. 271).1951 

Ten tweede laat het Hof, gelet op de subsidiariteit van de toets (Supra, nr. 654), de beoordeling van 

de concrete belangen in het geding in beginsel over aan de nationale overheden die geacht worden 

hierover beter te kunnen oordelen.  

Ten derde houdt het Hof bij de controle op de afweging van de belangen steeds rekening met alle 

onderscheiden belangen in het geding. Bij tegenstrijdigheid tussen deze belangen, weegt het belang 

van het kind in de balans zwaarder door. In het Belgisch recht oordeelt de rechter steeds in het 

belang van het kind zonder meer (Supra, deel I, nr. 275). Er rust op de rechter aldus geen enkele 

verplichting om rekening te houden met de andere belangen in het geding. De uitzondering hierop 

vormt het adoptierecht alwaar de rechter rekening moet houden met alle wettige belangen (art. 

1231-13 Ger.W.). Aanzet tot aanpassing van deze wijze van toetsing kan ook in de materie van het 

ouderlijk gezag teruggevonden worden in art. 374, § 2, laatste lid BW zoals ingevoegd bij wet van 18 

juli 20061952, m.b.t. de verblijfsregeling.1953 

Afdeling 2. Grondslagen 

§ 1. Artikel 8 EVRM  

A. Algemeen 

657. De begrippen ‘privé-, gezins- en familieleven’ worden autonoom gekwalificeerd door het Hof. 

Interessant daarbij is dat deze begrippen de grondslagen vormen waarop art. 8 EVRM berust. Eens 

het Hof in concreto vaststelt dat een situatie valt onder het begrip ‘privé- of gezins- en familieleven’, 

hetgeen een feitenkwestie is, dient de betrokken lidstaat bepaalde negatieve of positieve 

verplichtingen na te leven ter eerbiediging van voornoemde bepaling. Deze grondslagen staan los 

van de grondslagen die lidstaten hanteren ter eerbiediging van art. 8 EVRM. De begrippen ‘privé-, 

gezins- en familieleven’ worden door het Hof autonoom ingevuld zodat ze niet afhankelijk zijn van 

een eventuele lidstatelijke invulling en alzo bijdragen tot een zekere harmonisering van de wetgeving 

tussen de onderscheiden lidstaten (Supra, nr. 649). 

 

B. De grondslag ‘privéleven’ 

658. De grondslag van het privéleven is nooit door de Commissie of het Hof op uitputtende wijze 

gedefinieerd.1954 Het dekt in eerste instantie de fysieke en de psychologische integriteit van een 
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 Merk op dat het Belgische recht in het licht van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof wel evolueert in de zin van 
een beoordeling in concreto in alle gevallen.  
1952

 BS 4 september 2006. 
1953

 Zie hierover: P. SENAEVE en H. VANBOCKRIJCK, “De wet van 18 juli 2006 op het verblijfsco-ouderschap, de blijvende 
saisine van de jeugdrechtbank en de tenuitvoerlegging van uitspraken aangaande verblijf en omgang”, T.Fam. 2006, (117) 
128-129; I. MARTENS, “Het verblijfsco-ouderschap als prioritair te onderzoeken verblijfsregeling” in P. SENAEVE, F. 
SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), Verblijfsco-ouderschap. Uitvoering en sanctionering van verblijfs- en 

omgangsregelingen. Adoptie door personen van hetzelfde geslacht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (3) 34, nr. 62. 
1954

 Zie uitgebreid: F. SUDRE, “Rapport introductif. La construction par le juge européen du droit au respect de la vie privée” 
in F. SUDRE (ed.), Le droit au respect de la vie privée au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, Droit et 

Justice nr. 63, Brussel, Bruylant, 2005, (11) 11-33 ; A. WILLEM HERINGA en L. ZWAAK, "Right to respect for privacy (article 
8)" in P. VAN DIJCK, F. VAN HOOF, A. VAN RIJN en L. ZWAAK (eds.), Theory and Practice of the European Convention on 
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persoon.1955 Daarnaast kan het ook aspecten van de fysieke en sociale identiteit van een individu 

omvatten.1956 Verder oordeelde het Hof dat ook elementen zoals geslachtsidentificatie, naam, 

seksuele oriëntatie en seksueel leven vallen binnen de persoonlijke levenssfeer beschermd door art. 

8 EVRM.1957 Artikel 8 EVRM beschermt naar het oordeel van het Hof voorts ook het recht op 

zelfontplooiing en het recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen met andere mensen en de 

buitenwereld1958 alsook deze te beëindigen.1959 Het behoud van de mentale stabiliteit is in die 

context een noodzakelijke voorwaarde om effectief te kunnen genieten het recht op eerbiediging 

van het privéleven.1960  

 

In het arrest-Pretty oordeelde het Hof voor het eerst dat hoewel in geen enkele zaak voordien op 

zich een recht op zelfbepaling als vervat in art. 8 EVRM werd erkend, de idee van persoonlijke 

autonomie een belangrijk beginsel is dat de erin vervatte waarborgen onderlijnt.1961  

In het algemeen heeft het Hof gesteld dat privacy een relationeel concept vormt, dat verder gaat dan 

een recht op intimiteit.1962  

659. Onder privéleven vallen ook nauwe persoonlijke banden die (nog) niet onder gezins- en 

familieleven vallen1963, zoals de band tussen een moeder en haar doodgeboren kind dat zij bijna een 

volle zwangerschapsduur in zich heeft gedragen, een naam heeft gegeven en ook begraven heeft1964, 

een gelijkslachtelijke relatie1965, de band tussen een natuurlijke vader en het kind zonder dat er 

emotionele en sociale banden zijn ontstaan tussen beiden1966 of de band tussen een pleegmoeder en 

het kind dat door haar werd verzorgd.1967 In sommige gevallen oordeelt het Hof dat het niet moet 

onderzoeken of de gegeven situatie valt onder gezins- en familieleven, aangezien het in elk geval 

onder het toepassingsgebied van het begrip ‘privéleven’ valt.1968 In andere gevallen preciseert het 

                                                                                                                                                                                     
Human Rights, Antwerpen, Intersentia, 2006, (663) 664-665 ; F. SWENNEN, "Privéleven is personenrecht is familierecht", 
RW 2011-12, 41-48. 
1955

 Zie bv. EHRM nr. 8978/80, 26 maart 1985 (X en Y/Nederland), Publ.Hof, Serie A, Vol. 91, 11, § 22. 
1956

 Zie bv. EHRM nr. 13710/88, 16 december 1992 (Niemietz/Duitsland), Publ.Hof, Serie A, no 251-B, 33-34, § 29; EHRM nr. 
53176/99, 7 februari 2002 (Mikulic/Kroatië), § 53.  
1957

 Zie bv. EHRM nr. 7525/76, 22 oktober 1981 (Dudgeon/V.K.), Publ.Hof, Serie A, Vol. 45, 18-19, § 41; EHRM nr. 13343/87, 
25 maart 1992 (B/Frankrijk), Publ.Hof, Serie A, Vol. 232-C, 53-54, § 63; EHRM nr. 16213/90, 22 februari 1994 
(Burghartz/Zwitserland), Publ.Hof, Serie A, no. 280-B, 28, § 24; EHRM nrs. 42758/98 en 45558/99, 17 februari 2005 (K.A. en 
A.D. /België), § 79. 
1958

 Zie bv. EHRM nr. 13710/88, 16 december 1992 (Niemietz/Duitsland), Publ.Hof, Serie A, Vol. 251-B, 33-34, § 29; EHRM 
nr. 53176/99, 7 februari 2002 (Mikulic/Kroatië), § 53; EHRM nr. 42326/98, 13 februari 2003 (Odièvre/Frankrijk), § 29; EHRM 
nr. 3451/05, 7 mei 2009 (Kalacheva/Rusland), § 27. 
1959

 Zie bv. EHRM nr. 8777/79, 28 november 1984 (Rasmussen/Denemarken), Publ.Cour.eur.D.H., Serie A, nr. 87, § 33. 
1960

 Zie bv. EHRM nr. 44599/98, 6 februari 2001 (Bensaid/V.K.), § 47; EHRM nr. 42326/98, 13 februari 2003 
(Odièvre/Frankrijk), § 29. 
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 EHRM nr. 2346/02, 29 april 2002 (Pretty/V.K.), § 61; Zie ook: EHRM nr. 43546/02, 22 januari 2008 (E.B./Frankrijk (Grote 
Kamer)), § 43; EHRM nr. 57.813/00, 1 april 2010 (S.H. e.a./Oostenrijk), § 58.  
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 P. DE HERT, “Recht op privacy” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel 2. Artikelsgewijze 

Commentaar, Vol. 1, Antwerpen, Intersentia, 2004, (705) 722, nr. 13; Zie ook N. GALLUS, “Les relations parentales et la 
jurisprudence récente de la Cour Européenne des droits de l’homme”, Rev.dr.ULB 2005, (13) 16. 
1963

 EHRM nr. 20578/07, 21 december 2010 (Anayo/Duitsland), § 58. 
1964

 EHRM nr. 77785/01, 2 juni 2005 (Znamenskaya/Rusland), § 27; Zie voor een uitgebreide bespreking van dit arrest: C. 
CASTELEIN en T. WUYTS, “What’s in a name? De moeilijke verhouding tussen juridische persoonlijkheid, akten van de 
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1966

 EHRM nr. 27110/95, beslissing van 29 juni 1999 (Nylund/Finland).  
1967

 Commissie Mensenrechten nr. 8257/78, beslissing van 10 juli 1978 (X./Zwitserland).  
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Hof dat het de zaak onderzoekt vanuit het begrip ‘privéleven’ en niet ‘gezins- of familieleven’.1969 Dit 

alles valt te begrijpen vanuit de verhouding tussen het privéleven en het famlie- en gezinsleven. De 

bescherming van het grondrecht van het privéleven heeft tot doel het individu de vrijheid te laten 

om menselijke contacten en sociale banden uit te bouwen (Supra, nr. 658). Welnu, het grondrecht op 

bescherming van het gezins- en familieleven vormt een specificering van deze vrijheid.1970 De 

rechtspraak van het Hof is op dit punt echter niet steeds even duidelijk.1971 

 

Een bijkomend onderscheid moet gemaakt worden tussen de horizontale band tussen de ouders 

onderling en de verticale band tussen ouder en kind. De Straatsburgse organen oordeelden reeds dat 

de band tussen een vader en zijn buitenhuwelijks kind het gezins- en familieleven raakte van die 

vader, terwijl de band tussen de ouders onderling, bij gebrek aan gemeenschappelijk huishouden en 

samenleving, enkel het privéleven van die ouders raakte.1972  

660. Concreet oordeelde de Straatsburgse organen dat o.m. onder privéleven valt: 

- het recht op eerbied voor de keuze om (genetische1973) ouder of geen (genetische) ouder te 

worden1974; 

- het recht op identiteit1975, waaronder het recht om de identiteit van zijn (biologische) ouder(s) te 

kennen1976 en er een afstammingsband mee te vestigen1977 o.m. wordt begrepen;  

- het recht om een afstammingsband gevestigd op basis van een wettelijk vermoeden1978, een 

erkenning1979 of een gerechtelijke vaststelling1980 weerlegd te zien in het licht van biologische 

bewijzen, zelfs indien de vordering gericht is op de verbreking van bestaande familiale banden1981;  

                                                                                                                                                                                     
(Yildirim/Oostenrijk); EHRM nr. 74826/01, 24 november 2005 (Shofman/Rusland), TJK 2006, 150, met noot G. 
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 P. DE HERT, “Recht op privacy” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel 2. Artikelsgewijze 
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 EHRM nr. 23890/02, 20 december 2007 (Phinikaridou/Cyprus), § 45; EHRM nr. 36498/05, 6 juli 2010 (Backlund/Finland), 
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- het recht van de biologische moeder om een afstammingsband vastgesteld te zien tussen de 

vooroverleden biologische vader en haar doodgeboren kind1982;  

- het recht van de juridische moeder om een afstammingsband vastgesteld te zien tussen haar kind 

en de biologische vader1983; 

- het recht om de beslissing die het pleegkind, dat door verzoekster jarenlang werd opgevoed, terug 

onder de bewaring van de ouders te plaatsen en het aldus te scheiden van haar, te blokkeren1984; 

- het recht van een vader om zijn biologisch vaderschap vastgesteld te zien1985; 

- het recht van de moeder om een juridische of biologische band vastgesteld te zien tussen haar kind 

en een vooroverleden man met wie zij een buitenhuwelijkse relatie had1986; 

- het recht van de biologische vader die zowel juridisch als feitelijk verhinderd werd om 

verantwoordelijkheden op te nemen t.a.v. zijn kinderen, om persoonlijk contact met hen te 

hebben1987; 

- het recht van de (juridisch handelingsonbekwame) biologische vader om zijn kind te erkennen met 

toestemming van de moeder1988.   

661. De grondslag privéleven is in het kader van dit doctoraal onderzoek op meerdere punten 

relevant. Ten eerste is deze grondslag van belang bij de vestiging van een juridische band op initiatief 

van een persoon in de situatie waarin er (nog geen) gezins- en familieleven bestaat. Ten tweede is 

deze grondslag ook relevant bij de verbreking van bestaande juridische banden op intiatief van een 

betrokkene. Ten derde wordt deze grondslag ook gehanteerd bij de bepaling van de identiteit van 
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een persoon. Ten slotte beschermt het privéleven ook de juridisch afgedwongen wijziging van een 

gevestigde feitelijke situatie (bv. pleegzorgsituatie).  

 

C. De grondslag gezins- en familieleven 

662. Het grondrecht gezins- en familieleven beschermt relaties die als bijzonder beschermwaardig 

worden aangevoeld, zoals tussen gehuwden en tussen familieleden. Daarnaast geeft het aan onder 

welke voorwaarden de overheid beperkingen kan aanbrengen aan het gezinsleven.1989  

 

Het Hof bepaalt soeverein tussen welke personen verhoudingen bestaan die beschouwd worden als 

gezins- en familieleven in de zin van art. 8 EVRM.1990 Het betreffen steeds relaties tussen 

volwassenen en kinderen, tussen volwassenen onderling of tussen kinderen onderling.1991 Het 

traditionele Europees gezinsconcept dat gemeen is aan de lidstaten van de Raad van Europa is 

daarbij niet decisief; een samengesteld gezin volgens een ander cultureel patroon, bv. een polygame 

familie, heeft evenveel recht op bescherming.1992 De notie ‘gezin’ waarop artikel 8 EVRM berust, 

houdt, zelfs bij afwezigheid van samenwoning, de band tussen een individu en zijn kind in, ongeacht 

of deze wettelijk of natuurlijk is.1993 

663. De vraag of er gezins- en familieleven bestaat is volgens de rechtspraak van het Hof een 

feitenkwestie die afhangt van het de facto bestaan van nauwe persoonlijke banden.1994 Dit wordt 

beoordeeld a.d.h.v. een aantal factoren en voor iedere zaak afzonderlijk.1995 Artikel 8 EVRM 

veronderstelt het bestaan van een ‘gezin’ of ‘familie’1996 en maakt daarbij geen onderscheid tussen 

onwettige en wettige gezinnen of families.1997 De loutere wens om een familie of gezin te stichten 

wordt niet beschermd door art. 8 EVRM.1998 Evenmin valt de band tussen ouders en volwassen 

kinderen binnen het beschermingsbereik van art. 8 EVRM, tenzij bijkomende factoren van 

afhankelijkheid, andere dan normale emotionele banden, worden aangetoond.1999 In die optiek 
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betekent de volwassenwording op zich niet dat een persoon niet langer recht heeft op enige vorm 

van bescherming van het kerngezin waar hij deel van uitmaakte toen hij nog kind was, zelfs niet 

ingeval hij ondertussen zelf gehuwd is. De graad van materiële of immateriële afhankelijkheid is van 

belang.2000  

 

De concrete beoordeling van de onderscheiden banden wordt hierna, in functie van het onderzoek, 

onderzocht. De klemtoon wordt gelegd op de band tussen volwassene en kind en de gevolgen van de 

band tussen volwassenen onderling op die relatie.  

1. De band tussen volwassene-kind 

a. Vermoede banden van gezins- en familieleven 

664. Het Hof vermoedt2001 dat in bepaalde situaties er de facto nauwe persoonlijke banden 

bestaan tussen een volwassene en een kind die vallen onder het begrip ‘gezins- en familieleven’ in de 

zin van art. 8 EVRM.  

 

In eerste instantie gaat het Hof er van uit dat er tussen een alleenstaande vrouw en het kind van wie 

zij beviel gezins- en familieleven bestaat vanaf de geboorte en door het enkele feit van de geboorte 

uit die vrouw.2002 Dit is maar het geval voor zover de moeder de kinderen van bij de geboorte niet 

achterliet met het oog op adoptie. In die situatie kan er echter nog een potentieel gezins- en 

familieleven bestaan (Infra, nr. 667). 

Ten tweede maakt volgens het Hof een minderjarig kind geboren uit een wettig en niet-geveinsd 

huwelijk van rechtswege deel uit van die relatie. Bijgevolg bestaat er vanaf het ogenblik van geboorte 

en door het loutere feit van geboorte uit het huwelijk, een band tussen hem en zijn ouders die 

“gezins- en familieleven” uitmaakt.2003 Dit geldt zelfs indien de ouders op dat tijdstip niet meer 

samenleven.2004 

Ten derde oordeelt het Hof dat het begrip “gezins- en familieleven” niet alleen op huwelijk 

gebaseerde relaties omvat, maar ook andere de facto bestaande familiale banden kan omvatten 

alwaar de partijen samenleven buiten het huwelijk.2005 Voldoet die relatie aldus aan het vereiste van 

gezins- en familieleven, dan maakt het kind geboren uit die relatie en door het loutere feit van 

geboorte, van rechtswege deel uit van deze gezinskern.2006 Dit geldt zelfs indien de ouders op dat 
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tijdstip niet meer samenleven of hun relatie beëindigd hebben.2007 Bij de beoordeling of de relatie 

voldoet aan “gezins- en familieleven” is de samenleving gedurende enige tijd, inzonderheid ten tijde 

van de verwekking van het kind, van belang. Aangenomen wordt dat uit die samenleving gezins- en 

familieleven is ontstaan indien de samenleving voldoende lang heeft voortgeduurd2008, of wordt 

aangevuld met andere elementen die wijzen op gezins- en familieleven zoals het feit dat de 

verwekking het gevolg is van een gezamenlijke beslissing en de planning om te huwen2009 of de 

geboorte van drie kinderen uit die relatie.2010  

De samenleving is op zich geen noodzakelijke vereiste. Uitzonderlijk kunnen ook andere factoren 

aantonen dat de relatie voldoende stabiliteit2011 (‘constancy’) vertoont om de facto familiale banden 

te creëren, zoals het feit dat er reeds vier kinderen geboren zijn uit die relatie2012 of nog de duur van 

hun relatie, de aard van hun relatie en in het bijzonder of zij van plan waren een kind te krijgen, of de 

vader daarop het kind heeft erkend als zijn kind, de bijdrage bij de verzorging en opvoeding van het 

kind, het regelmatig onderhouden van contacten, hun aangetoonde gelofte naar elkaar toe door 

samen kinderen te hebben of door eender ander middel.2013 Het volstaat evenwel niet om moeder en 

kind op een beperkt aantal tijdstippen te bezoeken opdat de relatie voldoet aan gezins- en 

familieleven.2014 In tegenstelling tot gehuwde ouders, moeten ongehuwde ouders aldus aantonen dat 

hun relatie voldeed aan het vereiste van ‘gezins- en familieleven’.2015 Dit geldt ook voor een 
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gelijkslachtig paar dat een geregistreerd partnerschap afsloot.2016 Eens dit wordt aangetoond, wordt 

vermoed dat het kind geboren uit die relatie de facto persoonlijke nauwe banden heeft t.a.v. beide 

ouders.2017 

b. Bewezen banden van gezins- en familieleven 

i. Bewijs van nauwe persoonlijke banden 

665. Daarbuiten aanvaardt het Hof dat er onder het begrip “gezins- en familieleven” in de zin van 

art. 8 EVRM de facto familiale banden kunnen vallen die bestaan tussen natuurlijke vaders en hun 

kinderen geboren buiten het huwelijk2018 of enige ‘bestendige’ relatie.2019 De bestaande nauwe 

persoonlijke band tussen vader en kind moet bewezen worden.  

 

De facto bestaande banden van family life kunnen ook verzwakken en ontstaan met andere personen 

dan de biologische ouders. Zo oordeelde het Hof in de zaak-Söderbäck2020 dat de familiale band van 

het kind met zijn biologische vader sterk verzwakt was, terwijl het de facto familiale banden had 

opgebouwd met de adoptieve vader. In casu leefde het kind reeds vanaf de geboorte samen met 

haar moeder en vanaf 8 maanden na de geboorte ook met de adoptieve vader, verzorgde de 

adoptieve vader ook mee het kind en beschouwde het kind de adoptieve vader als haar vader. Het 

Hof was in casu van oordeel dat op het tijdstip waarop de adoptie werd ingewilligd, er reeds 5,5 jaren 

de facto familiale banden bestonden tussen moeder en adoptieve vader totdat zij huwden en reeds 

6,5 jaren tussen hem en de geadopteerde dochter (§ 33). De contacten tussen de biologische vader 

en het kind waren in die periode zeer onregelmatig en beperkt in aard en vanaf het tijdstip waarop 

de adoptie werd ingewilligd, heeft hij het kind voor een lange periode zelfs niet meer gezien. Dit lag 

in eerste instantie weliswaar aan persoonlijke problemen, maar vanaf het tijdstip waarop deze 

opgelost waren, duurde het nog bijna drie jaren alvorens hij contact zocht met het kind (§ 32).  

In de zaak-Keegan wees het Hof uitdrukkelijk op het gevaar dat door plaatsing van de kinderen bij de 

potentiële adoptanten, de bestaande banden van familieleven met de biologische vader doorbroken 

kunnen worden en plaats kunnen maken voor nieuwe banden van familieleven met de adoptanten, 

waardoor het belang van het kind ermee gediend kan zijn dat deze nieuwe banden niet meer worden 

doorbroken (§ 55).2021 Het Hof nam in die zaak het bestaan van de facto banden van gezins- en 

familieleven aan niettegenstaande de relatie tussen de ouders op het tijdstip van geboorte reeds 

verbroken was. De ouders hadden samen besloten tot het hebben van een kind en waren een jaar 

lang verloofd geweest (§ 6). Toen de moeder haar ex-partner op de hoogte bracht van het feit dat zij 

het kind ging afstaan ter adoptie, ondernam die al het mogelijke om tot voogd over het kind 

aangewezen te worden (§§ 8-15) . 
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In de zaak-Emonet e.a.2022 leidde het Hof uit de samenleving gedurende 6 jaar van een geadopteerd 

kind met haar biologische moeder en de partner (adoptant) er van, die ze beschouwde alszijnde haar 

vader, het bestaan van de facto familiale banden tussen hen af, hoewel het kind niet was geboren uit 

die relatie (§ 37). 

In de zaak-Rózanski wees het Hof er op dat het kind was geboren uit een relatie van de beweerde 

biologische vader en de moeder die minstens vier jaren had geduurd. Onmiddellijk na beëindiging 

van die relatie stelde de beweerde vader een vordering tot vaststelling van zijn vaderschap in op 

grond van het feit dat hij de biologische vader was. Nadat hij alle contact met het kind verloor, 

ondernam hij meerdere stappen om zijn vaderschap alsnog juridisch te laten erkennen. Van belang is 

volgens het Hof dat hij hierdoor het bewijs leverde van aantoonbare interesse en engagement naar 

het kind toe, zowel vóór als na de geboorte zodat de zaak viel binnen het toepassingsgebied van het 

gezins- en familieleven in de zin van art. 8, § 1 EVRM.2023 

In de zaak-Hülsmann twijfelde het Hof of de man wel voldoende aantoonbare belangstelling en 

engagement zowel vóór als na geboorte van het kind vertoonde. De man had moeder en kind 

verschillende keren bezocht op eigen initiatief en trachtte het vaderschap van het kind te erkennen. 

Hij zette dit kracht bij door een procedure op te starten tot erkenning van zijn biologisch vaderschap 

en regelmatige omgang, maar deed dit pas toen het kind al twee jaar oud was. In het geheel bekeken 

had de man wel een zekere belangstelling voor het kind. Het Hof betwijfelde of dit voldoende was. 

De nationale hoven en rechtbanken oordeelden van niet. Het Hof sloot zich aan bij deze vaststelling 

na onderzocht te hebben dat de procedurele rechten van de man vervat in art. 8 EVRM niet 

geschonden waren. Het besluitvormingsproces was eerlijk en op een wijze die gepaste eerbied 

vertoont voor de belangen beschermd door art. 8 EVRM.2024 

ii. Relevantie van biologische banden 

666. Hoewel de biologische band tussen een vader en een kind een (belangrijke) factor vormt bij 

de beoordeling van (potentieel)2025 gezins- en familieleven2026, is ze niet doorslaggevend.2027 

 

In de zaak-X, Y en Z oordeelde het Hof dat er tussen een vrouw-naar-man transseksueel en het kind 

verwekt bij zijn vrouwelijke partner door middel van KID ‘gezins- en familieleven’ bestond. Het Hof 

onderzocht daarvoor de hoger aangehaalde criteria (Supra, nr. 664). Vergelijkbaar hiermee is de 

zaak-Söderbäck alwaar het Hof het bestaan van de facto familiale banden tussen een adoptieve 

vader en het kind nog vóór de totstandkoming van de adoptie reeds aanvaardde (Supra, nr. 665).2028  

In de zaak-J.R.M. oordeelde de Commissie dat de spermadonor die vóór de geboorte met de moeder 

en haar partner had afgesproken geen verantwoordelijkheid over het kind te zullen opnemen en kort 

na de geboorte enkele maanden op geregelde basis contact had met het kind, geen ‘familie- of 
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gezinsleven’ had met het kind. Enerzijds volstaat de hoedanigheid van spermadonor niet om een 

recht op eerbiediging van het gezins- en familieleven met het kind te doen ontstaan. Anderzijds 

waren de contacten na de geboorte te beperkt in intensiteit en duur. Daarbij wees de Commissie er 

nog op dat hij geen enkele bijdrage, noch financieel noch op andere wijze, had geleverd aan de 

opvoeding van het kind.2029  

In de zaak-K. en T. beklemtoonde het Hof dat van belang is het al dan niet daadwerkelijk bestaan van 

de facto nauwe persoonlijke banden, hetgeen in essentie een feitenkwestie is. Hoewel de partner 

van de moeder niet de biologische vader was van het kind, oordeelde het Hof dat aangezien hij had 

samengeleefd met de moeder en het kind, alvorens het werd geplaatst, en er vóór de geboorte van 

hun gemeenschappelijk kind een gezin mee had gevormd met de duidelijke intentie om verder 

samen te leven, er weldegelijk ‘gezins- en familieleven’ bestond tussen die partner en dat kind.2030  

In de zaak-Lebbink oordeelde het Hof dat het louter biologische vaderschap zonder verdere feitelijke 

of wettelijke elementen die wezen op het bestaan van de facto nauwe persoonlijke banden niet 

volstonden om de bescherming van art. 8 EVRM te genieten. Een niet-erkennende man moet kunnen 

aantonen dat hij blijk heeft gegeven van belangstelling en engagement met betrekking tot het kind 

zowel vóór als na de geboorte.2031  

Voorts oordeelde de Straatsburgse organen dat hoewel het recht op adoptie niet wordt gewaarborgd 

door het Verdrag, de banden tussen een adoptant en een adoptiekind in beginsel van dezelfde aard 

zijn als familiale banden beschermd door art. 8 EVRM.2032 

Ten slotte oordeelde het EHRM in een ontvankelijkheidsbeslissing2033 dat een kind verwekt door 

middel van KID ten gevolge van een gezamenlijke beslissing van de moeder en haar lesbische partner 

die een duurzame relatie hebben en gezamenlijk het kind sinds de geboorte groot hebben gebracht 

en gezamenlijk ook actief in de opvoeding betrokken zijn, het kind gezins- en familieleven heeft t.a.v. 

beide partners. In het daaropvolgende arrest van het EHRM werd de vaststelling echter beperkt tot 

het feit dat deze situatie zich onder de invloedsfeer van artikel 8 EVRM bevindt.2034  

iii. Bewijs van potentieel gezins- en familieleven 

667. Volgens de rechtspraak van de Straatsburgse organen kan art. 8 EVRM niet worden 

geïnterpreteerd in die zin dat het enkel gezins- en familieleven dat reeds bestaat beschermt, maar 

omvat het ook de potentiële relatie die zich mogelijkerwijze zou kunnen ontwikkelen tussen een 

natuurlijke vader en een kind geboren buiten het huwelijk. Twee factoren spelen daarbij een rol: de 

aard van de relatie tussen de natuurlijke ouders en de aangetoonde belangstelling voor en 

                                                           
2029

 Commissie Mensenrechten nr. 16944/90, beslissing van 8 februari 1993 (J.R.M./Nederland), § 1. 
2030

 EHRM (Grote Kamer) nr. 25702/94, 12 juli 2001 (K en T./Finland), § 150. 
2031

 EHRM nr. 45582/99, 1 juli 2004 (Lebbink/Nederland), § 37; Zie ook EHRM nr. 33375/03, beslissing van 18 maart 2008 
(Hülsmann/Duitsland); EHRM nr. 20578/07, 21 december 2010 (Anayo/Duitsland), § 56; EHRM nr. 35637/03, 3 februari 
2011 (Sporer/Oostenrijk), § 70. 
2032

 Commissie Mensenrechten nr. 8482/74, beslissing van 10 juli 1975 (X/België en Nederland), § 2; Commissie 
Mensenrechten nr. 9993/82, beslissing van 5 oktober 1982 (X./Frankrijk); EHRM nr. 78028/01 en 78030/01, 22 juni 2004 
(Pini e.a./Roemenië), § 140; EHRM (Grote Kamer) nr. 43546/02, 22 januari 2008 (E.B./Frankrijk), § 41; EHRM nr. 76240/01, 
28 juni 2007 (Wagner en J.M.W.L./Luxemburg), §§ 117 en 121.   
2033

 EHRM nr. 25951/07, beslissing van 31 augustus 2010 (Gas et Dubois/Frankrijk). 
2034

 EHRM nr. 25951/07, 15 maart 2012 (Gas et Dubois/Frankrijk), § 37. De situatie van de verzoekers maakt ‘gezinsleven’ 
uit in de zin van art. 8 EVRM. Daarenboven valt de seksuele geaardheid onder de persoonlijke levenssfeer beschermd door 
art. 8 EVRM. 
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engagement van de natuurlijke vader jegens zijn kind zowel vóór als na de geboorte.2035 In die 

situatie valt de onderlinge relatie tussen de natuurlijke vader en de bio-fysiologische moeder niet 

onder het begrip ‘gezins- en familieleven’ waardoor het kind niet vanaf de geboorte en door het 

enkele feit van geboorte uit die relatie gezins- en familieleven heeft met beide ouders. Er dienen 

bijgevolg potentiële banden van gezins- en familieleven aangetoond te worden.  

 

In die optiek oordeelde de Commissie in de zaak-M.B. dat uit een relatie die 6 à 7 maanden had 

geduurd, waarbij de partners niet hebben samengewoond, het feit dat de zwangerschap niet gepland 

was en de (beweerde) natuurlijke vader het kind niet had gezien noch enige emotionele band met 

haar had gevormd, er geen potentieel gezins- en familieleven in de zin van art. 8 EVRM was ontstaan 

tussen die (beweerde) natuurlijke vader en het kind. Bovendien beweerde de bio-fysiologische 

moeder dat haar echtgenoot de vader was van het kind en niet de verzoeker.2036 In dezelfde zin 

oordeelde het Hof in de zaak-Nylund dat hoewel de (beweerde) natuurlijke vader met de moeder 

verloofd was op het tijdstip waarop ze zwanger werd en de moeder niet akkoord ging met het feit 

dat hij banden zou ontwikkelen met het kind, het Hof er niet over heen kon kijken dat hij het kind 

nooit had gezien, noch enige emotionele band ermee had gevormd. Ten slotte ontkende de bio-

fysiologische moeder dat verzoeker de vader was van het kind.2037  

Omgekeerd besloot het Hof in de zaak-Lebbink dat er wel gezins- en familieleven bestond tussen de 

biologische vader en het kind, nu het kind geboren werd uit een waarachtige relatie tussen de 

moeder en de biologische vader die drie jaren had geduurd en dit tot op het tijdstip waarop het kind 

16 maanden oud was en de biologische vader tot toeziende voogd werd benoemd toen het kind 7 

maanden oud was. Verder stelde het Hof vast dat hoewel de ouders nooit hadden samengeleefd, de 

biologische vader bij de geboorte aanwezig was, vanaf de geboorte tot het einde van de relatie op 

onregelmatige tijdsintervallen het kind bezocht, enkele keren zijn luier had ververst en op 

verschillende tijdstippen contact had met de moeder over de gehoorbeschadiging van het kind.2038 In 

dezelfde zin oordeelde het Hof dat een kind geboren uit een relatie die minstens vier jaren had 

geduurd en waarbij de (beweerde) biologische vader zo snel als mogelijk herhaaldelijk zijn 

vaderschap wilde laten vaststellen, zelfs nadat hij alle contact met het kind had verloren, er tussen 

die man en het kind een potentieel ‘gezins- en familieleven’ bestond. Naar het oordeel van het Hof 

had die man aangetoond belangstelling te hebben en zich te engageren voor het kind, zowel vóór als 

na de geboorte.2039  

Ook de moeder kan een potentieel gezins- en familieleven hebben met het kind. In de zaak-

Todorova2040 onderzocht het Hof eerst of er geen gezins- en familieleven was ontstaan. In dat 

verband stelde het Hof vast dat de moeder na afstand te hebben gedaan van de kinderen, ze nooit 

erkend heeft en er nooit een gezinskern mee heeft gevormd (§ 51). Vervolgens onderzocht het Hof of 
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 Commissie Mensenrechten nr. 22920/93, beslissing van 6 april 1994 (M.B./V.K.); EHRM nr. 27110/95, beslissing van 29 
juni 1999 (Nylund/Finland); EHRM nr. 45582/99, 1 juli 2004 (Lebbink/Nederland), § 36; EHRM nr. 55339/00, beslissing van 
10 maart 2005 (Rózanski/Polen); EHRM nr. 33375/03, beslissing van 18 maart 2008 (Hülsmann/Duitsland); EHRM nr. 
20578/07, 21 december 2010 (Anayo/Duitsland), § 57. 
2036

 Commissie Mensenrechten nr. 22920/93, beslissing van 6 april 1994 (M.B./V.K.). 
2037

 EHRM nr. 27110/95, beslissing van 29 juni 1999 (Nylund/Finland). 
2038

 EHRM nr. 45582/99, 1 juli 2004 (Lebbink/Nederland),§§ 38-39. Het Hof oordeelde in casu dat “there existed – in 

addition to biological kinship – certain ties between the applicant and Amber wich were sufficient to attract the protection 

of Article 8 of the Convention.” (§ 40). 
2039

 EHRM nr. 55339/00, 18 mei 2006 (Rózanski/Polen), § 64. 
2040

 EHRM nr. 33932/06, 13 januari 2009 (Todorova/Italië).  
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andere relevante elementen aantonen dat de betreffende relatie voldoende bestendig en gewichtig 

is om feitelijke gezinsbanden te creëren. Ook op dit punt stelde het Hof vast dat bij afwezigheid van 

samenleving of het de facto bestaan van voldoende nauwe banden tussen verzoekster (de moeder) 

en het kind, geen sprake kan zijn van gezins- en familieleven (§ 52). Onder verwijzing naar hoger 

aangehaalde zaken merkte het Hof op dat potentiële banden van gezins- en familieleven die zouden 

kunnen ontstaan volstaan voor de toepassing van artikel 8 EVRM (§ 53). In dat verband merkte het 

Hof op dat de moeder gevraagd had om de kinderen te ontmoeten vier dagen na de geboorte en dat 

zij twee maanden later een verzoek tot opschorting van de procedure inzake adoptie had ingediend. 

Hoewel dit verzoek werd afgewezen omdat de kinderen reeds geplaatst waren met het oog op 

adoptie, oordeelde het Hof dat het belang dat de moeder voor de kinderen behield niet genegeerd 

kon worden evenals de potentiële relatie die zich zou kunnen ontwikkelen tussen haar en de 

kinderen ingeval zij in de mogelijkheid was geweest haar keuze in vraag te stellen voor de rechtbank 

(§ 54). Om die reden overwoog het Hof dat de band tussen verzoekster en haar kinderen het gezins- 

en familieleven raakte in de zin van art. 8 EVRM (§ 55). 

668. Nog volgens het Hof vallen niet alle wensen om een familie- en gezinleven te vormen volledig 

buiten de draagwijdte van art. 8 EVRM. Zoals hiervoor aangegeven, worden ook potentiële relaties 

tussen een kind geboren buiten het huwelijk en zijn natuurlijke vader beschermd door art. 8 EVRM of 

kan deze bepaling worden toegepast op relaties die ontstaan uit een wettelijk en oprecht huwelijk, 

zelfs indien familie- of gezinsleven nog niet volledig is gevestigd.2041  

 

In diezelfde optiek oordeelde het Hof dan ook dat een adoptie die overeenkomstig de nationale en 

internationale bepalingen terzake totstandkwam en hoewel gezins- en familieleven nog niet volledig 

gevestigd was in deze zaak, aangezien verzoekers niet hadden samengeleefd met de door hen 

geadopteerde kinderen of dat de facto voldoende nauwe banden vóór of na de adoptieuitspraken 

werden gecreëerd, er toch voldoende aanwijzingen waren om de bescherming van het gezins- en 

familieleven als bedoeld in art. 8 EVRM te genieten. In casu merkte het Hof op dat door de kinderen 

louter te selecteren op basis van een foto zonder enig reëel contact ermee te hebben gehad dat hen 

zou voorbereiden voor een adoptie, de adoptanten louter de procedure volgden die door de Staat 

was georganiseerd voor dergelijke zaken. Verder bleek uit het bewijs voorgebracht voor het Hof dat 

de adoptanten zichzelf steeds beschouwden als de ouders van de geadopteerden en zich ook zo t.a.v. 

hen gedraagden door de enige mogelijkheid die hen openstond, nl. door hen brieven te schrijven in 

hun moedertaal.2042  

c. Tijdstip van ontstaan van gezins- en familieleven 

669. Gezins- en familieleven tussen ouders en kind ontstaat in beginsel op het tijdstip van 

geboorte. Voor een kind geboren uit een relatie die beantwoordt aan gezins- en familieleven is dit 

van rechtswege door het loutere feit uit die relatie te zijn geboren (Supra, nr. 664). In de andere 

gevallen moet dit worden beoordeeld op het tijdstip van de inmenging aan de hand van het bestaan 

van de facto persoonlijke nauwe banden (Supra, nr. 665). Dergelijke banden kunnen niet ontstaan 
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 EHRM (Plenaire) nrs. 9214/80, 9473/81 en 9474/81, 28 mei 1985 (Abdulaziz, Cabales en Balkandali/V.K.), § 62; Zie ook: 
EHRM (Grote Kamer) nr. 43546/02, 22 januari 2008 (E.B./Frankrijk), § 41.  
2042

 EHRM nrs. 78028/01 en 78030/01, 22 juni 2004 (Pini e.a./Roemenië), §§ 144-148. 
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ingeval het kind dood wordt geboren en de biologische vader reeds van de moeder de facto 

gescheiden was vóór de geboorte en kort nadien overleed.2043  

 

d. Gezins- en familieleven t.a.v. derden 

670. Naar het oordeel van de Straatsburgse organen vallen onder ‘gezins- en familieleven’ ook 

banden tussen naaste verwanten2044, zoals bv. tussen grootouders en kleinkinderen, aangezien die 

een belangrijke rol kunnen spelen in het gezins- en familieleven.2045 Opnieuw beoordelen de 

Straatsburgse organen het de facto bestaan van voldoende nauwe banden van ‘gezins- en 

familieleven’ voor iedere zaak afzonderlijk a.d.h.v. een aantal factoren2046, waaronder het 

samenleven één er van is. In die optiek oordeelde de Straatsburgse organen dat ingeval het kleinkind 

sedert de geboorte een viertal jaren heeft samengeleefd met een grootouder die het verzorgde 

gedurende deze periode, nadien op geregelde wijze contacten ermee onderhield en de grootouder 

blijvende belangstelling aantoonde omtrent haar welzijn en toekomst, er nauwe familiale banden 

bestonden tussen die grootouder en het kleinkind die vallen binnen het concept “gezins- en 

familieleven” zoals gewaarborgd door art. 8 EVRM.2047 In het arrest-Marckx nam het Hof het bestaan 

van dergelijke banden aan zonder dat de grootouders partij waren in het geding, aangezien de 

ontstentenis van een bestaande relatie niet werd aangetoond en de informatie verkregen uit de 

hoorzittingen liet uitschijnen dat dergelijke relatie wel bestond t.a.v. een tante.2048 Gepreciseerd 

moet worden dat in deze zaak werd aangenomen dat de ontwikkeling van banden van gezins- en 

familieleven tussen een ongehuwde moeder en haar kind dat ze heeft erkend, verhinderd kunnen 

worden ingeval het kind geen lid wordt van de familie van de moeder en ingeval de vestiging van 

afstammingsbanden enkel gevolgen genereert tussen hun beiden (§ 45).  

 

In normale omstandigheden is de relatie tussen grootouders en kleinkinderen van een andere aard 

en intensiteit dan de relatie tussen ouder en kind. Dit verschil is van fundamenteel belang.2049 

671. In de rechtsleer wordt aangenomen dat er ook nauwe persoonlijke banden tussen feitelijke 

opvoeders zoals pleegouders en een kind kunnen bestaan die ‘gezins- en familieleven’ in de zin van 

art. 8 EVRM uitmaken.2050 Tot op heden catalogeerde de Straatsburgse organen dit evenwel onder 
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 EHRM nr. 77785/01, 2 juni 2005 (Znamenskaya/Rusland), § 27.  
2044

 Van belang is het behoren tot hetzelfde ‘huishouden’: A. WILLEM HERINGA en L. ZWAAK, “Right to respect for privacy 
(article 8)” in P. VAN DIJCK, F. VAN HOOF, A. VAN RIJN en L. ZWAAK (eds.), Theory and Practice of the European Convention 

on Human Rights, Antwerpen, Intersentia, 2006, (663) 694; Zie ook: N. GALLUS, “Les relations parentales et la jurisprudence 
récente de la Cour Européenne des droits de l’homme”, Rev.dr.ULB 2005, (13) 24. 
2045

 EHRM nr. 6833/74, 13 juni 1979 (Marckx/België), Publ.Hof, Serie A, Vol. 31, § 45; Zie bv. ook EHRM nr. 
40/1997/824/1030, 9 juni 1998 (Bronda/Italië); EHRM nr. 25651/94, 27 april 2000 (L./Finland), § 101; EHRM nrs. 39221/98 
en 41963/98, 13 juli 2000 (Scozzari en Giunta/Italië), § 221; EHRM nr. 69498/01, 13 juli 2004 (Pla en Puncernau/Andorra), § 
26.  
2046

 Zie bv. Commissie Mensenrechten nr. 9492/81, beslissing van 14 juli 1982 (X./V.K.), in casu handelde het over de vraag 
of ertussen een kind en verwanten een band van ‘gezins- en familieleven’ bestond. De Commissie oordeelde echter dat te 
weinig gegevens aantonen dat die band bestaat.   
2047

 Commissie Mensenrechten nr. 12763/87, beslissing van 14 juli 1988 (Lawlor/V.K.), § 2.  
2048

 EHRM nr. 6833/74, 13 juni 1979 (Marckx/België), Publ. Hof, Serie A, Vol. 31, § 46. 
2049

 Commissie Mensenrechten nr. 12763/87, beslissing 14 juli 1988 (Lawlor/V.K.), § 2; Zie ook: EHRM (Plenaire) nr. 
9749/82, 8 juli 1987 (W./V.K.), § 59. 
2050

 S. MOSSELMANS, “Een evolutie op het terrein van het ouderlijk gezag, het omgangsrecht, het hoorrecht van 
minderjarigen en het recht op informatie van ouders en hun minderjarige kinderen. Het E.V.R.M., “The recommendation on 
parental responsabilities” en het I.V.R.K. als leidraad?”, TPR 1997, (543) 546, nr. 4; A. WILLEM HERINGA en L. ZWAAK, “Right 
to respect for privacy (article 8)” in P. VAN DIJCK, F. VAN HOOF, A. VAN RIJN en L. ZWAAK (eds.), Theory and Practice of the 

European Convention on Human Rights, Antwerpen, Intersentia, 2006, (663) 693; Zie ook in Nederland: C.J. FORDER, “Het 
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privéleven (Supra, nr. 660). In het licht van de rechtspraak aangaande de adoptie door stiefouders 

(Supra, nr. 665) en de langdurige plaatsingen met het oog op een adoptie (Infra, nr. 732) lijkt het zeer 

waarschijnlijk dat het Hof in de toekomst oordeelt dat dergelijke feitelijke affectieve zorgrelatie kan 

vallen onder gezins- en familieleven. Dit moet genuanceerd worden. Van belang is de 

totstandkoming van nieuwe alsook de doorbreking van oude nauwe persoonlijke banden die gezins- 

en familieleven vormen. Niet uitgesloten lijkt dat het Hof, ingeval aan die eis niet voldaan is, van 

oordeel is dat de nieuw totstandgekomen banden van gezins- en familieleven verschillen in aard en 

intensiteit zoals het geval is bij o.m. de band tussen grootouders en kleinkinderen. De rechtsgevolgen 

die uit deze band voortspruiten zijn dan eveneens verschillend. 

 

e. Verbreking van banden van gezins- en familieleven 

672. De banden van gezins- en familieleven kunnen in uitzonderlijke omstandigheden doorbroken 

worden. Het Hof onderzoekt daarvoor de gebeurtenissen die zich na de geboorte van het kind 

voordoen. Vast staat dat aangetoonde ernstige belangstelling of opgenomen 

verantwoordelijkheid2051 leiden tot de vaststelling dat die band nog bestaat, zelfs indien het kind 

reeds lange tijd niet meer samenwoont met die persoon2052 of er zelfs nooit mee heeft 

samengewoond.2053 Een plaatsingsmaatregel verbreekt op zich niet de banden van gezins- en 

familieleven.2054 Die band gaat evenmin verloren ingeval de moeder kort na de geboorte de 

toestemming gaf tot adoptie en deze enkele maanden later wenst in te trekken.2055 Of het gezins- en 

familieleven nog bestaat wordt beoordeeld op het tijdstip van de inmenging door de overheid.2056 

Van belang zijn wie het initiatief nam voor de scheiding in het verleden, de aard van de voortdurende 

banden en de familiale tradities binnen de religieuze, etnische en/of culturele gemeenschap waartoe 

de persoon in kwestie behoort.2057  

 

f. De rol van het belang van het kind 

673. Sommige auteurs2058 wijzen er op dat de Straatsburgse jurisprudentie te weinig aandacht 

besteedt aan het belang van het kind. Voorgesteld wordt om dit belang zwaarder te laten wegen bij 

                                                                                                                                                                                     
gezin in internationale verdragen”, RM Themis 1997, (130) 133 met verwijzing in voetnoot 31 naar o.m. de arresten HR 6 
november 1987, NJ 1988, 829, HR 10 maart 1989, NJ 1990, 24; HR 23 maart 1990, NJ 1991, 149 en 150.  
2051

 EHRM nr. 6833/74, 13 juni 1979 (Marckx/België), Publ.Hof, Serie A, Vol. 31, § 31, alwaar het Hof erop wijst dat de 
moeder zich na de geboorte onafgebroken om het kind heeft bekommerd waardoor het gezins- en familieleven bestond en 
nog bestaat. 
2052

 EHRM nr. 19823/92, 23 september 1994 (Hokkanen/Finland), Publ.Hof, Serie A, nr. 299-A, § 54; EHRM nr. 23218/94, 19 
februari 1996 (Gül/Zwitserland), § 33; EHRM nr. 33711/96, 5 november 2002 (Yousef/Nederland), § 51. 
2053

 EHRM nr. 10730/84, 21 juni 1988 (Berrehab/Nederland), Publ.Eur.Court H.R., Serie A, nr. 138, § 21, alwaar het Hof 
oordeelde dat die band verbroken kan worden, maar dit in casu niet het geval was doordat, hoewel de ouders sedert de 
geboorte niet meer samenleefden, de vader het omgangsrecht op zeer frequente en regelmatige wijze uitoefende t.a.v. zijn 
dochter.  
2054

 EHRM (Plenaire) nr. 9749/82, 8 juli 1987 (W./V.K.), § 59; A. WILLEM HERINGA en L. ZWAAK, “Right to respect for privacy 
(article 8)” in P. VAN DIJCK, F. VAN HOOF, A. VAN RIJN en L. ZWAAK (eds.), Theory and Practice of the European Convention 

on Human Rights, Antwerpen, Intersentia, 2006, (663) 693 en de aldaar aangehaalde referenties.  
2055

 EHRM nr. 4261/02, beslissing van 22 mei 2007 (V.S./Duitsland); EHRM nr. 35991/04, 10 januari 2008 (Kearns/Frankrijk), 
§ 72. 
2056

 EHRM (Grote Kamer) nr. 25702/94, 12 juli 2001 (K and T/Finland), § 150. 
2057

 A. WILLEM HERINGA en L. ZWAAK, “Right to respect for privacy (article 8)” in P. VAN DIJCK, F. VAN HOOF, A. VAN RIJN 
en L. ZWAAK (eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Antwerpen, Intersentia, 2006, (663) 
694-695 en de aldaar aangehaalde referenties.  
2058

 P. DE HERT, “Recht op privacy” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel 2. Artikelsgewijze 

Commentaar, Vol. 1, Antwerpen, Intersentia, 2004, (705) 744, nr. 27, en de aldaar aangehaalde referenties. 
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gezinsrechtelijke vraagstukken en onder meer bij de vraag of er überhaupt wel sprake is van een 

gezinsleven. Deze stelling kan evenwel niet worden gevolgd. Zoals het Hof aangeeft (Supra, nr. 663) 

hangt het bestaan van “gezins- en familieleven” af van de facto bestaande persoonlijke nauwe 

banden tussen individuen. Dit is een grondslag alwaar geen ruimte is voor een belangenafweging. 

Het Hof stelt enkel het bestaan of niet bestaan er van vast. Eens vastgesteld, worden er 

rechtsgevolgen aan gehecht alwaar het belang van het kind in concreto een rol kan spelen. Bij 

afwezigheid van gezins- en familieleven rusten er op de Staat geen positieve en negatieve 

verplichtingen en hoeven er aan de situatie geen rechtsgevolgen gehecht te worden. 

 

g. Medisch begeleide voortplanting 

674. In de zaak-Dickson oordeelde de Grote Kamer van het Hof voor het eerst dat het recht op 

eerbied voor de beslissing om genetisch ouder te worden niet enkel het privéleven, maar ook het 

gezins- en familieleven, aanbelangt.2059 Opgemerkt moet worden dat het om de gezamenlijke 

beslissing van een paar handelde. De relatie viel onder de grond gezins- en familieleven in de zin van 

art. 8 EVRM, te meer nu de leden gehuwd waren, en dit niettegenstaande de gevangenschap van de 

man. 

 

In de zaak-S.H. e.a. oordeelde het Hof dat het recht van een paar om een kind te verwekken door 

middel van medisch begeleide voortplanting duidelijk een uitdrukking is van privé-, gezins- en 

familieleven.2060 

h. Besluit 

675. Uit het voorgaande volgt dat “gezins- en familieleven” bestaat tussen personen die de facto 

in nauwe persoonlijke betrekking t.a.v. elkaar staan. De kern van deze band lijkt de affectieve 

zorgrelatie te zijn. Het Hof beoordeelt het bestaan er van op het tijdstip van de inmenging door de 

overheid.  

 

De Straatsburgse organen zijn van oordeel dat een vrouw die van het kind bevalt van rechtswege 

‘gezins- en familieleven’ heeft met het kind vanaf het tijdstip van geboorte, tenzij deze vrouw 

anoniem beviel met het oog op het afstaan van het kind. Langs vaderszijde wordt dit beoordeeld 

a.d.h.v. de aard van de relatie die tussen hem en de bio-fysiologische moeder bestond op het tijdstip 

van verwekking en tijdens de zwangerschap. Ingeval het kind wordt geboren uit een relatie die te 

kwalificeren valt onder “gezins- en familieleven”, maakt het kind van rechtswege deel uit van die 

familiale relatie en dit door het loutere feit daaruit te zijn voortgesproten. De aard van de relatie 

tussen moeder en haar partner2061 vóór de geboorte is aldus van doorslaggevend belang. Voldoet de 

relatie niet aan de eisen van gezins- en familieleven, dan moet de band tussen man en kind worden 

beoordeeld aan de hand van de feiten van de zaak. Naast de aard van de relatie spelen de 

                                                           
2059

 EHRM (Grote Kamer) nr. 44362/04, 4 december 2007 (Dickson/V.K.), §§ 66 en 70, in casu handelde het om een gehuwd 
paar waarvan de man wegens een zwaar misdrijf een lange gevangenisstraf moest uitzitten. Beiden wilden door middel van 
KI een kind verwekken. Voor het paar was dit vrijwel de enige manier om samen nog een genetisch verwant kind te kunnen 
krijgen. 
2060

 EHRM nr. 57813/00, 1 april 2010 (S.H. e.a./Oostenrijk), § 60. De Grote Kamer bevestigde het arrest op dit punt: EHRM 
(Grote Kamer) nr. 57813/00, 3 november 2011 (S.H. and others/Oostenrijk), § 82. 
2061

 In het licht van de ontvankelijkheidsbeslissing EHRM nr. 25951/07, beslissing van 31 augustus 2010 (Gas en 
Dubois/Frankrijk) kan dit zowel een mannelijke als vrouwelijke partner zijn.  
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samenleving en het bestaan van banden van verwantschap daarbij een belangrijke rol, zonder 

evenwel doorslaggevend te zijn. Van wezenlijk belang lijkt de effectieve omgang met het kind na de 

geboorte, de aarde en omvang van de aangetoonde belangstelling voor het kind, de belofte om 

verantwoordelijkheden op te nemen vóór geboorte en de daadwerkelijk opgenomen 

verantwoordelijkheden t.a.v. het kind na de geboorte. In dit verband kan opgemerkt worden dat art. 

8 EVRM ook de potentiële banden van gezins- en familieleven die kunnen ontstaan, beschermd. Dit is 

van belang in die situaties waarin het voor de (adoptieve) ouder(s) vrijwel onmogelijk was om reeds 

directe contacten te onderhouden met het kind. Die onmogelijkheid moet voortvloeien uit de 

houding van de andere ouder of de overheid.  

Impliciet geeft deze grondslag aan dat de wil en het daadwerkelijk opnemen van 

verantwoordelijkheden een belangrijke factor vormen bij het ontstaan van gezins- en familieleven. 

De totstandgekomen banden kunnen uitzonderlijk ook worden verbroken. De Straatsburgse organen 

onderzoeken de banden van affectie tussen de ouder en het kind alsook de belangstelling en inzet 

van de ouder voor het kind.  

Verder aanvaarden de Straatsburgse organen dat ook tussen naaste verwanten en het kind banden 

van ‘gezins- en familieleven’ kunnen bestaan die worden beschermd door art. 8 EVRM. De aard en 

intensiteit van deze banden verschilt evenwel in beginsel van die tussen ouder(s) en kind. 

Ten slotte wordt zelfs de keuze van een paar om een genetisch aan beiden verwant kind te 

verwekken onder het gezins- en familieleven van dat paar gekwalificeerd. Weliswaar betreft het in 

die situatie niet de daadwerkelijke band tussen ouder en kind, maar vormt het een aanzet tot het 

ontstaan van het kind en aldus ook van die band.  

2. De band tussen volwassenen 

a. Relevantie 

676. De band tussen volwassenen is relevant, aangezien die band een belangrijke impact heeft op 

de band tussen ouders en kind. Een kind geboren uit een relatie die beantwoordt aan ‘gezins- en 

familieleven’, maakt vanaf het tijdstip van geboorte en door het loutere feit uit die relatie te zijn 

geboren, deel uit van het gezins- en familieleven (Supra, nr. 664). Aldus rijst de vraag naar de relaties 

die volgens de Straatsburgse organen voldoen aan de vereisten van ‘gezins- en familieleven’. 

 

b. Ongelijkslachtige relatie 

 

677. Vast staat dat huwelijkse relaties tussen een man en een vrouw geacht worden te voldoen 

aan het vereiste van ‘gezins- en familieleven’.2062 Dit geldt ook voor buitenhuwelijkse relaties tussen 

een man en een vrouw, voor zover uit een aantal elementen de stabiliteit in hun relatie kan afgeleid 

worden (Supra, nr. 664).2063  

 

                                                           
2062

 Zie bv. EHRM nr. 19823/92, 23 september 1994 (Hokkanen/Finland), Publ.Hof, Serie A, nr. 299-A, § 54; EHRM nr. 
23218/94), 19 februari 1996 (Gül/Zwitserland), Reports of Judgments and Decisions 1996-I, § 32. 
2063

 Zie bv. EHRM nr. 18535/91, 27 oktober 1994 (Kroon e.a./Nederland), Publ.Hof, Serie A, nr. 297-C, § 30; EHRM (Plenaire) 
nr. 9697/82, 18 december 1986 (Johnston e.a./Ierland), § 56; EHRM nr. 77785/01, 2 juni 2005 (Znamenskaya/Rusland), § 
26. 
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c. Gelijkslachtige relatie 

 

678. De Straatsburgse organen oordeelden tot voor kort nog dat de bescherming van duurzame 

relaties tussen partners van gelijk geslacht enkel te situeren valt binnen het privéleven.2064 Daar deed 

de aanwezigheid van een kind dat door de partners gezamenlijk wordt opgevoed geen afbreuk 

aan.2065 Aldus kon er tussen homoseksuele (echt)paren geen gezins- en familieleven bestaan 

waardoor het kind geboren uit die relatie, waarbij niet uitgesloten was dat zij voldeed aan alle 

kenmerken van gezins- en familieleven, ook niet van rechtswege en door het loutere feit geboren te 

zijn uit die relatie gezins- en familieleven kon hebben met beide partners. Enkel met de moeder kon 

van rechtswege vanaf de geboorte gezins- en familieleven ontstaan (Supra, nr. 664).  

 

Een omwenteling in de rechtspraak van het Hof werd aangekondigd.2066 Het redelijk verantwoorde 

karakter van het onderscheid in behandeling kan naar de toekomst toe immers wijzigingen (art. 14 in 

samenhang met art. 8 EVRM). Enerzijds kan het bestaan van een ‘Europese consensus’ veranderen. 

Anderzijds houdt het Hof rekening met de ‘present-day conditions’ (Supra, nr. 649). Hieruit volgt dat 

differentiaties die momenteel aanvaardbaar worden geacht, in de toekomst strijdig kunnen worden 

bevonden met het non-discriminatiebeginsel. In die optiek is het niet uitgesloten dat het Hof ooit tot 

de conclusie komt dat (bepaalde aspecten) van de huidige regelingen inzake familierechtelijke positie 

van homoseksuelen in strijd is met art. 14 EVRM.2067 In de rechtsleer wordt er ook op gewezen dat de 

homoseksuele geaardheid relevant mag zijn voor de erkenning van de relatie tussen twee 

volwassenen, maar dit niet betekent dat deze ook relevant is als een bestaande verhouding tussen 

een volwassene en een kind in het geding is.2068 Verder lijkt het Hof in de zaak-Karner2069 op indirecte 

en impliciete wijze aan te nemen dat ook homoseksuele relaties binnen het toepassingsveld van het 

                                                           
2064

 P. BORGHS, “Weigering van adoptie door homoseksuele man geen discriminatie”, NJCM-Bulletin 2002, Vol. 27, nr. 8, 
(1052) 1053; P. DE HERT, “Recht op privacy” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel 2. 

Artikelsgewijze Commentaar, Vol. 1, Antwerpen, Intersentia, 2004, (705) 745, nr. 28; N. GALLUS, “Les relations parentales et 
la jurisprudence récente de la Cour Européenne des droits de l’homme”, Rev.dr.ULB 2005, (13) 20; N. VAN LEUVEN, “Art. 8 
en 14 EVRM in de Belgische rechtspraak inzake personen- en familierecht” in P. SENAEVE en P. LEMMENS (eds.), De 

betekenis van de mensenrechten voor het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, (49) nr. 144, 92-93 en de 
aldaar aangehaalde referenties; Zie bv. Commissie Mensenrechten nr. 9369/81, beslissing van 3 mei 1983 (X en Y/V.K.).  
2065

 T. LOENEN, “Mensenrechtelijke aspecten van de leefvormenproblematiek I: Familierecht”, NJCM-Bulletin 1994, (207) 
217-218; E. VAN DER VEEN en A. MATTIJSSEN, “Homoseksualiteit en mensenrechten in Europa”, Ars Aequi 1990, (535) 536-
537; S. VAN GARSSE, “Homoseksualiteit, Gezinsleven en Discriminatie”, AJT 1999-2000, (681) 683, nr. 9; D. VAN 
GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, Antwerpen, Intersentia, 
2003, nr. 58, 36-37 en de aldaar aangehaalde referenties; S. MOSSELMANS, “Een evolutie op het terrein van het ouderlijk 
gezag, het omgangsrecht, het hoorrecht van minderjarigen en het recht op informatie van ouders en hun minderjarige 
kinderen. Het E.V.R.M., “The recommendation on parental responsabilities” en het I.V.R.K. als leidraad?”, TPR 1997, (543) 
553, nr. 24; A. WILLEM HERINGA en L. ZWAAK, “Right to respect for privacy (article 8)” in P. VAN DIJCK, F. VAN HOOF, A. 
VAN RIJN en L. ZWAAK (eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Antwerpen, Intersentia, 
2006, (663) 693; Zie bv. Commissie Mensenrechten nr. 15666/89, beslissing van 19 mei 1992 (Catharina Johanna 
Kerkhoven, Anna Maria Hinke en Stijn Hinke/Nederland); Zie voor het onderscheid dat de Commissie Mensenrechten 
maakte tussen de meemoeder en de transseksueel in de zaak-X, Y en Z: K. UYTTERHOEVEN, “Transseksualiteit en de 
mensenrechten” in P. SENAEVE en K. UYTTERHOEVEN (eds.), De rechtspositie van de transseksueel, Antwerpen, Intersentia, 
2008, (29) 103, nr. 140.  
2066

 S. VAN GARSSE, “Homoseksualiteit, Gezinsleven en Discriminatie”, AJT 1999-2000, (681) 683, nr. 10; N. GALLUS, “Les 
relations parentales et la jurisprudence récente de la Cour Européenne des droits de l’homme”, Rev.dr.ULB 2005, (13) 20 en 
de aldaar aangehaalde referenties.  
2067

 G. GOEDERTIER, “Verbod van discriminatie” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel 2. 

Artikelsgewijze Commentaar, Antwerpen, Intersentia, 2004, (127) nr. 79, 177-178; Zie ook de ontwikkelingen op het vlak 
van de Raad van Europa en de Europese Unie reeds begin de jaren ’90: E. VAN DER VEEN en A. MATTIJSSEN, 
“Homoseksualiteit en mensenrechten in Europa”, Ars Aequi 1990, (535) 539-543. 
2068

 C.J. FORDER, “Het gezin in internationale verdragen”, RM Themis 1997, (130) 134. 
2069

 EHRM nr. 40016/98, 24 juli 2003 (Karner/Oostenrijk), TBP 2004, 222, noot G. MAES. 
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gezinsleven komen.2070 Ten slotte valt, gelet op de creatie van nieuwe instellingen gericht tot 

homoseksuele paren in diverse lidstaten2071, ook niet uit te sluiten dat het Hof het recht op het 

stichten van een gezin als een afzonderlijk recht los van het recht op huwen zal beschouwen.2072 Een 

Staat die geen geïnstitutionaliseerde samenlevingsvorm voor homoseksuele paren kent, zou op die 

manier veroordeeld kunnen worden wegens een gebrek aan eerbied voor het recht op de stichting 

van een gezin door een homoseksueel paar. Dit heeft ook een invloed op buitenhuwelijkse relaties 

en de rechtsgevolgen die de Staat er in het licht van art. 14 EVRM aan moet toekennen.2073  

 

679. In de zaak-Schalk en Kopf2074 oordeelde het Hof dat gelet op de snelle ontwikkelingen sinds 

2001 naar een sociale aanvaarding van gelijkslachtige paren in vele lidstaten en in het EU-recht 

alwaar gelijkslachtige paren vallen onder de notie ‘family’, het kunstmatig zou zijn vol te houden dat, 

in tegenstelling tot een ongelijkslachtig paar, een gelijkslachtig paar geen gezins- en familieleven voor 

de doeleinden bedoeld in art. 8 EVRM kan genieten (§ 94). Een gelijkslachtige relatie kan dus ook 

onder de bescherming van art. 8 EVRM vallen. Voorheen oordeelde het Hof dat deze enkel onder de 

notie privéleven kon vallen. In de zaak-Karner liet het Hof dit nog in het midden. Op dit punt vormt 

het arrest werkelijk een doorbraak naar meer erkenning.2075  

 

Belangrijk bij de beoordeling of er een schending voorlag van art. 14 in samenhang met art. 8 EVRM 

was de premisse van waaruit het Hof uitdrukkelijk vertrok bij de vergelijking. Het Hof startte vanuit 

het uitgangspunt dat gelijkslachtige paren net zo bekwaam zijn als ongelijkslachtige paren om een 

duurzame toegewijde relatie aan te gaan. Bijgevolg bevinden zij zich in een relevante vergelijkbare 

situatie als een ongelijkslachtig paar m.b.t. hun nood voor wettelijke erkenning en bescherming van 

hun relatie (§ 99).2076 

Op 1 januari 2010 trad in Oostenrijk een nieuwe wet in werking die toeliet dat partners van gelijk 

geslacht een geregistreerd partnerschap afsloten. Het Hof diende dus geen uitspraak meer te doen 

of het ontbreken van enige erkenning van gelijkslachtige paren strijdig was met art. 14 in samenhang 

met art. 8 EVRM (§ 103). Wat overbleef was de vraag of de Staat verplicht was enig alternatief 

middel van wettelijke erkenning van hun partnerschap te voorzien op een vroeger tijdstip dan dit (§ 

104). In dit verband merkte het Hof op dat er weliswaar een snel ontwikkelende tendens naar 

erkenning is de laatste decennia, maar dat niettemin er nog geen meerderheid van Staten voorzien in 

een wettelijke erkenning van gelijkslachtige paren. Op dit vlak bestaat er aldus nog geen consensus 

                                                           
2070

 G. MAES, "Waar de liefde woont… Over homoseksueel gezinsleven en woonzekerheid", (noot onder Hof 
Mensenrechten, Karner t./ Oostenrijk), TBP 2004, (223) 225, nr. 9 en nr. 13, 226-227. 
2071

 Zie K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Couples in Europe, Antwerpen, Intersentia, 
2003, 323 p. 
2072

 Vgl. P. VAN DIJCK, “The right to marry and to found a family (Article 12)” in P. VAN DIJCK, F. VAN HOOF, A. VAN RIJN en 
L. ZWAAK (eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Antwerpen, Intersentia, 2006, (841) 
856-857; Vgl. N. GALLUS, “Les relations parentales et la jurisprudence récente de la Cour Européenne des droits de 
l’homme”, Rev.dr.ULB 2005, (13) 28-29. 
2073

 Vgl. P. VAN DIJCK, “The right to marry and to found a family (Article 12)” in P. VAN DIJCK, F. VAN HOOF, A. VAN RIJN en 
L. ZWAAK (eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Antwerpen, Intersentia, 2006, (841) 
857. 
2074

 EHRM nr. 30141/04, 24 juni 2010 (Schalk en Kopf/Oostenrijk).  
2075

 Zie ook joint dissenting opinion van rechter Rozakis, Spielmann en Jebens bij het arrest, § 1.  
2076

 § 99 luidt: “While the parties have not explicitly addressed the issue whether the applicants were in a relevantly similar 

situation to different-sex couples, the Court would start from the premise that same-sex couples are just as capable as 

different-sex couples of entering into stable committed relationschips. Consequently, they are in a relevantly similar 

situation to a different-sex couple as regards their need for legal recognition and protection of their relationship.” 
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en blijven Staten genieten van een ruime beoordelingsmarge wat betreft het tijdstip waarop zij een 

wetswijziging doorvoeren (§ 105).2077 

680. Een laatste vraag waarop het Hof in voornoemde zaak werd uitgenodigd te antwoorden is of 

een onderscheid tussen de status van huwelijk aan de ene kant en deze van geregistreerd 

partnerschap aan de andere kant discriminerend is (§ 107). Het Hof is niet overtuigd van het 

argument dat ingeval een Staat kiest om gelijkslachtige paren alternatieve mogelijkheden tot 

erkenning te geven, het ook verplicht is - ongeacht de benaming - dezelfde rechtsgevolgen eraan te 

verbinden. Volgens het Hof genieten Staten op dit vlak een zekere beoordelingsmarge (§ 108). Wat 

het Oostenrijkse geregistreerde partnerschap betreft, wees het Hof er op dat er slechts kleine 

verschillen bestaan met het huwelijk op het vlak van het huwelijksvermogensrecht. Enkel op het vlak 

van de ouderlijke rechten die uit het huwelijk voortvloeien bestaan substantiële verschillen, maar dit 

is in overeenstemming met een tendens in de andere lidstaten (§ 109). Het Hof werd in deze zaak 

ook niet uitgenodigd om tot in detail elk verschil te onderzoeken. Zo hebben verzoekers niet 

aangekaart dat zij geraakt worden door de beperkingen inzake medisch begeleide voortplanting en 

adoptie. Het Hof kwam dan ook tot het besluit dat de Staat binnen zijn beoordelingsmarge was 

gebleven (§ 109). Er werd geen schending van art. 14 in samenhang met art. 8 EVRM aangenomen.  

 

681. Opgemerkt dient te worden dat het Hof niet met unanimiteit tot deze laatste conclusie 

kwam. Maar liefst drie van de zeven rechters waren het niet eens en schreven een gezamenlijke 

dissenting opinion.2078 Deze rechters merkten m.i. terecht een tegenspraak op in de redenering van 

het Hof. Enerzijds werd aangenomen dat de gelijkslachtige relatie onder de notie gezins- en 

familieleven viel. Anderzijds heeft het Hof door aan te nemen dat er geen schending voorlag tegelijk 

het juridische vacuüm dat toen heerste onderschreven zonder de Staat enige positieve verplichting 

op te leggen om een bevredigend kader aan de verzoekers aan te bieden dat tenminste tot op zekere 

hoogte bescherming verleent die iedere familie zou moeten genieten (§ 4). Verzoekers kaartten niet 

enkel een schending van hun recht op huwen aan, maar ook dat zij geen enkele andere manier 

hadden hun relatie juridisch te laten erkennen voordat de nieuwe Oostenrijkse wet in werking trad (1 

januari 2010). De rechters met een afwijkende mening oordeelden dat er aldus wel degelijk een 

schending voorlag van art. 14 in samenhang met art. 8 EVRM vóór deze datum (§§ 7 en 10). Gelet op 

de relevante gelijkaardige situatie (§ 99) en de noodzaak dat onderscheiden die gebaseerd zijn op 

seksuele geaardheid een bijzonder ernstige reden als verantwoording behoeven, had het Hof tot een 

schending moeten concluderen op dit punt en dit bij afwezigheid van enig overtuigend argument van 

de overheid (§ 8). Bij afwezigheid van enig overtuigend argument tot rechtvaardiging van het 

onderscheid in behandeling, had er evenmin een beoordelingsruimte mogen zijn. De 

beoordelingsruimte is pas aan de orde nadat de overheid overtuigende argumenten voor het 

onderscheid had aangegeven. De rechters wijzen er ten slotte nog op dat gelet op de wijdverspreide 

erkenning en aanvaarding door samenlevingen dat gelijkslachtige paren een duurzame relatie 

kunnen aangaan, de afwezigheid van enig juridisch kader dat hen, ten minste tot een zeker niveau, 

dezelfde rechten of voordelen biedt als een huwelijk, een krachtige verantwoording vereist, zeker in 

het licht van groeiende tendens in Europa om middelen aan te bieden om dergelijke rechten of 

voordelen te kunnen genieten (§ 9).  
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 Met verwijzing naar EHRM nr. 11313/02, beslissing van 23 juni 2009 (M.W./V.K.) m.b.t. de invoering van het 
geregistreerde partnerschap (Civil Partnership Act) in het Verenigd Koninkrijk. 
2078

 Namelijk rechter Rozakis, Spielmann en Jebens.  
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682. In de lijn van dit arrest oordeelde het EHRM in een ontvankelijkheidsbeslissing2079 van 31 

augustus 2010 dat de relatie van twee gelijkslachtige partner die sinds 1989 samenleefden, een 

geregistreerd partnerschap afsloten in 2002, één van hen de biologische moeder is van het kind, 

gezamenlijk besloten om een kind te verwekken door middel van MBV met donorsperma en het kind 

sinds de geboorte gezamenlijk groot hebben gebracht en ingestaan voor diens opvoeding hetgeen 

ook erkend werd door de nationale rechtbanken, “gezins- en familieleven” uitmaakt in de zin van art. 

8 EVRM. Voorts oordeelde het Hof dat de seksuele geaardheid valt in de persoonlijke sfeer 

beschermd door art. 8 EVRM. Het EHRM bevestigde deze zienswijze in een arrest ten gronde.2080 

 

D. Vergelijking met het Belgische recht 

683. Gelet op de nauwe binding tussen gezag en afstamming bepalen de grondslagen van het 

afstammingsrecht in eerste instantie wie gezag verkrijgt over een (minderjarig) kind (Supra, deel I, nr. 

135). De grondslagen van het afstammingsrecht zijn enger gedefinieerd dan de begrippen 

‘privéleven’ en ‘gezins- en familieleven’ die door het EHRM nog nooit op afgelijnde wijze zijn 

omschreven. Het EHRM doet dit doelbewust teneinde het Verdrag in het licht van de actuele 

omstandigheden te kunnen interpreteren (Supra, nr. 649). Gevolg daarvan is dat de grondslagen in 

het Belgische recht nauwkeuriger zijn afgelijnd, maar zich tegelijk minder snel kunnen aanpassen aan 

de gewijzigde maatschappelijke omstandigheden. Een wetgevend optreden is steeds vereist. 

 

Het Belgische recht kent door de nauwkeurige aflijning ook meerdere grondslagen die ofwel 

cumulatief ofwel alternatief beoordeeld moeten worden. In sommige gevallen primeert de ene 

grondslag boven de andere of vindt het bestaan van een grondslag zijn diepere oorzaak in een 

andere grondslag. Die verhoudingen komen in de grondslagen privé- en gezins- en familieleven veel 

minder tot uiting. Wel staat vast dat de grondslag gezins- en familieleven een specifiëring vormt van 

de grondslag privéleven (Supra, nr. 659).  

684. Langs moederszijde kan in eerste instantie opgemerkt worden dat de bio-fysiologische band 

zowel volgens het Belgische recht als in het EVRM de grondslag vormt voor de vestiging van een 

juridische band tussen een vrouw en een kind. Ingeval het kind uitzonderlijk toch niet van 

rechtswege een juridische band verkrijgt t.a.v. zijn bio-fysiologische moeder, kan het alsnog erkend 

worden door een vrouw. De grondslag is de wilsuiting. Die grondslag kan overlappen met gezins- en 

familieleven, maar raakt alleszins het privéleven van die vrouw. Ten slotte vormt het bezit van staat 

of de bio-fysiologische band de grondslag voor de vestiging van een afstammingsband zelfs tegen de 

wil in van de vrouw door middel van een gerechtelijk onderzoek. Ook in deze situatie kunnen 

voornoemde grondslagen overlappen met het gezins- en familieleven. De bio-fysiologische band 

levert evenwel niet in alle gevallen automatisch een band van gezins- en familieleven op. Evenmin 

overlapt het bezit van staat volledig met de grondslag van het gezins- en familieleven nu deze eerste 

geen rekening houdt met de aard van de band die bestaat of heeft bestaan tussen de ouders. 
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 EHRM nr. 25951/07, beslissing van 31 augustus 2010 (Gas en Dubois/Frankrijk). In deze zaak vecht een lesbisch paar het 
Franse recht dat hen niet toelaat te huwen noch toelaat dat de geregistreerde partner van de moeder het kind gewoon 
adopteert omwille van de gevolgen van de adoptie. De gewone adoptie heeft immers tot gevolg dat het ouderlijk gezag 
wordt overgedragen op de adoptant (art. 365 C.Civ.). Daarmee wordt de rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie zoals 
gevestigd sinds 20 februari 2007 aangevochten, zie uitvoerig Infra, deel III, hoofdstuk 1.  
2080

 EHRM nr. 25951/07, 15 maart 2012 (Gas et Dubois/Frankrijk), § 37. Het Hof preciseerde evenwel dat het onder de 
‘invloedsfeer’ valt van art. 8 EVRM. 
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Betwijfelbaar is ook of gezins- en familieleven in die situatie (gerechtelijk onderzoek) wel blijft 

voortbestaan en niet verbroken wordt. De situatie raakt alleszins het privéleven van het kind. Er 

wordt op deze twee laatste hypothesen niet verder ingegaan, aangezien deze situaties zich in België 

slechts uiterst zelden voordoen.  

 

685. Langs vaderszijde is de relatie tussen vader en moeder in eerste instantie van belang. Een 

onderscheid wordt gemaakt tussen een huwelijkse en een buitenhuwelijkse relatie. Het huwelijk 

tussen vader en moeder vormt in beginsel de grondslag voor de vestiging van een juridische band 

tussen vader en kind. Deze grondslag overlapt met de grondslag van gezins- en familieleven (Supra, 

nr. 664). Naar Belgisch recht wordt deze grondslag echter aangevuld met de daadwerkelijke 

samenleving ten tijde van de verwekking of een expliciete wilsuiting (Supra, deel I, nr. 208). Hiermee 

houdt het Belgische recht bij de grondslag reeds rekening met het feit dat er in die situatie een 

discrepantie kan bestaan tussen het recht en de biologische en sociale realiteit. Het EHRM lijkt dit 

eerder in rekenschap te brengen bij de beginselen die volgen uit het privé-, gezins- en familieleven en 

m.n. de correctie van de juridische situatie aan de feitelijke realiteit (Infra, nr. 710). Normaal wordt 

een kind geboren uit een niet-geveinsd huwelijk geacht gezins- en familieleven te hebben t.a.v. de 

beide echtgenoten op het tijdstip van geboorte en door het loutere feit van geboren te zijn uit die 

relatie ongeacht het samenleven. In de rechtspraak van het Hof wordt bij een vordering tot 

betwisting in het midden gelaten of de band tussen de juridische vader en het kind in de situaties 

beoogd in art. 316bis BW valt onder gezins- en familieleven, aangezien ze in elk geval valt onder het 

privéleven van die vader en het kind.  

 

Buiten het huwelijk vormt de wilsuiting de belangrijkste grondslag in het Belgische recht (Supra, deel 

I, nr. 213). Zowel de vader als, in voorkomend geval, de moeder moeten hun wil tot vestiging van een 

juridische band uiten. Weigert de moeder, dan speelt de leeftijd van het kind een rol. Voor het kind 

jonger dan één jaar is de genetische band doorslaggevend. Bij een kind ouder dan één jaar kan de 

machtiging tot erkenning daarenboven worden geweigerd ingeval de erkenning kennelijk strijdig is 

met het belang van het kind. Het leeftijdscriterium werd evenwel bij arrest van 16 december 2010 

door het Grondwettelijk Hof strijdig bevonden met het gelijkheidsbeginsel. Aangenomen kan worden 

dat de weigering tot toestemming de vraag opwerpt of er de facto nauwe persoonlijke banden 

tussen de erkenner en het kind bestaan. Ingeval het kind jonger is dan één jaar, vormde de 

genetische band volgens het Belgisch recht de doorslaggevende grondslag. Het EVRM hecht minder 

belang aan deze band (Supra, nr. 666). Opdat er gezins- en familieleven bestaat tussen man en kind 

onderzoekt het Hof de aard van de relatie ten tijde van de verwekking en de zwangerschap evenals 

het aangetoonde engagement in de opvoeding alsook, na de geboorte, de de facto opgenomen 

verantwoordelijkheid of althans de wil daartoe. In ieder geval raakt de vaststelling van een juridische 

band tussen man en kind in het licht van genetische bewijzen het privéleven van die man. De notie 

‘het belang van het kind’ vormt geen grondslag noch in het Belgische recht, noch onder het EVRM. 

Het is een belangrijk correctiemechanisme dat gehanteerd wordt bij de toepassing van de beginselen 

(zie bv. Infra, nr. 706).  

Ten slotte kan er ook een juridische band worden gevestigd t.a.v. een man door middel van een 

gerechtelijk onderzoek naar vaderschap. Ingeval de vestiging van een afstammingsband gebeurt op 

grond van actueel bezit van staat (Supra, deel I, nr. 218), dan overlapt de grondslag met die van 

gezins- en familieleven (zie verder). Indien de vestiging echter gebeurt op basis van het bestaan van 
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een genetische band (Supra, deel I, nr. 218), kan deze grondslag eveneens overlappen met die van 

gezins- en familieleven. In ieder geval raakt de vestiging van een afstammingsband het privéleven 

van zowel vader als kind. Bij verzet geldt dezelfde opmerking aangaande de toets aan het belang van 

het kind als bij een erkenning met toestemmingsweigering. 

Het meerderjarige of ontvoogde kind beschikt in elk geval over een vetorecht bij de vaststelling van 

een verwantschapsband. In deze situatie is er duidelijk geen sprake van gezins- en familieleven 

(Supra, nr. 663). De rechtshandeling of rechtsvordering raakt hoogstens het privéleven van de 

betrokkenen.  

686. Twee bijzondere grondslagen naar Belgisch recht dienen nog vermeld te worden. Enerzijds de 

exceptie van verkrachting die (in de meeste gevallen) een tempering van de genetische band vormt 

(Supra, deel I, nr. 215). Ingeval de exceptie wordt opgeworpen is het weinig waarschijnlijk dat het 

kind ooit een band van gezins- en familieleven had met de vermeende vader gelet op de aard van de 

relatie waaruit het kind voortsproot (vgl. Supra, nr. 667). De rechtshandeling of rechtsvordering tot 

vaststelling van deze band raakt wellicht uitsluitend het privéleven van de genetische vader en het 

kind (Supra, nr. 660). Die grondslag speelt evenwel niet mee ingeval de afstammingsband op grond 

van het huwelijk wordt vastgesteld. Van belang is te onderzoeken of dit op een andere manier 

gecorrigeerd kan worden zoniet levert dit alvast een schending van art. 14 in samenhang met art. 8 

EVRM op (Infra, nr. 775). Anderzijds bestaat er een absoluut verbod tot vaststelling van een 

afstammingsband ingeval er uit die vaststelling een huwelijksbeletsel zou blijken waarvoor de Koning 

geen dispensatie kan verlenen. Deze grondslag vormt een tempering van het bezit van staat en de 

genetische band als grondslagen tot vaststelling. In die situatie kan nochtans wel de facto gezins- en 

familieleven bestaan tussen de ouders en het kind. In ieder geval raakt de vestiging van een 

afstammingsband t.a.v. de genetische vader zowel het privéleven van die vader als van het kind (zie 

verder Supra, nr. 660).  

 

687. In het Belgische recht vindt een kind geboren binnen een gelijkslachtige relatie geen 

grondslag in het afstammingsrecht om juridische banden te vestigen met de partner van de moeder. 

Volgens de actuele ontwikkelingen in de rechtspraak van Straatsburgse organen kan deze relatie wel 

voldoen aan het vereiste van gezins- en familieleven (art. 8 EVRM). Het Hof refereert daarvoor naar 

de snelle ontwikkelingen binnen de lidstaten en op Europees niveau (EU). Het raakt alleszins het 

privéleven van de betrokkenen, maar daarvoor geldt evenwel niet het beginsel van de juridische 

verankering. Het Hof aanvaardt tegelijk echter dat Staten op het vlak van de juridische erkenning van 

gelijkslachtige relaties een ruime beoordelingsmarge hebben bij gebrek aan een Europese consensus. 

Het kind kan naar Belgisch recht wel geadopteerd worden door de gelijkslachtige partner, voor zover 

de voorwaarden daartoe alleszins vervuld zijn. Het Hof erkent dat adoptieve banden kunnen vallen 

onder gezins- en familieleven. Vermits het lidstaten toegelaten is om de bescherming verleend door 

art. 8 EVRM uit te breiden (art. 53 EVRM, Supra, nr. 649), dient aangenomen te worden dat ook 

adoptieve banden t.a.v. de gelijkslachtige partner kunnen vallen onder gezins- en familieleven.  

 

De vraag kan echter nog verder worden opengetrokken nu ook het EHRM van oordeel is dat adoptie 

zich subsidiair verhoudt t.a.v. de vestiging van gewone banden van afstamming. In het bijzonder rijst 

de vraag of een kind geboren uit een homoseksuele relatie die naar Belgisch recht wel kan voldoen 

aan de eisen van gezins- en familieleven nu zij evengoed kunnen huwen, kinderen bij toepassing van 

MBV kunnen verwekken, zelfs met overheidssteun, en kinderen kunnen adopteren (art. 53 EVRM), of 
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dat kind niet van rechtswege en door het loutere feit van geboorte uit die relatie gezins- en 

familieleven heeft t.a.v. beide betrokkenen. In bevestigend geval rijst vervolgens de vraag of het 

beginsel van de verplichte verankering van een de facto bestaande band van gezins- en familieleven 

(Infra, nr. 696) niet reeds van toepassing is op het tijdstip van geboorte waardoor een adoptie niet 

volstaat ter eerbiediging van het bestaande gezins- en familieleven (vgl. Supra, nr. 653). Levert de 

uitsluiting alsdan immers geen schending van art. 14 in samenhang met art. 8 EVRM op? Zoals 

GALLUS aangeeft, kan de bescherming van het kind op die manier een fundamenteel element 

worden in de gelijkheid tussen ouders en families.2081  

688. De vordering tot betwisting is in het Belgische recht vooral gefocust op twee grondslagen. 

Ten eerste belet het deugdelijk bezit van staat in de meeste gevallen de ontvankelijkheid van de 

vordering. Ten tweede wordt de vordering maar gegrond verklaard ingeval het bewijs van de 

afwezigheid van een genetische (vader) of bio-fysiologische (moeder) band wordt geleverd. 

 

Een vergelijking tussen het bezit van staat en het privé- en gezins- en familieleven als grondslag leert 

dat: 

- het bezit van staat als absolute grond van niet-ontvankelijkheid van een vordering tot betwisting 

geen afweging van belangen toelaat bij de beoordeling van de eerbiediging van het privéleven van de 

juridische vader, het kind en de genetische vader (Supra, deel I, nr. 146 e.v.). Dit werd door het 

Grondwettelijk Hof reeds strijdig bevonden met art. 22 Gw. gelezen in samenhang met art. 8 EVRM 

(Supra, nr. 600); 

- prenataal bezit van staat – voor zover aangenomen dat dit kan bestaan - niet noodzakelijk 

samenvalt met potentieel gezins- en familieleven nu bij de beoordeling van prenataal bezit van staat 

geen rekening wordt gehouden met de aard van de relatie tussen de ouders op het tijdstip van 

verwekking (Supra, nr. 675); 

- bezit van staat, indien aangenomen wordt dat dit nooit kan worden doorbroken, geen rekening 

houdt met het feit dat banden van gezins- en familieleven wél doorbroken kunnen worden (Supra, 

nr. 672); 

- bezit van staat een engere grondslag is dan gezins- en familieleven nu het de wil tot vestiging van 

een afstammingsband veronderstelt (Supra, deel I, nr. 152) en aldus geen rekening houdt met het 

onderscheid tussen de juridische verankering van een de facto bestaande affectieve zorgrelatie en de 

reflectie van de identiteit van een persoon. Het eerste raakt het gezins- en familieleven. Het tweede 

raakt het privéleven van het kind en van zijn genetische en bio-fysiologische ouders.  

De genetische band valt evenmin altijd samen met het al dan niet bestaan van gezins- en 

familieleven: 

- de grondslag van de genetische band houdt geen rekening met de aard van de relatie waaruit het 

kind sproot en evenmin met het aangetoonde opvoedingsengagement en daadwerkelijk opgenomen 

verantwoordelijkheden (Supra, nr. 675);  

                                                           
2081

 N. GALLUS, “Les relations parentales et la jurisprudence récente de la Cour Européenne des droits de l’homme”, 
Rev.dr.ULB 2005, (13) 19. 
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- de grondslag van de genetische band is op zich niet voldoende om het bestaan van banden van 

gezins- en familieleven aan te tonen (Supra, nr. 666); 

- de grondslag van de genetische band is geen noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van 

gezins- en familieleven (Supra, nr. 666), veel belangrijker is de daadwerkelijke samenleving;  

- de grondslag van de genetische band houdt geen rekening met het feit dat banden van gezins- en 

familieleven doorbroken kunnen worden (Supra, nr. 672).  

De genetische band als grondslag maakt abstractie van de sociale werkelijkheid. De grondslag gezins- 

en familieleven is in essentie een grondslag die zich focust op de daadwerkelijke beleving van een 

affectieve zorgrelatie. Wel raakt de wetenschap over het al dan niet bestaan van een genetische 

band en de gevolgen die daar uit voortvloeien het privéleven van de betrokkenen (Supra, nr. 660).  

689. Adoptie is volgens het EVRM geen grond op zich om juridische banden te vestigen. Niets 

belet evenwel een Staat om deze rechtsfiguur in te voeren, zoals België heeft gedaan (Supra, deel I, 

nr. 119). De door of in de aanloop van een adoptie totstandgekomen persoonlijke nauwe banden 

raken echter wel het gezins- en familieleven van de adoptant(en) en de geadopteerde (Supra, nr. 

666).  

 

690. De vordering of het verweer dat belet dat kinderen die enige tijd werden verzorgd door een 

niet-ouder, onttrokken worden aan deze zorg teneinde teruggeplaatst te worden bij zijn ouder(s) 

raakt (minstens) het privéleven van die niet-ouder. Naar Belgisch recht vindt deze feitelijke opvoeder 

enkel een precaire jurisprudentiële grondslag daartoe in de rechtsfiguur van de materiële bewaring 

(Supra, deel I, nr. 446 e.v.).  

 

§ 2. Artikel 12 EVRM 

691. Onder ‘huwelijk’ wordt volgens de rechtspraak van het Hof en de Commissie alsnog 

uitsluitend het huwelijk tussen twee personen van ongelijk geslacht bedoeld (vgl. Supra, nr. 677). De 

ongelijkheid van geslacht wordt evenwel niet meer louter op basis van puur biologische criteria 

beoordeeld. Er hebben zich volgens het Hof belangrijke sociale wijzigingen voorgedaan in het 

instituut ‘huwelijk’ sedert de aanvaarding van het Verdrag alsook dramatische veranderingen 

teweeggebracht door ontwikkelingen in de geneeskunde en de wetenschap op het vlak van 

transseksualiteit. Ook andere factoren zoals de aanvaarding van het gegeven van 

geslachtsidentiteitsstoornissen door de medische wetenschap en de overheden binnen de lidstaten, 

het voorzien van behandelingen, zoals onder meer operaties teneinde het individu zo goed mogelijk 

het geslacht te geven waarin hij of zij zich thuis voelt, en het op zich nemen door de transseksueel 

van de sociale rol die voortvloeit uit het gewenste geslacht, zijn van belang.2082  

 

                                                           
2082

 EHRM nr. 28957/95, 11 juli 2002 (Goodwin/V.K.), § 100; EHRM nr. 25680/94, 11 juli 2002 (I/V.K.), § 80; Zie uitvoerig K. 
UyTTERHOEVEN, “Transseksualiteit en de mensenrechten” in P. SENAEVE en K. UYTTERHOEVEN (eds.), De rechtspositie van 

de transseksueel, Antwerpen, Intersentia, 2008, (31) 78-101; Zie voorts ook D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van 

personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, Antwerpen, Intersentia, 2003, 234-240. 
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Twee essentiële elementen kunnen uit de rechtspraak van de Straatsburgse organen worden 

weerhouden2083: 

1° het bestaan van een relatie tussen twee personen2084; (en) 

2° het gegeven dat deze personen van het tegenovergestelde2085 geslacht zijn. 

Zoals hoger aangegeven (Supra, nr. 41), vormt de onmogelijkheid voor een paar om een kind te 

verwekken of groot te brengen geen hinderpaal om te huwen. 

Artikel 12 EVRM biedt in de optiek van de Straatsburgse organen geen bescherming aan een 

ongehuwde moeder en haar kind.2086  

De tweede voorwaarde belet niet dat Verdragsstaten het feit dat twee mannen of twee vrouwen 

samenwonen hetzij in de vorm van een huwelijk of een gelijkaardige vorm, erkennen. De rechtsleer 

sluit in het licht van de rechtspraak inzake transseksualiteit en het toenemende aantal lidstaten die 

het huwelijk bij wet openstellen voor paren van gelijk geslacht niet uit dat het Hof als gevolg van 

deze gewijzigde maatschappelijke situatie binnen de Verdragsstaten een evolutieve interpretatie zal 

aanhouden aangaande art. 12 EVRM.2087 Tot op heden heeft het Hof dit niet gedaan, zelf niet in het 

licht van een evolutieve interpretatie bij gebrek aan consensus hierover onder de lidstaten.  

692. In de zaak-Schalk en Kopf2088 kaartten twee mannen het gebrek aan toegang tot het instituut 

huwelijk in Oostenrijk voor paren van gelijk geslacht aan. Het Hof werd uitgenodigd om deze zaak te 

onderzoeken vanuit het perspectief van art. 12 EVRM en art. 14 in samenhang met art. 8 EVRM. Deze 

uitspraak toont hoger genoemde tendens aan. Slechts op één punt is de uitspraak echter innoverend 

te noemen. Het Hof zet een stap vooruit, maar houdt zich vervolgens met een nipte meerderheid in 

zoals hierna blijkt.  

 

Het Hof wees er in deze zaak vooreerst op dat het concept huwelijk vervat in art. 12 EVRM het 

traditionele huwelijk tussen een man en een vrouw beoogt niettegenstaande de toenemende 

erkenning van gelijkslachtige relaties (§ 53). Actueel staan zes lidstaten toe dat een paar van gelijk 

geslacht een huwelijk afsluit (§ 27).2089 Dertien lidstaten staan de mogelijkheid toe om de 

gelijkslachtige relatie te registreren (§ 28). Twee lidstaten overwegen om een registratie toe te laten 

(§ 29). Het Hof vervolgde met duidelijk te maken dat de lidstaten die het huwelijk uitgebreid hebben 

tot gelijkslachtige partners, hiermee hun eigen opvatting uiten over de rol van het huwelijk in hun 

                                                           
2083

 A. VAN DE GEUCHTE m.m.v. Y. HAECK en V. STAELENS, “Recht te huwen en een gezin te stichten” in J. VANDE LANOTTE 
en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel 2. Artikelsgewijze Commentaar, Vol. 2, Antwerpen, Intersentia, 2004, (41) 47, nr. 
8.  
2084

 Zie bv. Commissie Mensenrechten nr. 31924/96, beslissing van 10 juli 1997 (Di Lazzaro/Italië).  
2085

 Zie ook: N. VAN LEUVEN, “Art. 8 en 14 EVRM in de Belgische rechtspraak inzake personen- en familierecht” in P. 
SENAEVE en P. LEMMENS (eds.), De betekenis van de mensenrechten voor het personen- en familierecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2003, (49) 93, nr. 144 en de aldaar aangehaalde referenties.  
2086

 EHRM nr. 6833/74, 13 juni 1979 (Marckx/België), Publ.Hof, Serie A, Vol. 31, § 67. 
2087

 N. VAN LEUVEN, “Art. 8 en 14 EVRM in de Belgische rechtspraak inzake personen- en familierecht” in P. SENAEVE en P. 
LEMMENS (eds.), De betekenis van de mensenrechten voor het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 
(49) 94, nr. 146; A. VAN DE GEUCHTE m.m.v. Y. HAECK en V. STAELENS, “Recht te huwen en een gezin te stichten” in J. 
VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel 2. Artikelsgewijze Commentaar, Vol. 2, Antwerpen, Intersentia, 
2004, (41) 56, nr. 18 en de aldaar aangehaalde referenties. 
2088

 EHRM nr. 30141/04, 24 juni 2010 (Schalk en Kopf/Oostenrijk).  
2089

 Dit zijn: België, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje en Zweden.  
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samenleving en dit niet voortvloeit uit een interpretatie van het EVRM zoals overeengekomen in het 

1950.  

In een eerdere zaak waar een man-naar-vrouw transseksueel bekloeg geen volledige erkenning te 

kunnen verkrijgen van het nieuwe geslacht omwille van zijn huwelijk met een vrouw, oordeelde het 

Hof dat het binnen de beoordelingsruimte van de lidstaten lag om de gevolgen van een 

geslachtswijziging op het bestaande huwelijk te regelen.2090 Verder oordeelde het Hof dat ingeval het 

paar uit de echt zou scheiden, de partner volledige erkenning kon verkrijgen van zijn nieuw geslacht. 

Daarenboven hadden zij de mogelijkheid om daarna een geregistreerd partnerschap aan te gaan dat 

vrijwel dezelfde gevolgen als een huwelijk genereerde hetgeen bijdroeg tot de evenredigheid van het 

aangekaarte regime van geslachtserkenning (§ 53).  

Het Hof wees er in de zaak-Schalk en Kopf in dezelfde zin opnieuw op dat het recht op huwelijk 

volgens het Verdrag enkel toekomt aan een man en een vrouw gelet op de woordkeuze in art. 12 

EVRM en de historische context waarin de bepaling tot stand is gekomen (§ 55). Verder is het 

argument dat de onmogelijkheid voor een paar om kinderen te krijgen niet impliceert dat dit paar 

geen recht op huwen heeft in deze zaak niet pertinent (§ 56). Bovendien kan ook een interpretatie in 

het licht van de huidige omstandigheden geen soelaas brengen. Volgens het Hof bestaat er geen 

Europese consensus m.b.t. huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht. Slechts zes van de 

zevenenveertig lidstaten laten dit toe (§§ 57-58). De zaak-Goodwin verschilt ook van deze zaak 

omdat Goodwin een huwelijk tussen personen van verschillend geslacht betreft. De kern van het 

debat in die zaak was dat het geslacht niet louter op grond van biologische criteria gedefinieerd mag 

worden (§ 59).  

Het Hof keek ook naar art. 9 van het Handvest van fundamentele rechten van de Europese Unie en 

kwam tot de vaststelling dat deze bepaling het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht niet 

uitsloot. Uit de voorbereiding bleek evenwel dat men dit wilde overlaten aan de beoordeling van de 

lidstaten (§ 60). In het licht daarvan oordeelde het Hof vervolgens dat de klacht van verzoekers niet 

volledig uitgesloten kan worden van het toepassingsgebied van art. 12 EVRM maar dat, gelet op de 

stand van zaken, de vraag of gelijkslachtige huwelijken geregeld moeten worden, toekomt aan de 

beoordelingsbevoegdheid van de lidstaten (§ 61). Het huwelijk heeft immers diepgewortelde sociale 

en culturele connotaties die sterk van samenleving kunnen verschillen. Het Hof moet zijn eigen 

opvatting niet in de plaats stellen met dat van de nationale overheden die het beste geplaatst zijn om 

hierover te oordelen (§ 62). Bijgevolg volgt uit art. 12 EVRM niet de plicht om het huwelijk open te 

stellen voor paren van gelijk geslacht (§ 63).  

693. Naar het oordeel van het Hof is er reeds sprake van een gezin zodra het paar in het huwelijk 

is getreden (Supra, nr. 691). Kinderen zijn aldus niet noodzakelijk. Het begrip ‘gezin’ in de zin van art. 

12 EVRM refereert daarenboven naar een gehuwd paar (1°) van ongelijk geslacht (2°).2091  

 

Uit art. 12 EVRM vloeit geen recht op adoptie voort2092, noch kan er een recht op voortplanting of 

een recht op kleinkinderen uit worden afgeleid.2093 Dat uit art. 12 EVRM geen recht op adoptie 

                                                           
2090

 Zie EHRM nr. 42971/05, beslissing van 28 november 2006 (Parry/V.K.) en EHRM nr. 35748/05, beslissing van 28 
november 2006 (R. en F./V.K.).  
2091

 A. VAN DE GEUCHTE m.m.v. Y. HAECK en V. STAELENS, “Recht te huwen en een gezin te stichten” in J. VANDE LANOTTE 
en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel 2. Artikelsgewijze Commentaar, Vol. 2, Antwerpen, Intersentia, 2004, (41) 61, nr. 
30. 
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voortvloeit wordt bekritiseerd, nu het Hof wel erkent dat door adoptie een gezin kan worden 

gesticht. Ingeval erkend wordt dat er verschillende manieren bestaan om een gezin te stichten, 

waarom zou dan enkel één van die manieren deel uitmaken van het recht erkend door art. 12 EVRM, 

zelfs in die situaties waar voor een persoon de andere manier de enige is om een gezin te 

stichten?2094  

694. Omtrent de verhouding tussen art. 8 en art. 12 EVRM bestaat aangaande de invulling van het 

begrip ‘gezin’ twee visies. Volgens een eerste opvatting dient het begrip ‘gezin’ uit art. 12 EVRM op 

dezelfde wijze te worden geïnterpreteerd als hetzelfde begrip uit art. 8 EVRM zodat overeenkomstig 

de rechtspraak van het Hof (Supra, nr. 664 e.v.) er iedere vorm van duurzame relatie tussen 

verwanten en/of samenwonenden van verschillend geslacht als een gezin wordt beschouwd en dus 

wordt beschermd. Naar luid van een andere opvatting vormt art. 12 EVRM een explicitering van een 

specifieke groep, m.n. de klassieke gezinnen, die in globo door art. 8 EVRM worden beschermd.2095 

Deze laatste opvatting verdient m.i. de voorkeur gelet op de restrictieve formulering van art. 12 

EVRM en het feit dat het Hof bij toepassing van art. 8 EVRM ook potentiële relaties die kunnen 

uitgroeien tot gezins- en familieleven beschermt (Supra, nr. 667). Dit belet niet dat het Hof in de 

toekomst anders beslist. 

 

In sommige zaken oordeelt het Hof dat het de klacht onder art. 12 EVRM niet moet onderzoeken, 

aangezien het geen afzonderlijke vraagstukken doet rijzen die niet reeds onderzocht werden onder 

art. 8 EVRM.2096  

695. In het Belgisch recht werd het huwelijk bij wet van 13 februari 2003 opengesteld voor paren 

van gelijk geslacht (Supra, inleidend deel, nr. 41). Het Grondwettelijk Hof is van oordeel dat ook deze 

relaties vallen onder de bescherming van art. 12 EVRM (Supra, nr. 625). Aldus worden bij toepassing 

van art. 53 EVRM (Supra, nr. 649) zowel het recht te huwen voor paren van ongelijk als voor paren 

van gelijk geslacht beschermd door art. 12 EVRM, bepaling die directe werking heeft in de interne 

rechtsorde.2097   

 

Opgemerkt kan worden dat een paar van gelijk geslacht in het kader van het recht om een gezin te 

stichten toegang heeft tot alle medisch begeleide voortplantingstechnieken (Supra, inleidend deel, 

nr. 16) alsook een kind gezamenlijk kan adopteren alsook dat één van de partners het kind van de 

andere gelijkslachtige partner kan adopteren (Supra, inleidend deel, nr. 44).  

                                                                                                                                                                                     
2092

 A. VAN DE GEUCHTE m.m.v. Y. HAECK en V. STAELENS, “Recht te huwen en een gezin te stichten” in J. VANDE LANOTTE 
en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel 2. Artikelsgewijze Commentaar, Vol. 2, Antwerpen, Intersentia, 2004, (41) 64, nr. 
35; Dit geldt a fortiori voor een ongehuwd paar: “As to the right to “found a family”, the applicants, as an unmarried couple 

cannot, under any circumstances, derive a right to adoption under Article 12 in a form for which there is no provision in law 

(see, mutatis mutandis, Johnston and Others, cited above, §§ 51-54)”: EHRM nr. 39051/03, 13 december 2007 (Emonet 
e.a./Zwitserland), § 92. 
2093

 EHRM nr. 57813/00, beslissing van 15 november 2007 (S.H. e.a./Oostenrijk).  
2094

 P. VAN DIJCK, “The right to marry and to found a family (Article 12)” in P. VAN DIJCK, F. VAN HOOF, A. VAN RIJN en L. 
ZWAAK (eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Antwerpen, Intersentia, 2006, (841) 855. 
2095

 A. VAN DE GEUCHTE m.m.v. Y. HAECK en V. STAELENS, “Recht te huwen en een gezin te stichten” in J. VANDE LANOTTE 
en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel 2. Artikelsgewijze Commentaar, Vol. 2, Antwerpen, Intersentia, 2004, (41) nr. 31, 
62-63. 
2096

 Zie bv. EHRM (Grote Kamer) nr. 44362/04, 4 december 2007 (Dickson/V.K.), § 86. 
2097

 A. VAN DE GEUCHTE m.m.v. Y. HAECK en V. STAELENS, “Recht te huwen en een gezin te stichten” in J. VANDE LANOTTE 
en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel 2. Artikelsgewijze Commentaar, Vol. 2, Antwerpen, Intersentia, 2004, (41) 45, nr. 
5. 
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Afdeling 3. Beginselen 

§ 1. Spanningsveld tussen genetisch resp. bio-fysiologisch ouderschap en sociaal ouderschap 

A. Juridische verankering van ouderschap 

1. Verplichting tot juridische verankering van familiebanden 

a. Beginsel 

696. Het Hof heeft meermaals herhaald dat eens een band van gezins- en familieleven bestaat 

tussen een volwassene en een kind, de Staat moet handelen op een wijze die ervoor zorgt dat die 

band ontplooid kan worden alsook dat juridische garanties ingebouwd worden die het mogelijk 

maken om het kind, vanaf het ogenblik van de geboorte, of zo snel als mogelijk nadien, te integreren 

in zijn of haar familie.2098 Dit geldt ook in de situatie dat het gezins- en familieleven pas na de 

geboorte is totstandgekomen.2099  

 

Van zodra de relatie tussen man resp. vrouw en kind onder de notie ‘gezins- en familieleven’ in de zin 

van art. 8 EVRM valt, rust er op de Staat aldus een positieve verplichting om zo vlug als mogelijk de 

vorming van volwaardige juridische afstammingsbanden tussen die man resp. vrouw en het kind 

mogelijk te maken. Het Hof acht dit in abstracto in het belang van het kind.2100 Niet uitgesloten lijkt 

dat onder bijzondere omstandigheden sprake kan zijn van een recht op adoptie, in het bijzonder ter 

bescherming van bestaand gezins- en familieleven.2101 Dit hangt echter af van de wijze waarop de 

Staat de juridische verankering organiseert (Supra, nr. 693).  

Dit beginsel vormt het algemene beginsel dat het Hof steeds toepast in de verhouding ouder-kind bij 

de beoordeling van de eerbiediging van het bestaande gezins- en familieleven. Bijgevolg wordt het 

ook toegepast in het kader van adoptiezaken die leiden tot het juridisch doorbreken van bestaande 

afstammingsbanden (Infra, nr. 732) en in de verhouding tot de feitelijke opvoeder die een derde 

(Infra, nr. 748) of de partner (Infra, nr. 821) van een ouder kan zijn.  

Het beginsel is niet absoluut. Een afwijking is gerechtvaardigd ingeval voldaan is aan de eisen van art. 

8, tweede lid EVRM, waarbij de klemtoon wordt gelegd op hetzij het voldaan zijn aan de 

voorwaarden van de escape-clausule (Infra, nr. 699) hetzij het bereiken van een billijk evenwicht 

tussen alle rechten en belangen in het geding (Infra, nr. 700). Meer gewicht komt toe aan het belang 

van het kind in concreto ter correctie van het belang van het kind in abstracto.  

697. Er moet gepreciseerd worden dat het Hof dit beginsel integraal toepast op situaties waarin 

familiale banden bestaan tussen de (vermoedelijk) biologische ouders en hun kinderen. Hiervan valt 

                                                           
2098

 “The Court reiterates that where the existance of a family tie with a child has been established, the State must act in a 

manner calculated to enable that tie to be developed and legal safeguards must be created that render possible, as from the 

moment of birth, the child’s integration into his of her family”: EHRM nr. 55339/00, 18 mei 2006 (Rózanski/Polen), § 65; Vgl. 
EHRM nr. 6833/74, 13 juni 1979 (Marckx/België), Publ.Hof, Serie A, Vol. 31, §§ 31 en 45; EHRM nr. 9697/82, 18 december 
1986 (Johnston e.a./Ierland), § 74; EHRM nr. 18535/91, 27 oktober 1994 (Kroon e.a./Nederland), Publ.Hof, Serie A, nr. 297-
C, § 32; EHRM nr. 16969/90, 26 mei 1994 (Keegan/Ierland), Publ.Hof, Serie A, no 290, § 50; EHRM nr. 33711/96, 5 
november 2002 (Yousef/Nederland), §§ 52 en 67; EHRM nr. 3465/03, 21 december 2010 (Chavolarov/Bulgarije), § 37. 
2099

 Zie bv. EHRM nr. 39051/03, 13 december 2007 (Emonet e.a./Zwitserland), § 64. 
2100

 P. SENAEVE, “Recente ontwikkelingen inzake het afstammingsrecht” in P. SENAEVE (ed.), Themis. Vormingsonderdeel 

Personen- en Familierecht, nr. 25, Brugge, die Keure, 2004, (5) 17, nr. 37. 
2101

 A.R. VAN MAAS DE BIE, “Vijftig jaar adoptie en het recht op adoptie bij bestaand gezinsleven”, FJR 2006, 33. 
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(alsnog2102) volgens de rechtspraak2103 van het Hof te onderscheiden de situatie waarin een kind werd 

verwekt door middel van KID en aldus geen biologische band heeft met verzoeker die een vrouw-

naar-man transseksueel is, hoewel die wel een familiale band heeft met het kind (§ 43). Volgens het 

Hof bestond er op dat tijdstip (1997) geen Europese consensus over de vraag of aan een 

transseksueel ouderlijke rechten toegekend mogen worden. Bovendien rezen er op dat tijdstip heel 

wat vragen omtrent de wijze waarop sociale banden tussen een kind verwekt door KID en de 

persoon die de vaderlijke rol op zich nam in rechte verankerd moest worden. Medisch begeleide 

voortplanting, hoewel reeds jaren bekend, bleef volgens het Hof nog heel wat vragen opwerpen, 

zoals de vraag of het kind het recht heeft om de identiteit van de donor te kennen (§ 44). Het Hof 

had aldus oog voor de identificerende functie van afstamming en de botsing van deze functie met die 

van familierechtelijke aanknoping in geval van MBV met gedoneerde gameten. Bij ontstentenis van 

een consensus op dit vlak was het Hof van oordeel dat de Staat een ruime appreciatiebevoegdheid 

behield (§ 44). Zie verder over de toepassing van het beginsel in deze zaak, Infra, nr. 776 e.v. 

 

698. Sedert het Marckx-arrest is duidelijk geworden dat er op de Staat een positieve plicht rust om 

wettelijke garanties in te voeren die het mogelijk maken om het kind vanaf het ogenblik van 

geboorte te integreren in zijn of haar familie (§ 31).2104 Het arrest-Kroon verduidelijkt dat indien dit 

niet mogelijk is vanaf het tijdstip van geboorte, dan moet dit zo snel als praktisch mogelijk nadien 

gerealiseerd kunnen worden (§ 32).2105 Met deze precisering lijkt het Hof toe te geven dat er wel 

degelijk een verschil bestaat tussen vaders en moeders m.b.t. de biologische grondslag van de 

afstamming (zie ook Infra, nr. 702).2106 Een onderscheid in wijze van vestiging van een 

afstammingsband is dan ook gerechtvaardigd.2107   

 

Het Hof heeft in het arrest-Marckx aangegeven op welke wijze de juridische band tussen een bio-

fysiologische moeder en haar kind moet gevestigd worden ter eerbiediging van het gezins- en 

familieleven. Het Hof oordeelde dat de noodzaak voor de moeder om het kind te erkennen teneinde 

die band juridisch te verankeren voortvloeit uit de weigering om het moederschap vanaf het tijdstip 

van geboorte te erkennen en aldus strijdig was met art. 8 EVRM (§ 36). De mogelijkheid voor het kind 

om een gerechtelijk onderzoek naar moederschap in te leiden is daarentegen een procedure die uit 

de aard der dingen veel complexer is. Er bestaat immers het risico dat de vestiging van een 

afstammingsband veel tijd in beslag neemt en dat ondertussen het kind van de moeder juridisch blijft 

gescheiden. Dit is strijdig met art. 8 EVRM (§ 37). Uit dit arrest vloeit de positieve verplichting voor de 
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 In het licht van de arresten-I en Goodwin/V.K. (Zie EHRM nr. 25680/94, 11 juli 2002 (I/V.K.) en EHRM nr. 28957/95, 11 
juli 2002 (Goodwin/V.K.)) zijn een aantal auteurs, m.i. terecht, van oordeel dat het Hof in de toekomst wellicht anders zal 
oordelen: D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, 
Antwerpen, Intersentia, 2003, nr. 512, 386-387; F. SWENNEN, “Personenrecht in kort bestek” in Recht in kort bestek nr. 3, 
Antwerpen, Intersentia, 2008, 53, voetnoot 59.  
2103

 EHRM nr. 75/1995/581/667, 22 april 1997 (X, Y en Z/V.K.). 
2104

 EHRM nr. 6833/74, 13 juni 1979 (Marckx/België), Publ.Hof, Serie A, Vol. 31. 
2105

 EHRM nr. 18535/91, 27 oktober 1994 (Kroon e.a./Nederland), Publ.Hof, Serie A, nr. 297-C. 
2106

 D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, Antwerpen, 
Intersentia, 2003, 378, nr. 500; Vgl. Commissie Mensenrechten nr. 10961/84, beslissing van 13 mei 1986 (Lucile Marie de 
Mot e.a./België): “The Commission takes the view that the formal procedures for voluntary recognition by the father of a 

child born out of wedlock or, failing this, a court ruling on paternity are normal and reasonable requirements. In the absence 

of marriage ties between the unmarried mother and the presumed father, a formal procedure to establish paternity is in fact 

necessary”.  
2107

 N. GALLUS, “Les relations parentales et la jurisprudence récente de la Cour Européenne des droits de l’homme”, 
Rev.dr.ULB 2005, (13) 41. 
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Staat om in het interne recht de regel Mater semper certa est op te nemen voort.2108 Het Hof 

benadrukt het ontstaan van een Europese consensus daarover (§ 41). Bijgevolg beschikken de 

lidstaten over een beperkte appreciatiemarge. In het arrest-Odièvre is het Hof evenwel van oordeel 

dat een systeem van anonieme geboorte gerechtvaardigd kan zijn, rekening houdende met de 

belangen die in het geding zijn (Infra, nr. 807).2109  

b. Voorwaardelijke verankering 

699. Het recht van een lidstaat sluit soms de facto de juridische verankering van een band van 

gezins- en familieleven uit door er voorwaarden aan te verbinden die in casu leiden tot de 

onmogelijkheid om een afstammingsband te vestigen. Het Hof heeft daar reeds meermaals uitspraak 

over gedaan. Die uitsluiting kan te wijten zijn aan een absolute regel (in abstracto, zie verder hierover 

Infra, nr. 710 e.v.), dan wel aan de toepassing van die regel in concreto. Het Hof onderzoekt voor 

iedere zaak afzonderlijk of voldaan is aan het hoger genoemde beginsel. Ingeval de oorzaak terug te 

vinden is in de toepassing van de regel, onderzoekt het Hof vervolgens of voldaan is aan de vereisten 

van art. 8, tweede lid EVRM dan wel of er een ‘fair balance’ werd bereikt, rekening houdende met de 

appreciatiemarge van de lidstaten.  

 

Zo vormt het recht om een kind te erkennen, hoewel onderworpen aan voorwaarden, volgens het 

Hof een uiting van dit beginsel.2110 De ontzegging van dat recht in de situatie waarin er gezins- en 

familieleven bestaat, vormt een inmenging in het recht op eerbiediging van het gezins- en 

familieleven en zal een schending uitmaken van art. 8 EVRM tenzij aan de voorwaarden van de 

escape-clausele opgenomen in de tweede paragraaf is voldaan (Infra, nr. 700).2111 

Nog volgt uit dit beginsel dat de vestiging van een afstammingsband niet afhankelijk mag worden 

gesteld van een voorafgaand huwelijk. De verplichting van de vader om voorafgaandelijk te huwen 

met de moeder teneinde een juridische band te kunnen vestigen met het kind is strijdig met de 

eerbiediging van het gezins- en familieleven.2112 Ook een kind dat verwekt en geboren werd op een 

tijdstip waarop de vader (nog) gehuwd was met een andere vrouw dan de moeder moet een 

afstammingsband kunnen verkrijgen t.a.v. die vader ingeval er de facto een band van gezins- en 

familieleven bestaat.2113  

Evenmin volstaat het in de situatie dat er een juridische vader is en een biologische vader met family 

life, dat gezag gezamenlijk toegekend kan worden aan de moeder en de biologische vader, aangezien 
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 D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, Antwerpen, 
Intersentia, 2003, nr. 530, 396-397 en de aldaar aangehaalde referenties; Zie ook: Commissie Mensenrechten nr. 10961/84, 
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 Vgl. N. GALLUS, “Les relations parentales et la jurisprudence récente de la Cour Européenne des droits de l’homme”, 
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 EHRM nr. 18535/91, 27 oktober 1994 (Kroon e.a./Nederland), Publ.Hof, Serie A, nr. 297-C, § 37.  
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 EHRM nr. 33711/96, 5 november 2002 (Yousef/Nederland), § 53. 
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 EHRM nr. 18535/91, 27 oktober 1994 (Kroon e.a./Nederland), Publ.Hof, Serie A, nr. 297-C, §§ 38-39; Vgl. EHRM nr. 
9697/82, 18 december 1986 (Johnston e.a./Ierland), § 75, in casu wees het Hof erop dat uit de vaststelling dat een in 
overspel verwekt en geboren kind een afstammingsband t.a.v. zijn vader moet kunnen vestigen, niet volgt dat die vader het 
recht heeft om uit de echt te scheiden en opnieuw te huwen. 
2113

 EHRM nr. 9697/82, 18 december 1986 (Johnston e.a./Ierland), § 75. 
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de juridische band met de andere man blijft bestaan en alzo ook blijft verhinderen dat banden van 

gezins- en familieleven t.a.v. de biologische vader verder kunnen ontwikkelen.2114 

Verder wordt volgens het Hof dit beginsel ook geschonden in de situatie waarin de biologische vader 

op absolute wijze werd verhinderd om zijn vaderschap vastgesteld te zien zonder dat daarvoor enige 

beoordeling in concreto en een belangenafweging plaatsvond (§ 79). Het Hof leidde deze absolute 

onmogelijkheid in de zaak-Rózanski2115 uit volgende gegevens af. De biologische vader kon ten eerste 

het kind enkel mits toestemming van de moeder erkennen. Ingeval deze laatste weigerde, diende hij 

zich te wenden tot de rechtbank of het O.M. teneinde een vordering tot vaststelling van zijn 

vaderschap te laten inleiden. De overheden beoordeelden echter op discretionaire wijze of zij 

dergelijke vordering inleiden (§§ 73-74). Het Hof lijkt op dit punt er van uit te gaan dat de wijze 

waarop de toegang tot de procedure van gerechtelijke vaststelling wordt georganiseerd, strijdig is 

met het Verdrag. Ten tweede stelde het Hof vast dat de biologische vader het in hoofde van een 

andere man door middel van erkenning vastgestelde vaderschap enkel kon laten betwisten door een 

voogd of het O.M. die daarover op discretionaire wijze oordeelden. Hier achtte het Hof de procedure 

op zich niet bekritiseerbaar, gelet op het doel dat het beoogde te dienen, nl. de bescherming van de 

belangen van het kind wiens vaderschap reeds erkend was en ook om de belangen van zowel de 

biologische vader als het kind tegenover elkaar af te wegen (§ 75). Wel dient deze procedure aan 

dezelfde procedurele vereisten te voldoen als een gerechtelijke procedure en dient het recht 

richtlijnen te bevatten omtrent de wijze waarop die discretionaire bevoegdheid uitgeoefend moet 

worden, wat niet het geval was (§ 76). Ten derde bekritiseerde het Hof de wijze waarop de bevoegde 

overheden hun discretionaire bevoegdheden uitoefenden. De overheden en rechtbanken gaven in 

hun beslissingen te kennen dat het feit dat het kind was erkend door een andere man volstond om 

zonder meer het vaderschap in hoofde van de biologische vader niet te aanvaarden (§ 77). Volgens 

het Hof dienden ook andere feitelijke elementen onderzocht en in acht te worden genomen en 

diende een belangenafweging plaats te vinden tussen enerzijds de belangen van de biologische vader 

en anderzijds de belangen van het kind en de familie die door de erkenning door een andere man 

was ontstaan. In het bijzonder laakte het Hof het feit dat in het geheel niet onderzocht werd of een 

onderzoek naar het vaderschap van de biologische vader de belangen van het kind zou schaden of 

niet (§ 78).  

700. De weigering om een afstammingsband te vestigen t.a.v. de genetische vader die banden van 

gezins- en familieleven heeft met het kind, is niet steeds strijdig met art. 8, eerste lid EVRM. In de 

zaak-Yousef2116 oordeelde de Hoge Raad dat, gelet op de zwaarwichtige gevolgen die een erkenning 

juridisch met zich meebracht, na overlijden van de moeder die steeds had geweigerd de 

toestemming tot erkenning door de biologische vader te geven, de rechtbanken de belangen van de 

biologische vader bij de erkenning van zijn vaderschap tegen de rechten van het kind zoals 

beschermd door art. 8 EVRM moesten afwegen. Dit is volgens het EHRM in overeenstemming met 

het nationale recht (§ 57). Bovendien beoogt de inmenging ook een wettig doel, nl. de bescherming 

van de rechten en vrijheden van anderen (§ 59). Ten slotte oordeelde het Hof in deze zaak dat de 

inmenging ook noodzakelijk was in een democratische samenleving. Volgens het Hof waren de 
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 EHRM nr. 18535/91, 27 oktober 1994 (Kroon e.a./Nederland), Publ.Hof, Serie A, nr. 297-C, §§ 38-39, in casu werd door 
de Nederlandse regering gesuggereerd dat een stiefouderadoptie mogelijk was of een beslissing van gezamenlijk gezag 
uitgelokt kon worden.  
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 Zie EHRM nr. 55339/00, 18 mei 2006 (Rózanski/Polen).  
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 EHRM nr. 33711/96, 5 november 2002 (Yousef/Nederland). 
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rechten van de biologische vader niet geheel geschonden, aangezien hem een omgangsrecht werd 

toegekend. Verder verschilde deze zaak ook van de Kroon-zaak (Infra, nr. 710), nu in dat arrest louter 

een formele reden bestond om de vestiging van het vaderschap te beletten. De rechtbanken 

oordeelden in casu nl. dat de biologische vader de bedoeling had om de familiale situatie van zijn 

dochter te verstoren. Hij wilde het kind erkennen zodat het bij hem kon verblijven i.p.v. bij haar 

wettige familie. Dit zou volgens de rechtbank strijdig zijn met het belang van het kind. Bovendien kon 

de erkenning ook schade berokkenen aan het kind doordat het haar naam eveneens wijzigde 

waardoor ze buiten de familie bij wie ze opgroeide, werd geplaatst (§ 72). Het Hof herhaalde het 

beginsel dat daar waar de rechten van de ouders en het kind onder art. 8 EVRM in het geding zijn, 

het recht van het kind de voornaamste overweging vormt. Ingeval een afweging van belangen 

noodzakelijk is, moet het belang van het kind primeren (§ 73), hetgeen volgens het Hof in 

voorliggende zaak correct werd toegepast (§ 74).  

 

In de zaak-Anayo2117 strookte het oordeel van het hof van beroep met de wil van de wetgever om 

een bestaande familiale relatie tussen de juridische vader en de kinderen die actueel samenleven 

met de moeder (echtgenote) te laten primeren boven een relatie tussen de biologische vader die een 

omgangsrecht verzocht met zijn kinderen. Naar Duits recht hebben enkel personen die daadwerkelijk 

verantwoordelijkheid dragen of hebben gedragen over het kind (sozial-familiäre Beziehung) een 

recht op persoonlijk contact met het kind (§ 1685 (2) BGB). Daadwerkelijk gedragen 

verantwoordelijkheid wordt vermoed ingeval deze persoon gedurende lange tijd in gezamenlijk 

huishoudelijk verband met het kind heeft samengewoond (§ 1685 (2) BGB). In casu werd de 

biologische vader noch feitelijk noch juridisch in de mogelijkheid gesteld om enige band op te 

bouwen met zijn kinderen met wie hij nooit had samengeleefd. Hij kon het vaderschap niet 

betwisten (§ 1600 (2) BGB) en de moeder en juridische vader konden oordelen over het contactrecht 

(§ 1632 (2) BGB).  

Het EHRM aanvaardt dat de bestaande banden van gezins- en familieleven tussen de echtgenoten en 

de kinderen op gelijkwaardige wijze bescherming genieten. De zaak verschilt volgens het EHRM 

echter van alle andere zaken die werden voorgelegd nu het billijke evenwicht dat door de nationale 

overheden tussen de concurrende rechten onder art. 8 EVRM niet enkel bereikt moest worden 

tussen de ouders en het kind, maar tussen verscheidene individuele betrokkenen: de moeder, de 

juridische vader, de biologische vader, de biologische kinderen van het gehuwde paar en de kinderen 

voortgesproten uit de relatie van de moeder met de biologische vader (§ 70).  

Het Hof was er in casu echter niet van overtuigd dat door bescherming te bieden aan de bestaande 

banden van gezins- en familieleven tussen de juridische vader, de moeder en de kinderen, de 

nationale hoven en rechtbanken op rechtvaardige wijze de concurrende belangen in het geding 

hebben afgewogen in een besluitvormingsproces dat verzoeker de vereiste eerbied bood voor de 

bescherming van zijn belangen vervat in art. 8 EVRM en voldoende redenen gaven om hun 

inmenging voor de doeleinden bedoeld in paragraaf 2 van artikel 8 te rechtvaardigen. Het EHRM 

herhaalt in dat verband dat het aan de nationale rechtbanken is, die het voordeel hebben direct 

contact te hebben met alle betrokkenen, om hun appreciatiebevoegdheden uit te oefenen bij de 

bepaling of contacten tussen de biologische vader en de kinderen al dan niet de belangen van deze 

kinderen dient. In deze zaak echter, faalde het hof van beroep om enige overweging te hechten aan 
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de vraag of, gelet op de bijzondere omstandigheden van de zaak, contacten tussen de tweeling en de 

verzoeker de belangen van de kinderen zouden dienen. De redenen om contacten te weigeren waren 

bijgevolg onvoldoende voor de doeleinden opgesomd in paragraaf 2 van artikel 8 EVRM. De 

inmenging in zijn recht op privéleven was daarom niet noodzakelijk in een democratische 

samenleving en art. 8 EVRM was geschonden (§§ 71-73). 

 

c. Onderscheiden afhankelijk van de huwelijkse status 

701. Wat betreft de vestiging van een afstammingsband kan de huwelijkse status geen 

onderscheid in behandeling rechtvaardigen langs moederszijde (§ 43, Supra, nr. 698). Een 

onderscheid op grond van geboorte binnen of buiten het huwelijk wordt daarentegen voor de 

vestiging van een afstammingsband langs vaderszijde niet systematisch als een schending van art. 14 

in samenhang met art. 8 EVRM gekwalificeerd.2118 Zoals hoger aangetoond (Supra, inleidend deel, nr. 

27), bestaat er immers een verschil tussen de banden die een man of een vrouw kan hebben t.a.v. 

een kind.2119 Voor de impact van de relatie op de juridische verankering van bestaande banden van 

gezins- en familieleven, zie verder Infra, nr. 768 e.v.  

 

702. Vanaf het arrest-Marckx2120 is duidelijk geworden dat ieder onderscheid naar de gevolgen die 

een gevestigde juridische band genereert op basis van geboorte binnen of buiten het huwelijk, in 

beginsel strijdig is met art. 8 EVRM alleen (§ 47) en in samenhang met art. 14 EVRM (§ 48).2121 Enkel 

zeer gewichtige redenen kunnen een uitzondering hierop rechtvaardigen.2122 

 

In het arrest-Mc Michael2123 oordeelde het Hof dat een onderscheid in behandeling m.b.t. de 

verkrijging van ouderlijke rechten door de vader op basis van het al dan niet gehuwd zijn met de 

moeder gerechtvaardigd kan zijn in het licht van art. 14 in samenhang met art. 8 EVRM. Naar Schots 

recht verkreeg een man die gehuwd was met de moeder van rechtswege ouderlijke rechten, terwijl 

een man die niet gehuwd was met de moeder eerst moest erkend worden als vader en vervolgens de 

rechtbank moest verzoeken hem ouderlijke rechten toe te kennen. Een natuurlijke vader werd aldus 

door het recht in een slechtere positie geplaatst dan een gehuwde vader (§ 96). De kern van de zaak 

was dan ook gelegen in de status van natuurlijke vader onder het Schotse recht (§ 98). Het Hof 

merkte, zoals de Commissie dat eerder deed, op dat met zekerheid vaststond dat de aard van de 

relatie van natuurlijke vaders met hun kinderen onvermijdelijk varieert van onwetenheid en 

onverschilligheid aan de ene kant van het spectrum tot een nauwe stabiele relatie die niet kan 

onderscheiden worden van de gewone op het huwelijk gebaseerde familiale eenheden langs de 

andere kant.2124 Het doel van deze wetgeving bestond in het voorzien van een mechanisme om de 

“verdienstelijke” vader die ouderlijke rechten mocht verkrijgen te identificeren en daarbij de 

belangen van het kind en de moeder te beschermen. Dit was volgens het Hof een wettig doel. 
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 Dit verschil in behandeling werd tevergeefs aangevoerd in Commissie Mensenrechten nr. 22920/93, beslissing van 6 
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 Zie mutatis mutandis ook EHRM nr. 22028/04, 3 december 2009 (Zaunegger/Duitsland), § 54. 
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Bovendien miskenden de voorwaarden die opgelegd werden aan natuurlijke vaders om erkenning te 

krijgen van hun ouderlijke rol niet het beginsel van de evenredigheid (§ 98). Het Hof bevestigt 

hiermee de visie van het Grondwettelijk Hof dat hij die huwt, aanvaardt de vader van het kind te zijn 

(Supra, inleidend deel, nr. 32).2125 

In de arresten-Zaunegger2126 en Sporer2127 oordeelde het Hof dat, gelet op het verschil in leefsituatie 

waarin kinderen wier ouders niet gehuwd zijn geboren werden, en bij afwezigheid van 

overeenstemming omtrent de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, het in het licht van 

art. 14 in samenhang met art. 8 EVRM gerechtvaardigd was om ouderlijk gezag over het kind initieel 

aan de moeder toe te bedelen teneinde te verzekeren dat er op het tijdstip van geboorte een 

persoon was die handelt namens het kind op een juridisch bindende wijze (resp. §§ 54-55 en § 85).  

Dit belet evenwel niet dat de buitenhuwelijkse vader die enkel met akkoord van de moeder 

gezamenlijk ouderlijk gezag mag verkrijgen of, ingeval de moeder het welzijn van het kind in gevaar 

brengt, de exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag, op discriminerende wijze wordt behandeld 

in vergelijking tot de moeder en de huwelijkse vader. Het EHRM is van oordeel dat gezamenlijk 

ouderlijk gezag tegen de wil in van de moeder niet prima facie strijdig is met de belangen van het 

kind (resp. §§ 56-59 en § 87). Het Hof hield daarbij enerzijds rekening met de ruime 

beoordelingsmarge van de autoriteiten bij beslissingen i.v.m. ouderlijk gezag en anderzijds de 

geëvolueerde Europese context in deze sfeer en het groeiende aantal ongehuwde ouders. Hoewel er 

geen Europese consensus bestaat over de vraag of vaders van buitenhuwelijkse kinderen een recht 

hebben om gezamenlijk ouderlijk gezag te verzoeken zelfs zonder toestemming van de moeder, is 

het gemeenschappelijke uitgangspunt in de meerderheid van de lidstaten dat beslissingen m.b.t. de 

toekenning van ouderlijk gezag gebaseerd moeten zijn op het belang van het kind en dat bij 

onenigheid tussen de ouders de nationale rechtbanken hierover oordelen (resp. § 60 en § 87). Het 

Hof begrijpt niet dat lidstaten wel in een systeem voorzien waarin rechtbanken kunnen oordelen 

over de uitoefening van het ouderlijk gezag nadat zij gezamenlijk ouderlijk gezag hebben gehad 

(gehuwd of ongehuwd), maar niet in de situatie waarin een buitenhuwelijkse vader van in het begin 

zijn vaderrol opnam. Het Hof ziet geen voldoende redenen ter rechtvaardiging van dit onderscheid in 

behandeling (resp. § 63 en §§ 88-89).  

703. Deze ongelijke behandeling op grond van de al dan niet (gewezen) huwelijkse relatie tussen 

de ouders gaat evenmin zo ver dat ook het recht op persoonlijk contact om voornoemde reden aan 

een buitenhuwelijkse vader ontzegd mag worden als dit niet wordt ontzegd aan een vader die uit de 

echt is gescheiden. Naar Duits recht had de buitenhuwelijkse vader geen recht op persoonlijk contact 

met zijn kind. De moeder oordeelde hierover of, in geval van weigering, de rechtbank die onderzocht 

of dergelijk contact in het belang van het kind was. De grote kamer van het Hof oordeelde in de zaak-

Sahin2128 dat de beslissing tot weigering van enig contact weliswaar was ingegeven door het belang 

van het kind en het besluitvormingsproces de rechten van de vader eerbiedigde waardoor er geen 

schending van art. 8 EVRM werd aangenomen, maar niettemin toch een schending van art. 14 in 

samenhang met art. 8 EVRM kan opleveren (§§ 89-90). Op de buitenhuwelijkse vader rustte in casu 
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een veel zwaardere bewijslast. Hij moest aantonen dat er bijzondere omstandigheden waren die het 

vermoeden staafde dat het contact de ontwikkeling van het kind permanent tot voordeel zou 

strekken niettegenstaande zijn bewezen waarachtige affectie, binding en verantwoordelijke 

motieven. Deze invulling strookt met de positieve invulling van ‘het belang van het kind’ (Supra, deel 

I, nr. 437). Door de negatieve houding van de moeder en het relatieconflict kon dit zeer moeilijk 

worden geleverd. Volgens het Hof dienen zeer gewichtige redenen te worden aangevoerd om een 

verschil in behandeling op grond van geboorte binnen of buiten het huwelijk te rechtvaardigen. Dit 

geldt ook voor het verschil in behandeling tussen een vader van een kind geboren buiten een 

huwelijkse relatie en een vader van een kind geboren uit een huwelijkse relatie (§ 94). Het Hof vond 

in casu geen redenen daartoe.  

 

d. Alternatieven 

 

704. In de zaak-Chavolarov2129 wijst het EHRM er op dat het doel van de biologische vader bij de 

betwisting van het vaderschap vastgesteld door de vaderschapsregel in het algemeen er in bestaat 

persoonlijke en familiale banden te vestigen met zijn kinderen waarvan hij de verwekker is (§ 50). In 

deze zaak vormde de verzoeker echter samen met zijn drie kinderen de facto een eenoudergezin en 

het bestaan van het gezin werd gedurende jaren op geen enkele manier bedreigd en dit 

niettegenstaande de afwezigheid van enige vastgestelde juridische band. In casu wilde de verzoeker 

het vaderschap betwisten en zijn vaderschap laten vaststellen teneinde een aantal praktische 

problemen te verhelpen. Het EHRM merkte echter op dat het interne recht oplossingen aan de 

verzoeker bood om deze problemen te overwinnen (§ 51) zoals de tijdelijke plaatsing van de 

kinderen onder zijn verantwoordelijkheid (§ 52). Bovendien ontnam het interne recht verzoeker niet 

van alle mogelijkheden om een ouderschapsband te vestigen met zijn drie kinderen. Hij had zijn 

kinderen gewoon of ten volle kunnen adopteren (§ 53). De administratieve en gerechtelijke euvels 

zijn daarbij vergelijkbaar als bij een gecombineerde vordering tot betwisting en vaststelling van 

ouderschap (§ 54). Verder merkte het EHRM op dat de discretionaire bevoegdheid van de Staat om 

in het domein de relaties die ontstaan tussen ouders en hun kinderen te regelen, gebruikt werden 

om de belangen van het kind te beschermen (§ 55). Het interne recht voorzag in maatregelen die 

ervoor zorgden dat de drie kinderen hun sociale rechten konden genieten en het nieuwe 

familiewetboek voorzag in de mogelijkheid dat zij zelf, ingeval zij dit wensen, het juridische 

vaderschap betwisten (§ 55). Aangezien verzoeker een eenoudergezin vormde met de kinderen dat 

op geen enkele wijze bedreigd werd noch door de overheid noch door de juridische ouders en gelet 

op de beoordelingsmarge waarover de Staat beschikt bij de organisatie van de vordering tot 

betwisting van het huwelijkse vaderschap bij afwezigheid van een Europese consensus, alsook dat 

verzoeker niet van alle mogelijkheden werd ontnomen om een afstammingsband te vestigen of de 

praktische moeilijkheden te overwinnen waar hij echter geen gebruik van had gemaakt en het EHRM 

de overheid daar niet voor verantwoordelijk stelde, oordeelde het EHRM dat er een juist evenwicht 

was bereikt tussen de belangen van de samenleving en de betrokken personen (§ 56). De vordering 

tot betwisting moet dus noodzakelijk zijn om het vaderschap in hoofde van de vader met gezins- en 

familieleven te vestigen. De euvels die bestaan in de volle ontplooiing of juridische verankering van 

gezins- en familieleven mogen niet onoverwinbaar zijn. Zo laten sommige Staten de mogelijkheid om 

verantwoordelijkheden te krijgen over het kind of er bestaat de mogelijkheid tot adoptie in bepaalde 
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omstandigheden, inzonderheid waar er de facto al een beleefde band van gezins- en familieleven 

bestaat. De betrokkene moet eerst deze mogelijkheden benutten.  

 

e. Toepassingsgebied 

705. Dit beginsel wordt niet toegepast ingeval het verzoek bij het Hof de verbreking van 

bestaande afstammingsbanden tot voorwerp heeft. In dat geval laat het Hof open of er ook ‘gezins- 

en familieleven’ bestond, zelfs indien het handelt om een kind geboren uit een huwelijk waarbij in 

beginsel wordt aangenomen dat het van rechtswege gezins- en familieleven heeft t.a.v. beide 

echtgenoten (Supra, nr. 659). De bepaling van de juridische relatie tussen een vader en een kind 

raakt in ieder geval het privéleven van die vader.2130 Het beginsel wordt evenmin toegepast bij de 

vestiging van een afstammingsband in de situatie waarin er nog geen, zelfs potentieel, ‘gezins- en 

familieleven’ was ontstaan. Ook deze situatie wordt door het Hof gecatalogeerd onder 

‘privéleven’.2131 Nog een reden zou, ingeval het kind reeds meerderjarig is, kunnen zijn dat de band 

tussen een volwassen kind en een ouder in beginsel niet meer valt onder de bescherming van gezins- 

en familieleven in de zin van art. 8 EVRM (Supra, nr. 663). 

 

Ingeval daarentegen het verzoek tot voorwerp heeft bestaande banden van familieleven te 

beschermen, past het Hof integraal dit beginsel toe (zie verder Infra, nr. 732). Zo oordeelde het Hof 

in de zaak-Keegan2132 alwaar een biologische vader niet wist en aldus ook niet had toegestemd met 

de adoptie van zijn kind kort na de geboorte, dat door de plaatsing van het kind bij alternatieve 

zorgverstrekkers, het kind op termijn nieuwe familiebanden kan vestigen en het niet in zijn of haar 

belang kan zijn dat deze banden zouden worden verbroken door de adoptiebeslissing te herzien. De 

vaststelling dat de biologische vader de rechtbanken kon verzoeken om hem de voogdij over zijn 

dochter toe te kennen deed daar geen afbreuk aan. Deze toestand belet volgens het Hof niet enkel 

de normale ontwikkeling van familiale banden tussen de biologische vader en het kind, maar zet ook 

een proces in gang dat onomkeerbaar blijkt te zijn en waarbij de biologische vader in een aanzienlijk 

slechtere positie zou worden geplaatst dan de toekomstige adoptanten in zijn strijd voor het gezag 

over het kind (§ 55).  

In de zaak-Nylund2133 oordeelde het Hof dat art. 8 EVRM niet het recht van de biologische vader op 

verbreking van het vaderschap van de echtgenoot met het oog op de verankering van het eigen 

vaderschap omvat. In casu oordeelde het Hof dat de (vermoedelijke) biologische vader ook geen 

band van (zelfs potentieel) gezins- en familieleven had met het kind. Bijgevolg kon het beginsel van 

de juridische verankering van banden van gezins- en familieleven hier niet spelen.  

f. Besluit 
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706. Op de Staat rust de verplichting om bestaande banden van gezins- en familieleven juridisch 

te verankeren. Langs moederszijde moet dit in beginsel van rechtswege vanaf het tijdstip van 

geboorte gebeuren. Langs vaderszijde mag dit afhankelijk worden gesteld van een voorafgaande 

handeling die het evenwel mogelijk moet maken om reeds vanaf het tijdstip van geboorte de 

bestaande banden van gezins- en familieleven juridisch te verankeren. Een regelgeving die op 

absolute wijze verhindert dat de facto bestaande banden van gezins- en familieleven juridisch 

worden verankerd, is in beginsel strijdig met art. 8, eerste lid EVRM. Of een absolute wettelijke 

onmogelijkheid gerechtvaardigd door het belang van het kind in abstracto de toets aan het EVRM 

kan doorstaan, wordt verder onderzocht (Infra, nr. 710 e.v.). Vast staat dat een weigering in 

concreto, zelfs ingeval de biologische band niet wordt betwist, wel de toets aan art. 8 EVRM kan 

doorstaan, ingeval die weigering gebeurt op een wijze die rekening houdt met alle elementen alsook 

met alle rechten en belangen die in het geding betrokken zijn en in concreto gerechtvaardigd wordt 

door de bescherming van de allesoverheersende rechten en belangen van het kind. In beginsel wordt 

de juridische verankering van een bestaande band van gezins- en familieleven immers geacht in het 

belang van het kind te zijn. De appreciatiemarge van de lidstaten is bij toepassing van dit beginsel in 

het kader van de vestiging van juridische banden eerder beperkt. Als de biologische vader niettemin 

jarenlang ongestoord geniet van banden van gezins- en familieleven en alle mogelijkheden om deze 

juridisch te laten erkennen door bv. adoptie onbenut laat, blijft de Staat binnen zijn 

beoordelingsmarge ingeval het niet toelaat dat het juridisch vaderschap vastgesteld door de 

vaderschapsregel niet betwist kan worden door de biologische vader.  

 

Een Staat mag volgens het Hof een opdeling maken tussen de vaststelling van afstammingsbanden 

en de verkrijging van ouderlijke rechten langs vaderszijde. Een onderscheid in de uitoefening van 

vaderlijke rechten afhankelijk van de relatie tussen de ouders kan echter de toets aan art. 14 in 

samenhang met art. 8 EVRM maar doorstaan indien zeer gewichtige redenen worden aangevoerd om 

dit onderscheid te staven. De vader moet in elk geval de gelegenheid krijgen om een onpartijdige en 

onafhankelijke instantie te verzoeken de weigering tot uitoefening van het ouderlijk gezag te toetsen 

aan het belang van het kind. 

707. Het Belgische recht voldoet sedert de wet van 31 maart 1987 (Supra, deel I, nr. 117) aan de 

eisen van het arrest-Marckx door van rechtswege een juridische band te vestigen tussen een kind en 

zijn bio-fysiologische moeder afgezien van haar huwelijkse staat (art. 312, § 1 B.W.). In de 

uitzonderlijke hypothese dat het kind geen afstammingsband van rechtswege verkrijgt t.a.v. zijn bio-

fysiologische moeder, kan het worden erkend of kan er een gerechtelijk onderzoek naar 

moederschap worden ingesteld. Langs vaderszijde laat de wet toe dat een kind een 

afstammingsband verkrijgt vanaf het tijdstip van geboorte. Voor de vader die gehuwd is (geweest) 

met de bio-fysiologische moeder gebeurt dit in beginsel van rechtswege (vaderschapsregel), of bij 

ontstentenis van samenleving, na een gemeenschappelijke verklaring. Daarbuiten kan het 

vaderschap hetzij door middel van een (prenatale) erkenning, hetzij door middel van een gerechtelijk 

onderzoek.  

 

De erkenning is onderworpen aan grond- en vormvoorwaarden. Ingeval de juridische ouder en/of het 

feitelijk bekwame kind ouder dan 12 jaar weigert toe te stemmen met de erkenning, dient de 

erkenner een machtiging te verkrijgen van de rechtbank. De machtiging wordt verleend bij gebrek 

aan bewijs van niet-biologisch ouderschap en ingeval de erkenning niet kennelijk strijdig is met het 
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belang van het kind. Wat betreft de eerste grondslag, nl. de genetische band, kan opgemerkt worden 

dat het bestaan er van geen noodzakelijke voorwaarde vormt voor het bestaan van gezins- en 

familieleven (Supra, nr. 666). Aldus kan het voorkomen dat een man (potentieel) gezins- en 

familieleven heeft met een kind zonder er een genetische band mee te hebben. Naar Belgisch recht 

wordt deze man, voor zover de ontstentenis van genetische band werd bewezen althans, op absolute 

wijze verhinderd om de bestaande band van gezins- en familieleven juridisch te verankeren. Dit is 

strijdig met het behandelde beginsel, tenzij aangetoond wordt dat de verankering van een juridische 

band steeds strijdig zou zijn met het allesoverheersende belang van het kind. Dit is echter niet het 

geval. Door alle gewicht te hechten aan de genetische band miskent de Belgische wet het gezins- en 

familieleven van het kind en de man die een band van gezins- en familieleven heeft met het kind (art. 

8 EVRM), zonder een toets in concreto toe te laten noch kan deze absolute verhindering 

gerechtvaardigd worden door het allesoverheersende belang van het kind in abstracto. Omgekeerd is 

het zeer goed denkbaar dat er een biologische band bestaat zonder dat er sprake is van zelfs 

potentieel gezins- en familieleven. Welnu, uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat er in die situatie 

geen verplichting rust om een afstammingsband tot stand te brengen tussen ouder en kind. Het kan 

immers zijn dat het kind inmiddels gezins- en familieleven heeft t.a.v. een andere man die evenwel 

geen genetische band heeft met het kind. Weliswaar laat het Belgische recht toe dat deze band 

juridisch wordt verankerd mits de door de wet vereiste toestemmingen worden verkregen, niettemin 

kan deze band worden betwist door de genetische vader (Supra, deel I, nr. 204). Ingeval het kind 

jonger dan één jaar is, primeerde2134 zelfs de genetische band op absolute wijze. Bezit van staat bood 

in deze situatie geen bescherming nu aangenomen werd dat één jaar na de geboorte nog geen bezit 

van staat kan zijn ontstaan (Supra, deel I, nr. 151). De juridische verbreking van een bestaande band 

van gezins- en familieleven is strijdig met art. 8 EVRM (Infra, nrs. 732 en 748). De biologische 

werkelijkheid moet immers niet steeds primeren ingeval die strijdig is met de sociale werkelijkheid 

(Supra, nr. 700).2135  

De toets in concreto aan het belang van het kind is daarentegen volledig in overeenstemming met 

art. 8, tweede lid EVRM.2136 Ook de Belgische wet vertrekt vanuit het uitgangspunt dat de vestiging 

van een juridische band in beginsel in het belang van het kind is (Supra, deel I, nr. 253). Slechts 

ingeval in concreto mocht blijken dat het belang van het kind kennelijk geschaad wordt, kan de 

vestiging worden belet. De Belgische wet maakt echter een onderscheid tussen kinderen jonger dan 

één jaar en kinderen ouder dan één jaar. Enkel laatstgenoemde categorie kan genieten deze toets. 

Dit is strijdig met art. 14 in samenhang met art. 8 EVRM.2137 Ter staving van deze strijdigheid kan 

mutatis mutandis worden verwezen naar de argumenten aangehaald Supra, nr. 575. Hetzelfde geldt 

voor de beoordeling van een gerechtelijk onderzoek. Opgemerkt moet daarenboven worden dat het 

bezit van staat als bewijs van een afstammingsband een zwaardere bewijslast legt op de eiser(s) die 

reeds gezins- en familieleven heeft met het kind, nu het een veel enger begrip is dan gezins- en 
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 In het licht van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 16 december 2010 (nr. 144/2010) komt het leeftijdscriterium 
voor de opening van de toets aan het belang van het kind onder druk te staan. 
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 Vgl. 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) 238,nr. 431. 
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 Vgl. N. VAN LEUVEN, “Art. 8 en 14 EVRM in de Belgische rechtspraak inzake personen- en familierecht” in P. SENAEVE 
en P. LEMMENS (eds.), De betekenis van de mensenrechten voor het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 
2003, (49) 63, nr. 92; 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) 238, 
nr. 431. 
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 Vgl. 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) 239, nr. 432. 
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familieleven (Supra, nr. 688). Aldus impliceert het bestaan van gezins- en familieleven niet 

noodzakelijk dat bezit van staat wordt aangenomen.  

Het ontvoogde en meerderjarige kind hebben een vetorecht en kan aldus op absolute wijze 

verhinderen dat een juridische band wordt gevestigd. Wat het eerste betreft kan aangenomen 

worden dat een kind waarvan juridisch werd vastgesteld voldoende feitelijk bekwaam te zijn om over 

zijn persoon te oordelen, ook zelf over zijn belangen bij de vestiging van een juridische band kan 

oordelen. De relatie tussen een volwassen kind en een ouder wordt daarentegen niet geklasseerd 

onder gezins- en familieleven, behoudens ingeval er nog een affectieve zorgrelatie bestaat tussen 

beiden (Supra, nr. 662). Aangenomen moet worden dat dit niet het geval is indien het meerderjarige 

kind weigert toe te stemmen in de vestiging van een afstammingsband.  

708. Twee andere vormen van absolute verhindering tot vestiging van een afstammingsband, nl. 

de exceptie van verkrachting en het bestaan van een absoluut huwelijksverbod tussen de ouders, 

worden Infra, nr. 770 e.v. verder onderzocht.  

 

709. Verder rijst de vraag of er op de Staat geen verplichting rust om een kind dat geboren wordt 

uit een homoseksuele relatie zo snel als mogelijk juridisch te integreren in zijn familie. In de 

veronderstelling dat ook homoseksuele relaties voortaan onder de noemer gezins- en familieleven 

vallen (Supra, nr. 678), dient deze vraag m.i. positief beantwoord te worden. Noch het belang van het 

kind noch het gebrek aan Europese consensus hierover kan dienaangaande nog een rechtvaardiging 

vormen voor een uitsluiting. Het Belgische recht gaat er immers van uit dat een homoseksueel paar 

evengoed een kind kan opvoeden en het aldus niet strijdig is met het belang van het kind dat het 

wordt opgevoed door een paar van gelijk geslacht. De adoptie door paren van gelijk geslacht werd 

immers mogelijk gemaakt. De transseksuelenwetgeving2138 geeft in de interpretatie van de 

omzendbrief aan dat de functie van afstamming als familierechtelijk aanknopingspunt primeert op 

dat van de identificerende functie. Het argument dat de keuze van de biologische realiteit als 

uitgangspunt bij de vestiging van een afstammingsband langs de gewone regels inzake afstamming 

een uitzondering op art. 8, eerste lid EVRM rechtvaardigt2139 is derhalve niet meer dienend. Ten 

slotte laat de MBV-wet een gelijkslachtig paar toe een kind te krijgen zelfs met overheidssteun. 

Gevolg daarvan is dat het Belgische recht het beschermingsniveau zelf heeft uitgebreid (cf. art. 53 

EVRM) en daarbij rekening moet houden met art. 14 in samenhang met art. 8 EVRM. Kan het 

verantwoord worden dat een kind verwekt bij toepassing van de MBV-wet door middel van KID en 

geboren uit een gehuwd lesbisch paar slechts met één ouder een afstammingsband kan verkrijgen, 

terwijl dat kind bij toepassing van dezelfde techniek maar geboren uit een gehuwd heteropaar met 

beide ouders een afstammingsband zelfs van rechtswege verkrijgt? Zoals het Hof ook reeds aangaf in 

het arrest-Marckx biedt de adoptie in die situatie onvoldoende garanties (Supra, nr. 653). Bovendien 

kan bezwaarlijk worden voorgehouden dat een adoptie afstammingsbanden vestigt ‘zo snel als 

mogelijk’.  
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 Vgl. met de kritiek op de transseksuelenrechtspraak van het EHRM in het licht van de adoptie door een homoseksueel 
m.b.t. het element ‘het belang van het kind’: F. PERALDI-LENEUF m.m.v. S. CALMES, “Les interactions materielles” in L. 
BURGORGUE-LARSEN (ed.), Chronique de jurisprudence européenne comparée (2002), Revue du droit public 2003, (961) 
1000-1002. 
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 Zie in die zin: Jeugdrb. Antwerpen 3 oktober 2002, RW 2002-03, 1188, noot T. ROBERT. 
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Ten slotte kan opgemerkt worden dat er naar Belgisch recht geen opdeling wordt gemaakt tussen 

afstamming en ouderlijk gezag. Daarenboven genieten vaders van kinderen geboren buiten het 

huwelijk dezelfde ouderlijke rechten als vaders van kinderen geboren binnen het huwelijk.  

2. Discrepantie tussen juridische status en feitelijke realiteit 

a. Beginsel 

710. Een tweede beginsel dat wordt verwoord door het Hof en weliswaar ten dele2140 een 

precisering vormt van het eerste beginsel (Supra, nr. 696), houdt verband met de verhouding tussen 

een wettelijk onweerlegbaar vermoeden van ouderschap en de biologische en sociale realiteit. Het 

Hof is van oordeel dat een daadwerkelijk respect voor gezins- en familieleven vereist dat de 

biologische en sociale realiteit primeert op een wettelijk vermoeden, ingeval dit indruist tegen beide 

vastgestelde feiten en de wensen van alle betrokkenen, zonder dat iemand er voordeel uit haalt. 

Deze vaststelling geldt zelfs gelet op de beoordelingsmarge die de lidstaat behoudt.2141  

 

Het Hof paste dit beginsel voor het eerst toe in een zaak waarbij het voor de biologische vader en de 

juridische moeder onmogelijk was om het vaderschap gevestigd o.g.v. de vaderschapsregel te 

betwisten.2142 Het ‘vermoeden’ dat aldus aan de orde was, is de absolute regel dat het kind geboren 

tijdens het huwelijk volgens de toenmalige stand van het Nederlandse recht op vrijwel onbetwistbare 

wijze de echtgenoot tot juridische vader heeft.  

Dit beginsel wordt door het Hof mutatis mutandis ook toegepast in zaken waar de vraag wordt 

opengelaten of de gegeven situatie valt onder de bescherming van het ‘gezins- en familieleven’ 

(Supra, nr. 659), maar in ieder geval begrepen kan worden onder ‘privéleven’ in de zin van art. 8 

EVRM.2143 Het betreffen telkens situaties waarin een absolute vervaltermijn of wettelijke 

onmogelijkheid tot herziening werd ingesteld tot vaststelling of betwisting van een afstammingsband 

die geen rekening houdt met de daadwerkelijke kennisname van het (niet-)biologisch ouderschap in 

hoofde van de directe betrokkenen.  

Verder heeft het Hof dit beginsel mutatis mutandis ook toegepast op een zaak waarin het omwille 

van de doodgeboorte van het kind onmogelijk was voor de bio-fysiologische moeder om juridisch 

erkenning te krijgen van de identiteit van de biologische vader en het kind bij toepassing van de 
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 Het Hof past dit beginsel immers ook toe in die situaties die niet vallen onder gezins- en familieleven, maar onder privé-
leven in de zin van art. 8 EVRM, terwijl het eerste beginsel enkel toegepast wordt in situaties waar er sprake is van gezins- 
en familieleven.  
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 “In the Court’s opinion, “respect” for “family life” requires that biological and social reality prevail over a legal 

presumption which, as in the present case, flies in the face of both established fact and the wishes of those concerned 

without actually benefiting anyone.  Accordingly, the Court concludes that, even having regard to the margin of appreciation 

left to the State, the Netherlands has failed to secure to the applicants the “respect” for their family life to which they are 

entitled under the Convention”: EHRM nr. 18535/91, 27 oktober 1994 (Kroon e.a./Nederland), Publ.Hof, Serie A, nr. 297-C, § 
40. 
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 EHRM nr. 18535/91, 27 oktober 1994 (Kroon e.a./Nederland), Publ.Hof, Serie A, nr. 297-C, § 37. 
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 EHRM nr. 74826/01, 24 november 2005 (Shofman/Rusland), TJK 2006, 150, noot G. VERSCHELDEN, § 44; EHRM nr. 
26111/02, 12 januari 2006 (Mizzi/Malta), § 113; EHRM nr. 10699/05, 10 oktober 2006 (Paulik/Slovakije), § 46; EHRM nr. 
11449/02, 9 november 2006 (Tavli/Turkije), § 35; EHRM nr. 23890/02, 20 december 2007 (Phinikaridou /Cyprus), § 63; 
EHRM nr. 36498/05, 6 juli 2010 (Backlund/Finland), § 37. 
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vaderschapsregel de naam van de ex-echtgenoot behield. Ook dit was een zaak die viel onder de 

bescherming van het recht op privéleven van de verzoeker.2144  

Het Hof heeft dit beginsel mutatis mutandis voorts ook toegepast op een zaak waarbij een volwassen 

zorgbehoevend kind werd geadopteerd door de samenlevende partner van de moeder. De adoptie 

die tot doel had bestaande banden van familieleven juridisch te verankeren, had tot gevolg dat de 

juridische band met de moeder verzwakt werd, hoewel het kind daarmee een de facto bestaande 

band van familieleven behield en de adoptie louter tot doel had om de feitelijke situatie juridisch te 

verankeren.2145  

Samengevat past het Hof dit beginsel toe telkens er door een absolute wettelijke regel, een juridisch 

onherstelbare discrepantie tussen de juridische situatie en de vaststaande feitelijke situatie, m.n. de 

biologische en sociale realiteit, is ontstaan en blijft voortbestaan. Ingeval er meerdere belangen in 

het geding strijdig zijn met elkaar wordt in het kader van de beoordeling van de proportionaliteit van 

de maatregel onderzocht of de regel een uiting vormt van een billijke afweging van de belangen die 

het beoogt te verzoenen (Infra, nr. 712).  

711. Het Hof acht dit beginsel zeer belangrijk. Bij de toepassing ervan lijken de Staten slechts over 

een geringe beoordelingsmarge te beschikken. Dit hangt samen met het beginsel dat het Verdrag 

niet tot doel heeft rechten te beschermen die theoretisch of illusoir zijn, maar rechten die praktisch 

en effectief zijn (Supra, nr. 649). Welnu, een absolute regel die geen rekening houdt met de 

omstandigheden van iedere zaak afzonderlijk kan er toe leiden dat een persoon slechts over een 

theoretisch of illusoir recht op privé-, gezins- en familieleven beschikt en raakt derhalve de essentie 

van dat recht zelf.2146 Het belang dat het Hof hecht aan dit beginsel ter concretisering van het eerste 

beginsel (Supra, nr. 696), blijkt ook uit de rechtspraak die uitdrukkelijk aangeeft waarom het beginsel 

ontwikkeld in het Kroon-arrest niet toegepast kan worden op de voorliggende zaak.2147  

 

b. Billijk evenwicht 

712. In het arrest-Kroon was het Hof van oordeel dat de biologische en sociale realiteit alsook alle 

belangen en wensen in het geding strijdig waren met een absolute wettelijke regel die verhinderde 

dat het juridische vaderschap werd gevestigd in hoofde van de biologische en sociale vader i.p.v. de 

(ex-)echtgenoot van de moeder.2148 Het Hof woog dan ook geen belangen tegenover elkaar af. In de 
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 EHRM nr. 77785/01, 2 juni 2005 (Znamenskaya/Rusland), § 31. 
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 EHRM nr. 39051/03, 13 december 2007 (Emonet e.a./Zwitserland), § 86. 
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 Vgl. EHRM nr. 23890/02, 20 december 2007 (Phinikaridou/Cyprus), §§ 64-65; EHRM nr. 36498/05, 6 juli 2010 
(Backlund/Finland), § 56. 
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 Zie bv. EHRM nr. 33711/96, 5 november 2002 (Yousef/Nederland), § 70, in casu omdat in de zaak-Kroon enkel een 
formele reden bestond om de vestiging van het vaderschap te beletten; EHRM nr. 55339/00, 18 mei 2006 (Rózanski/Polen), 
§§ 66-67, in casu oordeelde het Hof dat deze zaak in twee opzichten verschilde van de zaak-Kroon. Ten eerste werd het 
vaderschap niet opgelegd door een vrijwel onbetwistbare vaderschapsregel. Ten tweede was de sociale realiteit niet in 
overeenstemming met de biologische realiteit en werd niet aangetoond dat er overeenstemming bestond tussen de 
wensen van beide biologische ouders. Bijgevolg was het Hof van oordeel dat het beginsel dat de biologische realiteit moet 
primeren niet volledig toepasselijk was op de omstandigheden van deze zaak (§ 67); EHRM nr. 7802/05, beslissing van 17 
november 2009 (Darmon/Polen), in casu faalde verzoeker in het bijbrengen van een (objectief en wetenschappelijk) 
biologisch bewijs dat hij niet de vader was van het kind dat op dat tijdstip reeds 30 jaar oud was en dat beweerde, samen 
met de moeder, dat verzoeker wel de biologische vader was. Om die reden kon gezegd worden dat een wettelijk 
vermoeden wel kon primere over een biologische en sociale realiteit zonder rekening te houden met de vastgestelde feiten 
en wensen van betrokkenen. 
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 EHRM nr. 18535/91, 27 oktober 1994 (Kroon e.a./Nederland), Publ.Hof, Serie A, nr. 297-C, § 40. 
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rechtsleer wordt bekritiseerd dat het Hof weinig aandacht besteedde aan de belangen van het kind 

(Supra, nr. 651). Het Hof leek er van uit te gaan dat die gelijkliepen met de belangen van de andere 

betrokkenen.  

 

In dezelfde zin oordeelde het Hof in het arrest-Znamenskaya2149 dat aangezien de vestiging van het 

vaderschap t.a.v. een doodgeboren kind geen voortdurende verplichting tot levensonderhoud voor 

iemand met zich meebracht, het er op leek dat geen belangen conflicteren met dat van verzoekster 

(§ 29). Vermits de nationale rechtbanken niet verwezen naar enige wettige of overtuigende reden 

om de status quo te handhaven, en de overheid zelf erkende dat het verzoek ingewilligd had moeten 

worden, werd het recht van verzoekster op een effectieve eerbiediging van haar privéleven 

geschonden, zelfs gelet op de appreciatiemarge die aan de Staat werd overgelaten (§§ 30-31). In de 

joint dissenting opinion van drie rechters werd nochtans de vraag opgeworpen of de inmenging door 

de overheid niet was gerechtvaardigd door het feit dat de meest belanghebbende partij, nl. de vader 

van het kind, niet meer in leven was op het tijdstip van het verzoek en derhalve in de onmogelijkheid 

verkeerde om op te komen voor de bescherming van zijn rechten aangaande zijn naam en 

familieleven.2150  

 

Ook in de zaak-Emonet e.a. woog het Hof geen belangen tegenover elkaar af. Naar het oordeel van 

het Hof impliceerde ‘eerbied’ voor het gezins- en familieleven in deze zaak dat een biologische en 

sociale realiteit in rekenschap wordt genomen teneinde de blinde, mechanistische toepassing van 

bepalingen uit de wet die er duidelijk niet voor bedoeld waren, te voorkomen op deze bijzondere 

situatie. De faling om dergelijke overwegingen in acht te nemen volgde uit de wensen van de 

betrokken personen, zonder dat iemand er voordeel uit haalde (§ 86). Om die reden waren de 

argumenten aangehaald door de overheid teneinde de doorbreking van de band tussen moeder en 

kind in het kader van een adoptie van het kind door de partner van de moeder te rechtvaardigen, 

niet relevant (§ 87). 

 

713. In zaken waarin een absolute vervaltermijn of wettelijke onmogelijkheid tot betwisting van 

het juridische vaderschap werd ingesteld, maakt het Hof in het kader van de beoordeling van de 

proportionaliteit van de inmenging wél een belangenafweging. Daarbij weegt het Hof het belang van 

de rechtszekerheid in familiale betrekkingen alsook het belang van het kind bij het behoud van de 

afstammingsband af tegen het belang van de juridische vader om zijn vaderschap weerlegd te zien in 

het licht van biologische bewijzen. Het Hof hecht meer gewicht aan het belang van de juridische 

vader om de kans te krijgen zijn juridisch vaderschap weerlegd te zien ingeval hij niet binnen de 

opgegeven tijdslimiet tot instelling van een vordering tot betwisting wist of gronden had om aan te 

nemen dat hij niet de biologische vader was of ingeval hij het door middel van een gerechtelijke 

uitspraak vastgestelde vaderschap niet meer kon weerleggen in het licht van nieuwe 

wetenschappelijke bewijzen.2151 In de zaak-Tavli merkte het Hof in het bijzonder op dat de 
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 EHRM nr. 77785/01, 2 juni 2005 (Znamenskaya/Rusland). 
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 Joint dissenting opinion van rechters Rozakis, Botoucharova en Hajiyev bij het arrest EHRM nr. 77785/01, 2 juni 2005 
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rechtspraak de bestaande wetgeving moet interpreteren in het licht van de wetenschappelijke 

vooruitgang en de sociale gevolgen die daaruit voortvloeien (§ 36).2152 

 

Tot een gelijkaardig besluit kwam het Hof bij de beoordeling van de proportionaliteit van de door de 

wet georganiseerde onmogelijkheid tot betwisting in het kader van art. 6, § 1 of art. 14 in samenhang 

met art. 8 EVRM. De praktische onmogelijkheid om het vaderschap te betwisten vanaf de dag van 

geboorte tot vandaag raakte volgens het Hof de essentie van het recht van verzoeker op toegang tot 

een rechter (art. 6, § 1 EVRM). Daardoor had de aangekaarte inmenging een buitenproportioneel 

zware last op verzoeker gelegd en faalde de Staat om een billijk evenwicht te bereiken tussen het 

wettige belang van verzoeker om een uitspraak te verkrijgen over het vermoede vaderschap, en de 

bescherming van de rechtszekerheid en de belangen van andere personen in het geding.2153 De 

juridische vader bevond zich bovendien in een analoge situatie als de andere titularissen van de 

vordering tot betwisting, gelet op het belang bij de betwisting van de vaderlijke status. Het Hof 

aanvaardde weliswaar in het kader van art. 14 in samenhang met art. 8 EVRM dat wettige belangen 

inzake de bescherming van de rechtszekerheid en stabiliteit in familiale relaties en de bescherming 

van de belangen van het kind een verschil in behandeling konden rechtvaardigen. Ingeval de 

juridische vader echter geen vordering tot betwisting kon inleiden, terwijl andere belanghebbenden 

dat wel konden, is de maatregel niet proportioneel tot het doel dat ermee werd beoogd.2154  

Het Hof leek er van uit te gaan dat het belang van het (minderjarige) kind hetzij gelijkliep met dat van 

de juridische vader, tenzij het tegendeel in concreto werd bewezen, hetzij veel aan gewicht had 

verloren omdat het kind inmiddels meerderjarig was. Dit lokte wel wat kritiek uit.2155 In de zaak-

Paulik2156 merkte het Hof dienaangaande op dat het algemeen belang bij de bescherming van de 

rechten van het kind bij het behoud van de afstammingsband veel aan gewicht heeft verloren ingeval 

dat kind 40 jaar oud is, een eigen familie heeft en niet meer financieel afhankelijk is van de juridische 

vader dan ingeval het kind nog minderjarig was. Bovendien bleek in casu dat het kind zelf tot een 

DNA-test had aangespoord en geen bezwaar uitte tegen de vordering tot betwisting van het 

juridische vaderschap (§ 46). In de zaak-Tavli2157 oordeelde het Hof zelfs dat niet aangetoond werd 

hoe het belang van het kind bij het behoud van een afstammingsband in casu werd beschermd. Wel 

integendeel, volgens het Hof had het kind er zelf ook belang bij de identiteit van de biologische vader 

te kennen (§ 34). In de zaak-Mizzi2158 repliceerde het Hof op het argument van de regering 

aangaande de noodzakelijkheid in een democratische samenleving van de beperking van de rechten 

van de juridische vader dat de potentiële belangen van het kind om in de sociale realiteit te genieten 

het feit de dochter van verzoeker te zijn, niet konden opwegen tegen het legitieme recht van de 

juridische vader om minstens de mogelijkheid te hebben om het vaderschap van een kind dat niet 

het zijne is in het licht van wetenschappelijke bewijzen te weerleggen (§ 112). Naarmate de tijd 
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 EHRM nr. 11449/02, 9 november 2006 (Tavli/Turkije). 
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 EHRM nr. 26111/02, 12 januari 2006 (Mizzi/Malta), § 89. 
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verstrijkt, neemt echter het primaat van de rechtszekerheid boven de bescherming van de belangen 

van de betrokken partijen toe, in het bijzonder bij kinderen die niet langer minderjarig zijn.2159 

In zaken waarin een minderjarig kind is betrokken en de rechtbank in concreto tot de vaststelling 

komt dat het belang van het kind niet gelijkloopt met dat van de juridische vader, oordeelt het EHRM 

dat de belangen van het kind afgewogen moeten worden tegen het belang van de juridische vader bij 

de vaststelling van een biologisch feit. In de zaak-Wulff2160 stelde het EHRM vast dat verzoeker reeds 

vóór de erkenning kennis droeg van omstandigheden die hem ertoe aanzetten een DNA-test te 

verkrijgen en twijfel zaaide over het vaderschap tot bijna drie jaar na de geboorte. Om redenen 

anders dan het recht heeft verzoeker bijgevolg geen stappen ondernomen om binnen de wettelijke 

termijn van 6 maanden het vaderschap te betwisten. Tijdens de procedure voor de nationale 

rechtbanken wierp verzoeker zelfs omstandigheden die plaatsvonden in maart 2002 tot betwisting 

van zijn vaderschap op, terwijl hij slechts in 2005 ervoor koos om heimelijk een DNA-test uit te 

voeren. Om die reden verschilde deze zaak significant van de zaak-Shofman. De zaak verschilde ook 

wezenlijk van de zaak-Paulik en de zaak-Tavli omdat de kinderen in deze zaken meerderjarig waren 

en het algemeen belang in de bescherming van hun rechten op dat ogenblik veel aan belang had 

ingeboet. In de zaak-Wulff was het kind 7 jaren oud en had het sinds de geboorte in december 2002 

en niettegenstaande de echtscheiding in maart 2003 een nauwe band met de verzoeker als vader tot 

december 2005. Bovendien diende, gelet op de verklaringen die verzoeker en de moeder hadden 

afgelegd voor de nationale rechtbanken, aangenomen te worden dat het kind, na heropening van de 

vaderschapsprocedures, niet erkend zou worden door een andere vader. In die omstandigheden was 

het aanvaardbaar dat de nationale rechtbanken meer gewicht hechtten aan de belangen van het 

kind dan aan de belangen van de juridische vader bij de vaststelling van een biologisch feit. In een 

vergelijkbare zaak2161, waar de vader eveneens de mogelijkheid heeft gehad om zijn vaderschap te 

betwisten, legde het EHRM daarentegen alle nadruk op de financiële gevolgen voor het kind. Het 

instellen van dergelijke vordering was strijdig met het belang van het kind die zijn 

onderhoudsvordering tegen de verzoeker zou verliezen, terwijl de bepaling van de identiteit van de 

biologische vader onzeker bleef. Met dit laatste week deze zaak ook af van de zaak-Kroon. Belangrijk 

is ook de nuancering dat eens de vervaltermijn waarbinnen het vaderschap betwist kon worden, 

verstreken is, er meer gewicht gehecht mag worden aan het belang van het kind dan aan het belang 

van de verzoeker. 

Het instellen van een termijn alsook de daaruit voortvloeiende onmogelijkheid om zich tot een 

rechter te wenden2162, is echter op zich niet strijdig met het Verdrag. De belangen van de juridische 

vader die wist of gronden had om aan te nemen dat hij niet de biologische vader was op een tijdstip 

waarop hij het vaderschap juridisch nog kon betwisten, maar op dat ogenblik zijn rechten niet heeft 

doen gelden, verliezen aan gewicht. Het Hof oordeelde dat in die situatie meer gewicht mag 

toekomen aan de belangen van het kind bij het behoud van de afstammingsband alsook aan het 
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 EHRM nr. 10699/05, 10 oktober 2006 (Paulik/Slovakije), § 44; EHRM nr. 20674/07, beslissing van 27 april 2010 
(Klocek/Polen), in casu werd geen schending aangenomen omdat verzoeker faalde in het leveren van het objectieve en 
wetenschappelijke bewijs dat hij niet de biologische vader was. Het Hof hield ook rekening met het gegeven dat de 
vordering tot betwisting pas werd ingesteld 20 jaar na de (betwiste) vaststelling ervan.  
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 EHRM nr. 35016/07, beslissing van 9 maart 2010 (Wulff/Denemarken). 
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 EHRM nr. 34308/96, beslissing van 19 oktober 1999 (Yildirim/Oostenrijk). 
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 Zie EHRM nr. 26111/02, 12 januari 2006 (Mizzi/Malta), § 88. 



476 
 

algemeen belang van de rechtszekerheid in familierechtelijke betrekkingen.2163 In het licht van art. 6, 

§ 1 EVRM betrof het in het bijzonder de goede organisatie van justitie, meer bepaald, het beginsel 

van rechtszekerheid2164, alsook het recht dat het kind heeft om zijn onzekerheid omtrent zijn 

persoonlijke identiteit weg te nemen zonder onnodige vertragingen.2165 Met dit laatste wees het Hof 

er impliciet doch zeker nogmaals (vgl. Supra, nr. 651) op dat afstamming ook een belangrijke functie 

vervult bij de weergave van de identiteit van een persoon. 

714. In dezelfde zin oordeelde het Hof in een zaak waarin het meerderjarige kind pas na het 

verstrijken van de absolute vervaltermijn op de hoogte was van de identiteit van haar biologische 

vader en aldus geen vordering tot vaststelling van het vaderschap meer kon instellen.2166 Het Hof 

wees er op dat naast een afweging van het individuele belang van verzoeker tegen het algemeen 

belang, er ook een belangenafweging tussen alle concurrerende individuele belangen in het geding 

moest plaatsvinden. In casu had het kind een recht op identiteit en aldus een vitaal belang, 

beschermd door het Verdrag, bij het ontvangen van informatie nodig om de waarheid te ontdekken 

over een belangrijk aspect van diens persoonlijke identiteit en alle onzekerheid daaromtrent weg te 

nemen. Dit recht moest afgewogen worden tegen het algemeen belang bij rechtszekerheid in 

familierechtelijke betrekkingen en het belang van de beweerde biologische vader om niet 

geconfronteerd te worden met laattijdige vorderingen over feiten die vele jaren teruggaan in de tijd. 

Ten slotte moest dit ook worden afgewogen tegen andere individuele belangen, zoals m.n. tegen de 

belangen van de familieleden van de beweerde biologische vader (§ 53). Bij deze belangenafweging 

moest rekening worden gehouden met een aantal factoren, waaronder het tijdstip waarop het kind 

op de hoogte was van de biologische realiteit en de mate waarin het recht met dit gegeven rekening 

hield (§ 54).2167 De oprechtheid van vorderingen m.b.t. het vaderschap moest volgens het Hof in alle 

gevallen beoordeeld worden door de rechtbank die over de vordering uitspraak doet (§ 63). Het Hof 

kwam echter tot de vaststelling dat met het recht op identiteit van het kind geen rekening werd 

gehouden ingeval het kind slechts na het verstrijken van de vervaltermijn tot vaststelling van het 

vaderschap op de hoogte was van de biologische realiteit. Het aanvangspunt van de termijn hield 

daar geen rekening mee en er bestond tevens geen alternatieve procedure tot heropening van het 

debat wegens materiële of morele onmogelijkheid of goede redenen om een vordering binnen de 
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 EHRM nr. 8777/79, 28 november 1984 (Rasmussen/Denemarken), Publ.Cour.eur.D.H., Serie A, nr. 87, § 41; EHRM nr. 
34308/96, beslissing van 19 oktober 1999 (Yildirim/Oostenrijk), in casu wees het Hof erop dat het beginsel uit het arrest-
Kroon niet van toepassing was op deze zaak o.a. omdat van verzoeker verwacht kon worden dat hij juridisch advies zou 
inwinnen en derhalve nog tijdig een vordering had kunnen inleiden; Voor het onderscheid met andere zaken alwaar de 
juridische vader slechts over een theoretisch of zelfs praktisch geen recht tot betwisting beschikte: EHRM nr. 74826/01, 24 
november 2005 (Shofman/Rusland), TJK 2006, 150, noot G. VERSCHELDEN, § 40, wat betreft de beoordeling in het kader 
van art. 8 EVRM; EHRM nr. 26111/02, 12 januari 2006 (Mizzi/Malta), § 134, wat betreft art. 14 in samenhang met art. 8 
EVRM. 
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 EHRM nr. 26111/02, 12 januari 2006 (Mizzi/Malta), § 83 en de aldaar aangehaalde referenties. 
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 EHRM nr. 26111/02, 12 januari 2006 (Mizzi/Malta), § 83 met verwijzing naar EHRM nr. 8777/79, 28 november 1984 
(Rasmussen/Denemarken), Publ.Cour.eur.D.H., Serie A, nr. 87, § 41; EHRM nr. 53176/99, 7 februari 2002 (Mikulic/Kroatië), 
§ 65. 
2166

 EHRM nr. 23890/02, 20 december 2007 (Phinikaridou/Cyprus); Vgl. EHRM nr. 36498/05, 6 juli 2010 (Backlund/Finland). 
In dit arrest werd de absolute termijn van 5 jaar die werd ingesteld om na de inwerkingtreding van de nieuwe 
afstammingswet op 1 oktober 1976 een vordering tot vaststelling van het vaderschap in te stellen getoetst aan art. 8 EVRM 
nu het kind slechts door een DNA-onderzoek in 2002 echt op de hoogte was van het biologische vaderschap; Vgl. EHRM nr. 
17038/04, 6 juli 2010 (Grönmark/Finland). In dit arrest was opnieuw voornoemde termijn het voorwerp van de toetsing. 
Ditmaal was er sprake van rechtsdwaling. Moeder en kind dachten dat de vader reeds een afstammingsband had met het 
kind nu deze ook alimentatie betaalde. In 1999 overleed de vader en verzoeker kwam tot de vaststelling dat deze nooit 
wettelijk geregistreerd werd als haar vader. Het kind was in de periode van de vervaltermijn bovendien tussen de 8 en de 
13 jaar. Pas na de DNA-test was er echt uitsluitsel. Opnieuw bekritiseerde het Hof de absolute aard van de vervaltermijn.   
2167

 Vgl. EHRM nr. 36498/05, 6 juli 2010 (Backlund/Finland), §§ 46-47.  
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opgegeven termijn in te stellen.2168 Volgens het Hof werd ook niet aangetoond waarom in die situatie 

meer belang gehecht moest worden aan het algemeen belang en de belangen van de beweerde 

biologische vader en diens familie (§ 64). In latere arresten beklemtoonde het Hof dat het moeilijk 

kan aanvaarden waarom nationale overheden toelaten dat de juridische werkelijkheid strijdig is met 

de biologische werkelijkheid door louter zich te baseren op de absolute aard van de vervaltermijn.2169 

Gevolg daarvan was dat in casu de (maat)regel niet proportioneel was tot het doel dat ermee werd 

beoogd en aldus geen billijk evenwicht werd bereikt tussen de onderscheiden belangen in het geding 

(§ 66).2170  

 

c. Relevant en toereikend 

715. In de zaak-Emonet2171 e.a. paste het Hof niet de fair balance test toe, maar onderzocht het, 

na een inmenging te hebben vastgesteld, of de maatregel die tot gevolg had dat door de adoptie de 

band met de moeder die samenleefde met de adoptant verzwakt werd, een wettelijke basis had, een 

legitiem doel diende en noodzakelijk was in een democratische samenleving om dat doel te dienen (§ 

71). Het Hof maakte bij de beoordeling op twee punten een bezwaar.  

 

Ten eerste was het Hof niet overtuigd van de door de Staat opgegeven doelstellingen, nl. dat de 

beperking van de ouder-kind relatie in het publieke belang was, aangezien het goed zou zijn voor het 

fysieke, mentale en intellectuele welzijn van het kind, temeer daar het handelde om een volwassen 

kind dat vrij toestemde tot de adoptie. Het Hof bracht dienaangaande in herinnering dat het Verdrag 

tot doel heeft om rechten te waarborgen die effectief en praktisch zijn en niet theoretisch of illusoir. 

Aldus moeten de argumenten aangehaald om een inmenging te rechtvaardigen de doelstelling 

bedoeld in art. 8, § 2 EVRM op een praktische en effectieve manier nastreven (§ 77). Gelet op de 

nauwe verbondenheid met de beoordeling van de noodzaak in een democratische samenleving, 

onderzocht het Hof de zaak verder vanuit dat oogpunt (§ 78).  

Ten tweede oordeelde het Hof dat de inmenging niet noodzakelijk was in een democratische 

samenleving, noch aan een ernstige sociale noodzaak voldeed. De adoptie had tot doel om de facto 

bestaande familie om te zetten in een echte juridisch erkende familie. Alle partijen waren 

volwassenen die hun geïnformeerde toestemming daartoe gaven. De argumenten van de overheid 

dat de maatregel diende om de situatie te verduidelijken en ter voorkoming van belangenconflicten 

die zouden rijzen voor de geadopteerde ingevolge zijn nieuwe status gingen aldus in casu niet op (§§ 

79-80). Terloops merkte het Hof op dat het argument dat het instituut huwelijk de geadopteerde een 
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 In de zaak-Backlund werd benadrukt dat er een tendens bestaat naar een grotere bescherming van de rechten van het 
kind om zijn vaderlijke afstamming vastgesteld te zien: EHRM nr. 36498/05, 6 juli 2010 (Backlund/Finland), § 50.  
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 Vgl. EHRM nr. 36498/05, 6 juli 2010 (Backlund/Finland), §§ 53-58. Het Hof beklemtoonde het moeilijk te hebben met 
niet-flexibele termijnen die geen rekening houden met de mogelijkheid van het kind om betrouwbaar wetenschappelijke 
bewijzen voor te brengen. Het Hof heeft het tevens moeilijk met de aanvaarding van het gegeven dat nationale autoriteiten 
toelaten dat de juridische werkelijkheid strijdig is met de biologische werkelijkheid door de absolute aard van de tijdslimiet 
zelfs indien de verzoeker nieuwe doorslaggevende bewijzen heeft voorgebracht (§ 53). Er bestonden ook geen alternatieve 
middelen om de tijdslimiet te compenseren noch om deze te stuiten door buitengewone middelen (§ 54); Vgl. EHRM nr. 
17038/04, 6 juli 2010 (Grönmark/Finland), §§ 47-60, in casu kon verzoekster zelfs geen vordering inleiden binnen de 
opgegeven vervaltermijn ingevolge haar leeftijd. Zelfs indien de biologische vader gekend was onder alle partijen, was 
verzoekster slechts in staat om later doorslaggevende bewijzen door DNA-test voor te leggen over het vaderschap van haar 
biologische vader (§ 55). 
2170

 Vgl. EHRM nr. 36498/05, 6 juli 2010 (Backlund/Finland), § 58; Vgl. EHRM nr. 17038/04, 6 juli 2010 (Grönmark/Finland), § 
61. 
2171

 EHRM nr. 39051/03, 13 december 2007 (Emonet e.a./Zwitserland). 
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grotere stabiliteit waarborgt dan een ongehuwd samenlevend paar, vandaag de dag niet noodzakelijk 

relevant is (§ 81). Verder herhaalde het Hof dat het begrip ‘gezins- en familieleven’ in de zin van art. 

8 EVRM ook andere niet op het huwelijk gebaseerde banden van gezins- en familieleven kan 

omvatten, zodat de verzoeker niet gedwongen kon worden om vooraf in het huwelijk te treden. Daar 

waar er de facto banden van gezins- en familieleven bestaan, rust er op de Staat de verplichting om 

die juridisch te verankeren (§ 82). Bovendien moeten de rechten vervat in het Verdrag niet enkel in 

relatie tot het lidstatelijke recht, maar ook onafhankelijk er van worden geïnterpreteerd (§ 83). In het 

bijzonder merkte het Hof op dat art. 10, § 2 van het Europees Verdrag inzake adoptie van kinderen 

bepaalt dat alle rechten en plichten van de vader of moeder jegens het kind ophouden ingevolge 

adoptie, maar echter zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat deze bepaling toegepast kan worden in 

casu dan nog is het slechts door 18 landen van de Raad van Europa geratificeerd en door 3 

ondertekend. Het Hof ziet in het [toenmalige] ontwerp van aanpassing van dit Verdrag dat een 

bepaling bevat die stipuleert dat bij stiefouder- of geregistreerde partneradoptie de rechten en 

plichten t.a.v. echtgeno(o)t(e) resp. geregistreerd partner van de adoptant behouden blijven, een 

teken van een groeiende erkenning door de lidstaten (§ 84). Voorts konden verzoekers ook niet 

verweten worden dat zij niet hadden ingeschat hoe verreikend de gevolgen van de adoptie waren 

voor de band tussen moeder en kind (§ 85). Aldus herhaalde het Hof dat eerbied voor gezins- en 

familieleven inhoudt dat rekening wordt gehouden met een biologische en sociale realiteit teneinde 

het blind mechanisch toepassen van wetsbepalingen in deze zeer bijzondere situatie waarvoor ze 

duidelijk niet bedoeld waren te voorkomen. De faling om met zulke overwegingen rekening te 

houden is strijdig met de wensen van de betrokken personen, zonder dat iemand er voordeel uit 

haalt (§ 86). De stiefouderadoptie mag aldus niet tot gevolg hebben dat de bestaande banden van 

familieleven t.a.v. de echtgenoot of samenwonende partner van de adoptant die ouder is van het 

kind, juridisch worden doorbroken. Dezelfde redenering lijkt ook op te gaan ingeval de geadopteerde 

een minderjarig kind is.  

d. Besluit 

716. Vastgesteld kan worden dat het Hof steeds tot schending van art. 8 EVRM zonder enige 

belangenafweging besluit ingeval een absolute wettelijke regel indruist tegen de vastgestelde 

biologische en sociale realiteit alsook de wensen van alle betrokkenen zonder dat iemand er 

voordeel uit haalt (Supra, nr. 710). De wettelijke regel lijkt dan geen legitiem doel te beschermen. 

 

Is er wel een legitiem doel aanwezig, dan onderzoekt het Hof of de regel relevant en toereikend is om 

dat doel te bereiken (proportionaliteit). De argumenten aangehaald om een inmenging te 

rechtvaardigen moeten de doelstelling(en) bedoeld in art. 8, § 2 EVRM op een praktische en 

effectieve manier nastreven. De bepalingen aangaande adoptie van het kind door een samenlevende 

partner van een ouder die tot gevolg hebben dat de banden met die ouder worden doorbroken zijn 

strijdig met art. 8 EVRM. Bovendien kan het paar niet gedwongen worden om voorafgaandelijk aan 

de adoptie te huwen teneinde dit gevolg te vermijden. Het argument dat het instituut huwelijk de 

geadopteerde een grotere stabiliteit waarborgt dan een ongehuwd samenlevend paar is vandaag de 

dag niet noodzakelijk meer relevant (Supra, nr. 715).  

717. Ingeval daarentegen slechts de vastgestelde biologische of sociale realiteit indruist tegen een 

wettelijke bepaling en de betrokkenen niet allen gelijklopende belangen hebben, weegt het Hof de 

onderscheiden belangen tegenover elkaar af. Aan de orde is dan opnieuw de vraag naar de 
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eerbiediging van de proportionaliteit van de maatregel in het licht van het doel dat ermee werd 

beoogd, inzonderheid of de absolute regel een weerspiegeling vormt van een billijk evenwicht van de 

belangen in het geding (Supra, nr. 710). In het kader van termijnen tot vaststelling en betwisting van 

een afstammingsband oordeelde het Hof alvast dat een termijn die geen rekening houdt met de 

daadwerkelijke kennisname van de biologische realiteit of althans gronden daartoe, geen uitdrukking 

vormt van een billijk evenwicht tussen de onderscheiden belangen in het geding en aldus strijdig is 

met art. 8 EVRM.  

 

In de zaken-Tavli, Phinikaridou, Backlund en Grönmark koppelt het Hof de eerbiediging van het 

privéleven, m.n. het recht op identiteit van het kind, impliciet doch zeker aan de vestiging van een 

afstammingsband. De vordering in de zaken-phinikaridou, Backlund en Grönmark strekten immers 

tot vaststelling van de juridische relatie, terwijl het Hof deze vordering catalogeerde onder het recht 

op eerbied voor de identiteit. In de zaak-Tavli oordeelde het hof dat, net zoals verzoeker het recht 

heeft om tenminste de gelegenheid te hebben om het vaderschap te betwisten, overeenkomstig 

wetenschappelijk bewijs, het kind een belang heeft bij de kennis van de identiteit van zijn biologische 

vader (§ 34). In deze zaken handelde het echter om een kind dat op het tijdstip van de definitieve 

nationale beslissing reeds meerderjarig was. De klemtoon ligt na de meerderjarigheid van het kind 

aldus op de eerbiediging van het privéleven van kind en vader. Er is in die zaken immers geen sprake 

(meer) van een affectieve zorgrelatie zodat de gevestigde juridische band geen verankering meer 

vormt van het bestaande gezins- en familieleven, noch heeft de vestiging van een juridische band tot 

doel de verankering van het bestaande gezins- en familieleven nu dit niet bestaat. Verder (Infra, nr. 

815) zal blijken dat het hof ook het recht op identiteit koppelt aan een vordering die louter tot doel 

heeft de biologische waarheid te achterhalen zonder dat enige juridische band wordt gevestigd.  

 

718. De toepassing van het beginsel op het Belgische recht leidt vooreerst tot de vaststelling dat 

het bezit van staat als absolute grond van niet-ontvankelijkheid kan leiden tot een situatie strijdig 

met art. 8 EVRM. In het bijzonder dient er op te worden gewezen dat bezit van staat, eens ontstaan, 

niet meer ongedaan gemaakt kan worden zelfs indien de actuele sociale werkelijkheid strijdig 

hiermee zou zijn. Dit staat in contrast tot de grondslag van het gezins- en familieleven. Een band van 

gezins- en familieleven kan immers doorbroken worden (Supra, nr. 672). Aldus kan het voorkomen 

dat een persoon die een (potentiële) band van gezins- en familieleven heeft opgebouwd met het kind 

en de genetische vader is van het kind, deze band niet juridisch laten verankeren doordat hij de 

vastgestelde juridische band op absolute wijze niet meer kan betwisten ingevolge het feit dat in het 

verleden bezit van staat is totstandgekomen. Dit vormt een schending van het gezins- en familieleven 

in hoofde van die man en is aldus strijdig met art. 8 EVRM (Supra, hoofdstuk 1).  

 

Omgekeerd kan een juridische vader, in licht van recente wetenschappelijke bewijzen waaruit blijkt 

dat hij niet de genetische vader is, geen vordering tot betwisting van het vaderschap meer inleiden 

indien inmiddels bezit van staat tot stand gekomen zou zijn. In de situatie dat die man het juridische 

vaderschap wenst te betwisten, kan bezwaarlijk worden aangenomen dat er op het tijdstip van de 

inleiding van de vordering nog sprake kan zijn van bezit van staat. Die man wenst juist alle banden 

van gezins- en familieleven te verbreken. Het kan bezwaarlijk in het belang van het kind worden 

geacht dat het een vader opgedrongen krijgt door de wet die absoluut niet bereid is enige 

verantwoordelijkheden op zich te nemen bij ontstentenis van een genetische en sociale band. De 

absolute verhindering in hoofde van de juridische vader leidt tot een theoretisch recht van 



480 
 

betwisting en vormt aldus een buitenproportionele inmenging in diens privéleven en is bijgevolg 

strijdig met art. 8 EVRM.2172 Deze stelling werd alvast bevestigd in een arrest van het Grondwettelijk 

Hof van 3 februari 2011 (nr. 20/2011, Supra, hoofdstuk 1, nr. 600). 

De termijnen tot betwisting van het vaderschap werden door de hervorming van het 

afstammingsrecht in 2006 aangepast zodat thans rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke 

kennisname van het (niet-)genetische vaderschap.2173 De Belgische wetgeving gaat op dit punt 

actueel echter verder dan wat vereist wordt in het licht van de rechtspraak van het Hof.2174  

De termijn tot vaststelling van het vaderschap daarentegen kan in het kader van het gerechtelijk 

onderzoek naar vaderschap wel een schending van art. 8 EVRM opleveren. De termijn tot vaststelling 

van het vaderschap door middel van een gerechtelijk onderzoek is een verjaringstermijn die 

geschorst wordt tijdens de minderjarigheid van het kind (Supra, deel I, nr. 218). Het kind kan, bij 

ontstentenis van bezit van staat, uiterlijk totdat het de leeftijd van 48 jaar heeft bereikt een 

vordering inleiden. Doordat de termijn geen rekening houdt met de kennisname van het genetische 

vaderschap in hoofde van het kind, kan het kind dat pas na de leeftijd van 48 jaar ontdekt wie de 

genetische vader is, geen vordering tot vaststelling van een afstammingsband meer inleiden. Dit 

wordt immers op absolute wijze verhinderd door het verstrijken van de verjaringstermijn. Deze 

regeling laat geen belangenafweging toe en vormt aldus een buitenproportionele inmenging in het 

privéleven van het kind (art. 8 EVRM), in het bijzonder het recht op identiteit.  

3. Adoptie en eerbied voor gezins- en familieleven 

a. Geen recht op adoptie  

i. Adoptie door een homoseksueel 

719. Het Hof heeft reeds in meerdere arresten duidelijk gemaakt dat uit het EVRM geen recht op 

adoptie voortvloeit.2175 Het beklemtoont dat dit recht evenmin kan afgeleid worden uit het IVRK, 

noch uit het Haags Adoptieverdrag.2176 Dit is ook logisch, aangezien art. 8 EVRM enkel feitelijke 

familiebanden beschermt. Ingeval men een kind wenst te adopteren, bestaat dergelijke feitelijke 

familieband (meestal) nog niet.2177 Hierdoor is het beginsel van de juridische verankering van 

bestaande banden van gezins- en familieleven (Supra, nr. 696) niet van toepassing.2178 Daarenboven 

leidt een adoptie tot een (juridische) verbreking van gezins- en familiebanden met de oorspronkelijke 
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 Vgl. G. VERSCHELDEN, “Naar een nieuwe vervaltermijn voor de betwisting van het vaderschap van de echtgenoot”, 
(noot onder Hof Mensenrechten Shofman t./ Rusland), TJK 2006, (153) 159, nr. 18. 
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 N. VAN LEUVEN, “Art. 8 en 14 EVRM in de Belgische rechtspraak inzake personen- en familierecht” in P. SENAEVE en P. 
LEMMENS (eds.), De betekenis van de mensenrechten voor het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 
(49) 79, nr. 120 en de aldaar aangehaalde referenties.  
2178

 Anders is de situatie waarin het Hof tot de vaststelling komt dat er tussen de kandidaat-adoptanten en het 
geadopteerde kind reeds een band van (potentieel) gezins- en familieleven bestaat. In dat geval geldt wel het beginsel van 
de juridische verankering, zie bv.: EHRM nrs. 78028/01 en 78030/01, 22 juni 2004 (Pini e.a./Roemenië), § 150. 
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familie hetgeen strijdig is met voornoemd beginsel.2179 Het recht op adoptie kan evenmin uit art. 12 

EVRM worden afgeleid (Supra, nr. 693).2180  

 

Dit belet evenwel niet dat een lidstaat zelf een recht kan invoeren dat verdergaat dan de 

verplichtingen onder art. 8 EVRM. Artikel 53 EVRM laat dit zelfs uitdrukkelijk toe (Supra, nr. 649). 

Aldus kan een lidstaat wel een recht om een kind te adopteren invoeren en de draagwijdte van de 

bescherming van art. 8 EVRM in het nationale recht verruimen. Bij de toepassing van dit recht mag 

de lidstaat echter geen discriminerende maatregelen treffen in de zin van art. 14 EVRM.2181  

720. Het Hof heeft reeds de gelegenheid gehad om in twee zaken uitspraak te doen over het 

treffen van discriminerende maatregelen bij de toepassing van het recht op adoptie.2182 Het betrof 

twee zaken waarbij een persoon met homoseksuele geaardheid om machtiging verzocht teneinde 

een kind (alleen) te adopteren en het interne recht de adoptie door één persoon zonder meer 

toestond. Telkens onderzocht het Hof de doorslaggevende beweegreden om de machtiging tot 

adoptie te weigeren. In beide zaken kwam het Hof tot de vaststelling dat de homoseksuele 

geaardheid (impliciet) de doorslaggevende beweegreden was om de machtiging tot adoptie niet te 

verlenen.2183 Het Hof herhaalde dat een onderscheid in behandeling discriminatoir is ingeval het niet 

objectief en redelijk verantwoord is. Dit betekent dat het geen wettelijk doel nastreeft of dat er geen 

redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de gehanteerde middelen en het beoogde doel.  

 

In de zaak-Fretté oordeelde het Hof dat het onderscheid in behandeling dat op beslissende wijze 

gebaseerd was op de seksuele geaardheid een wettig doel diende, nl. de bescherming van de 

gezondheid en de rechten van kinderen betrokken in een adoptieprocedure (§ 38). Bovendien was 

het onderscheid gerechtvaardigd, gelet op de ruime beoordelingsruimte die toekwam aan de 

lidstaten bij ontstentenis van een gemeenschappelijke standaard (‘common ground’) en de 

onzekerheid in de wetenschappelijke wereld over de mogelijke gevolgen voor een kind dat 

geadopteerd werd door één of meerdere homoseksuele ouders, de uiteenlopende opvattingen 

dienaangaande in nationale en internationale kringen en het feit dat er niet genoeg adopteerbare 

kinderen waren (§§ 41-42) waardoor de Staat vermocht te oordelen dat het recht om een kind te 

kunnen adopteren waarop de verzoeker zich beriep, in het belang van de adopteerbare kinderen 

mocht worden beperkt niettegenstaande de legitieme wensen van verzoeker.2184   

                                                           
2179

 N. GALLUS, “Les relations parentales et la jurisprudence récente de la Cour Européenne des droits de l’homme”, 
Rev.dr.ULB 2005, (13) 49, nr. 32. 
2180

 Het Hof verklaarde wel een klacht aangaande de weigering van familiale hereniging van adoptieouders met hun 
adoptiekind op grond van het feit dat de adoptie niet in overeenstemming was met de interne regels en procedures van het 
V.K. ontvankelijk. Verzoeker voerde een schending van art. 8 en art. 12 al dan niet in samenhang met art. 14 EVRM en art. 
13 EVRM aan: EHRM nr. 60148/00, beslissing van 3 september 2002 (Pavittar Singh e.a./V.K.). De zaak werd evenwel 
opgelost door een akkoord tussen partijen: EHRM nr. 60148, (friendly settlement) 8 juni 2006 (Pavittar Singh e.a./V.K.).  
2181

 EHRM nr. 36515/97, 26 februari 2002 (Fretté/Frankrijk), § 32; EHRM (Grote Kamer) nr. 43546/02, 22 januari 2008 
(E.B./Frankrijk), § 49; EHRM nr. 25762/07, 10 juni 2010 (Schwizgebel/Zwitserland), § 74. 
2182

 EHRM nr. 36515/97, 26 februari 2002 (Fretté/Frankrijk); EHRM nr. 43546/02, 22 januari 2008 (E.B./Frankrijk).  
2183

 Zaak-Fretté, §§ 32 en 37; Zaak-E.B., § 89. 
2184

 In de rechtsleer rees kritiek op de beoordeling van deze zaak. Er werd gewezen op de duidelijk onderscheiden 
benaderingswijze tussen de zaak-Fretté en de zaak-Goodwin waarbij het handelde over de rechten van een transseksuele 
persoon i.p.v. een homoseksuele persoon en dit op twee punten. Ten eerste wat betreft het bestaan van een ‘common 
ground’ (zgn. ‘politiek en recht’). In beide zaken werd de afwezigheid hiervan vastgesteld, maar bij de zaak-Goodwin ging 
het Hof hier aan voorbij door de klemtoon te leggen op de tendens van sociale en juridische aanvaarding van het nieuwe 
geslacht. Ten tweede op het vlak van de wetenschappelijke onzekerheid, in het bijzonder de afwezigheid van een 
wetenschappelijke consensus. In de zaak-Fretté handelde het om de onzekerheid over de impact van de maatregel op het 
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In de zaak-E.B. wees het Hof vooreerst op het onderscheid met de zaak-Fretté (§ 71). Ten eerste 

werd in de zaak-E.B. bij de beslissing tot weigering niet in het bijzonder, uitdrukkelijk althans, 

verwezen naar de levenswijze van de verzoeker bij de beoordeling van de grond m.b.t. de 

ontstentenis van een referentiepersoon van het andere geslacht. Ten tweede werd in deze zaak ook 

gewezen op de kwaliteiten van verzoekster, in het bijzonder haar opvoedkundige en affectieve 

kwaliteiten, terwijl in de zaak-Fretté verzoeker moeilijkheden had met de inschatting van de 

praktische gevolgen van de opschudding veroorzaakt door de aankomst van het kind. Bovendien 

hadden de Franse autoriteiten in deze zaak oog voor de houding van de partner, met wie verzoekster 

een stabiele en duurzame relatie onderhield. Deze factor ontbrak bij de zaak-Fretté. Na te hebben 

vastgesteld dat het onderscheid in behandeling wel degelijk op determinerende wijze gebaseerd was 

op de seksuele geaardheid van verzoeker (§§ 89 en 93-95), herhaalde het Hof de criteria die moeten 

voldaan zijn ter eerbiediging van art. 14 EVRM. In het bijzonder wees het Hof er in deze zaak op dat 

een onderscheid op basis van de seksuele geaardheid moet berusten op bijzonder overtuigende en 

gewichtige redenen (§ 91). Hierbij moet in acht worden genomen dat, zoals ook in de zaak-Fretté 

werd aangehaald (§ 34), het Verdrag een levend instrument is dat in het licht van de huidige 

omstandigheden moet geïnterpreteerd worden (§ 92). Onder verwijzing naar de zaak-Salgueiro2185 

alwaar het Hof tot de bevinding kwam dat een verschil in behandeling louter gebaseerd op de 

seksuele geaardheid strijdig is met het Verdrag, concludeerde het Hof in deze zaak ook tot schending 

(§ 98). Ten eerste werd niet betwist dat de éénouderadoptie mogelijk was, waardoor aldus ook de 

mogelijkheid voor een alleenstaande homoseksueel om een kind te adopteren mogelijk werd 

gemaakt (§ 94). Ten tweede was de Code civil stilzwijgend over de noodzaak voor een 

referentiepersoon van het andere geslacht, hetgeen in elk geval afhankelijk zou zijn van de seksuele 

geaardheid van de eenouderadoptant. In casu verwees het Hof nog naar een beslissing van de Raad 

van State waarin melding werd gemaakt van de opvoedkundige capaciteiten van verzoekster, die met 

zekerheid in het belang van het kind waren, een sleutelbegrip in de relevante internationale 

instrumenten (§ 95).  

721. Door het onderscheid met de zaak-Fretté te benadrukken, nl. dat er in de zaak-E.B. niet 

uitdrukkelijk werd verwezen naar de levenswijze van verzoekster en dat er ook nog andere 

elementen bij de beslissing om de machtiging tot adoptie te weigeren in overweging werden 

genomen, lijkt het er op dat het Hof niet afwijkt van zijn eerdere case-law.2186 Een ander onderscheid 

dat impliciet door het Hof werd benadrukt en deze zienswijze ondersteunt, is dat de seksuele 

geaardheid in de zaak-E.B. niet enkel de beslissende beweegreden om te weigeren vormde, maar de 

uitsluitende beweegreden, zonder dat er enige aanwijzing bestond dat dit gegeven de kwaliteiten van 

                                                                                                                                                                                     
welzijn van het kind. In de zaak-Goodwin handelde het om de oorzaak van transseksualiteit: is de oorzaak louter 
psychologisch van aard of is het het gevolg van een fysiek onderscheid in de hersenen. Bij homoseksuelen hanteert het Hof 
het voorzichtigheidsbeginsel. Bij transseksuelen is de oorzaak van weinig belang. Het Hof hecht aldus onderscheiden belang 
aan de ontstentenis van een wetenschappelijke consensus: F. PERALDI-LENEUF m.m.v. S. CALMES, “Les interactions 
materielles” in L. BURGORGUE-LARSEN (ed.), Chronique de jurisprudence européenne comparée (2002), Revue du droit 

public 2003, (961) 982-1002; P. MARTENS, "L’égalité devant l’adoption" (noot onder Hof Mensenrechten 22 januari 2008), 
JLMB 2008, (548) 549; de auteur wijst erop dat in de zaak-Fretté het Hof de vraag van de discriminatie ontweek door een 
retoriek die eerder het voordeel van een slogan dan een argument in zich droeg, nl. de adoptie geeft een familie aan een 
kind en niet omgekeerd.  
2185

 EHRM nr. 33290/96, 21 december 1999 (Salgueiro Da Silva Mouta/Portugal), AJT 1999-2000, 696; EJ 2000, 106, noot D. 
VAN GRUNDERBEECK; J.T.dr.eur. 2000 (verkort), 18; NJB 2000 (weergave), 413; R.U.D.H. 1999, 444; RW 2001-02 (weergave 
A. DIERICKX), 1117; Rev.trim.dr.fam. 2000, 185; T.Vred. 2002 (verkort), 252, noot D. VAN GRUNDERBEECK. § 36. 
2186

 Vgl. P. MARTENS, "L’égalité devant l’adoption", (noot onder Hof Mensenrechten 22 januari 2008), JLMB 2008, (548) 
548. 
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verzoekster als kandidaat-adoptant zou aantasten. Het handelde aldus om een beoordeling in 

abstracto.2187 De homoseksuele geaardheid kan bijgevolg in concreto wel een rol spelen bij de 

beoordeling. De seksuele geaardheid is aldus op zichzelf geen uitsluitingsgrond meer.2188 

 

Omgekeerd is het opmerkenswaard dat het Hof in de zaak-E.B. niet meer verwijst naar de 

ontstentenis van een common ground of de wetenschappelijke onzekerheid over het belang van het 

kind bij de adoptie door een homoseksuele persoon. Het Hof is daar stilzwijgend over. A contrario 

legt het Hof alle gewicht op het feit dat een onderscheid gebaseerd louter op basis van seksuele 

geaardheid enkel gerechtvaardigd is indien er ernstige en overtuigende redenen daarvoor worden 

opgegeven.2189 Een verklaring hiervoor kan gelegen zijn in het feit dat in de zaak-E.B. het louter de 

seksuele geaardheid was van verzoekster die leidde tot de weigering van de machtiging; aan de 

kwaliteiten als adoptant werd immers niet getwijfeld. Evenmin kon blijken uit de feiten dat de 

homoseksuele geaardheid enige invloed had op de kwaliteiten van verzoekster als adoptant. De 

verwijzing naar de zaak-Salgueiro alwaar het handelde over de uitoefening van het ouderlijk gezag 

door een homoseksuele vader na echtscheiding laat uitschijnen dat het Hof er rekening mee wilde 

houden dat het in dat arrest erkende dat homoseksualiteit op zich geen afbreuk doet aan de 

kwaliteiten om een kind op te voeden.2190 Aldus moet in concreto blijken dat de homoseksuele 

geaardheid de kwaliteiten om een kind op te voeden aantast.2191 In de lijn van het arrest-Salgueiro 

dient het verantwoordelijkheidsbesef en de bekwaamheid van de adoptant, de bezorgdheid voor het 

kind en de capaciteit om het te begeleiden bij de volwassenvorming beoordeeld te worden.2192  

Dit alles moet ook worden genuanceerd. Er waren in de zaak-E.B. nl. twee gronden waarop de 

nationale overheden zich baseerden om de machtiging tot adoptie te weigeren. Enerzijds de 

afwezigheid van een referentiepersoon van het andere geslacht dan de kandidaat-adoptant, en 

anderzijds het dubbelzinnige engagement van de partner van de kandidaat-adoptant die deel 

uitmaakte van het gezin. Welnu, volgens het Hof werd niet aangetoond dat de tweede grond tot 

weigering gebaseerd was op de seksuele geaardheid van verzoekster (§ 78). Echter maakten beide 

gronden volgens het Hof deel uit van een algemene beoordeling van de situatie van verzoekster. Om 

die reden moesten de gronden niet afzonderlijk, maar gelijktijdig worden beoordeeld, waardoor een 

onwettigheid van één van de gronden de gehele beslissing raakte (§ 80).2193 In casu bleek dat de 

                                                           
2187

 In die optiek is de Franse rechtsgeleerde HAUSER ook van oordeel dat niet de adoptieprocedure gewijzigd moet 
worden, maar de concrete beoordeling van de zaak moet gebeuren met meer voorzichtigheid. Volgens HAUSER toont het 
EHRM met de zaak-E.B. wel aan dat het een vierde aanleg aan het worden is en ook in de feiten treedt: J. HAUSER, 
“Chroniques. Personnes et droits de la famille”, RTD.civ. 2008, (268) 288.  
2188

 F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 230, nr. 384. 
2189

 Vgl. F. SWENNEN, “”Homoadoptie: een kwaliteitskenmerk?”, T.Fam. 2008, (45), 45.  
2190

 Zie ook de kritiek op de zaak-Fretté op dit punt : F. PERALDI-LENEUF m.m.v. S. CALMES, “Les interactions materielles” in 
L. BURGORGUE-LARSEN (ed.), Chronique de jurisprudence européenne comparée (2002), Revue du droit public 2003, (961) 
997-999. 
2191

 Vgl. met de zaak-Salgueiro: A. GOUTTENOIRE-CORNUT, “Autorité parentale et homosexualité” (noot onder EHRM 21 
december 1999), Editions du Juris-Classeur maart 2000, 29 en de zaak-Karner : G. MAES, "Waar de liefde woont… Over 
homoseksueel gezinsleven en woonzekerheid" (noot onder EHRM 24 juli 2003), TBP 2004, (223) 225, nr. 7; Vgl. N. GALLUS, 
“Les relations parentales et la jurisprudence récente de la Cour Européenne des droits de l’homme”, Rev.dr.ULB 2005, (14) 
58-59, aangaande de uitoefening van het ouderlijk gezag en recht op persoonlijk contact. De rechter moet het belang van 
het kind in concreto beoordelen; Vgl. J. HAUSER, “Chronique. Personnes et droits de la famille”, RTD civ. 2010, (75) 95-96 
met bespreking van TA Besançon 10 november 2009, D. 2009, 2807, obs. S. LAVRIC; AJ fam. 2009, 489, obs. CHÉNEDÉ. 
2192

 Zie D. VAN GRUNDERBEECK, “Hetero of holebi géén ratio decidendi” (noot onder EHRM 21 december 1999), EJ 2000, 
(110) 115, nr. 7. 
2193

 Contra deze “contamination theory”: Dissenting opinion van rechter Mularoni en Dissenting opinion van rechter 
Loucaides. 
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beslissing op beide gronden werd getroffen en niet uitsluitend of hoofdzakelijk op de tweede grond 

(§ 81). Wel integendeel, na onderzoek van de diverse verklaringen kwam het Hof tot het 

onafwendbare besluit dat de seksuele geaardheid van verzoekster voortdurend centraal stond bij de 

beraadslaging en alomtegenwoordig was in ieder stadium van de administratieve en juridische 

procedures (§ 88). Bijgevolg was de invloed van de homoseksuele geaardheid van verzoekster 

minstens impliciet een beslissende factor die leidde tot de beslissing tot weigering van de machtiging 

(§ 89). 

722. De seksuele geaardheid speelt juridisch op zich geen rol meer in het Belgische adoptierecht 

dat geslachtsneutraal werd gemaakt bij wet van 18 mei 2006 (Supra, deel I, nr. 44). Wel zou de 

seksuele geaardheid een rol kunnen spelen bij de beoordeling in concreto van de 

adoptiegeschiktheid. Dit blijkt evenwel uit de gepubliceerde rechtspraak en rechtsleer niet.2194  

 

De vraag rijst of het vereiste van drie jaren bestendige en affectieve samenwoning op het tijdstip van 

het verzoek voor een adopterend paar dat feitelijk samenleeft wel de toets aan art. 14 in samenhang 

met art. 8 EVRM kan doorstaan. Dit vereiste wordt immers niet gesteld voor een gehuwd of wettelijk 

samenwonend paar. Het doel van het vereiste van bestendige samenwoning van drie jaren bestaat er 

in om het kind de garantie te bieden dat de familie waarin hij wordt opgevangen een stabiel milieu 

vormt (Supra, inleidend deel, nr. 43). De affectieve aard moet garanderen dat het kind in een familie 

in de algemene betekenis van het woord wordt opgevangen (Supra, inleidend deel, nr. 43). Welnu 

daarop kan in het licht van de rechtspraak van het Hof het volgende over worden opgemerkt. De 

doelstelling lijkt op zich legitiem.2195 De vraag rijst evenwel of dit op absolute wijze op te leggen wel 

een maatregel is die proportioneel is met het doel dat ermee werd beoogd. Het Hof merkt in de 

zaak-Emonet (Supra, nr. 715) terloops op dat het argument dat het instituut huwelijk de 

geadopteerde een grotere stabiliteit waarborgt dan het ongehuwd samenwonend paar vandaag de 

dag niet noodzakelijk relevant is. Deze opmerking lijkt ook toepasselijk te zijn in de alhier beoogde 

situatie. Naar Belgisch recht bestaat immers een recht op echtscheiding2196 zodat het gehuwd zijn 

geen garantie voor stabiliteit (meer) vormt (vgl. Supra, inleidend deel, nr. 46). Een wettelijke 

samenwoning kan daarenboven eenzijdig te allen tijde onmiddellijk worden beëindigd (vgl. Supra, 

inleidend deel, nr. 39). Ten slotte kan opgemerkt worden dat het Belgische recht evenzeer de 

eenouderadoptie toelaat (Supra, deel I, nr. 133). Welnu, deze vorm van adoptie garandeert evenmin 

in abstracto dat een kind in een stabiel familiaal milieu wordt opgevangen. Zowel in het kader van de 

eenouderadoptie als bij de adoptie door een paar kan de stabiliteit en het familiale karakter van de 

samenwoning, althans voor zover al iemand samenwoont met de enige adoptant, door de rechter in 

concreto worden beoordeeld.2197 De strenge eis van drie jaar bestendige en affectieve samenwoning 

lijkt dan ook een buitenproportionele maatregel te zijn en aldus strijdig met art. 14 in samenhang 

met art. 8 EVRM. Voor zover als nodig kan er ook worden gewezen dat het Hof een systeem dat een 
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 Zie E. WILLEMS en D. TILLEMANS, “Overzicht van rechtspraak – De controle op de geschiktheid van de kandidaat-
adoptanten om te adopteren”, T.Fam. 2011, (24) 47, nr. 59. 
2195

 Vgl. met het onderzoek van de relatie bij een feitelijk samenlevend paar in het kader van een eenouderadoptie: EHRM 
nr. 43546/02, 22 januari 2008 (E.B./Frankrijk), § 76. 
2196

 Zie F. SWENNEN, “Doelstellingen van de hervorming. De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van 
het huwelijk” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het echtscheidingsrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2008, (3) nr. 6, 6-7 en de aldaar aangehaalde referenties. 
2197

 Vgl. met het onderzoek van de relatie bij een feitelijk samenlevend paar in het kader van een eenouderadoptie: EHRM 
nr. 43546/02, 22 januari 2008 (E.B./Frankrijk), § 76. 
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indringend onderzoek instelt naar de affectieve aard van de samenwoning wellicht met 

terughoudendheid zal bekijken.2198  

ii. Adoptie door een ongehuwde persoon 

723. Het Hof oordeelde dat de weigering om een in het buitenland uitgesproken volle adoptie te 

erkennen op basis van een wet die bepaalt dat ongetrouwde personen (in casu een alleenstaande 

vrouw) niet kunnen adopteren, in strijd is met art. 14 in samenhang met art. 8 EVRM.2199 Het Hof 

kwam tot deze bevinding na onderzoek of de weigering relevant was om het beoogde doel, nl. de 

zedelijkheid en gezondheid alsook de rechten en vrijheden van het kind te beschermen, te bereiken, 

alsook proportioneel was (§ 154, Infra).  

 

Er werd in deze zaak ook een schending van art. 6 EVRM aanvaard, aangezien het hof van beroep het 

overbodig oordeelde om de andere voorwaarden van het exequatur te onderzoeken, waaronder 

deze m.b.t. de verenigbaarheid met de internationale openbare orde (§ 95). Hoewel de rechtbanken 

er volgens het Hof niet toe gehouden zijn om de motieven van verwerping van de argumenten van 

een partij duidelijk te maken, zijn ze er niettemin wel toe gehouden om deze zorgvuldig te 

onderzoeken en te antwoorden op de belangrijkste argumenten die werden opgeworpen door die 

partij (§ 96). Volgens het Hof was de vraag naar de verenigbaarheid van de weigering van het 

exequatur met art. 8 EVRM een principieel argument waarop het hof van beroep uitdrukkelijk had 

moeten antwoorden. Het Hof van Cassatie had zelfs dit antwoord onderschreven, niettegenstaande 

zijn vaststaande rechtspraak m.b.t. directe werking van het EVRM in de interne rechtsorde (§ 97). 

Bijgevolg was ook art. 6 EVRM geschonden (§ 98).  

Tevens werd een schending van art. 8 EVRM aangenomen. Dit wordt verder onderzocht (Infra, nr. 0 

e.v.). 

724. Het Hof kwam tot deze bevinding na te hebben vastgesteld dat in de meerderheid van de 

lidstaten van de Raad van Europa de adoptie door ongehuwde personen is toegestaan (zgn. ‘common 

ground’).  

 

725. Het argument dat een beperking van de volle adoptie nodig was ter bescherming van de 

geadopteerde werd door het Hof niet aanvaard. De erkenning was in casu immers duidelijk in het 

belang van het kind dat door haar ouders was verlaten en in een Peruviaans weeshuis verbleef. De 

weigering om de adoptie te erkennen, maakte aldus niet enkel een schending uit van het recht op 

respect op gezins- en familieleven van de adoptant en de geadopteerde, maar was bovendien een 

discriminatie in hoofde van beide. Het was immers zo dat in tegenstelling tot adopties van 

Peruviaanse kinderen die wel erkend werden in Luxemburg, het kind niet automatisch de 

Luxemburgse nationaliteit verkreeg met alle gevolgen van dien: beiden werden geconfronteerd met 

de administratieve mallemolen voor het verkrijgen van diverse verblijfstitels, visa en uiteindelijk de 

Luxemburgse nationaliteit. Daarenboven leidde de weigering er toe dat het meisje in een juridisch 

vacuüm was terechtgekomen omdat de banden met haar natuurlijke familie waren verbroken en die 

met de adoptant niet werden erkend (§§ 155-156). Volgens het Hof bestond er in casu geen enkel 
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 Vgl. met de beoordeling van de garantie van stabiliteit van het huwelijk dat volgens het Zwitsers recht bereikt werd 
door een wachtperiode na echtscheiding in te lassen: EHRM (Plenaire) nr. 11329/85, 18 december 1987 (F./Zwitserland), 
§§36-37; Vgl. de opmerking van prof. P. SENAEVE in Parl.St. Kamer, nr. 50K1366/11, 123. 
2199

 EHRM nr. 76240/01, 28 juni 2007 (Wagner en J.M.W.L./Luxemburg), § 160. 
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motief dat van die aard kon zijn een discriminatie te rechtvaardigen (§ 157). In ieder geval moet men 

het kind geen feiten verwijten waar hij niets aan kan doen. Nochtans kan worden vastgesteld dat het, 

ingevolge zijn statuut van geadopteerd kind door een ongehuwde Luxemburgse moeder wiens 

familiale banden gecreëerd door een buitenlands vonnis niet worden erkend in Luxemburg, in het 

dagelijkse leven wordt gestraft. Deze elementen volstaan om te besluiten dat er geen redelijk en 

evenredig verband bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel (§ 159).  

 

726. Een aangevoerde schending van art. 8 EVRM moet door de hoven en rechtbanken ernstig 

onderzocht en, in voorkomend geval, uitdrukkelijk weerlegd worden in het vonnis of arrest. Gebeurt 

dit niet, dan wordt artikel 6 EVRM geschonden; 

 

727. Het Belgische recht is volledig in overeenstemming met deze rechtspraak. De hoven en 

rechtbanken dienen hun vonnissen resp. arresten aangaande een vermeende schending van het 

EVRM te motiveren (art. 149 Gw.). Terzake werden nog geen problemen gesignaleerd. Daarenboven 

laat het adoptierecht de adoptie door een alleenstaande of zelfs door een ongehuwd paar toe, voor 

zover aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan.  

 

iii. Stiefouderadoptie door de gelijkslachtige partner 

 

728. Het Hof werd in het arrest-Gas en Dubois2200 uitgenodigd om uitspraak te doen over het 

Franse adoptierecht dat verhindert dat de gelijkslachtige partner van een ouder door middel van een 

(gewone) adoptie een afstammingsband vestigt met het kind van die ouder hoewel de verwekking 

van het kind het gevolg is van een gezamenlijke beslissing. Enkel de echtgenoot van een ouder kan 

door middel van een stiefouderadoptie ouderlijk gezag verkrijgen (art. 356, tweede lid C.Civ.). Een 

gelijkslachtig paar kan naar Frans recht niet huwen. De adoptie door de gelijkslachtige partner zou 

tot gevolg hebben dat de afstammingsband met de moeder doorbroken wordt (art. 365 C.Civ.) 

hetgeen niet in zijn belang zou zijn. Het Hof werd uitgenodigd om de zaak te onderzoeken vanuit de 

eerbiediging van het non-discriminatiebeginsel (art. 14 in samenhang met art. 8 EVRM). Het Hof 

stelde vast dat deze situatie onder de invloedsfeer van art. 8 EVRM viel (§ 37). 

 

729. De beoordelingsruimte van de lidstaten is volgens het Hof enerzijds beperkt omdat 

verschillen die gegrond zijn op seksuele geaardheid gerechtvaardigd moeten worden door bijzonder 

ernstige redenen (§ 59) en anderzijds ruim omdat het handelt om maatregelen van algemene aard in 

economische of sociale aangelegenheden (§ 60).  

 

730. Bij de beoordeling wees het Hof in eerste instantie op het onderscheid met de zaak-E.B. 

(Supra, nr. 720). Het Hof stelde vast dat de kern van de voorliggende zaak essentieel verschilt met de 

zaak-E.B. De nationale hoven en rechtbanken weigerden immers om de adoptie in te willigen nu deze 

de overdracht van het ouderlijk gezag tot gevolg zou hebben hetgeen strijdig was met het belang van 

het kind dat door de biologische moeder verder opgevoed zou worden (§ 62).  

 

Ook het vermeende onderscheid in behandeling naar de juridische gevolgen toe van medisch 

begeleide voortplanting werd door het EHRM niet aangenomen. Het Hof merkte op dat verzoekers 
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 EHRM nr. 25951/07, 15 maart 2012 (Gas en Dubois/Frankrijk). 
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de wetgeving inzake MBV niet aanvochten voor de nationale hoven en rechtbanken. De Franse 

wetgeving laat niet toe dat MBV binnen een gelijkslachtig paar wordt toegepast. Bovendien is de 

toegang tot MBV voor een ongelijkslachtig paar beperkt tot het bestaan van een therapeutisch doel 

waardoor de situatie helemaal niet vergelijkbaar is met die van een gelijkslachtig paar (§ 63).  

 

Ook het vermeende verschil in behandeling tussen een gelijkslachtig en een ongelijkslachtig paar 

werd verworpen. Het Hof stelde in het licht van de zaak-Schalk en Kopf (Supra, nr. 679) vast dat uit 

artikel 12 EVRM niet de plicht afgeleid kan worden om het huwelijk open te stellen voor paren van 

gelijk geslacht. Deze plicht valt evenmin af te leiden uit art. 14 in samenhang gelezen met art. 8 

EVRM (§§ 70 en 66). Bovendien genieten Staten die een andere juridische erkenning verlenen aan 

homoseksuele paren een beoordelingsruimte bij de bepaling van de juiste aard van het toegekende 

statuut (§ 66). Verzoekers vroegen weliswaar niet de toegang tot het huwelijk, maar kloegen aan dat 

zij zich in een vergelijkbare situatie bevinden en op discriminatoire wijze werden behandeld. Het Hof 

is het niet eens met die zienswijze. Het huwelijk verleent een bijzonder statuut aan zij die zich er toe 

verbinden. De uitoefening van het recht op huwen wordt beschermd door art. 12 EVRM en het 

brengt gevolgen op sociaal, persoonlijk en juridisch vlak met zich mee. Bijgevolg bevinden verzoekers 

zich in het licht van de stiefouderadoptie in een juridisch onvergelijkbare situatie als die van 

gehuwden (§ 68). Bovendien genereert een PACS dezelfde rechtsgevolgen voor een paar van gelijk 

geslacht als een paar van ongelijk geslacht. Op dat punt bestaat aldus geen onderscheid in 

behandeling gebaseerd op de seksuele geaardheid van de verzoekers (§ 69).  

 

Ten slotte heeft het Hof reeds erkend dat de logica van het concept van de betwiste adoptie, die de 

verbreking met de banden met de natuurlijke ouder tot gevolg heeft voor de geadopteerde, 

rechtvaardig is voor minderjarigen. Het Hof is ook van oordeel dat de louter invraagstelling van art. 

365 C.Civ. dat slechts de uitoefening van het ouderlijk gezag na gewone adoptie regelt, de 

toekenning van een dubbelzijdige afstammingsband niet kan rechtvaardigen (§ 72). Artikel 14 in 

samenhang met art. 8 EVRM werden bijgevolg niet geschonden (§ 73).2201  

 

731. Het Belgische recht laat actueel wel de stiefouderadoptie binnen een gelijkslachtige relatie 

toe (Supra, nr. 44). Bovendien staat het huwelijk in het Belgische recht wel open voor paren van 

gelijk geslacht (Supra, nr. 41) en heeft een gelijkslachtig wenspaar evenzeer toegang tot medisch 

begeleide voortplanting (Supra, nr. 16). De vraag rijst m.i. of in voorliggende zaak de uitkomst niet 

anders had geweest mocht het verzoek namens het kind zijn ingediend of mocht het Hof de zaak 

onderzoeken vanuit de gelijke behandeling van kinderen ongeacht de relatie waaruit het geboren 

werd of de toepassing van medisch begeleide voortplanting.2202 

 

b. Eerbied voor bestaand gezins- en familieleven 

i. Beginsel  

                                                           
2201

 Enkele rechters (Costa, Spielmann) wezen er wel op dat de Franse wetgever er beter aan doet om dit vraagstuk te 
herbekijken vanuit de jurisprudentiële coherentie en het problematische karakter van het juridische statuut van het kind. Er 
zijn domeinen waar de nationale wetgever beter geplaatst is om wijzigingen in de familiale instellingen aan te brengen.  
2202

 Vgl. rechter Villiger die een dissenting opinion in die zin schreef; Vgl. voorts EHRM nr. 6833/74, 13 juni 1979 
(Marckx/België), § 40.  
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732. Adoptie kan slechts plaatsvinden mits eerbiediging van het bestaande of potentiële gezins- 

en familieleven tussen de ouder(s) en het kind. De adoptie(procedure) vormt een inmenging in het 

gezins- en familieleven van het kind en zijn ouder(s)2203, voor zover die althans (nog) een band van 

gezins- en familieleven hebben met het kind op het tijdstip van de inmenging. De adoptie heeft vaak 

immers tot gevolg dat de banden van gezins- en familieleven met de ouder(s) volledig worden 

doorbroken. Op de Staat rust daarenboven de positieve verplichting om daar waar banden van 

gezins- en familieven bestaan, te handelen op een wijze die toelaat dat deze banden kunnen worden 

ontplooid en juridisch worden verankerd zodat het kind vanaf de geboorte of zo snel als mogelijk 

nadien kan worden geïntegreerd in zijn familie (Supra, nr. 696). Het Hof verwijst dienaangaande ook 

naar art. 7 IVRK dat bepaalt dat een kind het recht heeft om, voor zover mogelijk, te worden 

verzorgd door zijn ouders.2204 In de situatie waarin de adoptie of het proces dat leidt tot een adoptie 

de ontplooiing van gezins- en familiebanden verhindert t.a.v. een ouder en a contrario leidt tot het 

doorbreken er van, wijst het Hof er daarenboven in het bijzonder op dat het wederzijdse genot van 

een kind en een ouder van elkaars gezelschap een fundamenteel element van het gezins- en 

familieleven vormt2205, zelfs ingeval de relatie tussen de ouders is verbroken.2206  

 

Het Hof onderzoekt de naleving van art. 8 EVRM bij adoptie in de meeste gevallen eerder vanuit het 

perspectief van de negatieve verplichtingen.2207 Merk immers op dat in al deze zaken de verzoeker 

steeds één van de ouders is die door de adoptie de juridische verankering van een (nog bestaande) 

de facto band van gezins- en familieleven verliest met het kind. Soms laat het Hof in het midden of er 

een positieve dan wel negatieve verplichting rust op de Staat.2208 Op de Staat rust immers ook de 

positieve plicht om bestaande banden van gezins- en familieleven juridisch te verankeren en te 

beschermen (Supra, nr. 696).2209 Een inmenging2210 is gerechtvaardigd ingeval het berust op een 

wettelijke grond, een legitiem doel nastreeft en noodzakelijk is in een democratische samenleving. 

Enkel bij het onderzoek naar de verenigbaarheid met art. 8 EVRM van de beperkingen inzake het 

geven en intrekken van de (geïnformeerde) toestemming tot adoptie door de ouder(s) hanteert het 

Hof uitdrukkelijk het perspectief van de positieve verplichtingen.2211 Het Hof legt hier aldus de 

                                                           
2203

 Zie bv. EHRM nr. 64848/01, beslissing van 3 maart 2005 (Kuijper/Nederland); Jeugdrb. Antwerpen 11 januari 2000, 
TBBR 2000, 405.  
2204

 EHRM nr. 16969/90, 26 mei 1994 (Keegan/Ierland), § 50. 
2205

 Zie bv. EHRM (Plenaire) nr. 9749/82, 8 juli 1987 (W./V.K.), § 59; EHRM nr. 17383/90, 7 augustus 1996 
(Johansen/Noorwegen), § 52; EHRM nr. 46544/99, 26 februari 2002 (Kutzner/Duitsland), § 58 en de aldaar aangehaalde 
rechtspraak; EHRM nr. 56547/00, 16 juli 2002 (P., C. en S./V.K.), § 113. 
2206

 EHRM nr. 16969/90, 26 mei 1994 (Keegan/Ierland), § 50. 
2207

 EHRM (Plenaire) nr. 9749/82, 8 juli 1987 (W./V.K.), § 61; EHRM nr. 17383/90, 7 augustus 1996 (Johansen/Noorwegen), 
§ 52; EHRM nr. 113/1997/897/1109, 28 oktober 1998 (Söderbäck/Zweden), § 25; EHRM nr. 56547/00, 16 juli 2002 (P., C. en 
S./V.K.), § 113; EHRM nr. 64848/01, beslissing van 3 maart 2005 (Kuijper/Nederland); EHRM nr. 21949/03, 25 januari 2007 
(Eski/Oostenrijk), § 34; EHRM nr. 58077/00, 26 juli 2007 (Chepelev/Rusland), § 25; EHRM nr. 39051/03, 13 december 2007 
(Emonet e.a./Zwitserland), § 68.   
2208

 EHRM nr. 16969/90, 26 mei 1994 (Keegan/Ierland), §§ 51-52 en 55. 
2209

 In de zaak-Keegan werd Keegan zowel een feitelijke als een juridische band met zijn kind door de Staat onmogelijk 
gemaakt, zie: R. LAWSON, “Positieve verplichtingen onder het EVRM: opkomst en ondergang van de ‘fair balance’-test – 
deel II”, NJCM-Bulletin 1995, (727) 743. 
2210

 De vraag naar de inmenging blijkt relevant te zijn bij de beoordeling van de verplichtingen die rijzen uit art. 8 EVRM. Van 
belang daarbij is de aard van het gezins- en familieleven. Als er van geen inmenging sprake is, kan het Hof de vraag 
overwegen of een positieve verplichting verschuldigd is en of deze is geschonden. Niettemin blijkt het soms zeer moeilijk 
om een onderscheid te maken: C. FORDER, “Positieve verplichtingen in het kader van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden”, NJCM-Bulletin 1992, (611) 620-623.  
2211

 EHRM nr. 4261/02, beslissing van 22 mei 2007 (V.S./Duitsland); EHRM nr. 35991/04, 10 januari 2008 (Kearns/Frankrijk), 
§ 75; Zie ook EHRM nr. 33932/06, 13 januari 2009 (Todorova/Italië), § 70, in casu handelde het evenwel om een anonieme 
bevalling, wenste de moeder een reflectietermijn en werden de kinderen geplaatst met het oog op een adoptie.  
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klemtoon op de positieve verplichting tot herstel van het gezins- en familieleven i.p.v. de negatieve 

verplichting, nl. het beginsel van het verbod van inmenging in het gezins- en familieleven. 

Het Hof aanvaardt vrij gemakkelijk het bestaan van een wettelijke grond en een legitiem doel voor de 

inmenging. Het legitieme doel bestaat meestal in de bescherming van de gezondheid of zedelijkheid 

en de rechten en vrijheden van het kind, zijn ouders en de adoptant(en). De kern van de 

adoptiezaken die aan het Hof werden voorgelegd en werden onderzocht vanuit het perspectief van 

de negatieve verplichtingen, ligt in de beoordeling van de noodzaak van de inmenging in een 

democratische samenleving.2212 Dit moet genuanceerd worden. In de zaak-Emonet oordeelde het 

Hof dat de Staat geen overtuigend legitiem doel had opgegeven, maar dat de beoordeling er van 

nauw verbonden was met de beoordeling van de maatregel als noodzakelijk in een democratische 

samenleving en aldus vanuit dit oogpunt onderzocht moest worden.2213 Bij de beoordeling van de 

positieve verplichtingen wordt de klemtoon (uitsluitend) gelegd op de fair-balance test (Infra, nr. 

734).2214  

De rechtspraak van het Hof kan in de categorie van de negatieve verplichtingen opgedeeld worden in 

drie subcategorieën.2215 Ten eerste is er rechtspraak die de klemtoon legt op het proces van 

verbreking van bestaande de facto banden van gezins- en familieleven die juridisch verankerd 

werden en vervolgens de opbouw van nieuwe de facto banden van gezins- en familieleven met het 

oog op de juridische verankering er van. De adoptie of de voorbereidende plaatsing tot adoptie 

zetten in dit geval het ontstaan van een band met de (kandidaat-)adoptant(en) in beweging. In die 

situatie bestaat ook het gevaar op voldongen feiten die ontstaan door het verloop van tijd. Ten 

tweede is er rechtspraak die de klemtoon legt op de verhouding tussen bestaande de facto banden 

van gezins- en familieleven en de juridische verankering er van. Deze situaties doen zich 

hoofdzakelijk voor bij een stiefouderadoptie alwaar de stiefouder-adoptant een de facto band van 

gezins- en familieleven met het kind heeft opgebouwd en het kind nog een de facto band van gezins- 

en familieleven heeft, of althans wordt verondersteld te hebben2216, met de andere ouder die niet de 

partner van de adoptant is op het tijdstip van de adoptie. De adoptie consolideert en formaliseert in 

dat geval de (nieuwe) bestaande banden. Ten derde is er rechtspraak over de juridische verbreking 

van een bestaande band van gezins- en familieleven met de ouder die de partner is van de adoptant. 

Aangezien het Hof hierbij toepassing maakte van het beginsel ontwikkeld in het arrest-Kroon werd 

deze rechtspraak hoger reeds behandeld (Supra, nr. 710 e.v.).  

ii. Beoordelingsruimte 

733. Bij de eerste twee subcategorieën wijst het Hof er in eerste instantie op dat in zaken van 

deze aard, de nationale overheden het voordeel hebben van direct contact met alle betrokken 
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 EHRM (Plenaire) nr. 9749/82, 8 juli 1987 (W./V.K.), §§ 61 en 64; EHRM nr. 17383/90, 7 augustus 1996 
(Johansen/Noorwegen), § 62; EHRM nr. 16969/90, 26 mei 1994 (Keegan/Ierland), §§ 53-54; EHRM nr. 113/1997/897/1109, 
28 oktober 1998 (Söderbäck/Zweden), § 26; EHRM nr. 56547/00, 16 juli 2002 (P., C. en S./V.K.), § 134; EHRM nr. 64848/01, 
beslissing van 3 maart 2005 (Kuijper/Nederland); EHRM nr. 21949/03, 25 januari 2007 (Eski/Oostenrijk), § 34; EHRM nr. 
58077/00, 26 juli 2007 (Chepelev/Rusland), § 25; EHRM nr. 39051/03, 13 december 2007 (Emonet e.a./Zwitserland), § 78. 
2213

 EHRM nr. 39051/03, 13 december 2007 (Emonet e.a./Zwitserland), § 78. 
2214

 EHRM nr. 4261/02, beslissing van 22 mei 2007 (V.S./Duitsland); EHRM nr. 35991/04, 10 januari 2008 (Kearns/Frankrijk), 
§§ 74-75; EHRM nr. 33932/06, 13 januari 2009 (Todorova/Italië), § 70. 
2215

 Zie voor het onderscheid in benadering tussen de eerste twee categorieën bv. EHRM nr. 113/1997/897/1109, 28 
oktober 1998 (Söderbäck/Zweden), § 31; EHRM nr. 58077/00, 26 juli 2007 (Chepelev/Rusland), § 29. 
2216

 Zie bv. EHRM nr. 113/1997/897/1109, 28 oktober 1998 (Söderbäck/Zweden), § 24; EHRM nr. 58077/00, 26 juli 2007 
(Chepelev/Rusland), § 24. 
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personen en het Hof niet tot taak heeft deze overheden te vervangen, maar eerder na te gaan, in het 

licht van het Verdrag, of de beslissing door deze autoriteiten werd genomen binnen de grenzen van 

hun beoordelingsmarge.2217  

 

De beoordelingsmarge van de Staat hangt af van de aard van het geschil en de belangrijkheid van de 

belangen in het geding. De Staten genieten (alsnog) een ruime beoordelingsmarge bij de beoordeling 

van het recht van bewaring van een kind. Niettemin moet de Staat vooraf nauwgezet de impact van 

de voorgestelde maatregel op de ouders en het kind alsook de mogelijke alternatieven voor een 

plaatsing onderzoeken.2218 Voor verdere beperkingen van de ouderlijke rechten, zoals het 

omgangsrecht en de juridische bescherming van de rechten van ouders en kind op een daadwerkelijk 

genot van hun familieleven is echter een striktere terughoudendheid geboden.2219 Verdere 

beperkingen houden immers het gevaar in dat de familiale relaties tussen een jong kind en één of 

beide ouders daadwerkelijk worden verbroken.2220 De Staten genieten op deze punten aldus over 

een geringere beoordelingsmarge die tot uiting komt in de ‘fair balance’ test of bij de beoordeling of 

de maatregelen relevant en toereikend zijn om het doel te bereiken. Maatregelen die een kind 

afsnijden van zijn wortels kunnen enkel gerechtvaardigd zijn in uitzonderlijke omstandigheden of 

door de allesoverheersende vereisten van het belang van het kind. Deze benadering geldt evenwel 

niet in alle contexten, maar hangt af van de aard van de ouder-kind relatie. Soms valt dit binnen de 

appreciatiebevoegdheid van de lidstaten.2221  

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van een reflectietermijn in het kader van de toestemming 

tot adoptie met art. 8 EVRM oordeelde het Hof dat er geen consensus tussen de lidstaten bestaat 

over het bestaan van een termijn alsook over de duur van die termijn. Bijgevolg bestaat er geen 

‘common ground’ in de wetgeving en praktijk van de lidstaten (§ 77). De Staten genieten aldus over 

een ruime beoordelingsmarge in dit verband (§ 83).2222 In dezelfde zin oordeelde het Hof bij een 

verzoek tot intrekking/nietigverklaring van een toestemming tot adoptie2223 alsook bij een verzoek 

tot stopzetting van een adoptieprocedure.2224 

iii. Billijk evenwicht  

734. Het Hof past de fair-balance test vooreerst toe in zaken waarin de adoptie de consolidatie en 

formalisering vormt van de facto totstandgekomen (nieuwe) banden van gezins- en familieleven. 

Luidens vaste rechtspraak van het Hof vereist art. 8 EVRM dat de nationale overheden een billijk 

evenwicht zoeken tussen de onderscheiden belangen in het geding en dat bij het proces van 

afweging bijzonder belang moet worden gehecht aan het belang van het kind dat, gelet op de aard 
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 EHRM nr. 17383/90, 7 augustus 1996 (Johansen/Noorwegen), § 64; EHRM nr. 64848/01, beslissing van 3 maart 2005 
(Kuijper/Nederland); EHRM nr. 21949/03, 25 januari 2007 (Eski/Oostenrijk), § 35; EHRM nr. 58077/00, 26 juli 2007 
(Chepelev/Rusland), § 27; EHRM nr. 33932/06, 13 januari 2009 (Todorova/Italië), § 72. 
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 EHRM nr. 56547/00, 16 juli 2002 (P., C. en S./V.K.), § 116. 
2219

 EHRM nr. 17383/90, 7 augustus 1996 (Johansen/Noorwegen), § 64; EHRM nr. 21949/03, 25 januari 2007 
(Eski/Oostenrijk), § 35. 
2220
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113/1997/897/1109, 28 oktober 1998 (Söderbäck/Zweden), §§ 31-34. 
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 EHRM nr. 35991/04, 10 januari 2008 (Kearns/Frankrijk).  
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 EHRM nr. 4261/02, beslissing van 22 mei 2007 (V.S./Duitsland). 
2224

 EHRM nr. 33932/06, 13 januari 2009 (Todorova/Italië), § 71. 
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en ernst, de belangen van de ouders mag overtreffen.2225 Bij de afweging onderzoekt het Hof 

enerzijds de band van gezins- en familieleven tussen ouder en kind die (volledig) wordt doorbroken 

ingevolge de adoptie. Anderzijds onderzoekt het Hof de band van gezins- en familieleven die is 

ontstaan tussen kind en adoptant. In deze zaken ging het steeds om een stiefouderadoptie. Telkens 

kwam het Hof tot de vaststelling dat de band van gezins- en familieleven de facto sterk verzwakt was 

t.a.v. de ouder die niet de partner van de adoptant was en dit door diens eigen houding. De adoptie 

consolideerde en formaliseerde daarenboven de de facto totstandgekomen (nieuwe) band van 

gezins- en familieleven t.a.v. de adoptant (Supra, nr. 732). Verder hield het Hof ook rekening met de 

procedure van adoptie en in het bijzonder of de beslissing werd getroffen met eerbied voor de 

mening van de betrokkenen2226 aangaande het belang van het kind en op basis van degelijk 

feitenonderzoek waaruit o.m. bleek dat het kind in een goede omgeving opgroeide dat alle garanties 

bood voor de ontwikkeling van het kind en de adoptant bekwaam was om de opvoeding en 

ontplooiing van het kind te verzekeren. Ook de mening van het kind dat in staat is om deze te geven, 

werd van belang geacht.2227 Centraal staat dat de rechter bij het uitspreken van de adoptie het 

belang van het kind voor ogen moet hebben gehouden. Is dit alles het geval dan is de maatregel 

getroffen binnen de beoordelingsmarge die aan de lidstaten zelf toekomt en niet 

disproportioneel.2228 Sommige auteurs betreuren evenwel dat het Hof de term “belang van het kind” 

in algemene bewoordingen poneert zonder zelf te analyseren wat dit in concreto betekent.2229  

 

Voorts past het Hof de fair balance-test ook toe bij de beoordeling van de termijn tot intrekking van 

de toestemming tot adoptie.2230 In dit verband merkt het Hof op dat de verzoening van de belangen 

van de biologische moeder, het kind en de adoptieve familie niet eenvoudig is. Bovendien is ook nog 

het algemeen belang in het geding. Bij het afwegen van al deze belangen dient het belang van het 

kind doorslaggevend te zijn (§ 79). Het Hof aanvaardt op grond van professionele studies inzake 

kinderwelzijn dat een korte termijn van intrekking van de toestemming tot adoptie die 2 maanden 

bedraagt, is ingegeven door het belang dat het kind heeft om zo snel als mogelijk van stabiele 

emotionele banden in een nieuwe familie alsook het voordeel van juridisch ouderlijke banden te 

genieten (§§ 78 en 80). Er moet een psychologische en juridische stabiliteit worden benaarstigd voor 

het kind, hetgeen enkel kan door de korte termijn waarbinnen de natuurlijke ouders gebruik kunnen 
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 EHRM nr. 113/1997/897/1109, 28 oktober 1998 (Söderbäck/Zweden), § 33; EHRM nr. 64848/01, beslissing van 3 maart 
2005 (Kuijper/Nederland); EHRM nr. 21949/03, 25 januari 2007 (Eski/Oostenrijk), § 35; EHRM nr. 58077/00, 26 juli 2007 
(Chepelev/Rusland), § 27. 
2226

 In de zaak-Eski verwees het Hof dienaangaande ook naar het Europees adoptieverdrag en de white paper van 15 januari 
2002 betreffende beginselen aangaande de vestiging van gezag van het expertencomité Familierecht van de Raad van 
Europa alwaar telkens werd geponeerd dat de toestemming van de vader en de moeder tot adoptie vereist is, behoudens 
ingeval de wet in uitzonderlijke gevallen anders bepaald. In de White paper wordt gepreciseerd dat dit slechts kan ingeval 
zij niet houder zijn van ouderlijke verantwoordelijkheden, zie EHRM nr. 21949/03, 25 januari 2007 (Eski/Oostenrijk), § 37. 
2227

 EHRM nr. 64848/01, beslissing van 3 maart 2005 (Kuijper/Nederland), in casu werd het verzoek tot adoptie kort voor de 
meerderjarigheid van het kind ingediend en volledig ondersteund door het kind; EHRM nr. 21949/03, 25 januari 2007 
(Eski/Oostenrijk), § 40, in casu was het kind 9,5 jaar oud en verklaarde ze dat haar adoptieve vader als vader aanzag en de 
adoptie volledig ondersteunde. 
2228

 EHRM nr. 113/1997/897/1109, 28 oktober 1998 (Söderbäck/Zweden), §§ 32-34; EHRM nr. 64848/01, beslissing van 3 
maart 2005 (Kuijper/Nederland); EHRM nr. 21949, 25 januari 2007 (Eski/Oostenrijk), §§ 39-42; EHRM nr. 58077/00, 26 juli 
2007 (Chepelev/Rusland), §§ 31-32; Zie ook EHRM nr. 56547/00, 16 juli 2002 (P., C. en S./V.K.), § 118.  
2229

 M. VERHEYDE, “Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Selectie van kindgerelateerde rechtspraak 2007”, TJK 
2008, (70) 71. Volgens de auteur gaat de toetsing niet ver genoeg en had het Hof kunnen ingaan op vragen als: in hoeverre 
is het in het belang van het kind om de juridische band met haar natuurlijke vader te behouden? Zal het doorknippen van 
de juridische band de feitelijke band met haar natuurlijke vader niet volledig verbreken en wat met het recht van het kind 
om zijn ouders te kennen? 
2230

 EHRM nr. 35991/04, 10 januari 2008 (Kearns/Frankrijk). 
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maken van een aangepaste procedure (§ 80). Verder merkt het Hof op dat een termijn van 2 

maanden kort lijkt, maar niettemin voldoende schijnt te zijn om de biologische moeder toe te laten 

om na te denken en te reflecteren over de beslissing om het kind op te geven (§ 81). Het Hof is 

daarbij de psychologische spanningen indachtig, maar houdt rekening met het feit dat verzoekster in 

casu 36 jaar oud was, vergezeld werd door haar moeder en twee lange interviews had met de sociale 

diensten na de geboorte. Gelet op de ruime appreciatiemarge (Supra, nr. 733), was de Franse 

wetgeving door een tijdslimiet voor te schrijven er in geslaagd om het billijke evenwicht te vinden 

tussen de onderscheiden belangen (§ 83). Ook werd geen schending van de informatieverplichting 

weerhouden. Volgens het Hof was de informatie die de Franse overheden verstrekte voldoende en 

gedetailleerd. Dit leidde het Hof af uit het feit dat verzoekster speciaal naar Frankrijk was gereisd om 

aldaar anoniem te bevallen, begeleid werd door haar moeder en een advocaat waardoor ze geacht 

werd reeds vóór de geboorte juridisch te zijn geïnformeerd, twee lange interviews te hebben gehad 

met de sociale diensten waarbij personeel aanwezig was die met kennis van de Engelse taal spraken, 

de adoptieverklaring uitdrukkelijk de termijn tot inkeer vermeldde en ten slotte verzoekster nog een 

verklaring met de tijdslimiet alsook een modelbrief tot intrekking van de toestemming ontving (§§ 

86-92). 

In dezelfde zin oordeelde het Hof in een zaak van een beroep tot nietigverklaring van een gegeven 

toestemming tot adoptie, ingesteld nadat vier en halve maand verstreken waren na het geven van 

die toestemming. Het Hof oordeelde dat de voogdijrechter na het horen van meerdere getuigen en 

deskundigen en overwogen te hebben dat hun verklaringen de grieven van verzoekster aangaande 

haar bekwaamheid en dwang niet bevestigden, binnen de beoordelingsruimte was gebleven. Ook de 

tweede grief werd door het Hof verworpen. Verzoekster die minderjarig was op het tijdstip waarop 

de toestemming werd gegeven, bekloeg dat haar moeder bij de beslissing tot adoptie geen bijstand 

diende te verlenen en zij aldus zelf die toestemming diende te geven. Het Hof stelde vast dat 

verzoekster de facto wel bijstand had, nl. van een notaris, haar moeder en zus. De toestemming werd 

bovendien gegeven 10 maanden na de geboorte toen verzoekster de leeftijd van 16 jaar en 9 

maanden had bereikt, zodat de druk van de pasgeboorte niet speelde en bovendien na het 

verstrijken van de minimale reflectietermijn voorgeschreven door de wet en overeenkomstig 

internationale instrumenten inzake adoptie. Verzoekster kon bovendien de bijstand van een 

advocaat vragen en, in voorkomend geval, juridische bijstand.2231   

Ten slotte past het Hof deze test ook toe in een zaak2232 waarin een biologische moeder die in 

anonimiteit beviel en de kinderen niet erkende maar wel gehoord wenste te worden in de procedure 

betreffende de adopteerbaarheid van deze kinderen. Dit laatste werd haar verhinderd door het 

verzet van het O.M. hetgeen leidde tot de intrekking van dit verzoek. Tevens vroeg zij om de 

opschorting van de procedure inzake de adopteerbaarheid, maar dit bleek te laat te zijn. Uiteindelijk 

bleek ook elke procedure tot herroeping laattijdig te zijn, nu zij de kinderen wenste te erkennen 

nadat de beslissing inzake de adopteerbaarheid in kracht van gewijsde was getreden. De moeder had 

bij de geboorte de wens uitgedrukt om een reflectieperiode te genieten en de kinderen louter in een 

opvangcentrum of bij een familie te plaatsen waar zij ze nog kon bezoeken totdat zij een beslissing 

kon treffen binnen de termijnen voorzien bij de wet (§ 73). Dit stond opgenomen in een rapport dat 

in het dossier inzake de adopteerbaarheid stak. Het Hof wees nog op de kwetsbare situatie waarin 
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 EHRM nr. 4261/02, beslissing van 22 mei 2007 (V.S./Duitsland). 
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 Zie EHRM nr. 33932/06, 13 januari 2009 (Todorova/Italië). 
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verzoekster verkeerde (§ 75). In dit soort zaken zijn volgens het Hof de belangen in het geding 

moeilijk te verzoenen. Er zijn die van de biologische moeder, die van het kind en die van de adoptieve 

familie. Daarenboven is er ook nog het algemeen belang. Bij de zoektocht naar een billijk evenwicht 

tussen deze belangen, dient het hoger belang van het kind te primeren (§ 77). Het evenwicht tussen 

dat van de kinderen en hun moeder bestaat erin door bijzonder belang te hechten aan de 

procedurele verplichtingen die noodzakelijkerwijze voortvloeien uit artikel 8 EVRM. In casu is het van 

kapitaal belang voor verzoekster om haar mening te mogen uitdrukken voor de gerechtelijke 

overheden en haar keuze tot verlating van de kinderen te mogen intrekken (§ 78). Deze lacune in het 

Italiaanse recht heeft haar belet om op voldoende wijze betrokken te worden in het 

besluitvormingsproces teneinde genot te hebben van de bescherming van haar belangen dat vereist 

is in het licht van artikel 8 EVRM (§ 79). Het Hof is er evenmin van overtuigd dat de noodzaak van een 

snelle procedure die gewoonlijk met dit soort van zaken gepaard gaat in het licht van de belangen 

van het kind, zo’n drastische maatregel van adopteerbaarverklaring 27 dagen na de geboorte vereist 

zonder dat verzoekster gehoord wordt. Uiteraard is het wenselijk om zo snel mogelijk over de 

toekomst van die kinderen te oordelen, maar het Hof besloot niettemin dat de 

adopteerbaarverklaring in een procedure waar de moeder nooit gehoord is, ook al vroeg zij daar om, 

aangezien ze zelf beginnen twijfelen is aan haar keuze, een maatregel is die weinig rekening houdt 

met de omstandigheden van de zaak (§ 80). Het besluitvormingsproces gebeurde aldus op een wijze 

die verhinderde om het privé- gezins- en familieleven van de moeder op een adequate en effectieve 

manier te beschermen (§ 81). Op de Staat rust in dat soort van zaken de verplichting te verzekeren 

dat de toestemming van verzoekster m.b.t. de verlating van de kinderen wordt opgehelderd en 

omringd wordt met adequate garanties (§ 82).  

iv. Relevant en toereikend 

735. Bij de beoordeling van de proportionaliteit van de inmenging door de Staat bij het treffen van 

maatregelen met het oog op adoptie of de adoptiebeslissing zelf, in de situatie waar deze maatregel 

leidt tot de totstandkoming van nieuwe banden van gezins- en familieleven en de verbreking van 

bestaande banden, onderzoekt het Hof of de getroffen maatregelen relevant en voldoende zijn om 

het doel bedoeld in art. 8, § 2 EVRM te bereiken.2233 Het doel bestaat in de bescherming van de 

belangen van het kind, nl. de gezondheid en de rechten en vrijheden die toekomen aan het kind 

(Supra, nr. 732). Het Hof houdt eveneens voor ogen dat in procedures die betrekking hebben op 

kinderen de tijd een belangrijke rol speelt, aangezien er steeds het gevaar bestaat dat enige 

procedurele vertraging resulteert in de de facto beslechtiging van het geschil voor de rechtbank. 

Verder moet het besluitvormingsproces voorzien in de vereiste bescherming van de belangen van de 

ouders.2234 Om die reden moeten de ouders over de informatie kunnen beschikken waarop de 

overheid een beroep doet om een plaatsingsmaatregel of zorgmaatregel te treffen over hun kind. 

Zoniet kunnen de ouders niet deelnemen aan het besluitvormingsproces of op een eerlijke en 
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 Zie bv. EHRM nr. 14656/05, 2 november 2010 (Nistor/Roemenië), § 73. 
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 Dit wordt ook wel de procesrechtelijke dimensie van art. 8 E.V.R.M. genoemd. Het Hof laat in het midden of het hier 
een positieve dan wel negatieve verplichting betreft, zie C. FORDER, “Positieve verplichtingen in het kader van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden”, NJCM-Bulletin 1992, (611) 612-613; 
Zie bv. EHRM nr. 56547/00, 16 juli 2002 (P., C. en S./V.K.), § 119. 
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adequate manier argumenten naar vorenbrengen die spreken in hun voordeel m.b.t. hun 

bekwaamheid om het kind de gepaste zorg en bescherming te bieden.2235  

 

Bij het treffen van een plaatsingsmaatregel geniet de Staat volgens het Hof over een ruime 

beoordelingsmarge geniet (Supra, nr. 733). Het volstaat dat de ouder(s) in de procedure voldoende 

werden betrokken zodat ze hun belangen konden verdedigen en de maatregel zelf werd getroffen op 

grond van motieven ingegeven door het belang van het kind die voldoende draagkracht vinden in het 

overgelegde bewijsmateriaal.2236 

Voor een verdere beperking op de ouderlijke rechten en de omgang van de ouder(s) met hun kind 

genieten de Staten echter over een beperktere beoordelingsmarge (Supra, nr. 733). De plaatsing van 

een kind moet in beginsel een tijdelijke maatregel zijn die beëindigd moet worden van zodra de 

omstandigheden het toelaten en iedere maatregel van tijdelijke plaatsing moet uitgevoerd worden in 

overeenstemming met het ultieme doel de ouder(s) met het kind te herenigen. In dit verband moet 

gezocht worden naar het billijke evenwicht tussen de belangen van het kind om geplaatst te blijven 

en het belang van de ouder(s) om terug samen te zijn met het kind. Bij die belangenafweging moet in 

het bijzonder rekening worden gehouden met de belangen van het kind die, afhankelijk van de aard 

en ernst, die van de ouder(s) kunnen overtreffen. De maatregel van volledige ontneming van die 

rechten en de omgang van de ouder(s) met hun kind in de context van een duurzame plaatsing van 

het kind in een pleeggezin met het oog op adoptie is dan ook strijdig met het voorgaande beginsel en 

kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden worden gerechtvaardigd door de allesoverheersende 

vereisten aangaande de belangen van het kind. Het Hof oordeelde dienaangaande in de zaak-

Johansen2237 dat deze maatregel niet voldoende gerechtvaardigd was ingeval de ouder nog contacten 

heeft gehad met het kind die niet bekritiseerd werden alsook dat de beslissing ingegeven was door 

de slechte ervaring van de uitvoering van een zorgbeslissing aangaande een ander kind; 

moeilijkheden en risico’s die volgens het Hof niet van die aard en ernst waren om de Staat van de 

verplichting tot hereniging te ontslaan (§§ 83-84). In de zaak-P., C. en S.2238 begreep het Hof niet 

waarom een baby onmiddellijk na de geboorte van zijn moeder werd onttrokken op grond van het 

argument dat de veiligheid en de gezondheid van het kind zoniet in het gedrang zou kunnen komen 

nu die moeder door de operatie (keizersnede) nog sterk verzwakt was en enkele dagen later toen ze 

het ziekenhuis mocht verlaten wel een omgangsrecht verkreeg onder toezicht. Er bestond in die 

omstandigheden slechts een zeer gering gevaar voor de baby dat minstens enkele dagen bij zijn 

moeder had kunnen verblijven onder toezicht. Er werd niet aangetoond dat een efficiënt toezicht op 

de ziekte van de moeder onvoldoende had geweest om het leven van de baby te beschermen (§ 

132). Het Hof wees daarbij dat de wegname van een pasgeboren baby een zeer ingrijpende 

maatregel is die een uitzonderlijke rechtvaardiging vereist. Het is een traumatische gebeurtenis voor 

de moeder die haar fysieke en mentale gezondheid op de helling plaatst, ontneemt de mogelijkheid 

van nauw contact tussen moeder en kind, alsook het voordeel van borstvoeding. Ook de vader wordt 

alzo elk nauw contact met zijn kind ontnomen (§ 131). In casu was de maatregel dan ook niet 

relevant en toereikend (§ 133). 
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 EHRM nr. 56547/00, 16 juli 2002 (P., C. en S./V.K.), § 120, in casu werd ook het gebrek aan bijstand door een advocaat 
tijdens de hoorzitting van verzoekers strijdig bevonden met art. 6, § 1 EVRM omdat de ouders hierdoor geen eerlijke en 
effectieve toegang tot de rechtbank verkregen (§ 100).  
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 Zie bv. EHRM nr. 17383/90, 7 augustus 1996 (Johansen/Noorwegen), §§ 66 en 71. 
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 EHRM nr. 17383/90, 7 augustus 1996 (Johansen/Noorwegen).  
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 EHRM nr. 56547/00, 16 juli 2002 (P., C. en S./V.K.). 
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736. Bij toepassing van hetzelfde beginsel van eerbied voor het bestaande gezins- en familieleven 

oordeelde het Hof in een zaak waarbij niet de plaatsingsmaatregel, maar wel de mogelijkheid om een 

adoptie kort na de geboorte en zonder medeweten of toestemming van de vader uit te voeren, dat 

dergelijke mogelijkheid zonder relevante redenen aangaande het welzijn van het kind een niet 

gerechtvaardigde inmenging vormde in het gezins- en familieleven van die vader, zelfs al had hij het 

recht om het ouderlijk gezag en de bewaring op te eisen. Deze toestand belette volgens het Hof niet 

enkel de normale ontwikkeling van familiale banden tussen de biologische vader en het kind, maar 

zette ook een proces in gang dat blijkbaar onomkeerbaar bleek te zijn en waarbij de biologische 

vader in een aanzienlijk slechtere positie werd geplaatst dan de toekomstige adoptanten in zijn strijd 

voor het gezag over het kind.2239 Het feit dat de biologische vader in die situatie enkel door middel 

van een gezags- of verblijfsvordering de adoptie kon onderbreken en niet de adoptie zelf kon 

aanvechten, leverde ook een schending van art. 6, § 1 EVRM op. Immers, tegen het tijdstip waarop 

de gezags- of verblijfsprocedure werd beëindigd, woog de schaal aangaande het belang van het kind 

door in het voordeel van de toekomstige adoptanten.2240 Op die manier konden aldus voldongen 

feiten ontstaan.  

 

737. In dezelfde optiek oordeelde het Hof eerder in de zaak-W. dat de ouder(s) in voldoende mate 

moeten worden betrokken in het besluitvormingsproces, bekeken in zijn geheel, teneinde hen de 

vereiste bescherming van hun belangen te bieden. Daarbij dient ook de duur van het 

besluitvormingsproces en elke andere daarmee verbonden juridische procedure in acht te worden 

genomen. Immers, het gevaar bestaat dat iedere procedurele vertraging leidt tot de de facto 

beslechtiging van de zaak die werd voorgelegd aan de rechter en dit alvorens hoorzittingen werden 

gehouden. Door het kind te plaatsen bij alternatieve verzorgers kan hij in de loop van de tijd nieuwe 

banden met hen ontwikkelen waarbij het misschien niet in zijn belang kan zijn dat deze worden 

doorbroken of onderbroken door een vorige beslissing aangaande de beperking of beëindiging van 

het omgangsrecht met de ouders te herzien. Een effectieve bescherming van het gezins- en 

familieleven vereist dat verdere relaties tussen ouder en kind uitsluitend worden bepaald in het licht 

van alle relevante overwegingen en niet louter door het verloop van tijd.2241 In casu werden de 

ouders onvoldoende betrokken bij de beslissingen aangaande plaatsing en het omgangsrecht met 

het kind die naarmate de tijd vorderde steeds ingrijpender werden.  

 

Tot hetzelfde besluit kwam het Hof in de zaak-P., C. en S.2242 Het gebrek aan enige wettige 

vertegenwoordiging in de procedure tot het nemen van zorgmaatregelen en de procedure tot de 

vrijgave van het kind tot adoptie, alsook het gebrek aan verloop van enige tijd tussen beide 

procedures, maakt dat verzoekers niet enkel een eerlijke en effectieve horing in de rechtbank 

werden ontzegd, maar gelet op de ernst van de zaak, dat ook tot een gebrek aan voldoende 

betrokkenheid in het besluitvormingsproces, bekeken in zijn geheel, teneinde hun de vereiste 

bescherming onder art. 8 EVRM te bieden, werd besloten. In het bijzonder merkte het Hof nog op dat 

de ouders van de vader die emotioneel betrokken waren bij dit proces op dit punt ernstig benadeeld 

waren en het niet uitgesloten kon worden dat dit een impact had op de getroffen beslissing en de 
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 EHRM nr. 16969/90, 26 mei 1994 (Keegan/Ierland), § 55. 
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 EHRM nr. 16969/90, 26 mei 1994 (Keegan/Ierland), § 59. 
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 EHRM (Plenaire) nr. 9749/82, 8 juli 1987 (W./V.K.), §§ 62-65; EHRM nr. 58081/00 en 58411/00, 17 juli 2008 (Leschiutta 
et Fraccaro/België), § 19. 
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 EHRM nr. 56547/00, 16 juli 2002 (P., C. en S./V.K.).  
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eventuele uitkomst voor de familie in zijn geheel (§ 137). In deze omstandigheden besloot het Hof 

tot schending van art. 8 EVRM (§ 138).   

v. Besluit 

738. In het kader van de beoordeling van een stiefouderadoptie en de dientengevolge verbreking 

van de juridische band met een ouder onderzoekt het Hof of er rekening werd gehouden met alle 

belangen in het geding en de beslissing tot leidmotief het belang van het kind heeft. In beginsel 

moeten bestaande banden van gezins- en familieleven worden beschermd en rust op de Staat de 

positieve verplichting tot hereniging. Echter, ingeval een ouder door zijn eigen houding deze banden 

van gezins- en familieleven ernstig heeft verzwakt en alzo heeft toegelaten dat het kind nieuwe 

banden van gezins- en familieleven heeft kunnen ontwikkelen met de partner van de andere ouder, 

is het belang van het kind er in gelegen dat deze laatst ontwikkelde banden niet worden doorbroken. 

Het Hof onderzoekt ook of de (biologische) ouders in voldoende mate betrokken werden in de 

procedure tot adoptie en hun argumenten aangaande het belang van het kind ernstig werden 

genomen. Ten slotte heeft het Hof ook oog voor het onderzoek naar de feitelijke omstandigheden 

zoals het opvoedingsmilieu en de mening van het kind. Van belang is dat rekening wordt gehouden 

met al deze elementen in het licht van de beoordeling van het belang van het kind.  

 

De Staat mag volgens het Hof een vervaltermijn bepalen waarbinnen de moeder haar toestemming 

tot adoptie kan intrekken. De termijn moet evenwel de wettelijke neerslag vormen van een billijk 

evenwicht tussen de onderscheiden belangen in het geding. Opnieuw dient er een doorslaggevend 

gewicht te worden gehecht aan het belang van het kind. Een termijn van twee maanden tot 

intrekking van de toestemming die op voldoende duidelijke wijze werd kenbaar gemaakt aan de 

moeder vormt volgens het Hof de wettelijke neerslag van een billijk evenwicht.  

Tevens moet de moeder die anoniem beviel kunnen deelnemen aan het besluitvormingsproces m.b.t. 

de adopteerbaarverklaring van haar kind en moet zij haar beslissing tot verlating kunnen intrekken 

tijdens die procedure.  

Geconcludeerd kan ten slotte ook worden dat Staten geen maatregelen mogen treffen die tot de 

verbreking van de bestaande banden van gezins- en familieleven leiden, tenzij deze maatregelen 

worden ingegeven door het allesoverheersende belang van het kind. Staten moeten in beginsel de 

bestaande banden van gezins- en familieleven ondersteunen en trachten te herstellen. Voorkomen 

moet worden dat door verloop van tijd voldongen feiten ontstaan en m.n. doordat bestaande 

banden van gezins- en familieleven t.a.v. de ouder(s) werden doorbroken en er nieuwe zijn ontstaan 

t.a.v. de pleegouders zodat het in het belang van het kind is dat deze laatsten juridisch worden 

verankerd. Een adoptie kan slechts ingeval bestaande banden onherstelbaar doorbroken zijn. Het 

Hof benadrukt hiermee sterk de subsidiariteit van de adoptie. 

739. Het Belgische recht komt in het licht van voorgaande rechtspraak tegemoet aan het vereiste 

van eerbied voor het gezins- en familieleven (art. 8 EVRM).  

 

In het kader van een stiefouderadoptie komt de verzwakking van de banden van gezins- en 

familieleven ten gevolge van de eigen houding van één van de ouders tot uiting in het vereiste van de 

toestemming en de regeling van de weigering tot toestemming tot adoptie. Ingeval een ouder 

weigert toe te stemmen tot de adoptie, wordt onderzocht of deze weigering onverantwoord is en of 
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die ouder zich nog bekommerd heeft om het kind of de gezondheid, veiligheid of zedelijkheid van het 

kind in gevaar heeft gebracht (Supra, deel I, nr. 297).2243 Aangetoond werd dat dit criteria wijst op de 

functionaliteit van de afstammingsband, nl. het socio-affectief beleefde karakter van die band en de 

daadwerkelijk opgenomen verantwoordelijkheden. Dit vertoont veel gelijkenissen met het onderzoek 

naar de actueel bestaande band van gezins- en familieleven tussen ouder en kind. De ouders worden 

steeds in de procedure betrokken. De rechter vormt zijn oordeel op basis van een maatschappelijk 

onderzoek en beoordeelt ook de geschiktheid van de kandidaat-adoptant. Het kind heeft vanaf de 

leeftijd van 12 jaar een vetorecht. Vóór die leeftijd kan het zijn mening te kennen geven (Supra, deel 

I, nr. 287).  

Een vaststelling die in dit verband gepast lijkt, is dat Staten de juridische verankering en de 

gelijktijdige verbreking ten gevolge van het onstaan resp. verzwakking van banden van gezins- en 

familieleven organiseren door middel van de rechtsfiguur adoptie. Niet uitgesloten is immers om het 

gezins- en familieleven tot grondslag in het afstammingsrecht op te nemen voor de vestiging en de 

(automatische) verbreking van juridische banden. Niettemin lijkt de actueel gehanteerde wijze van 

organisatie impliciet doch zeker rekening te houden met de identificerende functie van de gewone 

regels inzake afstamming. Naar Belgisch recht kan de intensiteit van de verbreking daarenboven 

verschillen. De gewone adoptie zet de afstammingsrechtelijke gevolgen t.a.v. de oorspronkelijke 

ouder(s) op waakvlam en leidt alzo tot een minder ingrijpende inmenging in het gezins- en 

familieleven dan een volle adoptie. Dit heeft ongetwijfeld ook een impact op de beoordeling van de 

proportionaliteit van de maatregel.2244  

De gegeven toestemming kan naar Belgisch recht ingetrokken worden tot op het tijdstip van de 

uitspraak van het vonnis en, ten laatste, zes maanden na de indiening van het verzoekschrift tot 

adoptie (Supra, deel I, nr. 293). Daarmee hecht het Belgische recht meer gewicht aan de belangen 

van de ouders. De toestemming dient evenzeer geïnformeerd te worden gegeven (Supra, deel I, nr. 

290). Er moet niettemin op worden gewezen dat in de zaak-Kearns het handelde om een vrouw die 

(aanvankelijk) anoniem in Frankrijk wilde bevallen, kort na de geboorte de toestemming verleende 

tot adoptie en het kind op dat tijdstip reeds werd geplaatst. Deze situatie is niet mogelijk in België. 

De vrouw kan immers nooit anoniem bevallen in België en de toestemming tot adoptie kan ten 

vroegste twee maanden na de geboorte worden verleend (Supra, deel I, nr. 290). Een plaatsing kort 

na de geboorte is daarentegen wel mogelijk, evenwel in beginsel met toestemming van de moeder.  

c. De ondersteuning van nieuwe banden van gezins- en familieleven 

i. Beginsel 

 

740. Luidens vaste rechtspraak van het Hof rust er op de Staat de positieve verplichting om daar 

waar er banden van gezins- en familieleven bestaan, maatregelen te treffen die toelaten deze 

banden te ontplooiien en juridische bescherming te bieden die de integretatie van het kind in zijn 

gezin mogelijk maakt. Inzonderheid moet de Staat maatregelen treffen met het oogmerk om 

                                                           
2243

 Vgl. N. VAN LEUVEN, “Art. 8 en 14 EVRM in de Belgische rechtspraak inzake personen- en familierecht” in P. SENAEVE 
en P. LEMMENS (eds.), De betekenis van de mensenrechten voor het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 
2003, (49) nr. 121, 79-80. 
2244

 Zie hierover bv. de Nederlandse rechtsleer aangaande de invoering van een ‘zwakke’ adoptie: M.L.CC. DE BRUIJN-
LÜCKERS, “Het Europese Hof en de stiefouderadoptie”, FJR 2006, (55) 57; A.R. VAN MAAS DE BIE, “Vijftig jaar adoptie en het 
recht op adoptie bij bestaand gezinsleven”, FJR 2006, 33; J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, “Verbod op adoptie van meerderjarige 
kinderen: roer om?”, FJR 2006, (45) 48-49. 
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ouder(s) en kind te herenigen. Dit geldt ook ingeval deze banden tot stand zijn gekomen door een 

adoptie (Supra, nr. 666).  

 

Het Hof heeft over deze beginselen uitspraak gedaan in twee adoptiezaken. In de zaak-Pini e.a.2245 

handelde het om de (feitelijke) hereniging van de adoptieouders met de geadopteerde kinderen. De 

zaak-Wagner2246 had daarentegen de erkenning van een in het buitenland uitgesproken volle adoptie 

tot voorwerp.  

Wat de eerste zaak betreft, kan het beginsel als volgt worden genuanceerd. De verplichting tot 

hereniging is niet absoluut, vooral niet in het geval waar ouders en kind nog vreemden zijn voor 

elkaar. De aard en de draagwijdte van de maatregelen hangen af van de omstandigheden van iedere 

zaak, maar de samenwerking van alle betrokkenen is altijd een belangrijke ingrediënt. Terwijl de 

nationale autoriteiten hun uiterste best moeten doen om deze samenwerking te vereenvoudigen, is 

iedere dwangmaatregel beperkt, aangezien rekening gehouden moet worden met de belangen en de 

rechten en vrijheden van alle betrokkenen, in het bijzonder het belang van het kind en zijn of haar 

rechten onder art. 8 EVRM. Daar waar contact met de ouder deze rechten kan bedreigen of ermee 

kunnen interfereren, komt het aan de nationale overheden toe om hierin een billijk evenwicht te 

vinden. Van belang is aldus of de nationale overheden de nodige stappen tot hereniging hebben 

gezet.2247 Het Hof onderzoekt dit aan de hand van de fair-balance test (Infra).  

In de tweede zaak oordeelde het Hof dat de weigeringsgrond van de erkenning die gebaseerd is op 

de afwezigheid van bepalingen die toelaten dat een ongehuwde persoon een kind adopteert, een 

inmenging vormen in het recht op eerbied voor gezins- en familieleven van verzoekers.2248 Dergelijke 

inmenging is strijdig met art. 8 EVRM tenzij de voorwaarden van de escape-clausule vervuld zijn. 

Volgens het Hof leidt het geen twijfel dat de weigering berust op een wettelijke grondslag en een 

legitiem doel nastreeft, nl. de bescherming van de gezondheid, de moraal en de rechten en vrijheden 

van het kind. Het is niet onredelijk dat de Luxemburgse overheden onderzoeken of de adoptie 

voldoet aan de eisen van hun conflictregels. Terzake verwijst het Hof naar aanbeveling nr. 1443 

(2000) van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa (§ 126). De vraag rijst echter of de 

weigering wel noodzakelijk is in een democratische samenleving. Dit wordt hierna onderzocht.  

741. In het licht van art. 6, § 1 EVRM vereisen volgens vaste rechtspraak van het Hof beslissingen 

die de adoptie uitspreken en de gedwongen tenuitvoerlegging ervan bevelen, een onmiddellijk 

handelen van de Staat, aangezien het verloop van tijd onherstelbare gevolgen kan hebben voor de 

relatie tussen ouders en kinderen die niet samenleven (§ 175).2249 Artikel 6 beschermt daarenboven 

ook de onmiddellijke implementatie van finale, bindende juridische beslissingen, dat in rechtsstaten, 

inoperatief ten nadele van één partij kan blijven ingeval de uitvoering lang op zich laat wachten. De 

uitvoering van een juridische beslissing kan niet worden belet, ongeldig verklaard of worden 

uitgesteld (§ 176).  

 

ii. Beoordelingsruimte 

                                                           
2245

 EHRM nrs. 78028/01 en 78030/01, 22 juni 2004 (Pini e.a./Roemenië).  
2246

 EHRM nr. 76240/01, 28 juni 2007 (Wagner en J.M.W.L./Luxemburg).  
2247

 EHRM nrs. 78028/01 en 78030/01, 22 juni 2004 (Pini e.a./Roemenië), §§ 151-152. 
2248

 EHRM nr. 76240/01, 28 juni 2007 (Wagner en J.M.W.L./Luxemburg), § 123. 
2249

 Zie ook mutatis mutandis: EHRM nr. 48206/99, 26 juni 2003 (Maire/Portugal), § 74. 
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742. Het Hof herhaalt in de zaak-Wagner dat op dit vlak de Staten een ruime appreciatiemarge 

hebben en het niet de taak van het Hof is om zich in de plaats van de nationale overheden te 

plaatsen, maar te onderzoeken of de beslissing vanuit het oogpunt van het Verdrag werd getroffen 

binnen deze marge. De marge varieert naargelang de omstandigheden van de zaak, de domeinen en 

de context.  

 

De aan- of afwezigheid van een gemeenschappelijke noemer tussen de juridische systemen van de 

lidstaten kan een pertinente factor zijn wat dit betreft (§ 128). Het Hof wijst er dienaangaande op dat 

er een consensus bestaat tussen de lidstaten over het feit dat de adoptie door ongehuwde personen 

zonder beperkingen is toegelaten.  

iii. Billijk evenwicht 

 

743. In de zaak-Pini e.a. oordeelde het Hof dat vanuit het perspectief van de kinderen die 

weigerden om hun thuisland te verlaten na adoptie, er geen gronden bestonden om hen tegen hun 

wil affectieve banden te laten ontwikkelen met personen die niet biologisch verwant waren met hen 

en vanuit hun oogpunt aldus vreemden waren. Zij wensten in het sociaal en familiaal milieu te blijven 

waar ze tot dan toe werden in opgevoed en geïntegreerd (§ 153). De adoptanten van hun kant 

wilden samen met de kinderen een nieuw gezin vormen (§ 154).  

 

Hoewel de wens van de adoptanten legitiem is, wordt ze volgens het Hof evenwel niet op absolute 

wijze beschermd door art. 8 EVRM. Bij de beoordeling of de Staat alle nodige maatregelen die 

redelijkerwijze mogelijk zijn om de hereniging te stimuleren heeft getroffen, hecht het Hof bijzonder 

belang aan het belang van het kind dat, afhankelijk van de aard en ernst, dat van de ouder kan 

overtreffen (§ 155). Dit is zelfs des te meer het geval indien de band gebaseerd is op een adoptie, 

aangezien een adoptie een kind een gezin geeft en niet omgekeerd (§ 156).  

In casu hadden de kinderen een leeftijd bereikt waarop redelijkerwijze aangenomen kon worden dat 

hun persoonlijkheid voldoende was gevormd en dat ze de nodige maturiteit hadden om een mening 

over dit onderwerp uit te drukken. Het nationale recht bepaalde zelfs dat ze vanaf de leeftijd van 10 

jaar dienden toe te stemmen in de adoptie en vanaf die leeftijd ook een procedure tot herroeping 

van de adoptie konden inleiden (§ 157). Het Hof merkte op dat de banden tussen de kinderen en de 

adoptanten van louter formele aard waren (§ 159) en dat de kinderen nooit deze band hadden 

aanvaard. De kinderen stelden zelfs, eens ze de leeftijd van 10 jaar hadden bereikt, in eigen naam 

een vordering tot herroeping in (§ 160). Het feit dat de Staat de uitkomst van de verschillende 

procedures afwachtte, achtte het Hof in casu niet strijdig met art. 8 EVRM (§ 161). Het laakte wel de 

wijze waarop de adoptie tot stand kwam, in het bijzonder zonder voorafgaand contact tussen alle 

betrokkenen en zonder psychologische ondersteuning van de kinderen (§ 162).  

Gelet op de afwezigheid van enige reële band tussen de adoptanten en de kinderen rustte er op de 

Staat geen absolute verplichting tot hereniging tijdens de hangende procedures tot herroeping. Eens 

de kinderen voldoende maturiteit hadden, diende ook met hun mening rekening gehouden te 

worden. Hun voortdurend verzet tegen de adoptie maakte iedere harmonieuze integratie in het 

nieuwe gezin onmogelijk (§§ 163-164). Aldus had de Staat een juiste afweging van belangen gemaakt 

door de kinderen niet gedwongen over te brengen naar hun adoptanten (§§ 165-166).  
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iv. Relevant en toereikend 

744. Opdat de weigering van de erkenning noodzakelijk is in een democratische samenleving, 

onderzocht het Hof in de zaak-Wagner of de maatregel relevant en toereikend is (§ 127) en dit 

rekening houdende met de appreciatiemarge.  

 

In Luxemburg bestond er een praktijk waarbij alleenstaande vrouwen die een kind hadden 

geadopteerd in het buitenland, de adoptiebeslissing zonder problemen konden laten overschrijven in 

de registers van de burgerlijke stand. Verzoeker had in casu de uitvoerbaarverklaring van de 

beslissing gevraagd, waardoor deze niet meer overgeschreven kon worden. Hierdoor werd de 

beslissing voor de gerechtelijke overheden aan de conflictregels onderworpen (§§ 130-131).  

De beslissing tot weigering van uitvoerbaarverklaring houdt volgens het Hof ook geen rekening met 

de sociale werkelijkheid. Doordat de Luxemburgse overheden de juridische banden van gezinsleven 

die tot stand zijn gekomen door de adoptie niet erkennen, kan deze band ook niet alle gevolgen 

ressorteren. De adoptanten worden in het dagelijkse leven geconfronteerd met allerhande 

moeilijkheden en het kind krijgt geen adequate juridische bescherming die de volledige integratie in 

het gezin mogelijk zou maken (§ 132). Het is volgens het Hof het hoger belang van het kind dat moet 

primeren, zelfs op de conflictregels (§ 133).  

Ook het argument van de overheid dat de weigering tot erkenning van de adoptie het kind geen 

nadeel berokkent, kon het Hof niet overtuigen. Het kind werd immers verlaten verklaard en in een 

weeshuis geplaatst. Het is juist het belang van het kind dat zich verzet tegen de weigering tot 

erkenning van het adoptievonnis. Overigens had een kamer van het hof van beroep wel het hoger 

belang van het kind in een zaak die licht afweek van deze in aanmerking genomen om de erkenning 

wel uit te spreken. De magistraten benadrukten in het arrest de noodzaak om een kind het meest 

gunstige statuut te geven. Bovendien werd gepreciseerd dat de verbreking van de bestaande 

afstammingsbanden en het onherroepelijke karakter er van, de Luxemburgse internationale 

openbare orde niet raakten (§ 134). Bijgevolg konden de Luxemburgse rechtbanken niet 

redelijkerwijs de erkenning van de banden van gezins- en familieleven die de facto reeds bestonden 

weigeren en zich onthouden van een onderzoek van de concrete situatie. Het Hof benadrukt dat het 

Verdrag een levend instrument is dat geïnterpreteerd moet worden in de hedendaagse 

omstandigheden. De motieven tot weigering waren dan ook onvoldoende en de beslissing schond 

aldus art. 8 EVRM (§§ 135-136).   

v. Artikel 6 EVRM 

745. In casu oordeelde het Hof in de zaak-Pini dat het uitstel van de tenuitvoerlegging van de 

beslissing tot hereniging niet gelegen was aan de houding van de adoptanten. De Staat had wel enige 

stappen tot uitvoering ondernomen, maar stootte daarbij op verzet van de instelling waar de 

kinderen verbleven zodat de tenuitvoerlegging zonder succes bleef. Niettemin bleef de Staat in 

gebreke om de nodige ondersteuning te bieden aan de deurwaarder. Bovendien werd de instelling 

niet gesanctioneerd voor haar weigerachtige houding. Zulke houding is strijdig met het 

rechtstatelijke beginsel en het beginsel van rechtszekerheid, die de Staat onderschreef in het licht 

van de mogelijke toetreding tot de Europese Unie. Door meer dan drie jaren te wachten alvorens 

effectief stappen te ondernemen ter uitvoering van de definitief uitvoerbare juridische beslissing, 

heeft de Staat aan art. 6, § 1 EVRM alle nut ontnomen. Dit geldt des te meer in casu, gelet op de 
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onomkeerbare gevolgen die het verloop van tijd heeft op de potentiële relatie tussen verzoekers en 

hun geadopteerde dochters. Het Hof stelde dan ook een schending van art. 6, § 1 EVRM vast (§§ 177-

189).  

 

vi. Besluit 

746. De besproken zaak-Pini toont aan dat de beoordeling van de zaak tot een schending van art. 

6 EVRM kan leiden, terwijl de beoordeling van dezelfde zaak niet noodzakelijk leidt tot een schending 

van art. 8 EVRM. In het kader van art. 6 EVRM is het van belang dat definitieve beslissingen die een 

impact hebben op het gezins- en familieleven van ouder en kind zo snel als redelijkerwijze mogelijk is 

ten uitvoer worden gelegd gelet op de gevolgen die het verloop van tijd kan meebrengen. 

Inzonderheid speelt het element tijd bij de hereniging van ouder en kind een essentiële rol, zoals ook 

blijkt bij de beoordeling van art. 8 EVRM. Op dit punt lijkt de beoordeling enigszins overlappend te 

zijn (vgl. infra, nr. 748). In het kader van de beoordeling van art. 8 EVRM bestond er niettemin een 

effectieve band van gezins- en familieleven. Dit kan het verschil in beoordeling al enigszins verklaren.  

 

Opgemerkt moet worden dat het Hof zijn bedenkingen uitte bij het verloop van de adoptieprocedure 

zelf. Vooral de houding van de instelling en de overheid werden op de korrel genomen. Bovendien 

bereikten de kinderen kort na de afronding van de adoptieprocedure de leeftijd waarop zij zelf 

konden oordelen over de adoptie en zelf een procedure tot herroeping konden inleiden hetgeen ze 

ook deden. Bij gebreke van totstandkoming van enige effectieve band en gelet op het aanhoudende 

verzet van de kinderen oordeelde het Hof dat er op de Staat in het licht van art. 8 EVRM geen 

absolute verplichting rustte tot hereniging.  

Het ware volgens BREMS2250 niettemin logischer geweest dat het Hof wel tot een schending van art. 8 

EVRM had geconcludeerd. De weigerachtige houding van de kinderen en de inefficiëntie van de 

uitvoering van de rechterlijke beslissing waren immers te wijten aan de eigen houding van de Staat, 

in het bijzonder de tekorten in psychologische voorbereiding en de lakse houding t.a.v. de instelling. 

VERHEYDE2251 is, m.i. terecht, van oordeel dat het Hof wel tot een juiste beslissing is gekomen, 

evenwel op grond van onduidelijke argumenten. Volgens het IVRK is een internationale adoptie 

immers de laatste optie (art. 20 (3) IVRK) en dient er op passende wijze rekening te worden 

gehouden met de continuïteit in de opvoeding van het kind en zijn ethnische, religieuze, culturele en 

taalkundige achtergrond, alsook met art. 8 IVRK m.b.t. het recht op behoud van zijn identiteit. De 

kinderen waren immers 9,5 jaar oud. De centrale vraag had moeten zijn of het in het belang van de 

kinderen was om naar Italië te gaan op het tijdstip dat de adoptie werd uitgesproken en alvorens de 

private instelling alles deed om het contact tussen de kinderen en de adoptieouders te voorkomen. 

Deze vraag diende negatief beantwoord te worden.  

Uit de zaak-Wagner volgt dat de eenouderadoptie door een ongehuwde persoon die werd 

uitgesproken in het buitenland, erkend moet worden door de Staat van de adoptant. Enkel het 

belang van het kind kan een argument zijn om de erkenning te weigeren. De status van de adoptant 

heeft in abstracto geen impact daarop. Dit moet in concreto aangetoond worden.  

                                                           
2250

 E. BREMS, “Rechtspraak. Europees Hof voor de Rechten van de Mens”, TBP 2006, (30) 37-38. 
2251

 M. VERHEYDE, “The protection of children’s rights by the European Court of Human Rights” in A. ALEN, H. BOSLY, M. DE 
BIE, J. VANDE LANOTTE, e.a. (eds.), The UN Children’s Rights Convention: theory meets practice, Antwerpen, Intersentia, 
2007, (107) 109. 
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747. Het Belgische recht is in overeenstemming met deze rechtspraak. Vanaf de leeftijd van 12 

jaar dient het kind met onderscheidingsvermogen zelf toe te stemmen in de adoptie. Het beschikt 

over een vetorecht. Onder die leeftijd wordt het gehoord. Het belang van het kind vormt bij adoptie 

het beslissende criterium.  

 

Het Belgische recht weigert de erkenning van een eenouderadoptie niet op grond van het argument 

dat de adoptant ongehuwd is.  

 

§ 2. Spanningsveld tussen de feitelijke opvoeder en de juridische opvoeder 

A. Verhouding feitelijke opvoeder versus juridische opvoeder 

1. Beginsel 

748. Luidens vaste rechtspraak van het Hof rust er op de Staat de positieve verplichting om daar 

waar er banden van gezins- en familieleven bestaan, te handelen op een manier die er toe leidt dat 

deze banden kunnen worden ontplooid en aldus maatregelen te treffen met het oogmerk om 

ouder(s) en kind te herenigen.2252 Het wederkerige genot tussen een ouder en een kind van elkaars 

gezelschap vormt immers een fundamenteel element van het gezins- en familieleven (vgl. Supra, nr. 

719)2253, zelfs indien de relatie tussen de ouders verbroken is.2254 Elke nationale maatregel die dit 

verhindert, vormt een inmenging in het gezins- en familieleven.2255 Gevolg daarvan is dat een 

plaatsingsmaatregel in beginsel bedoeld moet zijn als een tijdelijke maatregel die wordt stopgezet 

van zodra de omstandigheden het toelaten en de hereniging van ouder en kind tot ultieme doel 

moet stellen.2256 Hetzelfde geldt in zaken waar de oorsprong van de tijdelijke overdracht van de zorg 

over het kind het gevolg is van een overeenkomst.2257 Het feit dat een kind geplaatst kan worden in 

een betere omgeving rechtvaardigt op zich geen gedwongen onttrekking van de materiële bewaring 

van de biologische ouders; er moeten andere omstandigheden bestaan die wijzen op de noodzaak 

                                                           
2252

 EHRM nr. 12963/87, 25 februari 1992 (Margareta en Roger Andersson/Zweden), § 91; EHRM nr. 74/1991/326/398, 27 
november 1992 (Olsson/Zweden), § 90; EHRM nr. 31679/96, 25 januari 2000 (Ignaccolo/Roemenië), § 94; EHRM nr. 
46544/99, 26 februari 2002 (Kutzner/Duitsland), § 61 en de aldaar aangehaalde rechtspraak; EHRM nr. 36141/97, 23 
september 2003 (Sophia Gudrún Hansen/Turkije), § 97; EHRM nr. 74969/01, 26 februari 2004 (Görgülü/Duitsland), § 45; 
EHRM nrs. 78028/01 en 78030/01, 22 juni 2004 (Pini e.a./Roemenië), § 150; EHRM nr. 35978/02, 12 januari 2006 
(Mihalova/Bulgarije), § 81; EHRM nrs. 58081/00 en 58411/00, 17 juli 2008 (Leschiutta et Fraccaro/België), § 16; EHRM nr. 
1188/05, 10 november 2009 (R.R./Roemenië), § 145; EHRM nr. 21558/03, 2 september 2010 (Mincheva/Bulgarije), § 83.  
2253

 EHRM nr. 11373/85, 22 juni 1989 (Eriksson/Zweden), § 58; EHRM nr. 61/1990/252/323, 25 februari 1992 (Margareta en 
Roger Andersson/Zweden), § 72: ook telefoongesprekken tussen familieleden vallen onder ‘family life’ in de zin van art. 8 
EVRM; EHRM nr. 46544/99, 26 februari 2002 (Kutzner/Duitsland), § 61 en de aldaar aangehaalde rechtspraak; EHRM nr. 
56547/00, 16 juli 2002 (P., C. en S./V.K.), § 113; EHRM nr. 7198/04, 27 juli 2006 (Iosub Caras/Roemenië), § 29; EHRM nr. 
28499/05, 26 november 2009 (Vautier/Frankrijk), § 72. Dit geldt ook tussen een grootouder en een kleinkind: EHRM nr. 
25651/94, 27 april 2000 (L./Finland), § 101. 
2254

 EHRM nr. 25735/94, 13 juli 2000 (Elsholz/Duitsland), § 43. 
2255

 EHRM nr. 11373/85, 22 juni 1989 (Eriksson/Zweden), § 58; EHRM nr. 16424/90, 24 februari 1995 (McMichael/V.K.), § 
86; EHRM nr. 25735/94, 13 juli 2000 (Elsholz/Duitsland), § 43; EHRM (Grote Kamer) nr. 25702/94, 12 juli 2001 (K en 
T/Finland), § 151; EHRM nr. 7198/04, 27 juli 2006 (Iosub Caras/Roemenië), § 29; zie uitvoerig de terzake geldende 
beginselen: EHRM nr. 49492/06, 6 november 2008 (Carlson/Zwitserland), § 69. Zie ook: W. VANDENHOLE, “Kinderrechten 
in universele en Europese mensenrechtenverdragen” in W. VANDENHOLE (ed.), Kinderrechten in België, Antwerpen, 
Intersentia, 2008, (3) 13-14. 
2256

 EHRM (Plenaire) nr. 10465/83, 24 maart 1988 (Olsson/Zweden), § 59; EHRM nr. 46544/99, 26 februari 2002 
(Kutzner/Duitsland), § 76 en de aldaar aangehaalde rechtspraak; EHRM nr. 27751/95, 14 januari 2003 (K.A./Finland), § 138; 
EHRM nr. 34141/96, 30 mei 2006 (R./Finland), § 89 en de aldaar aangehaalde rechtspraak.  
2257

 EHRM nr. 19823/92, 23 september 1994 (Hokkanen/Finland), § 55. 
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voor zulke inmenging in de rechten van de ouders onder art. 8 EVRM op het genot van een gezins- en 

familieleven met hun kind.2258 

 

Dit beginsel heeft een zeer ruime draagwijdte en wordt o.m. ook bij adoptie of bij moeilijkheden 

aangaande de uitoefening van het gezag tussen de titularissen onderling toegepast. Op de nationale 

overheden rust de positieve plicht om maatregelen te treffen tot hereniging van een ouder met zijn 

kind. Daarbij is doorslaggevend dat de nationale overheid alle maatregelen die men redelijkerwijs 

kon treffen, heeft genomen om de uitoefening van het recht op materiële bewaring, het ouderlijk 

gezag en het omgangsrecht toegekend aan een ouder door de toepasselijke wetgeving of volgend uit 

een rechterlijke beslissing te vergemakkelijken.2259 De toereikendheid van de maatregel dient in deze 

context beoordeeld te worden door de snelheid van de tenuitvoerlegging, aangezien het verloop van 

tijd onomkeerbare gevolgen kan hebben voor de relaties tussen kind en ouder met wie het niet 

samenwoont.2260 Hoewel dwangmaatregelen tegen kinderen niet wenselijk zijn op dit gevoelig 

domein, moet het gebruik van sancties niet uitgesloten worden bij onwettig gedrag van een ouder bij 

wie de kinderen leven.2261 

Het Hof houdt bij de toepassing van dit beginsel ook rekening met andere Verdragen. Het EVRM 

dient niet geïsoleerd geïnterpreteerd te worden, maar overeenkomstig art. 31, § 3 c) van het Weens 

Verdrag van 1969 inzake het Verdragsrecht rekening houdende met elke pertinente regel van 

internationaal recht die van toepassing is op de lidstaat. De verplichtingen vervat in art. 8 EVRM 

m.b.t. de hereniging van ouder en kind dienen geïnterpreteerd te worden in het licht van het V.N. 

Kinderrechtenverdrag van 1989 en het Haags Verdrag van 25 oktober 1980 m.b.t. de 

burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering.2262 

 

749. Die verplichting is evenwel niet absoluut, zelfs niet in zaken waarin de familiale relaties 

gegrond zijn op verwantschap. Dit is in het bijzonder het geval indien ouder en kind nog vreemden 

zijn voor elkaar.2263 De aard en draagwijdte van maatregelen tot hereniging hangen af van de 

omstandigheden van iedere zaak. Niettemin vormen het begrip en de samenwerking van alle 

betrokkenen altijd een belangrijk ingrediënt. Terwijl de nationale autoriteiten hun uiterste best 

moeten doen om die samenwerking te benaarstigen, is iedere verplichting om een dwangmaatregel 

uit te voeren in dit domein beperkt, aangezien de belangen en de rechten en vrijheden van alle 

betrokkenen in acht genomen moeten worden, en in het bijzonder de belangen van het kind en zijn 

of haar rechten onder art. 8 EVRM. Ingeval het contact tussen ouder en kind deze belangen schijnt te 

bedreigen of te interfereren met deze rechten, is het aan de nationale autoriteiten om hier een billijk 

evenwicht in te zoeken (Infra, nrs. 756 en 760).2264 In het bijzonder kan een ouder nooit een beroep 
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doen op art. 8 EVRM om maatregelen af te dwingen die de gezondheid of de ontwikkeling van het 

kind kunnen schaden.2265  

 

Daarenboven moet rekening worden gehouden met het gegeven dat de hereniging van natuurlijke 

ouders met kinderen die enige tijd in een pleeggezin hebben geleefd, voorbereiding nodig heeft. De 

aard en de omvang van dergelijke voorbereiding kunnen weliswaar afhangen van de 

omstandigheden van iedere zaak afzonderlijk, maar het vergt altijd de actieve en bereidwillige 

samenwerking van alle betrokkenen.2266  

 

750. De positieve verplichting om maatregelen te treffen tot benaarstiging van de familiale 

hereniging zo snel als redelijkerwijze mogelijk, gelet op de bijzondere omstandigheden van iedere 

zaak, weegt op de Staat in progressieve en toenemende mate vanaf het ogenblik van de aanvang van 

de scheiding en moet steeds afgewogen worden tegen de verplichting om de belangen van het kind 

te dienen.2267 Van belang is eveneens om voor ogen te houden dat in procedures die betrekking 

hebben op kinderen de tijd een belangrijke rol speelt, aangezien steeds het gevaar bestaat dat enige 

procedurele vertraging resulteert in de de facto beslechtiging van het geschil voor de rechtbank2268 

alsook dat het besluitvormingsproces dat leidt tot deze maatregelen eerlijk is en, bekeken in zijn 

geheel, zodanig dat het de vereiste eerbied waarborgt van de belangen (o.m. van de ouders) 

beschermd door art. 8 EVRM.2269  

 

751. Het verloop van tijd kan onherstelbare gevolgen veroorzaken voor de relatie tussen de 

ouder(s) en het kind dat niet bij hen inwoont.2270 Dit geldt ook voor het mentale evenwicht van het 

kind dat gedwongen wordt om in onzekerheid te leven over de beslissing om bij zijn natuurlijke 

familie te leven of in het pleeggezin te blijven.2271 Ingeval een aanzienlijke tijdspanne verlopen is 

sedert dat het kind in overheidszorg is opgenomen, kan het zijn dat het belang van het kind bij het 

vereiste dat zijn of haar de facto situatie niet meer opnieuw wordt gewijzigd primeert op de 
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 EHRM (Plenaire) nr. 9749/82, 8 juli 1987 (W./V.K.), § 64; EHRM nr. 16424/90, 24 februari 1995 (McMichael/V.K.), § 87; 
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belangen van de ouders bij de hereniging van hun familie.2272 In het algemeen kan een wijziging van 

relevante omstandigheden, in zoverre die niet werden veroorzaakt door feiten die toerekenbaar zijn 

aan de Staat, uitzonderlijk de niet-uitvoering van een definitieve beslissing aangaande het recht op 

materiële bewaring rechtvaardigen.2273  

 

752. Opdat het besluitvormingsproces2274 in overeenstemming is met art. 8 EVRM, is het van 

essentieel belang dat de ouders geplaatst worden in een positie waar ze inzage kunnen krijgen in de 

informatie waarop de overheid zich baseert om een plaatsingsmaatregel te treffen. Zoniet kunnen de 

ouders onmogelijk daadwerkelijk deelnemen aan het besluitvormingsproces of op eerlijke en 

adequatie wijze die elementen naar voren schuiven die hun bekwaamheid om voor het kind te 

zorgen en te beschermen aantonen.2275 Ingeval de omstandigheden een plaatsingsmaatregel bij 

hoogdringendheid vereisen, dienen de ouders echter niet vooraf in het besluitvormingsproces te 

worden betrokken, aangezien dit de effectiviteit van de maatregel kan ondermijnen.2276  

 

753. Uit de rechtspraak blijkt dat opnieuw (vgl. Supra, nr. 732) vooral de beoordeling van de 

proportionaliteit van de maatregel ter discussie staat. De maatregel die de hereniging belet moet 

relevant en toereikend zijn in een democratische samenleving. Het wettige doel ligt (hoofdzakelijk) in 

de bescherming van de gezondheid en zedelijkheid alsook de rechten en vrijheden van het kind.2277  

 

2. Beoordelingsruimte 

 

754. Het Hof benadrukt bij dit alles dat de beoordeling van het belang van het kind zeer belangrijk 

is en dat voor ogen moet worden gehouden dat de nationale overheden het voordeel hebben van 

direct contact met alle betrokkenen2278, vaak op het tijdstip van de inmenging.2279 Het Hof heeft dan 

ook niet tot doel de nationale overheden te vervangen in de uitoefening van hun 

verantwoordelijkheden, maar eerder om de beslissing getroffen door deze overheden in de 

uitoefening van hun bevoegdheden te herzien in het licht van het Verdrag.2280 Het houdt daarbij 

rekening dat opvattingen aangaande de gepastheid van publieke overheden om te interveniëren in 
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de bewaring van kinderen van Staat tot Staat kunnen verschillen en afhankelijk zijn van factoren 

zoals tradities aangaande de rol van de familie en inzake Staatsinterventies in familiezaken alsook de 

beschikbaarheid van middelen voor publieke maatregelen op dit vlak.2281 Het betreft aldus een 

inspanningsverbintenis.  

 

755. De beoordelingsmarge van de Staat hangt af van de aard van het geschil en de belangrijkheid 

van de belangen in het geding. De Staten genieten (alsnog) van een ruime beoordelingsmarge bij de 

beoordeling van de plaatsingsmaatregel (‘taking a child into care’) van een kind (vgl. Supra, nr. 733). 

Het Hof moet niettemin er van overtuigd zijn dat er bijzondere omstandigheden bestonden die de 

onttrekking van het kind van zijn ouders rechtvaardigden. Het is aan de Staat om aan te tonen dat de 

impact van de voorgestelde zorgmaatregel op de ouders en het kind zorgvuldig werd beoordeeld 

alsook dat mogelijke alternatieven op een plaatsing werden onderzocht alvorens dergelijke 

maatregel werd uitgevoerd. Dit geldt des te meer ingeval een pasgeboren baby wordt geplaatst. Er 

moeten buitengewone overtuigende redenen bestaan alvorens een kind fysiek kan ontrokken 

worden van de moeder tegen haar wil in en ter uitvoering van een procedure waarin noch zijzelf 

noch haar partner in betrokken waren.2282 

 

Voor verdere beperkingen van de ouderlijke rechten, zoals het omgangsrecht, en de juridische 

bescherming van de rechten van ouders en kind op een daadwerkelijk genot van hun familieleven is 

echter een striktere terughoudendheid geboden. Verdere beperkingen houden immers het gevaar in 

dat de familiale relaties tussen een jong kind en één of beide ouders daadwerkelijk worden 

verbroken.2283 Het minimale dat van een Staat kan verwacht worden is dat het de situatie van tijd tot 

tijd opnieuw onderzoekt om na te gaan of er enige verbetering is in de thuissituatie. De 

mogelijkheden tot hereniging nemen progressief af en worden uiteindelijk uitgesloten ingeval de 

biologische ouders en het kind helemaal niet toegelaten wordt om elkaar te ontmoeten of slechts zo 

zeldzaam dat geen natuurlijke band tussen hen waarschijnlijk zal opduiken.2284 De Staten genieten op 

deze punten aldus over een geringere beoordelingsmarge die tot uiting komt bij de beoordeling of de 

maatregelen relevant en toereikend waren om het wettige doel te bereiken. 

3. Relevant en toereikend 

756. Het Hof onderzoekt of de redenen aangegeven om het doel bedoeld in art. 8, tweede lid 

EVRM te bereiken relevant en toereikend zijn. Centraal bij de beoordeling of de maatregel relevant 

en toereikend is, staat de afweging van de belangen van de ouder bij de hereniging en het belang 
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van het kind bij de bescherming van zijn gezondheid, zedelijkheid, rechten en vrijheden. De belangen 

van het kind kunnen, afhankelijk van de aard en de ernst, primeren op die van de ouders.2285 

 

757. De beslissing om het recht op materiële bewaring dat wordt uitgeoefend door de ouder(s) te 

schorsen, werd volgens het Hof relevant en toereikend geacht in volgende situaties.  

 

In de zaak-Olsson kwamen de nationale authoriteiten tot de bevinding dat de kinderen reeds op 

jonge leeftijd en langdurig waren opgenomen in het pleeggezin, er geringe contacten waren met de 

ouders, ze sterk gehecht waren geraakt aan resp. hun pleegfamilie en omgeving waarin ze op 

positieve en harmonieuze wijze opgroeiden, beide kinderen sterk de wens uitten om in het 

pleeggezin te blijven, ze zich sterk hadden verzet tegen de mogelijk gedwongen terugkeer naar de 

natuurlijke ouders en aangaven dat ze zouden weglopen. Daarnaast werd vastgesteld dat één van de 

kinderen nog steeds psychologisch zeer kwetsbaar was en emotioneel hing aan zijn pleegouders. 

Hem van zijn pleegouders scheiden zou waarschijnlijk ernstige en langdurige psychologische schade 

berokkend hebben (§ 87).  

 

In de zaak-Hokkanen was het kind geplaatst bij haar grootouders toen ze 1,5 jaar oud was en leefde 

ze reeds 5 jaren bij hen. Tijdens deze periode had ze zeer weinig contacten gehad met haar vader (§ 

63). Verder oordeelde het Hof dat de beslissing tot overdracht van het recht op materiële bewaring 

op de grootouders in casu eveneens een noodzakelijke maatregel was in een democratische 

samenleving. Het hof van beroep had zijn beslissing gebaseerd op de mening van een expert die tot 

de bevinding kwam dat het kind reeds lange tijd verbleef bij haar grootouders, er sterk aan gehecht 

was en dat zij zich daar thuis voelde (§ 64). 

 

In de zaak-Bronda oordeelde het Hof dat het behoud van van het kind in het pleeggezin gebaseerd 

was op overwegingen die relevant en toereikend waren. De beslissing om de kinderen te behouden 

in het pleeggezin was immers gebaseerd op het verslag van een psychiater aangesteld door de 

jeugdrechtbank die vaststelde dat het gezin van de verzoekers (grootouders) nog niet rijp was om 

een thuis voor het kind te garanderen en het kind bovendien panikeerde bij de idee het pleeggezin te 

verlaten. De expert besloot in het bijzonder dat het onmogelijk was om het kind en de verzoekers 

stapsgewijs samen te brengen omdat het kind volledig was geïntegreerd in het nieuwe gezin en gelet 

op de zeer conflictuele familiale omgeving van verzoekers alsook de mentale toestand van de 

moeder die niet in staat was om het kind een gepaste emotionele en intellectuele ontwikkeling te 

bieden. Het hof van beroep woog de voor- tegen de nadelen van een onmiddellijke terugkeer af, in 

het achterhoofd houdende dat elke vertraging een terugkeer moeilijker maakt en besloot om het 

kind toch bij zijn pleegouders te laten (§ 60). In het kader van de (mogelijke) organisatie van de 

terugkeer naar het oorspronkelijke gezin besloot de jeugdrechtbank dat de oorspronkelijke familie 

vier maal per jaar het kind mocht bezoeken. Uit die bezoeken, georganiseerd door de sociale 

diensten, bleek volgens het rapport van een expert dat de moeder leed aan een zeer ernstige 

psycho-dissociatieve ziekte en dat het kind angst en agressie vertoonde en zei dat het het pleeggezin 

niet wilde verlaten. Het hof van beroep hervormde deze beslissing en beviel dat er om de drie 

maanden een contact moest worden georganiseerd onder het toezicht van de jeugdrechtbank. 

Aangezien de ontmoetingen tussen het kind en de grootouders alsook de vader in zeer gespannen 
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sfeer plaatsvonden (de vader was agressief t.a.v. het kind en het kind vertoonde angst dat het 

gedwongen zou terug moeten), oordeelde de jeugdrechtbank dat het kind bij zijn pleegouders moest 

blijven, beviel dat er geen contacten tussen kind en ouders meer plaatsvonden en stond de 

grootouders drie bezoeken per jaar toe (§ 60). Het Europees Hof oordeelde ook dat het 

besluitvormingsproces verenigbaar was met art. 8 EVRM nu de rechtbanken zich baseerden op de 

bevindingen van psychiaters en rapporten van sociaal assistenten na elke ontmoeting (§ 61). Het Hof 

kwam tot het besluit dat er een billijk evenwicht werd bereikt tussen de belangen van het kind bij het 

verder verblijf bij de pleegouders en dat van de oorspronkelijke familie bij de hereniging. Het 

Europese Hof hechtte bijzonder gewicht aan het allesoverheersende belang van het kind dat nu 

viertien jaar oud was en altijd uitdrukkelijk te kennen had gegeven het pleeggezin niet te willen 

verlaten. Het belang van het kind woog in casu door op dat van de grootouders (§ 62).  

 

758. De schorsing van het recht op materiële bewaring mag evenwel niet zonder meer blijven 

voortduren gelet op het hoger besproken beginsel. Het omgangsrecht en de opbouw ervan staan 

hierbij centraal. Ter beoordeling van de relevantie van de maatregel tot beperking van het 

omgangsrecht volstaan hoger aangehaalde argumenten in het belang van het kind. In het kader van 

het onderzoek of de maatregel toereikend is, wordt nagegaan of de nationale authoriteiten 

voldoende inspanningen hebben geleverd om de noodzakelijke voorbereidingen ter hereniging te 

treffen die redelijkerwijze kunnen worden gevraagd, gelet op de bijzondere omstandigheden van 

iedere zaak.  

 

In de zaak-Eriksson2286 werd het kind geplaatst in een pleeggezin één maand na de geboorte. Toen 

het kind vijf jaar was, werd de plaatsingsmaatregel opgeheven. Tegelijk werd de moeder het verbod 

opgelegd om het kind weg te halen uit het pleeggezin. Dit verbod had tot gevolg dat de moeder geen 

omgangsrecht kon afdwingen en belette daarenboven de mogelijkheid om haar dochter te 

ontmoeten in die mate en omstandigheden om een hereniging te benaarstigen of zelfs een positieve 

ontwikkeling van hun relatie. In deze situatie werd het haar onmogelijkheid gemaakt om het verbod 

van verwijdering van het kind op te laten heffen. De stress die dit alles teweegbracht op de relatie 

tussen de verzoekers en de onzekerheid voor de toekomst van het kind die al meer dan zes jaren 

duurde veroorzaakte een grote angst voor beide verzoekers. Het Hof kon aanvaarden dat de 

beëindiging van een plaatsingsmaatregel van een jong kind moeilijkheden kan veroorzaken. De 

onbevredigende situatie in de huidige zaak leek evenwel in belangrijke mate het gevolg te zijn van de 

faling om een enige betekenisvol contact tussen moeder en kind te verzekeren met het oog op 

hereniging (§ 71).  

In de zaak-Olsson kwam het Hof tot de bevinding dat de Staat voldoende inspanningen 

dienaangaande had geleverd. Het gedrag van de ouders maakte iedere samenwerking en de opbouw 

van contacten onmogelijk (§ 91). In de zaak-Hokkanen daarentegen lag de oorzaak van het gebrek 

aan contacten en de onmogelijkheid tot wederopbouw aan de halsstarrige houding van de 

grootouders die ieder contact onmogelijk maakten alsook aan het gebrek aan efficiënte 

dwangmaatregelen ter uitvoering van dat contact. De nationale rechtbanken erkenden immers wel 

de noodzaak om contacten te organiseren in neutrale ontmoetingsplaatsen en de vader trachtte de 

uitvoering van die beslissingen actief te benaarstigen door tijdsconsumerende procedures op te 

starten die evenwel geen resultaten opleverden (§§ 60-61). Het Hof was dan ook van oordeel dat de 
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Staat tekortschoot in zijn positieve verplichting tot gezinshereniging. Dit gold althans tot het tijdstip 

waarop het kind zelf voldoende maturiteit had om te oordelen over zijn eigen belangen (Infra).  

In de zaak-R2287 werd de plaatsingsmaatregel geacht een lange termijn van zorg in beslag te nemen 

en had het tot doel het minderjarige kind te plaatsen in een vervangende familie en te scheiden van 

zijn biologische ouders (§ 91). Het omgangsrecht van de ouder werd sterk beperkt en de procedure 

tot beëindiging bleef lang aanslepen waardoor iedere hereniging sterk werd bemoeilijkt. Het leek er 

op dat iedere hereniging werd verhinderd (§ 92). Geen enkele maatregel tot stimulering van een 

mogelijke familiale hereniging dat redelijkerwijze kon worden verwacht tijdens de jaren dat het kind 

geplaatst was, werd ondernomen. Het uitgangspunt van de sociale welzijnsoverheden was eerder 

gericht op de versterking van de banden tussen het kind en zijn opvangouders dan op de hereniging 

van de biologische ouder met zijn kind (§ 93). Bijgevolg was art. 8 EVRM geschonden.  

759. Het Hof laakt ook iedere maatregel die de hereniging van ouder en kind in de weg staat door 

elke vorm van contact te verhinderen. In de zaak-Andersson2288 oordeelde het Hof dat ieder verbod 

om enig contact per mail of telefoon te hebben gedurende een periode van anderhalf jaar bijzonder 

verregaand was en ondersteund moest worden door ernstige redenen en verenigbaar moest zijn met 

het ultieme doel van hereniging. De redenen aangehaald door de overheid waren van algemene aard 

en toonden niet in het bijzonder de noodzaak van een contactverbod door middel van briefwisseling 

of telefonisch aan. In ieder geval toonden ze niet voldoende aan dat het noodzakelijk was om elke 

vorm van contact te verbieden gedurende een periode van ongeveer anderhalf jaar. Deze maatregel 

is niet verenigbaar met de plicht tot hereniging en strijdig met art. 8 EVRM.   

 

Teneinde het contact te herstellen mogen, ingeval het kind en ouder lange tijd van elkaar gescheiden 

waren, begeleidende maatregelen worden bevolen zoals de ontmoeting in een centrum met een 

begeleider, de aanwezigheid van een kinderpsychiater, enz.2289 

4. Billijk evenwicht 

760. In een zaak waarin het kind reeds kort na de geboorte werd afgestaan en opgenomen in een 

pleeggezin met het oog op een adoptie zonder dat de natuurlijke vader daarvan op de hoogte was, 

paste het Hof de fair balance test onmiddellijk toe. Het Hof oordeelde dat het feit dat ouder en kind 

nooit hebben samengeleefd van belang kan zijn bij de afweging van de conflicterende rechten en 

belangen van de natuurlijke vader en de rechten van de pleegouders en het kind m.b.t. de 

toekenning van het recht op materiële bewaring aan de natuurlijke vader die juridisch erkend was als 

vader.2290  

 

Het hof van beroep oordeelde dat hoewel de natuurlijke vader in de mogelijkheid verkeerde om 

samen met zijn vrouw, die reeds twee kinderen opvoedde, zorg te dragen voor het kind, de 

toekenning van het recht op materiële bewaring aan hem niet in het belang van het kind zou zijn, 

aangezien er een diepe sociale en emotionele band was tot stand gekomen tussen het kind en zijn 

pleeggezin waardoor een scheiding ervan zou leiden tot ernstige en onherstelbare psychologische 
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schade voor het kind. De rechter in eerste aanleg oordeelde nochtans dat het in het belang van het 

kind was dat aan de natuurlijke vader het recht op materiële bewaring werd toegekend (§ 44). Het 

Europese Hof nam aan dat een onmiddellijke scheiding negatieve gevolgen zou kunnen hebben 

gehad gelet op de psychische en mentale gezondheid van het kind. Echter, rekening houdende met 

het feit dat de natuurlijke vader ontegensprekelijk de wil had en bekwaam was om zorg over het kind 

te dragen, was het Europese Hof er niet van overtuigd dat het hof van beroep alle mogelijke 

oplossingen van het probleem had onderzocht. In het bijzonder laakte het Europese Hof dat het hof 

van beroep niet had onderzocht of het leefbaar (‘viable’) had geweest om het kind met zijn ouder te 

herenigen onder omstandigheden die de druk op het kind tot een minimum zouden herleiden. 

Volgens het Europese Hof focuste het hof van beroep zich uitsluitend op de dreigende effecten die 

de scheiding van de pleegouders zou hebben op het kind, waardoor het vergat om de gevolgen die 

een scheiding op lange termijn op het kind zou hebben in overweging te nemen. De oplossing van de 

rechtbank om het aantal contactmomenten tussen natuurlijke ouder en het kind te vermeerderen en 

te vereenvoudigen werd volgens het hof blijkbaar niet in overweging genomen. Het hof herhaalde 

daarbij dat de mogelijkheden tot hereniging in toemende mate verminderen en uiteindelijk 

onmogelijk worden ingeval de biologische vader en het kind helemaal niet toegelaten wordt om 

elkaar te ontmoeten of slechts zo zeldzaam dat geen natuurlijke band tussen hen waarschijnlijk zal 

ontstaan (§ 46). Artikel 8 EVRM was in casu aldus geschonden.  

 

Aangaande het recht op persoonlijk contact stelde het Hof vast dat tot juni 2001 verzoeker slechts 6 

keer zijn kind kon ontmoeten voor enkele uren per keer. Het hof van beroep baseerde zijn oordeel 

m.b.t. de opschorting van het contact op de fysieke en psychologische druk dat ieder contact met zijn 

natuurlijke vader zou betekenen voor het kind. Het hof van beroep hield daarbij rekening met de 

onrust en onzekerheid veroorzaakt door het niet opgeloste juridische geschil en besloot dat de 

opschorting van het contact voor enige tijd het kind zou toelaten om de noodzakelijke innerlijke rust 

en emotionele balans terug te herwinnen. Dit argument bleek volgens het Hof onvoldoende, 

aangezien de beslissing van het hof van beroep iedere vorm van familiale hereniging en de vestiging 

van enige vorm van verder gezins- en familieleven onmogelijk maakte. Het Hof herhaalde dat het in 

het belang van het kind was om banden van gezins- en familieleven te handhaven, aangezien het 

verbreken van zulke banden betekent dat het kind van zijn herkomst (‘roots’) wordt afgesneden, 

hetgeen enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan worden gerechtvaardigd (§ 48). Dit was in 

casu niet het geval. Bijgevolg schoot de Staat tekort in zijn positieve verplichting onder art. 8 EVRM 

om het kind te herenigen met zijn vader (§ 49).  

Ten slotte oordeelde het Hof dat het besluitvormingsproces wel voldeed aan de procedurele eisen 

vervat in art. 8 EVRM. Het Hof stelde vast dat verzoeker werd bijgestaan door een advocaat en de 

gelegenheid had om al zijn argumenten schriftelijk en mondeling voor te brengen. Verder werd hij in 

een positie geplaatst waar hij alle argumenten in het voordeel ter verkrijging van het recht op 

materiële bewaring en het omgangsrecht kon opwerpen en had hij toegang tot alle relevante 

informatie op basis waarvan de rechtbanken hun oordeel vormden.2291 Bovendien baseerde de 

rechtbanken hun oordeel op alle aangebrachte gegevens en beviel het hof van beroep een 

bijkomend verslag m.b.t. het welzijn van het kind en de verzoeker en de pleegouders hun 
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opvangcapaciteiten hetgeen door de curator ad litem werd neergelegd (§ 53). Het komt uiteindelijk 

de nationale rechtbanken toe om het voorgelegde bewijsmateriaal te beoordelen (§ 54). 

 

5. Mening van het kind 

 

761. Uit de rechtspraak van het Hof volgt dat de rechter in beginsel de mening van het 

minderjarige kind dat volgens de nationale overheden of het recht van de lidstaat voldoende 

maturiteit heeft om zijn mening uit te drukken, moet vragen en er rekening mee moet houden.2292 

Een minderjarig kind dat voldoende maturiteit heeft, kan zelf oordelen over zijn belangen.2293 De 

maatregel is immers weinig zinvol of zelfs tegenproductief dan wel schadelijk ingeval het kind zich 

daar hardnekkig blijft tegen verzetten.2294 Dit moet verder echter genuanceerd worden. Uit andere 

rechtspraak blijkt impliciet dat de rechter rekening moet houden met mogelijke beïnvloeding van de 

kinderen en aldus ook het rechtssysteem teneinde te voorkomen dat de ouder(s) op 

ongerechtvaardigde wijze uit zijn (hun) ouderrol word(t)(en) ontzet (Infra, nr. 823) en dit vooraf moet 

onderzoeken waarbij de betrokken ouder de gelegenheid moet krijgen om opmerkingen te 

formuleren (Infra, nr. 823).2295 

 

762. Het Hof heeft evenwel nog in geen enkel arrest uitdrukkelijk een algemeen recht van het 

(feitelijk bekwame) minderjarige kind om gehoord te worden en de verplichting om met zijn mening 

rekening te houden in aangelegenheden die op hem betrekking hebben erkend (cf. art. 12 IVRK).2296 

Telkens handelde het om een klacht van een ouder. Overigens zou de erkenning van een verplichting 

tot horen van het minderjarige kind verder reiken dan de vereisten vervat in art. 9, tweede lid en art. 

12 IVRK. Laatstgenoemd artikel bepaalt immers dat de minderjarige ‘de gelegenheid moet worden 

geboden’ om gehoord te worden en zijn standpunt naar voren te brengen in procedures die hem 

rechtstreeks aanbelangen.2297  
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6. Besluit 

763. Impliciet doch zeker heeft het Hof oog voor het feit dat het kind belang heeft bij de 

continuïteit in de opvoeding en stabiliteit in het opvoedingsmilieu (vgl. Supra, deel I, hoofdstuk 4). Dit 

blijkt uit de gerechtvaardigd geachte schorsing van het recht van bewaring in de zaken-Olsson en 

Hokkanen. De kinderen leefden reeds lange tijd bij derden die hen opvoedden. Verder kan dit ook 

blijken uit het feit dat het Hof erkent dat een kind dat reeds lange tijd door derden wordt opgevoed, 

voorbereid moet worden op de terugkeer naar het thuismilieu. De Staat behoudt op dit punt een 

ruime beoordelingsmarge om te oordelen wat in concreto het belang van het kind dient. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat niet enkel het belang van het kind in concreto op korte termijn, maar ook 

op lange termijn beoordeeld moet worden.2298 

 

Op de Staat rust de verplichting om die hereniging te stimuleren. Die verplichting neemt toe in de 

mate dat de tijd vordert. Van belang is echter om op te merken dat de medewerking van alle 

betrokkenen wordt verwacht. De ouder(s) moeten zelf ook de nodige stappen daartoe zetten. Een 

eerste fase van de heropbouw blijkt het herstel van contacten te zijn.  

Het Hof heeft ook oog voor het feit dat contacten tussen ouder en kind van wezenlijk belang zijn bij 

het behoud van gezins- en familieleven. Maatregelen die beperkingen of zelfs het contact geheel 

opheffen, zijn enkel gerechtvaardigd ingeval ze worden ingegeven door het allesoverheersende 

belang van het kind. De appreciatiemarge van de Staat is op dit punt zeer nauw. Het Hof hekelt 

voldongen feiten, waaronder de verbreking van bestaande banden van gezins- en familieleven en de 

totstandkoming van nieuwe banden van gezins- en familieleven wordt verstaan. Het verloop van tijd 

zorgt, buiten de wil van de ouders om die geconfronteerd worden met allerhande obstakels tot 

hereniging, alsdan ervoor dat het in het belang van het kind is dat de op onrechtmatige wijze 

totstandgekomen situatie niet meer mag gewijzigd worden.2299  

Ten slotte hecht het Hof ook belang aan de mening van het feitelijk bekwame minderjarige kind zelf. 

Van de rechter wordt verwacht dat hij met de mening van het feitelijk bekwame minderjarige kind bij 

de beoordeling rekening houdt, tenzij die mening zou zijn ingegeven door beïnvloeding van de 

feitelijke opvoeder. Impliciet lijkt het er op dat het Hof er van uitgaat dat doorslaggevend belang 

moet gehecht worden aan de mening van het kind ingeval het kind voldoende feitelijke bekwaam is 

en de gedwongen tenuitvoerlegging van een maatregel eerder schadelijk is voor het kind.   

 

764. De Belgische rechtsfiguur van de schorsing van de materiële bewaring (Supra, deel I, nr. 446 

e.v.) strookt op zich met art. 8 EVRM. Het Hof erkent de verenigbaarheid met art. 8 EVRM. Evenwel 

mag die toestand niet zonder meer blijven voortduren. De hereniging tussen ouder(s) en kind moet 

worden benaarstigd, tenzij dit strijdig zou zijn met het belang van het kind. Het Belgische recht bevat 

hiervoor onvoldoende garanties. De rechtsfiguur is ook zeer precair. De vraag rijst dan ook of de 

inmenging wel berust op een wettelijke grondslag bij ontstentenis waarvan er niet meer voldaan is 

aan de escape-clausule vervat in art. 8, tweede lid EVRM. 
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Wel staat vast dat de contacten tussen ouder en kind slechts om bijzonder gewichtige redenen m.b.t. 

het belang van het kind kunnen geweigerd worden (art. 374, § 1, vierde lid BW). Deze bepaling 

strookt alvast met de eisen gesteld onder art. 8 EVRM.2300  

Het Belgische recht bevat in licht van de rechtspraak van het Hof (alsnog) voldoende garanties wat 

betreft het gewicht dat gehecht wordt aan de mening van het kind. De bepalingen van art. 56bis 

jeugdbeschermingswet en art. 931, derde tot zevende lid Ger.W. alsook de aanvaarde directe 

werking van art. 12 IVRK2301 (Infra, nr. 899) vormen daartoe een wettelijke grondslag. Sommige 

rechtsleer werpt wel de vraag op of kinderen jonger dan twaalf jaar door deze regeling niet worden 

uitgesloten van hun principieel recht om gehoord te worden.2302  

Het Belgische recht schiet echter mogelijkerwijze wel tekort in de eerbiediging van het recht op 

privé- gezins- en familieleven van de pleegouders die het kind reeds enige tijd hebben opgevangen 

en er een band mee hebben ontwikkeld. Welnu, art. 46 jeugdbeschermingswet2303 garandeert 

weliswaar de betrokkenheid van de pleegouders in procedures m.b.t. het kind die hen zelf ook 

aanbelangen. De toepassing in de praktijk blijkt echter zeer uiteenlopend te zijn.2304 Daarenboven 

geldt deze bepaling enkel in het kader van de jeugdbescherming en niet in burgerrechtelijke zaken. 

B. Blokkaderecht 

765. De vordering tot blokkering van een beslissing aangaande de onttrekking van een kind aan de 

feitelijke zorg, raakt (minstens, Supra, nr. 671) het privéleven van de feitelijke opvoeder (Supra, nr. 

660). De onttrekking van het kind vormt een inmenging die gerechtvaardigd moet worden in het licht 

van de escape-clausule vervat in art. 8, tweede lid EVRM. De Straatsburgse organen passen naar 

analogie het beginsel toe dat bij echtscheiding of feitelijke scheiding wordt toegepast, nl. dat 

bijzondere aandacht moet besteed worden aan het belang van het kind, in het bijzonder zijn fysiek 

en mentaal welzijn.2305  

 

766. In de zaak-X2306 stelde de Commissie vast dat de rechter, zonder evenwel de belangen en 

conflicterende wensen van verzoeker en de ouders buiten beschouwing te laten, in eerste instantie 

aandacht aan de belangen van het kind schonk en de actuele toestand alsook de toekomstige 

vooruitzichten met grote zorg, na alle bewijzen in acht te hebben genomen, heeft onderzocht. Het 

feit dat de rechter in eerste aanleg tot een ander besluit kwam dan de rechter in beroep doet geen 

afbreuk aan deze bevinding, aangezien het duidelijk was dat het een zeer delicate zaak betrof. 

Bijgevolg oordeelde de Commissie dat de maatregel noodzakelijk was ter bescherming van de 
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(49) 95, nr. 150.  
2301

 Er is wel kritiek op de uiteenlopende interpretaties van deze bepaling zodat dit in het licht van art. 14 in samenhang met 
art. 8 EVRM wel voor moeilijkheden kan zorgen, zie over deze uiteenlopende interpretaties: S. AUDOORE, “Kinderen zelf 
naar de rechter?”, T.Fam. 2008, 157-159. De aanpassing van art. 22bis GW biedt onvoldoende garanties. 
2302

 N. VAN LEUVEN, “Europese rechtspraak in kort bestek. E.H.R.M. 8 juli 2003”, RW 2004-05, (356) 358 en de aldaar 
aangehaalde referentie naar F. TULKENS en T. MOREAU, Droit de la jeunesse- aide, assistance, protection, Brussel, De Boeck 
en Larcier, 2000, 831. 
2303

 Zoals gewijzigd bij wet van 15 mei 2006, BS 2 juni 2006. 
2304

 Zie Vr. en Antw. Kamer 2008-09, 22 oktober 2008, 38 (Vr. nr. 7644 SCHRYVERS). 
2305

 Commissie Mensenrechten nr. 8257/78, beslissing van 10 juli 1978 (X/Zwitserland).  
2306

 Commissie Mensenrechten nr. 8257/78, beslissing van 10 juli 1978 (X/Zwitserland).  
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gezondheid van het kind in de brede betekenis van het woord alsook zijn rechten en vrijheden. De 

klacht werd kennelijk onontvankelijk bevonden.  

 

767. Het Belgische recht kent aan de feitelijke opvoeder een blokkaderecht toe. Dit blokkaderecht 

berust echter op een zeer precaire jurisprudentiële rechtsgrond (Supra, deel I, nr. 446). Nu vaststaat 

dat de onttrekking van een kind aan de feitelijke zorg een inmenging in (minstens) het privéleven van 

de feitelijke opvoeder impliceert, rijst de vraag of het Belgisch recht voldoet aan de eisen van de 

escape-clausule (art. 8, tweede lid EVRM). Inzonderheid rijst de vraag of de precaire jurisprudentiële 

grondslag beschouwd kan worden als een wettelijke grondslag. Mijns inziens voldoet deze grondslag 

niet aan het vereiste van toegankelijkheid en voorzienbaarheid (Supra, nr. 764) zodat het Belgische 

recht op dit punt strijdig is met art. 8 EVRM. 

 

§ 3. Verwerpelijke relaties leiden tot verboden ouderschap 

A. De huwelijkse staat 

768. Sedert het Marckx-arrest is duidelijk dat elk onderscheid in de vestiging van juridische 

banden tussen moeder en kind op grond van de relatie die de moeder had op het tijdstip van 

geboorte, strijdig is met art. 14 in samenhang met art. 8 EVRM. Zowel wettige als onwettige kinderen 

genieten op voet van gelijkheid de rechten vervat in het EVRM.2307 Een onderscheid tussen wettige 

en onwettige kinderen behoort tot de verdachte categorieën in onderscheid; er moeten aldus zeer 

zwaarwichtige redenen voor bestaan.2308 Aldus is het hoger aangehaalde beginsel (Supra, nr. 696) 

van de juridische verankering van de facto bestaande banden van gezins- en familieleven integraal 

van toepassing op alle situaties.2309 

 

769. In navolging van het arrest-Marckx werd het onderscheid tussen wettige en onwettige 

kinderen naar de gevolgen toe (bijna, Infra, nr. 34) in het Belgische recht volledig opgeheven bij wet 

van 31 maart 1987. Ook voor de vaststelling van de afstamming langs moederszijde werd het 

onderscheid tussen wettige en onwettige kinderen bij voornoemde wet afgeschaft (Supra, deel I, nr. 

117). Enkel voor de vaststelling langs vaderszijde is actueel nog de opdeling gemaakt tussen 

huwelijkse en buitenhuwelijkse kinderen relevant (Supra, deel I, nr. 213). Dit onderscheid dat is 

ingegeven door het onderscheid dat bestaat tussen de banden langs moeders- en langs vaderszijde 

werd evenwel niet strijdig bevonden met art. 8 al dan niet in samenhang met art. 14 EVRM (Supra, 

nrs. 698 en 702).  

 

B. Overspel 

 

770. Ook voor kinderen die werden verwekt in een overspelige relatie blijft hoger genoemd 

beginsel (Supra, nr. 696) onverkort van toepassing.2310 Dit bevestigde het Hof in het arrest-

                                                           
2307

 EHRM nr. 6833/74, 13 juni 1979 (Marckx/België), Publ.Hof, Serie A, Vol. 31, §§ 31, 40-43, 48, 55 en 62.  
2308

 A. WILLEM HERINGA en F. VAN HOOF, “Prohibition of discrimination (Article 14)” in P. VAN DIJCK, F. VAN HOOF, A. VAN 
RIJN en L. ZWAAK (eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Antwerpen, Intersentia, 2006, 
(1027) 1046 en de aldaar aangehaalde referenties. 
2309

 Hetzelfde geldt bij de uitoefening van het ouderlijk gezag, zie bv. wat betreft het recht op persoonlijk contact betreft: 
EHRM (Grote Kamer) nr. 30943/96, 8 juli 2003 (Sahin/Duitsland), § 94 en de aldaar aangehaalde rechtspraak.  
2310

 Zie voor wat de gelijkheid in de gevolgen betreft van een juridische verankering: N. GALLUS, “Les relations parentales et 
la jurisprudence récente de la Cour Européenne des droits de l’homme”, Rev.dr.ULB 2005, (13) 45-46 en de aldaar 
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Johnston.2311 Opnieuw kan de relatie tussen de ouders geen onderscheid in behandeling t.a.v. het 

kind geboren uit die relatie rechtvaardigen. Het Hof geeft daarbij wel aan dat de juridische 

verankering niet noodzakelijk moet verlopen volgens de regels die gelden voor kinderen geboren uit 

het huwelijk. Het is de afwezigheid van enig mechanisme tot juridische verankering dat leidde tot de 

schending van art. 8 EVRM.2312 

 

771. Sinds de inwerkingtreding van de afstammingswet van 2006 worden kinderen verwekt in 

overspel niet meer op onderscheiden wijzen behandeld wat betreft de vaststelling van een 

afstammingsband (Supra, deel I, nr. 118). Opdat de vastgestelde afstammingsband ook volledig 

rechtsgevolgen zou ressorteren, dient de vaststelling echter betekend te worden of ter kennis te 

worden gebracht aan de echtgenoot of echtgenote (Supra, deel I, nr. 172). De sanctie van de 

relatieve niet-tegenwerpbaarheid is in het licht van hoger genoemde rechtspraak strijdig met de 

eerbiediging van het gezins- en familieleven van het kind op zich (art. 8 EVRM) en met art. 14 in 

samenhang met art. 8 EVRM.2313  

 

C. Incest 

 

772. Opgemerkt kan worden dat ook het hoger aangehaalde beginsel van de verankering van de 

facto bestaande banden van gezins- en familieleven (Supra, nr. 696) van toepassing is ongeacht het 

eventuele bestaan van banden van bloed- of aanverwantschap tussen beide ouders. Een regelgeving 

die op grond van het bestaan van banden van bloed- of aanverwantschap tussen de ouders belet dat 

een de facto bestaande band van gezins- en familieleven juridisch wordt verankerd, moet voldoen 

aan de vereisten van de escape-clausule (art. 8, § 2 EVRM). Die redelijke verantwoording is evenzeer 

nodig om het verschil in behandeling in het licht van art. 14 in samenhang met art. 8 EVRM te kunnen 

rechtvaardigen.2314 

 

773. Gelet op de nauwe verbondenheid tussen huwelijksbeletselen en verboden vormen van 

ouderschap, is het interessant om de rechtspraak van het Hof aangaande deze beletselen van 

naderbij te bestuderen. Het Hof heeft in het verleden zelf reeds deze band benadrukt bij de 

beoordeling of een wachttermijn om opnieuw te huwen na echtscheiding strookt met het recht op 

huwen vervat in art. 12 EVRM.2315 Toen oordeelde het Hof dat een ongeboren kind bezwarend 

geraakt kan worden door zulk verbod tot huwen. Hoewel het concept onwettige kinderen niet langer 

bestond in het Zwitsers recht, was het Hof van oordeel dat kinderen geboren buiten het huwelijk 

niettemin kunnen lijden ingevolge zekere beperkingen en aldus sociaal gehandicapt zijn. 

                                                                                                                                                                                     
aangehaalde referenties. In het bijzonder kan gewezen worden op het arrest EHRM Camp en Bourimi/Nederland alwaar het 
Hof oordeelde dat het onderscheid in erfrecht tussen een wettig kind en een overspelig kind wiens afstammingsband pas 
na overlijden werd vastgesteld, een legitiem doel kan dienen, nl. de rechtszekerheid voor de andere erfgenamen, maar in 
casu waren de wettige erfgenamen op de hoogte van het bestaan van een overspelig kind zodat zij geen beroep konden 
doen op dit argument.   
2311

 EHRM (Plenaire) nr. 9697/82, 18 december 1986 (Johnston e.a./Ierland), §§ 74-76. 
2312

 Zie inzonderheid: EHRM (Plenaire) nr. 9697/82, 18 december 1986 (Johnston e.a./Ierland), § 75. 
2313

 Vgl. 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, nr. 460, 255-256 en de 
aldaar aangehaalde referenties; Volgens sommige auteurs kan de sanctie vanuit ethisch oogpunt verantwoord worden in 
het bijzonder bij de moederlijke erkenning omdat die de vaderschapsregel activeert: Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des 

familles in Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2
e
 ed., 2010, nr. 634. 

2314
 Zie G. VERSCHELDEN, “Afstamming” in APR, Mechelen, Kluwer, 2004, 437-439. 

2315
 EHRM (Plenaire) nr. 11329/85, 18 december 1987 (F./Zwitserland).  
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Niettegenstaande het kind in casu werd geboren één maand na het huwelijk van zijn ouders had het 

overlijden van één van hen of zelfs het uitstel in het voltooien van de wettelijke vormvereisten 

genoeg geweest om ervoor te zorgen dat het kind buiten het huwelijk werd geboren (§ 36).  

 

In de zaak-B. en L.2316 onderzocht het Hof of art. 12 EVRM niet werd geschonden doordat het Britse 

recht het huwelijk tussen schoonvader en schoondochter verbood niettegenstaande het feit dat het 

huwelijk dat de banden van aanverwantschap deed ontstaan reeds ontbonden was door 

echtscheiding. Zeer uitzonderlijk konden zij toch huwen met elkaar ingeval de ex-echtgenoten van 

beiden waren overleden of het parlement dit toeliet (§ 35).  

Bij de beoordeling of het verbod de essentie van het recht op huwen al dan niet raakte, kwam het 

Hof tot de vaststelling dat het was ingegeven om twee redenen (§ 37). Enerzijds de bescherming van 

de familiale integriteit, nl. de seksuele rivaliteit tussen ouders en kinderen voorkomen. Anderzijds 

beletten dat kinderen die zouden betrokken zijn bij de wisselende relaties van de volwassenen 

rondom hen er schade van zouden ondervinden.  

Wat het tweede doel betreft, stelde het Hof vast dat er geen incest of andere strafrechtelijke 

bepalingen bestonden die buitenhuwelijkse relaties tussen schoonouders en schoonkinderen 

trachten te beletten, ongeacht het feit dat er misschien wel kinderen bij betrokken waren. Het 

huwelijksverbod belette in casu aldus geen beweerde verwarring of emotionele onzekerheid in 

hoofde van het kind van de schoondochter dat het kleinkind van de schoonvader was (§ 38).  

Aangaande het eerste doel stelde het Hof vooreerst vast dat de opvattingen in het Britse recht op dit 

punt verdeeld waren. Daarenboven zou het belang dat het Hof hecht aan de opvatting van de 

wetgever over de zaak afgewogen zijn tegen één belangrijke factor. Verder stelde het Hof vast dat 

het verbod niet absoluut was nu het bij ‘Act of Parliament’ kon worden opgeheven hetgeen de facto 

ook gebeurde. Het Hof had niettemin bedenkingen bij deze procedure. Ten eerste wees het Hof op 

de inconsistenties tussen de aangehaalde doelstellingen voor het verbod en de vrijstellingen in 

sommige zaken die de rationaliteit en de logica van de maatregel ondermijnen. Ten tweede stelde 

het Hof de ontstentenis van een gedetailleerd onderzoek van de familiale situatie vast. Ten derde 

was het Hof van oordeel dat zulke omslachtige en dure verzoeksprocedure geen in de praktijk 

toegankelijk of effectief mechanisme schijnt te zijn voor individuen die hun rechten opeisen (§ 40). 

Het Hof benadrukte ten slotte dat het met terughoudendheid een systeem bekijkt dat volwassen 

personen die feitelijk bekwaam zijn onderwerpt aan een potentieel indringend onderzoek om te 

bepalen of het passend is dat zij huwen.  

Het Hof besloot dan ook dat art. 12 EVRM in casu was geschonden.  

774. Een aantal auteurs aanvaarden dat het verbod om een bestaande band van gezins- en 

familieleven juridisch te verankeren omwille van nauwe banden van bloedverwantschap niet strijdig 

is met art. 8 al dan niet in samenhang met art. 14 EVRM om twee redenen.2317 Ten eerste zou het 

allesoverwegende belang van het kind, gelet op de maatschappelijke verwerping van 

geslachtsbetrekkingen tussen nauwe verwanten, niet gediend zijn met deze juridische verankering. 

Ten tweede beschermt het verbod de openbare orde, de gezondheid en de goede zeden (cf. art. 8, lid 

                                                           
2316

 EHRM nr. 36536/02, 13 september 2005 (B. en L./V.K.).  
2317

 D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, Antwerpen, 
Intersentia, 2003, nr. 521, 391-392 en de aldaar aangehaalde auteurs. 
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2 EVRM).2318 Volgens andere auteurs is het verbod tot vaststelling van de bloedschennige afstamming 

strijdig met het recht op eerbiediging van het gezinsleven en het privéleven van het kind, nu dit kind 

niet in het minste verantwoordelijk is voor zijn toestand.2319 

 

De laatste opvatting verdient de voorkeur. Wat betreft beide argumenten kan in het licht van hoger 

aangehaalde argumentering van het Hof het volgende worden opgemerkt. Er bestaan in het 

Belgische recht evenmin bepalingen die relaties tussen meerderjarige nauwe bloed- of aanverwanten 

strafrechtelijk beteugelen en alzo trachten te beletten dat deze tot stand komen. Daarenboven belet 

het absolute huwelijksverbod dergelijke relaties niet en kunnen deze aldus de facto zonder meer op 

wettelijk aanvaarde wijze ontstaan waardoor er ook zonder beperkingen kinderen uit geboren 

kunnen worden. Doordat het recht de totstandkoming van dergelijke relaties niet verhindert, kan 

bezwaarlijk worden voorgehouden dat een regeling die weigert rechtsgevolgen te hechten aan 

kinderen geboren uit een relatie die voldoet aan de eisen van gezins- en familieleven, tot doel heeft 

de belangen van het kind, de openbare orde, de gezondheid of de goede zeden te dienen. Als de 

wetgever de totstandkoming van dergelijke relaties toelaat, moet hij ook rekening houden met de 

gevolgen die dergelijke relaties met zich meebrengen.2320 De argumenten aangehaald om een 

inmenging te rechtvaardigen moeten de doelstelling bedoeld in art. 8, tweede lid EVRM op een 

praktische en effectieve manier nastreven.2321 

Voor zover als nodig kan er op worden gewezen dat een afwijking van het beginsel inzake de 

juridische verankering van bestaande banden van gezins- en familieleven enkel gerechtvaardigd kan 

worden door de bescherming van de rechten en belangen van het kind (Supra, nr. 696). De Belgische 

wet laat echter geen belangenafweging toe (zie deel I, Supra, nr. 258). Hierdoor lijkt het er op dat het 

kind in die situatie slechts over een theoretisch of illusoir recht op gezins- en familieleven 

beschikt.2322 Dit is strijdig met de kern van art. 8 EVRM. Aanvaardbaar lijkt een systeem dat een 

belangenafweging door een onpartijdige en onafhankelijke instantie toelaat.2323  

Ten slotte lijkt ook een toepassing van het beginsel ontwikkeld in het arrest-Kroon niet uitgesloten 

(Supra, nr. 710). De wettelijke bepaling die op absolute wijze de verankering van een bestaande band 

van gezins- en familieleven verhindert, kan strijdig zijn met zowel de vastgestelde sociale als 

biologische werkelijkheid alsook met de wensen en belangen van alle betrokkenen zonder dat 

iemand er voordeel uit haalt. Het algemeen belang van de bescherming van de openbare orde, de 

gezondheid en de goede zeden kan dienaangaande ook geen wettelijk doel opleveren, nu vaststaat 

dat de totstandkoming van dergelijke toestand op generlei wijze wordt verhinderd (Supra).  

                                                           
2318

 Volgens RIGAUX vormt ‘het belang van het kind’ een slecht motief en zou enkel het 2
de

 lid van art. 8 EVRM misschien 
een betere rechtvaardiging vormen voor het incestverbod: F. RIGAUX, “Le nouveau droit de la filiation à l’épreuve des droits 
de l’homme”, Ann.dr.Louvain 1987, (379) 402, nr. 25; Zie ook in die zin: Luik 27 februari 1990, JLMB 1990, 1168, noot D. 
PIRE en Rev.trim.dr.fam. 1990, 239.  
2319

 G. VERSCHELDEN, “Afstamming” in APR, Mechelen, Kluwer, 2004, 439, nr. 764; Zie in die zin ook: A. HEYVAERT en H. 
WILLEKENS, Beginselen van het gezins- en familierecht na het Marckxarrest, Antwerpen, Kluwer, 1981, 63, nr. 41.  
2320

 Vgl. mutatis mutandis: EHRM nr. 28957/95, 11 juli 2002 (Goodwin/V.K.), § 78; EHRM nr. 25680/94, 11 juli 2002 (I/V.K.), 
§ 58.  
2321

 Vgl. mutatis mutandis EHRM nr. 39051/03, 13 december 2007 (Emonet e.a./Zwitserland), § 77. 
2322

 Vgl. met de kritiek die rijst in de Franse rechtsliteratuur: J. HAUSER, “Chroniques. Personnes et droits de la famille”, 
RTDCiv 2003, (71) 77. 
2323

 Vgl. mutatis mutandis EHRM nr. 33711/96, 5 november 2002 (Yousef/Nederland). 
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D. Exceptie van verkrachting 

775. De exceptie van verkrachting die bestaat in het Belgische afstammingsrecht levert ook 

moeilijkheden op in het licht van art. 14 in samenhang met art. 8 EVRM. Er wordt immers een 

onderscheid gemaakt aangaande de toepassing van de exceptie afhankelijk van de wijze waarop een 

afstammingsband wordt vastgesteld, de persoon van wie de vordering uitgaat, het geslacht van de 

persoon t.a.v. wie een afstammingsband wordt vastgesteld, het misdrijf, enz. (Supra, deel I, nr. 215). 

Dit onderscheid in behandeling wordt niet redelijk verantwoord. De exceptie is bedoeld om te 

voorkomen dat de moeder blijvend wordt geconfronteerd met haar verkrachter, hetgeen 

ongetwijfeld ook niet in het belang van het kind zou zijn. Welnu, die ratio gaat evenzeer op in 

situaties waarin de exceptie niet kan spelen door voornoemd onderscheid.  

 

De vraag rijst daarenboven of de exceptie op zich niet strijdig is met art. 14 in samenhang met art. 8 

EVRM nu een minderjarig kind bij toepassing van de exceptie door de moeder elk recht op identiteit, 

zijnde de kennis over de genetische vader, wordt ontzegd zonder dat er zelfs een belangenafweging 

kan plaatsvinden. Het absolute karakter van de exceptie lijkt in die situatie buitenproportionele 

gevolgen te genereren in het licht van het doel dat ermee werd beoogd. Het doel kan eveneens 

worden bereikt door de toets aan het belang van het kind waarvan hoger reeds werd aangetoond dat 

het leeftijdscriterium vanaf wanneer de toets wordt geopend strijdig is met art. 14 in samenhang met 

art. 8 EVRM (Supra, nr. 707). 

§ 4. Medisch begeleide voortplanting en de vestiging van gezag 

A. Vestiging van afstammingsbanden t.a.v. niet genetisch verwante kinderen 

1. Beginsel en beoordelingsruimte 

776. Het Hof past het hoger aangehaalde beginsel van de juridische verankering van de facto 

bestaande banden van gezins- en familieleven (Supra, nr. 696) ook toe in gevallen waarin een kind 

door middel van KID werd verwekt en aldus geen biologische band heeft met de mannelijke partner 

van zijn moeder. In de zaak-X, Y en Z2324 werd, gelet op de ontstentenis van een common ground op 

het vlak van de vestiging van ouderschap in hoofde van een transseksueel in 1997, nog een ruime 

appreciatiemarge aan de Staten gelaten bij de juridische verankering van de sociale band tussen die 

man en het kind. Het Hof leek impliciet doch zeker oog te hebben voor de identificerende functie die 

het afstammingsrecht vervult door, in beginsel althans, aan te geven van wie een persoon genetisch 

afstamt. Die ruime appreciatiemarge lijkt vandaag de dag enger te zijn geworden (Infra, nr. 779).2325 

Van belang is ook de fair balance.  

 

2. Billijk evenwicht 

 

777. Op de vraag of er een billijk evenwicht was bereikt in de zaak-X, Y en Z merkte het Hof 

allereerst op dat de gemeenschap in zijn geheel een belang heeft in het behoud van een coherent 

                                                           
2324

 EHRM nr. 75/1995/581/667, 22 april 1997 (X, Y en Z/V.K.). 
2325

 Zie bv. EHRM (Grote Kamer) nr. 57813/00, 3 november 2011 (S.H. and others/Oostenrijk), § 84 alwaar het Hof duidelijk 
aangeeft dat het moet onderzoeken of het verbod van bepaalde vormen van MBV gerechtvaardigd was op het tijdstip 
waarop de zaak voor het Grondwettelijk Hof werd gebracht (met o.a. verwijzing naar de zaak-Schalk en Kopf). Niettemin gaf 
het Hof aan dat niets belet dat het bij de beoordeling rekening houdt met latere ontwikkelingen.  



519 
 

systeem van familierecht dat de belangen van het kind op de voorgrond plaatst. In dit verband 

merkte het Hof op dat hoewel niet wordt gesuggereerd dat de gevraagde wijziging de belangen van 

het kind Z of kinderen verwekt door middel van KID in het algemeen kunnen schaden, het echter niet 

duidelijk is of het noodzakelijkerwijze tot voordeel strekt van deze kinderen. Onder die 

omstandigheden aanvaardde het Hof dat het gerechtvaardigd is om voorzichtig te zijn met 

wijzigingen in het recht, aangezien het mogelijk is dat zulke wijzigingen onvoorzienbare of 

onwenselijke gevolgen kunnen hebben voor kinderen in die positie. Daarenboven kan zulke wijziging 

ook gevolgen hebben in andere domeinen van het familierecht. In die zin kan het recht bekritiseerd 

worden op grond van inconsistentie ingeval een vrouw-naar-man transseksueel toegelaten wordt om 

‘vader’ te worden, terwijl hij voor andere legale doelstellingen wordt behandeld als vrouw en nog 

steeds kan huwen met een man (§ 47). 

 

Tegen deze algemene belangen woog het Hof de nadelen af die de verzoeker (transseksueel) 

onderging ten gevolge van de weigering om hem te erkennen als vader van het kind. Het Hof merkte 

in dit verband ten eerste op dat het probleem van erfrecht kon ondervangen worden door een 

testament op te maken (§ 48). Ten tweede dienden de problemen die het kind zou ervaren ingeval 

het geboortecertificaat moest overgelegd worden te worden gerelativeerd. Enkel indien besloten 

werd om de afwezigheid van de naam van de man kenbaar te maken zouden er problemen rijzen. Dit 

maakte dat er op dit punt geen verschil bestond met andere kinderen. Bovendien werd een 

geboortecertificaat in het V.K. niet algemeen gebruikt voor administratieve of identificerende 

doeleinden, slechts in bepaalde gevallen was het nodig om een volledig certificaat voor te leggen (§ 

49). Ten slotte merkte het Hof nog op dat de transseksueel op geen enkele manier werd belet om 

zich te gedragen als vader van het kind in de sociale zin. Het was bovendien mogelijk om door middel 

van een residence order het ouderlijk gezag gezamenlijk met zijn partner uit te oefenen (§ 50). 

Volgens het Hof was het onmogelijk om de impact van de ontstentenis van een wettelijke band 

tussen de transseksueel en het kind op de ontwikkeling van dat kind te voorspellen. Op dat tijdstip 

was het onduidelijk hoe de belangen van kinderen geplaatst in die situatie het beste konden 

beschermd worden. Het kwam het Hof niet toe om een standpunt in te nemen noch naar voren 

schuiven (§ 51).  

778. Tot besluit stelde het Hof dat gelet op het feit dat transseksualiteit een complex geheel van 

wetenschappelijke, juridische, morele en sociale vraagstukken opwierp, waarover nog geen 

gemeenschappelijke benadering bestond tussen de lidstaten, dat uit art. 8 EVRM, in dit verband, 

geen verplichting voor de Staat volgde om een persoon die niet de biologische vader is van dat kind 

(§ 52) te erkennen als juridische vader. Bijgevolg was art. 8 EVRM niet geschonden. 

 

Uit het voorgaande volgt dat het Hof oog had voor: 

1° de ontstentenis van het bestaan van een gemeenschappelijke benadering tussen de lidstaten op 

het vlak van kinderen verwekt door KID en de vestiging van juridische banden t.a.v. een sociale ouder 

die met zekerheid niet de genetische ouder kan zijn; 

2° in het bijzonder de vraag of het belang van het kind gediend is bij de vestiging van een juridische 

band tussen een kind en een volwassene die met zekerheid geen genetische band heeft met dat 

kind;  
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3° de consistentie van het recht moet worden bewaard. Het gaat niet op om voor het ene wettelijke 

doel het oude geslacht te behouden en voor het andere wettelijke doel het nieuwe in aanmerking te 

nemen; 

4° in casu dat de onmogelijkheid om een juridische band te vestigen geen onevenredige gevolgen 

teweegbracht.  

3. Ontwikkelingen in de rechtspraak 

779. VAN GRUNDERBEECK2326 en SWENNEN2327 suggereren dat na het arrest-I en Goodwin t./ 

Verenigd Koninkrijk2328 de uitkomst misschien anders zou zijn.2329 De rechtspraak in voornoemde 

arresten biedt m.i. inderdaad wel een indicatie daartoe. Het Hof erkende in voornoemde arresten 

ten eerste dat de eerbiediging van het privéleven (art. 8 EVRM) van een post-operatieve 

transseksueel vereist dat de transseksueel in staat is om ook juridisch erkenning te genieten van zijn 

geslachtswijziging. Belangrijk om hierbij op te merken is dat het Hof van oordeel was dat de zaak niet 

langer onder de appreciatiemarge van de Staat viel.2330 Ten tweede was het Hof in voornoemde 

zaken van oordeel dat een transseksueel ook het recht moet hebben om te huwen (art. 12 EVRM) 

met een persoon van zijn voormalig geslacht. De Staat moet ook op dit punt het nieuwe geslacht 

erkennen. In het licht van deze rechtspraak lijkt het er op dat het antwoord op de vraagstukken 

geformuleerd in 1°, 3° en 4° actueel wellicht anders zal luiden.  

 

Rijst nog de vraag of het belang van het kind gediend is met de vestiging van een juridische band 

t.a.v. een vrouw-naar-man transseksueel die zich als vader van het kind gedraagt. Vast staat dat het 

Hof erkent dat er tussen de transseksueel en het kind gezinsleven kan bestaan. Gelet op de geringe 

discussies die bij de juridische erkenning van een geslachtswijziging rezen over dit punt alsook op de 

toenemende erkenning van het belang dat het kind heeft om een juridische band te hebben met 

twee personen, ongeacht het genetische2331 geslacht, en t.a.v. wie het reeds family life heeft, kan 

                                                           
2326

 D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, Antwerpen, 
Intersentia, 2003, nr. 512, 386-387. 
2327

 F. SWENNEN, “Personenrecht in kort bestek” in recht in kort bestek nr. 3, Antwerpen, Intersentia, 2008, 53, voetnoot 
59. 
2328

 Resp. EHRM nr. 25680/94, 11 juli 2002 (I/V.K.) en EHRM nr. 28957/95, 11 juli 2002 (Goodwin/V.K.).  
2329

 Vgl. K. UYTTERHOEVEN, “Transseksualiteit en de mensenrechten” in P. SENAEVE en K. UYTTERHOEVEN (eds.), De 

rechtspositie van de transseksueel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 110, nr. 151.  
2330

 Zo oordeelde het Hof aangaande het bestaan van een gemeenschappelijk standpunt (§ 85 arrest-Goodwin en § 65 
arrest-I): “In the later case of Sheffield and Horsham, the Court's judgment laid emphasis on the lack of a common European 

approach as to how to address the repercussions which the legal recognition of a change of sex may entail for other areas of 

law such as marriage, filiation, privacy or data protection. While this would appear to remain the case, the lack of such a 

common approach among forty-three Contracting States with widely diverse legal systems and traditions is hardly 

surprising. In accordance with the principle of subsidiarity, it is indeed primarily for the Contracting States to decide on the 

measures necessary to secure Convention rights within their jurisdiction and, in resolving within their domestic legal systems 

the practical problems created by the legal recognition of post-operative gender status, the Contracting States must enjoy a 

wide margin of appreciation. The Court accordingly attaches less importance to the lack of evidence of a common European 

approach to the resolution of the legal and practical problems posed, than to the clear and uncontested evidence of a 

continuing international trend in favour not only of increased social acceptance of transsexuals but of legal recognition of 

the new sexual identity of post-operative transsexuals (eigen onderlijning)”.  
2331

 Zo oordeelde het Hof aangaande de invulling van de begrippen ‘man’ en ‘vrouw’ in de zin van art. 12 EVRM (§ 100 

arrest-Goodwin en § 80 arrest-I): “The Court is not persuaded that at the date of this case it can still be assumed that these 

terms must refer to a determination of gender by purely biological criteria (as held by Ormrod J. in the case of Corbett v. 

Corbett, paragraph 17 above). There have been major social changes in the institution of marriage since the adoption of the 

Convention as well as dramatic changes brought about by developments in medicine and science in the field of 

transsexuality (eigen onderlijning). The Court has found above, under Article 8 of the Convention, that a test of congruent 
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aangenomen worden dat in de rechtspraak van het Hof ook op dit punt een omwenteling te 

verwachten valt.2332 De functie van het afstammingsrecht als familierechtelijk aanknopingspunt 

primeert alzo op de identificerende functie ervan. 

4. Besluit 

780. Het Hof heeft impliciet doch zeker oog voor de identificerende functie die het 

afstammingsrecht vervult. Zeker de verwijzing naar de vraag hoe juridisch ouderschap gevestigd 

moet worden en de onbeantwoorde vraagstukken omtrent de identiteit van de donor wijzen in die 

richting. Niettemin hecht het Hof ook belang aan de rol die het afstammingsrecht als familierechtelijk 

aanknopingspunt vervult. In dit arrest maakt het Hof een evenwichtsoefening tussen beide functies 

zonder daarbij stelling te willen innemen van wat primeert. Het Hof lijkt er van uit te gaan dat het 

kind belang heeft bij beide functies. Eigen aan deze zaak was dat vele gevolgen van een juridische 

band op een andere wijze konden bereikt worden. Dit is echter niet noodzakelijk het geval in het 

rechtsstelsel van andere lidstaten. In het licht van de ontwikkelingen inzake transseksualiteit lijkt het 

er op dat het Hof in de toekomst wellicht tot een ander besluit zal komen en meer gewicht zal 

toekennen aan de juridische verankering van een socio-affectieve zorgrelatie. Overigens kan er op 

worden gewezen dat het Hof het recht op identiteit op grond van het privéleven van het kind 

vrijwaart hetgeen los kan staan van enige juridische relatie (Infra, nr. 796). Hier handelt het evenwel 

om de eerbiediging van het gezins- en familieleven.  

 

781. In het Belgische recht rijst er een probleem aangaande de toepassing van art. 62bis, § 8, 

tweede lid BW bij de vestiging van een afstammingsband langs vaderszijde.2333 In het licht van het 

hoger aangehaalde beginsel van gezins- en familieleven moet de juridische verankering van een de 

facto bestaande band van gezins- en familieleven mogelijk zijn, zeker ingeval er geen twijfels rijzen 

omtrent het bestaan van een genetische band. Voornoemde bepaling verhindert dit volgens een 

eerste interpretatie. Omgekeerd leidt een andere interpretatie er toe dat de juridische verankering 

van een de facto bestaande band van gezins- en familieleven wordt uitgesloten overeenkomstig het 

nieuwe geslacht, inzonderheid ingeval het kind werd verwekt met donorgameten. Gelet op de 

ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof (Supra, nr. 779) is deze situatie eveneens strijdig met 

hoger genoemd beginsel.  

 

De vraag rijst of ook de homoseksuele partner van de moeder een beroep kan doen op art. 8 EVRM 

om een juridische band te vestigen met het kind. In eerste instantie dient het Hof te aanvaarden dat 

er een band van gezins- en familieleven kan bestaan tussen die partner en het kind. Dit vraagstuk 

werd hoger reeds beantwoord (Supra, nr. 707). In de veronderstelling dat het Hof deze vraag positief 

beantwoordt, rijst de in de zaak-X, Y en Z aangehaalde vraag of dit langs (of naar analogie met) de 
                                                                                                                                                                                     
biological factors can no longer be decisive in denying legal recognition to the change of gender of a post-operative 

transsexual. There are other important factors – the acceptance of the condition of gender identity disorder by the medical 

professions and health authorities within Contracting States, the provision of treatment including surgery to assimilate the 

individual as closely as possible to the gender in which they perceive that they properly belong and the assumption by the 

transsexual of the social role of the assigned gender (eigen onderlijning).” 

2332
 Vgl. F. PERALDI-LENEUF m.m.v. S. CALMES, “Les interactions materielles” in L. BURGORGUE-LARSEN (ed.), Chronique de 

jurisprudence européenne comparée (2002), Revue du droit public 2003, (961) 1000-1001, althans m.b.t. een recht op 
adoptie voor transseksuelen.  
2333

 Zie uitgebreid: T. WUYTS, “De gevolgen van de juridische geslachtsaanpassing op familierechtelijk vlak” in P. SENAEVE 
en K. UYTTERHOEVEN (eds.), De rechtspositie van de transseksueel, Antwerpen, Intersentia, 2008, (209) 227-267. 
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gewone regels inzake afstamming mogelijk moet worden. Gelet op de ontwikkelingen in het 

Belgische recht op het vlak van de adoptie, de MBV en inzake transseksualiteit, alwaar in de 

interpretatie van de circulaire het zelfs mogelijk is om een afstammingsband te vestigen t.a.v. een 

transseksuele ouder die zelfs in abstracto niet de genetische vader van het kind kan zijn, kan deze 

vraag, mede in het licht van art. 14 in samenhang met art. 8 EVRM eveneens positief worden 

beantwoord (zie ook Supra, nr. 707).2334  

B. Recht op eerbied voor de keuze om (geen) genetische ouder te worden 

1. Beginsel 

782. Luidens vaste rechtspraak heeft ieder persoon recht op eerbied voor de keuze om (genetisch) 

ouder of (genetisch) geen ouder te worden van een kind. Dit raakt het privéleven (Supra, nr. 660). In 

sommige gevallen raakt dit eveneens het gezins- en familieleven (Supra, nr. 674). 

 

Centraal bij de beoordeling is de vraag of er een billijk evenwicht werd bereikt tussen de 

concurrerende publieke en private belangen in het geding. Het Hof heeft hieromtrent reeds uitspraak 

gedaan in twee zaken. In de zaak-Evans2335 stonden de private belangen diametraal 

(‘onverzoenbaar’) tegenover elkaar, nl. het recht op eerbied voor de keuze om genetisch ouder te 

worden versus het recht op eerbied voor de keuze om niet-genetisch ouder te worden. In de zaak-

Dickson2336 stonden de private belangen, m.n. het recht om genetisch ouder te worden, tegenover de 

publieke belangen, in het bijzonder het vertrouwen in het strafrechtsysteem.  

In de zaak-S.H.2337 moest het Hof oordelen of een onderscheid in toelating tussen vormen van 

medisch begeleide voortplanting strijdig was met art. 14 in samenhang met art. 8 EVRM. In het 

bijzonder moest het Hof oordelen over het verbod tot medisch begeleide voortplanting met behulp 

van eiceldonatie of spermadonatie voor IVF dat noodzakelijk was om te voldoen aan de kinderwens 

van betrokkenen, gelet op hun medische toestand2338. Het Oostenrijkse recht stond daarentegen wel 

alle vormen van homologe medisch begeleide voortplanting alsook medisch begeleide voortplanting 

met donatie van zaadcellen toe voor zover deze werden geïnsemineerd. Centraal bij de beoordeling 

door het Hof was de vraag of het verschil in behandeling een legitiem doel nastreefde en of het 

redelijke verantwoord was. 

2. Beoordelingsruimte 

783. Daar waar een bijzonder belangrijk facet van iemands bestaan of identiteit in het geding is, 

zoals de keuze om genetisch ouder te worden, zal de beoordelingsmarge van de Staat volgens het 

Hof in het algemeen beperkt zijn.2339 De kinderwens is zulk bijzonder belangrijk aspect.2340 

                                                           
2334

 Zie uitgebreid: T. WUYTS, “De gevolgen van de juridische geslachtsaanpassing op familierechtelijk vlak” in P. SENAEVE 
en K. UYTTERHOEVEN (eds.), De rechtspositie van de transseksueel, Antwerpen, Intersentia, 2008, (209) 261-266. 
2335

 EHRM (Grote Kamer) nr. 6339/05, 10 april 2007 (Evans/V.K.).  
2336

 EHRM (Grote Kamer) nr. 44362/02, 4 december 2007 (Dickson/V.K.).  
2337

 EHRM nr. 57813/00, 1 april 2010 (S.H. e.a./Oostenrijk), § 63.  
2338

 De eerste verzoekster had een eileidergebonden onvruchtbaarheid. De tweede verzoeker die de echtgenoot was van de 
eerste verzoekster was ook onvruchtbaar. De derde verzoekster kon geen eicellen produceren en de vierde verzoeker die 
de echtgenoot was van de derde verzoekster was wel vruchtbaar en kon zaadcellen leveren.  
2339

 EHRM (Grote Kamer) nr. 6339/05, 10 april 2007 (Evans/V.K.), § 77; EHRM (Grote Kamer) nr. 44362/04, 4 december 
2007 (Dickson/V.K.), § 78. 
2340

 EHRM nr. 57813/00, 1 april 2010 (S.H. e.a./Oostenrijk), § 93.  



523 
 

 

784. Omgekeerd is het Hof van oordeel dat daar waar er geen consensus tussen de lidstaten 

bestaat noch over het relatieve gewicht van de belangen in het geding, noch over hoe deze het beste 

worden beschermd, de beoordelingsmarge breder zal zijn. In het bijzonder is dit het geval indien de 

zaak complexe vraagstukken en keuzen doet rijzen van sociale strategie2341 of ingeval de zaak morele 

of ethische vraagstukken doet rijzen.2342 Wat betreft de bepaling van de sociale strategie is het Hof 

van mening dat de Staat in beginsel beter geplaatst is om te oordelen wat in het publieke belang is. 

Het Hof aanvaardt over het algemeen de politieke keuze van de wetgever, tenzij die kennelijk geen 

redelijke grondslag heeft.2343  

 

De beoordelingsmarge is meestal ook ruimer ingeval de Staat de concurrende private en publieke 

belangen of Verdragsrechten tegenover elkaar moet afwegen.2344  

In de zaak-Dickson oordeelde het Hof m.b.t. het argument van het bestaan van een Europese 

consensus dat hoewel het zijn goedkeuring reeds had uitgedrukt t.a.v. echtelijke bezoeken in de 

gevangenis, hetgeen een maatregel is die kan worden beschouwd ter voorkoming van de nood om 

bijkomende faciliteiten van KI te voorzien, het Hof het Verdrag nog nooit zo heeft geïnterpreteerd 

dat een Staat de nodige stappen daartoe moet ondernemen. Bijgevolg genieten de Staten een brede 

beoordelingsmarge bij de bepaling van de stappen die moeten ondernomen worden in uitvoering 

van het Verdrag met inachtname van de noden en bronnen van de gemeenschap en de individuen (§ 

81). In de zaak-Evans besloot het Hof dat aangezien het gebruik van IVF-behandelingen gevoelige 

morele en ethische vraagstukken opwierp tegen een achtergrond van snel bewegende medische en 

wetenschappelijke ontwikkelingen, en aangezien de vragen die in casu rezen domeinen raakten 

waarover geen duidelijke ‘common ground’ bestond tussen de Lidstaten, aan de betrokken Staat een 

ruime beoordelingsmarge toekwam (§§ 79-81, vgl Supra, nr. 777) zowel m.b.t. de keuze om het 

gebruik van een IVF-behandeling wettelijk te omkaderen als, eens wettelijk wordt opgetreden, de 

uitwerking van de gedetailleerde regels teneinde een billijk evenwicht tussen de onderscheiden 

publieke en private belangen te bereiken (§ 82). In de zaak-S.H. was het Hof, voortbouwend op de 

Evans-rechtspraak, van oordeel dat het verschil in benadering door de onderscheiden lidstaten op 

zich niet iedere oplossing aangereikt door de nationale wetgever aanvaardbaar maakt. Het belet het 

Hof niet om zorgvuldig de in het wetgevende proces besproken argumenten te onderzoeken en te 

onderzoeken of de argumenten aangereikt door de overheid ter rechtvaardiging van het verschil in 

behandeling relevant en voldoende zijn (§ 69). De Grote Kamer van het Hof kwam in dezelfde zaak 

echter tot een andere conclusie. De Grote Kamer2345 legt de klemtoon op het bestaan van een 

‘common ground’ in de lidstaten. Het stelt vast dat er een duidelijke trend in de wetgeving van de 

lidstaten bestaat naar de toelating van donatie van gameten voor IVF, hetgeen een groeiende 

Europese consensus reflecteert. Deze groeiende consensus is echter niet gebaseerd op gevestigde en 

voortdurende beginselen vervat in het recht van de lidstaten, maar reflecteert eerder een 

ontwikkelingsfase in een bijzonder dynamisch veld van het recht hetgeen niet op beslissende wijze 

                                                           
2341

 EHRM (Grote Kamer) nr. 44362/04, 4 december 2007 (Dickson/V.K.), § 78. 
2342

 EHRM (Grote Kamer) nr. 6339/05, 10 april 2007 (Evans/V.K.), § 77; EHRM nr. 57813/00, 1 april 2010 (S.H. 
e.a./Oostenrijk), §§ 68-69. 
2343

 EHRM (Grote Kamer) nr. 44362/04, 4 december 2007 (Dickson/V.K.), § 78. 
2344

 EHRM (Grote Kamer) nr. 6339/05, 10 april 2007 (Evans/V.K.), § 77; EHRM (Grote Kamer) nr. 44362/04, 4 december 
2007 (Dickson/V.K.), § 78; Zie voor een bespreking van de beoordelingsruimte ook EHRM (Grote Kamer) nr. 57813/00, 3 
november 2011 (S.H. and others/Oostenrijk), § 94. 
2345

 EHRM (Grote Kamer) nr. 57813/00, 3 november 2011 (S.H. and others/Oostenrijk).  
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de beoordelingsruimte van de Staten beperkt (§ 96). Aangezien het gebruik van IVF behandelingen 

toen en vandaag nog steeds vraagstukken van gevoelig morele en ethische aard opwerpt tegen een 

snel bewegende achtergrond van medische en wetenschappelijke ontwikkelingen, en vermits de 

vraagstukken opgeworpen door deze zaak domeinen raken waar nog geen duidelijke ‘common 

ground’ over bestaat tussen de lidstaten, beschikt de Staat op dat vlak nog over een ruime 

beoordelingsmarge (§ 97).2346 De beoordelingsruimte strekt zich uit tot de keuze om al dan niet 

wetgevend op te treden, en eens opgetreden, om gedetailleerd in de wet het evenwicht tussen 

publieke en private belangen vast te leggen. Het Hof kan wel nauwgezet de argumenten waarmee 

rekening werd gehouden bij het wetgevend optreden en die geleid hebben tot keuzes die gemaakt 

werden door de wetgever onderzoeken evenals het billijke evenwicht tussen de concurrerende 

belangen van de Staat en zij die rechtstreeks geraakt zijn door deze wetgevende keuzes (§ 97).   

 

3. Billijk evenwicht 

 

785. In de zaak-Dickson stonden de private belangen van verzoekers op gespannen voet met de 

publieke belangen. De verzoekers wensten door middel van KI een kind te verwekken, hetgeen voor 

hen de enige realistisch haalbare mogelijkheid was om gezamenlijk een genetisch verwant kind te 

krijgen. De man zat nl. in de gevangenis wegens een ernstig misdrijf dat hij had gepleegd en tegen de 

tijd dat hij vrij kwam zou zijn vrouw geen kinderen meer kunnen baren. Het Hof beschouwde het als 

evident dat deze zaak voor verzoekers van vitaal belang was (§ 72).  

 

De overheid formuleerde drie gronden ter rechtvaardiging van de beleidsmaatregel die leidde tot 

afwijzing van het verzoek. Ten eerste was het verlies van de mogelijkheid om kinderen te krijgen een 

onvermijdelijk en noodzakelijk gevolg van gevangenschap. Volgens het Hof was dit geen 

onvermijdelijk gevolg, aangezien niet vaststond dat er veiligheidsproblemen zouden rijzen alsook dat 

de maatregel enige belangrijke administratieve of financiële verwachtingen van de Staat met zich zou 

meebrengen (§ 74). Ten tweede zou het vertrouwen in het gevangenissysteem ondermijnd worden 

ingeval het straffende en afschrikkende element van een straf omzeild zou worden door gevangenen 

die schuldig zijn bevonden aan ernstige misdrijven toe te laten kinderen te verwekken. Het Hof 

herhaalde dienaangaande dat er geen plaats is onder het Verdrag, alwaar tolerantie en 

ruimdenkendheid de erkende kenmerken zijn voor een democratische samenleving, voor het 

automatische verval van rechten van gevangenen louter gebaseerd op wat de publieke opinie zou 

kunnen schaden. Het Hof aanvaardde daarentegen wel dat het publieke vertrouwen in het 

strafrechtsysteem een rol speelt in de ontwikkeling van een strafbeleid. Niettemin onderlijnde het 

Hof de vaststelling dat er in het Europese strafbeleid een evolutie merkbaar is naar een toenemende 

relatieve belangrijkheid van herintegratiedoelstellingen van gevangenschap, in het bijzonder tegen 

het einde van een lange gevangenisstraf (§ 75). Ten derde wierp de overheid op dat de afwezigheid 

van een ouder voor een lange periode in het leven van het kind een negatieve impact heeft op het 

verwekte kind en bijgevolg op de samenleving in zijn geheel. Het Hof erkende de legitimiteit van deze 

doelstelling, nu er op de Staten de positieve verplichting rust om kinderen daadwerkelijk te 

beschermen. Dit kon volgens het Hof evenwel niet zo ver gaan om ouders te beletten in de wens om 

een kind te verwekken in deze omstandigheden, zeker ingeval de tweede verzoeker in vrijheid was 

en voor het kind kon zorgen totdat haar echtgenoot vrij kwam (§ 76).  

                                                           
2346

 Vgl. mutatis mutandis met de zaak-X, Y en Z/V.K., § 44. 
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In het kader van de fair balance stelde het Hof vast dat de beleidsmaatregel een buitengewoon hoge 

‘uitzonderlijke’ last plaatste op verzoekers zelfs ingeval de klacht van verzoekers werd behandeld 

voor de Secretary of State en het Hof van beroep, aangezien het de drempel voor laatstgenoemden 

zo hoog legde dat geen afweging van de concurrerende individuele en publieke belangen mogelijk 

was, noch een proportionaliteitstest kon doorgevoerd worden zoals vereist door het Verdrag (§ 82). 

Dit gebrek in een zaak die van fundamenteel belang geacht moet worden voor verzoekers valt buiten 

enige aanvaardbare beoordelingsmarge zodat er geen billijk evenwicht werd bereikt tussen de 

concurrerende publieke en private belangen in het geding. Bijgevolg was art. 8 EVRM geschonden (§ 

85). 

 

786. In de zaak-Evans stond het belang van verzoekster om genetisch ouder te worden diametraal 

tegenover het belang van haar ex-partner om niet-genetisch ouder te worden (§ 73). Beiden hadden 

besloten om met hun gameten embryo’s te laten aanmaken die zouden worden ingevroren en later 

ingeplant konden worden in de baarmoeder van verzoekster na de beëindiging van haar behandeling 

tegen kanker. De relatie liep echter spaak en de ex-partner trok zijn toestemming tot de inplanting in. 

Het Engelse recht vereiste dat beiden toestemden tot de behandeling tot op het tijdstip van de 

inplanting van de embryo’s. Gevolg daarvan was dat verzoekster de mogelijkheid werd ontnomen om 

nog genetisch ouder te worden. Daarnaast oordeelde het Hof dat ook het algemeen belang bij o.m. 

het in stand houden van het primaat van de toestemming en de promotie van juridische 

duidelijkheid en rechtszekerheid (§ 74) in het geding was. Centraal stond aldus de vraag of de 

wetgeving die daadwerkelijk toeliet dat de toestemming tot implantatie van de gezamenlijk 

gecreëerde embryo’s in de baarmoeder van verzoekster door één van de betrokkenen kon worden 

ingetrokken, een billijk evenwicht had bereikt tussen de onderscheiden concurrerende belangen (§ 

83).  

 

Het Hof vatte aan met de vaststelling dat er een belangrijk onderscheid bestond tussen voortplanting 

door middel van geslachtsgemeenschap en MBV met creatie van embryo’s, aangezien embryo’s het 

voorwerp kunnen uitmaken van een substantieel tijdsverloop tussen de creatie en de inplanting er 

van. Om die reden is het legitiem en zelfs wenselijk om een wettelijk schema op te stellen dat deze 

mogelijkheid van vertraging in rekenschap brengt (§ 84). Het Hof onderzocht vervolgens de wijze 

waarop de toestemming gegeven moest worden, de informatie die daarbij verstrekt werd en hoe en 

tot op welk tijdstip deze toestemming ingetrokken kon worden. Het herhaalde dat de keuze om 

wetgevend op te treden en de uitstippeling van de beginselen en de beleidsmaatregelen in eerste 

instantie door de Staat diende te gebeuren. Vastgesteld werd dat de wetgeving het resultaat was van 

een weloverwogen onderzoek in dit domein (§§ 86-87). De absolute aard van de wetgeving was op 

zichzelf volgens het Hof niet noodzakelijk strijdig met het Verdrag. Eerbied voor de menselijke 

waardigheid en de vrije wil, alsook het verlangen om een juist evenwicht te verzekeren tussen de 

partijen betrokken bij een IVF-behandeling onderlijnen de beslissing van de wetgever om bepalingen 

aan te nemen die geen uitzonderingen toelaten en alzo garanderen dat iedere persoon die gameten 

doneert voor het gebruik in een IVF-behandeling op voorhand zou weten dat er geen gebruik kan 

worden gemaakt van zijn/haar genetisch materiaal zonder zijn/haar voortdurende toestemming. 

Daarnaast draagt de absolute aard van deze regels bij tot rechtszekerheid en om problemen van 

willekeurigheid en inconsistentie inherent aan het zaak per zaak afwegen van totaal onverzoenbare 
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belangen te voorkomen. Deze nagestreefde algemene belangen zijn volgens het Hof legitiem en 

verenigbaar met art. 8 EVRM (§ 89).   

Hoewel het Hof veel begrip kon opbrengen voor de situatie van verzoekster die duidelijk een 

genetisch verwant kind wilde boven al het andere, was het, gelet op de afwezigheid van een 

Europese consensus op dit punt, van oordeel dat er niet meer gewicht gehecht moest worden aan de 

beslissing van verzoekster om genetisch ouder te worden dan aan de beslissing van haar ex-partner 

om geen genetisch verwant kind met haar te hebben (§ 90).2347 Het Hof aanvaardt evenwel dat het 

parlement de situatie anders had kunnen reguleren. Niettemin is het bij de afweging van de belangen 

binnen de beoordelingsruimte van art. 8 EVRM gebleven. Gelet op de afwezigheid van een Europese 

consensus op dit punt, het feit dat de nationale regels duidelijk waren en ter attentie werden 

gebracht aan verzoekster en dat er een billijk evenwicht werd bereikt tussen de concurrerende 

belangen, schond de Staat art. 8 EVRM niet (§ 92). 

4. Objectieve en redelijke verantwoording 

787. De gewone Kamer van het Hof maakte in de zaak-S.H.2348 een onderscheid in de groep van 

verzoekers tussen het paar dat een beroep moest doen op een eiceldonor en het paar dat beroep 

moest doen op de techniek van in vitro fertilisatie met spermadonatie (§ 69). Opdat een onderscheid 

in behandeling aanvaardbaar is, dient er een objectieve en redelijke verantwoording te bestaan 

hetgeen het geval is indien het een wettig doel nastreeft of ingeval er een redelijke band van 

proportionaliteit bestaat tussen de gebruikte middelen en het nagestreefde doel (§§ 72 en 88). De 

Grote Kamer van het EHRM2349 maakte bij zijn onderzoek dezelfde opdeling (§ 97). In beide gevallen 

kwam de Grote Kamer, in tegenstelling tot de gewone Kamer, echter tot de vaststelling dat 

Oostenrijk op het ogenblik van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof (1999) zijn 

beoordelingsruimte niet had overschreden (§ 115) en er bijgevolg geen schending van artikel 8 EVRM 

voorlag (§ 116).2350 De Grote Kamer gaf de Oostenrijkse wetgever wel mee dat gelet op de 
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 Contra Dissenting opinion van rechters Türmen, Tstsa-Mikulovska, Spielmann en Ziemele. De dissenters waren van 
oordeel dat de zaak onderzocht moest worden vanuit het perspectief van de negatieve verplichtingen, er een afweging in 

concreto had moeten plaatsvinden gelet op deze zeer uitzonderlijke en gewichtige omstandigheden in het geding en de 
balans had moeten spelen in het voordeel van verzoekster, aangezien zij door deze beslissing het recht verliest om nog de 
keuze te maken om genetisch ouder te worden, hetgeen een buitenproportionele inmenging uitmaakt. Bovendien mag het 
Hof de ‘margin of appreciation’ niet aanwenden als louter een pragmatisch vervangmiddel voor een weldoordachte 
benadering van het probleem van de juiste omvang van de beoordeling (‘review’). Er was volgens de dissenters ook sprake 
van een schending van art. 14 in samenhang met art. 8 EVRM. De zaak had beoordeeld moeten worden vanuit het 
perspectief dat onderscheiden situaties verschillend behandeld moeten worden. Dit was in casu niet het geval gelet op de 
buitengewone fysieke en emotionele last en gevolgen veroorzaakt door haar omstandigheden; Dit legt een meer algemeen 
probleem bloot. Vele vraagstukken kunnen zowel vanuit het perspectief van de positieve als de negatieve verplichtingen 
worden benaderd. In de rechtsleer wordt opgemerkt dat de benadering vanuit de positieve verplichtingen leidt tot lager 
beschermingsniveau omdat het Hof zich niet gebonden acht door de beperkingsgronden opgesomd in art. 8, 2

de
 lid EVRM: 

C. FORDER, “Positieve verplichtingen in het kader van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden”, NJCM-Bulletin 1992, (611) 628-632. 
2348

 EHRM nr. 57813/00, 1 april 2010 (S.H. e.a./Oostenrijk). 
2349

 EHRM (Grote Kamer) nr. 57813/00, 3 november 2011 (S.H. and others/Oostenrijk).  
2350

 Aangenomen met dertien stemmen tegen vier. De vier rechters die tegen stemden (Tulkens, Hirvelä, Lazarova 
Trajkovska en Tsotsoria) bekritiseerden in hun gezamenlijke dissinting opinion vooreerst de “time factor”. Zij trekken het 
nut van een beslissing afgeleverd eind 2011 over een situatie in 1999 in twijfel ingeval rekening gehouden wordt met de 
tijdscontext. De Grote Kamer gaf wel aan dat het rekening kon houden met ontwikkelingen die zich nadien voordeden, 
maar deed dit niet. Voorts wezen de rechters met een afwijkende mening op het oordeel van het Oostenrijks 
Grondwettelijk Hof van 1999 dat erop wees dat de criteria het voorwerp uitmaakten van ontwikkelingen waarmee de 
wetgever rekening moest houden. Tien jaar later was dit op geen enkele manier opgevolgd. Toch oordeelde de Grote 
Kamer dat de wetgever het proportionaliteitsbeginsel had eerbiedigd. Verder kaartte zij ook het onderzoek naar de 
beoordelingsmarge, en in het bijzonder de beoordeling van het bestaan van een Europese consensus, aan. In 1998 waren er 
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voortdurende wetgevende ontwikkelingen in dat domein en dat het voorwerp uitmaakt van een 

bijzonder dynamische ontwikkeling op wetgevend en medisch vlak, een herziening gepast kan zijn… 

Het Verdrag wordt altijd geïnterpreteerd en toegepast in het licht van de actuele omstandigheden (§ 

118). 

 

5. Besluit 

788. Staten genieten een ruime beoordelingsmarge bij de regeling van de toegang tot MBV gelet 

op de vele complexe vraagstukken die MBV doet rijzen en de afwezigheid van een ‘common ground’ 

dienaangaande. Het Hof erkent wel dat de beslissing om (geen) genetisch ouder te worden een 

bijzonder belangrijk facet van iemands bestaan of identiteit uitmaakt of, bij ontstentenis van 

alternatieven, voor een paar van vitaal belang kan zijn.  

 

Uit de zaak-Evans volgt dat het recht op eerbied voor de keuze om genetisch geen ouder te worden 

tot op het tijdstip van de implantatie kan primeren op het recht op eerbied voor de keuze om wel 

genetisch ouder te worden, voor zover althans alle betrokkenen van bij aanvang van de behandeling 

duidelijk op de hoogte waren over het bestaan van deze absolute regeling.2351 De beoordelingsmarge 

die aan de Staat toekomt, maakt dat de Staat alsnog zelf oordeelt of zij dit wettelijk omkadert (1°) en 

hoe zij dit wettelijk omkadert (2°). Het Hof sluit niet uit dat een billijk evenwicht wordt bereikt dat 

binnen de beoordelingsmarge van de Staat blijft ingeval het breekpunt eerder zou worden gesitueerd 

in de tijd. Van belang lijkt te zijn dat alle betrokkenen van bij aanvang van de behandeling op de 

hoogte zijn van deze regeling en zijn gevolgen.  

Uit de zaak-Dickson volgt dat de Staat bij de uitwerking van een regeling tot beperking van de 

toegang tot MBV een afweging moet toelaten tussen de concurrerende private en publieke belangen 

in het geding en aldus een proportionaliteitstoets in concreto moet inlassen in de situatie waarin een 

paar besluit tot MBV en dit voor dat paar de enige mogelijke manier is om samen nog een kind te 

hebben.  

Handelt het over de toegang tot welbepaalde methoden van medisch begeleide voortplanting, dan 

moet de Staat redelijk kunnen verantwoorden waarom de ene methode wél toegelaten is en de 

andere methode niet. Dit arrest spoort de wetgever aan om coherente keuzes te maken.2352 In de 

zaak-S.H. was de gewone Kamer van het Hof alvast van oordeel dat IVF met resp. eicel- en 

zaadceldonatie mogelijk moet zijn ingeval homologe medisch begeleide voortplanting en KI met 

zaadceldonatie wel toegelaten zijn. Het feit dat eiceldonatie in de gegeven omstandigheden ook 

toegelaten moet zijn is wel verregaand gelet op het gebrek aan consensus in de lidstaten. Bovendien 

betreft het een methode die veel ingrijpender is. Blijkbaar is de appreciatiemarge van een lidstaat 

                                                                                                                                                                                     
slechts 9/39 Staten die eiceldonatie verboden en 5/39 die zaadceldonatie verboden. Niettegenstaande deze cijfers 
oordeelde de Grote Kamer dat de consensus niet gebaseerd was op gevestigde en langdurige beginselen vastgelegd in het 
recht van de lidstaten, maar eerder een ontwikkelingsfase reflecteren binnen een bijzonder dynamisch domein van het 
recht hetgeen niet op determinerende wijze de beoordelingsmarge van de Staat beperkte. De beoordelingsmarge is nu 
eveneens onduidelijk. Het EHRM heeft gekozen voor een minimalistische benadering. Ten slotte oordeelden deze rechters 
dat het oordeel van de Grote Kamer m.b.t. de mogelijkheid om in het buitenland een behandeling aan te gaan 
problematisch is. Dit is van geen belang bij de beoordeling van het echte vraagstuk, nl. de verenigbaarheid van de 
inmenging in het privé-gezins- en familieven met het Verdrag. Het verzwakt ook een aantal andere argumenten gericht op 
bescherming.  
2351

 Ten gevolge van deze zaak werd in het Engelse recht bij HFEA 2008 een zogenaamde ‘cooling off’ periode van 12 
maanden in de wet ingeschreven die toelaat dat partijen in die periode alsnog tot een overeenkomst komen. 
2352

 J. HAUSER, “Chroniques. Personnes et droits de la famille”, RTD civ. 2010, (757) 775. 
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dan toch niet zo ruim in dit ethisch en maatschappelijk gevoelig domein. Verder is duidelijk dat de 

gewone Kamer van het Hof heel veel gewicht hecht aan de kinderwens. Argumenten inzake 

effectiviteit van controle kunnen niet rechtvaardigen dat KI met donorsperma wel mogelijk is terwijl 

IVF met donorsperma verboden zou zijn. Bovendien moet een Staat bijzonder overtuigende 

argumenten aanhalen ingeval het gebruik van de technieken afzonderlijk wel toegelaten, maar 

gecombineerd niet toegelaten is. De Grote Kamer van het Hof hervormde deze zaak echter zonder 

daarmee aan te geven of deze redenering vandaag de dag niet zou opgaan. Het andersluidende 

besluit was vooral ingegeven door het feit dat de gewone Kamer onvoldoende rekening hield met de 

destijds (1999) geldende context en bestaande onduidelijkheden die rechtvaardigden dat er aan de 

Staat een ruimere beoordelingsruimte werd overgelaten (zie ook de zaak-X, Y en Z). De Grote Kamer 

van het Hof wees nog uitdrukkelijk op de voortdurende ontwikkelingen die het recht ondergaat en 

die het voorwerp zijn van een bijzonder dynamische ontwikkeling in de wetenschap en het recht dat 

de lidstaten voor herzieningen plaatst (§ 118). 

789. De medisch begeleide voortplanting werd in België wettelijk omkaderd bij wet van 6 juli 2007 

(Supra, inleidend deel, nr. 13), met inbegrip van de bewaring van embryo’s. De Staat is daarbij 

opgetreden binnen de beoordelingsmarge van art. 8 EVRM. Dit geldt ook voor de gedetailleerde 

uitwerking van de regels. Het Belgische systeem is vergelijkbaar met het Britse systeem nu voor 

iedere nieuwe inplanting van een ingevroren embryo steeds de toestemming van beide 

(aanvankelijk) wensouders vereist is (art. 12, in fine MBV-wet) zonder dat daar van afgeweken kan 

worden.   

 

Het vraagstuk van de toegang tot MBV in het specifieke geval van gevangenschap van één van de 

wensouders wordt hier verder buiten beschouwing gelaten gelet op de geringe relevantie voor dit 

doctoraal onderzoek. Van belang is de vaststelling dat zowel een alleenstaande vrouw als een resp. 

homoseksueel en heteroseksueel paar juridisch toegang heeft tot MBV (zie art. 5 MBV-wet). De facto 

hangt de toegang af van de keuze van het fertiliteitscentrum of de betrokken gynaecoloog.2353 De 

wetgever heeft wel de toegankelijkheid verhoogd door op het fertiliteitscentrum dat een 

behandeling weigert de verplichting op te leggen om, op verzoek, het adres van een ander 

fertiliteitscentrum mee te delen. Tevens moeten de fertiliteitscentra voor meer transparantie van 

hun toegangsbeleid zorgen (zie art. 5 MBV-wet).2354 

De MBV-wet laat ook alle technieken van medisch begeleide voortplanting toe. Voor IVF is steeds de 

tussenkomst van een fertiliteitscentrum vereist. Bij KI is dit niet het geval indien de zaadcellen niet 

bewaard moeten worden. De MBV-wet staat wel de combinatie van technieken van medisch 

begeleide voortplanting ter uitvoering van een overeenkomst inzake draagmoederschap in de weg. 

De MBV-wet regelt deze situatie niet en wijst uitsluitend de moeder bij wie de zaadcellen worden 

geïnsemineerd of het embryo wordt ingeplant aan als wensmoeder. Overeenkomstig art. 312, § 1 

BW wordt die vrouw ook de juridische moeder op het tijdstip van geboorte. De vraag rijst of het 

Belgische recht dit niet uitdrukkelijk moet regelen. Zowel in de hypothese dat MBV ter uitvoering van 

een draagmoederschapsovereenkomst wel valt onder de MBV-wet als in de hypothese dat dit niet 

het geval is, treedt er een onderscheid in behandeling op. In het eerste geval zou het 
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 T. WUYTS, “De afstamming na medisch begeleide voortplanting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN 
(eds.), De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (289) 305-308. 
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 T. WUYTS, “De afstamming na medisch begeleide voortplanting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN 
(eds.), De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (289) 307-308. 



529 
 

draagmoederschap minder streng omkaderd zijn dan alle andere toepassingen van MBV. In het 

laatste geval wordt de uitvoering van draagmoederschap de facto quasi onmogelijk gemaakt. 

Sommige paren kunnen bovendien genoodzaakt zijn om een beroep te doen op draagmoederschap 

om hun kinderwens in vervulling te zien gaan. Vanuit het perspectief van art. 14 in samenhang met 

art. 8 EVRM kan de vaststelling volstaan dat de vrouw die beroep doet op een techniek van MBV in 

dat geval niet een eigen kinderwens vervult, maar die van een andere vrouw (paar) zodat de situatie 

niet vergelijkbaar is. In ieder geval zal, zelfs bij een toetsing aan art. 8 EVRM op zichzelf genomen, het 

Hof de Staat wellicht een ruime beoordelingsmarge overlaten zowel wat de toelaatbaarheid betreft 

als de wettelijke omkadering gelet op het morele en ethische vraagstuk en de afwezigheid van een 

Europese consensus. Uit het EVRM werd daarenboven tot op heden geen positieve verplichting om 

draagmoederschap toe te laten afgeleid. Wel integendeel bestaat er geen recht op voortplanting 

(Infra). Vanuit de effectiviteit van een inmenging is het antwoord duidelijk. Medisch begeleide 

voortplanting ter uitvoering van laagtechnologisch draagmoederschap kan niet verhinderd worden. 

Verder kan hoogtechnologisch draagmoederschap wel met de nodige beschermingsmaatregelen 

omkaderd worden.  

C. Geen recht op voortplanting 

790. Het EHRM is van oordeel dat geen recht op voortplanting afgeleid kan worden noch uit art. 

12 EVRM noch uit een andere bepaling van het verdrag (Supra, nr. 693).2355 Uit het voorgaande volgt 

dat het recht op procreatie alsnog een vrijheidsrecht is en niet een claimrecht, zodat er geen sprake 

kan zijn van een recht op kinderen, en evenmin – althans niet zonder meer – van een recht op hulp 

bij het krijgen van kinderen, als men ze niet langs natuurlijke weg kan krijgen.  

 

Een absolute verhindering van de toegang tot medisch begeleide voortplanting raakt evenwel het 

recht om een gezin te stichten in zijn essentie en is bijgevolg strijdig met art. 12 EVRM tenzij de 

adoptie wordt vereenvoudigd en beschouwd wordt door de betrokken personen als een volwaardig 

equivalent.2356 Evenmin mag een regelgeving een beperking van het aantal kinderen opleggen. Ook 

dit is strijdig met het recht om een gezin te stichten. Hierbij moet evenwel rekening worden 

gehouden met het feit dat gezinsplanning enkel op vrijwillige basis mag worden gestimuleerd.2357  

791. Ook in het Belgische recht kan de toegang tot medisch begeleide voortplanting niet worden 

afgedwongen op grond van een recht op voortplanting. De toegang wordt de facto bepaald door de 

betrokken gynaecoloog of het geconsulteerde fertiliteitscentrum (Supra, inleidend deel, nr. 16). 

 

D. De rechtspositie van de spermadonor 

792. In de zaak-J[1].R.M.2358 eiste de bekende spermadonor van een kind verwekt binnen een 

lesbische relatie een omgangsrecht met dat kind. De spermadonor bezocht de moeder tijdens de 

zwangerschap op geregelde tijdstippen en onderhield tot een negental maanden na de geboorte op 

regelmatige tijdstippen persoonlijk contact met het kind. Alle contacten werden doorbroken toen hij 
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 EHRM nr. 67914/01, beslissing van 6 maart 2003 (Magarita Sijakova e.o./Former Yugoslav Republic of Macedonia); 
EHRM nr. 57813/00, beslissing van 15 november 2007 (S.H. e.a./Oostenrijk).   
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 P. VAN DIJCK, “The right to marry and to found a family (Article 12)” in P. VAN DIJCK, F. VAN HOOF, A. VAN RIJN en L. 
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 P. VAN DIJCK, “The right to marry and to found a family (Article 12)” in P. VAN DIJCK, F. VAN HOOF, A. VAN RIJN en L. 
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een omgangsregeling wilde uitwerken verwijzend naar eerder gemaakte overeenkomsten. De 

Europese Commissie oordeelde dat uit de donatie van sperma bedoeld om een vrouw door 

kunstmatige inseminatie zwanger te maken de donor op zichzelf geen recht op eerbiediging van het 

gezins- en familieleven met het kind kan putten (Supra, nr. 666). Wat betreft de regelmatige 

contacten na de geboorte oordeelde de Commissie dat deze te beperkt in tijd en intensiteit waren 

om een band van gezins- en familieleven te creëren. Daarenboven merkte de Commissie op dat hij 

schijnbaar niet overwoog om enige bijdrage, financieel of andere, te leveren aan het grootbrengen 

van het kind. De Commissie onderzocht evenwel niet of de situatie het privéleven van de 

spermadonor in de zin van art. 8 EVRM raakte.  

 

Volgens de Commissie kan, in het licht van art. 14 in samenhang met art. 8 EVRM, een spermadonor 

daarenboven niet vergeleken worden met de vader van een kind, gelet op de fundamentele 

verschillen die er tussen beide bestaan.  

793. Bij toepassing van de Belgische MBV-wet heeft de spermadonor geen enkele juridische band 

met het kind en kan deze ook, in beginsel, geen juridische band met het kind verkrijgen. De 

uitsluiting op absolute wijze houdt evenwel geen rekening met het feit dat er tussen spermadonor en 

minderjarig kind, met medewerking van de moeder, een band van gezins- en familieleven kan zijn 

ontstaan. Het hoger aangehaalde beginsel (Supra, nr. 696) geldt ook in deze situatie zodat het 

Belgische recht op dit punt strijdig kan zijn met art. 8 EVRM. 

 

E. Verbod op discriminatie bij toepassing van MBV 

 

794. In de rechtsleer wordt er op gewezen dat er geen onderscheid in behandeling mag ontstaan 

tussen de onderscheiden kinderen afhankelijk van de wijze waarop ze worden verwekt.2359  

 

795. In het Belgisch recht worden er geen onderscheiden gevolgen gehecht aan de wijze waarop 

het kind werd verwekt. Bij toepassing van MBV worden in de mate van het mogelijke de normale 

afstammingsregels toegepast. Een correctie vindt plaats ten behoeve van de wensouders telkens 

door middel van gedoneerde zaadcellen een kind werd verwekt. De biologische band wordt alsdan 

vervangen door de uitgedrukte wil van de wensouders. Enkele vraagtekens kunnen echter geplaatst 

worden bij het erfrecht voor kinderen die door middel van post mortem MBV werden verwekt.2360  

 

F. Recht op identiteit 

1. Beginsel 

796. Het EHRM erkende voor het eerst in het arrest-Gaskin2361 dat een persoon een vitaal belang 

heeft bij het verkrijgen van inlichtingen die hij nodig heeft om zijn kindertijd te kennen en te 
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 D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van het personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, Antwerpen, 
Intersentia, 2003, 381, nr. 506 en de verwijzingen aldaar. 
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 Zie uitgebreid: T. WUYTS, “Afstamming na medisch begeleide voortplanting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. 
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verplichting meebrengt om een inzageregeling te creëren die voldoet aan de door het EHRM gestelde eisen (p. 205, nr. 7).  
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begrijpen (§§ 36-37). Dit valt onder de bescherming van het privéleven.2362 In het arrest-Odièvre2363 

wijst het Hof er uitdrukkelijk op dat art. 8 EVRM het recht op identiteit en zelfontplooiing beschermt, 

alsook het recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen met andere mensen en de buitenwereld. 

Het behoud van de mentale stabiliteit vormt in die context volgens het Hof een onmiskenbare 

voorwaarde voor de daadwerkelijke beleving van het recht op eerbied voor het privéleven. Onder 

aangelegenheden die een impact hebben op de zelfontplooiing behoren volgens het Hof details van 

de identiteit van een persoon als menselijk wezen en het vitale belang, beschermd door het Verdrag, 

bij het verkrijgen van informatie nodig om de waarheid te kennen over belangrijke aspecten van 

iemands persoonlijke identiteit, zoals de identiteit van de ouders. Geboorte, en in het bijzonder de 

omstandigheden van de geboorte, vormen volgens het Hof in die optiek een belangrijk deel van het 

privéleven van een persoon dat wordt beschermd door art. 8 EVRM (§ 29).2364 Nog een stap 

verdergaand oordeelde het Hof dat het recht op identiteit, dat het recht op kennen én het laten 

erkennen van de afstamming, integraal deel uitmaakt van de notie privéleven.2365 

 

Dit beginsel wordt ook toegepast in omgekeerde richting, nl. ingeval een man zijn biologisch 

vaderschap juridisch wil vastgesteld zien, zonder (?) evenwel een afstammingsband met het kind te 

willen vestigen2366 of precies wel een afstammingsband met het kind te willen vestigen.2367 Het Hof 

spreekt in dit geval evenwel niet uitdrukkelijk over het ‘recht op identiteit’, maar beperkt zich tot de 

vaststelling dat de situatie valt onder het privéleven van die man. In die optiek rijst ook de vraag of 

de weerlegging van het juridische vaderschap in het licht van wetenschappelijke bewijzen aangaande 

de ontstentenis van een biologische band niet het privéleven van die juridische vader raakt omwille 

van het recht op identiteit van die man. Het Hof beperkt zich dienaangaande echter tot de 

vaststelling dat de bepaling van de juridische relatie tussen een man en een kind in ieder geval het 

privéleven van die man raakt (Supra, nr. 659). 

Volledigheidshalve zij er op gewezen dat niet valt uit te sluiten dat het recht op kennisname van 

gegevens omtrent het genetische ouderschap eveneens op grond van art. 10 EVRM (recht op 

informatie) wordt beschermd.2368  

797. Er is geen inmenging in het recht op privé-, gezins- en familieleven van de naaste verwanten 

van een overleden man door de loutere vaststelling van het genetische vaderschap van deze man 

t.a.v. een (in overspel verwekt) kind bij wijze van gerechtelijk onderzoek naar vaderschap (art. 1:207 

Nederlands BW). Bij deze vaststelling is niet relevant of de vooroverleden vader ook een band van 

gezins- en familieleven had met dit kind.2369  

 

2. Toepassingen 
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798. Het Hof heeft dit beginsel voor het eerst toegepast in een zaak waar een kind tijdens zijn 

jeugd meerdere jaren onder een jeugdbeschermingsmaatregel werd geplaatst, en in meerdere 

pleeggezinnen werd opgevangen, en eens meerderjarig verzocht om toegang te verkrijgen tot het 

jeugdbeschermingsdossier. De geheimhouding leidde tot zware psychologische problemen dewelke 

hij toeschreef aan de manier waarop hij werd behandeld tijdens de plaatsing. In casu had de 

verzoeker reeds een aantal gegevens erover bekomen, maar werd hem de volledige toegang tot de 

dossiers geweigerd.2370 

 

799. Vervolgens paste het Hof dit beginsel ook toe in het kader van de bewijslevering bij een 

gerechtelijk onderzoek naar vaderschap waarbij de beweerde vader systematisch weigerde om zich 

te onderwerpen aan een door de rechtbank bevolen DNA-onderzoek waardoor ook de vordering 

uiteindelijk na enige jaren wegens een gebrek aan bewijs werd afgewezen. De nationale rechtbanken 

trokken geen enkele conclusie uit die weigering.2371 In dezelfde optiek paste het Hof dit beginsel ook 

toe in een zaak waar het kind een procedure tot betwisting van een leugenachtige erkenning samen 

met de vaststelling van het vaderschap in hoofde van de biologische vader instelde. Het hof van 

beroep oordeelde dat het DNA-onderzoek, dat nochtans positief was, nietig was bij gebrek aan 

toestemming door de biologische vader. Bijgevolg werden de vorderingen op grond van een 

procedureel motief zonder meer afgewezen.2372 

 

800. Voorts werd dit beginsel ook reeds toegepast op een kind wier moeder anoniem beviel en na 

de geboorte werd geadopteerd. Eens volwassen ging het kind op zoek naar zijn biologische ouders 

maar stootte hierbij op de vertrouwelijkheid van de Franse adoptiedossiers.2373 

 

801. Dit beginsel werd ook toegepast in een zaak waarin een volwassen man die geboren werd 

buiten het huwelijk middels een procedure voor de rechtbanken en een DNA-onderzoek op het 

overleden lichaam van een man trachtte om zekerheid te verkrijgen over de identiteit van zijn 

genetische vader.2374  

 

802. Het Hof paste dit beginsel ook toe in een zaak waarin een volwassen kind middels een 

gerechtelijke procedure het juridische vaderschap in hoofde van haar biologische vader wilde laten 

vaststellen.2375  

 

803. Verder paste het Hof dit beginsel impliciet ook toe in een zaak waarin een (beweerde) 

biologische vader zijn biologisch vaderschap juridisch wilde vastgesteld zien, zonder evenwel een 

afstammingsband met het kind te willen vestigen.2376 In dezelfde zin werd het beginsel ook toegepast 

in een zaak waarin de biologische vader juridisch handelingsonbekwaam was, het kind met 
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toestemming van de moeder wenste te erkennen, maar het recht op geen enkele wijze toeliet dat er 

afstammingsband werd vastgesteld.2377 

 

804. Ten slotte werd dit beginsel ook toegepast in een zaak waar de moeder de identiteit van de 

overleden genetische vader wilde laten vaststellen met wie zij een buitenhuwelijkse relatie had 

gehad. Deze vaststelling kon enkel door middel van een procedure tot vaststelling van het juridische 

vaderschap die ook erfrecht voor het kind tot gevolg had.2378 Dit bleek ook het tweede motief voor 

het instellen van de vordering te zijn. Deze vordering werd afgewezen en er bestond geen andere 

mogelijkheid om de vaderlijke afstamming vastgesteld te zien.2379 

 

3. Medisch begeleide voortplanting en het recht op identiteit 

 

805. In het arrest-X, Y en Z2380 oordeelde het Hof dat de techniek van medisch begeleide 

voortplanting al enkele decennia bestaat in Europa, maar dat veel vraagstukken, in het bijzonder 

m.b.t. de afstamming, het voorwerp van discussies blijven uitmaken. Zo bestond er geen consensus 

onder de lidstaten over de vraag of het belang van het kind het beste gediend was met het behoud 

van de anonimiteit van de spermadonor dan wel of het kind het recht moest hebben om de identiteit 

van de donor te kennen (§ 44). 

 

Deze opvatting gaat klaarblijkelijk na het arrest-Odièvre niet meer op. Het Hof erkende in dat arrest 

immers uitdrukkelijk het recht op identiteit, omvattende het recht om de identiteit van zijn ouders te 

kennen.2381 De ruime interpretatie van het ‘privéleven’ zoals omschreven in het arrest-Odièvre, laat 

uitschijnen dat ook gegevens omtrent de identiteit van de genetische ouders daaronder kunnen 

vallen.2382 Het arrest-Jäggi bevestigt deze zienswijze (Supra, nr. 798). Bovendien lijkt een onderscheid 

in behandeling, afhankelijk van de wijze waarop het kind werd verwekt, de toets aan art. 14 in 

samenhang met art. 8 EVRM niet te doorstaan. Hoewel er nog geen studies bekend zijn over de 

gevolgen van de anonimiteit van de donor op de mentale stabiliteit van het kind, staat echter wel 

vast dat sommige kinderen die op de hoogte zijn van het feit dat ze verwekt werden door middel van 

medisch begeleide voortplanting met donorgameten, de behoefte hebben om de identiteit van de 

genetische ouders te kennen, net zoals adoptiekinderen en kinderen bevallen zonder juridische 

moeder (anoniem) de behoefte hebben om hun biologische ouders (geboorteouders) te kennen.2383  

4. Beoordelingsruimte 

806. Het Hof herhaalt dat de keuze van middelen teneinde te voldoen aan de vereisten van art. 8 

EVRM in de sfeer van de relaties tussen individuen onderling in beginsel een zaak is die valt binnen 
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 EHRM nr. 46185/08, 21 juni 2011 (Kruskovic/Kroatië), §§ 33-34. 
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de appreciatiemarge van de lidstaten. In dit verband bestaan er verschillende wijzen om de 

eerbiediging van het privéleven te verzekeren. De aard van de verplichtingen die op de Staat rusten 

hangen af van het specifieke aspect van het privéleven dat in het geding is.  

 

Het Hof geeft aan dat de draagwijdte van de appreciatiemarge niet enkel afhangt van het recht of de 

rechten die erbij betrokken zijn, maar ook, aangaande ieder recht afzonderlijk, m.b.t. de aard van de 

betrokken belangen. Naar het oordeel van het Hof is bijzonder nauwgezette terughoudendheid 

geboden bij de afweging van belangen waarbij het recht op identiteit, waaronder het recht om zijn 

ouders te kennen, betrokken is. Volgens het Hof heeft een persoon die op zoek is naar zijn identiteit 

een vitaal belang bij het verkrijgen van informatie nodig om de waarheid te kennen over belangrijke 

aspecten van zijn persoonlijke identiteit zoals informatie over zijn kindertijd en vroege levensjaren of 

over de identiteit van zijn ouders.2384 In dezelfde zin heeft een biologische vader een vitaal belang bij 

de vaststelling van de biologische waarheid over een belangrijk aspect van diens privé-, gezins- en 

familieleven, dat wordt beschermd door het Verdrag.2385 

5. Billijk evenwicht 

807. Het Hof weegt het belang van de verzoeker om gegevens over zijn verleden, inzonderheid de 

identiteit van zijn ouders, te verkrijgen af tegen het algemeen belang en de belangen van derden.  

 

808. In de zaak-Gaskin2386 oordeelde het Hof dat de geheimhouding van het dossier weliswaar 

belangrijk is voor het verkrijgen van objectieve en betrouwbare informatie en dat zulke 

vertrouwelijkheid ook noodzakelijk kan zijn voor de bescherming van derden. In het V.K. konden deze 

gegevens enkel met toestemming van de persoon die deze gegevens verschafte, worden 

geconsulteerd. Dit systeem is volgens het Hof echter ontoereikend, nu het op buitenproportionele 

wijze afbreuk doet aan het recht van het individu om toegang te krijgen tot de informatie m.b.t. zijn 

privé- gezins- en familieleven ingeval de persoon die deze gegevens verschafte niet beschikbaar is of 

op onverantwoorde wijze weigert. Enkel een onafhankelijke overheid die definitief beslist of de 

persoon toegang krijgt ingeval de persoon die deze gegevens verschafte onbereikbaar is of weigert 

de toestemming te verlenen voldoet aan de eisen van art. 8 EVRM (§ 49).2387 

 

809. In de zaak-Mikulic2388 erkende het Hof dat de bescherming van derden ook kan inhouden dat 

zij niet worden gedwongen om zichzelf beschikbaar te stellen voor eender welke medische test met 

inbegrip van een DNA-onderzoek. Maar het gebrek aan procedurele middelen om de beweerde 

vader te dwingen tot naleving van het bevolen onderzoek is enkel in overeenstemming met het 

beginsel van de evenredigheid als er alternatieve middelen bestaan die toelaten dat een 
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onafhankelijke overheid snel2389 over de vordering naar vaderschap kan oordelen (§ 64).2390 Dat was 

in casu niet het geval. Het Hof vervolgde met de vaststelling dat bij een afstammingsvordering de 

rechtbanken oog moeten hebben voor het basisprincipe van het belang van het kind.2391 Het Hof 

vond dat de beschikbare procedure geen billijk evenwicht vormde tussen het recht van de verzoeker 

om zonder vertraging de onzekerheid omtrent zijn persoonlijke identiteit weg te nemen, en dat van 

de beweerde vader om geen DNA-onderzoek te ondergaan. De bescherming van de belangen in het 

geding gebeurde aldus niet op een evenwichtige wijze (§ 65).2392  

 

De zaak-Kalacheva2393 toont aan dat zelfs indien de moeder verzoekt tot vaststelling van het 

biologische vaderschap van de buitenhuwelijkse vader, de rechtbank in het bijzonder aandacht moet 

schenken aan de belangen van het kind in het geding. In die zaak vereisten de belangen van het kind 

een duidelijk antwoord op de vraag of de beweerde vader ook daadwerkelijk de biologische vader 

was. Het Hof legde bijzonder veel gewicht op het DNA-onderzoek dat vandaag de dag de enige 

wetenschappelijke methode is om adequaat het vaderschap van een kind vast te stellen en waarvan 

de waarschijnlijkheidswaarde substantieel elk ander bewijs dat partijen een intieme relatie hadden 

overtreft. In deze zaak werd de eerste DNA-test die positief was op louter formele redenen betwist 

en was er een tweede test vereist. Deze werd niet verzocht door de moeder. Maar het Hof wees er 

op dat de rechtbanken ambtshalve een tweede DNA-test konden bevelen ingeval de juistheid van de 

eerdere test werd betwist. Dit was van groot belang in deze zaak, nu bleek dat de tekortkoming van 

de eerste test te wijten was aan een Staatsinstelling die deze test uitvoerde (§ 36). Tegen die 

achtergrond oordeelde het Hof dat de Staat tekortschoot in zijn positieve verplichting een billijk 

evenwicht tussen de concurrerende belangen in het geding te bereiken waarin passend belang werd 

gehecht aan de belangen van het kind ( § 37). 

 

In dezelfde zin oordeelde het Hof in de zaak-Pascaud2394 alwaar de vordering tot vaststelling van het 

vaderschap in hoofde van de biologische vader op grond van louter procedurele overwegingen werd 

afgewezen niettegenstaande het positieve resultaat van de DNA-test. Het hof van beroep kwam nl. 

tot de vaststelling dat de biologische vader niet uitdrukkelijk zijn toestemming had gegeven (§ 65). 

Het Hof oordeelde dat in dat geval er geen billijk evenwicht werd bereikt tussen de concurrerende 

belangen in het geding zijnde enerzijds het recht van verzoeker om zijn afstamming te kennen en 

anderzijds de rechten van derden om niet onderworpen te worden aan een DNA-test evenals het 

algemeen belang bij rechtszekerheid (§§ 60-68). Wat het algemeen belang betreft, wees het Hof er 

op dat de biologische vader geen gekende familie had en de meeste goederen bij legaat aan de 

gemeente Saint-Emilion had nagelaten. Het Hof erkent wel dat de weigering om de leugenachtige 

erkenning te vernietigen en de afstamming t.a.v. de biologische vader te erkennen kan ingegeven zijn 

door de belangen van de biologische vader. Zelfs al heeft het kind een vitaal belang bij het 

achterhalen van de waarheid over een belangrijk deel van zijn persoonlijke identiteit, dan nog blijft 
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de geest van de noodzaak derden te beschermen bewaard, hetgeen de mogelijkheid om onder 

dwang aan een DNA-onderzoek onderworpen te worden kan uitsluiten (§ 62). Het Hof kwam in casu 

echter tot de vaststelling dat het hof van beroep op geen enkel ogenblik het recht van verzoeker om 

zijn afstamming te kennen en gevestigd te zien in overweging heeft genomen (§ 63). Volgens het Hof 

heeft het hof van beroep een doorslaggevend gewicht gehecht aan de belangen van de biologische 

vader dat niet volstaat om verzoeker van zijn rechten onder art. 8 EVRM te beroven (§§ 64-65). Ook 

plaatst het Hof een aantal bedenkingen bij de vaststelling van het gebrek in toestemming dat 

alleszins niet werd betwist door de biologische vader (§ 66). Ten slotte kwam het Hof tot de 

vaststelling dat er geen alternatieve manier bestond om de afstamming t.a.v. de biologische vader 

post mortem vast te stellen. Een DNA-onderzoek is post mortem niet mogelijk naar Frans recht en de 

biologische vader heeft het kind nooit officieel erkend aldus het hof van beroep (§ 67). Het Hof laakte 

dan ook het feit dat het hof van beroep in die omstandigheden op geen enkele manier rekening hield 

met het doorslaggevende bewijs van afstamming geleverd door het nietige DNA-onderzoek. Het was 

des te laakbaarder omdat de biologische vader tot op het tijdstip van zijn overlijden geen gekende 

familie had (§ 68). 

 

810. In de zaak-Odièvre2395 waren de omstandigheden volgens het Hof anders dan die van de 

zaak-Gaskin en de zaak-Mikulic, aangezien het in deze zaak ging om een natuurlijke moeder die het 

kind van bij de geboorte had afgestaan en uitdrukkelijk had verzocht dat de informatie omtrent de 

geboorte vertrouwelijk bleef (§ 43). Het belang van het kind bij het recht op identiteit moest worden 

afgewogen tegen het belang van de moeder om anoniem te blijven teneinde haar gezondheid bij de 

geboorte te beschermen in gepaste medische omstandigheden. Deze afweging was niet eenvoudig 

volgens het Hof, te meer daar het om twee volwassenen handelde. Bovendien moest er volgens het 

Hof ook rekening worden gehouden met het privéleven van de adoptieouders, van de natuurlijke 

vader en van zijn biologische verwanten (§ 44). Ten slotte was er ook nog het algemene belang in het 

geding, nu de Franse wetgever de bescherming van de gezondheid van moeder en kind tijdens de 

zwangerschap en de geboorte beoogt alsook abortussen - in het bijzonder illegale abortussen - en de 

achterlating van kinderen anders dan overeenkomstig de betrokken procedure tracht te vermijden (§ 

45). Na te hebben vastgesteld dat de Staten een beoordelingsmarge behouden over hoe de rechten 

beschermd door het Verdrag worden verzekerd voor iedereen die valt binnen hun jurisdictie (§ 47) 

en het feit dat verzoekster al toegang had tot de niet-identificerende informatie over haar 

biologische moeder en natuurlijke familie (§ 48), onderzocht het Hof de Franse wetgeving in het licht 

van de wet van 22 januari 20022396. Deze wet liet toe dat verzoekster via een onafhankelijk orgaan, 

mits toestemming van de geboorteouders, toch de identificerende gegevens kon verkrijgen. Volgens 

het Hof eerbiedigde de Franse wetgeving het billijke evenwicht tussen de onderscheiden belangen in 

het geding en is de Franse wetgever boven alles binnen zijn beoordelingsmarge gebleven (§ 49).2397 
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connaissance des origines personnelles et médiation" in G. TEBOUL (ed.), Procréation et droits de l’enfant, Droit et Justice 

nr. 57, Brussel, Bruylant, 2004, (95) 97-101. 
2397

 Zie voor een bespreking van wet n° 2002-93 in het licht van dit arrest: H. GAUMONT-PRAT, “La réforme du 22 janvier 
2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’état et l’arrêt de la Cour Européenne des droits 
de l’homme du 13 février 2003", Editions du Juris-Classeur mai 2003, 4-8 ; de auteur wijst op de waarde van het geheim en 
de draagwijdte ervan. Tevens wordt een evolutie aangegeven van een absoluut naar een relatief geheim; Zie verder ook P. 
MURAT, “L’accouchement sous X n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme”, (noot onder 
EHRM Odièvre/Frankrijk), Editions du Juris-Classeur mai 2003, 24-26; de auteur uit kritiek op de wijze waarop het Hof de 
zaak beoordeelt, inzonderheid het onvoorspelbare en discretionaire karakter. 
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Er werd evenmin een schending van art. 14 in samenhang met art. 8 EVRM aangenomen. Aan de 

kern van het verzoek lag de wens tot bekendmaking van de identiteit van de bio-fysiologische 

moeder hetgeen reeds onderzocht werd in het kader van art. 8 EVRM, en niet de wens om 

afstammingsbanden te vestigen met het oog op de verkrijging van erfrechten (§ 56).  

 

De kritiek op dit laatste arrest kon niet uitblijven. Maar liefst 7 van de 17 rechters onderschreven een 

dissenting opinion. Vooral de merkwaardige wending in de rechtspraak van het Hof en de niet-

overtuigende argumenten om af te wijken van de zaak-Gaskin en de zaak-Mikulic werden op de 

korrel genomen. Het is inderdaad eigenaardig dat in de zaak-Odièvre werd geoordeeld dat er geen 

onafhankelijke overheid een afweging moet maken tussen de onderscheiden belangen ingeval de 

geboorteouders weigeren om hun toestemming te verlenen2398, terwijl dit in de zaak-Gaskin en de 

zaak-Mikulic wel het geval was. Nochtans is het belang van verzoekster om de identiteit van haar 

geboorteouders te kennen zeker zo sterk als in voornoemde zaken.2399 Niettemin kan er op worden 

gewezen dat de feiten van de zaak-Odièvre zeer specifiek waren omdat het systeem van anoniem 

bevallen werd getoetst aan art. 8 EVRM. Het doel van het anoniem bevallen bestaat er precies in om 

de gezondheid en de veiligheid van het kind en de moeder te garanderen (§ 45).2400 Gelet op de 

specifieke omstandigheden van deze zaak, zijn sommige auteurs dan ook terecht van oordeel dat aan 

deze rechtspraak geen algemene draagwijdte mag worden gegeven.2401 

811. In de zaak-Jäggi2402 woog het Hof het vitale belang dat verzoeker had bij de vaststelling van 

de identiteit van de ouders af tegen het algemeen belang van rechtszekerheid, de belangen van 

derden bij de onschendbaarheid van het overleden lichaam en het recht op eerbied voor de doden (§ 

39). Het Hof merkte bij die belangenafweging allereerst op dat het belang bij de ontdekking van de 

identiteit van de ouders niet verdwijnt naarmate iemand ouder wordt, wel integendeel. In casu had 

verzoeker die 67 jaar oud was een daadwerkelijk belang daarbij, aangezien hij al heel zijn leven lang 

doorslaggevende informatie over dat onderwerp trachtte in te winnen (§ 40). Die last bracht volgens 

het Hof een mentaal en psychologisch lijden met zich mee, hoewel dit nog niet medisch werd 

aangetoond. Wat de belangen van de familie van de overledene betrof, merkte het Hof op dat zij 

geen enkele religieuze of filosofische grond voor verzet tegen het wegnemen van een DNA-staal 

aangaven, een maatregel die overigens weinig ingrijpend is. Bovendien was het de verzoeker die de 
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 S. MICHAUX, l.c., 331-337; J. VAN BROECK, l.c., nr. 23, 414-415; C. FORDER, noot onder EHRM Odièvre/Frankrijk, NJCM-

Bulletin 2003, (778) 783, nr. 5 : dit vormde de kern van de dissenting opinions. Vastgesteld werd immers dat zulk systeem 
een absoluut vetorecht verschaft aan de moeder die op discretionaire wijze afbreuk kan doen aan de rechten van het kind, 
de natuurlijke vader en zijn broers en zussen onder art. 8 EVRM; Vgl. M. VERHEYDE, “The protection of children’s rights by 
the European Court of Human Rights” in A. ALEN, H. BOSLY, M. DE BIE, I. DELENS-RAVIER, M. DELPLACE, C. HERMAN, D. 
REYNAERT, V. STAELENS, R. STEEL en M. VERHEYDE (eds.), The UN Children’s Rights Convention: theory meets practice, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, (107) 117, nr. 8; L. AZOUX BACRIE, “Accès à la connaissance des origines personnelles et 
médiation” in G. TEBOUL (ed.), Procréation et droits de l’enfant, reeks Droit et Justice nr. 57, Brussel, Bruylant, 2004, (95) 
103; de auteur geeft aan dat het arrest een theoretisch recht erkent, aangezien het geen middelen aanreikt om de 
onderscheiden belangen te verzoenen; N. GALLUS, “Les relations parentales et la jurisprudence récente de la Cour 
Européenne des droits de l’homme”, Rev.dr.ULB 2005, (13) 18 ; Vgl. R.J. BLAUWHOFF, Foundational Facts, Relative Truths. A 

comparative law study on children’s right to know their genetic origins, in European Family Law Series nr. 25, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, 83-84; Vgl. E. STEINER, “Desperately Seeking Mother-Anonymous Births in the European Court of Human 
Rights”, The Child and Family Law Quaterly 2003, nr. 15, 425-448. 
2399

 Dissenting Opinion bij het arrest Odièvre/Frankrijk, nr. 19. 
2400

 Ook dit argument gaat, m.i. terecht, volgens de rechters met een dissenting opinion niet op. Het is statistisch niet 
aangetoond dat in Staten die niet het systeem van anoniem bevallen kennen, er meer abortussen of kindermoorden 
zouden plaatsvinden. Zie: Dissenting opinion bij het arrest Odièvre/Frankrijk, nr. 9. 
2401

 J. VAN BROECK, l.c., p. 415, nr. 24 en de aldaar aangehaalde referenties. 
2402

 EHRM nr. 58757/00, 13 juli 2006 (Jäggi/Zwitserland). 
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duur van het graf had laten verlengen, zodat normaal de resten van de overledene reeds verstrooid 

waren op het tijdstip van het verzoek. In ieder geval zou het lijk worden opgegraven in 2016. Het 

recht om in vrede te rusten was daarom slechts tijdelijk beschermd (§ 41). Ook het privéleven van de 

overledene werd door het nemen van een DNA-staal niet op bezwarende (‘adversely’) wijze geraakt 

door dergelijk verzoek na overlijden (§ 42). Ten slotte volstond ook de bescherming van de 

rechtszekerheid op zichzelf niet, aangezien de vaststelling van het ouderschap enkel de verzoeker 

raakte. De erkenning van het biologische vaderschap had geen impact op het geboorte-, overlijdens- 

en huwelijksregister (§ 43). De Staat had bijgevolg een slechte afweging van belangen gemaakt en 

aldus het recht op privéleven van verzoeker miskend. In casu had meer gewicht gehecht moeten 

worden aan het recht op identiteit van verzoeker. 

 

812. In de zaak-Phinikaridou2403 paste het Hof het beginsel ontwikkeld in het arrest-Kroon toe. 

Voor de belangenafweging volstaat het te verwijzen naar Supra, nr. 712.  

 

813. Verder woog het Hof in de zaak-Nylund2404 het belang van verzoeker bij de vaststelling van 

zijn biologisch vaderschap af tegen het belang van rechtszekerheid en de bescherming van familiale 

banden. Daarbij oordeelde het Hof dat het gerechtvaardigd is om meer belang te hechten aan het 

belang van het kind en van de familie waarin het leefde, dan aan het belang van verzoeker om 

zekerheid te verkrijgen over zijn biologisch vaderschap. Bovendien merkte het Hof in casu op dat het 

kind eens de leeftijd van 15 jaar bereikt, voor zichzelf kon beslissen of het zijn belang dient om een 

vaderschapsprocedures in te leiden of niet. Deze mogelijkheid leidde evenwel niet tot het besluit dat 

een vordering door een persoon buiten zijn familie toegelaten zou moeten worden, in het bijzonder 

ingeval dit besluit het kind, de facto, zou beletten om later zelf daarover een beslissing te treffen. 

Bijgevolg had de Staat in casu een juiste evenwichtsoefening gemaakt.  

 

Dit was echter niet het geval in de zaak-Kruskovic2405 waar de biologische vader juridisch 

handelingsonbekwaam was en over geen enkele mogelijkheid beschikte om een afstammingsband 

met het kind te vestigen noch door erkenning noch door een afstammingsprocedure en dit hoewel 

hijzelf en de moeder het eens waren over het biologische vaderschap (§§ 35-36). Hoewel de 

biologische vader een verklaring aflegde, was deze zonder gevolg gelet op diens 

handelingsonbekwaamheid. Zelfs de wettelijke voogd werd niet uitgenodigd. De erkenning en 

registratie van het vaderschap waren nochtans van vitaal belang voor de biologische vader. Zelfs van 

de bevoegde sociale dienst kreeg verzoeker geen ondersteuning (§ 37). Nochtans was deze dienst 

wel bevoegd om dergelijk verzoek in te dienen. In dat geval is de verzoeker echter verwerende partij 

hoewel in casu hijzelf een afstammingsband gevestigd wilde zien (§ 38). De sociale dienst beschikte 

over de grootste discretionnaire bevoegdheid om dergelijke procedure op te starten (§ 39). Bijgevolg 

werd verzoeker juridisch aan zijn lot overgelaten totdat er een procedure was opgestart. Verzoeker 

beschikte ook over geen middelen om de bevoegde instanties te dwingen dergelijke procedure op te 

                                                           
2403

 EHRM nr. 23890/02, 20 december 2007 (Phinikaridou/Cyprus). 
2404

 EHRM nr. 34308/96, beslissing van 29 juni 1999 (Nylund/Finland); Vgl. EHRM nr. 27145/95, beslissing van 30 maart 
1999 (Tiziana Pipoli/Italië). In casu wees het Hof het verzoek van mevrouw Pipoli, ingesteld namens haar kinderen die door 
verschillende families geadopteerd werden, op grond van het feit dat de kinderen als verwanten een belang hadden om 
samen op te groeien en details over het leven van de moeder vast te stellen, af. Het Hof oordeelde dat het recht op 
identiteit afgewogen is geworden tegen het recht om in een stabiele en gepaste familiale omgeving op te groeien, er niet in 

concreto werd aangetoond dat de kinderen emotioneel leden onder het gebrek aan kennis en er daarenboven geen 
indicaties waren dat de adoptieouders niet het belang van de kinderen in acht hadden genomen.  
2405

 EHRM nr. 46185/08, 21 juni 2011 (Kruskovic/Kroatië). 
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starten. Er verstreken dan ook 2,5 jaar tussen de verklaring van biologisch vaderschap en de 

opstarting van de procedure (§ 41). Volgens het Hof was dit noch in het belang van de verzoeker 

noch in dat van het kind. Ook een buitenhuwelijks kind heeft immers een vitaal belang bij de 

ontvangst van informatie noodzakelijk om de waarheid te ontdekken over een belangrijk deel van 

diens persoonlijke identiteit, dat is, de identiteit van diens biologische ouders (§ 41). Bijgevolg was er 

geen billijk evenwicht gevonden tussen het algemeen belang van bescherming van personen die niet 

juridisch bekwaam zijn om verklaringen af te leggen die zichzelf of anderen kunnen schaden en het 

belang van verzoeker om zijn vaderschap erkend te zien (§ 42). Voor zover nodig wees het Hof er nog 

op dat het 2,5 jaar geduurd heeft alvorens de bevoegde instantie op het verzoek van de biologische 

vader inging om een procedure op te starten waardoor de Staat toeliet dat er een situatie ontstond 

waarin de eis van de verzoeker en de moeder volledig genegeerd werden zonder schijnbaar enige 

reden (§ 43). In die omstandigheden oordeelde het Hof dat de Staat tekortschoot in diens positive 

verplichting om het recht op eerbied van privé- gezins- en familieleven van verzoeker te waarborgen 

(§ 44).  
 

814. Ten slotte oordeelde het Hof in de zaak-Turnali2406 dat verzoekster niet de termijn op zich 

voor het instellen van een vordering naar vaderschap betwistte die ingegeven was om redenen van 

rechtszekerheid en de goede werking van het gerecht, maar de aard er van. Onder het nieuwe recht 

kon die termijn immers overschreden worden omwille van omstandigheden die een vertraging 

konden rechtvaardigen. Verzoekster kon echter geen gebruik maken van deze bepaling; daardoor 

werd volgens het Hof haar recht op privéleven geschonden. Het Hof lijkt er impliciet van uit te gaan 

dat het samenvallen van de procedure tot vaststelling van louter het genetische vaderschap met de 

procedure tot vestiging van een juridische afstammingsband met o.a. erfrecht tot gevolg geen 

argument kan zijn om bij onontvankelijkheid van laatstgenoemde procedure wegens het verstrijken 

van de verjaringstermijn specifiek ingegeven in het licht van de juridische gevolgen die 

laatstgenoemde procedure genereert, eerstgenoemde vordering ook meteen onontvankelijk te 

verklaren. Op die manier zou elke mogelijkheid tot het kennen van de afstamming van het kind 

ontnomen worden.2407 

 

6. Besluit 

 

815. Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat het recht op kennisname van de identiteit van de 

geboorteouders het privéleven2408 van een persoon raakt en beschermd wordt door art. 8 EVRM. 

Behoudens in de zeer specifieke situatie van de anonieme bevalling, moet iedere weigering tot 

kennisname door een onafhankelijke instantie kunnen worden getoetst. Deze instantie weegt alle 

belangen in het geding tegenover elkaar af. Het verzoek kan slechts worden afgewezen indien de 

andere betrokkenen aantonen dat hun recht op bescherming van privéleven en/of gezins- en 

                                                           
2406

 EHRM nr. 4914/03, 7 april 2009 (Turnali/Turkije).  
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 Zie ook § 52: “A cet égard, elle rappelle avoir conclu en l’espèce à la violation de l’article 8 du fait que le rejet de la 

demande de la requérante l’a privée de toute possibilité de connaître son ascendance. Cependant, elle ne saurait spéculer 

sur l’issue qu’aurait connue la demande si elle avait été examinée au fond." 
2408

 Bij ontstentenis van (potentieel) gezins- en familieleven wordt de situatie beoordeeld in het licht van het privéleven dat 
het verlangen van één der partijen om een relatie tot stand te brengen omvat, zie C. FORDER, “Accouchement sous X”, 
(noot onder Hof Mensenrechten, Odièvre t./ Frankrijk) NJCM-Bulletin, 2003, (778) 779, nr. 2. 
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familieleven op buitenproportionele wijze zou worden geschonden door de uitoefening van dit 

recht.2409  

 

Ook de genetische vader heeft een recht op identiteit teneinde zekerheid te verkrijgen over het 

bestaan van een genetische band met een bepaald kind. Dit recht is evenmin absoluut. Opnieuw is 

een belangenafweging noodzakelijk. In het bijzonder dient voorrang verleend te worden aan het 

belang van het minderjarige kind om zelf te oordelen of het de identiteit van zijn genetische vader 

wil kennen, het belang van de rechtszekerheid en de bescherming van familiale banden. Een absolute 

regel die de biologische vader verhindert om louter het bestaan van een biologische band in rechte 

te laten vaststellen lijkt dan ook verenigbaar met art. 8 EVRM.2410 Bij ontstentenis van (potentieel) 

gezins- en familieleven geldt dit ook voor de vaststelling van het juridische vaderschap, desgevallend 

na eerst het bestaande juridisch vaderschap te hebben betwist. Wordt het biologische vaderschap 

niet betwist en bestaat er (potentieel) gezins- en familieleven, dan mag de Staat niet op absolute 

wijze verhinderen dat het biologische vaderschap juridisch wordt vastgesteld en erkend zelfs indien 

de biologische vader juridisch handelingsonbekwaam is.  

 

816. Zelfs indien een systeem van anoniem bevallen wordt ingevoerd, dan nog lijkt het er op dat 

de persoon die op zoek is naar de identiteit van zijn geboorteouders het recht moet hebben om 

minstens een aantal niet-identificerende gegevens te verkrijgen. Het EHRM hield met deze 

vaststelling uitdrukkelijk rekening bij de beoordeling van de verenigbaarheid met art. 8 EVRM (Supra, 

nr. 807). Gelet op de wankele meerderheid en de felle kritiek in de rechtsleer is het bovendien niet 

uitgesloten dat het EHRM naar de toekomst toe ook bij anoniem bevallen oordeelt dat het kind, bij 

weigering, via een belangenafweging door een onafhankelijke instantie, de identificerende gegevens 

van zijn geboorteouders moet kunnen verkrijgen.  

 

Uit de rechtspraak van het Hof valt niet uitdrukkelijk af te leiden dat onder “geboorteouders” ook de 

donor van gameten of het embryo (de “genetische ouder”) moet worden begrepen. De ruime 

interpretatie van het ‘privéleven’, laat echter uitschijnen dat ook gegevens omtrent de identiteit van 

de genetische ouder die donor is daaronder kunnen vallen (Supra, nr. 796).2411 Hoewel er nog geen 

studies bekend zijn over de gevolgen van de anonimiteit van de donor op de mentale stabiliteit van 

het kind, staat echter wel vast dat sommige kinderen die op de hoogte zijn van het feit dat ze 

verwekt werden door middel van medisch begeleide voortplanting met donorgameten de behoefte 

hebben om de identiteit van de genetische ouders te kennen, net zoals adoptiekinderen en kinderen 

bevallen zonder juridische moeder (anoniem) de behoefte hebben om hun biologische ouders 

(geboorteouders) te kennen.2412 

817. De arresten-Mikulic, Jevremovic, Kalacheva, Phinikaridou, Turnali en Pascaud tonen aan dat 

er een nauwe verbondheid bestaat tussen de bepaling van de juridische banden tussen twee 

personen en de bepaling van de identiteit in de betekenis van de genetische band die tussen beiden 
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 J. VAN BROECK, l.c., 415, nr. 25; Zie in dezelfde zin ook Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders, Advies van de Raad 
van State nrs. 39.474/AV t.e.m. 39.478/AV en 39.525/AV, Parl.St. Senaat, nr. 3-417/3, Advies van de Raad van State, nr. 95. 
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 Vgl. R.J. BLAUWHOFF, Foundational Facts, Relative Truths. A comparative law study on children’s right to know their 

genetic origins in European Family Law Series nr. 25, Antwerpen, Intersentia, 2009, 98. 
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 Vgl. Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders, Advies van de Raad van State nrs. 39.474/AV t.e.m. 39.478/AV en 
39.525/AV, Parl.St. Senaat, nr. 3-417/3, nr. 93. 
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 Parl.St. Senaat, nr. 3-559/2, Hoorzitting met prof. Brewaeys, Verslag namens de werkgroep bio-ethiek, 4-6. 
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al dan niet bestaat. In alle vijf de zaken kan aangenomen worden dat het voorwerp van de vordering 

niet beperkt bleef tot de loutere vaststelling van de ‘identiteit’ van de genetische ouder, maar ook 

tot oogmerk had om rechtsgevolgen (aanknoping) te genereren. In de arresten-Mikulic, Jevremovic 

en Kalacheva werd er duidelijk op gewezen dat de rechtbank die over een afstammingsvordering tot 

vaststelling van het vaderschap moet oordelen bijzondere aandacht moet besteden aan het belang 

van het kind in het geding. Dit belang bestaat er inzonderheid in om snel en ondubbelzinnig 

uitsluitsel te krijgen over het genetische vaderschap van de beweerde vader.2413 In het arrest-

Pascaud is duidelijk geworden dat onder het recht op identiteit zowel de kennis als de vaststelling 

van de echte afstamming begrepen wordt.2414 

 

De arresten-Odièvre, Nylund en Jäggi tonen nochtans aan dat het recht op identiteit ook zonder de 

bepaling van de juridische relatie geëerbiedigd kan worden. Uit het arrest-Jäggi volgt zelfs dat na 

overlijden van de genetische vader duidelijk moet blijken dat dit de doorslaggevende beweegreden is 

van de vordering om binnen het toepassingsbereik van art. 8 EVRM te vallen2415, hoewel de zaak-

Turnali dit enigszins lijkt de relativeren. Dit geldt althans voor zover de loutere vaststelling van het 

genetische vaderschap niet afzonderlijk in rechte gevorderd kan worden.2416 Tijdens het leven van de 

genetische vader mag volgens het arrest-Phinikaridou de vordering de vestiging van een juridische 

relatie tot gevolg hebben en wordt aangenomen dat ze de bepaling van de identiteit tot voorwerp 

heeft (Supra, nr. 798).  

 

In de arresten-Phinikaridou, Turnali, Mikulic en Jäggi handelde het om de vaststelling van de 

identiteit van de genetische vader. In het arrest-Odièvre handelde het om de vaststelling van de 

identiteit van de bio-fysiologische moeder. In het arrest-Nylund trachtte een man het bestaan van 

een biologische band met een bepaald kind in rechte te laten vaststellen.  

 

818. In de lijn van het arrest-Phinikaridou laat het Belgische recht een gerechtelijk onderzoek naar 

vaderschap toe uiterlijk totdat het kind de leeftijd van 48 jaar heeft bereikt, althans bij ontstentenis 

van bezit van staat. Op die manier kan het kind juridisch laten vaststellen wie zijn genetische vader is. 

De vordering heeft echter tegelijk de vestiging van een afstammingsband tot doel. De vraag rijst of 
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 Zie bv. EHRM nr. 3451/05, 7 mei 20090 (Kalacheva/Rusland), § 36: “The Court recalls that, according to Article 8 of the 

Convention, in ruling on an application to have paternity established, the courts should have special regard to the best 

interests of the child at issue (…). In the instant case the best interest of the child implicated an unambiguous answer on 

whether or not A. was her father”. Merk op dat het Hof dit in abstracto aannam. Uit geen enkel opgesomd feit kon dit in 

concreto blijken.  
2414

 EHRM nr. 19535/08, 16 juni 2011 (Pascaud/Frankrijk), §§ 59 en 63: “La Cour considère que le droit à l’identité, dont 

relève le droit de connaître et de faire reconnaître son ascendance, fait partie intégrante de la notion de vie privée” en 

verder moet bij de beoordeling rekening gehouden met “(…) le droit du requérant à connaître son ascendance et à voir 

établie sa véritable filiation”.  
2415

 In het arrest (§ 26) werd duidelijk het onderscheid met de zaak-Haas (zie §§ 42-42 EHRM nr. 36983/97, 13 januari 2004 
(Haas/Nederland)) beklemtoond: “the proceedings brought by the applicant were intended solely to establish the biological 

ties between him and his putative father and did not in any way concern his inheritance rights”.  
2416

 “A cet égard, la Cour estime que le fait que la requérante espérait non seulement établir sa filiation paternelle mais aussi 

bénéficier de l’héritage de son père présumé ne saurait suffire pour justifier la privation de toute possibilité d’établir son 

ascendance. A cet égard, il convient de noter que, dans l’affaire Haas précitée (§ 44), Mme Haas avait la possibilité de 

solliciter une déclaration judiciaire de paternité, indépendamment de la procédure ayant trait au droit à l’héritage. Or, dans 

la présente affaire, les jurisdictions internes ont qualifié l’action en constatation de paternité introduite par la requérante 

d’action en recherche de paternité et l’ont rejetée définitivement. Il ne ressort pas du dossier ou des observations du 

Gouvernement (…) que l’intéressée disposait d’autres voies de recours pour demander l’établissement de sa filiation 

paternelle." (§ 34).  
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het recht op eerbied voor het privéleven (art. 8 EVRM) vereist dat een persoon een vordering tot 

vaststelling van zijn genetische identiteit kan instellen ongeacht de bepaling van de juridische relatie. 

In het Belgische recht bestaat daar actueel geen grondslag voor. In het licht van de arresten-Jäggi en 

Nylund luidt het antwoord positief. Het Hof woog in die zaken immers de belangen van de 

betrokkene bij de uitoefening van dit recht af tegen het algemeen belang en de andere private 

belangen in het geding. A fortiori dient aangenomen te worden dat de betrokkene minstens de 

gelegenheid moet hebben gekregen om een vordering daartoe in te leiden. In de zaak-Jäggi woog 

het belang van de betrokkene daarenboven door op de andere belangen in het geding. Het Belgische 

recht vertoont op dit punt aldus een hiaat en is derhalve wellicht strijdig met art. 8 EVRM en wellicht 

ook art. 6.1 EVRM.  

 

819. In het interlandelijke adoptierecht is de bekendmaking van de identiteit van de 

oorspronkelijke ouders uitdrukkelijk geregeld. De wetgever zorgde er in het kader van het 

interlandelijke adoptierecht ter uitvoering van het Haags Adoptieverdrag voor dat identificerende en 

niet-identificerende gegevens omtrent de herkomst van een kind worden bewaard en door de 

betrokkene, overeenkomstig de Belgische wet, kunnen worden geconsulteerd (art. 368-6 BW).2417  

 

Uit het Haags Adoptieverdrag volgt evenwel niet dat het recht om zijn persoonlijke oorsprong te 

kennen een fundamenteel recht voor het individu is. Het Belgische recht evolueert wel in die zin.2418 

Er werd zelfs geen rekening gehouden met de wens tot anonimiteit van de oorspronkelijke 

ouders.2419 

820. In het kader van MBV dient er vooraf op gewezen te worden dat de mededeling van de 

verwekking door middel van een gedoneerd embryo of gedoneerde gameten aan het kind een zaak is 

van de wensouders. Er bestaat geen enkele wettelijke verplichting om het kind te informeren2420, 

noch valt dergelijke verplichting af te leiden uit het EVRM. Indien het kind het niet weet, zullen er 

wellicht weinig problemen in dit verband rijzen. Anders is de situatie ingeval het kind werd geboren 

binnen een lesbische relatie en het aldus steeds op de hoogte is, alsook indien het door derden werd 

geïnformeerd.  

 

Buiten de situatie van de bekende donor van gameten, laat de MBV-wet enkel toe dat medische 

informatie van de donor wordt verstrekt aan de wensouder(s) op het moment dat zij een keuze 

maken of later, voor zover de gezondheid van het kind het vereist, aan de huisarts (zie art. 36 en 65 

                                                           
2417

 Artikel 30 van het Verdrag inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van 
de interlandelijke adoptie, gedaan te Den Haag op 29 mei 1993, geratificeerd bij wet van 24 juni 2004, BS 6 juni 2005; Zie 
voor de concrete uitwerking op Vlaams niveau: art. 26 Decreet van 15 juli 2005 tot regeling van de interlandelijke adoptie 
van kinderen, BS 16 september 2005. 
2418

 Zie uitgebreid: V. PROVOST, “Le droit de connaître ses origines personnelles: une évidence qui n’en est (peut-être) pas 
une”, J.dr.jeun. 2007, (18) 26-28; C. CASTELEIN, l.c., 9-10. 
2419

 F. SWENNEN, “De juridische gevolgen van de adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de 

interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (123), 134-135. 
2420

 H. NYS, “Geneeskunde. Recht en medisch handelen” in APR, Mechelen, E. Story-Scientia, 2005, nr. 480 en de aldaar 
aangehaalde referenties; Parl.St. Senaat, nr. 3-559/2, Hoorzitting met prof. Brewaeys, Verslag namens de werkgroep bio-
ethiek, 9; zie internationaal: F. SHENFIELD, “Don de gamètes et d’embryons – L’anonymat du don en question: la position 
Brittanique” in G. TEBOUL (ed.), Procréation et droits de l’enfant, reeks Droit et Justice nr. 57, Brussel, Bruylant, 2004, (109) 
111; zie verder in die zin ook de adviezen nrs. 19 en 29 inzake gameten- en embryodonatie van het Raadgevend Comité 
voor Bio-ethiek van België. Een strekking binnen het Comité is van oordeel dat het wenselijk is om de ouders te stimuleren 
de omstandigheden van verwekking zo snel mogelijk aan hun kind mee te delen. 
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MBV-wet). Het kind heeft aldus geen enkel recht op kennisname noch van de niet-identificerende 

gegevens noch van de identificerende gegevens van de donor.  

Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat de nieuwe regelgeving de toets aan het EVRM kan doorstaan. Geen 

enkel gegeven van de donor mag immers aan het kind worden meegedeeld. Enkel medische 

informatie kan worden meegedeeld, maar dan enkel - en voor zover als nodig - door tussenkomst 

van de huisarts of de wensouders. Daar waar in het licht van het EVRM nog aangenomen kan worden 

dat de keuze om de identificerende gegevens van de donor op absolute wijze niet kenbaar te maken 

aan het kind (alsnog) behoort tot de ruime appreciatiemarge van de lidstaat bij ontstentenis van een 

consensus tussen de lidstaten2421, lijkt het evenwel een onevenredige aantasting van het recht op 

privéleven van het kind om zelfs de niet-identificerende gegevens van de donor op absolute wijze 

geheim te houden. Het EHRM hield bij het arrest-Odièvre uitdrukkelijk rekening met het feit dat 

verzoekster een aantal niet-identificerende gegevens van haar geboortemoeder kon verkrijgen. 

Welnu, het belang dat een geboortemoeder heeft bij de geheimhouding van haar identiteit ingeval 

zij een beroep deed op anoniem bevallen weegt zwaarder dan het belang dat een donor heeft bij het 

geheimhouden van zijn identiteit. De gezondheid en veiligheid van de geboortemoeder en het kind 

staan immers op het spel. A fortiori moet het voor het kind vanaf een bepaalde leeftijd ook mogelijk 

zijn om zelf de medische gegevens alsook – minstens - een aantal niet-identificerende gegevens van 

zijn genetische ouder, op verzoek, te kunnen verkrijgen.2422 Het argument dat het aantal kandidaat-

donoren zou dalen houdt hier geen steek. De donor blijft anoniem. Evenmin kan worden 

geargumenteerd dat aan het kind nog meer schade zou worden berokkend. Ook dat werd 

wetenschappelijk immers nog niet bewezen.  

In ieder geval is er een tendens waarneembaar naar meer erkenning van het belang dat iedere 

persoon heeft bij de kennis over zijn wordingsgeschiedenis.2423 Voor de zelfontplooiing van de mens 

blijkt het fundamenteel te zijn dat hij het verhaal achter zichzelf kent.2424 Adoptiekinderen gaan op 

zoek naar hun geboorteouders, kinderen wier moeder anoniem is bevallen gaan op zoek naar hun 

                                                           
2421

 Er is wel een tendens naar de erkenning van dit recht. Onder meer Nederland (Wet van 25 april 2002, Stb. 2002, 240) 
alsook Zweden, Duitsland (Bundesverfassungsgericht 31 januari 1989, zie E. WENNER, l.c., 798 en 804-805, die er evenwel 
op wijst dat de gegevens van de donor vaak worden vernietigd zodat hij de facto anoniem blijft, aangezien er geen 
registratieverplichting bestaat; T. RAUSCHER, “§ 1592 BGB” in J. VON STAUDINGERS, Kommentar zum Bürgerlichen 

Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Buch 4. Familienrecht §§1589-1600
e
 (Abstammung), Berlijn, Sellier-

de Gruyter, 2004, 230-231, nrs. 15-16), Oostenrijk en Zwitserland wordt dit recht erkend (zie Raad van Europa, “Assistance 
medicale à la procreation et protection de l’embryon humain Etude comparative sur la situations dans 39 pays”, CDBI/INF 
(98) 8, 2 juni 1998, 123-124 en 135-136); In het Verenigd Koninkrijk werd een enquête gehouden over de anonimiteit van 
het donorschap en het recht op kennis van de identiteit van de genetische ouders van het kind. Het resultaat was dat een 
overgrote meerderheid van oordeel is dat een kind het recht moet hebben om een aantal niet-identificerende gegevens 
van de donor te kennen. Over de kennisname van de identiteit van de donor zelf moet verder onderzoek plaatsvinden. 
Alleszins wou de Britse overheid ook een vrijwillig contactregister aanleggen waardoor donoren en zij die verwekt zijn door 
middel van gedoneerde gameten eventueel contact met elkaar kunnen opnemen of met hun halfbroers en halfzussen, zie: 
F. SHENFIELD, “Don de gamètes et d’embryons – L’anonymat du don en question: la position Britannique” in G. TEBOUL 
(ed.), Procréation et droits de l’enfant. Droit et Justice 57, Brussel, Bruylant, 2004, (109) 112-114. Inmiddels werden deze 
voorstellen omgezet in wetgeving door de Human Ferilisation and Embryology Authority (Disclosure of Donor Information) 

Regulation 2004 (No. 1511), in werking getreden op 1 juli 2004.  
2422

 Vgl. M.-N. VEYS, l.c., 411, nr. 43. 
2423

 Zie over deze tendens in de wetgeving van sommige Europese landen: Wetsvoorstel houdende regeling inzake het 
verzamelen, bewaren, implanteren en beheer van gegevens over menselijk celmateriaal, Toelichting, Parl.St. Senaat, nr. 3-
1011/1, 2 e.v.; Advies nr. 27 van 8 maart 2004 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek van België betreffende de 
donatie van sperma en eicellen, 43; Vgl. A. VAN DER LINDEN en P. VLAARDINGERBROEK, “De kansen en risico’s van 
adoptie”, FJR 2003, (104) 105-108. 
2424

 V. PROVOST, “Le droit de connaître ses origines personnelles : une évidence qui n’en est (peut-être) pas une", Journ. dr. 

jeun. 2007, afl. 263, (18) 18-21. 
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moeder, kinderen geboren door middel van medisch begeleide voortplanting gaan op zoek naar hun 

genetische ouders, enz. De zoektocht van de eerste twee categorieën van kinderen werd in het 

Belgische recht gehonoreerd door een recht op identiteit. Wellicht volgt laatstgenoemde categorie 

binnen een afzienbare tijd.2425 Minstens moet bij weigering de mogelijkheid bestaan dat een 

onafhankelijke instantie de onderscheiden belangen in het geding afweegt en oordeelt welk belang 

het zwaarste doorweegt. 

§ 5. Nieuw en anders samengestelde gezinnen en de vestiging van gezag 

A. Recht van bewaring 

1. Beginsel 

821. Het Hof past bij de toekenning van het recht van bewaring in de situatie waarin de kinderen 

verblijven bij de gelijkslachtige partner van hun overleden moeder en de vader de afgifte vordert 

(impliciet) ook het beginsel toe van de positieve verplichting die op de Staat rust om daar waar er 

banden van gezins- en familieleven bestaan, te handelen op een manier die er toe leidt dat deze 

banden kunnen worden ontplooid en aldus maatregelen te treffen met het oogmerk om ouder(s) en 

kind te herenigen. Het wederkerige genot tussen een ouder en een kind van elkaars gezelschap 

vormt immers een fundamenteel element van het gezins- en familieleven (Supra, nr. 732). De 

beslissing die dit weigert in te willigen, vormt een inmenging in de eerbiediging van het gezins- en 

familieleven van de vader.2426  

 

Opnieuw wordt de focus gelegd op de noodzaak van deze maatregel in een democratische 

samenleving (vgl. Supra, nr. 732). De redenen om deze maatregel te rechtvaardigen moeten relevant 

en toereikend zijn om het wettige doel te bereiken, nl. de bescherming van de gezondheid en de 

zedelijkheid alsook de rechten en vrijheden van de kinderen. Overwegingen aangaande het belang 

van het kind zijn in dit soort van zaken van doorslaggevend belang. Het Hof wijst er opnieuw op dat 

de nationale overheden het voordeel van direct contact met de betrokkenen genieten en het Hof 

niet tot taak heeft deze overheden in de uitoefening van hun verantwoordelijkheden te vervangen, 

maar eerder om de beslissing genomen door deze authoriteiten binnen hun 

beoordelingsbevoegdheid te herzien in het licht van het Verdrag (Supra, nr. 733).2427  

2. Beoordelingsruimte 

822. Zoals hoger aangegeven (Supra, nr. 733), beschikt de Staat over een ruime appreciatiemarge 

bij de beoordeling van zaken aangaande het recht van bewaring.2428 Voor verdere beperkingen van 

de ouderlijke rechten, zoals het omgangsrecht, en de juridische bescherming van de rechten van 

ouders en kind op een daadwerkelijk genot van hun familieleven is echter een striktere 

                                                           
2425

 Reeds eind de jaren ’80 werd de vraag opgeworpen of het Belgisch recht het bestaan van de dualiteit tussen het 
genetische ouderschap en het sociale ouderschap niet moet erkennen: X. DIJON, l.c., 100-101 en 109; P. SENAEVE, 
“Juridische implicaties van nieuwe ontstaansvormen van menselijk leven”, l.c., kol. 641-642, § 38 en kol. 645-646, § 54, die 
dit toen evenwel negatief beantwoordde; E. GULDIX, “Juridische aspecten van medisch begeleide voortplanting. Het recht 
op een kind” in verslag van het Internationaal colloquium over de juridische aspecten van medisch begeleide 
voortplantingstechnieken onder de bescherming van de Secretaris-generaal van de raad van Europa, georganiseerd op 4-5 
mei 1987 te Brussel, Belgisch Staatsblad 1988, (93) 141-143.  
2426

 EHRM nr. 18249/02, 9 mei 2006 (C./Finland), § 51. 
2427

 EHRM nr. 18249/02, 9 mei 2006 (C./Finland), § 52. 
2428

 EHRM nr. 18249/02, 9 mei 2006 (C./Finland), § 53. 
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terughoudendheid geboden. Verdere beperkingen houden immers het gevaar in dat de familiale 

relaties tussen een jong kind en één of beide ouders daadwerkelijk worden verbroken.2429 

 

3. Relevant en toereikend 

823. Bij de beoordeling of de maatregel relevant en toereikend is, onderzoekt het Hof of er een 

billijk evenwicht is bereikt tussen de belangen van het kind en dat van de ouders en of er tijdens deze 

evenwichtsoefening bijzonder gewicht werd gehecht aan het belang van het kind dat, afhankelijk van 

de aard en ernst ervan, dat van de ouders kan overstijgen. In het bijzonder kan een ouder geen 

beroep doen op art. 8 EVRM om maatregelen uit te lokken die de gezondheid of de onwikkeling van 

het kind kunnen schaden (vgl. Supra, nr. 748).2430 

 

In de zaak-C diende het Hof na te gaan of de beslissing die het recht van bewaring (‘custody’) liet bij 

de partner van de vooroverleden moeder i.p.v. het toe te kennen aan de vader die erom verzocht, 

een billijk evenwicht had bereikt in het belang van het kind. Het Hof stelde vast dat terwijl veel 

gewicht gehecht moest worden aan de rechten van de vader omwille van het feit dat hij de ‘vader’ is, 

deze procedure de verderzetting vormde van een aantal voorheen bitter uitgevochten procedures 

inzake het recht van bewaring tussen vader en moeder waarbij de kinderen betrokken waren. 

Bovendien diende rekening te worden gehouden met het feit dat de kinderen reeds lange tijd 

leefden bij de partner van de overleden moeder.  

Het Hof onderzocht vervolgens of de beslissing werd gedragen door relevante redenen die 

toereikend waren. Om de ‘toereikendheid’ van de maatregelen te beoordelen in het licht van art. 8, § 

2 EVRM, diende volgens het Hof onderzocht te worden of het besluitvormingsproces, bekeken in zijn 

geheel, de vader de vereiste bescherming van zijn belangen bood (§ 56). De lagere hoven en 

rechtbanken oordeelden dat niettegenstaande het afgelopen en voortdurende sarcasme tussen de 

volwassenen dat zijn tol eiste bij de kinderen, de verzoeker in geen enkele manier ongeschikt was als 

vader of niet in staat zou zijn om voor hen te zorgen en hun belangen eerst te plaatsen. Het 

omgangsrecht van de vader met de kinderen verliep daarenboven zonder veel moeilijkheden toen de 

moeder nog leefde en het bewijsmateriaal voorgelegd tijdens de procedures toonde aan dat de 

relatie tot de kinderen in zijn geheel zelfs goed en constructief was. Om die reden werd het recht van 

bewaring door deze rechtbanken toegekend aan de vader, overwegende dat het later negatieve 

beeld dat de kinderen ophingen, was ingegeven door de partner van de moeder en het conflict 

tussen de volwassenen en niet kon worden beschouwd als bepalend voor hun belangen (§ 56).  

Het hoogste gerechtshof (‘Supreme Court’) hervormde deze beslissing en kende het recht van 

bewaring toe aan de partner en dit louter op grond van het doorslaggevende belang dat werd 

gehecht aan de wensen van de kinderen die ouder waren dan 12 jaar. Het EHRM erkende dat 

algemeen aanvaard wordt dat rekening wordt gehouden met de wensen van kinderen in dergelijke 

procedures. Praktisch bekeken kan er een punt komen waarop het zinloos, zelfs contraproductief of 

schadelijk is, om een kind onder dwang trachten zich te conformeren aan een situatie waar hij of zij, 

zich om welke reden ook, tegen verzet. Alle rechtbanken waren het in casu eens over de 

vastberadenheid en kracht van de kinderen hun visie. Om die reden was de beslissing van het 

hoogste gerechtshof gedragen door relevante motieven (§ 57). Echter hechtte dit gerechtshof, in 
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 EHRM nr. 18249/02, 9 mei 2006 (C./Finland), § 60. 
2430

 EHRM nr. 18249/02, 9 mei 2006 (C./Finland), § 54. 
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tegenstelling tot de lagere rechtbanken, doorslaggevend belang aan de mening van de kinderen 

zonder andere relevante factoren, zoals de rechten van verzoeker als vader, in acht te nemen. 

Hierdoor verleende het gerechtshof een onvoorwaardelijk vetorecht aan de kinderen die beide de 

leeftijd van 12 jaar hadden bereikt. Bovendien kwam het hof tot deze beslissing zonder hoorzittingen 

te houden waarop het de partijen kon uitnodigen de zaak op te helderen of zonder enige stappen te 

ondernemen tot opheldering, door middel van verder bewijs of meningen van deskundigen, van 

enerzijds de uiteenlopende opvattingen over het bewijs en anderzijds of door een beslissing in het 

voordeel van verzoeker grotere schade zou berokkend worden aan het welzijn van de kinderen dan 

door een beslissing in het voordeel van de partner van de moeder hetgeen daadwerkelijk tot gevolg 

zou hebben dat de relatie met hun vader volledig werd doorbroken. Om die reden oordeelde het 

EHRM dat de beslissing werd getroffen op een manier die de verzoeker begrijpelijkerwijs de indruk 

liet dat het de partner van de overleden moeder toegelaten werd om de kinderen en het 

rechtssysteem te manipuleren om hem ongerechtvaardigd uit zijn ouderrol te ontzetten (§ 58). 

4. Besluit 

824. De klemtoon in het aangehaalde arrest ligt op het besluitvormingsproces en niet zozeer op de 

verhouding inzake de uitoefening van gezag tussen de nieuwe partner van een vooroverleden ouder 

die de kinderen de facto jaren mee opvoedt en de andere ouder.2431 Van belang is de vaststelling dat 

de mening van het feitelijk bekwame kind zeer belangrijk is, maar niet noodzakelijk doorslaggevend 

moet zijn. De rechter moet het belang van het kind in concreto onderzoeken, inzonderheid ingeval de 

beslissing leidt tot het doorbreken van bestaande banden van gezins- en familieleven t.a.v. één van 

de ouders. Bij dit onderzoek moet de rechter oog hebben voor mogelijke manipulatie van de mening 

van het kind door één van de partijen. Het Hof oordeelde aldus niet dat het belang van het kind 

steeds de hereniging met zijn ouder(s) vereist. Het onderzoek naar dat belang moet op een wijze 

gebeuren die de vereiste eerbied biedt voor de bescherming van de belangen van de ouder(s) bij de 

hereniging.  

 

825. De enige rechtsfiguur die de verhouding tussen de partner van de overleden ouder en de 

andere ouder in het Belgische recht regelt is de materiële bewaring. Deze rechtsfiguur is zoals hoger 

aangetoond zeer precair. Bij ontstentenis van een duidelijke wettelijke grondslag rijst dan ook de 

vraag of deze rechtsfiguur voldoet aan de eisen van art. 8, tweede lid EVRM zodat het recht op 

gezins- en familieleven van de overlevende ouder sowieso geschonden wordt (vgl. Supra, nrs. 764 en 

767).  

 

B. Rol van stiefouders 

826. Hoger (Supra, nr. 732) werd reeds de mogelijkheid om door middel van een 

stiefouderadoptie juridisch een rol toe te bedelen in de opvoeding van een kind aan de stiefouder 

erkent.  

                                                           
2431

 M. VERHEYDE wijst er op dat het Hof deze verhouding in casu had overzien. Uit de feiten bleek immers dat de kinderen 
gedwongen zouden moeten worden om terug te keren naar hun vader, hetgeen gelet op hun leeftijd niet aangewezen ware 
geweest en ook strijdig was met het Finse recht. Gevolg daarvan was dat het praktisch weinig zinvol had geweest om het 
recht te oordelen over de dagelijkse aangelegenheden (‘custody’) toe te kennen aan de vader die de kinderen toch niet bij 
zich kon houden. Aldus was de mening van de kinderen in casu niet strijdig met wat hun belang dient en kon er 
doorslaggevend belang aan worden gehecht: M. VERHEYDE, “Geen vetorecht voor kind tegen beslissingen over ouderlijk 
gezag” (noot onder Hof Mensenrechten C t./ Finland), TJK 2006, (330) 331, nr. 5.   
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Het Hof heeft verder geen uitspraak gedaan over de rol van de stiefouder in de opvoeding van een 

kind. De andere beginselen afgeleid uit artikel 8 EVRM zijn integraal van toepassing op deze situatie.  

De vraag rijst of er ook gezins- en familieleven kan bestaan tussen een stiefouder en een kind in de 

situatie waarin beide ouders nog een (voldoende sterke) band van gezins- en familieleven hebben 

met het kind. Niet uit te sluiten valt dat het Hof deze band erkent en die band van een andere aard 

beschouwt (vgl. Supra, nr. 671) zodat er ook andere (zwakkere) rechtsgevolgen uit voortvloeien.  
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HOOFDSTUK 3. GRONDSLAGEN EN BEGINSELEN VERVAT IN HET IVRK 

Inleiding 

827. Na 10 jaar moeizaam onderhandelen werd op 20 november 1989 het Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen.2432 Dit is 

op de 20ste verjaardag van de Verklaring van de Rechten van het Kind en de 10de verjaardag van het 

internationaal jaar van het kind. Het trad in werking op 2 september 1990.2433 België heeft het 

Verdrag pas eind 1991 bekrachtigd. In de Belgische rechtsorde is het Verdrag sinds 15 januari 1992 

van toepassing.2434 Het Verdrag werd inmiddels aangevuld met twee verdragen: het Facultatief 

Protocol over kinderhandel, -prostitutie en pornografie2435 en het Facultatief Protocol over de 

betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten.2436 

 

828. Het Kinderrechtenverdrag benadrukt een nieuwe visie op kinderen. Het Verdrag verwijst 

herhaaldelijk op de menselijke waardigheid van kinderen.2437 Kinderen worden voortaan als mensen 

aanzien die als zodanig ook dragers van mensenrechten zijn.2438 Kinderen worden met dit Verdrag 

niet enkel meer zichtbaar, maar vooral anders zichtbaar, nl. als zingevers, met eigen 

betekenisverlening en met eigen perspectieven.2439 Aan de grondslag van dit verdrag ligt, ten dele 

althans, een erkenning van de autonomie en de rechtssubjectiviteit van kinderen.2440 

 

In de traditionele fundamentele mensenrechteninstrumenten wordt wel regelmatig in zekere zin 

naar de positie van het kind gerefereerd, maar de internationale en regionale regelgeving inzake 

kinderen is zeer verspreid en niet erg coherent te noemen. Mocht immers het beeld dat kinderen 

mensen zijn en als zodanig ook dragers van mensenrechten reeds volgen uit deze Verdragen, dan zou 

er zich geen probleem stellen en kon die rechtsbescherming ook integraal worden toegepast op 

kinderen. De oorzaak van dit gebrek is terug te vinden in de deconstructie- en 

                                                           
2432

 Op 4 september 2011 hebben 193 Staten het Verdrag geratificeerd. Enkel de Verenigde Staten van Amerika en Somalië 
hebben het Verdrag nog niet bekrachtigd.  
2433

 Convention on the Rights of the Child, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General 
Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, Document A/RES/44/25.   
2434

 Verdrag van New York van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind geratificeerd bij wet van 25 november 
1991, BS 17 januari 1992; Decr.VL.R. 15 mei 1991, BS 13 juli 1991; Decr.Fr.Gem.R. 3 juli 1991, BS 5 september 1991; 
Decr.D.Gem.R. 25 juni 1991, BS 9 augustus 1991.  
2435

 Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie 
en kinderpornografie, aangenomten te New York op 25 mei 2000, zoals het op 14 november 2000 door de Secretaris-
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2006, BS 27 maart 2006 en Decr.Vl. 7 februari 2003, BS 24 februari 2003. 
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reconstructieprocessen van het kindbeeld (zie hierover Infra, nr. 835).2441 Vandaar de noodzaak aan 

een IVRK.2442 Het Comité voor de Rechten van het Kind (hierna: Comité)2443 legt in zijn general 

comment nr. 5 (2003) om die reden in het bijzonder de nadruk op de bekendmaking van dit 

kindbeeld overeenkomstig art. 42 IVRK (§ 66).2444 

De preambule bij het verdrag brengt in eerste instantie in herinnering dat de erkenning van de 

menselijke waardigheid en de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de menselijke 

familie de grondslag vormt van vrijheid, rechtvaardigheid en vrede in de wereld. De organen van de 

Verenigde Naties hebben dit geloof in de fundamentele mensenrechten en de waardigheid en het 

belang van de mens herbevestigd in het charter en hebben besloten om sociale vooruitgang en 

betere levensstandaarden met ruimere vrijheden te promoten. Herhaald wordt dat al deze rechten 

en vrijheden door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de internationale 

overeenkomsten inzake mensenrechten toekomen aan iedereen zonder enig onderscheid zoals op 

grond van ras, kleur, geslacht, taal, religie, politieke of andere overtuiging, nationale of sociale 

origine, eigendom, geboorte of andere status.  

 

De preambule wijst ook op de speciale positie van het kind. In de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens werd afgekondigd dat de jeugd het recht heeft op bijzondere zorgen en 

bijstand. Hoe deze bijzondere zorgen verleend moeten worden, vertolken het perspectief (Infra, nrs. 

834 e.v.).  

Verder geeft de preambule aan dat de nood tot verruiming van de bijzondere zorg voor het kind 

reeds werd aangegeven in de Genève-verklaring van de rechten van het kind van 1924 en in de 

verklaring van de rechten van het kind, aangenomen door de algemene vergadering van de V.N. op 

20 november 1959, en erkend werd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in het 

Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke rechten (art. 23 en 24), in het Internationaal 

Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (in het bijzonder art. 10) evenals in de 

statuten en relevante instrumenten van gespecialiseerde agentschappen en internationale 

organisaties die zich bezighouden met het welzijn van kinderen.  

 

De reden voor deze bijzondere zorg is, zoals aangegeven in de Verklaring van de Rechten van het 

Kind, dat het kind omwille van zijn fysieke en mentale immaturiteit nood heeft aan bijzondere 

beschermingsmechanismen en zorg, inclusief adequate juridische bescherming, zowel vóór als na 

geboorte. Dit is de ratio legis van de regeling inzake het gezag over een minderjarig kind. 

In de preambule wordt ook gewezen op de bepalingen van de verklaring van sociale en wettelijke 

beginselen m.b.t. de bescherming en het welzijn van kinderen, met bijzondere verwijzigingen naar 

plaatsing in pleeggezinnen en nationale en internationale adoptie, de Beijing-regels van 29 november 
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 E. VERHELLEN, “Inleiding tot het Verdrag inzake de Rechten van het Kind” in W. VANDENHOLE (ed.), Kinderrechten in 

België, Antwerpen, Intersentia, (17) 27. 
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 Destijds rees de vraag of überhaupt wel gekozen moest worden voor een “apart” kinderrechtenverdrag dan wel het vor 
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KUNNEMAN (eds.), Kinderen en recht, Arnhem, Deventer, Gouda Quint, 1989, 14-24.  
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en de fundamentele vrijheden, en voor de in het Handvest van de V.N. vastgelegde beginselen.  
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1985 en de verklaring m.b.t. de bescherming van vrouwen en kinderen in nood en gewapende 

conflicten. In alle landen ter wereld zijn er kinderen die leven in uitzonderlijk moeilijke 

omstandigheden. Deze kinderen hebben nood aan bijzondere aandacht.  

 

829. Het IVRK is, naast de visie op het kind die wordt ingeschreven in het mensenrechtenproject, 

ook op een ander vlak uniek. Het is het eerste Verdrag dat beide generaties mensenrechten, nl. 

burgerlijke- en politieke rechten (eerste generatie) en sociale-, culturele- en economische rechten 

(tweede generatie), in één enkel instrument samenbrengt. Traditioneel werden deze om historisch 

geopolitieke redenen in twee afzonderlijke verdragen neergeschreven. Alzo benadrukt het IVRK dat 

alle rechten even belangrijk zijn en bovendien onderling van elkaar afhangen.2445 Het ene recht heeft 

aldus geen reden van bestaan zonder de andere.2446 Alle rechten worden geacht noodzakelijk te zijn 

voor de volle psycho-fysieke en sociale ontwikkeling van het kind.2447  

 

Het gevolg hiervan is dat het verdrag een actieve interpretatie, een comprehensieve en interactieve 

lezing oplegt en de Verdragsstaat aanzet tot een intentioneel, geïntegreerde/gecoördineerde 

implementatie.2448 De algemene commentaar nr. 52449 bij het Verdrag benadrukt alvast deze wijze 

van implementatie en somt daarbij een hele reeks van maatregelen op die heel wat 

overheidsdiensten mobiliseert tot het nemen van allerlei positieve maatregelen op gecoördineerde 

wijze en met opvolging van de effecten van de genomen maatregelen.2450  

Hoe innoverend de opname en de benadrukking van de samenhang tussen de verschillende rechten 

onderling ook is, het verdrag vertoont niettemin een zwaktepunt op dit vlak. Bij de algemene 

verplichting tot implementatie werd toch gedifferentieerd volgens de klassieke opdeling in 

generaties of categorieën. Economische, sociale en culturele rechten moeten slechts gerealiseerd 

worden ten belope van de maximale omvang van de aan de staat beschikbare middelen (art. 4 

IVRK).2451  

Ten slotte gaan er vandaag ook stemmen op voor een kritische benadering van kinderrechten. Het 

louter implementatiedenken schiet tekort en zou zelfs de verworvenheden op de helling zetten.2452  

830.  Luidens art. 41 IVRK tast geen enkele bepaling van dit Verdrag bepalingen aan die meer 

bijdragen tot de verwezenlijking van de rechten van het kind en die vervat zijn in het recht van een 
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 E. VERHELLEN, “Een inleiding tot het Verdrag inzake de Rechten van het Kind” in W. VANDENHOLE (ed.), Kinderrechten 
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Kinderrechten in België, Antwerpen, Intersentia, 2008, (37) 38-41. 
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Staat die partij is of het in die Staat geldende internationale recht. Daarmee bevat het IVRK een 

vergelijkbare bepaling als art. 53 EVRM. Het IVRK beoogt aldus een aantal minimumnormen op te 

leggen die steeds verhoogd en verfijnd kunnen worden.2453 Een Staat mag voorzien in regels die 

verder gaan dan de eisen opgelegd door het IVRK. Het Comité voor de Rechten2454 van het kind 

moedigt in zijn algemene aanbeveling nr. 5 (2003) alle lidstaten zelfs aan om binnen hun jurisdictie 

wettelijke bepalingen aan te nemen die verder bijdragen tot de realisatie van de rechten van het kind 

(§ 23).2455  

 

Een voorbeeld hiervan kan teruggevonden worden in art. 22bis Gw. (zie hierna) dat bepaalt dat het 

belang van het kind de eerste overweging vormt bij elke beslissing die het kind aangaat, terwijl 

luidens art. 3.1. IVRK dit slechts een eerste overweging vormt (Infra, nr. 867). Enkel volgens art. 21 

IVRK, dat handelt over adoptie, vormt het belang van het kind de determinerende overweging.  

831. Bij wet van 23 maart 2000 werd een art. 22bis in de gecoördineerde Grondwet van 17 

februari 1994 ingeschreven dat aanvankelijk luidde dat elk kind recht heeft op eerbiediging van zijn 

morele, lichamelijk, geestelijke en seksuele integriteit. De wet, het decreet of de in artikel 134 Gw. 

bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht.   

 

Sommige rechtsgeleerden stonden kritisch tegenover de meerwaarde van deze invoering2456, 

anderen beklemtoonden dat het werk onaf was.2457  

Bij wet van 22 december 20082458 werd uiteindelijk art. 22bis Gw. aangevuld met het 

participatierecht (‘participation’, Infra, nr. 839), het recht op maatregelen en diensten die zijn 

ontwikkeling bevorderen (‘provision’) en het beginsel dat het belang van het kind de eerste 

overweging vormt bij elke beslissing die het kind aangaat (‘protection’). De wet, het decreet of de in 

art. 134 Gw. bedoelde regel waarborgen deze rechten van het kind volgens het laatste lid van art. 

22bis Gw. De Senaat betreurde evenwel de beperking tot “deze” rechten. Volgens het senaatsverslag 

moet dit gelezen worden als alle rechten vervat in titel II van de Grondwet.2459 

De opname in de Grondwet vormt een belangrijk politiek signaal. Ten eerste wordt erkend dat 

kinderrechten ernstig genomen moeten worden en deel uitmaken van de grondrechten van onze 

rechtstaat. Ten tweede heeft het een grote symbolische waarde2460 die ook negatieve en positieve 

verplichtingen met zich meebrengt. Enerzijds moet de overheid zich onthouden van een inmenging in 

die rechten. Anderzijds moet zij maatregelen nemen ter bescherming van het betrokken recht. Ten 
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158-159.  
2457

 P. LEMMENS, “De rechten van het kind als grondrechten in de Belgische rechtsorde” in W. VANDENHOLE (ed.), 
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slotte biedt de Grondwettelijke erkenning de mogelijkheid om al de in het Kinderrechtenverdrag 

bepaalde rechten verder uit te breiden en/of uit te werken.2461  

Terecht wordt er in de rechtsliteratuur op gewezen dat het inschrijven in de Grondwet niet volstaat 

om daadwerkelijk uitvoering te geven aan deze grondrechten van het kind. In dezelfde zin oordeelde 

de werkgroep die in de legislatuur-51 belast was met het onderzoek van titel II van de Grondwet over 

de vraag of de ontworpen bepalingen niet rechtstreeks van toepassing zouden zijn.2462 De ontzegging 

van directe werking aan de bepalingen van art. 22bis Gw. vormt, naast het gebrek aan een algemene 

verwijzing naar de rechten van het kind, een belangrijk punt van kritiek op de grondwetswijziging van 

2008.2463 Van belang is aldus dat er ook wetgeving komt die dit concretiseert2464, zoals wordt bepaald 

in het voorgestelde laatste lid van art. 22bis Gw. Merk overigens op dat het Comité in zijn algemene 

aanbeveling nr. 5 (2003) in antwoord op de suggestie van sommige lidstaten dat de opname in de 

Grondwet van garanties van rechten voor iedereen adequaat genoeg is om de eerbiediging van deze 

rechten voor kinderen te garanderen, er op wees dat de test gedaan moet worden of deze van 

toepassing zijnde rechten wel daadwerkelijk worden verwezenlijkt voor kinderen en rechtstreeks 

voor de rechtbanken kunnen ingeroepen worden. Het Comité vindt het een goede zaak dat deze 

rechten worden opgenomen in de Grondwet als boodschap dat kinderen naast volwassenen dragers 

zijn van rechten, maar dit garandeert niet automatisch de eerbiediging van deze rechten voor 

kinderen. Voor de gehele implementatie van deze rechten, inclusief, waar gepast, de uitoefening er 

van door de kinderen zelf, kunnen bijkomende wetgevende maatregelen of andere maatregelen 

wenselijk zijn (§ 21). Aldus moeten praktische en effectieve maatregelen ter uitvoering van het IVRK 

worden getroffen en mag een lidstaat niet blijven steken in loutere ‘intentieverklaringen’. Het is in 

die optiek dat het laatste lid van art. 22bis Gw. duidelijk maakt dat de wet, het decreet of de in artikel 

134 Gw. bedoelde regel deze rechten van het kind waarborgen.  

Alvast één concreet punt heeft de opname van het artikel 22bis in de Grondwet tot gevolg. 

Aangezien het Grondwettelijk Hof bevoegd is om wetten, decreten en ordonnanties te toetsen aan 

de rechten en vrijheiden opgenomen in de Grondwet, kan voortaan de vraag worden opgeworpen of 

een wet, decreet of ordannanties al dan niet strijdig is met artikel 22bis Gw.2465  

832. De rechten opgenomen in het IVRK worden traditioneel opgedeeld in drie categorieën (de 

drie P’s). Dit zijn: Protection (bescherming), Provision (diensten en voorzieningen) en Participation 

(participatierechten). Deze drie categorieën dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen.2466  

 

Wat betreft het recht op bescherming behoudt het Verdrag enerzijds de principes uit de vroegere 

Verklaring van de Rechten van het Kind (1959)2467, breidt ze uit en maakt ze juridisch bindend. 
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Anderzijds worden deze principes in een aantal gevallen nader omschreven. Dit zijn ‘bijzondere 

beschermingsrechten’ die voortspruiten uit de specifieke behoeften van kinderen en hen aldus 

beschermen tegen de gevolgen van individuele én structureel kwetsende beslissingen van anderen, 

bv. art. 6 (overleven en ontwikkeling), 19 (mishandeling en verwaarlozing), 32-37 IVRK, enz.   

Het IVRK erkent in hoofde van het kind het recht op toegang tot bepaalde voorzieningen en diensten, 

zoals bv. het recht op informatie (art. 17), het recht op gezondheidszorg (art. 24), sociale zekerheid 

(art. 26), enz. 

De meest innoverende groep van rechten zijn de participatierechten die een aantal 

zelfbeschikkingsrechten voor kinderen, die de bijzondere beschermingsrechten overstijgen, 

erkennen. Hierbij gaat het om het recht eigen keuzes te maken en vrij met anderen te 

communiceren. Sleutelartikel hierbij is art. 12 IVRK. Andere concretiseringen hiervan zijn het recht op 

vrijheid van meningsuiting (art. 13), het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst (art. 

14), het recht op vrijheid van vereniging (art. 15), enz.  

833. Het IVRK is in het verleden zowel de motor als de bron van inspiratie geweest om de 

Belgische wetgeving te hervormen.2468 Daarnaast leest zowel het Grondwettelijke Hof als de hoven 

en rechtbanken alsmaar meer het recht in het licht van de bepalingen van het IVRK. Aan sommige 

bepalingen wordt zelfs directe werking toegekend.2469 Zoals hoger aangetoond (Supra, nr. 829) is het 

Verdrag ook uniek. Dit maakt dat het IVRK in de reeks verdragen over kinderrechten een bijzondere 

plaats bekleedt die bijzondere aandacht opeist in het kader van dit doctoraal onderzoek over de 

vestiging van gezag over minderjarigen. Het IVRK is ook complementair aan het EVRM dat in het 

vorige hoofdstuk reeds werd bestudeerd: het universele stelsel biedt immers een sterk normatief 

kader, terwijl het Europese een sterk(er) toezichtsmechanisme heeft.2470 Het EHRM wijst er 

daarenboven in het bijzonder op dat de verplichtingen die rijzen onder art. 8 EVRM m.b.t. adoptie, 

geïnterpreteerd moeten worden in het licht van het IVRK en van het Haags Adoptieverdrag (Supra, 
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verjaardagsgeschenk van het Hof van Cassatie bij de tiende verjaardag van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind” (noot onder Cass. 4 november 1999), RW 2000-01, (233) 237, nr. 10; P. LEMMENS, “De rechten van het kind 
als grondrechten in de Belgische rechtsorde” in W. VANDENHOLE (ed.), Kinderrechten in België, Antwerpen, Intersentia, 
2008, (37) 43-44. 
2470

 W. VANDENHOLE, “Kinderrechten in universele en Europese mensenrechtenverdragen” in W. VANDENHOLE (ed.), 
Kinderrechten in België, Antwerpen, Intersentia, 2008, 3-15; Vgl. M. VERHEYDE, “Kinderen en het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens”, KIDS 2004, Deel 1.1, 3, nr. 1. 
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nr. 719). In het kader van de gezinshereniging wijst het EHRM op art. 7 IVRK (Supra, hoofdstuk 2, nr. 

732 en 748). In het algemeen wordt gesteld dat het Kinderrechtenverdrag doorwerkt in de 

interpretatie van het EHRM2471 zij het met een omweg met beperkingen2472 en niet altijd met een 

even kindvriendelijke houding.2473 

 

Afdeling 1. Perspectief 

 

§ 1. Het kindbeeld 

834. Kindbeelden worden vanuit een verwachtingspatroon sociaal geconstrueerd. Een kindbeeld 

bepaalt de wijze waarop omgegaan wordt met kinderen. Het is een macrosociaal gebeuren dat in de 

geschiedenis ingebed kan worden. Het beschouwen van kinderen als een aparte sociale categorie is 

in die zin een historisch maaksel, dat bovendien van zeer recente datum is. Kindbeelden zijn niet 

universeel; ze kunnen veranderen doorheen de tijd en van cultuur tot cultuur.  

 

Het dominante kindbeeld tot de helft van de twingstigste eeuw was de vooruitgangsideologie die zijn 

wortels vindt in de verlichtingsperiode. Kinderen werden bekeken als de ‘toekomst van morgen’, ‘de 

rijkdom van morgen’. Zij werden geleidelijk aanzien als een aparte groep met aparte kenmerken, van 

wie men specifieke gedagingen verwachtte. De sterke nadruk op “not yets”, nog-niet mensen was 

het belangrijkste statuskenmerk van deze nieuwe aparte sociale categorie. Ook in wetgeving kwam 

dit tot uiting, nl. in de leer(school)plichtwetten (socialisatie) en de kinderbeschermingswetten 

(sociale controle). Dit leidde enerzijds tot de uitsluiting (formeel) van kinderen uit de wereld en 

tegelijkertijd tot insluiting in hun eigen wereld, in een (kinder/jeugd)moratorium waar ze moeten 

wachten, leren en zich voorbereiden op hun taak in het “echte” leven. Anderzijds werden kinderen 

meer en meer de eigendom van de samenleving (staat) en minder en minder de private eigendom 

van hun vaders/ouders. Kinderen werden, als vormgevers van de toekomst, tot ‘objecten’ gemaakt 

door een macrosociaal proces gericht op een toekomstige ideale samenleving. De diverse actoren 

gedroegen zich ook meer overeenkomstig.2474  

 

Dit kindbeeld is ook begin vorige eeuw terug te vinden in diverse wetten en zelfs in de verklaring van 

Genève (1924) en in mindere mate nog in de verklaring inzake de rechten van het kind (“the child 

must be given..”).  

 

Vanaf de helft van de twintigste eeuw is dit kindbeeld ernstig ter discussie gesteld. De voornaamste 

eis van de opkomende kinderrechtenbeweging was kinderen te erkennen als subjecten.2475 Dit was 

inderdaad nieuw. Dit kindbeeld groeide steeds verder, maar blijft actueel steken op de discussie 

omtrent hun (wettelijke) bekwaamheid om deze rechten ook zelfstandig te kunnen uitoefenen. 

                                                           
2471

 W. VANDENHOLE, “Twintig jaar kinderrechtenverdrag (1989-2009): een Belgische stand van zaken”, RW 2009-10, (386) 
389 en de aldaar aangehaalde referenties. Een aparte databank met rechtspraak van het EHRM betreffende kinderen kan 
worden gevonden op de website van de Raad van Europa: 
http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/caselaw/CaseLawChild_en.asp.   
2472

 Het EVRM beperkt zich tot het waarborgen van burgerlijke en politieke rechten.  
2473

 J. PUT, Handboek Jeugdbeschermingsrecht, Brugge, die Keure, 2010, 72, nr. 132; de auteur wijst er op dat het EHRM en 
het Comité voor de Rechten van het Kind er niet altijd dezelfde interpretatie op na houden.  
2474

 E. VERHELLEN, “Inleiding tot het Verdrag inzake de Rechten van het Kind” in W. VANDENHOLE (ed.), Kinderrechten in 

België, Antwerpen, Intersentia, 2008, (17) 18-23 en de aldaar aangehaalde referenties. 
2475

 Zie ook E. DUMORTIER, “De nieuwe jeugdwet en het internationale Kinderrechtenverdrag” in W. VANDENHOLE (ed.), 
Kinderrechten in België, Antwerpen, Intersentia, 2008, (113) 113. 
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Tegen deze emancipatorische benadering wordt steeds hun veronderstelde onbekwaamheid tot het 

nemen van gefundeerde beslissingen aangevoerd.2476  

 

835. Het is dit compentiedebat dat centraal staat in de discussie van de rechten van het kind. 

VERHELLEN onderscheidt drie open2477 stromingen op basis van de positionering in de 

competentiediscussie2478: 

1° een reformistische stroming die benadrukt dat kinderen geen rechten hebben, tenzij… deze 

stroming erkent het argument van de onbekwaamheid in principe. Zij is echter van oordeel dat 

kinderen dergelijke bekwaamheid veel vroeger verwerven dan wordt aangenomen en pleit voor een 

geleidelijke rechtsverkrijging en verlaging van (sommige) leeftijdsgrenzen.  

2° een radicale stroming die beklemtoont dat kinderen alle rechten hebben.  

3° een pragmatische stroming die van oordeel is dat kinderen alle rechten hebben, tenzij… deze 

stroming werpt de vraag op waarom kinderen niet erkend kunnen worden als dragers van 

(mensen)rechten en ook als bekwaam om die rechten uit te oefenen (vermoeden van 

bekwaamheid), tenzij voor de uitoefening van specifieke rechten hun incompetentie bewezen wordt 

en daarover een maatschappelijke consensus bestaat.  

 

Van belang is te beklemtonen dat de erkenning van de bekwaamheid van kinderen wezenlijk is opdat 

ze ook competenter zouden worden en niet omgekeerd, nl. omdat ze (fasegewijs) competenter 

worden, wordt hun zelfbeschikkingsrecht (gradueel) erkend. Gevolg is dat we actueel in een enigszins 

verwarde overgangsperiode verkeren. Enerzijds is nog steeds het vroegere kindbeeld (“not-yet”) 

krachtig en dominant aanwezig, anderzijds wordt het kind steeds meer erkend als (rechts)subject, 

drager van (mensen)rechten.2479 Dit komt ook tot uiting in het IVRK (Infra, nr. 838).  

 

836. Uit onderzoek blijkt echter dat de Vlaamse kinderrechtenactoren, de Vlaamse overheid en 

het Comité vooral een pragmatisch standpunt innemen. De kritiek op dit standpunt is dat te sterk de 

nadruk wordt gelegd op kinderrechten als te implementeren rechten en de juridische 

afdwingbaarheid ervan. Benadrukt wordt dat kinderrechten zich concretiseren in bepaalde 

contexten. Actoren in het kinderrechtenveld zouden dan ook voortdurend dienen na te gaan op 

welke manier zij tussenkomen in het leven van kinderen, op basis van welke lezing van het IVRK, ten 

aanzien van welke kinderen en met welke effecten dit voor kinderen gepaard gaat. Dit kan bijdragen 

aan het streven naar een groter menswaardig bestaan voor kinderen.2480  

 

                                                           
2476

 E. VERHELLEN, “Inleiding tot het Verdrag inzake de Rechten van het Kind” in W. VANDENHOLE (ed.), Kinderrechten in 

België, Antwerpen, Intersentia, 2008, (17) 18-23 en de aldaar aangehaalde referenties.  
2477

 Het zijn ‘open’ categorieën omdat deze stromingen ideaaltypische constructies zijn die niet uitsluiten dat in de praktijk 
een bepaalde dominante lezing elementen van een andere stroming bevat.  
2478

 E. VERHELLEN, “Inleiding tot het Verdrag inzake de Rechten van het Kind” in W. VANDENHOLE (ed.), Kinderrechten in 

België, Antwerpen, Intersentia, 2008, (17) 23-24; Zie uitgebreid: T. MAESEELE, D. REYNAERT, M. BOUVERNE-DE BIE, R. 
ROOSE en L. BRADT, "Stromingen in de kinderrechtenbeweging", TJK 2008, (50) 51-52. 
2479

 E. VERHELLEN, “Inleiding tot het Verdrag inzake de Rechten van het Kind” in W. VANDENHOLE (ed.), Kinderrechten in 

België, Antwerpen, Intersentia, 2008, (17) 23-24; Zie verder bijvoorbeeld de discussie over de procesbekwaamheid van de 
minderjarige: H. PAS, “Kunnen minderjarige kinderen persoonlijk tussenkomen aangaande het ouderlijk gezag en het 
omgangsrecht in een echtscheidingsprocedure tussen hun ouders?”, (noot onder Gent 20 juni 2006), TJK 2007, 36-40; A. 
VAN DEN BERGHE, “Over deelname van minderjarigen aan gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures”, (noot onder 
Arbitragehof 1 maart 2006), TJK 2007, 27-34. 
2480

 T. MAESEELE, D. REYNAERT, M. BOUVERNE-DE BIE, R. ROOSE en L. BRADT, "Stromingen in de kinderrechtenbeweging", 
TJK 2008, (50) 53-55. 
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837. Het gewijzigde kindbeeld heeft ook een impact op de rol van de samenleving en de ouders. In 

het IVRK wordt gesproken van ouderlijke ‘verantwoordelijkheden’ i.p.v. ouderlijk ‘gezag’ (Infra, nr. 

871). Het Comité benadrukt zelfs dat zeer jonge kinderen (< 8 jaar) dienen beschouwd te worden als 

actieve leden van de familie, de gemeenschap en de samenleving, met hun noden, interesses alsook 

hun eigen opvattingen.2481 Dit leunt aan bij de tweede en derde stroming.  

 

§ 2. Het Verdrag: evenwicht tussen bescherming en autonomie  

A. Gebrek aan eenduidig kindbeeld 

838. Het Verdrag vertolkt geen eenduidige filosofie of kindbeeld.2482 Langs de ene kant kan er de 

idee van zelfbeschikking of autonomie van kinderen in terug worden gevonden: kinderen zijn 

actoren, rechtssubjecten, dragers van rechten en plichten. Dit klinkt het sterkste door in het recht op 

inspraak (art. 12 IVRK) en de vrijheidsrechten (art. 13-16 IVRK). Luidens General Comment nr. 12 

drukt art. 12 IVRK uit dat het kind houder is van rechten die een invloed hebben op zijn/haar leven en 

niet enkel rechten die afgeleid zijn uit zijn of haar kwetsbaarheid (bescherming) of afhankelijkheid 

van volwassenen (voorzieningen). Het Verdrag erkent het kind als drager van rechten.2483 Langs de 

andere kant wordt in het Verdrag op tal van plaatsen alsook in de preambule de kwetsbaarheid van 

kinderen en hun nood op bescherming beklemtoond.2484 De bescherming staat onder meer centraal 

in het recht op bescherming tegen mishandeling en verwaarlozing (art. 19 IVRK) en het recht op 

bescherming tegen allerlei vormen van uitbuiting (art. 32-36 IVRK).2485 

 

B. Participatierechten 

 

839. Het zijn vooral de participatierechten2486 die zeer innoverend zijn en maken dat het 

Kinderrechtenverdrag een emancipatorische betekenis heeft voor kinderen zodat het zonder meer 

revolutionair te noemen valt. In wezen is het recht op participatie een cluster van rechten, met o.m. 

centraal het recht om gehoord te worden en het recht dat rekening gehouden wordt met de 

uitgedrukte mening en om een zekere rol te spelen in het besluitvormingsproces (zie art. 5 en 12-16 

IVRK).2487 Centraal staat dat kinderen worden geconsulteerd in zaken die hen aanbelangen en dat 

hun mening ernstig wordt genomen.2488 Het verdrag vertolkt een visie dat families ieder individueel 

                                                           
2481

 Observation générale n° 7 (2005), in Assemblée Générale, Rapport du Comité des droits de l’enfant, A/61/41, 2006, § 5.  
2482

 W. VANDENHOLE, “Twintig jaar kinderrechtenverdrag (1989-2009): een Belgische stand van zaken”, RW 2009-10, (386) 
387.  
2483

 General Comment n° 12 (2009), “The right of the Child to be heard”, Fifty-first session, Geneva, 25 may-12 June 2009, 
CRC/C/GC/12, 1 juli 2009, § 18.  
2484

 W. VANDENHOLE, “Kinderrechten in universele en Europese mensenrechtenverdragen” in W. VANDENHOLE (ed.), 
Kinderrechten in België, Antwerpen, Intersentia, 2008, (3) 4. 
2485

 W. VANDENHOLE, “Het kind en het badwater: de kruisbestuiving van kinderrechten en mensenrechten” in W. 
VANDENHOLE (ed.), Kinderrechten als mensenrechten: een multi-disciplinaire verkenning, Antwerpen, Intersentia, 2008, 
(25) 29-30.  
2486

 Zie over het belang van participatierechten voor kinderen ook: A. VAN DEN BERGHE, “Over deelname van minderjarigen 
aan gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures”, (noot onder Arbitragehof 1 maart 2006), TJK 2007, (27) 33-34. 
2487

 W. VANDENHOLE, “Het kind en het badwater: de kruisbestuiving van kinderrechten en mensenrechten” in W. 
VANDENHOLE, Kinderrechten als mensenrechten: een multidisciplinaire verkenning, Antwerpen, Intersentia, 2007, (25) 39 
en de aldaar aangehaalde referenties. 
2488

 N. CANTWELL, “Children’s rights in relation to their family” in A. ALEN, H. BOSLY, M. DE BIE, J. VANDE LANOTTE e.a. 
(eds.), The UN Children’s Rights Convention: theory meets practice, Antwerpen, Intersentia, 2007, (389) 394, nr. 15; Zie ook 
Day of General Discussion “To speak, participate and decide – the child”s right to be heard” gehouden op 15 september 
2006, in Report on the forty-third session (Geneva, 11-29 september 2006), CRC/C/43/3, 16 juli 2007, § 988. 
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lid een leidende fase van democratische ervaring verschaffen, inclusief kinderen, een ervaring 

gecreëerd door waarden van wederzijds respect en één dat de bekwaamheid van het kind voor 

geïnformeerde deelname aan het besluitvormingsproces versterkt.2489 In General Comment No. 7 

(2005) stimuleert het comité Staten zelfs om van hun traditionele geloof dat de vroege kinderjaren 

slechts een periode is dat de socialisatie vereist van het onvolwassen menselijk wezen naar de 

mature volwassen status af te stappen. Het Verdrag vereist dat kinderen, inclusief de jongsten, 

worden geëerbiedigd als een persoon met eigen rechten.2490 General Comment No 12 (2009) geeft 

aan dat het begrip “participatierechten” inmiddels een wijdverspreide term is dat een lopend proces 

beschrijft dat uitwisseling van informatie en dialoog tussen kinderen en volwassenen op basis van 

wederzijds respect inhoudt, en in welke kinderen kunnen leren hoe hun mening en die van 

volwassenen in acht worden genomen de uitkomst van zulk proces vorm geven.2491 

 

De bepaling die hiervan de belangrijkste uiting vormt is art. 12 IVRK.2492 Luidens art. 12 IVRK rust er 

op de Staat de verplichting te verzekeren dat het kind dat in staat is zijn mening te vormen, het recht 

heeft die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de 

mening van het kind passend belang wordt gehecht in overeenstemming met zijn of haar leeftijd en 

rijpheid. In het bijzonder moet het kind in de gelegenheid worden gesteld om gehoord te worden in 

iedere gerechtelijke en bestuurlijke procedure die het kind betreft, hetzij rechtstreeks, hetzij door 

tussenkomst van een vertegenwoordiger of een daarvoor geschikte instelling, op een wijze die 

verenigbaar is met de procedureregels van het nationale recht.  

840. In general comment n° 122493 wordt aangegeven dat er een onderscheid gemaakt moet 

worden tussen het recht om gehoord te worden van een individueel kind en het recht om gehoord te 

worden toegepast op een groep kinderen (schoolklas, buurt, land, enz.) (§ 9). Staten dienen kinderen 

aan te moedigen om een vrije mening te vormen en dienen een omgeving te creëren die het kind 

mogelijk maakt om zijn recht om gehoord te worden uit te oefenen (§ 11).  

 

841. Het IVRK erkent niet het recht van kinderen op zelfbeschikking, maar erkent wel de 

bekwaamheid van kinderen om autonomie in toenemende mate te verkrijgen onder de 

beschermende begeleiding van hun ouders.2494 De verwijzing naar de evolutieve bekwaamheden 

benadrukt de nood tot eerbiediging van de ontwikkelende bekwaamheden van het kind bij de 

besluitvorming.2495 Ook art. 5 IVRK benadrukt dit. Ouders dienen hun kind te ondersteunen bij het 

                                                           
2489

 N. PECNIK (with input by C. LALIERE), “Towards a vision of parenting in the best interests of the child” in M. DALY, 
Parenting Contemporary Europe: a positive approach, Straatsburg, Conceil of Europe, 2007, (15) 21. 
2490

 CRC/C/GC/7/Rev.1, § 5.  
2491

 General Comment n° 12 (2009), “The right of the Child to be heard”, Fifty-first session, Geneva, 25 may-12 June 2009, 
CRC/C/GC/12, 1 juli 2009, § 3.  
2492

 E. VERHELLEN, “Een inleiding tot het Verdrag inzake de Rechten van het Kind” in W. VANDENHOLE (ed.), Kinderrechten 

in België, Antwerpen, Intersentia, 2008, (17) 28; I. MARNEFFE, “What do you think? Of het recht van kinderen op 
participatie” in W. VANDENHOLE (ed.), Kinderrechten in België, Antwerpen, Intersentia, 2008, (85) 86. 
2493

 General Comment n° 12 (2009), “The right of the Child to be heard”, Fifty-first session, Geneva, 25 may-12 June 2009, 
CRC/C/GC/12, 1 juli 2009.  
2494

 M. COUZENS, “Autonomy rights versus parental autonomy” in A. ALEN, H. BOSLY, M. DE BIE, J. VANDE LANOTTE, e.a. 
(eds.), The UN Children’s Rights Convention: theory meets practice, Antwerpen, Intersentia, 2007, (419) 420, nr. 3. 
2495

 Vgl. N. PECNIK (with input by C. LALIERE), “Towards a vision of parenting in the best interests of the child”, in M. DALY, 
Parenting Contemporary Europe: a positive approach, Straatsburg, Conceil of Europe, 2007, (15) 22-23, die beklemtoont dat 
‘ontwikkelende bekwaamheden’ niet enkel refereert naar groeiende autonomie t.a.v. de ouders maar “it relates also to the 

child’s process of maturation and parents’ responsibility not to demand or expect from the child anything that is 

inappropriate to the child’s development state”. 
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uitoefenen van de rechten uit het IVRK. Het woord ‘passend’ wijst er op dat rekening gehouden moet 

worden met de onwikkeling van het kind.2496 

 

842. De erkenning en realisatie van participatierechten is men echter omwille van het vroegere 

dominante kindbeeld, nl. kinderen zijn “nog-niet”-bekwaam, duidelijk (nog) niet gewoon.2497  

 

Een goed voorbeeld hiervan is de omzetting van het IVRK in de Belgische gezondheidszorg, in het 

bijzonder door art. 12 Patiëntenrechtenwet. Luidens art. 5 IVRK dienen Staten die partij zijn, de 

verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders te eerbiedigen voor het voorzien in passende 

leiding en begeleiding bij de uitoefening door het kind van de in dit Verdrag erkende rechten, op een 

wijze die verenigbaar is met de zich ontwikkelende vermogens van het kind. Het IVRK erkent aldus 

dat kinderen in beginsel rechts- en handelingsbekwaam zijn. In principe oefenen zij zelf hun rechten 

uit. Tegelijk kent het IVRK ook een rol toe aan de ouders bij de uitoefening van deze rechten. Ouders 

dienen hun kinderen hierbij te begeleiden, in overeenstemming met de zich ontwikkelende 

vermogens van deze kinderen. Zij moeten het kind stimuleren in zijn toenemende autonome 

uitoefening van rechten.2498 Artikel 12 Patiëntenrechtenwet vertrekt daarentegen vanuit de 

handelingsonbekwaamheid van kinderen. Slechts indien het kind tot “redelijke beoordeling” van zijn 

belangen in staat kan worden geacht, kan hij de patiëntrechten zelfstandig uitoefenen. Het verschil in 

uitgangspunt kan in de praktijk van cruciaal belang zijn. Een arts zal immers meer geneigd zijn om 

een kind serieus te nemen en met hem zelf te praten als het principe is dat er met kinderen zelf 

gepraat moet worden, dan wanneer communicatie in de regel met de ouders van een minderjarige 

patiënt gebeurt.2499 

Het grote verschil is gelegen in de bewijslast. Het kind moet niet bewijzen dat het competent is. Het 

omgekeerde stelt evenwel ook moeilijkheden zoals de vraag of een maatschappelijke consensus over 

incompetentie op een bepaald terrein wel mogelijk is en voorts welk instrument men kan gebruiken 

om dit na te gaan. De angst bestaat dat dit tot willekeur leidt.2500 Het Comité bevestigt niettemin 

deze zienswijze: het komt niet toe aan het kind eerst zijn bekwaamheid te bewijzen. Staten dienen te 

vertrekken vanuit het vermoeden van bekwaamheid.2501  

843. Artikel 12 IVRK vormt een leidend beginsel volgens het Comité (Infra, nr. 849). Het 

beklemtoont volgens het Comité het recht van het kind om vrij zijn mening te uiten in alle zaken die 

het aanbelangt. Aan deze mening moet passend belang worden gehecht. Dit beginsel benadrukt de 

rol van het kind als actieve deelnemer in de stimulering, bescherming en bewaking van zijn of haar 

rechten en is gelijk van toepassing op alle maatregelen ter implementatie van het IVRK die 
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 S. MEUWESE, M. BLAAK en M. KAANDORP (red.), Handboek Internationaal Jeugdrecht. Een toelichting voor 

rechtspraktijk en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de 
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 E. VERHELLEN, “Een inleiding tot het Verdrag inzake de Rechten van het Kind” in W. VANDENHOLE (ed.), Kinderrechten 
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 Vgl. de pragmatische stroming: T. MAESEELE, D. REYNAERT, M. BOUVERNE-DE BIE, R. ROOSE en L. BRADT, "Stromingen 
in de kinderrechtenbeweging", TJK 2008, (50) 52. 
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 General Comment n° 12 (2009), “The right of the Child to be heard”, Fifty-first session, Geneva, 25 may-12 June 2009, 
CRC/C/GC/12, 1 juli 2009, § 20.  
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aangenomen worden door een Staat (General Comment nr. 5, § 12). Het wordt indirect ook 

vernoemd in art. 9, tweede lid IVRK (echtscheidingsprocedures), art. 10 IVRK (gezinshereniging), art. 

21 IVRK (adoptieprocedures), art. 25 (uithuisplaatsing), art. 37 IVRK (vrijheidsberoving) en art. 40 

IVRK (strafrechtelijke procedures). In die optiek geeft het Comité in general comment n° 12 aan dat 

art. 12 IVRK niet alleen als een recht op zichzelf beschouwd moet worden, maar ook in overweging 

genomen moet worden bij de interpretatie en implementatie van alle andere rechten.2502 

 

C. Evenwicht 

 

844. Twee van de leidende beginselen volgens het Comité zijn enerzijds het belang van het kind en 

anderzijds het recht op participatie (Infra, nr. 849). Zoals hoger reeds bleek (Supra, nr. 829) dienen 

deze bepalingen tezamen met alle andere bepalingen van het Verdrag gelezen te worden. Er moet 

aldus een evenwicht gevonden worden tussen autonomie zoals geconcretiseerd wordt door de 

participatierechten van het kind aan de ene kant, en de bescherming van het kind zoals tot uiting 

komt in het criterium van het belang van het kind aan de andere kant.2503  

 

845. Waarom moet hierin een evenwicht gezocht worden? Autonomie refereert naar het recht 

om zijn eigen persoonlijke en fysieke integriteit te bepalen, om zijn eigen mening vrij te uiten, om 

verantwoordelijkheden voor iemands leven te nemen en om beslissingen m.b.t. iemand zijn eigen 

keuzen te respecteren. De erkenning van autonomie is evenwel aan een voorwaarde onderworpen, 

nl. dat de persoon bekwaam is om geïnformeerde en verstandige keuzen te maken. Aangezien 

kinderen verondersteld worden dergelijke bekwaamheid niet te beschikken, zijn ouders bekleed met 

de bevoegdheid om deze beslissingen voor hun kinderen te treffen totdat deze kinderen een zekere 

leeftijd hebben bereikt of totdat ouders hebben besloten dat de kinderen voldoende maturiteit 

hebben om deze verantwoordelijkheid voor hun eigen beslissingen te treffen.2504  

 

Hoger (Supra, nr. 842) werd duidelijk gemaakt dat het Verdrag vertrekt vanuit de principiële 

handelingsbekwaamheid van het minderjarige kind (art. 5 IVRK). Overeenkomstig artikel 12 IVRK 

dient het kind zijn mening te kunnen uiten en moet aan deze mening passend belang worden 

gehecht in overeenstemming met zijn of haar leeftijd en rijpheid. Van belang is om een onderscheid 

te maken tussen autonomie en bekwaamheid voor toekomstige autonomie, alsook tussen 

besluitvorming en consultatie. Dit onderscheid kan terug worden gevonden in voornoemde 

bepalingen. In het familiale en het openbare leven wordt erkend dat kinderen het recht hebben om 

gehoord te worden, maar niet het recht dat hun beslissingen worden gevolgd. Dit onderscheid wordt 

bevestigd door de voorwaarde dat ouderlijke leiding en begeleiding in de uitoefening van de rechten 

van het kind, op een wijze moet gebeuren die verenigbaar is met de zich ontwikkelende vermogens 

van het kind en dat het gewicht dat aan de mening van het kind gehecht, bepaald moet worden 

wordt overeenkomstig de leeftijd en de rijpheid van het kind. Aldus delegeert het IVRK het 

besluitvormingsproces niet naar de kinderen en verplicht het hen niet om hun mening te uiten. Het 

erkent enkel dat kinderen een waardevolle bijdrage kunnen leveren bij beslissingen die hen 

                                                           
2502

 General Comment n° 12 (2009), “The right of the Child to be heard”, Fifty-first session, Geneva, 25 may-12 June 2009, 
CRC/C/GC/12, 1 juli 2009, § 2.  
2503

 Zie M. FREEMAN, “Article 3. The Best Interests of the Child” in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, e.a. (eds.), A 

commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 6-7. 
2504

 M. COUZENS, “Autonomy rights versus parental autonomy” in A. ALEN, H. BOSLY, M. DE BIE, J. VANDE LANOTTE, e.a. 
(eds.), The UN Children’s Rights Convention: theory meets practice, Antwerpen, Intersentia, 2007, (419) 420, nr. 2. 



560 
 

aanbelangen en dat beslissingen getroffen met de participatie van kinderen meer kind georiënteerd 

zijn. De voorwaarde van de zich ontwikkelende vermogens, leeftijd en rijpheid leidt tot de 

vaststelling dat beperkingen van de keuze van kinderen legitiem kunnen zijn en gerechtvaardigd 

kunnen worden door de nood aan bescherming.2505  

846. Het beginsel van evolutieve bekwaamheid van het kind staat centraal bij het evenwicht dat 

het IVRK zoekt tussen de erkenning van de toenemende feitelijke bekwaamheid, en de bescherming 

waarop minderjarige kinderen aanspraak maken in overeenstemming met hun onrijpheid en 

jeugdigheid.2506 De evolutieve bekwaamheid van het kind en het belang van het kind schommelt 

tussen participatie door het kind en de bekwaamheid van het kind voor toekomstige autonomie in 

familiale en publieke aangelegenheden.2507 Het wordt verwoord door art. 5 IVRK dat van belang is bij 

alle specifieke rechten vervat in het IVRK en de algemene benadering vormt die in acht moet 

genomen worden door Staten in de relaties tussen het kind, zijn of haar ouders en de Staat bij de 

uitoefening door het kind van de rechten erkend door het IVRK.2508 Des te meer het kind zelf weet, 

heeft ervaren en begrijpt, des te meer de ouder, voogd of andere persoon verantwoordelijk voor 

hem leiding en begeleiding moet omzetten in herinneringen en adviezen en later tot een uitwisseling 

op gelijke voet.2509  

 

847. Dit evenwicht moet steeds in concreto worden gezocht. Rijpheid en leeftijd hangen samen, 

maar kinderen van dezelfde leeftijd vertonen niet altijd dezelfde mate van rijpheid.2510 De 

Kinderrechten kunnen hierdoor gecatalogeerd worden in beschermende rechten en autonomie of 

zelfbeschikkende rechten. Deze rechten kunnen intern in conflict komen met elkaar ingeval de 

beslissing van het kind wordt overtroffen voor de bescherming van andere rechten van het kind.2511 

Een vergelijkbaar mechanisme werd reeds hoger aangehaald (Supra, deel I, nr. 260).  

 

848. Vaak wordt het belang van het kind gelijkgesteld met de bescherming van het kind. Het is 

niettemin belangrijk om er op te wijzen dat door uitdrukkelijk het belang van het kind in te schrijven 

in een mensenrechtenverdrag (zie art. 3 IVRK), de Staten erkend hebben dat het beginsel nu wettelijk 

verankerd is en dat het belang van het kind afhangt van de eerbied voor de rechten vervat in het 

IVRK. Hierdoor ontstaat de idee dat het belang van het kind de rechten van het kind omvat, inclusief 

                                                           
2505

 M. COUZENS, “Autonomy rights versus parental autonomy” in A. ALEN, H. BOSLY, M. DE BIE, J. VANDE LANOTTE, e.a. 
(eds.), The UN Children’s Rights Convention: theory meets practice, Antwerpen, Intersentia, 2007, (419) 420-421. 
2506

 Zie ook: General Comment No. 7 (2005) Implementing child rights in early childhood, CRC/C/GC/7/Rev.1, 20 september 
2006, § 17. 
2507

 M. COUZENS, “Autonomy rights versus parental autonomy” in A. ALEN, H. BOSLY, M. DE BIE, J. VANDE LANOTTE, e.a. 
(eds.), The UN Children’s Rights Convention: theory meets practice, Antwerpen, Intersentia, 2007, (419) 422 en de aldaar 
aangehaalde referenties; Vgl. N. PECNIK (with input by C. LALIERE), “Towards a vision of parenting in the best interests of 
the child”, in M. DALY, Parenting Contemporary Europe: a positive approach, Straatsburg, Conceil of Europe, 2007, (15) 22-
23. 
2508

 S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Den Haag, Kluwer, 1999, 115-
116. 
2509

 General Comment n° 12 (2009), “The right of the Child to be heard”, Fifty-first session, Geneva, 25 may-12 June 2009, 
CRC/C/GC/12, 1 juli 2009, § 84.  
2510

 S. MEUWESE, M. BLAAK en M. KAANDORP (red.), Handboek Internationaal Jeugdrecht. Een toelichting voor 

rechtspraktijk en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de 

rechtspositie van minderjarigen, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2005, 117.  
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 M. COUZENS, “Autonomy rights versus parental autonomy” in A. ALEN, H. BOSLY, M. DE BIE, J. VANDE LANOTTE, e.a. 
(eds.), The UN Children’s Rights Convention: theory meets practice, Antwerpen, Intersentia, 2007, (419) 423-424.  
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de participatierechten.2512 De hoger aangehaalde band tussen het belang van het kind en de 

bescherming er van is vanuit kinderrechtenperspectief aldus een onjuiste benadering. Het is in het 

belang van het kind dat het in toenemende mate van bekwaamheid ook alsmaar meer zelf oordeelt 

wat zijn belangen dient. In die optiek bevestigt het Comité in zijn General Comment n° 12 dat er geen 

spanning bestaat tussen artikel 3 en 12, alleen een complementaire rol van de twee algemene 

beginselen. De ene stelt het doel om het belang van het kind te bereiken in, de andere de 

methodologie om het doel van het horen van het kind of de kinderen te bereiken. Artikel 3 kan in 

feite niet correct worden toegepast indien de componenten van art. 12 niet gerespecteerd worden. 

Bovendien versterkt artikel 3 de werking van art. 12 en vergemakkelijkt het de essentiële rol van 

kinderen in alle beslissingen die hun leven raken.2513  

 

§ 3. Een geïntegreerde benadering: leidende beginselen 

849. Zoals hoger aangetoond (Supra, nr. 829), zijn alle rechten van het IVRK met elkaar verbonden 

en heeft het ene recht geen reden van bestaan zonder het andere. Dit vergt een actieve, een 

comprehensieve en interactieve lezing van het Verdrag. Elke bepaling moet in onderlinge samenhang 

worden gelezen met andere bepalingen. Vooral de leidende beginselen vervat in art. 2, 3, 6 en 12 

IVRK worden door het Comité vaak samengelezen met andere bepalingen uit het IVRK.2514  

 

Deze leidende beginselen vormen samen het perspectief. Hierboven (Supra, nr. 839) werd de 

autonomie van het kind (art. 12 IVRK) en het (schijnbare) spanningsveld tussen twee van deze 

beginselen, nl. het belang van het kind als uiting van bescherming (art. 3.1 IVRK) en de autonomie 

van het kind (art. 12 IVRK) toegelicht, die een weergave vormen van het kindbeeld. Het non-

discriminatiebeginsel (art. 2 IVRK) en het recht op leven, overleven en ontwikkeling (art. 6 IVRK) 

worden eraan toegevoegd (zie General Comment nr. 5, § 12). In de volgende paragraaf wordt dieper 

ingegaan op ‘het belang van het kind’.  

§ 4. Het belang van het kind  

A. Belang van het criterium 

850. Zoals hoger aangetoond (Supra, nr. 849), vormt het belang van het kind zoals opgenomen in 

art. 3.1 IVRK niet het enige leidend beginsel. Het is duidelijk dat het gewijzigde kindbeeld de focus 

verlegt naar de participatie van het kind als volwaardige deelnemer aan de samenleving. Dit is een 

nieuwe dimensie met, zoals hoger aangetoond (Supra, nr. 839), fundamentele gevolgen. Er moet bij 

elke maatregel telkens in concreto een evenwicht worden gevonden tussen bescherming en 

participatie in het licht van de zich ontwikkelende vermogens van het kind. De Staat moet daartoe de 

nodige randvoorwaarden scheppen, zoals ook blijkt uit de opname van sociale, economische en 

culturele rechten in het IVRK (Supra, nr. 829). Eén van de belangrijkste randvoorwaarden om dit 

effectief wettelijk te beschermen is informatie.2515  

                                                           
2512

 M. COUZENS, “Autonomy rights versus parental autonomy” in A. ALEN, H. BOSLY, M. DE BIE, J. VANDE LANOTTE, e.a. 
(eds.), The UN Children’s Rights Convention: theory meets practice, Antwerpen, Intersentia, 2007, (419) 424. 
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 General Comment n° 12 (2009), “The right of the Child to be heard”, Fifty-first session, Geneva, 25 may-12 June 2009, 
CRC/C/GC/12, 1 juli 2009, § 74.  
2514

 Vgl. J. PUT, Handboek Jeugdbeschermingsrecht, Brugge, die Keure, 2010, 54, nr. 100. 
2515

 E. VERHELLEN, “Implementatie van kinderrechten: ook een academische verantwoordelijkheid” in W. VANDENHOLE 
(ed.), Kinderrechten als mensenrechten: een multidisciplinaire verkenning, Antwerpen, Intersentia, 2007, (1), 16. De auteur 
wijst erop dat je rechten moet hebben, je deze rechten moet kunnen uitoefenen, ze indien nodig, moet kunnen afdwingen, 
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Hieronder wordt ook duidelijk gemaakt dat het belang van het kind ‘een’ eerste overweging vormt. 

Dit is niet noodzakelijk ‘de’ eerste overweging. Hieruit blijkt dat er een zekere externe 

belangenafweging mogelijk is waardoor het IVRK aansluit op het mechanisme van het EVRM (Supra, 

hoofdstuk II, nr. 648). De vraag rijst of, in geval van tegenstrijdigheid van belangen, het belang van 

het minderjarige kind niet steeds moet primeren. Hangt dit, zoals bij het EVRM, af van de aard en 

ernst van de belangen en rechten die in het geding zijn? Artikel 22bis Gw. gaat wat dat betreft verder 

dan art. 3.1 IVRK. Luidens art. 22bis Gw. vormt het belang van het kind immers de eerste overweging 

bij elke beslissing die het kind aangaat . 

B. Interpretatief beginsel  

851. Het belang van het kind vormt luidens art. 3 (1) IVRK een eerste overweging bij alle 

maatregelen die een kind betreffen. Het handelt hierbij volgens het Comité om maatregelen 

ondernomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn, rechterlijke 

instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen. Het beginsel vereist actieve 

maatregelen door overheid, parlement en rechtspraak. Iedere wetgevend, administratief of 

rechterlijk orgaan of instelling dient het beginsel van het belang van het kind toe te passen door 

systematisch te overwegen wat kinderen hun rechten en belangen zijn en hoe ze zullen geraakt 

worden door de beslissingen en maatregelen die er getroffen worden, bijvoorbeeld door een 

voorgestelde of bestaande wet of beleid- of administratieve maatregel of rechterlijke beslissing, 

inclusief deze die niet onmiddellijk het kind betreffen, maar hen niettemin wel indirect raken 

(General comment nr. 5, § 12).2516  

 

Het beginsel van het belang van het kind is een nieuw interpretatief beginsel van internationaal 

recht.2517 Het is een algemene standaard dat toegepast dient te worden bij alle handelingen m.b.t. 

kinderen.2518  

C. Functies 

852. Er worden drie functies toegekend aan art. 3 (1) IVRK. Vooreerst kan het een bepaalde 

benadering m.b.t. vraagstukken die rijzen onder het Verdrag ondersteunen, rechtvaardigen of 

verduidelijken. Artikel 3 (1) IVRK wordt dan ingeroepen samen met een andere bepaling. Deze rol 

wordt door het Comité duidelijk benadrukt. Verder wordt het als een bemiddelend beginsel 

beschouwd dat kan helpen in het oplossen van conflicten tussen verschillende rechten uit het IVRK. 

                                                                                                                                                                                     
er mensen/instellingen zijn die je rechten behartigen en geïnformeerd moet zijn over je rechten. Dit zijn de basisvereisten 
voor een effectieve rechtsbescherming; Zie ook Day of General Discussion “To speak, participate and decide – the child”s 
right to be heard” gehouden op 15 september 2006, in Report on the forty-third session (Geneva, 11-29 september 2006), 
CRC/C/43/3, 16 juli 2007, § 995.   
2516

 Vgl. Concluding observations: Belgium, Committee on the Rights of the Child, 18 juni 2010, CRC/C/BEL/CO/3-4. Op 
iedere Verdragspartij rust de plicht om vijfjaarlijks een rapport in te dienen over de verwezenlijking van kinderrechten (art. 
44 IVRK). Dit rapport wordt ter bespreking voorgelegd aan het Comité voor de Rechten van het Kind dat op basis hiervan 
(vaak samen met een schaduwrapport opgesteld door ngo’s) slotopmerkingen formuleert (art. 45 IVRK). Dit zijn de zgn. 
“Concluding observations”. Staten dienen overeenkomstig art. 44.6 IVRK er zorg voor te dragen dat hun rapporten 
algemeen beschikbaar zijn in hun land. Het belang van deze verplichting wordt nogmaals beklemtoond in §§ 71-73 van 
General Comment nr. 5 ( 2003). Een General commen is een algemene commentaar over een bepaald thema (art. 45, d) 
IVRK).  
2517

 M. FREEMAN, “Article 3. The Best Interests of the Child” in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, e.a. (eds.), A 

Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 1. 
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 S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Den Haag, Kluwer, 1999, 91-92. 
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Hierbij wordt opgemerkt dat de uitkomst in deze functie afhangt van het subjectieve oordeel van de 

persoon die de afweging maakt en inzonderheid het gewicht dat hij hecht aan bepaalde aspecten van 

het Verdrag. Ten slotte wordt het als een richtsnoer beschouwd bij de invulling van de positieve 

kinderrechten die niet in het IVRK zijn vastgelegd, m.n. daar waar er lacunes worden 

geïndentificeerd.2519  

 

Volgens het Hof van Cassatie2520 vormt de invulling van het beginsel enkel een zorg van de wetgever. 

Het Hof is aldus van oordeel dat alleen een abstracte invulling gegeven kan worden aan het belang 

van kind. Een andere interpretatie die meer eerbied vertoont voor de rechten opgenomen in het 

IVRK kent de rechter evenzeer een actieve rol toe om telkens het belang van het kind in concreto te 

beoordelen, zelfs indien de wetgever hierover niets heeft bepaald noch een blanconorm heeft 

uitgevaardigd.  

D. Ideale opgroeisituatie 

853. De preambule vormt het interpretatiekader bij de lezing van de bepalingen van het 

Verdrag.2521 Het drukt een visie uit over de beste opgroeisituatie van een kind (vgl. met België Supra, 

inleidend deel, nr. 43) die ondersteund en gestimuleerd moet worden. De Staten die het IVRK 

onderschrijven zijn er van overtuigd dat het gezin, als fundamentele groep van de samenleving en de 

natuurlijke omgeving voor ontwikkeling en welzijn van al zijn leden, in het bijzonder kinderen, de 

nodige bescherming en bijstand moet verkrijgen, opdat het zijn verantwoordelijkheden in de 

samenleving volledig kan opnemen.2522  

 

Voor de volledige en harmonieuze ontwikkeling van zijn persoonlijkheid, moet het kind opgroeien in 

een familiale omgeving, in een atmosfeer van geluk, liefde en begrip. Deze laatste zinsnede bevestigt 

dat affectie een belangrijke voedingsbodem vormt bij de opvoeding van een kind.2523 De leiding en 

begeleiding van het minderjarige kind door zijn ouder(s) (art. 5 IVRK) is aldus niet enkel gebaseerd op 

kennis en sensitieve responsiviteit, maar bovenal op affectie.2524 

 

                                                           
2519

 M. FREEMAN, “Article 3. The Best Interests of the Child” in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, e.a. (eds.), A 

commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 32-33; 
S. MEUWESE, M. BLAAK en M. KAANDORP (red.), Handboek Internationaal Jeugdrecht. Een toelichting voor rechtspraktijk 

en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de rechtspositie 

van minderjarigen, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2005, 53 met verwijzing naar P. ALSTON, The Best Interest of the Child: 

Reconciling Culture and Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 1994, 197-198; S. DETRICK, A Commentary on the 
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PUT, Handboek Jeugdbeschermingsrecht, Brugge, die Keure, 2010, 55, nr. 102.  
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 E. VERHELLEN, “Het Verdrag inzake de rechten van het kind meerderjarig. Enkele beschouwingen over de 
implementatie in België”, TJK 2008, (11) 12. 
2522

 Vgl. art. 23, eerste lid en art. 24, eerste lid IVBPR; art. 10, eerste lid IVESCR.   
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 Vgl. de nadruk die hierop wordt gelegd: N. CANTWELL, “Children’s rights in relation to their family” in A. ALEN, H. 
BOSLY, M. DE BIE, J. VANDE LANOTTE e.a. (eds.), The UN Children’s Rights Convention: theory meets practice, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, (389) 394, nr. 16; N. PECNIK (with input by C. LALIERE), “Towards a vision of parenting in the best 
interests of the child”, in M. DALY, Parenting Contemporary Europe: a positive approach, Straatsburg, Conceil of Europe, 
2007, (15) 21; Zie ook: Principle 6 van de Declaration of the Rights of the Child van 10 november 1959. 
2524
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zorgcontinuüm” in W. VANDENHOLE (ed.), Kinderrechten in België, Antwerpen, Intersentia, 2008, (163) 177. 
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Artikel 20 IVRK bevestigt impliciet dat indien het kind niet in het gezin waartoe het behoort kan 

blijven, een op het gezin gebaseerde alternatieve opvang eerst overwogen moet worden.2525 

854. Er dient gepreciseerd te worden dat het Verdrag het kind geen recht op een familie verleent. 

Bovendien moet opgelet worden met het stellen dat een kind het recht heeft om in een familiale 

omgeving opgevoed te worden. Dit is een streefdoel van het Verdrag.2526 

 

In dezelfde optiek oordeelt het Comité dat het gezin de beste omgeving is voor kinderen en Staten 

de verplichting hebben om wetten, programma’s en beleidsmaatregelen te treffen die het gezin 

versterken.2527 

E. Subsidiariteit 

855. Het Verdrag stimuleert ook de rol van de ouders en in sommige gevallen dat van de 

uitgebreide familie als primaire zorgverstrekkers. Dit impliceert zowel eerbied voor hun 

verantwoordelijkheden voor verzorging, bescherming en begeleiding van het kind als ondersteuning 

van hen in zoverre dit nodig en mogelijk is. Enkele voorbeelden hiervan zijn art. 5, 7, 9, 18.1 en 27 

IVRK.2528 Artikel 5 IVRK kent de ouders naast opvoedingsverantwoordelijkheid ook het recht toe om 

zelf de opvoeding van hun kind(eren) vorm te geven. De ouders moeten daarbij rekening houden 

met de zich ontwikkelende vermogens van het kind.2529 Overeenkomstig art. 7.1 IVRK heeft het kind 

het recht zijn of haar ouders te kennen en door hen te worden verzorgd.2530 Luidens art. 18.1 doet de 

Staat alles wat in zijn vermogen ligt om de erkenning te verzekeren van het beginsel dat beide ouders 

de gezamenlijke2531 verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. 

Het preciseert dat ouders of, al naar gelang het geval, wettige voogden, de eerste 

verantwoordelijkheid hebben voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Het belang van het 

kind is hun allereerste zorg. Hiermee bevestigt het IVRK het beginsel van de primauteit van het 

ouderlijk gezag en de subsidiariteit van de andere vormen van gezag georganiseerd door de Staat.2532  
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Concluding observations Liechtenstein, in Report on the forty-first session (Geneva, 9-27 January 2006), CRC/C/41/3, 12 mei 
2006, § 316; Zie verder ook: Concluding observations Trinidad and Tobago, in Report on the forty-first session (Geneva, 9-27 

January 2006), CRC/C/41/3, 12 mei 2006, § 414. 
2532

 M. FREEMAN, “Article 3. The Best Interests of the Child” in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, e.a. (eds.), A 

commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 71; Zie 
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856. Artikel 18 IVRK omvat het beginsel van familiale autonomie en het verbod van inmenging 

door publieke overheden in het familieleven zoals ook vervat in artikel 8 EVRM.2533 Ook art. 27.2 IVRK 

benadrukt dat ouder(s) de primaire verantwoordelijkheid hebben voor het waarborgen, naar 

vermogen en binnen de grenzen van hun financiële mogelijkheden, van de levensomstandigheden 

die nodig zijn voor de ontwikkeling van het kind. Deze bepaling beklemtoont enerzijds dat ouders 

beschermd moeten worden tegen inmenging van de Staat en anderzijds dat zij zelf 

verantwoordelijkheid moeten nemen.  

 

857. De verplichting van zorg en bescherming blijft wel op de lidstaten (art. 3 (2) IVRK) rusten die 

echter de rechten en plichten van ouders moeten eerbiedigen. Artikel 3 (2) IVRK vertolkt in dat 

opzicht een compromis.2534 De lidstaten moeten de ouders ondersteunen bij de uitoefening van hun 

verantwoordelijkheden (zie art. 18 en 27 IVRK2535).2536 De kritiek hierop is echter dat de bepalingen 

over participatie en de verhouding tussen de plichten en verantwoordelijkheden van de Staat, de 

ouders en de samenleving, eerder vaag zijn gehouden.2537 

 

858. De subsidiariteit wordt in het bijzonder genuanceerd bij de internationale adoptie. 

Behoudens dat art. 21 IVRK ingevolge het gewijzigde kindbeeld de belangen van het kind als 

determinerende overweging bij een internationale adoptie plaatst, bevestigt deze bepaling dat het in 

het belang van het kind is om in zijn oorspronkelijke familie te blijven of in zijn land van oorsprong 

adequaat opgevangen te worden.2538 Interlandelijke adoptie is een opvangnet voor het geval andere 

maatregelen niet adequaat of voorhanden zijn.2539 Er dient volgens het Comité aandacht besteed te 

                                                                                                                                                                                     
wat de samenlezing van art. 3 en 7 IVRK betreft: J. VAN BROECK, “Het recht van een geadopteerde om zijn geboorteouders 
te kennen. Het bloed kruipt waar het niet gan kan…”, (noot onder Hof Mensenrechten 13 februari 2003), TBBR 2003, (407) 
412, nr. 17; Vgl. M. FREEMAN, “Article 3. The Best Interests of the Child” in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, e.a. 
(eds.), A commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 
2007, 48; Zie bijvoorbeeld Concluding Observations Saudi Arabia, in Report on the forty-first session (Geneva, 9-27 January 

2006), CRC/C/41/3, 12 mei 2006, § 781.  
2533

 S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Den Haag, Kluwer, 1999, 303. 
2534

 M. FREEMAN, “Article 3. The Best Interests of the Child” in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, e.a. (eds.), A 

commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 65. 
2535

 S. MEUWESE, M. BLAAK en M. KAANDORP (red.), Handboek Internationaal Jeugdrecht. Een toelichting voor 

rechtspraktijk en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de 

rechtspositie van minderjarigen, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2005, 151 en 229.  
2536

 N. PECNIK (with input by C. LALIERE), “Towards a vision of parenting in the best interests of the child”, in M. DALY, 
Parenting Contemporary Europe: a positive approach, Straatsburg, Conceil of Europe, 2007, (15) 22-23; S. DETRICK, A 

Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Den Haag, Kluwer, 1999, 305; Zie bijvoorbeeld: 
Concluding observations Ghana, in Report on the forty-first session (Geneva, 9-27 January 2006), CRC/C/41/3, 12 mei 2006, 
§ 257, in casu oordeelde het comité dat de Staat een ‘family support programme” moet oprichten en het werk van NGO’s in 
dat opzicht moet vereenvoudigen.  
2537

 W. VANDENHOLE, “Twintig jaar kinderrechtenverdrag (1989-2009): een Belgische stand van zaken”, RW 2009-10, (386) 
388 en de verwijzingen aldaar. 
2538

 S.A. BIOSCA, “The Rights of the Adopted Child and the Public Family Policies in Intercountry Adoption” in A. ALEN, H. 
BOSLY, M. DE BIE, J. VANDE LANOTTE, e.a. (eds.), The UN Children’s Rights Convention: theory meets practice, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, (441) 448-449. 
2539

 S. VITE en H. BOECHAT, “Article 21. Adoption" in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS en 
M. VERHEYDE (eds.), A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff 
Publishers, 2008, 45; S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Den Haag, 
Kluwer, 1999, 350-351; Hiermee is het IVRK wel enger dan het Haags Adoptieverdrag dat meer flexibiliteit toelaat. Er moet 
immers ernstig nagegaan worden of opvang in de eigen Staat mogelijk is alvorens een interlandelijke adoptie overwogen 
kan worden (art. 4, b) Haags Adoptieverdrag). Daarenboven erkent het Haags Adoptieverdrag dat interlandelijke adoptie 
een alternatieve oplossing kan vormen ingeval geen gepast gezin kan gevonden worden in de Staat van oorsprong 
(preambule).  
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worden aan de continuïteit in de opvoeding en de etnische, religieuze, culturele en taalkundige 

achtergrond er van. Om die reden moeten Staten maatregelen nemen om in eigen land gepaste 

oplossingen aan te bieden, inclusief inlandse adoptie, alvorens een interlandelijke adoptie 

overwogen kan worden.2540  

 

In de rechtsliteratuur wordt er op gewezen dat adoptie niet thuishoort in de rij met alternatieve 

zorginstellingen bedoeld in art. 20 IVRK. In tegenstelling tot alle andere alternatieve zorginstellingen 

is adoptie niet onderworpen aan art. 25 IVRK (periodieke herziening) en wordt het in het bijzonder 

geregeld door art. 21 IVRK. Was het niet in de lijst van zorginstellingen bedoeld in art. 20 IVRK 

opgenomen, dan was de rol van de figuur adoptie wellicht beter omschreven geweest, nl. een stabiel 

en duurzame op het gezin gebaseerde oplossing gepast voor sommige kinderen die in alternatieve 

zorg worden opgevangen.2541 De opname van adoptie in de lijst met alternatieve zorginstellingen laat 

aldus uitschijnen dat ook het IVRK adoptie beschouwt als een bijzondere maatregel van 

jeugdbescherming. Niettemin wordt in de rechtsliteratuur in het licht van art. 21 IVRK er ook op 

gewezen dat interlandelijke adoptie een beschermingsmaatregel moet zijn voor kinderen die 

geconfronteerd worden met weinig of geen opportuniteiten om in een veilige en huiselijke omgeving 

terecht te komen in hun land van herkomst.2542 Het doel van het IVRK is niet adoptie 

vereenvoudigen, maar eerder ervoor zorgen dat ieder kind dat ouderlijke zorg moet missen, de 

meest gepaste maatregelen inzake zorg en bescherming kan verkrijgen.2543 Het Comité benadrukt dat 

interlandelijke adoptie een uitzonderlijke vorm van alternatieve zorg is waarbij het beginsel van non-

discriminatie en het belang van het kind bij het maken van dergelijke beslissing in rekenschap 

gebracht moeten worden.2544 

F. Functionele bevoegdheid 

859. Ook het doel van de opvoeding en de wijze waarop het kind opgevoed moet worden, worden 

in de preambule aangeraakt. Het kind moet volledig voorbereid worden om een eigen leven te leiden 

in de samenleving en moet worden grootgebracht in de geest van de idealen afgekondigd in het 

Charter van de V.N., in het bijzonder in de geest van vrede, waardigheid, tolerantie, vrijheid, 

gelijkheid en solidariteit. Verder brengt de preambule het belang van tradities en culturele waarden 

van ieder mens voor de bescherming en harmonieuze ontwikkeling van het kind in herinnering. 

 

Zoals het EHRM van oordeel is (Supra, hoofdstuk 2, nr. 651), kan een ouder zijn bevoegdheden als 

leider en begeleider niet aanwenden op een wijze die strijdig is met het belang van het kind. Luidens 

art. 18.1 IVRK hebben ouders of, al naargelang het geval, wettige voogden, de eerste 

verantwoordelijkheid voor de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Het belang van het kind is 

                                                           
2540

 Concluding observations Russion Federation, CRC/C/15/Add.274, 2005, § 4.  
2541

 N. CANTWELL en A. HOLZSCHEITER, “Article 20. Children Deprived of Their Family Environment” in A. ALEN, J. VANDE 
LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS en M. VERHEYDE (eds.), A Commentary on the United Nations Convention 

on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, 52-53.  
2542

 S. VITE en H. BOECHAT, “Article 21. Adoption" in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS en 
M. VERHEYDE (eds.), A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff 
Publishers, 2008, 3. 
2543

 S. VITE en H. BOECHAT, “Article 21. Adoption" in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS en 
M. VERHEYDE (eds.), A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff 
Publishers, 2008, 23. 
2544

 Concluding observations China, in Report on the fortieth session (Geneva, 12 to 30 September 2005), CRC/C/153, 17 
maart 2006, § 334 (e).  
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hun allereerste zorg. Inzonderheid kan luidens art. 9 IVRK een scheiding van zijn ouder(s) 

noodzakelijk zijn in een bepaald geval, zoals wanneer er sprake is van misbruik of verwaarlozing van 

het kind door zijn ouders, of wanneer de ouders gescheiden leven en er een beslissing moet worden 

genomen ten aanzien van de verblijfplaats van het kind. Luidens art. 27 erkennen Staten het recht 

van ieder kind op een levensstandaard die toereikend is voor de lichamelijke, geestelijke, 

intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling van het kind. Volgens deze bepaling hebben 

de ouder(s) of anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind de primaire verantwoordelijkheid voor 

het waarborgen, naar vermogen en binnen de grenzen van hun financiële mogelijkheden, van de 

levensomstandigheden die nodig zijn voor de ontwikkeling van het kind. De (ouderlijke) 

verantwoordelijkheid is aldus een functionele verantwoordelijkheid.  

860. Op de Staat rust zelfs de verplichting om alle passende wettelijke en bestuurlijke 

maatregelen en maatregelen op sociaal en opvoedkundig gebied te nemen om het kind te 

beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of 

geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van 

seksueel misbruik, terwijl het kind onder de hoede is van de ouder(s), wettige voogden of iemand 

anders die de zorg voor het kind heeft (art. 19.1 IVRK). 

 

G. Invulling 

 

861. Het beginsel van het belang van het kind wordt fel bekritiseerd. Onduidelijk is hoe precies het 

belang van het kind ingevuld moet worden. Wat is in het belang van het kind? Wat het belang van 

het kind inhoudt, hangt af van hoe dat concept begrepen wordt.2545  

 

862. In eerste instantie kan opgemerkt worden dat het beginsel onbepaald is. Het gevaar bestaat 

hierdoor echter dat andere beginselen en beleidsmaatregelen hun invloed kunnen uitoefenen onder 

het mom van het belang van het kind. Dit kan zelfs tegen de vooruitgang in worden gehanteerd zoals 

om anti-homo gevoelens te promoten dan wel slechts een reflectie vormen van dominante visies.  

 

Onderscheiden in cultuur beïnvloeden verder zonder meer ook het concept van wat in het belang 

van het kind is. Dit geldt ook voor de invulling in de tijd. Het voorbeeld van de lijfstraffen kan hier 

worden aangehaald. Lijfstraffen werden destijds aanvaard, maar worden actueel zonder meer als 

verwerpelijk bestempeld.2546 Ongetwijfeld heeft het kindbeeld ook een impact op de invulling van het 

belang van het kind zoals het ook het evenwicht tussen participatie en bescherming bepaalt (Supra, 

nr. 844). Het doel moet volgens FREEMAN zijn: de verbreding van een gedeelde ‘common sense’.2547  

                                                           
2545

 M. FREEMAN, “Article 3. The Best Interests of the Child” in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, e.a. (eds.), A 

commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 1 en de 
aldaar aangehaalde referenties; zie ook S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the 

Child, Den Haag, Kluwer, 1999, 89 en de aldaar aangehaalde referenties.  
2546

 M. FREEMAN, “Article 3. The Best Interests of the Child” in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, e.a. (eds.), A 

commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 27-31 
en 33-40. 
2547

 M. FREEMAN, “Article 3. The Best Interests of the Child” in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, e.a. (eds.), A 

commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 39-40; 
Zie ook S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Den Haag, Kluwer, 1999, 89, 
alwaar wordt aangegeven dat het Verdrag als geheel minstens leidt tot een breed ethisch of waarden raamwerk hetgeen 
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863. Ook kan er een onderscheid gemaakt worden tussen het actueel belang van het kind en het 

toekomst-georiënteerd belang van het kind (Supra, 262). De beoordeling van beiden kan een 

tegenstrijdig resultaat opleveren. Bovendien focust de beoordeling van de actuele belangen zich op 

ervaringsgerichte overwegingen, terwijl een toekomst-georiënteerde beoordeling daarentegen zich 

toespitst op overwegingen m.b.t. de ontwikkeling.  

 

Het aantal discussies over wat in het belang van het kind hangt af van de materie. Vandaag de dag 

duiken deze discussie vooral op in zaken van medische besluitvorming.2548  

864. Het belang van het kind kan zowel op een positieve als een negatieve manier ingevuld 

worden (Supra, deel I, nr. 263). GERLO2549 is van oordeel dat het belang van het kind in artikel 3 IVRK 

op een positieve wijze ingevuld moet worden, in de zin van een daadwerkelijk (moreel of materieel) 

voordeel voor de minderjarige. 

 

865. Betreurd wordt dat in de definitieve versie van het IVRK geen concrete richtlijnen m.b.t. het 

belang van het kind staan opgenomen zoals o.m. in het recht van het V.K.2550 In de volgende afdeling 

wordt dit nader onderzocht. Wat vaststaat is dat art. 3.1 IVRK ingevuld wordt alsook beperkt wordt 

door de rechten en andere beginselen opgenomen in het IVRK.2551  

 

866. Nederlandse auteurs zijn van oordeel dat het belang van het kind een juridische formule is 

die met behulp van sociale wetenschappers, m.n. door ontwikkelingspsychologen en pedagogen, 

nader ingevuld moet worden. Gerefereerd wordt naar een publicatie uit 1989 waarin twee 

Nederlandse psychologen HEINER en BARTELS op grond van een uitvoerig literatuuronderzoek een 

aantal ijkpunten weergeven die in onderlinge samenhang als meer concrete toetscriteria voor het 

begrip “belang van het kind” kunnen gelden.2552 De studie van HEINER en BERTELS werd in 2006 

geactualiseerd door KALVERBOER en ZIJLSTRA.2553 Zij komen daarbij tot volgend schema: 
Ontwikkelingsvoorwaarden in het gezin 

Actuele situatie 

Fysiek welzijn 

1. Adequate verzorging 

                                                                                                                                                                                     
vaak wordt opgeworpen als het ontbrekende ingrediënt dat een grotere graad van zekerheid zou geven aan de inhoud van 
het beginsel van het belang.  
2548

 M. FREEMAN, “Article 3. The Best Interests of the Child” in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, e.a. (eds.), A 

commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 2-4 en 
de aldaar aangehaalde referenties.  
2549

 J. GERLO, “Het Verdrag inzake de rechten van het kind en het Belgische personen- en familierecht”, KIDS 1998, Deel 1.2, 
5.  
2550

 English Children Act, Section 1 (3) a); M. FREEMAN, “Article 3. The Best Interests of the Child” in A. ALEN, J. VANDE 
LANOTTE, E. VERHELLEN, e.a. (eds.), A commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, 
Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 30-31; de auteur wijst er inzonderheid op dat betreurd kan worden dat er geen 
verwijzing naar de wensen en gevoelens van het kind in werd opgenomen; Zie verder over het nut hiervan: R. FARRUGIA, 
“Children’s Rights in Family Court Proceedings” in A. ALEN, H. BOSLY, M. DE BIE, J. VANDE LANOTTE, e.a. (eds.), The UN 

Children’s Rights Convention: theory meets practice, Antwerpen, Intersentia, 2007, (401) 408-409. 
2551

 M. FREEMAN, “Article 3. The Best Interests of the Child” in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, e.a. (eds.), A 

commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 5-9. 
2552

 S. MEUWESE, M. BLAAK en M. KAANDORP (red.), Handboek Internationaal Jeugdrecht. Een toelichting voor 

rechtspraktijk en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de 

rechtspositie van minderjaringen, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2005, 60.  
2553

 M. KALVERBOER en E. ZIJLSTRA, Het belang van het kind in het Nederlands recht. Voorwaarden voor ontwikkeling vanuit 

een pedagogisch perspectief, Amsterdam, Uitgeverij SWP, 2006, 10-54. 
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2. Een veilige fysieke directe omgeving 

 

Opvoeding 

3. Affectief klimaat 

4. Een ondersteunende flexibele opvoedingsstructuur 

5. Adequaat voorbeeldgedrag ouder 

6. Interesse 

 

Toekomst en verleden 

7. Continuïteit in opvoeding en verzorging, toekomstperspectief 

 

Ontwikkelingsvoorwaarden in de samenleving 

Actuele situatie 

8. Een veilige fysieke wijdere omgeving 

9. Respect 

10. Sociaal netwerk 

11. Educatie 

12. Omgang met leeftijdgenoten 

13. Adequaat voorbeeldgedrag samenleving 

 

Toekomst en verleden 

14. Stabiliteit in levensomstandigheden, toekomstperspectief 

 

Het model wordt genuanceerd door de ontwikkelingsvoorwaarden te plaatsen binnen de 

ontwikkelingsfasen (0-5j, 6-12j en 13-18j).  

Sommige auteurs wijzen er terecht op dat ook rekening gehouden moet worden met de mening van 

het kind bij het bepalen van wat zijn belangen dient zoals art. 12 IVRK aangeeft (vgl. Supra, nr. 

844).2554  

H. Gewicht 

867. In de V.N. Verklaring betreffende de Rechten van het Kind werd voor het eerst verwezen 

naar het belang van het kind. Dit was zelfs de beslissende overweging (2de beginsel).2555 Hetzelfde 

geldt voor het Afrikaanse Charter van de Rechten en het Welzijn van het Kind van 1990 (zie art. 

4(1)).2556  

 

In het IVRK is het belang van het kind, in tegenstelling tot datgene wat de Nederlandse (officieuze) 

vertaling laat uitschijnen, niet de (the primary) eerste overweging, maar een (a primary) eerste 

                                                           
2554

 S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Den Haag, Kluwer, 1999, 89 en 
de aldaar aangehaalde referenties; Zie ook Comité voor de Rechten van het Kind, “Algemene commentaar nr. 12 (2009), 
The right of the child to be heard”, VN DOC CRC/C/GC/12, 1 juli 2009, § 74.   
2555

 Resolutie van de Algemene Vergadering nr. 1386(XIV) van 20 november 1959. Het tweede beginsel luidt: “The child 

shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and by other means, to enable him to 

develop physically, mentally, morally, spiritually and socially in a healthy and normal manner and in conditions of freedom 

and dignity. In the enactment of laws for this purpose, the best interests of the child shall be the paramount consideration.” 
2556

 OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990), in werking getreden op 29 november 1999. Artikel 4.1 luidt: “In all actions 

concerning the child undertaken by any person or Authority the best interest of the child shall be the primary consideration”. 
Merk op dat gewag wordt gemaakt van “any person”. Daaronder vallen dus ook de ouders. Dit is ruimer dan art. 3.1 IVRK. 
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overweging.2557 Dit impliceert dat het belang van het kind niet determinerend (‘paramount’) is. Dat 

het een eerste overweging (‘a primary’) vormt, heeft daarentegen wel tot gevolg dat er meer gewicht 

aan gehecht moet worden dan aan andere overwegingen.2558 Het belang van het kind moet in ieder 

geval een eerste overweging vormen, zo ook in het familierecht.2559  

 

868. Volgens de travaux préparatoires kan het belang van het kind enkel in beperkte 

omstandigheden, zoals medische noodhulp (bv. tijdens de geboorte), aan de kant worden geschoven. 

Niettemin wordt aangenomen dat, aangezien het slechts ‘een’ eerste overweging vormt, het belang 

van het kind ook in andere omstandigheden dan deze en voor andere overwegingen kan overtroffen 

worden zoals bijvoorbeeld de bescherming van de maatschappij tegen jonge criminelen.2560 Het IVRK 

laat aldus ruimte voor een externe belangenafweging. Zo kunnen gelijkwaardige of hogere belangen 

van de samenleving en/of andere individuen in een concrete situatie doorwegen op de concurerende 

belangen van het kind.2561 Ook deze belangenafweging doet vele problemen rijzen. Zo rijst er het 

probleem van de concurrerende belangen tussen kinderen. Het belang van welk kind primeert 

alsdan?2562 

 

869. FREEMAN wijst er nog op dat het belang van het kind gezien moet worden zowel in het licht 

van als beperkt door de rechten en andere beginselen van het IVRK. In sommige gevallen moet er 

een afweging gebeuren.2563 In dezelfde optiek wijst de Belgische rechtsleer er op dat het belang van 

het kind inhoud moet krijgen vanuit het geheel van de kinderrechten, met inbegrip van 

participatie.2564 Dit is de rol die het belang van het kind als leidend beginsel speelt. Het belang van 

het kind krijgt slechts een betekenis in het licht van alle andere bepalingen van het IVRK en moet in 

concreto beoordeeld worden. Ingeval de beginselen vervat in het IVRK botsen met elkaar, moet er 

een (interne) afweging gebeuren.  

 

870. De verplichting om het belang van het kind in acht te nemen rust luidens art. 3 (1) IVRK op 

openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn, rechterlijke instanties, 

bestuurlijke autoriteiten en wetgevende lichamen. Het Verdrag duidt daarmee duidelijk aan dat op 

                                                           
2557

 Het betreft een foutieve vertaling: J. PUT, Handboek Jeugdbeschermingsrecht, Brugge, die Keure, 2010, 55, voetnoot 98; 
Zie ook P. SENAEVE, Compendium, ed. 13, 2011, nr. 575 wat de rol in het afstammingsrecht betreft. 
2558

 M. FREEMAN, “Article 3. The Best Interests of the Child” in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, e.a. (eds.), A 

commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 60-61. 
2559

 Zie bv. Concluding observation Noorwegen (UN Doc. CRC/C/15/Add.126, 2000) § 23. 
2560

 M. FREEMAN, “Article 3. The Best Interests of the Child” in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, e.a. (eds.), A 

commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 5, de 
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ouders en voogden deze verplichting niet rust en dat private familiale beslissingen niet gereguleerd 

moeten worden.2565 Niettemin kan een afgezwakte vorm van deze verplichting voor ouders en 

voogden toch teruggevonden worden in art. 18 (1) IVRK luidens welke het belang van het kind hun 

allereerste zorg dient te zijn (zie ook Supra, nr. 859).  

 

§ 5. Ouderlijke verantwoordelijkheden versus ouderlijk gezag 

A. Terminologie 

871. Om de relatie tussen ouder en kind te benoemen, maakt het IVRK gebruik van het concept 

‘ouderlijke verantwoordelijkheid”. Luidens art. 18.1 IVRK hebben de ouders of de wettige voogden 

de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en de ontwikkeling van het kind.  

 

In tegenstelling tot ouderlijk gezag weerspiegelt het begrip ‘ouderlijke verantwoordelijkheid’ een 

meer kindgerichte benadering. Het is een modern concept overeenkomstig dewelke ouders, in 

overleg met hun kinderen bevoegdheden uitoefenen om hun verplichtingen in het belang van het 

kind na te komen en niet om dat een gezag aan hen werd toevertrouwd in hun eigen belang. Het 

begrip ‘ouderlijke verantwoordelijkheden’ benadrukt alzo de functionaliteit van de rechten en 

plichten die aan ouders worden toevertrouwd (Supra, nr. 859), d.w.z. met een bepaalde finaliteit: 

zorg, opvoeding, leiding of begeleiding in het belang van het kind.2566  

Het begrip ‘ouderlijke verantwoordelijkheid’ wordt ook gehanteerd in de Brussel IIbis2567-verordening 

en de Europese beginselen terzake.2568   

872. Sommige auteurs wijzen er op dat aangezien participatie aan het besluitvormingsproces 

bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind, ouders eerbied moeten hebben voor de rechten van 

kinderen om hun mening te uiten in familiale en publieke sfeer. Logischerwijze zou de ouderlijke 

leiding en begeleiding moeten verminderen naarmate het kind rijper wordt om zelfstandig 

beslissingen te treffen.2569 Deze opvatting weerspiegelt het best waarom sprake moet zijn van 

‘verantwoordelijkheid’ en niet ‘gezag’.  

 

873. Onder ‘kind’ wordt in het Verdrag verstaan: ieder mens jonger dan 18 jaar, tenzij volgens het 

op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt bereikt (art. 1 IVRK).2570 
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Het Belgische recht hanteert niet steeds de term kind op eenzelfde wijze. Luidens art. 343, § 1, c) BW 

is een ‘kind’ in die titel een persoon minder dan achttien jaar. Verder worden de begrippen 

minderjarig en meerderjarig gehanteerd (Supra, inleidend deel, nr. 94 en 95).2571 Naar Belgisch recht 

wordt de meerderjarigheid bereikt op de volle leeftijd van 18 jaar (zie art. 388 en art. 488 BW). 

Opgemerkt zij dat het Comité aanbeveelt om alle noodzakelijke maatregelen te treffen teneinde de 

definitie van ‘kind’ te harmoniseren, inclusief de terminologie gebruikt in het nationale recht, zodat 

inconsistenties en contradicties worden vermeden.2572 

 

B. Bestanddelen 

 

874. In het IVRK worden nergens de rechten en plichten van ouders, wettige voogden of andere 

die wettelijk verantwoordelijk zijn, zoals aangegeven in art. 3.2 IVRK, omschreven.2573 Dit hangt af 

van het wettelijke stelsel en houdt verband met recht om zijn kinderen op te voeden, om er 

contacten mee te onderhouden, de toestemming te geven voor een medische behandeling, de keuze 

van de school, de keuze van religieuze beleving, enz.2574  

 

C. Personen die verantwoordelijkheden dragen 

 

875. Aan volgende personen kent het Verdrag een rol toe: de Staat (bv. art. 2 IVRK), de ouders (bv. 

art. 18.1 IVRK), wettige voogden (bv. art. 18.1 IVRK), familieleden van het kind (bv. art. 2.2 IVRK), 

openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn (bv. art. 3.1 IVRK), rechterlijke 

instanties (bv. art. 3.1 IVRK), bestuurlijke autoriteiten (bv. art. 3.1 IVRK), wetgevende lichamen (bv. 

art. 3.1 IVRK), anderen die wettelijke verantwoordelijk zijn voor het kind (bv. art. 3.2 IVRK), de leden 

van de familie in ruimere zin of de gemeenschap al naar gelang het plaatselijke gebruik (bv. art. 5 

IVRK), een ander familielid van het kind (bv. art. 9.4 IVRK), andere familieleden (bv. art. 22 IVRK), de 

aanvragers en hun familieleden (art. 10.1 IVRK), anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind (bv. 

art. 27.2 IVRK), degenen die verantwoordelijk zijn voor zijn of haar verzorging (bv. art. 23.2 IVRK) en 

personen die verantwoordelijk zijn voor zijn of haar onderhoud (bv. art. 26 IVRK).  

 

876. Het IVRK bevat geen definitie van ‘familie’. Zoals het concept ‘het belang van het kind’ 

(Supra, nr. 861) wordt dit het beste overgelaten voor interpretatie overeenkomstig de 

                                                                                                                                                                                     
observations Saudi Arabia, in Report on the forty-first session (Geneva, 9-27 January 2006), CRC/C/41/3, 12 mei 2006, § 760; 
Concluding observations Uruguay, in Report on the forty-fift session (Geneva, 21 may – 8 june 2007), CRC/C/45/3, 3 
december 2007, § 228; Ook wat de huwelijksleeftijd betreft, zie: Concluding observations Kenya, in Report on the forty-

fourth session (Geneva, 15 january-2 february 2007), CRC.C.44/3, 13 maart 2008, § 93, Concluding observations Swaziland, 
in Report on the forty-third session (Geneva, 11-29 September 2006), CRC/C/43/3, 16 juli 2007, § 375; Concluding 
observations Suriname, in Report on the forty-fourth session (Geneva, 15 january-2 february 2007), CRC/C/44/3, 13 maart 
2008, § 412; Concluding observations Samoa, in Report on the forty-third session (Geneva, 11-29 September 2006), 
CRC/C/43/3, 16 juli 2007, § 89 en Concluding observations Chile, in Report on the forty-fourth session (Geneva, 15 january-2 
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15 january-2 february 2007), CRC.C.44/3, 13 maart 2008, § 252. 
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omstandigheden en de betrokken samenleving. Hiervoor werd aangegeven hoe het Verdrag de 

familie aanduidt: ‘familieleden, leden van de familie in ruimere zin, een ander familielid van het kind, 

andere leden van de familie en familieleden van de aanvragers’. Soms geeft het Verdrag aan wie 

eventueel handelt zoals ouders (loco parentis) waaronder o.m. leden van de familie in ruime zin. 

Daaraan wordt soms toegevoegd: wettige voogden, anderen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor 

het kind, degenen die verantwoordelijk zijn voor zijn of haar verzorging en personen die 

verantwoordelijk zijn voor zijn of haar onderhoud. Hieruit volgt dat de rechten en plichten van de 

familie jegens het kind niet altijd te onderscheiden vallen van deze van de alternatieve verzorgers en 

in sommige gevallen beperkt zijn tot alleen de ouders of, in het beste geval, tot de leden van de 

ruime familie op voorwaarde dat zij wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind.2575  

 

877. Het Comité wijst er op dat het Verdrag verschillende gezinsstructuren weergeeft die 

voortvloeien uit verscheidene culturele patronen en toenemende familiale relaties en van toepassing 

is op verscheidene gezinsvormen zoals de uitgebreide familie, het samengestelde gezin, de 

gezamenlijke familie, het eenoudergezin, het tradionele gezin en het adoptief gezin. Socialisatie en 

het meekrijgen van waarden gebeuren binnen de familie en menselijke relaties in familiale context 

en zijn de meest belangrijke links voor het toekomstige leven van het kind.2576 Het Comité benadrukt 

ook dat Staten gepaste maatregelen moeten treffen om de rol van grootouders bij het grootbrengen 

van kinderen te ondersteunen.2577 

 

De notie “uitgebreide familie of de gemeenschap al naargelang het plaatselijke gebruik” werd in het 

IVRK ingeschreven om op adequate wijze erkenning te geven aan de rol van de uitgebreide familie en 

gemeenschap ingeval ouderlijke zorg niet beschikbaar is, overwegende dat culturen, tradities en 

gebruiken in vele landen en gebieden in dergelijke rol voorzien. De toevoeging van “het plaatselijke 

gebruik” wijst er op dat het enkel van toepassing is in situaties waarin dergelijke rol wordt toegekend 

door het plaatselijke gebruik.2578  

Afdeling 2. Beginselen 

 

§ 1. Spanningsveld tussen genetisch resp. bio-fysiologisch ouderschap en sociaal ouderschap 

A. Oorspronkelijke afstamming 

878. Luidens art. 7 IVRK wordt het kind onmiddellijk na de geboorte ingeschreven en heeft vanaf 

de geboorte het recht op een naam, het recht een nationaliteit te verwerven en, voor zover mogelijk, 

het recht zijn of haar ouders te kennen en door hen te worden opgevoed. De Staten waarborgen de 

verwezenlijking van deze rechten in overeenstemming met hun nationale recht en hun 

verplichtingen krachtens de desbetreffende internationale akten op dit gebied, in het bijzonder 

wanneer het kind anders staatloos zou zijn. Aangenomen wordt dat ‘voor zover mogelijk’ 

geïnterpreteerd moet worden dat een kind in principe dit recht altijd heeft, tenzij de realisatie van 
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het recht absoluut onmogelijk is.2579 Hieronder dient absolute ‘materiële’ mogelijkheid te worden 

verstaan.2580 

 

Een aantal rechtsgeleerden2581 zijn van oordeel dat deze verdragsbepaling, die ieder kind het recht 

verleent, voor zover mogelijk, zijn ouders te kennen en door hen te worden opgevoed, het recht 

omvat tot vestiging van een afstammingsband t.a.v. beide ouders. Volgens art. 7 IVRK geldt dit recht 

vanaf de geboorte.  

In het licht van art. 7 IVRK oordeelde het Comité in de concluding observations gericht tot Trinidad en 

Tobago dat het verontrust is door het feit dat de vestiging van het vaderschap, in het bijzonder in 

gevallen waar de biologische vader het kind niet wil erkennen, tijdrovend en duur kan zijn en een 

hinderpaal kan vormen voor het recht op identiteit van het kind en/of het recht om beide ouders te 

kennen. Het Comité beveelt de lidstaat dan ook aan om de vestiging van het vaderschap t.a.v. 

kinderen geboren buiten het huwelijk te vergemakkelijken door toegankelijke en efficiënte 

procedures te creëren en door moeders alle noodzakelijke juridische en andere bijstand ter 

beschikking te stellen.2582  

Verder oordeelde het Comité dat Staten er moeten voor zorgen dat kinderen geboren buiten het 

huwelijk in het licht van art. 7 IVRK vanaf de geboorte (juridisch) een moeder hebben en dit 

overeenkomstig het arrest van het EHRM in de zaak-Marckx tegen België en de regel mater semper 

certa est. Staten moeten ook de erkenning van deze kinderen door hun vader aanmoedigen teneinde 

de eenvoudige verlating van deze kinderen te voorkomen.2583 

Ook een minderjarige ouder moet een gerechtelijk onderzoek naar vaderschap kunnen instellen 

zonder de toestemming van zijn ouders.2584 

879. Overeenkomstig het leidende beginsel vervat in art. 12 IVRK dient een minderjarig kind in de 

gelegenheid gesteld te worden om gehoord te worden hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst 

van een vertegenwoordiger of een daarvoor geschikte instelling op een wijze die verenigbaar is met 

de procedureregels. Aan de mening van het kind moet passend belang worden gehecht in 

overeenstemming met zijn of haar leeftijd of rijpheid (Supra, nr. 839). Dit leidend beginsel dient 

geëerbiedigd te worden bij de bepaling van de verhouding tussen genetisch resp. bio-fysiologisch 

ouderschap en sociaal ouderschap. Het minderjarige kind dat in staat is om te oordelen over zijn 

eigen belang, moet dit ook kunnen en zijn mening moet geëerbiedigd worden.  
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Voorts dient rekening gehouden worden met het leidende beginsel vervat in artikel 2 IVRK luidens 

welke een Staat de rechten in het Verdrag vervat eerbiedigt voor ieder kind zonder discriminatie van 

welke aard ook. 

Ten slotte zij er op gewezen dat het belang van het kind bij alle maatregelen die hem raken een 

eerste overweging vormen en art. 7 IVRK ook samen gelezen moet worden met art. 3.1 IVRK zodat de 

vestiging van een afstammingsband in strijd met het belang van het kind een schending uitmaakt van 

voornoemde bepaling. Onder strijdig met het belang van het kind kan o.m. de situatie bedoeld in art. 

19.1 IVRK verstaan worden.  

B. Adoptie 

880. Luidens art. 21 IVRK waarborgen Staten die de methode van adoptie erkennen en/of 

toestaan, dat het belang van het kind daarbij de voornaamste overweging is. Dit moet gelden in alle 

fasen van de adoptieprocedure.2585 Verder worden in artikel 21 IVRK een aantal garanties daartoe 

opgesomd. De eerste garantie geldt zowel voor landelijke als interlandelijke adopties (a). De andere 

garanties hebben uitsluitend betrekking op interlandelijke adopties (b tot e). Daarmee werden voor 

het eerst beginselen van “good practice” opgenomen in een internationaal 

mensenrechtenverdrag.2586 Met het belang van het kind worden niet enkel de belangen van het 

adoptief kind, maar ook de belangen van de kinderen van de aspirant-adoptiefouders bedoeld. De 

belangen van het kind zijn wel determinerend en gaan voor op alle andere belangen.2587 Dit 

impliceert evenwel niet dat het belang van het kind los kan worden bekeken van de belangen van zijn 

of haar geboorte- of adoptieve familie.2588  

 

Er zijn duidelijk banden tussen art. 21 IVRK en het Haags Adoptieverdrag van 1993, zeker wat betreft 

de fundamentele beginselen.2589 Het Comité stimuleert zelfs lidstaten om voornoemd verdrag te 

ratificeren.2590 

881. Het IVRK vertrekt vanuit het subsidiariteitsbeginsel (Supra, nr. 855) dat het belang van het 

kind het beste gediend is als het kind, wanneer dat mogelijk is, kan opgroeien bij de biologische 
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ouders (art. 7 en 9 IVRK).2591 Een adoptie is bijgevolg maar in het belang van het kind ingeval na een 

grondige studie (psycho-sociaal, medisch en juridisch) blijkt dat de oorspronkelijke familie onmogelijk 

(nog) de zorg kan opnemen voor het kind en het kind niet in staat is te genieten van een familiale 

omgeving.2592 Adoptie kan enkel overwogen worden ingeval alle inspanningen die het behoud of de 

terugkeer onder de verzorging van zijn of haar ouders mogelijk maken, inefficiënt bleken te zijn.2593 

Teneinde te verzekeren dat de adoptie het belang van het kind dient, moet volgens het Comité de 

rechter ondersteund worden door relevante informatie m.b.t. het kind en de adoptieouders. In het 

bijzonder is het Comité verontrust ingeval er geen sociaal verslag moet bezorgd worden aan de 

rechter en er geen follow-up systeem bestaat.2594 De garanties opgesomd in art. 21(a) IVRK dienen te 

verzekeren dat adoptie het recht op gezinsleven van het kind en zijn biologische ouders eerbiedigt.  

 

882. Overeenkomstig art. 21 (a) IVRK moeten de ouders, verwanten of wettelijke voogden 

betrokken worden in de procedure en zo nodig toestemmen daarin. In uitzonderlijke 

omstandigheden, restrictief omschreven in de wet, is de toestemming van de ouders niet vereist of 

kan deze overroepen worden zoals ingeval de ouders overleden zijn, onbekend of niet opspoorbaar 

dan wel ingeval een gedwongen adoptie vereist is in het belang van het kind omdat de toestemming 

onverantwoord wordt geweigerd, er een verklaring van achterlating voorhanden is of alles in werk 

werd gesteld om het kind terug te reïntegreren in het gezin zonder succes.2595  

 

Het Comité voor de Rechten van het Kind hekelt soms de wijze waarop in sommige situaties de 

toestemming tot adoptie wordt gegeven. Zo mag de tijdsperiode waarbinnen de biologische moeder 

haar toestemming kan intrekken niet te kort zijn.2596  

883. Terzake kan ook gewezen worden op art. 8 IVRK luidens welke Staten er zich toe verbinden 

om het recht van het kind om zijn familiebetrekkingen zoals wettelijk erkend, te eerbiedigen, zonder 

onrechtmatige inmenging. Adoptie dat familierechtelijke betrekkingen doorsnijdt en nieuwe 

familierechtelijke betrekkingen vestigt, wordt niet gezien als strijdig met art. 8 IVRK, maar dan moet 

de adoptie wel uitdrukkelijk in het belang van het kind zijn.2597 
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 S. VITE en H. BOECHAT, “Article 21. Adoption" in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS en 
M. VERHEYDE (eds.), A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff 
Publishers, 2008, 25, nr. 53. 
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 S. VITE en H. BOECHAT, “Article 21. Adoption" in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS en 
M. VERHEYDE (eds.), A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff 
Publishers, 2008, 37, nr. 80. 
2593

 CRC Committee, Day of General Discussion on Children Without Parental Care: Recommendations (CRC/C/153, 2006); 
Concluding observations Nicaragua (UN Doc. CRC/C/15/Add.265, 2005), § 39.  
2594

 Concluding observations Mauritius, in Report on the forty-first session (Geneva, 9-27 January 2006), CRC/C/41/3, 12 mei 
2006, §§ 707-708.  
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 S. VITE en H. BOECHAT, “Article 21. Adoption" in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS en 
M. VERHEYDE (eds.), A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff 
Publishers, 2008, 41. 
2596

 Conluding Observations Hungary (UN Doc. CRC/C/HUN/CO/2, 2006), § 34. 
2597

 S. MEUWESE, M. BLAAK en M. KAANDORP (red.), Handboek Internationaal Jeugdrecht. Een toelichting voor 

rechtspraktijk en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de 

rechtspositie van minderjarigen, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2005, 94.  
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Tevens dient rekening gehouden te worden met art. 12 IVRK.2598 Het Comité voor de Rechten van het 

Kind beveelt lidstaten aan om de betrokkenheid van kinderen in het besluitvormingsproces m.b.t. 

beslissingen die hen raken in hun familiaal en sociaal leven te verruimen en te verbreden, inclusief in 

procedures die betrekking hebben op gezinshereniging en adoptie.2599 Het is zelfs van vitaal belang 

dat een kind geplaatst voor adoptie of kafalah wordt gehoord. Dit is ook nodig ingeval het wordt 

geadopteerd door zijn stiefouder of zijn pleegouders hoewel het kind dan reeds al enige tijd met hen 

samenleeft.2600 De zinsnede “de betrokkenen die hun geïnformeerde toestemming hebben gegeven” 

bedoeld in art. 21 (a) IVRK moet bekeken worden in de context van het recht van het kind om zijn 

mening uit te drukken en in overweging genomen te worden in verhouding tot de leeftijd en de 

maturiteit van het kind.2601 Daarenboven dient de leeftijd om toe te stemmen in de adoptie door het 

kind gelijk te zijn voor jongens en meisjes.2602  

Gelet op het belang van het kind en het hoge aantal kinderen geplaatst in een instelling, beval het 

Comité aan Chili aan om de mogelijkheden tot interne adoptie te verhogen, door o.m. de invoeging 

van regels die toelaten dat een ongehuwd paar een kind adopteert.2603 

884. Met betrekking tot interlandelijke adoptie bevestigt art. 21(b) IVRK het beginsel van de 

dubbele subsidiariteit. Een interlandelijke adoptie mag slechts plaatsvinden als na zorgvuldig 

onderzoek is gebleken dat het kind in het eigen land noch in een pleeg- of adoptiegezin geplaatst kan 

worden, noch op een andere passende wijze verzorgd kan worden.2604 Deze bepaling tezamen met 

(c) en (d) moeten misbruiken voorkomen.2605  

 

C. Toetsing aan het Belgische recht 

885. Naar Belgisch recht verkrijgt ieder kind vanaf de geboorte juridisch een moeder (art. 312 BW) 

en is de mater semper certa est-regel aldus van toepassing. De echtgenoot van de moeder wordt, 

behoudens uitzonderingen (art. 316 en 316bis BW) van rechtswege de vader (art. 315 BW). De vader 

van een buitenhuwelijks kind kan het kind erkennen of er kan een gerechtelijk onderzoek naar 

vaderschap ingeleid worden (zie uitgebreid, supra, deel I, hoofdstuk 1). Deze bepalingen zijn in 

overeenstemming met het IVRK dat bepaalt dat het kind recht heeft om vanaf de geboorte verzorgd 
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te worden door zijn ouders (art. 7 IVRK).2606 De rechtspraak oordeelt in dit verband zelfs dat het recht 

op fysieke integriteit van de vermoedelijke vader die het ondergaan van een DNA-onderzoek weigert 

niet onbeperkt is en geïnterpreteerd moet worden in het licht van andere fundamentele rechten 

zoals het recht van het kind om zijn ouders te kennen (art. 7 IVRK).2607  

 

Artikel 7 IVRK moet echter samengelezen worden met art. 2, 3 en 12 IVRK (leidende beginselen). In 

die optiek is het m.i. strijdig met art. 3.1 IVRK dat een afstammingsband gevestigd kan worden tegen 

het belang van het kind in als het kind op het tijdstip van het verzoek tot machtiging inzake erkenning 

of de vordering inzake ouderschap nog geen jaar oud was (Supra, deel I, hoofdstuk 1, nr. 169 en 175).  

Het belang van het kind bij de vestiging van een afstammingsband wordt ook beklemtoond door een 

vonnis van de rechtbank van Brussel. Volgens de rechtbank is het overeenkomstig art. 3.1 in het 

belang van het kind dat een afstammingsband na verloop van tijd niet meer wordt betwist. De 

rechtbank wees ook op art. 7.1 IVRK en stelde dat dit artikel niet het recht impliceert voor de ouders 

om laattijdig een afstammingsband vast te stellen tegen de belangen van het kind in. Het is immers 

juist om de stabiliteit van het kind veilig te stellen dat de wetgever voorzien heeft in een 

vervaltermijn van openbare orde.2608 Deze rechtspraak volgde de interpretatie van het 

Grondwettelijk Hof van vóór het arrest van 2003 (Supra, hoofdstuk 1, nr. 595).  

Het onderscheid gegrond op basis van de leeftijd van het kind (1 jaar) kan m.i. evenmin de toets aan 

art. 2 IVRK doorstaan.  

Voorts houdt het afstammingsrecht pas rekening met de mening van het kind vanaf het ogenblik dat 

het de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt (Supra, deel I, hoofdstuk I, nrs. 169 en 175). Dergelijke 

absolute leeftijdsgrens miskent m.i. artikel 12 IVRK. Ten eerste geldt het hoorrecht in alle gevallen, 

zelfs voor zeer jonge kinderen2609 en biedt art. 931, derde lid e.v. Ger.W. onvoldoende waarborgen 

(Infra, nr. 899). Ten tweede moet passend belang gehecht worden aan de mening van het kind in 

overeenstemming met zijn of haar leeftijd en rijpheid. Dit moet in concreto nagegaan worden (Supra, 

nr. 844).  

Ten slotte rijst de vraag of de absolute onmogelijkheid om een afstammingsband te betwisten 

ingeval er bezit van staat is ontstaan t.a.v. een juridische vader die het kind niet verder wenst op te 

voeden (Supra, nr. 184) en er een biologische vader is die zijn vaderrol wenst op te nemen, niet 

strijdig is met artikel 7 samen gelezen met artikel 3.1 IVRK. Het kind heeft er immers belang bij dat 

het wordt opgevoed door zijn ouders. Dit zijn in de eerste plaats zijn biologische ouders. Verder heeft 

het kind er belang bij dat zijn ouders hun verantwoordelijkheid ook opnemen en uitoefenen in zijn 

belang (art. 18.1 en 27.2 IVRK).  
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 Volgens het Hof van Cassatie (arrest van 11 juni 2010, Rev.trim.dr.fam. 2011, 119, noot G. MATHIEU) heeft art. 7 IVRK 
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886. Ook naar Belgisch recht is de vestiging van gezag door adoptie ondergeschikt aan de vestiging 

van gezag door middel van de gewone regels inzake afstamming. De subsidiariteit van het 

adoptierecht wordt bevestigd in een vonnis van 22 september 1994 waarin de Jeugdrechtbank te 

Dendermonde vaststelt dat adoptie een zeer verregaand middel is om het nieuwe gezinsverband met 

de stiefvader te formaliseren; de ene ouder (de vader) en diens familie worden immers ingeruild 

voor een andere ouder en een andere familie. Dit staat op gespannen voet met art. 7, 9, 16 en 18 

IVRK.2610  

 

Het hof van beroep te Gent erkende dat het belang van het kind de voornaamste overweging is bij 

een adoptie (art. 21 IVRK) en dat er rekening mee gehouden moet worden dat de natuurlijke 

afstamming op zich een moeilijk te onderschatten bestanddeel vormt van elk menselijk leven. Zij ligt 

nl. niet alleen aan de basis van elk biologisch leven, doch is ook één van de grondvesten waarop de 

menselijke persoonlijkheid is gebouwd. Het Hof las art. 21 samen met art. 8 IVRK waarin volgens het 

Hof het overwegende belang van de natuurlijke afstamming wordt weerspiegeld. Het Hof redeneert 

hier eigenlijk vanuit de tweede functie van afstamming, nl. dat de weergave van de identiteit in het 

belang van het kind is.2611 Om die reden primeert de biologische afstamming boven de adoptie. 

Dezelfde denkwijze hanteert het EHRM in sommige arresten (Supra, hoofdstuk 2, nr. 796). Ook het 

Comité lijkt in die zin te redeneren (Supra, nr. 878).  

Omgekeerd is sommige rechtspraak van oordeel dat de adoptie door de partner van de moeder die 

het ouderlijk gezag over het kind behoud moet ingewilligd worden overeenkomstig art. 21 IVRK 

omdat dit in het belang van het kind is. Artikel 21 IVRK heeft rechtstreekse werking.2612  

Voorgaande rechtspraak m.b.t. stiefouderadoptie toont aan de hand van het IVRK het spanningsveld 

aan tussen enerzijds het beginsel van de subsidiariteit van adoptieve afstammingsbanden en 

anderzijds het beginsel van de juridische verankering van een affectieve zorgrelatie. Dit komt ook 

terug in de rechtspraak van het EHRM (Supra, deel II, nr. 734). Doorslaggevend is de (des)interesse 

die de biologische vader voor zijn nageslacht betoont en de affectieve band die de stiefouder heeft 

opgebouwd met het adoptief kind.2613 Deze toepassingen zijn in overeenstemming met het IVRK dat 

het belang van het kind laat primeren. Het Hof van Cassatie bevestigde daarenboven in een arrest 

van 4 november 1993 dat noch art. 8 EVRM noch het IVRK de rechtbanken bij een adoptie er toe 

verplichten de bloedband als hoofdzaak te beschouwen en dat art. 21 IVRK bepaalt dat Staten die 

partij zijn de adoptie erkennen en/of toestaan, waarborgen dat het belang van het kind daarbij de 

voornaamste overweging is.2614 

887. België ratificeerde het Haags adoptieverdrag en zette dit om bij wet van 24 april 2003 (Supra, 

deel I, nr. 127).2615 Naar Belgisch recht kan de adoptie maar plaatsvinden in het hoger belang van het 

kind en met eerbied voor de fundamentele rechten die het op grond van het internationaal recht 
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toekomt (art. 344-1 BW). Ook de participatierechten van het kind worden geëerbiedigd. Vanaf dat 

het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, dient het toe te stemmen in de adoptie (art. 348-1 BW). 

Het kind heeft een vetorecht. Het kind onder die leeftijd en in staat zijn mening te geven, wordt 

gehoord (art. 1231-10 Ger.W.). Het kind kan vanaf de leeftijd van 12 jaar vrijwillig tussenkomen in de 

procedure. Het vetorecht van de minderjarige is in overeenstemming met art. 21 IVRK. Een adoptie 

die aan het kind dat zelf kan oordelen over zijn belangen wordt opgedrongen, kan moeilijk in zijn 

belang worden geacht.2616 Dergelijke adopties dreigen ook ab initio te mislukken.  

 

De adoptieprocedure schenkt ook aandacht aan de rechten van de oorspronkelijke ouders. Enkel in 

uitzonderlijke en gewichtige omstandigheden (Supra, nr. 297), kan de adoptie tegen hun wil in 

plaatsvinden. De toestemming tot adoptie kan ook gedurende een lange periode ingetrokken 

worden (Supra, nr. 293).  

Niettegenstaande het voorgaande is het Comité evenwel van oordeel dat België onvoldoende de 

interne adoptie van kinderen stimuleert. Het Comité komt tot deze vaststelling door het lage aantal 

interne adopties te vergelijken met het hoge aantal internationale adopties. België dient de interne 

adoptieprocedure te vereenvoudigen.2617 

§ 2. Spanningsveld tussen de feitelijke opvoeder en de juridische opvoeder 

A. De mening van het kind 

888. Zoals hoger aangegeven vereist art. 12 IVRK dat het kind wordt gehoord in aangelegenheden 

die hem aanbelangen, alsook dat passend belang wordt gehecht aan zijn mening in verhouding tot 

zijn leeftijd en maturiteit. Dit vormt een leidend beginsel (Supra, nr. 849).  

 

Het Comité benadrukt dat het kind het recht moet hebben om zijn of haar mening onmiddellijk voor 

de rechter uit te drukken in juridische en/of administratieve procedures die hem raken.2618 Het 

betreft alle relevante gerechtelijke procedures die het kind raken, zonder beperkingen, inclusief, 

bijvoorbeeld, scheiding van de ouders, ouderlijk gezag, verblijf en adoptie, enz.2619 Aangenomen 

moet worden dat in aangelegenheden die de verhouding tussen de feitelijke opvoeder en de 

juridische opvoeder betreft, het minderjarige kind wordt betrokken overeenkomstig art. 12 IVRK. In 

die zin oordeelde het Comité dat de Staat de mening van het kind op voldoende wijze in acht moet 

nemen bij het nemen van een beslissing m.b.t. de plaatsing in alternatieve zorg.2620 Het Comité heeft 
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liever dat de wetgeving geen tijdslimieten bepaalt, maar dat de mening van kinderen en hun 

deelname in alle aangelegenheden die hen raken, in overeenstemming met hun mogelijkheden tot 

het vormen van een eigen mening en in overeenstemming met hun leeftijd en maturiteit wordt 

georganiseerd (in concreto beoordeling).2621 Wat een vaste leeftijdsgrens betreft, merkt het Comité 

op dat art. 12 IVRK van toepassing is op alle minderjarige kinderen, zelfs zeer jonge (< 8 jaar) 

kinderen.2622 In het algemeen raadt het Comité Staten af om een vaste leeftijdsgrens in te voeren 

m.b.t. het recht van het kind om zijn mening te uiten.2623 Aanbevolen wordt om een wet aan te 

nemen die het recht van het kind om zijn mening te uiten in procedures voor de rechtbank wordt 

verzekerd, met bijzondere aandacht voor kinderen jonger dan 12 jaar die bekwaam zijn om een 

mening uit te drukken en rechters en andere betrokken in dat opzicht bijzonder te vormen.2624 Het 

Comité verwijst terzake ook naar de aanbevelingen aangenomen op de dag van algemene discussie 

over het recht van het kind om gehoord te worden, gehouden op 15 september 2006.2625 General 

Comment n° 12 geeft ten slotte ook aan dat ingeval het hoorrecht van het kind wordt geschonden in 

een gerechtelijke of administratieve procedure, het kind toegang moet hebben tot het aanwenden 

van rechtsmiddelen.2626 Door het Comité van Ministers van de Raad van Europa werden ook 

richtlijnen uitgevaardigd over een kindvriendelijke justitie. Ook deze richtlijnen bieden enige houvast 

bij de toepassing van art. 12 IVRK in de praktijk.2627 

Het kind heeft niettemin ook het recht dit recht niet uit te oefenen. Het uiten van meningen is een 

keuze van het kind, geen verplichting. Staten dienen ervoor te zorgen dat het kind alle noodzakelijke 

informatie en adviezen ontvangt teneinde een beslissing te maken in het voordeel van zijn of haar 

belangen.2628  

Het kind heeft daarenboven het recht zijn mening ‘vrijelijk’ te uiten. Dit impliceert dat het niet 

gemanipuleerd of subject van ongepaste beïnvloeding of druk wordt. Het is verder intrinsiek 

verbonden aan het kind zijn ‘eigen’ perspectief. Het kind heeft het recht zijn of haar mening te uiten 

en niet de mening van anderen.2629 Het Comité benadrukt tevens dat het kind niet meer dan 

noodzakelijk geïnterviewd moet worden, in het bijzonder bij mogelijks schadelijke gebeurtenissen. 

Het ‘horen’ van een kind is een moeilijk proces dat een traumatische impact kan hebben op het 
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September 2006), CRC/C/43/3, 16 juli 2007, § 239; Concluding observations Kiribati, in Report on the forty-third session 

(Geneva, 11-29 September 2006), CRC/C/43/3, 16 juli 2007, § 313; Concluding observations Swaziland, in Report on the 

forty-third session (Geneva, 11-29 September 2006), CRC/C/43/3, 16 juli 2007, § 382.  
2626

 General Comment n° 12 (2009), “The right of the Child to be heard”, Fifty-first session, Geneva, 25 may-12 June 2009, 
CRC/C/GC/12, 1 juli 2009, § 47.  
2627

 Guidelines of the Committee of the Council of Europe on child friendly justice van 17 november 2010, 
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1705197&Site=CM. Zie inzonderheid nrs. 44-49. 
2628

 General Comment n° 12 (2009), “The right of the Child to be heard”, Fifty-first session, Geneva, 25 may-12 June 2009, 
CRC/C/GC/12, 1 juli 2009, § 16.  
2629

 General Comment n° 12 (2009), “The right of the Child to be heard”, Fifty-first session, Geneva, 25 may-12 June 2009, 
CRC/C/GC/12, 1 juli 2009, § 22.  
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kind.2630 Van belang is dat het kind geïnformeerd wordt over alle zaken, opties en mogelijke 

beslissingen die er genomen kunnen worden en de gevolgen voor hen die verantwoordelijk zijn voor 

het horen van het kind en voor de ouders van het kind of de voogd. Het kind moet ook geïnformeerd 

worden over de omstandigheden waarin hij zijn mening wordt gevraagd te uiten.2631 

889. Wat betreft de zinsnede “in staat is zijn of haar mening te vormen” dient volgens het Comité 

Staten te vertrekken vanuit de bekwaamheid van het kind en het recht om zich uit te drukken. Het 

komt het kind niet toe om eerst zijn bekwaamheid te bewijzen (vgl. Supra, nr. 842).2632 

 

890. In het bijzonder benadrukt het Comité ook dat de wetgeving moet voorzien dat aan de 

mening van het kind passend belang moet gehecht worden in overeenstemming met zijn leeftijd en 

maturiteit.2633 Dit algemeen beginsel moet reflecteren in alle wetten, gerechtelijke en 

administratieve beginselen, beleidsprogramma’s en programma’s m.b.t. kinderen en moet 

geïmplementeerd worden in de familie, school, gemeenschap en alle instellingen die aandacht 

besteden aan en werken met kinderen.2634 Het benadrukt dat enkel luisteren naar het kind 

onvoldoende is. De mening van het kind moet ernstig genomen worden ingeval het kind bekwaam is 

om zijn of haar eigen mening te vormen.2635 De leeftijd kan niet determinerend zijn voor het belang 

dat aan de mening van het kind gehecht moet worden. Dit moet in concreto bepaald worden.2636 

Maturiteit refereert naar de mogelijkheid tot begrip en inschatting van de gevolgen in een bepaalde 

zaak en moet om die reden in acht genomen bij de bepaling van de individuele bekwaamheid van het 

kind. Het Comité geeft aan dat maturiteit moeilijk te definiëren valt. In de context van art. 12 is het 

de bekwaamheid van het kind om zijn of haar mening in kwesties op een redelijke en onafhankelijke 

wijze te uiten. Ook de impact van de zaak op het kind moet in overweging genomen worden. Hoe 

groter de impact of het resultaat op het leven van het kind, des te relevanter de juiste inschatting 

van de maturiteit van het kind.2637 Staten worden aangemoedigd om wetgevende maatregelen te 

treffen die besluitvormers toelaten in gerechtelijke en administratieve procedures de draagwijdte 

van het gewicht gegeven aan de mening van het kind en de gevolgen voor het kind uit te leggen.2638  

 

                                                           
2630

 General Comment n° 12 (2009), “The right of the Child to be heard”, Fifty-first session, Geneva, 25 may-12 June 2009, 
CRC/C/GC/12, 1 juli 2009, § 24.  
2631

 General Comment n° 12 (2009), “The right of the Child to be heard”, Fifty-first session, Geneva, 25 may-12 June 2009, 
CRC/C/GC/12, 1 juli 2009, § 25.  
2632

 General Comment n° 12 (2009), “The right of the Child to be heard”, Fifty-first session, Geneva, 25 may-12 June 2009, 
CRC/C/GC/12, 1 juli 2009, § 20. 
2633

 Zie bijvoorbeeld: Concluding observations United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, (UN Doc. 
CRC/C/15/Add.188, 2002), § 30. 
2634

 Concluding observations Hungary, in Report on the forty-first session (Geneva, 9-27 January 2006), CRC/C/41/3, 12 mei 
2006, § 476. 
2635

 General Comment n° 12 (2009), “The right of the Child to be heard”, Fifty-first session, Geneva, 25 may-12 June 2009, 
CRC/C/GC/12, 1 juli 2009, § 28. 
2636

 General Comment n° 12 (2009), “The right of the Child to be heard”, Fifty-first session, Geneva, 25 may-12 June 2009, 
CRC/C/GC/12, 1 juli 2009, § 29.  
2637

 General Comment n° 12 (2009), “The right of the Child to be heard”, Fifty-first session, Geneva, 25 may-12 June 2009, 
CRC/C/GC/12, 1 juli 2009, § 30.  
2638

 General Comment n° 12 (2009), “The right of the Child to be heard”, Fifty-first session, Geneva, 25 may-12 June 2009, 
CRC/C/GC/12, 1 juli 2009, § 33.  
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891. Een kind kan niet effectief gehoord worden waar de omgeving intimiderend, vijandig, 

ongevolg of onaangepast is voor zijn of haar leeftijd. Procedures moeten tegelijk toegankelijk en 

kindgericht zijn.2639  

 

B. Recht op gezinsleven 

892. Luidens art. 9.1 IVRK waarborgen lidstaten dat een kind niet wordt gescheiden van zijn 

ouders tegen hun wil, tenzij de bevoegde autoriteiten, onder voorbehoud van de mogelijkheid van 

een rechterlijke toetsing, in overeenstemming met het toepasselijke recht en de toepasselijke 

procedures beslissen dat deze scheiding noodzakelijk is in het belang van het kind.2640  

 

Wat dient precies verstaan te worden onder “hun” wil? Uit de voorbereiding bij deze bepaling volgt 

dat daar zowel de wil van beide ouders als de wil van het kind onder begrepen dient te worden.2641 

Hieruit volgt dat lidstaten in een gepaste maatregel moeten voorzien voor de situatie waarin het kind 

tegen zijn of haar wil in ten gevolge van een beslissing van de ouder(s) van hen wordt gescheiden. 

Gesuggereerd wordt een bemiddelingsprocedure of een procedure voor de rechtbanken ingeleid 

door het kind of zijn wettelijke vertegenwoordiger die beslist of de scheiding daadwerkelijk in het 

belang van het kind is.2642  

Deze interpretatie maakt duidelijk dat ouderlijk gezag een functionele bevoegdheid is die in het 

belang van het kind uitgeoefend moet worden. Ingeval het kind het niet eens is met de beslissing van 

zijn ouders, moet hij die beslissing kunnen laten toetsen.  

893. De scheiding kan enkel indien deze noodzakelijk is in het belang van het kind, hetgeen 

overeenstemt met het algemeen beginsel vervat in art. 3.1 IVRK.2643 Artikel 9.1 IVRK geeft verder 

enkele voorbeelden van wat onder ‘het belang van het kind’ verstaan dient te worden. Zo kan een 

scheiding noodzakelijk zijn in een bepaald geval, zoals wanneer er sprake is van misbruik of 

verwaarlozing van het kind door de ouders, of wanneer de ouders gescheiden leven en er een 

beslissing genomen moet worden ten aanzien van de verblijfplaats van het kind. Het komt aan de 

lidstaten toe om in hun jeugdbeschermingswet of soortgelijke wetgevende maatregelen de criteria 

voor scheiding “noodzakelijk in het belang van het kind” te verduidelijken.2644 De lidstaat dient 

                                                           
2639

 General Comment n° 12 (2009), “The right of the Child to be heard”, Fifty-first session, Geneva, 25 may-12 June 2009, 
CRC/C/GC/12, 1 juli 2009, § 34. De General Comment bevat ook een aantal stappen ter implementatie van het hoorrecht 
voor kinderen (zie § 40 e.v.).  
2640

 Zie bijvoorbeeld: Concluding observations Lithuania, in Report on the forty-first session (Geneva, 9-27 January 2006), 
CRC/C/41/3, 12 mei 2006, § 559.  
2641

 S. MEUWESE, M. BLAAK en M. KAANDORP (eds.), Handboek Internationaal Jeugdrecht. Een toelichting voor 

rechtspraktijk en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de 

rechtspositie van minderjarigen, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2005, 97. 
2642

 J. DOEK, "Article 9. The Right Not to Be Separated from His or Her Parents" in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. 
VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS en M. VERHEYDE (eds.), A Commentary on the United Nations Convention on the Rights 

of the Child, Leiden, 2006, 21-22 en de aldaar aangehaalde referenties.   
2643

 S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Den Haag, Kluwer, 1999, 172; 
Zie bijvoorbeeld Concluding observations Peru, in Report on the forty-first session (Geneva, 9-27 January 2006), 
CRC/C/41/3, 12 mei 2006, §§ 170-171.  
2644

 J. DOEK, "Article 9. The Right Not to Be Separated from His or Her Parents" in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. 
VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS en M. VERHEYDE (eds.), A Commentary on the United Nations Convention on the Rights 

of the Child, Leiden, 2006, 24. 
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daarbij rekening te houden met het non-discriminatiebeginsel (art. 2 IVRK). Armoede op zich kan een 

scheiding niet rechtvaardigen.2645 

 

Bovendien vormt iedere scheiding een inmenging in de primaire verantwoordelijkheid van de ouders 

(art. 18 IVRK) en het recht op eerbiediging van het gezins- en familieleven van het kind (art. 16 IVRK). 

Bij de beoordeling of een inmenging gerechtvaardigd is, wordt rekening gehouden met het feit dat 

de perceptie m.b.t. de gepastheid van een tussenkomst door een publieke overheid voor de 

bescherming van kinderen, varieert tussen de lidstaten. Dit hangt af van factoren zoals tradities 

m.b.t. de rol van de familie en de tussenkomst van de Staat in familiale aangelegenheden alsook de 

beschikbaarheid van middelen voor publieke maatregelen op dit domein. Terzake wordt gerefereerd 

naar de rechtspraak van het EHRM.2646 De maatregel moet zo kort als mogelijk duren en moet op 

regelmatige tijdstippen herzien worden.2647  

Het Comité laakt de plaatsing van kinderen geboren buiten het huwelijk die geacht worden illegaal te 

zijn geboren en zouden noodzaken dat de moeder gesanctioneerd wordt voor gedrag dat geacht 

wordt verwerpelijk te zijn. Dit is strijdig met het recht van kinderen om verzorgd te worden door hun 

ouders.2648 Terzake verwijst het Comité ook naar de aanbevelingen aangenomen op de algemene dag 

van discussie over kinderen zonder ouderlijke zorg, gehouden op 16 september 2005.2649 

894. Luidens art. 9.2 IVRK dienen alle betrokken partijen de gelegenheid te krijgen aan de 

procedure deel te nemen en hun standpunten naar voren te brengen. Onder betrokken partijen 

worden in eerste instantie de ouders en het kind bedoeld. Daaronder kunnen echter ook andere 

personen vallen zoals bijvoorbeeld de grootouders. De bepaling vormt een concrete toepassing van 

art. 12 IVRK wat betreft de betrokkenheid van het kind.2650 Belangrijk is dat alle belanghebbende 

partijen alle relevante informatie ontvangen zoals de verslagen van maatschappelijk assistenten of 

psychologen met gegevens die de scheiding zouden kunnen ondersteunen. Deze bepaling bevestigt 

dat alle procedures om kinderen te scheiden van hun ouders eerlijk en rechtvaardig moeten 

verlopen.2651  

 

De Staat moet ouders en kinderen ondersteunen teneinde zoveel als mogelijk een uithuisplaatsing te 

voorkomen door bijvoorbeeld methoden van bemiddeling in familiezaken te implementeren. Een 

plaatsing kan slechts plaatsvinden na een grondig onderzoek over de nood daartoe en het belang van 

het kind door een een competent, multidisciplinaire groep van experten. De beslissing zelf moet 

                                                           
2645

 Concluding observations Slovakia, in Report on the forty-fift session (Geneva, 21 may – 8 june 2007), CRC/C/45/3, 3 
december 2007, § 66. 
2646

 J. DOEK, "Article 9. The Right Not to Be Separated from His or Her Parents" in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. 
VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS en M. VERHEYDE (eds.), A Commentary on the United Nations Convention on the Rights 

of the Child, Leiden, 2006, 25-26 en de verwijzingen aldaar. 
2647

 Concluding observations Russian Federation, in Report on the fortieth session (Geneva, 12 to 30 September 2005), 
CRC/C/153, 17 maart 2006, § 581; Concluding observations Lebanon, in Report on the forty-second session (Geneva, 15 May 

– 2 June 2006), CRC/C/42/3, 3 november 2006, § 425. 
2648

 Concluding observations Oman, in Report on the forty-third session (Geneva, 11-29 September 2006), CRC/C/43/3, 16 
juli 2007, §§ 245-246 (a).  
2649

 Zie CRC/C/153, §§ 636-689.  
2650

 Vgl. art. 14 IVBPR en art. 6 EVRM; S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the 

Child, Den Haag, Kluwer, 1999, 175. 
2651

 S. MEUWESE, M. BLAAK en M. KAANDORP (eds.), Handboek Internationaal Jeugdrecht. Een toelichting voor 

rechtspraktijk en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de 

rechtspositie van minderjarigen, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2005, 97-98. 
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getroffen worden door een competente overheid door de wet ingesteld en de beslissing moet 

herzien kunnen worden door een rechterlijke instantie teneinde arbitraire en discretionaire 

plaatsingen te voorkomen.2652 Het kind moet zijn mening kunnen uiten en betrokken worden in het 

besluitvormingsproces.2653 Bij plaatsing moet de Staat een regelmatig contact tussen het kind en zijn 

of haar ouders actief aanmoedigen, voor zover dit contact niet strijdig is met het belang van het 

kind.2654 Iedere situatie dient in concreto beoordeeld te worden.2655 

Ook dit aspect is terug te vinden in de rechtspraak van het EHRM (Supra, hoofdstuk II, nr. 750). 

Artikel 10 IVRK heeft hetzelfde voorwerp, nl. het recht op gezinshereniging. In tegenstelling tot art. 9 

IVRK bevat art. 10 IVRK bepalingen over gezinshereniging en contact tussen ouders en kinderen die in 

verschillende landen verblijven.2656 

895. Artikel 20 IVRK behandelt de situatie waar het kind niet in het gezin kan blijven om eender 

welke reden en duur. Dit kan in eerste instantie omwille van de toepassing van art. 9 IVRK zijn.2657 

Daarnaast kan deze bepaling evenzeer worden toegepast in situaties waarin de ouders de scheiding 

wel begrijpen en aanvaarden.2658 Het benadrukt de belangrijkste verplichting van Staten om ervoor 

te zorgen dat kinderen geen nood hebben aan een alternatieve familiale omgeving.2659 Het gezin is 

de natuurlijke omgeving voor het kind dat idealiter de beste bescherming, voorziening en emotionele 

ondersteuning biedt voor het kind. Kinderen zonder ouderlijke verzorging worden beschouwd als een 

bijzonder kwetsbare groep die bijzondere inspanningen vereist van de Staten.2660  

 

Overeenkomstig art. 20 IVRK moet de Staat in voorkomend geval eerst zoeken naar 

opvangmogelijkheden bij de leden van de familie in ruimere zin, zoals omschreven in artikel 5 

IVRK.2661 Slechts als dat niet mogelijk is dan vormen andere vormen van opvang zoals een pleeggezin, 

                                                           
2652

 Day of general discussion 2005, working group 1: States’Role in Preventing and Regulating Separation, Report on 
recommendations, in Report on the fortieth session (Geneva, 12 to 30 September 2005), CRC/C/153, 17 maart 2006, §§ 
650, 654-655. 
2653

 Day of general discussion 2005, working group 1: States’Role in Preventing and Regulating Separation, Report on 
recommendations, in Report on the fortieth session (Geneva, 12 to 30 September 2005), CRC/C/153, 17 maart 2006, § 664. 
2654

 Concluding observations Denmark, in Report on the fortieth session (Geneva, 12 to 30 September 2005), CRC/C/153, 17 
maart 2006, § 506; Concluding observations Russian Federation, in Report on the fortieth session (Geneva, 12 to 30 

September 2005), CRC/C/153, 17 maart 2006, § 581. 
2655

 Day of general discussion 2005, working group 1: States’Role in Preventing and Regulating Separation, Report on 
recommendations, in Report on the fortieth session (Geneva, 12 to 30 September 2005), CRC/C/153, 17 maart 2006, § 667.  
2656

 S. MEUWESE, M. BLAAK en M. KAANDORP (eds.), Handboek Internationaal Jeugdrecht. Een toelichting voor 

rechtspraktijk en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de 

rechtspositie van minderjarigen, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2005, 408. 
2657

 S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Den Haag, Kluwer, 1999, 333. 
2658

 N. CANTWELL en A. HOLZSCHEITER, “Article 20. Children Deprived of Their Family Environment” in A. ALEN, J. VANDE 
LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS en M. VERHEYDE (eds.), A Commentary on the United Nations Convention 

on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, 38-39.  
2659

 N. CANTWELL en A. HOLZSCHEITER, “Article 20. Children Deprived of Their Family Environment” in A. ALEN, J. VANDE 
LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS en M. VERHEYDE (eds.), A Commentary on the United Nations Convention 

on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, 7-8.  
2660

 N. CANTWELL en A. HOLZSCHEITER, “Article 20. Children Deprived of Their Family Environment” in A. ALEN, J. VANDE 
LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS en M. VERHEYDE (eds.), A Commentary on the United Nations Convention 

on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, 10-11. 
2661

 S. MEUWESE, M. BLAAK en M. KAANDORP (red.), Handboek Internationaal Jeugdrecht. Een toelichting voor 

rechtspraktijk en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de 

rechtspositie van minderjarigen, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2005, 172-173; S. DETRICK, A Commentary on the United Nations 

Convention on the Rights of the Child, Den Haag, Kluwer, 1999, 121 en 335. 
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een tehuis of adoptie een alternatief.2662 In die optiek oordeelde het Comité dat Staten gezinnen 

adequaat moeten ondersteunen teneinde scheiding tussen ouders en kind te voorkomen en op het 

gezin gebaseerde opvang in pleeggezinnen2663, kafalah2664 of adoptie moeten promoten als een vorm 

van alternatieve zorg in overeenstemming met het Verdrag en in het bijzonder het belang van het 

kind.2665 Artikel 20 IVRK is evenwel niet van toepassing op een kind dat, om welke reden ook, niet 

wordt verzorgd door zijn of haar ouders maar door leden van de uitgebreide familie, hetzij spontaan, 

hetzij op vraag van de ouders.2666  

De plaatsing in een geschikte instelling is slechts mogelijk bij gebrek aan alternatieven die gebaseerd 

zijn op gezinsvormen: “indien noodzakelijk”.2667 Staten moeten op het gezin gebaseerde alternatieve 

vormen van zorg stimuleren.2668 Staten moeten daarenboven nagaan of de kinderen geplaatst in deze 

instellingen voor adoptie in aanmerking komen en het adoptieproces opstarten, rekening houdende 

met overwegingen inzake de culturele achtergrond overeenkomstig art. 20 IVRK.2669 Dit vormt een 

uiting van een ander beginsel van subsidiariteit, nl. dat duurzame oplossingen primeren boven 

tijdelijke oplossingen. Dit is in overeenstemming met het beginsel van de continuïteit in de 

opvoeding bedoeld in art. 20(3) IVRK.2670  

De opsomming in art. 20 IVRK van alternatieve zorgmaatregelen is niet limitatief.2671  

                                                           
2662

 J. PUT, Handboek Jeugdbeschermingsrecht, Brugge, die Keure, 2010, 56, nr. 102. 
2663

 Zie bv. Concluding observations Nederland (UN Doc. CRC/C/15/Add.227, 2004), § 41; Conluding Observations Hungary, 
(UN Doc. CRC/C/HUN/CO/2, 2006), § 32; Concluding observations Colombia, in Report on the forty-second session (Geneva, 

15 May – 2 June 2006), CRC/C/42/3, 3 november 2006, § 78; Concluding observations Italië, (UN Doc. CRC/C/15/Add.198, 
2003), § 34 (c); Concluding observations Chile, in Report on the forty-fourth session (Geneva, 15 january-2 february 2007), 
CRC/C/44/3, 13 maart 2008, § 618. 
2664

 Zie bv. Concluding observations Algeria, in Report on the fortieth session (Geneva, 12 to 30 September 2005), 
CRC/C/153, 17 maart 2006, § 153; Concluding observations Saudi Arabia, in Report on the forty-first session (Geneva, 9-27 

January 2006), CRC/C/41/3, 12 mei 2006, § 783.  
2665

 Day of general discussion 2005, working group 1: States’Role in Preventing and Regulating Separation, Report on 
recommendations, in Report on the fortieth session (Geneva, 12 to 30 September 2005), CRC/C/153, 17 maart 2006, § 656. 
2666

 N. CANTWELL en A. HOLZSCHEITER, “Article 20. Children Deprived of Their Family Environment” in A. ALEN, J. VANDE 
LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS en M. VERHEYDE (eds.), A Commentary on the United Nations Convention 

on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p. 37, nr. 70.  
2667

 Conluding Observations: Hungary, (UN Doc. CRC/C/HUN/CO/2, 2006), § 32: “(…) institutionalization be used only as a 

measure of last resort, taking into account the best interest of the child.”; Concluding observations Belgium, (UN Doc. 
CRC/C/BEL/CO/3-4, 2010), § 47 met verwijzing naar de Guidelines for the Alternative Care of Children contained in Generel 
Assembly resolution 64/142 aangenomen op 20 november 2009; S. VITE en H. BOECHAT, “Article 21. Adoption" in A. ALEN, 
J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS en M. VERHEYDE (eds.), A Commentary on the United Nations 

Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, 46, nr. 97  
2668

 Concluding observations Uganda, in Report on the fortieth session (Geneva, 12 to 30 September 2005), CRC/C/153, 17 
maart 2006, § 237; Concluding observations Peru, in Report on the forty-first session (Geneva, 9-27 January 2006), 
CRC/C/41/3, 12 mei 2006, § 179; Concluding observations Latvia, in Report on the forty-second session (Geneva, 15 May – 2 

June 2006), CRC/C/42/3, 3 november 2006, § 212; S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the 

Rights of the Child, Den Haag, Kluwer, 1999, 336. 
2669

 Conluding Observations Hungary, (UN Doc. CRC/C/HUN/CO/2, 2006), § 35.  
2670

 S. VITE en H. BOECHAT, “Article 21. Adoption" in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS en 
M. VERHEYDE (eds.), A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff 
Publishers, 2008, nr. 99, 46-47. 
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 S. MEUWESE, M. BLAAK en M. KAANDORP (red.), Handboek Internationaal Jeugdrecht. Een toelichting voor 

rechtspraktijk en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de 

rechtspositie van minderjarigen, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2005, 172-173; N. CANTWELL en A. HOLZSCHEITER, “Article 20. 
Children Deprived of Their Family Environment” in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS en 
M. VERHEYDE (eds.), A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2008, 51, nr. 121.  
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896. Overeenkomstig art. 25 IVRK erkennen Staten het recht van het kind, geplaatst door een 

daartoe bevoegde overheid met tot doel zorg, bescherming of behandeling van zijn of haar fysieke of 

mentale gezondheid, op een periodieke herziening van deze behandeling en alle andere 

omstandigheden m.b.t. zijn of haar plaatsing.2672 In die optiek oordeelde het Comité dat herziening 

van de plaatsing in een pleeggezin op regelmatige wijze moet gebeuren in het licht van 

gezinshereniging en dat Staten het onderhouden van contacten tussen het pleegkind en zijn 

natuurlijke familie moeten vergemakkelijken en stimuleren.2673 De plaatsing in alternatieve zorg mag 

de ouder-kind relatie niet op negatieve wijze beïnvloeden.2674 Kinderen dienen te kunnen 

participeren aan de evaluatie van alternatieve zorgprogramma’s en er moeten mechanismen bestaan 

die toelaten dat het kind klacht indient.2675 

 

C. Recht op persoonlijk contact 

897. Het derde punt van art. 9 IVRK bevat het recht van het kind dat van een ouder of beide 

ouders gescheiden is op regelmatige basis persoonlijke betrekkingen en rechtstreeks contact met 

beide ouders te onderhouden, tenzij dit in strijd is met het belang van het kind. Deze bepaling 

samengelezen met art. 3.1 IVRK impliceert zowel een positieve als een negatieve verplichting voor de 

lidstaten.2676 Opgemerkt wordt dat de bescherming geboden door artikel 9 IVRK verdergaand is dan 

die geboden door art. 8 EVRM omdat het meer dan alleen de bestaande situatie handhaaft en 

beschermt.2677 

 

Het IVRK gaat er impliciet doch zeker van uit dat het regelmatig onderhouden van contacten tussen 

het kind en zijn ouder(s), in het belang van het kind is (art. 3.1 IVRK). Contact kan enkel worden 

geweigerd ingeval het strijdig is met het belang van het kind. Daarbij dient ook rekening gehouden te 

worden met de mening van het kind in overeenstemming met zijn leeftijd en maturiteit (art. 12 

IVRK).2678  

In het IVRK wordt geen recht op persoonlijk contact tussen het kind en derden als zodanig geregeld.  

                                                           
2672

 Het Hof van Cassatie kent geen rechtstreekse werking toe aan artikel 25 IVRK: Cass. 31 maart 1999 (inzake H.), Arr.Cass. 
1999, 195, Pas. 1999, I, 195; JLMB 1999, 1430 en TJK 2000, 60, noot K. HANSON. 
2673

 Concluding observations Australia, in Report on the fortieth session (Geneva, 12 to 30 September 2005), CRC/C/153, 17 
maart 2006, § 63.  
2674

 Concluding observations Finland, in Report on the fortieth session (Geneva, 12 to 30 September 2005), CRC/C/153, 17 
maart 2006, § 432. 
2675

 Concluding observation Russian Federation, in Report on the fortieth session (Geneva, 12 to 30 September 2005), 
CRC/C/153, 17 maart 2006, § 581. 
2676

 J. DOEK, "Article 9. The Right Not to Be Separated from His or Her Parents" in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. 
VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS en M. VERHEYDE (eds.), A Commentary on the United Nations Convention on the Rights 

of the Child, Leiden, 2006, 28. 
2677

 S. MEUWESE, M. BLAAK en M. KAANDORP (eds.), Handboek Internationaal Jeugdrecht. Een toelichting voor 

rechtspraktijk en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de 

rechtspositie van minderjarigen, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2005, 99. 
2678

 J. DOEK, "Article 9. The Right Not to Be Separated from His or Her Parents" in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. 
VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS en M. VERHEYDE (eds.), A Commentary on the United Nations Convention on the Rights 

of the Child, Leiden, 2006, 29; S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Den 
Haag, Kluwer, 1999, 176. 
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Artikel 10, tweede lid IVRK behandelt het omgangsrecht van het kind met zijn ouders op 

internationaal niveau.2679 Het omvat zowel het toelaten tot een land als het verlaten van een land.2680 

D. Continuïteit in de opvoeding 

898. In het derde lid van art. 20 IVRK is het continuïteitsbeginsel opgenomen. Luidens 

voornoemde bepaling wordt op passende wijze rekening gehouden met de wenselijkheid van 

continuïteit in de opvoeding. Tevens bepaalt art. 20, derde lid IVRK dat ook op passende wijze 

rekening moet gehouden worden met de etnische en godsdienstige achtergrond van het kind en met 

culturele aspecten, waaronder de taal. Bij iedere vorm van zorg dienen voorgaande overwegingen in 

acht genomen te worden. De continuïteit in de opvoeding en de stabiliteit in de achtergrond zijn in 

het belang van het kind (art. 3.1 IVRK, Supra, nr. 866).2681 Deze bepaling werd ingevoegd om enige 

inhoud te geven aan de criteria waarmee rekening gehouden moet worden bij de toepassing van het 

algemeen beginsel van het belang van het kind zoals bepaald door art. 3.1 IVRK in aangelegenheden 

die verband houden met de plaatsing van het kind.2682 Daarbij dient tevens rekening gehouden te 

worden met art. 12 IVRK.  

 

Het continuïteitsbeginsel komt ook terug in de rechtspraak van het EHRM (Supra, hoofdstuk 2, nr. 

763).  

E. Toetsing aan het Belgische recht 

899. In 1994 werd art. 931, derde tot zevende lid Ger.W. en art. 56bis jeugdbeschermingswet 

ingevoerd waardoor het belang van de rechtstreekse werking van artikel 12 IVRK afnam.2683 Deze 

bepalingen laten toe dat het minderjarige kind met onderscheidingsvermogen gehoord wordt. Het 

hoorrecht voor minderjarigen is echter niet uniform geregeld.2684 In die zin bepaalt art. 931, derde tot 

zevende lid Ger.W. slechts een facultatief hoorrecht terwijl art. 56bis Jeugdbeschermingswet 

daarentegen een oproepingsplicht bepaalt. Bovendien wordt het hoorrecht in het kader van adoptie 

afzonderlijk geregeld (art. 1231-10, 3° en 1231-11 Ger.W.). Ook de onderscheiden leeftijdsgrenzen en 

de grote discretionaire bevoegdheid2685 van de rechter doen vragen rijzen.2686 Verder rijst de vraag of 

                                                           
2679

 Zie uitgebreid: S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Den Haag, 
Kluwer, 1999, 183-197. 
2680

 S. DETRICK, J. DOEK en N. CANTWELL (preface by J. MARTENSON), A Commentary on the United Nations Convention on 

the Rights of the Child. A Guide to the “Travaux préparatoires””, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, 182-207. 
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 S. MEUWESE, M. BLAAK en M. KAANDORP (eds.), Handboek Internationaal Jeugdrecht. Een toelichting voor 

rechtspraktijk en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de 

rechtspositie van minderjarigen, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2005, 173. 
2682

 S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Den Haag, Kluwer, 1999, 337. 
2683

 Uitzonderlijk steunen rechters zich nog op art. 12 IVRK samen met een beroep op art. 56bis Jeugdbeschermingswet of 
art. 931, 3-7

de
 lid Ger.W. om een beslissing van een minderjarige te horen, te motiveren, of om te beslissen de keuzes van 

de minderjarige te respecteren, zie uitvoerig: P. SENAEVE, De rechtspleging voor de jeugdgerechten in civielrechtelijke zaken 

in CABG-cahiers 2009/4, Brussel, Larcier, 2010, nr. 82 en de aldaar aangehaalde rechtspraak in voetnoot 105 en 106; 
Sommige rechtspraak is zelfs van oordeel dat dit volstaat in het licht van artikel 12 IVRK, zie bv. Antwerpen 24 maart 2004, 
RW 2005-06, 1310.  
2684

 Zie S. AUDOORE, “Kinderen zelf naar de rechter?”, T.Fam. 2008, (157) 157 en de aldaar aangehaalde verwijzingen; Zie 
ook uitgebreid: A. GIESELINK en B. DE SMET, “Hoorrecht van minderjarigen in burgerlijke zaken” in CBR (ed.), De 

procesbekwaamheid van minderjarigen, Antwerpen, Intersentia, 2006, (163) 167-173; W. VANDENHOLE, “Twintig jaar 
kinderrechtenverdrag (1989-2009): een Belgische stand van zaken”, RW 2009-10, (386) 395-399.  
2685

 De rechter oordeelt immers over het vereiste ‘onderscheidingsvermogen’ zonder dat zijn beslissing hieromtrent vatbaar 
is voor hoger beroep.  
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het gebrek aan uniformiteit op zichzelf genomen niet strijdig is met art. 10 en 11 Gw.2687 De Belgische 

rechtspraak wordt bovendien zelfs na 1994 nog gekenmerkt door een gebrek aan uniformiteit in de 

toepassing van art. 12 IVRK, zowel op het vlak van de tussenkomst om gehoord te worden als wat 

betreft de toelaatbaarheid van een rechtsvordering ingesteld door een minderjarig kind.2688 Het 

wetsontwerp betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (hierna: wetsontwerp 

familierechtbank) beoogt alvast een uniform hoorrecht te implementeren.2689 

 

Het Grondwettelijk Hof oordeelde in een arrest van 1 maart 2006 (nr. 27/2006) dat het recht op 

bescherming van het gezinsleven van de minderjarige (art. 22 Gw. en art. 8 EVRM), het recht inhoudt 

om gehoord te worden door de jeugdrechter telkens wanneer er een beslissing wordt genomen over 

een hulpverleningsmaatregel die een invloed heeft op zijn of haar gezinsleven.2690 Opnieuw kleeft het 

Hof hier geen leeftijdsgrens op (vgl. Supra, hoofdstuk 1, nr. 578). In het licht van dit arrest en art. 12 

IVRK dient aangenomen te worden dat ieder minderjarig kind betrokken moet worden bij het nemen 

van een beslissing die een invloed heeft op zijn of haar gezinsleven, zelfs bij ontstentenis van een 

wettekst die dit uitdrukkelijk bepaalt.2691 

Er ontbreekt daarenboven een artikel dat bepaalt dat de rechter passend belang moet hechten aan 

de mening van het minderjarige kind in overeenstemming met zijn of haar leeftijd en rijpheid (cf. art. 

12 IVRK).2692 Gelet op de uiteenlopende opvattingen over de directe werking van art. 12 IVRK geniet 

een uitdrukkelijke wettelijke bepaling in het Belgische recht de voorkeur.2693 In het adoptierecht 

heeft de wetgever daar alvast aan gedacht. Luidens art. 1231-11, tweede lid Ger.W. wordt met de 

mening van het minderjarig kind behoorlijk rekening gehouden, zijn leeftijd en maturiteit in acht 

genomen. In het wetsontwerp familierechtbank werd daar eveneens aandacht aan geschonken.2694 

                                                                                                                                                                                     
2686

 A. VAN DEN BERGHE, “Over deelname van minderjarigen aan gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures”, (noot 
onder Arbitragehof 1 maart 2006), TJK 2007, (27) 31-33; Vgl. A. VANDEKERCKHOVE, “Een terugblik van de 
kinderrechtencommissaris op een meerderjarig IVRK”, TJK 2008, (41) 43. 
2687

 A. GIESELINK en B. DE SMET, “Hoorrecht van minderjarigen in burgerlijke zaken”, in CBR (ed.), De procesbekwaamheid 

van minderjarigen, Antwerpen, Intersentia, 2006, (163), 166; P. SENAEVE, “Rechters die kinderen (moeten) horen”, T.Fam. 
2011, (2) 2. 
2688

 Zie uitgebreid: P. SENAEVE m.m.v. S. ARNOEYTS, “Tien jaar Belgische rechtspraak inzake de aanwending van het IVRK” 
in P. SENAEVE en P. LEMMENS (eds.), De betekenis van de mensenrechten voor het personen- en familierecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2003, (105) 143-146; P. SENAEVE, De rechtspleging voor de jeugdgerechten in civielrechtelijke zaken in CABG-

cahiers 2009/4, Brussel, Larcier, 2010, 34-40. 
2689

 Zie art. 161 en 162 strekkende tot invoering van een art. 1004/1 en 1004/2 in het Ger.W. van het wetsontwerp 
betreffende de invoering van een familie-en jeugdrechtbank, Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 53K682/018. 
2690

 Arbitragehof 1 maart 2006, TJK 2007, 24, noot A. VAN DEN BERGHE.  
2691

 Desgevallend door uitdrukkelijk dit in de wet op te nemen, zie bijvoorbeeld: Concluding observations Mexico, in Report 

on the forty-second session (Geneva, 15 May – 2 June 2006), CRC/C/42/3, 3 november 2006, § 498 (b): “Amend the 

procedural civil codes to ensure that children are heard in judicial proceedings affecting them”.  
2692

 Vgl. A. GIESELINK en B. DE SMET, “Hoorrecht van minderjarigen in burgerlijke zaken” in CBR (ed.), De 

procesbekwaamheid van minderjarigen, Antwerpen, Intersentia, 2006, (163) 166. 
2693

 Zie A. VANDAELE, “De directe werking van en capita selecta uit het internationaal verdrag inzake de rechten van het 
kind”, KIDS 2003, Deel 1.1, 19-20 en de aldaar aangehaalde referenties naar rechtspraak; Vgl. Concluding observations 
Trinidad and Tobago, in Report on the forty-first session (Geneva, 9-27 January 2006), CRC/C/41/3, 12 mei 2006, § 406 (a): 
“Amend legislation so that the principle of respect for the views of the child is recognized and respected, inter alia, within 

custody disputes and other legal matters affecting children”.   
2694

 Zie art. 161 strekkende tot invoering van een art. 1004/1, § 7, tweede lid wetsontwerp betreffende de invoering van 
een familie-en jeugdrechtbank, Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 53K682/018. 
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Het Hof van Cassatie verleende bij arrest van 11 maart 1994 impliciet directe werking aan art. 9.2 

IVRK2695, maar oordeelde in een later arrest van 10 november 1999 dat art. 12 IVRK geen directe 

werking had.2696 De rechtsleer interpreteert laatstgenoemd arrest zeer beperkend, stellende dat dit 

arrest in strafzaken werd gewezen en zonder enige motivering.2697 Verder oordeelde het Hof van 

Cassatie, m.i. terecht, dat de art. 3, 9, 12 en 18 IVRK aan de ouders geen recht verlenen om hun 

kinderen te laten verhoren in het kader van een rechtspleging waar zij strafrechtelijk worden 

vervolgd en waar die kinderen geen partij zijn.2698 

Merk op dat het Comité in het rapport gericht aan België van 1995 er, in het licht van art. 12 IVRK, op 

wees dat er meer aandacht moet geschonken worden aan de aanmoediging van kinderen om hun 

mening te kennen te geven en dat er aan deze mening passend belang gegeven moet worden in het 

besluitvormingsproces dat hun leven raakt, in het bijzonder hun gezins- en familieleven, op school en 

lokaal niveau, alsook in het rechterlijk systeem (gerechtelijke en administratieve procedures), 

inclusief in situaties waarin het kind deelneemt aan de procedure als getuige.2699 Het Comité 

herhaalde deze aanbeveling in 20022700 en 20102701. Het is aanbevelingswaard om het recht van het 

kind om zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die hem raakt uitdrukkelijk in het familierecht 

op te nemen.2702 In General Comment nr. 12 geeft het Comité aan dat de Staat ofwel onmiddellijk het 

recht waarborgt, ofwel wetgeving aanneemt of hervormt zodat het kind dit recht ten volle kan 

genieten.2703 Het wetsontwerp familierechtbank komt daar enigszins aan tegemoet.2704 

VANDENHOLE wijst er in het algemeen op dat er in de Belgische wetgeving een spanning aanwezig is 

tussen autonomie en bescherming. De aandacht voor het belang van het kind is vaak geïnspireerd 

door een eerder bevoogdende benadering van kinderen. Bovendien laat het belang van het kind 

ruimte voor een grote subjectieve invulling.2705 Volgens VANDENHOLE bestaat een verdedigbare 

optie, die inmiddels in sommige wetgeving geïncorporeerd is, er in om maturiteit als basiscriterium 

te kiezen, en tegelijk een vermoeden te creëren dat de nodige rijpheid bereikt is vanaf een bepaalde 
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 General Comment n° 12 (2009), “The right of the Child to be heard”, Fifty-first session, Geneva, 25 may-12 June 2009, 
CRC/C/GC/12, 1 juli 2009, § 15. 
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 Zie art. 162 strekkende tot invoering van een art. 1004/1 in het Ger.W. van het wetsontwerp betreffende de invoering 
van een familie-en jeugdrechtbank, Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 53K682/018. 
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 W. VANDENHOLE, “Twintig jaar kinderrechtenverdrag (1989-2009): een Belgische stand van zaken”, RW 2009-10, (386) 
392, nr. 11 met verwijzing naar het advies van de Raad van State betreffende het wetsvoorstel tot aanvulling van het 
Burgerlijk Wetboek, met bepalingen inzake het zorgouderschap, Parl.St. Kamer 2004-05, nr. 51K393/2, 55 wat het grote 
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leeftijd. Een stap verder zou volgens hem zijn om een vermoeden van maturiteit en/of bekwaamheid 

in het leven te roepen.2706 

900. Naar Belgisch recht bestaat er geen grond voor de minderjarige om een beslissing van de 

ouder(s) rechtstreeks aan te vechten. Zo kunnen de ouders op grond van hun recht op materiële 

bewaring, het kind zonder meer plaatsen bij een derde. Het minderjarige kind kan daar niet tegen 

opkomen. Volgens art. 9 IVRK moet echter ook rekening worden gehouden met de mening van het 

kind bij een scheiding door toedoen van de ouders. Het Belgisch recht bevat op dit punt een lacune. 

Hoogstens zou het kind door de tussenkomst van het O.M. een beslissing kunnen uitlokken m.b.t. het 

ouderlijk gezag (art. 387bis, eerste lid BW).  

 

Er is niettemin rechtspraak die van oordeel is dat, gelet op de directe werking van het IVRK, een kind 

met voldoende maturiteit geacht moet worden zelf en zelfstandig een procedure op te starten of er 

in tussen te komen.2707 

901. De gedwongen scheiding van kind en ouders wordt geregeld door de jeugdbeschermingswet. 

Hierop wordt in dit proefschrift niet nader ingegaan. 

 

Wel kan er op worden gewezen dat de rechtspraak uit art. 7.1 en 9.1 IVRK afleidt dat het belang van 

het kind op de eerste plaats vergt dat een kind door zijn eigen ouders opgevoed wordt. Elke 

hulpverlening in een problematische opvoedingssituatie dient er bijgevolg op gericht te zijn het kind 

ten spoedigste in het milieu van de ouders terug te brengen. Dit beginsel moet echter afgewogen 

worden tegen het beginsel van de continuïteit van de hulpverlening vervat in art. 20 IVRK. In een 

arrest van 13 juli 1995 besloot het hof van beroep te Gent na deze afweging te hebben gemaakt 

uiteindelijk dat, rekening houdend met de huidige moeilijke verhouding tussen ouders en pleeggezin 

enerzijds en de vereiste continuïteit in een hulpverlening die op reïntegratie in het moederlijk milieu 

gericht moet zijn anderzijds, de voorkeur gegeven moet worden aan een behoud van het kind in het 

pleeggezin.2708 Deze uitspraak is in overeenstemming met het IVRK (Supra, nr. 898). 

In het kader van het verlenen van steun door het OCMW omwille van de hogere kostprijs van de 

instelling die dichter bij huis was gelegen dan die van de oorspronkelijke instelling, oordeelde de 

Arbeidsrechtbank te Brussel dat art. 9 en 10 IVRK verdragsstaten verbindt om familiale betrekkingen 

veilig te stellen en de uitoefening van de persoonlijke relaties tussen de kinderen en hun ouders te 

bevorderen.2709   

Wat de adoptie betreft besliste het Hof van Cassatie2710 dat het bestaan van wettige redenen door de 

feitenrechter beoordeeld moet worden en dat hierin het belang van het kind centraal staat, 

overeenkomstig art. 21 IVRK, en dus niet de bloedbanden (Supra, deel I, nr. 311). In die optiek 

oordeelde de jeugdrechtbank te Antwerpen dat het strijdig zou zijn met het belang van het kind dat 
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 W. VANDENHOLE, “Twintig jaar kinderrechtenverdrag (1989-2009): een Belgische stand van zaken”, RW 2009-10, (386) 
404.  
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 Zie bijvoorbeeld: Luik 28 april 2000, JLMB 2000, 1085; zie uitgebreid P. SENAEVE, De rechtspleging voor de 
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 Cass. 4 november 1993, TBBR 1994, 394, noot L. BARNICH, T.Not. 1994, 454, noot K. WAUTERS-LAMBEIN en 
Rev.trim.dr.fam. 1994, 494, noot M. FALLON.  
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een feitelijke toestand niet juridisch bestendigd kan worden.2711 Deze beslissing is in 

overeenstemming met het IVRK.  

902. Aangaande het recht op persoonlijk contact van de ouders kan verwezen worden naar artikel 

374, § 1, vierde lid BW dat bepaalt dat het persoonlijk contact van een ouder die niet het ouderlijk 

gezag uitoefent, enkel om bijzonder ernstige redenen geweigerd kan worden. Deze bepaling is 

volledig in overeenstemming met artikel 9 IVRK. Het Hof van Cassatie oordeelde in een arrest van 11 

maart 1994 dat artikel 9.2 IVRK niet wordt geschonden indien het hof van beroep oordeelt dat er 

geen uitvoeringsmaatregelen noch dwangmaatregelen tegen de kinderen kunnen gebruikt worden 

ter naleving van een toegekend omgangsrecht.2712  

 

Het recht op persoonlijk contact werd echter naar Belgisch recht geconcipieerd als een recht van de 

ouder en niet als een recht van een kind. Het kind dient overeenkomstig art. 9.3 IVRK ook over een 

recht op persoonlijk contact te beschikken.  

903. Het Belgische recht schiet in het licht van artikel 20 IVRK tekort in zijn verplichting om 

alternatieve zorginstellingen juridisch te omkaderen. In die zin is het onduidelijk wat de rechten en 

plichten zijn van pleegouders.2713 Tevens wordt het beginsel van de continuïteit in de opvoeding en 

de stabiliteit niet gewaarborgd in situaties van vrijwillige plaatsing bij pleegouders of derden. De 

ouder die het recht op materiële bewaring heeft, kan steeds de afgifte van het kind eisen. De 

rechtsfiguur van de materiële bewaring is precair zowel in toepassing als naar de gevolgen toe 

(Supra, deel I, nr. 447 e.v.). Het Comité hekelt in het algemeen het gebrek aan omkadering van 

alternatieve vormen van zorg.2714  

 

§ 3. Verwerpelijke relaties leiden tot verboden ouderschap 

904. Luidens artikel 2 IVRK eerbiedigen en waarborgen Staten die partij zijn bij het Verdrag de in 

het Verdrag beschreven rechten voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid zonder discriminatie 

van welke aard ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere 

overtuiging, nationale etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, handicap, geboorte of andere 

omstandigheid van het kind of zijn of haar ouder of wettige voogd. Artikel 2 IVRK is een leidend 

beginsel (Supra, nr. 849). Dit artikel heeft aldus een bepalende invloed op alle andere artikelen. De 

daarin omschreven voorzieningen en beginselen zijn aldus van toepassing op alle kinderen zonder 

onderscheid. 

 

Bij de totstandkoming van het IVRK werd er een uitgebreide discussie gewijd aan de vraag of er geen 

afzonderlijk artikel opgenomen diende te worden ter bestrijding van discriminatie van kinderen die 

buiten het huwelijk zijn geboren. Er was hierover echter geen overeenstemming te bereiken. 
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2712

 Cass. 11 maart 1994, Arr.Cass. 1994, 253, noot JDJ en Jaarboek Mensenrechten 1994-1995, 320, noot B. 
VANLERBERGHE. 
2713

 Vgl. J. GERLO, “Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Belgische personen- en familierecht”, KIDS 1998, 
deel 1.2., 28, nr. 51. 
2714

 Zie bv. de rechtsfiguur Kafalah: Concluding observations Algeria, in Report on the fortieth session (Geneva, 12 to 30 

September 2005), CRC/C/153, 17 maart 2006, §§ 152-154. 
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Aangenomen wordt dat discriminatie op grond van geboorte kan begrepen worden onder de term 

‘geboorte of andere omstandigheid.2715 

In die optiek oordeelde het Comité dat Staten er moeten voor zorgen dat alle kinderen binnen hun 

jurisdictie genieten van alle rechten vervat in het IVRK zonder enige discriminatie. Ook kinderen 

geboren buiten het huwelijk moeten op gelijkwaardige wijze kunnen genieten van de rechten vervat 

in het IVRK als kinderen geboren binnen het huwelijk.2716 Mannen en vrouwen dienen op gelijke voet 

titularis te zijn van ouderlijke verantwoordelijkheden, ongeacht hun huwelijkse staat. De 

discriminatoire klassering van kinderen als ‘illegitiem’ dient opgeheven te worden.2717  

In het licht van art. 18 IVRK is het Comité van oordeel dat mannen en vrouwen op gelijke wijze 

ouderlijke verantwoordelijkheden moeten hebben, ongeacht hun huwelijksstatus. Het Comité 

stimuleert daarenboven Staten om de bemiddeling in familiezaken verder te hanteren en uit te 

breiden als alternatieve vorm van geschillenbeslechting.2718  

905. Volgens art. 7.1 IVRK heeft ieder kind het recht om, voor zover mogelijk, zijn of haar ouders 

te kennen en door hen te worden opgevoed. Deze bepaling is nauw verbonden met art. 8, 9, 18.1 en 

27.2 IVRK.2719 Onder ‘ouders’ worden zeker de biologische ouders begrepen (Infra, nr. 913). 

Aangenomen wordt dat “voor zover mogelijk” slaat op voor zover “materieel” mogelijk is. Indien het 

tot de mogelijkheden behoort dat het kind zijn ouders kent en door hen opgevoed kan worden, dan 

moet dit ook worden nagestreefd. Uiteraard moet deze bepaling ook samengelezen worden met art. 

9, 18, 19 en 20 IVRK.2720  

 

906. Is het in het licht van deze bepaling toegelaten dat lidstaten op absolute wijze juridisch 

verhinderen dat een kind wordt opgevoed door een biologische ouder omwille van de verwerpelijke 

relatie waaruit het voortsproot?  

 

                                                           
2715

 S. DETRICK, J. DOEK en N. CANTWELL (preface by J. MARTENSON), A Commentary on the United Nations Convention on 

the Rights of the Child. A Guide to the “Travaux préparatoires””, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, 148-149; S. 
MEUWESE, M. BLAAK en M. KAANDORP (red.), Handboek internationaal jeugdrecht. Een toelichting voor rechtspraktijk en 

jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de rechtspositie van 

minderjarigen, Nijmegen, Ars Aequi libri, 2005, 49. 
2716

 Concluding observations Algeria, in Report on the fortieth session (Geneva, 12 to 30 September 2005), CRC/C/153, 17 
maart 2006, §§ 133-134; Concluding observations Saudi Arabia, in Report on the forty-first session (Geneva, 9-27 January 

2006), CRC/C/41/3, 12 mei 2006, § 762; Concluding observations Japan (UN Doc. CRC/C/15/Add.90, 1998), § 35; Concluding 
observations Korea, (UN Doc. CRC/C/15/Add.51, 1996), § 22; Concluding observations Nigeria, (UN Doc. CRC/C/15/Add.61, 
1996), § 12; Concluding observations Maldives, in Report on the forty-fift session (Geneva, 21 may – 8 june 2007), 
CRC/C/45/3, 3 december 2007, § 132, in casu in het bijzonder m.b.t. het recht op toegang tot informatie over de 
biologische vader, het recht op de familienaam van de vader en het recht om te erven langs vaderszijde; Concluding 
observations Uruguay, in Report on the forty-fift session (Geneva, 21 may – 8 june 2007), CRC/C/45/3, 3 december 2007, § 
230.  
2717

 Concluding observations Algeria, in Report on the fortieth session (Geneva, 12 to 30 September 2005), CRC/C/153, 17 
maart 2006, §§ 150-151; Vgl. Concluding observations Kazakhstan, in Report on the forty-fift session (Geneva, 21 may – 8 

june 2007), CRC/C/45/3, 3 december 2007, § 409; Concluding observations Jordan, in Report on the forty-third session 

(Geneva, 11-29 September 2006), CRC/C/43/3, 16 juli 2007, § 905. 
2718

 Concluding observations Jordan, in Report on the forty-third session (Geneva, 11-29 September 2006), CRC/C/43/3, 16 
juli 2007, § 925, in casu waren ouderlijke verantwoordelijkheden niet op gelijke wijze toebedeeld aan vaders en moeders en 
hadden ongehuwde moeders en hun kinderen niet op dezelfde voordelen recht als gehuwde moeders en kinderen geboren 
tijdens het huwelijk.  
2719

 S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Den Haag, Kluwer, 1999, 153.  
2720

 J. VAN BROECK, "Het recht van een geadopteerde om zijn geboorteouders te kennen. Het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan…”, (noot onder EHRM 13 februari 2003), TBBR 2003, (407) 411, nr. 13. 
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Zoals hoger aangegeven (Supra, nr. 878), zijn een aantal auteurs2721 van oordeel dat deze 

verdragsbepaling, die ieder kind het recht verleent, voor zover mogelijk, zijn ouders te kennen en 

door hen te worden opgevoed, het recht omvat tot vestiging van een afstammingsband t.a.v. beide 

ouders. Het is volgens art. 7 IVRK aldus in het belang van het kind dat het een afstammingsband kan 

vestigen t.a.v. zijn biologische ouder. In die optiek lijkt een absoluut verbod tot vestiging van een 

tweede afstammingsband ingeval daaruit een incestueuze relatie zou blijken strijdig met art. 7 IVRK. 

Slechts ingeval dit in concreto blijkt in strijd te zijn met het belang van het kind kan van deze bepaling 

afgeweken worden (art. 3.1 IVRK). Daarenboven moet ook rekening gehouden worden met art. 12 

IVRK. (Supra, nr. 879).2722  

907. Met als motivering het allesoverwegende belang van het kind (art. 3.1 IVRK) motiveerde een 

meerderheid van de Belgische rechtsleer en rechtspraak het verbod van vaststelling van een 

bloedschennige afstamming.2723 Dit verbod is zoals aangetoond (Supra, hoofdstuk 1, nr. 165) al sterk 

afgezwakt. De wetgever bevestigde niettemin dit verbod laatst nog bij de hervorming van het 

afstammingsrecht in 2006.  

 

Een absoluut verbod tot vaststelling van een bloedschennige afstamming is m.i. strijdig met art. 3.1 

samengelezen met art. 2 en art. 7.1 IVRK, alsook met art. 12 IVRK.  

Ten eerste bevestigt art. 7.1 IVRK dat het kind belang heeft zijn ouders te kennen en door hen te 

worden verzorgd. Een afwijking van dit beginsel kan enkel in het belang van het kind. Het kind heeft 

immers ook belang erbij niet in een situatie te komen als bedoeld in art. 19.1 IVRK. Dit moet telkens 

in concreto worden beoordeeld (art. 3.1 IVRK). Het volstaat niet er van uit te gaan dat het kind in alle 

gevallen er belang bij heeft geen tweede afstammingsband te vestigen indien daaruit een 

verwerpelijke relatie zou blijken.  

Ten tweede mogen kinderen niet gediscrimineerd worden op grond van de relatie tussen hun ouders. 

Kinderen geboren uit een verwerpelijke relatie dienen op gelijke voet de rechten vervat in art. 7.1 

IVRK te genieten. Een bepaling die een onderscheid invoert, is strijdig met art. 2 IVRK. 

Ten derde moet bij de beoordeling van het belang van het kind steeds de mening van het kind 

gevraagd worden en moet er passend belang aan deze mening gehecht worden in overeenstemming 

met de leeftijd en maturiteit van het kind. Er per definitie van uitgaan dat de vestiging van een 

tweede afstammingsband in alle gevallen strijdig is met het belang van het kind ingeval daaruit een 

verwerpelijke relatie zou blijken, miskent art. 12 IVRK.  

Om dezelfde redenen dient m.i. er vanuit gegaan te worden dat de exceptie van verkrachting die op 

absolute wijze de vestiging van een afstammingsband verhindert, strijdig is met hoger genoemde 

bepalingen van het IVRK. Uiteraard kan de vestiging van een afstammingsband in concreto strijdig 

                                                           
2721

 P. SENAEVE, “Recente ontwikkelingen inzake het afstammingsrecht” in P. SENAEVE (ed.), Themis. Vormingsonderdeel 

Personen- en Familierecht, nr. 25, Brugge, die Keure, 2004, (5) 21, nr. 44; J. GERLO, Handboek voor Familierecht, 1. 

Personen- en familierecht, Brugge, die Keure, 2003, 31, nr. 69; G. VERSCHELDEN, Afstamming in APR, Mechelen, Story-
Sienctia, 2004, nr. 765; G. VERSCHELDEN, “Art. 321 BW” in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., (2009), nr. 29; M. 
VERHEYDE, “Kinderen en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens”, KIDS, 2004, Deel 1.1, 14, nr. 12. 
2722

 J. GERLO, “Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Belgische personen- en familierecht”, KIDS 1998, Deel 
1.2., p. 24, nr. 44. 
2723

 Zie bijvoorbeeld: Luik 27 februari 1990, JLMB 1990, 168, noot D. PIRE.  
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blijken te zijn met het belang van het kind (art. 3.1 IVRK) en is het alsdan gerechtvaardigd om de 

vestiging van een afstammingsband te weigeren.  

§ 4. Medisch begeleide voortplanting en de vestiging van gezag 

A. Vestiging van ouderschap 

908. Het IVRK behandelt nergens uitdrukkelijk de rechten van het kind in de situatie van 

verwekking door middel van medisch begeleide voortplanting. Deze situaties zijn aan dezelfde regels 

als de natuurlijke voortplanting onderworpen (zie art. 2, 3.1, 7, 8 en 12 IVRK).  

 

Artikel 3.1 IVRK laat voldoende ruimte om deze situaties te omkaderen. Het is immers strijdig met 

het belang van het kind dat het in de situatie bedoeld in art. 19.1 IVRK terecht zou komen doordat 

overeenkomstig art. 7.1 IVRK het kind opgevoed moet worden door zijn of haar genetische ouder die 

donor is. Betwijfeld kan worden of voor deze genetische ouder die overeenkomstig art. 18.1 IVRK de 

primaire verantwoordelijkheid draagt over het kind, het belang van het kind wel zijn allereerste zorg 

zal zijn (art. 18.1, in fine IVRK). Artikel 18.1 IVRK lijkt wel eng gedefinieerd wat betreft de kring van 

personen die de primaire verantwoordelijkheid kunnen dragen: “ouders” of “wettige voogden”. 

Artikel 27.2 IVRK wijst niettemin ook op “anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind”. 

Bovendien wordt nergens uitdrukkelijk bepaald dat onder “ouders” steeds de genetische ouders 

verstaan moet worden zoals bedoeld in art. 7.1 IVRK.  

In art. 8.1 IVRK is sprake van eerbiediging van familiebetrekkingen zoals “wettelijk erkend”. Artikel 16 

IVRK beschermt het ‘gezinsleven’ van het kind. Ook deze bepalingen laten voldoende ruimte om de 

positie van ‘donor’ die slechts de genetische ouder is van het kind in het bijzonder te omkaderen en 

hem geen opvoedingsverantwoordelijkheden toe te kennen.  

B. Recht op identiteit  

1. Artikel 7 IVRK 

909. Artikel 7 IVRK werd ingevoegd met tot doel de bescherming van de psychologische stabiliteit 

en het welzijn van het kind waaraan gelijk gewicht gehecht moest worden als andere rechten zoals 

naam en nationaliteit.2724 De beperking van ‘voor zover mogelijk’ houdt verband met de geheime 

adoptie. Volgens sommige lidstaten bestaat er geen absoluut recht van het kind om zijn of haar 

ouders te kennen.2725  

 

910. Artikel 7 IVRK omvat vier verschillende rechten die onderling samenhangen2726: 

1° het recht direct na zijn geboorte te worden geregistreerd; 

2° het recht op een naam vanaf de geboorte; 
                                                           
2724

 S. DETRICK, J. DOEK en N. CANTWELL (preface by J. MARTENSON), A Commentary on the United Nations Convention on 

the Rights of the Child. A Guide to the “Travaux préparatoires””, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, 127; S. 
MEUWESE, M. BLAAK en M. KAANDORP (red.), Handboek Internationaal Jeugdrecht. Een toelichting voor rechtspraktijk en 

jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de rechtspositie van 

minderjarigen, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2005, 86. 
2725

 S. DETRICK, A Commentary on the United Nation Convention on the Rights of the Child, Den Haag, Kluwer, 1999, 153. 
2726

 S. MEUWESE, M. BLAAK en M. KAANDORP (red.), Handboek Internationaal Jeugdrecht. Een toelichting voor 

rechtspraktijk en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de 

rechtspositie van minderjarigen, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2005, 87. 
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3° het recht op een nationaliteit; 

4° het recht om, voor zover mogelijk, zijn ouders te kennen en door hen te worden verzorgd. Dit 

recht is additioneel omdat dit in andere verdragen niet geregeld is.  

Aangenomen wordt dat ‘voor zover mogelijk’ geïnterpreteerd moet worden op een wijze dat een 

kind in principe dit recht altijd heeft, tenzij de realisatie van het recht absoluut onmogelijk is.2727 

Hieronder dient absolute ‘materiële’ mogelijkheid te worden verstaan.2728 Uit de voorbeidende 

werken bij dit artikel blijkt reeds dat het begrip “voor zover mogelijk” het voorwerp zal uitmaken 

voor uiteenlopende interpretaties, zeker in het licht van de ontwikkelingen in de toepassing van de 

biologie en de geneeskunde.2729 Sommige Staten plaatsten hierbij dan ook reserves voor wat betreft 

de geheimhouding van de origine van het kind bij medisch begeleide voortplanting en enkele 

adoptieprocedures gebaseerd op het beginsel van de anonimiteit.2730 In het IVRK wordt nergens 

uitdrukkelijk over de situatie van medisch begeleide voortplanting gesproken.  

911. Zoals hoger aangegeven (Supra, nr. 878), bestaat er een onderscheid tussen de vestiging van 

een afstammingsband en de kennis van de identiteit van de ouders. Artikel 7.1 IVRK spreekt in die zin 

over het recht van het kind zijn ouders te kennen enerzijds en door hen te worden verzorgd 

anderzijds. Beide aspecten vallen echter vaak samen. Het Comité lijkt onder het ‘recht op identiteit’ 

ook de vestiging van een afstammingsband te verstaan. Ook het EHRM was in de zaak-Phinikaridou 

van oordeel dat het recht op identiteit de vestiging van een afstammingsband kan omvatten (Supra, 

hoofdstuk II, nr. 812).2731 Aangenomen dient te worden dat het recht op identiteit ook geëerbiedigd 

kan worden zonder de bepaling van de juridische relatie. Hierna wordt het recht op identiteit in de 

betekenis van de kennis over de identiteit van de biologische ouders behandeld.  

 

Volledigheidshalve dient er op gewezen te worden dat het niet volstaat om het recht op identiteit te 

erkennen in het interne recht. Er moeten ook duidelijke modaliteiten voor de verzameling, bewaring 

en toegang van de informatie opgenomen in de adoptiebestanden, inclusief de identiteit van de 

ouders en de medische informatie m.b.t. de kinderen en hun familie, voorzien worden. 2732 

912. Uit art. 3 en 7 IVRK volgt dat Staten het nodige moeten doen om alle kinderen, ook 

geadopteerde kinderen2733, de mogelijkheid te bieden hun geboorteouders te kennen.2734 Dit belet 

                                                           
2727

 S. MEUWESE, M. BLAAK en M. KAANDORP (red.), Handboek Internationaal Jeugdrecht. Een toelichting voor 

rechtspraktijk en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de 

rechtspositie van minderjarigen, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2005, 91-92 en de verwijzingen aldaar.  
2728

 J. VAN BROECK, "Het recht van een geadopteerde om zijn geboorteouders te kennen. Het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan…”, (noot onder EHRM 13 februari 2003), TBBR 2003, (407) 411, nr. 13. 
2729

 Zie S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Den Haag, Kluwer, 1999, 
153. 
2730

 S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Den Haag, Kluwer, 1999, 154; 
R.J. BLAUWHOFF, Foundational Facts, Relative Truths. A comparative law study on children’s right to know their genetic 

origins in European Family Law Series nr. 25, Antwerpen, Intersentia, 2009, 51. 
2731

 Zie ook de zaak-Pascaud waar het Hof oordeelde dat het recht op identiteit, het recht op kennen én het laten erkennen 
van de afstamming, integraal deel uitmaakt van de notie privéleven, Supra, nr. 796. 
2732

 Concluding observations Belgium, (UN Doc. CRC/C/BEL/CO/3-4, 2010), § 53. 
2733

 Zie bijvoorbeeld : Concluding observations Slovakia, in Report on the forty-fift session (Geneva, 21 may – 8 june 2007), 
CRC/C/45/3, 3 december 2007, § 69. 
2734

 Zie in die zin C. NEIRINCK en K. O’DONOVAN aangehaald door S. MICHAUX, “L’accouchement sous X au regard de la 
Convention européenne des droits de l’homme et de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant”, 
Rev.trim.dr.fam. 2005, (321) 341, voetnoot 36 ; I. ZIEMELE, "Article 7. The Right to Birth Registration, Name and Nationality, 
and the Right to Know and Be Cared for by Parents” in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS 
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niet dat het belang van het kind in een individuele situatie kan eisen dat de identiteitsgegevens van 

de geboorteouders niet worden bekendgemaakt. Het is aan de Staat om te beslissen onder welke 

omstandigheden en via welke procedures men kennis kan nemen van deze gegevens zolang het 

recht zelf niet in het gedrang komt. De Staat kan daarbij ook rekening houden met de rechten die 

andere betrokkenen putten uit internationale instrumenten.2735 Vaak zal de nood bestaan om alle 

omstandigheden af te wegen.2736 In die zin dringt het Comité voor de Rechten van het Kind in zijn 

concluding observations bij de rapportering van de lidstaten er in het licht van art. 3 en 7 IVRK ook op 

aan dat het kind het recht heeft op toegang tot de gegevens van zijn biologische ouders volgens een 

door de lidstaat georganiseerde procedure die de gepaste leeftijd vastlegt en professionele 

ondersteuningsmaatregelen voorziet.2737  

 

913. Het Comité voor de Rechten van het Kind beperkt deze aanbeveling evenwel niet tot 

adoptiekinderen. Meer in algemene zin oordeelde het Comité reeds dat:  

“31. While noting the recent Adoption and Children Bill (2002), the committee is concerned that 

children born out of wedlock, adopted children, or children born in the context of a medically assisted 

fertilization do not have the right to know the identity of their biological parents (eigen onderlijning). 

32. In the light of articles 3 and 7 of the Convention, the Committee recommends that the State party 

take all the necessary measures to allow all children, irrespective of the circumstances of their birth 

(eigen onderlijning), and adopted children to obtain information on the identity of their parents, to 

the extent possible.”2738 

Dezelfde opmerking maakt het Comité bij de rapporten van de lidstaten die anoniem bevallen 

toelaten2739, een baby luik (“baby flaps”) hebben ingevoerd2740 of die voor buitenhuwelijkse kinderen 

geen ouderschap van rechtswege kennen.2741  

                                                                                                                                                                                     
en M. VERHEYDE (eds.), A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus 
Nijhoff Publishers, 2007, 26 en de verwijzingen aldaar; KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT, Advies Discreet bevallen van 16 

februari 2009, 2008-2009/02, www.kinderrechten.be, 2 en de aldaar aangehaalde referentie; R.J. BLAUWHOFF, 
Foundational Facts, Relative Truths. A comparative law study on children’s right to know their genetic origins in European 

Family Law Series nr. 25, Antwerpen, Intersentia, 2009, 47-48.   
2735

 J. VAN BROECK, “Het recht van een geadopteerde om zijn geboorteouders te kennen. Het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan…”, (noot onder EHRM 13 februari 2003), TBBR 2003, (407) 408-412 en de uitgebreide verwijzingen aldaar; Ook de 
Raad van State wijst erop dat het niet om een absoluut recht gaat: Voorstel van decreet houdende regeling van de 
interlandelijke adoptie, Advies van de Raad van State, Parl.St. Vl.Parl. 2001-02, nr. 956/4, 21. 
2736

 I. ZIEMELE, "Article 7. The Right to Birth Registration, Name and Nationality, and the Right to Know and Be Cared for by 
Parents” in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS en M. VERHEYDE (eds.), A Commentary on 

the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 27. 
2737

 Zie bv. Concluding observations Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord-Ierland, (UN Doc. CRC/C/15/Add.188, 
2002), nr. 32; Concluding observations Italië, (UN Doc. CRC/C/15/Add.198, 2003), nr. 28; Concluding observations Russische 
Federatie, (UN Doc. CRC/C/RUS/CO/3, 2005), nr. 41; Concluding obserations Uzbekistan, (UN Doc. CRC/C/UZB/CO/2, 2006), 
nr. 41; Zie verder ook: Concluding observations Hungary, (UN Doc. CRC/C/HUN/CO/2, 2006), § 35: “Particular attention 

should be paid to the right of all children to know their origins.”; Dit geldt ook bij het adoptieproces voor kinderen zonder 
geboorteakte: Concluding observations China, in Report on the fortieth session (Geneva, 12 to 30 September 2005), 
CRC/C/153, 17 maart 2006, § 334.  
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 Concluding observations Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord-Ierland, (UN Doc. CRC/C/15/Add.188, 2002). 
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 Zie bv. Concluding observations Luxemburg (UN Doc. CRC/C/15/Add.250, 2005), nr. 29: “The committee urges the State 

party to take all necessary measures to prevent and eliminate the practice of the so-called anonymous birth. In case 

anonymous births continue to take place, the State party should take the necessary measures so that all information about 

the parent(s) are registered and filed in order to allow the child to know – as far as possible and at the appropriate time – 

his/her parent(s).”; Zie ook: Concluding observations Frankrijk (UN Doc. CRC/C/15/Add.240, 2004), nr. 24, zelfs na de wet 
van 22 januari 2002: “The Committee recommends that the State party take all appropriate measures to ensure that the 
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In het licht van het voorgaande moet worden besloten dat een kind overeenkomstig art. 3.1. en art. 7 

IVRK het recht heeft om in de mate van het mogelijke de identiteit van zijn geboorteouders 

(biologische ouders) te kennen. Een systeem dat dit op absolute wijze uitsluit, lijkt dan ook strijdig 

met voornoemde bepalingen.2742 Anonieme adopties zijn in het licht van het IVRK aldus 

uitgesloten.2743  

914. De vraag rijst of dit ook voor de gegevens van de genetische ouders geldt. Vast staat dat 

ieder kind, eventueel na een belangenafweging, toegang moet kunnen krijgen tot de identiteit van 

zijn geboorteouders. Dit is in eerste instantie de biologische moeder die het kind gebaard heeft. De 

zeer ruime interpretatie van het begrip ‘ouders’ in de zin van art. 7 IVRK, gelezen in samenhang met 

art. 3.1. IVRK, door het Comité voor de rechten van het kind laat desalniettemin uitschijnen dat ook 

kinderen die verwekt zijn door middel van medisch begeleide voortplanting met gedoneerde 

gameten of een gedoneerd embryo het recht moeten hebben om, eventueel na een 

belangenafweging, de identiteit van hun genetische ouders te kennen.2744  

 

2. Artikel 8 IVRK 

915. Luidens art. 8 IVRK verbinden Staten zich tot eerbiediging van het recht van het kind zijn of 

haar identiteit te behouden, met inbegrip van nationaliteit, naam en familiebetrekkingen zoals 

wettelijk erkend, zonder onrechtmatige inmenging. Ingeval een kind op niet rechtmatige wijze wordt 

beroofd van enige of alle bestanddelen van zijn of haar identiteit, verlenen de Staten die partij zijn 

passende bijstand en bescherming, teneinde zijn identiteit snel te herstellen.  

 

Deze bepaling werd ingevoerd om een wettelijke basis te creëren voor de verplichting van lidstaten 

om verdwijningen van kinderen, in het bijzonder in politiek moeilijke omstandigheden, te voorkomen 

                                                                                                                                                                                     
provisions of article 7, especially the right of the child to know, as far as possible, his or her parents, be fully enforced in the 

light of the principles of non-discrimination (art. 2) and the best interests of the child (art. 3). (…)”. 
2740

 Zie bv. Concluding observations Oostenrijk (UN Doc. CRC/C/15/Add.251, 2005), nr. 30: “The Committee recommends 

that the State party undertake all necessary measures to prevent the use of the so-called “baby flaps”. It further 

recommends that the State party, as a matter of urgency, introduce and implement legal provisions and regulations for the 

separate registration of all relevant medical and other data, in particular the name and date of birth of the parent(s) and 

allow the child at an appropriate time to have acces to these data”; Zie meer over deze praktijk: E. WENNER, “Allemagne: le 
droit aux origines face à l’émergence de l’anonymat (à propos des “casiers à bébé”)” in J. POUSSON-PETIT, L’identité de la 

personne humaine. Etude de droit français et de droit comparé, Brussel, Bruylant, 2002, (797) 806-810. 
2741

 Zie bv. Concluding observations Italië, (UN Doc. CRC/C/15/Add.198, 2003), nr. 28: “(a) Ensure, as far as possible, respect 

for the child’s right to know his or her parents’ identity should it be an adopted child or a child born out of wedlock who has 

not been recognized by either of his or her parents”.  
2742

 I. ZIEMELE, "Article 7. The Right to Birth Registration, Name and Nationality, and the Right to Know and Be Cared for by 
Parents” in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS en M. VERHEYDE (eds.), A Commentary on 

the United Nations Convention on the Rights of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 27; S. MICHAUX, l.c., 
344-345, de auteur wijst er terecht op dat de Franse wetgeving inzake anoniem bevallen in het licht van deze opmerkingen 
strijdig is met art. 3 en 7 IVRK. 
2743

 J. VAN BROECK, “Het recht van een geadopteerde om zijn geboorteouders te kennen. Het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan…”, (noot onder EHRM 13 februari 2003), TBBR 2003, (407) 411, nr. 13. Sommige auteurs aanvaarden dit evenwel 
niet, zie de referenties opgesomd in voetnoot 28 van vorige referentie.  
2744

 Vgl. G. VERSCHELDEN, o.c., p. 641, nr. 1177; R.J. BLAUWHOFF, Foundational Facts, Relative Truths. A comparative law 

study on children’s right to know their genetic origins in European Family Law Series nr. 25, Antwerpen, Intersentia, 2009, 
57; Merk op dat om die reden een aantal lidstaten reserves plaatsen bij deze bepaling, zie: S. DETRICK, A Commentary on 

the United Nation Convention on the Rights of the Child, Den Haag, Kluwer, 1999, 154; Vgl. A. BAINHAM, “Parentage, 
Parenthood and Parental Responsibility” in A. BAINHAM, S. DAY SCLATER, and M. RICHARDS (eds.), What is a Parent? A 

Socio-Legal Analysis, Oxford, Hart Publishing, 1999, 37-8, de auteur is van oordeel dat onder het begrip “ouders” in artikel 7 
en 8 IVRK de genetische ouders worden bedoeld. Het Grondwettelijk Hof gaat er van uit dat onder “ouders” in de zin van 
artikel 7 IVRK de “verwekkers” worden bedoeld, zie hoofdstuk 1.  
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en, ingeval er toch een verdwijning plaatsvond, bijstand en bescherming te bieden met het oog op de 

terugkeer van het kind naar zijn of haar ouders/familie.2745 Het belang van de bepaling werd 

benadrukt enerzijds vanuit de bescherming die de Staat moet bieden ingeval het recht van het kind 

op het behoud van zijn identiteit werd geschonden en anderzijds het onderscheid dat werd gemaakt 

tussen de ware en echte identiteit van het kind en het kind zijn wettelijke identiteit.2746  

De bepaling van art. 8 IVRK is nauw verbonden met artikel 7 IVRK.2747 Het recht om de ouders te 

kennen, zoals genoemd in artikel 7 IVRK is mede bepalend voor de identiteit zoals omschreven in 

artikel 8 IVRK. Artikel 7 voegt daar nog het recht om de ouders te kennen en door hen te worden 

verzorgd aan toe.2748 Verder staat het ook in nauw verband met artikel 8 EVRM. Het beschermt 

familiebetrekkingen die wettelijk erkend zijn.2749 

916. Volgens DOEK kan artikel 8 IVRK, gelezen in het licht van de huidige omstandigheden volgens 

de methode die ook het EHRM toepast (Supra, hoofdstuk 2, nr. 649), voor de praktijk van medisch 

begeleide voortplanting een rol spelen.  

 

DOEK wijst op de tegenstelling van belangen die er kunnen ontstaan bij toepassing van medisch 

begeleide voortplanting met donormateriaal. Enerzijds is er het belang van de donor en zijn familie 

om zijn identiteit geheim te houden. Dit raakt zijn privéleven. Anderzijds heeft het kind het recht op 

informatie over zijn of haar biologische afkomst.  

In het licht van de huidige omstandigheden zou artikel 8 IVRK geïnterpreteerd kunnen worden als 

omvattende het recht op het behoud van zijn of haar identiteit, het recht om geïnformeerd te 

worden over zijn (biologische) oorsprong. Tegelijk zouden ook de rechten van de donor worden 

geëerbiedigd door hem te beschermen tegen enige wettelijke of financiële verantwoordelijkheid 

t.a.v. het kind dat met zijn hulp werd verwekt.  

De auteur wijst nog op twee belangrijke punten. Enerzijds is niet duidelijk of “wettelijk erkend” 

bedoeld in art. 8 IVRK slaat op ‘familiebetrekkingen’. Indien dit het geval is, dan impliceert dit dat een 

Staat geen familiebetrekkingen mag erkennen tussen de donor en het kind. Anderzijds is art. 8.2. 

IVRK niet geschreven met het geval van medisch begeleide voortplanting voor ogen. In die zin kan 

tevens gewezen worden op de bezorgdheid van sommige Verdragsstaten bij de redactie van artikel 8 

IVRK dat deze bepaling ook toegepast zou worden in situaties die het gevolg zijn van medisch 

begeleide voortplanting.2750 Toch vereist artikel 4 dat Staten alle wettelijke, administratieve of 

andere maatregelen implementeren ter eerbiediging van het recht van het kind op het behoud van 

                                                           
2745

 J. DOEK, “Article 8. The Right to Preservation of identity. Article 9. The Right Not to Be Separated from His of Her 
Parents” in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, e.a. (eds.), A Commentary on the United Nations Convention 

on the Rigths of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 8; S. DETRICK, A Commentary on the United Nations 

Convention on the Rights of the Child, Den Haag, Kluwer, 1999, 159-160. 
2746

 S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Den Haag, Kluwer, 1999, 161. 
2747

 S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Den Haag, Kluwer, 1999,153. 
2748

 S. MEUWESE, M. BLAAK en M. KAANDORP (red.), Handboek Internationaal Jeugdrecht. Een toelichting voor 

rechtspraktijk en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de 

rechtspositie van minderjarigen, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2005, 87 en 94. 
2749

 S. MEUWESE, M. BLAAK en M. KAANDORP (red.), Handboek Internationaal Jeugdrecht. Een toelichting voor 

rechtspraktijk en jeugdbeleid op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en andere internationale regelgeving over de 

rechtspositie van minderjarigen, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2005, 94. 
2750

 Zie S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Den Haag, Kluwer, 1999, 
165. De auteur wijst erop dat ‘identity’ ook deels Verdragsautonoom geïnterpreteerd kan worden.  
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zijn of haar identiteit, geïnterpreteerd op een dynamische manier en met de huidige 

omstandigheden in het achterhoofd houdende.2751  

PROVOST wijst er op dat hoewel het eigenlijke recht op toegang tot zijn symbolische en/of 

biologische origine in het kader van adoptie niet als zodanig in het IVRK terug te vinden is, het recht 

op kennis over zijn oorsprong zeker een bijzonder aspect uitmaakt van het recht op identiteit zoals 

bedoeld in artikel 8.2 IVRK.2752 

Ook BLAUWHOFF komt tot het besluit dat het recht vervat in artikel 7 en 8 IVRK tenminste de kennis 

over het genetische ouderschap dekt, en dat het zich uitstrekt tot elke situatie waarin de Staat de 

beschikbaarheid van informatie kan beïnvloeden.2753 

Ten slotte wordt ook gewezen op de merkwaardige onthouding dat artikel 8 IVRK niet uitdrukkelijk 

gericht is op vraagstukken m.b.t. vaderschap en afstamming. Niettemin is het logischerwijs ook 

gericht op de biologische of bloedverwantschap tussen een natuurlijke ouder en het kind. Om die 

reden kan er op mogelijke procedures inzake vestiging of erkenning van ouderschap op grond van 

artikel 8.2 IVRK gewezen worden.2754 

C. Toetsing aan het Belgische recht 

1. Vestiging van een afstammingsband 

917. Het IVRK laat voldoende ruimte om de vestiging van ouderschap na medisch begeleide 

voortplanting te omkaderen. De MBV-wet die de verhouding tussen het wensouderschap en het 

genetische ouderschap bepaalt (Supra, deel I, hoofdstuk I, nr. 199), is geschreven vanuit het belang 

van het kind en eerbiedigt de rechten van het kind vervat in het IVRK op dit vlak.  

 

Eén kanttekening dient hierbij geplaatst te worden. Het belang van het kind (art. 3.1 IVRK) kan geen 

belet tot vestiging van een afstammingsband vormen t.a.v. een spermadonor die zijn ouderrol 

opneemt en het kind de facto opvoedt. In dat geval strookt het belang van het kind met artikel 7 

IVRK, nl. het recht op kennis en verzorging door zijn ouders. Het Belgische recht is op dit punt strijdig 

met het IVRK nu een spermadonor vrijwel nooit een afstammingsband kan vestigen.2755 

2. Recht op identiteit  

918. Vooraf dient er op gewezen te worden dat de mededeling van de verwekking door middel 

van een gedoneerd embryo of gedoneerde gameten aan het kind een zaak is van de wensouders. Er 

                                                           
2751

 J. DOEK, “Article 8. The Right to Preservation of identity. Article 9. The Right Not to Be Separated from His of Her 
Parents” in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, e.a. (eds.), A Commentary on the United Nations Convention 

on the Rigths of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 12-13. 
2752

 V. PROVOST, “Le droit de connaître ses origines personnelles: une évidence qui n’en est (peut-être) pas une", 
Journ.dr.jeun. 2007, afl. 263, (18) 26.  
2753

 R.J. BLAUWHOFF, Foundational Facts, Relative Truths. A comparative law study on children’s right to know their genetic 

origins in European Family Law Series nr. 25, Antwerpen, Intersentia, 2009, 54. 
2754

 S. DETRICK, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Den Haag, Kluwer, 1999, 163-
164 en de aldaar aangehaalde referentie naar HODGSEN.  
2755

 Dit geldt op één uitzondering na: het kind kan, ingeval het nog geen afstammingsband heeft langs vaderszijde, met 
toestemming van de moeder door de spermadonor worden erkend, zie T. WUYTS, “De afstamming na medisch begeleide 
voortplanting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het afstammingsrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, (289) 329, nr. 551. 
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bestaat geen enkele wettelijke verplichting om het kind te informeren2756, noch valt dergelijke 

verplichting af te leiden uit het IVRK.2757 Indien het kind het niet weet, zullen er wellicht weinig 

problemen in dit verband rijzen. Anders is de situatie ingeval het kind werd geboren binnen 

bijvoorbeeld een lesbische relatie en het aldus steeds op de hoogte is, of indien het door derden 

werd geïnformeerd. Niettemin is het wenselijk dat Staten ouders informeren over het belang van 

openheid en dit ook actief stimuleren.2758 

 

In die optiek erkent de Belgische rechtspraak reeds dat de wens van de moeder om haar zoon de 

onthulling van zijn werkelijke identiteit zolang mogelijk te besparen, geen wettige reden is waarop 

een adoptie kan steunen. Het Hof van Beroep te Brussel verwees naar het feit dat het kind krachtens 

art. 7.1 IVRK het recht heeft om, in de mate van het mogelijke, zijn ouders te kennen.2759  

919. Buiten de situatie van de bekende donor van gameten, laat de MBV-wet enkel toe dat 

medische informatie van de donor wordt verstrekt aan de wensouder(s) op het moment dat zij een 

keuze maken of later, voor zover de gezondheid van het kind het vereist, aan de huisarts. Het kind 

heeft aldus geen enkel recht op kennisname noch van de niet-identificerende gegevens noch van de 

identificerende gegevens van de donor.  

 

Het lijkt m.i. zeer onwaarschijnlijk dat deze regelgeving de toets aan het IVRK kan doorstaan. Geen 

enkel gegeven van de donor mag immers aan het kind worden meegedeeld. Enkel medische 

informatie kan worden meegedeeld, maar dan enkel - en voor zover als nodig - door tussenkomst 

van de huisarts of de wensouders. Het Comité voor de Rechten van het Kind leest in art. 7 in 

samenhang met art. 3.1. IVRK het recht van ieder kind om zijn biologische ouders in de mate van het 

mogelijke te kennen (Supra, nr. 913). Daaronder kunnen ook de genetische ouders begrepen 

worden. De Staat moet daartoe alle nodige maatregelen treffen. Hier voldoet de nieuwe MBV-wet 

dus niet aan.  

920. Dit staat ook in schril contrast met het adoptierecht. In het interlandelijke adoptierecht is de 

bekendmaking van de identiteit van de oorspronkelijke ouders zelfs uitdrukkelijk geregeld.2760 De 

wetgever zorgde er in het kader van het interlandelijke adoptierecht ter uitvoering van het Haags 

Adoptieverdrag voor dat identificerende en niet-identificerende gegevens omtrent de herkomst van 

een kind worden bewaard en door de betrokkene, overeenkomstig de Belgische wet, kunnen worden 

                                                           
2756

 H. NYS, “Geneeskunde. Recht en medisch handelen” in APR, Mechelen, E. Story-Scientia, 2005, nr. 480 en de aldaar 
aangehaalde referenties; Parl.St. Senaat, nr. 3-559/2, Hoorzitting met prof. Brewaeys, Verslag namens de werkgroep bio-
ethiek, 9; zie verder in die zin ook de adviezen nrs. 19 en 29 inzake gameten- en embryodonatie van het Raadgevend 
Comité voor Bio-ethiek van België. Een strekking binnen het Comité is van oordeel dat het wenselijk is om de ouders te 
stimuleren de omstandigheden van verwekking zo snel mogelijk aan hun kind mee te delen. 
2757

 Vgl. bij de interpretatie van art. 8 IVRK: J. DOEK, “Article 8. The Right to Preservation of identity. Article 9. The Right Not 
to Be Separated from His of Her Parents” in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, e.a. (eds.), A Commentary 

on the United Nations Convention on the Rigths of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 11-12. 
2758

 J. DOEK, “Article 8. The Right to Preservation of identity. Article 9. The Right Not to Be Separated from His of Her 
Parents” in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, e.a. (eds.), A Commentary on the United Nations Convention 

on the Rigths of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 12. 
2759

 Brussel 10 december 1999, onuitg., 1997/JR/13, aangeh. in P. SENAEVE m.m.v. S. ARNOEYTS, “Tien jaar Belgische 
rechtspraak inzake de aanwending van het IVRK” in P. SENAEVE en P. LEMMENS (eds.), De betekenis van de mensenrechten 

voor het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, (105) 135, voetnoot 97. 
2760

 Zie uitgebreid: J. VAN BROECK, “Het recht van een geadopteerde om zijn geboorteouders te kennen. Het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan…”, (noot onder EHRM 13 februari 2003), TBBR 2003, (407) 415-422. 
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geconsulteerd (art. 368-6 BW).2761 Het Comité beveelt België echter wel aan om de concrete 

modaliteiten voor de verzameling, bewaring en toegang tot de informatie over de oorsprong van 

geadopteerde kinderen uitdrukkelijk te bepalen.2762 Uit het Haags Adoptieverdrag volgt evenwel niet 

dat het recht om zijn persoonlijke oorsprong te kennen een fundamenteel recht voor het individu is. 

Het Belgische recht evolueert wel in die zin.2763 Er werd zelfs geen rekening gehouden met de wens 

tot anonimiteit van de oorspronkelijke ouders.2764 De vraag rijst of ook art. 2 IVRK niet wordt 

geschonden door het onderscheid in behandeling tussen kinderen verwekt door medisch begeleide 

voortplanting, adoptiekinderen en kinderen geboren door natuurlijke voortplanting wat betreft het 

recht op identiteit.  

 

921. In ieder geval is er een tendens waarneembaar naar meer erkenning van het belang dat 

iedere persoon heeft bij de kennis over zijn wordingsgeschiedenis.2765 Voor de zelfontplooiing van de 

mens blijkt het fundamenteel te zijn dat hij het verhaal achter zichzelf kent. Adoptiekinderen gaan op 

zoek naar hun geboorteouders, kinderen wier moeder anoniem is bevallen gaan op zoek naar hun 

moeder, kinderen geboren door middel van medisch begeleide voortplanting gaan op zoek naar hun 

genetische ouders, enz. De zoektocht van de eerste twee categorieën van kinderen werd in België 

gehonoreerd door een recht op identiteit. Wellicht volgt laatstgenoemde categorie binnen een 

afzienbare tijd.2766 Minstens moet bij weigering de mogelijkheid bestaan dat een onafhankelijke 

instantie de onderscheiden belangen in het geding afweegt en oordeelt welk belang het zwaarste 

doorweegt. Het belang van het kind is immers een eerste overweging en niet ‘de’ eerste overweging 

(art. 3.1 IVRK).  

 

De tendens naar erkenning van het recht op identiteit valt ook in de Belgische rechtspraak waar te 

nemen. Zo oordeelde de Rechtbank te Gent dat, gelet op het toenemende belang van de 

biogenetische band inzake afstamming, vooral in het licht van het recht van het kind om de identiteit 

van zijn ouders te kennen (art. 7 IVRK) enerzijds, en gelet op de vrees dat de beweerde vader zich 

aan de onderzoeksmaatregel zou pogen te onttrekken, anderzijds, het passend voorkwam het bevel 

om een bloedonderzoek of een DNA-onderzoek te ondergaan, te koppelen aan de veroordeling tot 
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 Artikel 30 van het Verdrag inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van 
de interlandelijke adoptie, gedaan te Den Haag op 29 mei 1993, geratificeerd bij wet van 24 juni 2004, BS 6 juni 2005.  
2762

 Concluding observations: Belgium, (UN Doc. CRC/C/BEL/CO/3-4, 2010), § 53. 
2763

 Zie uitgebreid: V. PROVOST, “Le droit de connaître ses origines personnelles: une évidence qui ne’en est (peut-être) pas 
une", J.dr.jeun. 2007, (18) 26-28 ; C. CASTELEIN, “Grondvoorwaarden voor adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), 
De hervorming van de interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, 9-10.  
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 F. SWENNEN, “De juridische gevolgen van de adoptie” in P. SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervorming van de 

interne en de internationale adoptie, Antwerpen, Intersentia, 2006, (123) 134-135.  
2765

 Zie over deze tendens in de wetgeving van sommige Europese landen: Wetsvoorstel houdende regeling inzake het 
verzamelen, bewaren, implanteren en beheer van gegevens over menselijk celmateriaal, Toelichting, Parl.St. Senaat, nr. 3-
1011/1, 2 e.v.; Advies nr. 27 van 8 maart 2004 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek van België betreffende de 
donatie van sperma en eicellen, 43; Vgl. A. VAN DER LINDEN en P. VLAARDINGERBROEK, “De kansen en risico’s van 
adoptie”, FJR 2003, (104) 105-108; Zie over de gronden die een recht op kennisname kunnen rechtvaardigen uitgebreid: R.J. 
BLAUWHOFF, Foundational Facts, Relatieve Truths. A comparative law study on children’s right to know their genetic origins 
in European Family Law Series nr. 25, Antwerpen, Intersentia, 2009, 10-29. 
2766

 Reeds eind de jaren ’80 werd de vraag opgeworpen of het Belgisch recht het bestaan van de dualiteit tussen het 
genetische ouderschap en het sociale ouderschap niet moet erkennen: X. DIJON, l.c., 100-101 en 109; P. SENAEVE, 
“Juridische implicaties van nieuwe ontstaansvormen van menselijk leven”, l.c., kol. 641-642, § 38 en kol. 645-646, § 54, die 
dit toen evenwel negatief beantwoordde; E. GULDIX, “Juridische aspecten van medisch begeleide voortplanting. Het recht 
op een kind”, in verslag van het Internationaal colloquium over de juridische aspecten van medisch begeleide 

voortplantingstechnieken onder de bescherming van de Secretaris-generaal van de raad van Europa, georganiseerd op 4-5 
mei 1987 te Brussel, Belgisch Staatsblad 1988, (93) 141-143.  
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betaling van een dwangsom. De uiterst minieme aantasting van de fysieke integriteit van de 

beweerde vader weegt volgens de Rechtbank immers niet op tegen het voornoemde belang.2767 

De toetsing van het Belgische recht aan art. 8 IVRK in de hoger aangehaalde interpretatie (Supra, nr. 

916) leidt tot dezelfde vaststelling.  

§ 5. Nieuw en anders samengestelde gezinnen en de vestiging van gezag 

922. In het IVRK zijn er geen uitdrukkelijke bepalingen terug te vinden die betrekking hebben op 

de rol van de stiefouder die samen met een ouder het minderjarige kind opvoeden. Die persoon 

wordt zelfs niet benoemd in het IVRK (Supra, nr. 875). Evenmin kunnen hierover enige aanwijzingen 

teruggevonden worden in de aanbevelingen van het Comité. Het IVRK lijkt er van uit te gaan dat 

slechts twee personen primair verantwoordelijkheid kunnen dragen over een kind en dat dit ofwel 

de ouders ofwel, bij wijze van uitzondering, derden (ruime familie, wettige voogden, enz.) zijn.  

 

In die optiek erkent het IVRK de primaire verantwoordelijkheid van beide ouders om 

verantwoordelijkheid te dragen voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind (art. 18.1 en 27.2 

IVRK). Zij dienen deze verantwoordelijkheid gezamenlijk te dragen (art. 18.1 IVRK) (Supra, nr. 904). 

Enkel de financiële verantwoordelijkheden zouden primair (mede) door anderen gedragen kunnen 

worden (art. 27.2 IVRK). Het kind heeft het recht om onmiddellijk na de geboorte, in de mate van het 

mogelijke, door zijn of haar ouders opgevoed te worden (art. 7.1 IVRK). Onder ‘ouders’ worden 

biologische ouders bedoeld (art. 7.1 en 8 IVRK). Familiale betrekkingen tussen ouders en kind 

moeten beschermd worden (art. 8, 9 en 16 IVRK).  

Voorgaande beginselen worden geacht in het belang van het kind te zijn (art. 3.1 IVRK). Eender welke 

regelgeving moet deze beginselen aldus eerbiedigen tenzij in concreto blijkt dat het strijdig zou zijn 

met het belang van het kind (art. 3.1 IVRK) deze beginselen te eerbiedigen waarbij passend belang 

gehecht moet worden aan de mening van het kind (art. 12 IVRK).  

Het IVRK sluit hiermee niet elke deur om de stiefouder een juridische rol toe te bedelen in de 

opvoeding van het kind.2768 Vooreerst moet aangenomen worden dat een stiefouderadoptie mogelijk 

is, voor zover de vereisten opgenomen in art. 21 IVRK nageleefd worden. Zoals hoger aangegeven 

kan het zelfs in het belang van het kind zijn dat een affectieve zorgrelatie juridisch wordt verankerd 

(Supra, nr. 886). Niet uit te sluiten valt daarenboven dat het in het belang van het kind is dat naast de 

primaire verantwoordelijkheid die bij de ouders blijft rusten er ook een secundaire 

verantwoordelijkheid aan de stiefouder wordt toebedeeld. Vast staat dat dit in concreto beoordeeld 

moet worden (art. 3.1 IVRK) en passend belang gehecht moet worden aan de mening van het kind 

(art. 12 IVRK). Ten slotte moet ook rekening gehouden worden met het beginsel van de continuïteit 

in de opvoeding en de stabiliteit in het opvoedingsmilieu (art. 9.1 en 20.3 IVRK) bij overlijden van de 

ouder die het kind samen met de stiefouder opvoedde en bij relatiebreuk.  

923. Naar Belgisch recht kan aan de stiefouder slechts op één wijze een juridische rol in de 

opvoeding toebedeeld worden, nl. door middel van stiefouderadoptie. Deze vorm van adoptie wordt 

bevoordeeld vanuit de ratio dat de juridische verankering van een feitelijke affectieve zorgrelatie in 

                                                           
2767

 Rb. Gent 21 september 1995, RW 1998-99, 97, noot P. SENAEVE. 
2768

 A. VANDEKERCKHOVE, “Vanuit het Kinderrechtencommissariaat. Zorgouderschap? Meerdere ouderschapsstatuten voor 
één kind?”, TJK 2006, (256) 258. 
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het belang van het kind is (Supra, deel I, hoofdstuk I, nr. 311). Verder voldoet deze vorm van adoptie 

aan alle vereisten van art. 21 IVRK.  

 

Het Belgische recht kent verder geen juridische rol toe aan de stiefouder die mee het kind opvoedt. 

Na beëindiging van de relatie kan deze persoon hoogstens een recht op persoonlijk contact 

afdwingen (art. 375bis BW). Ingeval bij overlijden van de ouder met wie deze persoon een relatie had 

het kind op duurzame wijze verbleef in dat gezin en de andere ouder de afgifte van het kind eist, zou 

er eventueel een beroep gedaan kunnen worden op de precaire rechtsfiguur van de materiële 

bewaring (Supra, nr. 446). Het gebrek aan wettelijke omkadering en de onduidelijkheden inzake de 

rechtsgevolgen doen de vraag rijzen of deze figuur op zich niet strijdig is met het belang van het kind.  
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DEEL III. NAAR EEN COHERENTE REGELING GEÏNSPIREERD DOOR RECHTSVERGELIJKEND 

ONDERZOEK  

Inleiding  

924. Het eerste deel van dit proefschrift behandelde het positieve recht en toetste dit aan de 

ontwikkelingen beschreven in het inleidende deel. Daaruit volgenden een vijftal uitdagingen. Het 

Belgische recht is aan een herdenking toe in het licht van deze uitdagingen. Het tweede deel 

onderzocht per topic de beginselen die vanuit grondwettelijk en mensenrechtelijk perspectief bij de 

uitwerking van de vestiging van ouderschap nageleefd moeten worden. Het Belgische recht werd aan 

deze beginselen getoetst. Dit leverde per topic een aantal concrete uitdagingen op waarvoor in dit 

deel een antwoord wordt gezocht. De output van dit deel zijn denkpistes tot aanpassing van het 

Belgische recht aan de ontwikkelingen beschreven in het inleidende deel.  

 

925. Voor het zoeken naar oplossingen voor de aangehaalde pijnpunten wordt een beroep gedaan 

op de methode van de functionele rechtsvergelijking (Supra, nr. 90). De landen betrokken bij deze 

studie zijn Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Per vraagstuk wordt nagegaan 

hoe het recht in voornoemde landen daarop een antwoord heeft geboden.  

 

926. Het Belgische recht hanteert het begrip “ouderlijk gezag” (Supra, nr. 101). Er bestaat echter 

een mensenrechtelijke tendens om het begrip “ouderlijke verantwoordelijkheden” te hanteren.2769 

Vooral het IVRK beklemtoont dit nieuwe concept (Supra, nr. 871). Het is ook een internationale trend 

om het begrip ‘ouderlijke verantwoordelijkheden’ te implementeren in nationale wetgeving en dit 

vanuit de visie enerzijds dat ouders niet enkel rechten, maar ook plichten hebben en anderzijds dat 

het kind ook rechten heeft.2770  

 

Als voorbeeld kan het recht van Engeland en Wales gelden (zie Sec. 3 Children Act 1989). Het vertrekt 

duidelijk vanuit de hiervoor beschreven visie.2771 De term werd geïmplementeerd in de Children Act 

1989 ingevolge een fundamentele wijziging in opvatting over de ouder-kindrelatie. Dit concept van 

ouderschap lag reeds besloten in de beslissing van de House of Lords in Gillick v West Norfolk and 

Wisbech AHA.2772 In deze beslissing beklemtoonden de Lords dat ouderlijke rechten functionele 

rechten waren die bestonden om hun ouderlijke plichten te volbrengen. Zij bestonden enkel in het 

belang van het kind en voor zover nodig voor ouders om hun plichten en verantwoordelijkheden te 

vervullen.2773 Daarenboven beklemtoont het concept ook een wijziging in de ouder-Staat relatie. Het 

                                                           
2769

 Zie aanbeveling N° R(84)4 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa van 28 februari 1984 betreffende de 
ouderlijke verantwoordelijkheden; zie wat de Raad van Europa betreft ook de term ‘parental responsabilities” gehanteerd 
in beginsel 18 van de White paper 2006 (CJ-FA (2006) 4 e, Straatsburg 23 oktober 2006);zie wat de beginselen ontwikkeld 
door de commissie Europees familierecht van de EU ook K. BOELE-WOELKI, F. FERRAND, C. GONZALEZ BEILFUSS, M. 
JANTERA-JAREBORG, N. LOWE, D. MARTINY en W. PINTENS, Principles of European Family Law Regarding Parental 

Responsabilities, Antwerpen, Intersentia, 2007, 14;  
2770

 I. SCHWENZER, “Tensions between legal, biological and social conceptions of parentage” in I. SCHWENZER (ed.), Tension 

Between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage, European Family Law Series nr. 15, Antwerpen, Intersentia, 
2007, (1) 11-12. 
2771

 Zie N. LOWE, “Parental Responsabilities - National Report: England & Wales” in BOELE-WOELKI, BRAAT en CURRY-
SUMNER (eds.), European Family Law in Action, Volume III: Parental Responsabilities, European Family Law series nr. 9, 
Antwerpen, Intersentia, 2005, 5-6. 
2772

 Gillick v West Norfolk and Wisbech Area Health Authority [1986] AC 112, 170, 183-5 (HL).  
2773

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, 2e ed., 563 
en 655-657; M. FREEMAN, Understanding Family Law, London, Sweet & Maxwell, 2007, 175.  
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dient om de blijvende aard van de individuele verantwoordelijkheden van beide ouders voor de 

opvoeding van hun kinderen te benadrukken, een verantwoordelijkheid die niet kan overgedragen of 

afstand van gedaan kan worden aan de Staat en niet getroffen kan worden door wijzigingen in de 

relatie tussen de ouders.2774 

 

Het Nederlandse recht hanteert evenwel, net als het Belgische recht, het begrip “ouderlijk gezag” (zie 

boek I, art. 245 BW). In het Duitse recht wordt nog de term “elterliche Sorge” (zie § 1626 BGB) 

gebruikt. Ten slotte hanteert ook het Franse recht nog het begrip “l’autorité parentale” (zie art. 371-1 

C.Civ.).  

927. Het onderscheid tussen het begrip ‘ouderlijk gezag’ en ‘ouderlijke verantwoordelijkheden’ is 

vooral gelegen in de erkenning dat kinderen ook rechten hebben. Erkend wordt immers dat het 

begrip ‘ouderlijk gezag’ ook aangeeft dat ouders niet enkel rechten, maar ook plichten hebben en 

deze in het belang van het kind moeten uitoefenen (zie Frankrijk: art. 371-1 C.Civ. en België, supra, 

nr. 102).2775 Bovendien houden sommige rechtsstelsels weldegelijk rekening met de rechten van het 

kind niettegenstaande de gehanteerde terminologie anders laat uitschijnen. In het Duitse en Franse 

recht moeten ouders het kind betrekken in beslissingen die hem aanbelangen, naar verhouding van 

zijn leeftijd en graad van maturiteit (§ 1626 (2) BGB en art. 371-1, derde lid C.Civ.).  

 

928. In al de onderzochte rechtsstelsels omvat ouderlijke verantwoordelijkheden volgende 

componenten2776: 

a. de zorg, bescherming en opvoeding; 

b. het onderhouden van persoonlijke relaties; 

c. de bepaling van verblijfplaats; 

d. het beheer over het vermogen en; 

e. de wettelijke vertegenwoordiging. 

 

                                                           
2774

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 6589 
en de aldaar aangehaalde referenties. Gewezen wordt op het debat om de niet gehuwde vader te responsabiliseren. De 
Staat zocht naar een mechanisme om deze vader te hechten aan het kind buiten het huwelijk en dit was het concept 
ouderschap. Tegelijk werd echter een negatief beeld opgehangen over de onbekwame en onverantwoordelijke vader. 
Uiteindelijke beoogde de Staat eerder de financiële last om kinderen te onderhouden van de Staat naar de ouders door te 
schuiven. In de laatste editie van dit handboek wordt echter opgemerkt dat de laatste jaren de achterdocht van de Engelse 
regering tegenover de ongehuwde vader vervangen is door een vertrouwen in de waardigheid van de ongehuwde vader. 
2775

 België: P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2011, ed. 13, nr. 923; J. GERLO en G. 
VERSCHELDEN, Handboek voor familierecht, Brugge, die Keure, 2008, 223, nrs. 657-658; Frankrijk: F. FERRAND, “Parental 
Responsabilities – National Report: France” in BOELE-WOELKI, BRAAT en CURRY-SUMNER (eds.), European Family Law in 

Action, Volume III: Parental Responsabilities, European Family Law series nr. 9, Antwerpen, Intersentia, 2005, 7. Nederland: 
HR 25 september 1998, NJ 1999, 379, noot SW en verwijzing naar EHRM Nielsen, NJ 1991, 541, met noot EAA, § 61. 
Duitsland: In het belang van het kind wordt art. 6 II GG niet als een autonoom opvoedingsrecht opgevat, maar veeleer als 
een plichtgebonden recht zodat de persoonlijkheidsrechten mee vorm geven aan het ouderlijke opvoedingsrecht (BverfG 7 
maart 1995, BverfGE 92, 158 en FamRZ 1995, 789; H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. 

Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2007, 236).  
2776

 K. BOELE-WOELKI, F. FERRAND, C. GONZALEZ BEILFUSS, M. JANTERA-JAREBORG, N. LOWE, D. MARTINY en W. PINTENS, 
Principles of European Family Law Regarding Parental Responsabilities, Antwerpen, Intersentia, 2007, 28-30; Er bestaat een 
aanzienlijke harmonie wat betreft de inhoud van ouderlijke verantwoordelijkheden tussen een groot aantal Europese 
Staten; enkel de houding van hoe deze verantwoordelijkheden uitgeoefend moeten worden blijkt een grotere diversiteit te 
vertonen: J. MAIR en E. ÖRÜCÜ, “Harmonised Norms of Parental Responsabilities Facing Reality” in J. MAIR en E. ÖRÜCÜ 
(eds.), Juxtaposing Legal Systems and the Principles of European Family Law on Parental Responsabilities, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, (269) 274 en 276. 
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Een opsomming van ouderlijke verantwoordelijkheden kan net zoals in het Belgische recht (Supra, 

deel I, nr. 101) niet in het recht van Engeland en Wales teruggevonden worden.2777 Naar Nederlands 

recht heeft het ouderlijk gezag (alsook de voogdij) betrekking op de persoon van de minderjarige, het 

bewind over diens vermogen en diens vertegenwoordiging (art. 1:245, vierde lid BW). Het omvat de 

plicht en het recht van de ouder om zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden (art. 1:247, 

eerste lid BW). Verzorging en opvoeding omvatten mede de zorg en de verantwoordelijkheid voor 

het geestelijke en lichamelijk welzijn van het kind en het bevorderen van de ontwikkeling van zijn 

persoonlijkheid (art. 1:247, tweede lid BW). Het Franse recht definieert het ouderlijk gezag als een 

geheel van rechten en plichten die het belang van het kind tot doel hebben (art. 371-1, eerste lid 

C.Civ.). Zij komen toe aan de vader en de moeder om het kind te beschermen in zijn veiligheid, zijn 

gezondheid en zijn moraliteit, om zijn opvoeding te verzekeren en zijn ontwikkeling toe te laten, met 

de eerbied die toekomt aan zijn persoon (art. 371-1, tweede lid C.Civ.). In het Duitse recht hebben 

ouders de plicht en het recht om voor het minderjarige kind te zorgen. De ouderlijke zorg omvat de 

zorg over de persoon van het kind (Personensorge) en het vermogen van het kind (‘Vermögenssorge’) 

(§ 1626 (1) BGB).  

 

 

                                                           
2777

 Een magere definitie is terug te vinden in Sec. 3(1) Children Act 1989; Zie verder: N. LOWE, “Parental Responsabilities - 
National Report: England & Wales” in BOELE-WOELKI, BRAAT en CURRY-SUMNER (ed.), European Family Law in Action, 

Volume III: Parental Responsabilities, European Family Law series nr. 9, Antwerpen, Intersentia, 2005, 67; zie wat de reden 
betreft het antwoord op vraag 7 (p. 115): de English Law Commission was van oordeel dat dergelijke lijst wijzigt van tijd tot 
tijd teneinde tegemoet te komen aan verschillende noden en omstandigheden en zou moeten variëren met de leeftijd en 
de maturiteit van het kind en de omstandigheden van de zaak; Het Schotse recht hanteert een andere benadering. Een 
opsomming van de belangrijkste rechten en plichten van ouderlijke verantwoordelijkheid kan teruggevonden worden in 
Sec. 1 Children (Scotland) Act 1995; In de Engelse rechtsleer wordt de afwezigheid van een opsomming in de wet 
bekritiseerd: R. PROBERT, S. GILMORE en J. HERRING, “A more Principled Approach to Parental Responsability in England 
and Wales?” in J. MAIR en E. ÖRÜCÜ (eds.), Juxtaposing Legal Systems and the Principles of European Family Law on 

Parental Responsability, Antwerpen, Intersentia, 2010, (213) 214. 
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HOOFDSTUK 1. SPANNINGSVELD TUSSEN GENETISCH RESP. BIO-FYSIOLOGISCH OUDERSCHAP 

EN SOCIAAL OUDERSCHAP 

Inleiding 

929. In dit hoofdstuk wordt het evenwicht tussen het genetische resp. bio-fysiologisch ouderschap 

en het sociaal ouderschap onderzocht in de bestudeerde rechtsstelsels. Er wordt meer in het 

bijzonder op zoek gegaan naar alternatieve grondslagen voor de vestiging van gezag over een 

minderjarig kind die het beste de beginselen opgesomd in deel II naleven.  

 

Uit hoofdstuk 5 van deel I blijkt dat dit vraagstuk ingegeven is vanuit de vaststelling dat een slecht 

evenwicht tussen genetisch resp. bio-fysiologisch ouderschap en sociaal ouderschap enerzijds leidt 

tot gedwongen ouderschap en anderzijds tot verboden ouderschap. Beide vormen blijken uit deel 2 

niet steeds te stroken met het belang van het kind. Een beoordeling in concreto is vereist. 

In dit hoofdstuk wordt enkel de algemene verhouding tussen genetisch resp. bio-fysiologisch 

ouderschap en sociaal ouderschap bestudeerd. Afzonderlijke hoofdstukken worden gewijd aan de 

juridische rol van de feitelijke opvoeder, verboden vormen van ouderschap, de vestiging van 

ouderschap na medisch begeleide voortplanting en de juridische rol van de stiefouder.  

Het is van belang om eerst een antwoord te formuleren op het evenwicht tussen genetisch resp. bio-

fysiologisch ouderschap en sociaal ouderschap alvorens op alle andere vragen een antwoord te 

formuleren. Het antwoord op de vraag inzake het spanningsveld tussen genetisch en sociaal 

ouderschap vormt de basis van heel het systeem inzake de organisatie van het gezag. Alle volgende 

vraagstukken behandelen bijzondere situaties die vragen opwerpen m.b.t. de toepassing van het 

basissysteem.  

930. Om het juiste evenwicht te bereiken, dient vooraf de vraag gesteld te worden of afstamming 

(ouderschap) het titularisschap van ouderlijk gezag met zich moet meebrengen? Naar Belgisch recht 

geldt dat enkel personen met een afstammingsband titularis zijn van het ouderlijk gezag en dit in 

beginsel ook uitoefenen. Er bestaat geen onderscheid tussen ouderschap in de betekenis van het 

hebben van een afstammingsband enerzijds en titularis (drager) zijn van ouderlijk gezag anderzijds. 

Beide vallen samen. Nu afstamming steeds als onderliggende grondslag de biologische werkelijkheid 

heeft, leidt dit naar Belgisch recht er toe dat afstamming zowel de functie van familierechtelijk 

aanknopingspunt als dat van de vaststelling van de identiteit vervult.   

 

Noch uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, noch uit die van het EHRM en evenmin uit het 

IVRK volgt de verplichting dat het titularisschap van ouderlijk gezag gevestigd moet worden door 

middel van de regels inzake de vestiging van een afstammingsband. Wel bestaat de verplichting om 

bij gezins- en familieleven (affectieve zorgrelatie) deze band juridisch te verankeren en te 

beschermen.  

De vaststelling van de identiteit van een persoon zijnde de kennis van de identiteit van de biologische 

ouders valt daarenboven duidelijk te onderscheiden van de vestiging van ouderschap en hoeft niet 

per se volgens de regels inzake afstamming of andere regels inzake vestiging van ouderlijk gezag te 

gebeuren.  
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Het IVRK beklemtoont desalniettemin het belang van het kind bij de uitoefening van de ouderlijke 

verantwoordelijkheden door zijn biologische ouders althans buiten de situatie van medisch begeleide 

voortplanting.  

In dit hoofdstuk worden drie vormen van organisatie van ouderlijk gezag onderzocht: 

1° ouderlijk gezag is afstamming; 

2° ouderlijk gezag is niet noodzakelijk afstamming; 

3° ouderlijk gezag is geen afstamming. 

Daaraan wordt nog een vierde vorm die een variant vormt van de derde categorie toegevoegd, nl. 

afstamming is uitsluitend ouderlijk gezag.  

Centraal bij deze vormen van organisatie staat de opdeling en interactie tussen genetisch vaderschap 

resp. bio-fysiologisch moederschap en het titularisschap van het ouderlijk gezag. Kan het 

titularisschap van het ouderlijk gezag worden georganiseerd door andere regels dan afstamming in 

de traditionele gezinssituaties (Supra, nr. 929)? Elk van de bestudeerde rechtsstelsels wordt in één 

van deze vormen ondergebracht. Onder het derde en vierde model valt echter geen enkel 

onderzocht rechtsstelsel. Dit model wordt opgebouwd aan de hand van de visie van enkele auteurs.  

Vervolgens worden de rechtsstelsels horizontaal met elkaar vergeleken. Onderzocht wordt welke 

grondslagen gehanteerd worden voor de vestiging van ouderlijk gezag.  

In het bijzonder relevant is de rol en de invulling van de sociale band. Volgens de rechtspraak van het 

EHRM behoort het ouderlijk gezag immers tot de fundamentele elementen van gezins- en 

familieleven (Supra, deel II, hoofdstuk 2, nr. 648). Zeker in het Engelse recht heeft dit een belangrijke 

impact nu bij Human Rights Act 1998 het EVRM werd geïncorporeerd in het Engelse recht en rechters 

in zoverre mogelijk het nationaal recht moeten interpreteren op een manier die verenigbaar is met 

dit Verdrag (Sec. 3 (1)).2778 Overeenkomstig Sec. 6 (1) mogen publieke autoriteiten niet op een wijze 

handelen die strijdig is met het EVRM. Luidens Sec. 6 (3) omvatten publieke autoriteiten ook hoven 

en rechtbanken. Ten slotte moet overeenkomstig Sec. 2 (1) van deze Act de rechtbank bij de bepaling 

van vraagstukken die verband houden met rechten uit het Verdrag rekening houden met alle 

vonnissen, beslissingen en opvattingen van de organen van het EVRM.  

De output van dit hoofdstuk zijn alternatieve denkpistes m.b.t. de juridische aanknoping van 

ouderlijk gezag in zijn geheel. Bijzondere vraagstukken komen aan bod in de hiernavolgende 

hoofdstukken. Van belang is hier de vraag naar de verhouding tussen vastgesteld (biologisch of 

sociaal) ouderschap en het dragerschap van ouderlijk gezag.  

Afdeling 1. Verhoudingen inzake ouderschap en ouderlijk gezag 

§ 1. Ouderlijk gezag is afstamming 

                                                           
2778

 Zie E. STEINER, “The Tensions between Legal, Biological and Social Conceptions of Parenthood in English Law” in I. 
SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage, European Family Law Series nr. 

15, Antwerpen, Intersentia, 2007, (159) 170, nr. 16. 
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931. Net zoals het Belgische recht, zijn er rechtsstelsel waar enkel personen met een vastgestelde 

afstammingsband (ouders) titularis kunnen zijn van ouderlijk gezag. Een derde niet-ouder kan nooit 

(mede) titularis zijn van (alle bevoegdheden van) ouderlijk gezag. Dit belet evenwel niet dat een 

derde deze wel (de facto) mee kan uitoefenen. Dit is het geval in Duitsland en in Frankrijk.  

 

Beide rechtsstelsel houden wel rekening met hetzij de relatie waaruit het kind geboren is (Duitsland) 

hetzij de omstandigheden en de wijze waarop het ouderschap werd vastgesteld (Frankrijk) om te 

bepalen wie titularis is van het ouderlijk gezag. In tegenstelling tot België geldt dat ouderschap niet 

altijd ouderlijk gezag met zich meebrengt.  

932. Het Duitse afstammingsrecht zoekt net als het Belgische aansluiting bij de genetisch-

biologische afkomst van het kind.2779 De regels vormen een neerslag van wat genetisch-biologisch 

waarschijnlijk is. Dit leidt in sommige gevallen tot een discrepantie tussen de genetisch-biologische 

afstamming en de juridische afstamming. In die situatie ontstaat afstamming door de wet. In het 

belang van de betrokkenen dient duidelijkheid over de status en daarmee rechtszekerheid te bestaan 

is de redenering.2780 Afstamming naar Duits recht heeft immers ook een statusstichtende functie.2781 

 

Centraal bij de inrichting van het ouderlijk gezag is het welzijn van het kind.2782 De belangrijkste 

bepaling in het Duitse recht die de ouder-kindverhouding beschermt, is art. 6 II, III GG.2783 De vraag 

aan wie ouderlijk gezag wordt toebedeeld moet beantwoord worden in het belang van het kind. 

Enkel dit kan rechtvaardigen dat een ouder geen drager van ouderlijk gezag is.2784 Ook bij adoptie 

(“Annahme”) vertrekt de wetgeving vanuit het perspectief van het belang van het kind.2785 Adoptie 

van een kind is slechts toegelaten ingeval het welzijn van het kind daarmee gediend is en te 

verwachten valt dat er tussen de adoptanten en de geadopteerde een ouder-kind relatie zal ontstaan 

(§ 1741 (1) BGB). Bij wet van 2 juli 1976 werd de volle adoptie ingevoerd die tot gevolg heeft dat het 

kind de familie waaruit het krachtens bloedverwantschap afstamt, verlaat, en volwaardig wordt 

opgenomen in de familie van de adoptanten waar het kunstmatige verwantschapsbanden krachtens 

de wet mee verkrijgt. Bij stiefouder- en verwantschapsadoptie wordt de juridische status aangepast 

aan de sociale status (§ 1754 (1) BGB).2786  

De hervormingen in het Duitse recht op dit vlak zijn sterk beïnvloed door de kinderrechten. Sedert de 

hervorming van 18 juli 1979 wordt het plichtenkarakter van de ouderlijke zorg benadrukt.2787 De 

Kindschaftsrechtsreformgesetz van 16 december 1997 kende zelfs een eigen recht op omgang aan 
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 D. SCHWAB, Familienrecht, 18 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 516, 256-257. 
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 H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2007, 241. 
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het kind met zijn ouders toe (§ 1684 (1) BGB).2788 Het recht van de ouders is weliswaar vervat in art. 6 

II GG, maar gaat gepaard met verplichtingen. Het betreffen twee kanten van dezelfde zaak (zie § 

1626 (1) BGB).2789 Aan de grondslag van het recht van de ouders ligt de gedachte dat in de regel voor 

ouders het welzijn van het kind meer aan het hart ligt dan eender welke andere persoon of 

instelling.2790 Omgekeerd wordt uit art. 6 II 1 GG door het Duitse Grondwettelijk Hof ook een recht 

van het kind op verzorging en opvoeding door zijn ouders afgeleid.2791 Het recht van de ouders is 

aldus een functioneel recht dat zij in het belang van hun kind moeten uitoefenen.2792 Bij de 

uitoefening van het ouderlijk gezag moet rekening gehouden worden met de 

persoonlijkheidsrechten van het kind (§§ 1-2 GG). De wens van het kind is een indicatie voor het 

welzijn van het kind en kan een uiting zijn van zijn persoonlijkheidsrecht.2793 

Een persoon die nog niet de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt is minderjarig (§ 2 BGB). Ouderlijk 

gezag wordt uitgeoefend over een minderjarig kind (§ 1626 (1) BGB). 

933. Bij ordonnantie van 4 juli 20052794 werd het Franse afstammingsrecht geheel hervormd. 

Naast het wegwerken van het onderscheid tussen wettige en natuurlijke afstamming, een 

uniformisering van de wijzen waarop de afstamming wordt gevestigd en de harmonisatie van de 

regels inzake betwisting van afstamming, heeft deze wetswijziging ook het belang van de biologische 

werkelijkheid versterkt.2795 De biologische werkelijkheid vormt de belangrijkste –vaak zelfs de 

doorslaggevende- grondslag. Nochtans houdt de wetswijziging ook rekening met de sociale en 

affectieve werkelijkheid door nog steeds een belangrijke rol weg te leggen voor het bezit van staat. In 

het hervormde afstammingsrecht wordt de waarde van het bezit van staat zelfs nog versterkt. Soms 

als wijze van vestiging van een afstammingsband en soms als grond tot niet-ontvankelijkheid van een 

vordering tot betwisting, aangezien het een titel verstrekt die hetgeen het vaststelt bekrachtigt.2796  

 

Harmonisatie van de vaststelling van afstammingsbanden is langs moederszijde gerealiseerd omdat 

dit ook rationeel is. Langs vaderszijde is dit niet mogelijk gelet op de vaderschapsregel die voortvloeit 

uit de wederzijdse verplichtingen tussen gehuwden. Wel is de harmonisatie op het vlak van de 

betwisting gerealiseerd teneinde de noodzakelijke stabiliteit en zekerheid te bieden aan de 

afstammingsband.2797 
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Afstamming is volgens de Franse rechtsleer echter niet te herleiden tot louter een biologische band, 

maar kan verder gaan dan dit en affectieve banden vertalen.2798 

De Franse rechtsleer benadrukt ook de evolutie over de beschikkingsmacht m.b.t. het 

procreatievermogen hetgeen ertoe geleid heeft dat de geboorte van een kind ‘gewild’ is zowel 

binnen als buiten het huwelijk.2799  

Het ouderlijk gezag wordt naar Frans recht opgevat als een functie, zijnde een geheel van rechten en 

corrolatieve verplichtingen, die in eerste instantie, op gelijke voet en tegelijk aan vader en moeder 

toekomen voor de bescherming en opvoeding van het kind met eerbied voor artikel 5 IVRK 

(ontwikkelende bekwaamheden). Het is een functie die ingeschreven werd in het recht in het belang 

van het kind (zie art. 371-1 C.Civ.). De rechten en plichten zijn functioneel en ingegeven om de 

belangen van het kind te dienen. Het ouderlijk gezag is een persoonlijke functie. De ouders kunnen er 

niet aan verzaken of het delegeren. Niettemin hecht het Franse recht meer en meer belang aan de 

overeenkomsten gesloten door vader en moeder (zie art. 373-2-7 C.Civ. en Infra, hoofdstuk II).2800 

Het Franse recht maakt net als het Belgische recht een opdeling tussen het titularisschap van het 

ouderlijk gezag en de uitoefening ervan.2801 

De Franse regelgeving inzake adoptie is geschreven vanuit het perspectief van het belang van het 

kind (zie art. 353 C.Civ.). Volle adoptie wordt beschouwd als een instelling van sociale solidariteit die 

verlaten kinderen toelaat aanspraak te maken op een gezinsleven en niet zoals een fictie: de 

afstamming is zeker minder fictief dan deze die voortvloeit uit medisch begeleide voortplanting met 

een donor alwaar het kind behandeld wordt alsof het verwekt werd door de ouders van wie het niet 

de genen heeft en met het verbod het tegendeel te bewijzen. De Franse rechtsleer verwerpt ook de 

referentie naar “fictief” om het onderscheid tussen sociale en niet-biologische afstamming te 

definiëren refererend naar de afschaffing van het onderscheid tussen wettige en niet-wettige 

kinderen.2802 

Ook het Franse recht werkt met de begrippen minderjarigheid en meerderjarigheid. Een minderjarige 

is een persoon die de volle leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (art. 414 C.Civ.). Het ouderlijk 

gezag komt toe aan de vader en de moeder tot de meerderjarigheid of de ontvoogding van het kind 

(art. 371-1, tweede lid C.Civ.).  

§ 2. Ouderlijk gezag is niet noodzakelijk afstamming 

934. Er bestaan rechtsstelsels waar het titularisschap van het ouderlijk gezag niet afhankelijk is 

van de vaststelling van het genetisch resp. bio-fysiologisch ouderschap. De evidente binding zoals die 

bestaat in het Belgische recht wordt doorbroken. Dit belet niet dat de vaststelling van het 

titularisschap van ouderlijk gezag in de eerste plaats gebeurt door middel van de vaststelling van 

ouderschap. Innoverend is echter dat het titularisschap van ouderlijk gezag ook gevestigd kan 
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worden in hoofde van personen zonder dat eerst het ouderschap vastgesteld moet worden of 

omgekeerd dat ouderschap wordt gevestigd zonder het titularisschap van ouderlijk gezag. Bij dit 

laatste speelt de relatie waaruit het kind geboren wordt een rol.  

 

Deze rechtsstelsels maken het ook mogelijk dat derden die geen ouder zijn en niet tot ouder 

aangewezen (willen) worden toch titularis worden van het ouderlijk gezag dan wel dit ouderlijk gezag 

samen met of in de plaats van een ouder uitoefenen. Naar Engels recht is het zelfs mogelijk dat meer 

dan twee personen titularis worden van het ouderlijk gezag (zie Sec. 2 (5) Children Act 1989). Dit 

wordt verder bestudeerd in hoofdstuk 2 van dit deel.  

935. In de aangehaalde optiek wordt in Engelse recht een onderscheid gemaakt tussen 

‘parents’2803 (‘ouders’) en ‘parental responsability’ (‘ouderlijke verantwoordelijkheden’). Het zijn 

(alsnog) van elkaar te onderscheiden juridische concepten.2804 Zoals hieronder zal blijken, zijn niet 

alle ouders drager van ouderlijke verantwoordelijkheden. Van juridisch ouderschap kunnen, in 

tegenstelling tot ouderlijke verantwoordelijkheden die opeenvolgend aan verschillende sociale 

verzorgers tijdens de minderjarigheid (‘childhood’) toegekend kunnen worden, enkel twee individuen 

op eender welk tijdstip titularis zijn: in beginsel de vader en de moeder van het kind. Sedert de 

Adoption and Children Act 2002 kan een kind echter ook twee ouders van gelijk geslacht hebben. 

Voornoemde Act stelde de adoptie voor paren van gelijk geslacht open. Het juridische ouderschap is 

bovendien standvastig, onvervreemdbaar en heeft juridische gevolgen voor een individu voor het 

leven en niet louter tijdens de minderjarigheid.2805 Op de juridische ouder2806 rust ook de plicht tot 

levensonderhoud (Child Support Act 1991, s 1 (1); Sec. 1 Children Act 1989). Op het tijdstip van 

geboorte kan niemand anders drager zijn van ouderlijke verantwoordelijkheden dan de moeder en 

de vader.2807 Dit belet echter niet dat na de geboorte meer dan twee personen drager kunnen zijn 

van ouderlijke verantwoordelijkheden.2808 Het speelt een belangrijke rol in de erkenning van sociaal 

ouderschap.2809 

 

Van belang is ook dat er in het Engelse recht een onderscheid bestaat in omvang van de ouderlijke 

verantwoordelijkheden afhankelijk van wie deze verkregen heeft en de wijze waarop. Zo kan enkel 

een ouder met ouderlijke verantwoordelijkheden toestemmen in de adoptie (Sec. 47 (2) Adoption 

and Children Act 2002), een voogd aanduiden (Sec. 5 (4) Children Act 1989) en het kind begraven of 

cremeren.2810  

In het Engelse recht gelden er geen beperkingen m.b.t. het aantal personen die drager kunnen zijn 

van ouderlijke verantwoordelijkheden (Sec. 2 (5) en (6) Children Act 1989). Waar een kind meer dan 
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één houder van ouderlijke verantwoordelijkheden heeft, kan elk van hen alleen handelen zonder de 

ander teneinde tegemoet te komen aan deze verantwoordelijkheid (Sec. 2 (7) Children Act 1989).2811 

Ouderlijke verantwoordelijkheden worden hetzij van rechtswege toegekend hetzij verkregen 

overeenkomstig de bepalingen van de Children Act 1989.  

Overeenkomstig Section 1 van de Children Act 1989 is het welzijn van het kind de determinerende 

overweging2812 in gevallen waar rechtbanken vraagstukken beslechten m.b.t. de opvoeding van het 

kind en het beheer van de eigendom van het kind of verzoeken omtrent inkomsten die daaruit rijzen. 

Dit beginsel is van toepassing ingeval de rechtbank sec. 4 (bv. ongehuwde vader) of 8 (bv. residence 

order) van de Children Act 1989 toepast. Daar waar sec. 1 niet van toepassing is, impliceert dit niet 

dat er geen rekening gehouden wordt met het welzijn van het kind. Het is dan enkel geen 

doorslaggevende overweging voor de rechtbank.2813 Sedert de beslissing van de House of Lords in 

Gillick v West Norfolk and Wisbech Health Authority2814, staat vast dat ingeval kinderen voldoende 

verstandelijk zijn om bekwaam geacht te worden zelf hun eigen beslissingen te treffen, de ouders 

hun exclusieve beslissingsmacht verliezen m.b.t. de zorg en de opvoeding van het kind.2815 

Sec. 1 (3) bevat een checklist van factoren die de rechter bij welbepaalde geschillen opgesomd in sec. 

1 (4) moet overlopen. De factoren waarmee de rechter in het bijzonder rekening moet houden zijn: 

(a) de vast te stellen wensen en gevoelens van het betrokken kind in het licht van zijn leeftijd en 

maturiteit; 

(b) zijn fysieke, emotionele en opvoedkundige behoeften; 

(c) de waarschijnlijke impact op hem van eender welke wijziging in zijn omstandigheden; 

(d) zijn leeftijd, geslacht, achtergrond en elke kenmerk van hem dat de rechtbank relevant acht; 

(e) eender welk letsel waaraan hij leed of risico loopt te lijden; 

(f) hoe bekwaam elk van zijn ouders en eender ander persoon ten aanzien van wie de rechtbank 

de vraag relevant acht inzake het tegemoetkomen aan de noden van het kind is; 

(g) alle mogelijkheden die de rechtbank in de betreffende procedure ter beschikking worden 

gesteld door de Children Act.  

 

De checklist dient ter ondersteuning van de rechters bij hun beoordeling.2816 De lijst is niet 

exhaustief; andere factoren kunnen relevant zijn bij de beoordeling van het welzijn van het kind. De 

beoordeling van de rechtbank m.b.t. het welzijn van het kind hangt af van alle omstandigheden van 
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de zaak.2817 Een vergelijkbare checklist is terug te vinden bij adoptie (zie Sec. 1 (4) Adoption and 

Children Act 2002). 

Het welzijnsbeginsel wordt aangevuld door het no-order beginsel (Sec. 1 (5) Children Act 1989). Het is 

niet in het belang van het kind dat het onnodig het voorwerp uitmaakt van een rechterlijke 

beslissing.2818 Verder moet ook rekening gehouden worden met het gegeven dat iedere vertraging in 

de procedure in het algemeen schadelijk is voor de kinderen, niet enkel omwille van de onzekerheid 

die het voor hen creëer, maar ook voor de schade die het kan veroorzaken aan de toekomstige 

opvoeding van het kind. Dit belet evenwel niet dat enige vertraging in sommige gevallen in het 

belang van het kind kan zijn.2819 

In de Engelse rechtsleer rijst de vraag of het welzijnsbeginsel wel verenigbaar is met art. 8 EVRM 

gelet op de afwezigheid van enige afweging van rechten van de resp. partijen, inclusief het kind.2820  

Ouderlijke verantwoordelijkheden worden uitgeoefend over een kind. Luidens Sec. 105 (1) Children 

Act 1989 is een kind een persoon onder de leeftijd van 18 jaar.2821  

Het geboorteregistratiesysteem werd in het Engelse recht in 2009 fundamenteel gewijzigd door de 

Welfare Reform Act 2009 (c.24) die wijzigingen aanbracht aan de Births and Deaths Registration Act 

1953 en de Children Act 1989. Met deze wet beoogt de Engelse wetgever het welzijn van het kind en 

de ouderlijke verantwoordelijkheden aan te moedigen door te verzekeren dat, waar mogelijk, de 

ongehuwde ouders gezamenlijk de geboorte van hun kind laten registreren.2822  

936. Het Nederlandse recht werd op het vlak van afstamming en adoptie grondig hervormd door 

de wet van 24 december 1997 (Stb. 1997, 772). Uitgangspunt van het Nederlandse afstammingsrecht 

is dat het zoveel mogelijk aansluit bij de natuurlijke – biologische- afstamming.2823 

 

Ook het Nederlandse recht maakt duidelijk een onderscheid tussen ouders en dragers van ouderlijk 

gezag. Het omvat een regeling die bepaalt wie drager is van ouderlijk gezag en laat toe dat een niet-

ouder ook drager is van ouderlijk gezag. Net als in het Engelse recht kan een kind hoogstens twee 

ouders hebben.2824 Wel beperkt het Nederlandse recht, in tegenstelling tot het Engelse recht, zich 

uitdrukkelijk tot maximaal twee dragers van ouderlijk gezag. Door de toename van de rol van de 
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juridische ouder en de sociale ouder levert dit soms spanningen op ingeval beiden ouderlijk gezag 

met de moeder willen uitoefenen.2825  

Ook in het Nederlandse recht is het belang van het kind het sleutelbegrip in het jeugd- en 

jeugdbeschermingsrecht. Het vervult twee functies. Enerzijds is het een algemeen regulerend 

beginsel dat beschouwd kan worden als een leidraad voor wetgever, rechter en ouders. Anderzijds 

geeft het tot uiting dat het belang van het kind met zich meebrengt dat het bij zijn ouders opgroeit, 

dat zij verantwoordelijk voor zijn verzorging en opvoeding en daartoe het gezag over hem 

uitoefenen.2826 

Ouderlijke verantwoordelijkheden worden uitgeoefend over minderjarige kinderen (art. 1:245, 

eerste lid BW). Minderjarigen zijn personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben, niet 

gehuwd of geregistreerd zijn, noch gehuwd of geregistreerd zijn geweest of meerderjarig werden 

verklaard overeenkomstig art. 1:253ha BW (art. 1: 233 BW).  

§ 3. Ouderlijk gezag is geen afstamming 

A. Afstamming is identiteit 

1. Grondslag van afstamming 

937. In de Belgische rechtsleer hebben meerdere auteurs zich de voorbije jaren uitgesproken voor 

een model waarbij afstamming steeds de biologische werkelijkheid tot grondslag heeft. Aangezien de 

Belgische wetgeving de instituten zoals de ontzetting van het ouderlijke gezag, de adoptie en, op 

termijn, eventueel het zorgouderschap kent, schijnt het niet noodzakelijk dat bij de vestiging van een 

afstammingsband de biologische werkelijkheid moet onderdoen voor de sociale realiteit.2827  

 

938. De auteurs werpen meerdere argumenten daartoe op. Vooreerst merkt GERLO2828 op dat 

afstamming en opvoeding van kinderen niet onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. Het belang 

van het kind vormt een determinerende factor bij de verzorging en opvoeding die hem worden 

verstrekt. De auteur is echter niet overtuigd dat het belang van het kind een rol speelt bij de 

vestiging van de afstamming. Gewezen wordt verder op artikel 7 IVRK (Supra, deel II, hoofdstuk 3) 

waaruit zou volgen dat: 

a) het kind het recht heeft om zijn afstamming gevestigd te zien t.a.v. zijn biologische moeder en zijn 

biologische vader; 

                                                           
2825

 M. VONK, “Parent-Child Relationships in Dutch Family Law” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological 

and Social Conceptions of Parentage, in European Family Law Series nr. 15, Antwerpen, Intersentia, 2007, (279) 307 met 
verwijzing naar Rb. Utrecht 29 september 2004, LJN AT3887. 
2826

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 655. 
2827

 Hoorzitting naar aanleiding van de hervorming van afstammingsrecht 2006 met prof. GERLO: Parl. St. Kamer, nr. 51-

597/24, 93-94; N. MASSAGER, “La proposition de loi 597 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l’établissement 

de la filiation et aux effets de celle-ci”, Rev.dr.ULB 2005, (193) 203-204 ; Vgl. H. CASMAN, “Enkele beschouwingen over 

ouderschap, afstamming en adoptie” in W. DEBEUCKELAERE, J. MEEUSEN en H. WILLEKENS (eds.), Met rede ontleed, de 

rede ontkleed. Opstellen aangeboden aan Fons Heyvaert ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, Gent, Mys en 

Breesch, 2002, (117) 122 met verwijzing naar het IVRK en het recht van het kind om zijn afstamming te kennen. 
2828

 Hoorzitting naar aanleiding van de hervorming van afstammingsrecht 2006 met prof. GERLO in Verslag namens de 
subcommissie, Parl.St. Kamer, nr. 51K597/24, 93-94.  



617 
 

b) dat het in het belang van het kind is dat het, zo mogelijk, wordt opgevoed door zijn biologische 

ouders (van rechtswege); 

c) dat ingeval de biologische ouders tekortschieten in hun zorg- en opvoedingsplicht, het kind 

toevertrouwd kan worden aan anderen door tussenkomst van een rechter.  

VERSCHELDEN is echter van oordeel dat het belang van het kind een primordiale overweging moet 

zijn bij de creatie van afstammingsrecht.2829 De auteur geeft aan het criterium van het belang van het 

kind echter een abstracte rol als perspectief. Het is volgens VERSCHELDEN immers in beginsel in het 

belang van het kind dat het bij de geboorte of kort nadien een vastgestelde afstammingsband heeft. 

De succesvolle betwisting van een vastgestelde afstammingsband is in de regel strijdig met de 

belangen van het kind, tenzij deze betwisting onmiddellijk wordt gevolgd door de vaststelling van een 

andere afstammingsband. 

939. Verder zouden volgens MASSAGER2830 de begrippen ‘belang van het kind’ en ‘bezit van staat 

dat voldoende voortdurend en ondubbelzinnig is’ de hele materie in het bijzonder onstandvastig 

maken. Onder verwijzing naar HAUSER wijst zij er op dat heel de materie van het afstammingsrecht 

op die manier te herleiden valt tot één artikel, nl. dat het kind de afstamming heeft die in zijn belang 

is. MASSAGER stoort zich om twee redenen aan dit soort redeneringen. Ten eerste zou het belang 

van het kind een louter subjectieve notie zijn die in essentie vooral afhangt van een waardeoordeel 

gebonden aan een gegeven context op een gegeven moment. Gewezen wordt op de moeilijkheden 

die rijzen bij het identificeren van goede ouders en het belang dat het kind heeft bij het kennen van 

zijn persoonlijke geschiedenis. Ten tweede het bewijs van de misleiding die volgt uit het op elkaar 

plaatsen van twee denkwijzen: de ene die voorrang verleent aan het bloed en de andere die de 

affectieve banden prefereert. Volgens MASSAGER dient de afstamming om een vader en een moeder 

voor het kind aan te wijzen en niet om te arbitreren, uit verschillende kandidaten, wie het meest 

geschikt is om deze functie waar te nemen. De begrippen bezit van staat en belang van het kind zijn 

aldus niet adequaat. Afstamming dient bijgevolg vastgesteld te worden op grond van biologische 

verwantschap. Het afstammingsrecht dient vereenvoudigd te worden en in overeenstemming 

gebracht te worden met het gezond verstand. Zij erkent wel dat de socio-affectieve relatie moet 

beschermd worden, maar op een andere wijze en niet via een hybried systeem zoals nu. Voor de 

socio-affectieve ouder staat in eerste instantie de endofamiliale adoptie open.  

 

Volgens GERLO2831 komt er evenmin een rol toe aan het bezit van staat in het afstammingsrecht. De 

biologische grondslag is de enige grondslag. Bovendien maken deze noties het afstammingsrecht te 

complex.2832 In dezelfde optiek is VERSCHELDEN van oordeel dat de basis voor het afstammingsrecht 

de biologische realiteit moet zijn. Een kind kan maximum één vader en één moeder hebben. Hij pleit 

voor de afschaffing van de notie bezit van staat in het afstammingsrecht.2833 In dezelfde optiek is 
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 G. VERSCHELDEN, Origineel ouderschap herdacht, Brugge, die Keure, 2005, 365. 
2830

 N. MASSAGER, “La proposition de loi 597 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l’établissement de la 
filiation et aux effets de celle-ci”, Rev.dr.ULB 2005, (193) 203-208. 
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 J. GERLO, "Ons afstammingsrecht moet (meer) aansluiten bij de biologische afstamming. Bedenkingen rond 
afstamming, adoptie en ouderlijk gezag” in W. DEBEUCKELAERE, J. MEEUSEN en H. WILLEKENS (eds.), Met rede ontleed, de 

rede ontkleed. Opstellen aangeboden aan Fons Heyvaert ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, Gent, Mys en 
Breesch, 2002, (101) 107.  
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 Vgl. G. VERSCHELDEN, "De wettelijke termijnregeling voor de betwisting van het vaderschap van de echtgenoot 
geconfronteerd met het gelijkheidsbeginsel", (noot onder Arbitragehof 21 december 2000), TBBR 2001, 379. 
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 G. VERSCHELDEN, Origineel ouderschap herdacht, Brugge, die Keure, 2005, 365.  
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SWENNEN van oordeel dat het onlogisch is dat de biologische uitgangspunten uitgebreid werden tot 

andere grondslagen zoals het bezit van staat en de wil, nu daar geen biologische band aanwezig 

is.2834 

940. In de Engelse rechtsleer wordt gewezen op de toenemende rol van het biologische 

ouderschap ten gevolge van de ontwikkelingen in de medische wereld, inzonderheid de DNA-test en 

de toegang en beschikbaarheid van deze testen.2835  

 

Gelet op de toenemende erkenning van het fundamentele recht van het kind om zijn genetische 

oorsprong te kennen, is BAINHAM2836 van oordeel dat juridisch ouderschap uitsluitend gebaseerd 

moet zijn op een genetische band teneinde een duidelijk concept te hebben dat uitdrukking geeft 

aan deze band. Tegelijkertijd wordt wel aangegeven dat er een gelijkwaardige duidelijke erkenning 

gegeven moet worden aan de betekenis en het belang van het sociaal ouderschap en dat aan deze 

status een juist gewicht gegeven moet worden in de wet. De vraag is niet welke ouder geprefereerd 

moet worden: de genetische of de sociale, maar beiden te erkennen vanuit het vermoeden dat zij 

beide onderscheiden bijdragen leveren aan het leven van het kind. Het sociale ouderschap brengt 

dan de rechten en plichten die verband houden met de ouderlijke verantwoordelijkheden en hun 

uitoefening met zich mee, maar niet de verdere juridische status van een ouder te zijn. Dit 

onderscheid is ingegeven doordat er juridische gevolgen zijn die in het bijzonder gekoppeld zijn aan 

genetisch ouderschap en een basis vormen om deze verder te erkennen, terwijl ouderlijke 

verantwoordelijkheden tegelijk een maatregel van rechtszekerheid kan geven aan de sociale ouders. 

BAINHAM wijst er op dat het fundamentele gevolg van juridisch ouderschap dat niet doorgegeven 

wordt met ouderlijke verantwoordelijkheden in eerste instantie de opname in de familie is. Het kind 

verkrijgt een juridische band die veel verder reikt dan louter de ouderrelatie. Gewezen wordt op het 

intestaat erfrecht dat gebaseerd is op banden van bloedverwantschap. Daarnaast wordt gerefereerd 

naar de sociale en psychologische waarden te behoren tot een bepaalde familie. Verder volgen uit 

juridisch ouderschap de onderhoudsplicht jegens het kind, het recht om zich te verzetten of toe te 

stemmen in de adoptie, het recht om zich te verzetten tegen de wijziging van de voornaam van het 

kind, het recht om een voogd aan te wijzen, een vermoeden van omgang ingeval het kind geplaatst is 

of een automatisch recht op toegang tot de rechtbank. Deze beslissingen gaan verder dan de 

dagelijkse beslissingen inzake de opvoeding. BAINHAM wijst er ten slotte nog op dat ingeval we 

evolueren in de richting om gevolg te geven aan het recht van het kind op kennis van zijn genetische 

oorsprong, er juridische middelen moeten bestaan om de genetische band te beschermen en dat is 

het concept van juridisch ouderschap. 

2. Verhouding ouderschap en ouderlijk gezag 

941. In de opvatting van GERLO dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de vaststelling 

van de afstamming op het tijdstip van geboorte en op een later tijdstip. Ingeval de afstamming wordt 

vastgesteld op het tijdstip van geboorte, dan moet aan de ouder van rechtswege het zorgrecht (en de 

zorgplicht) over het geboren kind toegekend worden (cf. art. 7 en 3 IVRK). Ingeval de afstamming op 
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een later tijdstip wordt vastgesteld, verwerft de biologische ouder niet automatisch het zorgrecht 

over het kind, zeker niet ingeval de feitelijke verzorging en opvoeding van het kind door anderen 

werd waargenomen. In die opvatting kan de vaststelling van de (biologische) afstamming niet belet 

worden door de burgerlijke rechtbank, maar dient over het zorgrecht besloten te worden door de 

jeugdrechtbank. Aan de orde is hier het belang van het kind in concreto, dat beoordeeld moet 

worden in het licht van de regel dat aan de mening van het kind passend belang wordt gehecht in 

overeenstemming met zijn leeftijd en rijpheid (art. 3 en 12 IVRK).2837  

 

In dezelfde optiek werpt SWENNEN de vraag op of het bezit van staat en het belang van het kind niet 

veeleer criteria zijn die uitsluitend moeten spelen bij de invulling van het ouderschap, los van de 

afstamming.2838 

 

B. Adoptie 

942. VERSCHELDEN is van oordeel dat ouderschap van een persoon van hetzelfde geslacht als zijn 

echtgenoot/partner die reeds een afstammingsband heeft met het kind, niet via afstamming, maar 

via adoptie dient verwezenlijkt te worden.2839  

 

943. Volgens GERLO moet de figuur van de adoptie los van de afstamming gezien worden. Adoptie 

mag niet leiden tot een verbreking van afstammingsbanden. De volle adoptie moet afgeschaft 

worden. Adoptie is in de eerste plaats een instelling ter bescherming van de jeugd en het lijkt daarom 

wenselijk dat enkel minderjarigen kunnen geadopteerd worden. Adoptie kan enkel in het belang van 

het kind en met toetsing aan het subsidiariteitsbeginsel. Adoptie heeft tot gevolg dat het zorgrecht 

m.b.t. de minderjarige uitsluitend uitgeoefend wordt door de adoptant(en).2840  

 

C. Recht op identiteit 

944. Volgens SWENNEN en EGGERMONT moeten in de gevallen waarin geen 

afstammingsvordering waaruit de biologische afstamming zou blijken, ingesteld kan worden, zowel 

ouder als kind een vordering kunnen instellen om door de bevoegde rechter zonder meer “voor 

recht” te laten zeggen dat zij biologisch van elkaar afstammen. Het belang van dergelijke vordering 

zou vervat liggen in het recht op bescherming van het privéleven.2841  

 

§ 4. Afstamming is uitsluitend ouderlijk gezag 
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945. Diametraal tegenover het vorige model staat het model waarbij afstamming als functie krijgt 

de aanwijzing van personen die het kind opvoeden en dus uitsluitend als aanknopingspunt voor het 

ouderlijk gezag functioneert.  

 

946. GALLUS bekritiseert in haar doctoraal proefschrift2842 de these van GERLO, VERSCHELDEN en 

MASSAGER dat afstamming als enige grondslag de biologische werkelijkheid moet hebben.  

 

In eerste instantie wijst GALLUS er op dat afstamming niet louter een genetische band is maar een 

sociale structuur die de waarden van onze samenleving reflecteert en die de omzetting van onze 

cultuur, onze geschiedenis, onze opvatting over de rol van de familie in zijn opvoedende en 

overdragende functie in het recht vormt. Veeleer moet gekeken worden naar het 

ouderschapsengagement dat wordt aangegaan. De biologische benadering zou een werkelijke 

conceptuele achteruitgang betekenen van de cultuur en van het recht.  

Ten tweede krijgt in een louter biologische benadering het belang van het kind slechts een plaats op 

het niveau van de definitie van de gevolgen van de band en niet op het niveau van de vestiging er 

van. Dit zou onaanvaardbaar zijn omdat het in strijd is met het interne en internationale recht die het 

belang van het kind als maatstaf voor alle materies hanteert. Zonder de rol van de biologische 

werkelijkheid te ontkennen is GALLUS van oordeel dat afstamming boven alles de geest, de liefde, de 

opvoeding en de wil is. Afstamming valt niet te herleiden tot louter biologische werkelijkheid, maar 

moet bekeken worden in zijn geheel en dus niet los van de gevolgen die het creëert. Het belang van 

het kind krijgt in het afstammingsrecht invulling door een belangenafweging tussen de rechten in 

verband met de relaties in het geding en de aanwijzing van een doorslaggevend criterium teneinde 

de schijnbaar tegenstrijdige belangen met elkaar te verzoenen. Dit is precies de reden van het 

behoud van de dubbele grondslag van juridische afstamming, nl. het biologische en het affectieve. Bij 

botsing wordt gekozen voor de bescherming van het kind en dus het affectieve.  

Ten slotte stoelt de keuze voor een biologisch model op een verwarring tussen het recht op identiteit 

(genetisch feit) en het recht op vestiging van een afstammingsband dat een juridisch feit is. Deze 

verwarring wordt volgens GALLUS nog groter door het woord “ouders” in art. 7 IVRK zo te 

interpreteren dat deze slaat op zijn verwekkers. 

947. In haar proefschrift verdedigt GALLUS2843 dat afstamming eerder affectieve banden in het 

belang van het kind beschermt dan de genetische oorsprong van het kind weergeeft. Afstamming 

wordt gekenmerkt door de wil en het verantwoordelijke ouderschapsengagement. In het 

afstammingsrecht moeten voortdurend evenwichten gezocht worden tussen biologische en 

affectieve gronden van de band, zonder uitsluiting van het ene of het andere. De wil die tot uiting 

komt in het bezit van staat speelt daarbij een belangrijke rol. Het belang van het kind is gediend bij 

stabiliteit van de sociale werkelijkheid.2844  

 

GALLUS wijst ook op de actuele tekorten die de notie bezit van staat actueel vertoont gelet op haar 

ambiguïe en vaag karakter van de term. Om die reden is bezit van staat een instituut dat pas echt 
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bruikbaar wordt ingeval ze gestoeld is op precieze elementen die aan zijn constitutieve bestanddelen 

en zijn geldigheidsvoorwaarden de onafwendbare gestrengheid geven om tegelijk arbitraire 

beoordelingen door een soevereine rechter en de afwending van het instituut vermijden. De essentie 

van bezit van staat moet gedefinieerd worden door te refereren aan de wil, d.w.z. het 

verantwoordelijke ouderschapsproject noodzakelijkerwijze gevormd door de tijd en met de 

intensiteit die zelf de voorwaarden zijn voor het onderhoud en de opvoeding van een kind.  

Bezit van staat zou zelfs de enige grondslag zowel voor de vestiging als voor de betwisting van een 

afstammingsband moeten vormen zelfs bij medisch begeleide voortplanting.  

Dit alles zou van belang zijn voor enerzijds een transformatie van het concept afstamming en 

anderzijds het belang van het kind. Op een tijdstip waarop door de vooruitgang in de medische 

wereld het ouderschap onzeker wordt, wint volgens GALLUS de affectieve werkelijkheid meer en 

meer aan belang.2845  

De definitie van afstamming moet verduidelijkt worden in die zin dat de juridische band als ze 

bestaat deze van de biologische werkelijkheid en de affectieve werkelijkheid is ingeval zij 

samenlopen, of bij voorrang deze van de affectieve werkelijkheid, d.w.z. het affectieve ouderschap 

gevormd door de duur en de titel van ouder ingeval de constitutieve bestanddelen aanwezig zijn.  

Ten slotte wijst GALLUS er op dat de diversiteit in ouderschapsmodellen de wetgever dwingt tot een 

transformatie niet enkel van de concepten van ouderschap en afstamming, maar ook van de functie 

van het recht zelf. Het afstammingsrecht moet losgekoppeld worden van de organisatie van het 

gezinsleven van vader en moeder. De diversiteit van de vormen van gezinsleven tussen personen 

moet gepaard gaan met de uniformisering van de status van afstamming. Het recht heeft tot functie 

de afstamming te structureren om de vestiging en bescherming er van te verzekeren op basis van 

gelijkheid en in het licht van de eerbied van de waardigheid en vrijheid van eenieder.2846  

948. De Nederlandse auteur HENSTRA verdedigt in haar dissertatie dat ‘afstammingsrecht’ 

omgevormd moet worden tot ‘ouderschapsrecht’. Dit ouderschapsrecht wijst als primair systeem van 

het familierecht de oorspronkelijke juridische ouders van het kind aan. Aan het ouderschapsrecht zijn 

in beginsel alle ouderrechten en –plichten gekoppeld. De beperking tot twee titularissen, ongeacht 

het geslacht, blijft wel behouden. De grondslag van dit ouderschapsrecht is het bestaan van 

familierechtelijke betrekkingen. Het ouderschapsrecht moet diegene als ouder aanwijzen die 

geroepen is inhoud te gaan geven aan het ouderschap. De natuurlijke afstamming blijft van belang 

voor zover zij ouderschap impliceert. Naast verwekkerschap wordt het bestaan van gezins- en 

familieleven vereist om familierechtelijke betrekkingen tot stand te brengen. Het ouderschapsrecht 

kan, in de betekenis van het aangewezen zijn om de primaire verantwoordelijkheid te dragen, 

daarnaast ook op andere dan de traditionele gronden ontstaan, wat ruimte biedt voor het insluiten 

van niet-traditionele ouders, ongeacht het geslacht. Het recht op afstammingskennis dient buiten het 

ouderschapsrecht om geregeld te worden, net zoals bij de huidige wet donorgegevens kunstmatige 

bevruchting het geval is. Voor de duomoeder wordt voorgesteld om de vaderschapsregel 

geslachtsneutraal te maken. Tevens zou de rechtsfiguur ‘aanvaarding van ouderschap’ ingevoerd 

moeten worden. Tegen de sociale duomoeder zou ook een vordering tot vaststelling van het 
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ouderschap ingesteld moeten kunnen worden. Grondslagen zijn de instemming als levensgezel en 

het bestaan van gezins- en familieleven met het kind. Indien er geen sprake is van gezins- en 

familieleven leidt de instemming tot een onderhoudsplicht ex art. 1:394 BW.2847 

 

Afdeling 2. Horizontale rechtsvergelijking 

§ 1. Ratio legis 

949. Duitsland, Nederland en Frankrijk hebben net als België een afstammingsrecht. Het 

afstammingsrecht wijst de ouders aan. Het afstammingsrecht vervult ook in deze rechtsstelsels een 

dubbele taak: enerzijds vormt het een uiting van de identiteit van het kind, anderzijds dient het als 

aanknopingspunt van [onder meer] ouderlijk gezag. Op dit punt zijn er niet veel verschillen op te 

merken met het Belgische recht. De wijze waarop het afstammingsrecht deze functies vervullen, 

verschilt echter fundamenteel van het Belgische recht (Infra, nr. 959).  

 

Naar Engels recht wordt de status van ‘ouder’ in beginsel van rechtswege verkregen.2848 Er bestaan 

geen regels van afstammingsrecht. Ouderschap wordt vastgesteld indien dit nodig is.2849 Wel valt op 

dat de bestaande regels tot vaststelling van ouderschap (geboorteakte en declaration of parentage) 

zowel de functie van identiteit2850 als de functie van aanknoping van ouderlijk gezag vervullen. 

Enerzijds kan genetisch vaderschap vastgesteld worden onafhankelijk van enig ander gevolg en dient 

de geregistreerde vader de biologische vader te zijn (Sec. 55A en 56 Family Law Act 1986). Anderzijds 

kan het verzoek tot vaststelling van het vaderschap geweigerd worden ingeval de rechtbank oordeelt 

dat de beoordeling van het verzoek niet in het belang van het kind is (Sec. 55A (3) Family Law Act 

1986) of kan het vaderschap vastgesteld worden in het licht van de verkrijging van ouderlijke 

verantwoordelijkheden2851 (Sec. 4 Children Act 1989 en Sec. 12 Civil Evidence Act 1968).2852  

De componenten van het ouderlijk gezag zijn in alle besproken rechtsstelsel vrijwel dezelfde (Supra, 

nr. 928). Deze componenten komen ook terug in het Belgische recht.  

Een belangrijke vaststelling is dat ook in de bestudeerde rechtsstelsels, net als in het Belgische recht, 

de vraag naar de verhouding tussen identiteit en bescherming van gezins- en familieleven geregeld 

rijst hetzij expliciet2853 hetzij impliciet.2854 In het Duitse recht2855 wordt wat betreft de bescherming 

                                                           
2847

 A.E. HENSTRA, Van afstammingsrecht naar ouderschapsrecht. Een beschouwing over de positie van sociale en 

biologische ouders in het familierecht, Juridische dissertatie, Boom Juridische uitgevers, 2002, 184-185.  
2848

 R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 7e ed., 2009, 224.  
2849

 M. VONK, Children and their parents. A comparative study of the legal position of children with regard to their 

intentional and biological parents in English and Dutch law in European Family Law Series nr. 20, Antwerpen, Intersentia, 
2007, 46-47 en de aldaar aangehaalde referenties. 
2850

 Zie bijvoorbeeld in het Engelse recht in het kader van het bevelen van een DNA-onderzoek: S. HARRIS-SHORT en J. 
MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 599-603; Zie ook na de 
incorporatie van de Human Rights Act 1998 en de invloed er van op het recht op identiteit in de zin van de kennisname van 
het ware vaderschap: Re T (A Child) (DNA Tests: Paternity) [2001] 2 FLR 1190, at 1197; Re H and A (Paternity: Blood Tests) 
[2002] 1 FLR, 1145. Dit recht werd voor het eerst erkend zonder verwijzing naar het EVRM in de zaak-Re H (a minor) (blood 

tests: parental rights) [1997] Fam. 89, 107. 
2851

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, 2e ed., 598. 
2852

 R v Secretary of State for Social Security, ex parte W [1999] 2 FLR 604.  
2853

 Zie bv. Duitse recht: het BVerfG leidt uit art. 2 I j° art. 1 GG een persoonlijkheidsrecht van het kind af tot vaststelling van 
zijn werkelijke afstamming. Kennisname over de eigen afstamming is voor de kennisname van de eigen identiteit en het 
zelfbegrip belangrijk (BVerfG, FamRZ 1989, 147; 255, 257f; BVerfG FamRZ 1994, 881, 882); Nederlandse recht: in het 
Nederlandse recht kan de vader, tenzij de moeder hem bedrogen heeft omtrent de verwekker, of de moeder het door het 
huwelijk ontstane vaderschap niet ontkennen indien de man vóór het huwelijk kennis heeft gedragen van de zwangerschap 
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van een vastgestelde afstammingsband beklemtoond dat afstamming ook een statusstichtende 

functie heeft (Supra, nr. 932). In het Engelse recht heeft de juridische bevestiging van het sociale 

vaderschap een statusstichtende functie (‘stamp of approval’2856).  

950. In alle bestudeerde rechtsstelsels is adoptie een jeugdbeschermingsmaatregel of een 

maatregel om erkenning te geven aan de waarde van sociaal ouderschap.2857 Dit is ook in het 

Belgische recht het geval (Supra, nr. 127).  

 

§ 2. Perspectief 

951. Zowel Frankrijk (Supra, nr. 933) als Duitsland (Supra, nr. 932), Nederland (Supra, nr. 936) en 

Engeland (Supra, nr. 935) vertrekken bij de organisatie van het gezag over minderjarigen vanuit het 

perspectief van het belang (welzijn) van het kind. Dit is ook naar Belgisch recht het geval (Supra, nr. 

118).  

 

Het belang van het kind wordt in het Duitse recht vertolkt door Grondwettelijke rechten2858 die 

geconcretiseerd worden in het afstammingsrecht. Het vertolkt datgene wat in abstracto in het 

belang van het kind is.  

In het Engelse recht wordt het belang van het kind uitdrukkelijk als determinerende overweging bij 

alle vraagstukken m.b.t. de opvoeding van het kind en het beheer van de eigendom van het kind naar 

voren geschoven (Sec. 1 Children Act 1989).2859 Daar waar Sec. 1 Children Act niet van toepassing is, 

                                                                                                                                                                                     
(art. 1:200, tweede lid BW). Deze uitzondering werd reeds strijdig bevonden met art. 8 EVRM in het geval de wettige en 
inmiddels gescheiden vader, die destijds kennis had van de zwangerschap, geen contact meer had met het kind en de 
biologische vader die met het kind ‘family life’ had familierechtelijke betrekkingen met dit kind wilde vestigen (Hof Den 
Bosch 27 oktober 1999, NJ 2000, 400). 
2854

 Engelse recht: in het Engelse recht verkrijgt de buitenhuwelijkse vader niet automatisch ouderlijke 
verantwoordelijkheden. Hij moet ofwel als vader geregistreerd worden in de geboorteakte overeenkomstig de Births and 
Deaths Registration Act 1953 ofwel met of zonder uitdrukkelijke vaststelling van het vaderschap ouderlijke 
verantwoordelijkheden verkrijgen bij rechterlijke beslissing (parental responsability order) of bij overeenkomst (parental 

responsability agreement) (Sec. 4 Children Act 1989). Daarnaast kan de sociale ouder ook ouderlijke verantwoordelijkheden 
bij residence order verkrijgen (Sec. 8 en 10 Children Act 1989).  
2855

 D. SCHWAB, Familienrecht, 18 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, 256, nr. 516. 
2856

 M. FREEMAN, Understanding Family Law, London, Sweet & Maxwell, 2007, 187; Zie ook R. PROBERT, Cretney and 

Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 7e ed., 2009, 251 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. 
2857

 Duitse recht: D. SCHWAB, Familienrecht, 16 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 776; Franse recht: P. 
SALVAGE-GEREST, “Présentation, évolution et perspectives de l’adoption” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz 

Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (632) 649, nr. 220.21 ; Engelse recht : S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, 

cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 651 en 888-889; M. FREEMAN, Understanding Family 

Law, 1
e
 ed., London, Sweet & Maxwell, 2007, 316 en Nederlandse recht: S.F.M. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-

BRAND, Compendium Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2009, 191; Vgl. met de bevindingen van een ruimer 
rechtsvergelijkend onderzoek: I. SCHWENZER, “Tensions between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage” in 
I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, 
(1) 20. 
2858

 BVerfG, FamRZ 1989, 147; 255, 257f; BVerfG FamRZ 1994, 881, 882.  
2859

 In dat verband zij er op gewezen dat in het Engelse recht er stilaan eensgezindheid groeit over het feit dat het kind 
gehoord moet worden in procedures die hem raken (Zie bv. Enhancing the Participation of Children and Young People in 
Family Proceedings: Starting the Debate, http://www.judiciary.gov.uk/NR/rdonlyres/B04E3556-3ADA-43F4-B0F8-
51C6BFE2423D/0/Participation_of_young_people.pdf en N. CRICHTON, “Enhacing the Participation of Children in Family 
Proceedings”, http://www.barristermagazine.com/archive-articles/issue-43/enhancing-the-participation-of-children-in-
family-proceedings.html). Over de draagwijdte en hoe dit moet gebeuren bestaat echter nog veel discussie. De wensen en 
verlangens van het kind kunnen ook op indirecte wijze vastgesteld worden (R. PROBERT, S. GILMORE en J. HERRING, “A 
more Principled Approach to Parental Responsability in England and Wales?” in J. MAIR en E. ÖRÜCÜ (eds.), Juxtaposing 

Legal Systems and the Principles of European Family Law on Parental Responsability, Antwerpen, Intersentia, 2010, (213) 
229-230). 
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dient eveneens rekening gehouden te worden met het welzijn van het kind. Het is dan evenwel geen 

doorslaggevende overweging voor de rechtbank.2860  

In het Nederlandse recht vervult de notie van het belang van het kind twee functies. Enerzijds is het 

een algemeen regulerend beginsel dat beschouwd kan worden als leidraad voor wetgever, 

rechter2861 en ouders. Anderzijds geeft het tot uiting dat het belang van het kind met zich meebrengt 

dat het bij zijn ouders opgroeit, dat zij verantwoordelijk zijn voor zijn verzorging en opvoeding en 

daartoe gezag over hem uitoefenen.2862  

Ook adoptie moet het welzijn van het kind te dienen (Infra, nr. 1045). In het adoptierecht van de 

bestudeerde rechtsstelsels komt het beeld van de wetgever over het ideale gezin en het parallellisme 

met het gezin gevormd uit biologische verwanten nog steeds aan bod.2863 Dit blijkt uit de 

bekwaamheid- en leeftijdseisen gesteld in hoofde van de kandidaat-adoptanten (Infra, nr. 1025 e.v.). 

Van deze visie wijkt het Belgische recht niet af.  

952. In alle bestudeerde rechtsstelsels kunnen er slechts twee personen ouder zijn van het kind, 

d.w.z. een vastgestelde afstammingsband hebben met het kind. Naar Engels recht is het na de 

geboorte evenwel mogelijk dat er meer dan twee personen drager zijn van het ouderlijke 

verantwoordelijkheden (Sec. 2 (5) en (6) Children Act 1989).2864 Dit is uitgesloten in alle andere 

bestudeerde rechtsstelsels. Ook in het Belgische recht is dit niet mogelijk. Wel wordt in de 

Nederlandse rechtsleer gepleit voor de erkenning van meer dan twee titularissen van ouderlijk gezag. 

Zo moet volgens DE HONDT het recht meer mogelijkheden bieden voor het juridische vormgeven van 

situaties en constructies waarin een kind meer dan twee (biologische) ouders heeft en deze ouders 

ook een multiple ouderschap wensen. Tegelijk moet het recht een oplossing bieden wanneer 

meerdere mensen strijden om het juridische ouderschap en een antwoord geven op de vraag welk 

criterium het zwaarste doorweegt: uitdragen van zwangerschap, verwekking, genetische 

verwantschap of intentie en zorg. Dit zou allereerst de feitelijke zorg moeten zijn.2865 In dezelfde zin 

wordt gepleit om een juridische rol toe te bedelen aan de bekende donor met ouderschapsintenties. 

Het zou mogelijk moeten zijn aan alle drie de betrokkenen ouderschapsrechten toe te kennen.2866 

 

§ 3. Grondslagen  

A. De verhouding afstamming en ouderlijk gezag 

                                                           
2860

 M. VONK, Children and their parents. A comparative study of the legal position of children with regard to their 

intentional and biological parents in English and Dutch law in European Family Law Series nr. 20, Antwerpen, Intersentia, 
2007, 71; Zie bv. Re R (Residence: Contact: Restricting Applications) [1998] 1 FLR 749 at 757. 
2861

 Het kind moet vanaf de leeftijd van 12 jaar gehoord worden (art. 809 Rv). De rechter mag kinderen onder de leeftijd van 
12 jaar die in de voorliggende aangelegenheid tot een redelijke beoordeling van hun belang in staat zijn, horen op een wijze 
die hij bepaalt. Rechtbanken erkennen dat hoe ouder het kind is, hoe meer hij zijn stem moet kunnen laten gelden in zaken 
die hem aanbelangen: K. BOELE-WOELKI, W. SCHRAMA en M. VONK, “National report: the Nederlands” in BOELE-WOELKI, 
BRAAT en CURRY-SUMNER (ed.), European Family Law in Action, Volume III: Parental Responsabilities, European Family Law 

series nr. 9, Antwerpen, Intersentia, 2005, 196. 
2862

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 655. 
2863

 Vgl. met de bevindingen van een ruimer rechtsvergelijkend onderzoek: I. SCHWENZER, “Tensions between Legal, 
Biological and Social Conceptions of Parentage” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social 

Conceptions of Parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (1) 20. 
2864

 Zie bijvoorbeeld M. FREEMAN, Understanding Family Law, London, Sweet & Maxwell, 2007, 206. 
2865

 I. DE HONDT, “Abolitisme ten aanzien van sekseaanduidingen in het familierecht”, FJR 2002, (218) 222. 
2866

 M. VONK, “De ene donor is de andere niet”, NJB 2005, 634. 
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1. De grondslagen van het ouderlijk gezag 

953. In het Franse (zie bv. art. 377 C.Civ. en Supra, nr. 933) en Belgische recht wordt er een strak 

onderscheid gemaakt tussen het titularisschap van het ouderlijk gezag en de uitoefening er van. In 

het Duitse, Nederlandse en Engelse recht wordt veeleer een opdeling gemaakt tussen ouder met 

ouderlijk gezag en ouder zonder ouderlijk gezag.  

 

a. Langs moederszijde 

954. Op tijdstip van geboorte is de moeder overeenkomstig het recht van alle bestudeerde 

rechtsstelsels drager van het ouderlijk gezag.2867 Op dit punt zijn er weinig verschillen op te merken 

met het Belgische recht (Supra, nr. 159). Het moederschap vormt de grondslag van het ouderlijk 

gezag langs moederszijde. Afstamming valt volledig samen met het titularisschap van ouderlijk gezag.  

 

955. De enige uitzondering hierop vormt het Franse recht dat toelaat dat een vrouw anoniem of 

discreet bevalt waardoor zij niet geïdentificeerd wordt en het kind een pupil van de Staat wordt. Het 

moederschap kan alsdan nog na de geboorte vastgesteld worden. De vaststelling van het 

moederschap na de geboorte heeft tot gevolg dat de moeder niet in alle gevallen automatisch het 

ouderlijk gezag uitoefent. Ouderlijk gezag is naar Frans recht afhankelijk van de wijze waarop de 

afstamming werd vastgesteld. Stelt de rechtbank het moederschap vast, dan kan zij tegelijk oordelen 

over het ouderlijk gezag (art. 331 C.Civ.) en dit met de bedoeling een procedure over de gevolgen van 

de afstamming achteraf te vermijden. Stond het vaderschap reeds vast en erkende de moeder het 

kind meer dan één jaar na de geboorte, dan blijft de vader in beginsel alleen het ouderlijk gezag 

uitoefenen (art. 372, tweede lid C.Civ.). Vader en moeder kunnen alsdan nog gezamenlijk het gezag 

uitoefenen indien zij samen een verklaring daartoe afleggen voor de hoofdgriffier van de tribunal de 

grande instance2868 of de familierechter kan beslissen tot gezamenlijke gezagsuitoefening (art. 372, 

derde lid C.Civ.). Hetzelfde geldt ingeval het moederschap gerechtelijk werd vastgesteld (art. 372, 

tweede lid C.Civ.) of door een akte van bekendheid. In al die gevallen wordt wettelijk vermoed dat de 

ouder onvoldoende belangstelling heeft om de opvoeding te waarborgen.2869 

 

Ingeval het moederschap naar Frans recht met succes werd betwist, kan de rechtbank niettemin de 

modaliteiten van de relaties vastleggen tussen het kind en de persoon die het heeft opgevoed 

ingeval dit in het belang van het kind is in het licht van de continuïteit van de opvoeding en de 

stabiliteit in zijn opvoedingsrelaties (art. 337 C.Civ.). Het is zelfs mogelijk om de verblijfplaats van het 

                                                           
2867

 Duitse recht: § 1626 (1) BGB (gehuwde moeder) of § 1626a (2) BGB (ongehuwde moeder); Franse recht: art. 372, 
eerste lid C.Civ.; Engelse recht: Sec 2 (1) (gehuwde moeder) en (2) (ongehuwde moeder) Children Act 1989; Nederlandse 
recht: art. 1:251, eerste lid BW (gehuwde moeder) en art. 1:253b, eerste lid BW (ongehuwde moeder) tenzij zij bij de 
bevalling onbevoegd was. Bij onbevoegdheid kan de vader verzoeken met het gezag belast te worden (art. 1:253c BW) of 
kan de rechter een voogd benoemen op verzoek van de bloedverwanten of ambtshalve (art. 1:299 BW).  
2868

 De hoofdgriffier heeft enkel tot taak om de verklaring in ontvangst te nemen na onderzocht te hebben of de 
voorwaarden vervuld zijn. De hoofdgriffier kan de verklaring niet weigeren, zelfs ingeval hij zou vermoeden dat het handelt 
om een schijnverklaring met het oog op de verkrijging van welbepaalde voordelen verbonden aan deze verklaring (bv. 
Verblijf) : Cass. 26 juni 1990, n° 88-19.279, Bull.civ. I, n° 178; JCP G 1991, II, 21688, note F. VAUVILLE; D. 1991, jur. p. 315, 
note J. MASSIP ; RTD civ. 1990, p. 447, obs. J RUBELLIN-DEVICHI; DEF 1990-3, 48, obs. H. FULCHIRON.  
2869

 A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions Montchrestien, 2010, nr. 1139. 
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kind te bepalen bij de gewezen moeder2870 ingeval de concrete omstandigheden dit rechtvaardigen 

en dit het belang van het kind dient.2871    

b. Langs vaderszijde 

956. Langs vaderszijde spelen in alle bestudeerde rechtsstelsels twee factoren een rol bij de 

vestiging van ouderlijk gezag in hoofde van de vader: 

1° de vaststelling van het vaderschap; 

2° de relatie met de moeder.  

Verder beschikt de vader die geen drager is van het ouderlijk gezag soms wel over enkele 

bevoegdheden van dat gezag (3°).  

In het Engelse recht (Sec. 51 (4) Adoption and Children Act 2002) en het Nederlandse (art. 1:199, e 

BW) kan de ongehuwde vader zijn kind ook adopteren met uitsluiting van de moeder waardoor hij 

drager wordt van ouderlijke verantwoordelijkheden (Sec. 46 (1) Adoption and Children Act 2002 en 

1:229 BW). 

i. de vaststelling van het vaderschap 

957. In het Franse (art. 371-1 C.Civ.) en Duitse (§ 1626 (1) BGB) recht is de vaststelling van het 

vaderschap, net als in het Belgische recht (Supra, nr. 135), een vereiste om titularis te worden van 

het ouderlijk gezag. Naar Nederlands recht kan het ouderlijk gezag ook door een man wiens 

vaderschap niet is vastgesteld uitgeoefend worden (Infra, nr. 963). De uitspraak waarbij het 

vaderschap naar Nederlands recht gerechtelijk wordt vastgesteld kan bovendien, op verzoek, meteen 

ook een onderhoudsbijdrage ten behoeve van het kind vaststellen (art. 1:208 BW).  

 

In het Engelse recht hoeft het vaderschap niet vastgesteld te zijn, maar kan dit desnoods nog 

vastgesteld worden (Infra, nr. 972). Opdat de vader ook ouderlijke verantwoordelijkheden zou 

hebben is evenwel vereist dat zijn vaderschap ook geregistreerd2872 is (Sec. 4(1) Children Act 1989). 

De registratie van het buitenhuwelijkse vaderschap wordt door de Welfare Reform Act 2009 in het 

bijzonder gestimuleerd door een verruiming en versoepeling van de mogelijkheden tot registratie en 

herregistratie. Hierdoor stimuleert het Engelse recht tegelijk ook de verkrijging van ouderlijke 

verantwoordelijkheden in hoofde van de buitenhuwelijkse vader. De registratie dient te gebeuren 

door de moeder of met haar geschreven toestemming (Sec. 2C, 2D, 2E, 10, 10A, 10B of 10C van 

voornoemde Act) (Sec. 4 (1A) Children Act 1989). Wilsovereenstemming tussen de moeder en de 
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 Circ. 30 juni 2006, 1
er

 parie, III, 3.3.  
2871

 CA Rennes 2 juli 2001, Juris-Data n° 147934 : in casu rechtvaardigde de depressieve staat van de moeder dat het kind 
zijn verblijfplaats had bij de man wiens vaderschap vernietigd werd; Het Franse Hof van Cassatie oordeelde in die zin dat 
rechtsgeldig was de beslissing die na een geslaagde betwisting de verblijfplaats van het kind bij de gewezen ouder bepaalde 
hoewel art. 373-3, tweede lid C.Civ. volgens de letter van de wet louter betrekking heeft op die gevallen waarin de 
uitoefening van het ouderlijk gezag van één van de ouders eindigt en niet het ouderlijk gezag zelf: Cass. 25 februari 2009, n° 
07-14.849, D. 2009. Act. 811, obs. V. EGEA; AJ fam. 2009, 171, obs. GALLMEISTER besproken in J. HAUSER, “Chroniques. 
Personnes et droits de la famille”, RTDciv. 2009, (293) 309-312. 
2872

 Dit werd recent aangepast door Section 111 van de Adoption and Children Act 2002. Voorheen had de buitenhuwelijkse 
vader wiens naam stond in het geboorteregister niet van rechtswege ouderlijke verantwoordelijkheden. 
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vader is aldus vereist.2873 De vader heeft geen recht om geregistreerd te worden.2874 Door de 

hervorming van het registratiesysteem in 2009 werd de gezamenlijke registratie dwingend 

gemaakt.2875 De registratie leidt echter maar tot ouderlijke verantwoordelijkheden voor zover, in 

voorkomend geval, een eerder verzoek tot verkrijging niet door de rechtbank werd afgewezen of de 

verkrijging inmiddels niet werd beëindigd door de rechtbank (Sec. 4 (1C) of Sec. 4ZA (3A) Children Act 

1989).  

958. Naar Frans recht speelt ook het tijdstip waarop het vaderschap werd vastgesteld een rol bij 

de uitoefening van het ouderlijk gezag in hoofde van de vader.  

 

In beginsel oefenen vader en moeder gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. Dit is het geval indien het 

vaderschap van rechtswege werd vastgesteld op tijdstip van geboorte bij toepassing van de 

vaderschapsregel (Infra, nr. 974) of ingeval het kind werd erkend vóór de geboorte (Infra, nr. 978). In 

de andere gevallen geldt mutatis mutandis Supra, nr. 955. 

Bij een geslaagde betwisting van het vaderschap kan de rechtbank de modaliteiten van de relatie 

vastleggen tussen het kind en de persoon die het heeft opgevoed (art. 337 C.Civ., Supra, nr. 955). 

 

ii. de relatie met de moeder 

959. In het Belgische recht speelt de relatie met de moeder geen enkele rol voor de verkrijging 

van ouderlijk gezag. Het volstaat voor een man om een door de wet vastgestelde afstammingsband 

te hebben met het minderjarige kind om titularis te zijn van ouderlijk gezag (Supra, nr. 135). 

Daarmee wijkt het Belgische recht op dit punt fundamenteel af van alle andere bestudeerde 

rechtsstelsels. 

  

960. In alle bestudeerde rechtsstelsels oefent de vader gezamenlijk met de moeder het ouderlijk 

gezag uit ingeval zij met elkaar gehuwd zijn op het tijdstip van geboorte.2876 In het Nederlandse recht 

oefenen de ouders over het staande hun geregistreerde partnerschap geboren kinderen 

daarenboven gezamenlijk het gezag uit (art. 1:253aa BW).2877 Volgens het Duitse Grondwettelijke Hof 
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 Bij gebrek aan wilsovereenstemming wordt enkel de naam van de moeder geakteerd. Dit betreft naar schatting 7% of 
45.000 gevallen elk jaar, zie R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 7e 
ed., 2009, 248. 
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 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2007, 747. 
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 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 662. 
2876

 Duitse recht: § 1626 (1) BGB; Franse recht: voor zover de vaderschapsregel van toepassing is omdat van rechtswege het 
ouderschap op tijdstip van geboorte wordt vastgesteld en dit volstaat om titularis te zijn van het ouderlijk gezag (art. 371-1 
en 372, eerste lid C.Civ.); In het Engelse recht moet het moederschap en het huwelijkse vaderschap steeds worden 
geregistreerd (zie Sec. 2-3 Births and Deaths Registration Act 1953 en Sec. 7 Registration of Births and Deaths Regulations 
1987). De man die op tijdstip van geboorte gehuwd is met de moeder heeft luidens Sec. 2 (1) Children Act 1989 ouderlijke 
verantwoordelijkheden. De zinsnede “gehuwd met elkaar op het tijdstip van geboorte” zoals bedoeld in Sec. 2 (1) dient 
geïnterpreteerd te worden in het licht van Sec. 1 Family Law Reform Act 1987 (Sec. 2 (3) Children Act 1989). Bijgevolg 
volstaat het dat de ouders gehuwd waren op elk ogenblik tussen het begin van de inseminatie of de conceptie en de 
geboorte of het kind gewettigd werd door een navolgend huwelijk (cf. Sec. 1 (1) Legitimacy Act 1976) dan wel geadopteerd 
of op andere wijze als gewettigd wordt behandeld in het recht (N. LOWE, “Parental Responsabilities - National Report: 
England & Wales” in BOELE-WOELKI, BRAAT en CURRY-SUMNER (ed.), European Family Law in Action, Volume III: Parental 

Responsabilities, European Family Law series nr. 9, Antwerpen, Intersentia, 2005, 267); Nederlandse recht: art. 1:251, 
eerste lid BW.  
2877

 Vgl. met de bevindingen van een ruimer rechtsvergelijkend onderzoek: I. SCHWENZER, “Tensions between Legal, 
Biological and Social Conceptions of Parentage” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social 

Conceptions of Parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (1) 12. 
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is de van rechtswege toewijzing van het ouderlijk gezag aan uitsluitend de moeder ingeval de ouders 

niet gehuwd zijn (§ 1626a (2) BGB) niet voor kritiek vatbaar. Het zorgt er immers voor dat de 

wetgever bij de organisatie van de rechten en plichten van beide ouders rekening kon houden met 

de te onderscheiden daadwerkelijke betrekking.2878 Het welzijn van het kind vereist dat het op het 

tijdstip van geboorte iemand heeft die namens hem rechtsgeldig kan handelen.2879  

 

Naar Duits (§ 1626a (1) 2 BGB) en Engels recht (Sec. 2 (1) en (3) Children Act 1989 en Sec. 1 (3) (b) 

Family Law Reform Act 1987) verkrijgt de vader ook na de geboorte gezamenlijk ouderlijk gezag 

vanaf het tijdstip waarop hij gehuwd is met de moeder. Dit is onduidelijk in het Nederlandse recht. In 

het algemeen wordt aangenomen dat dit het geval is.2880 Sedert de wet van 9 oktober 2008 geldt dit 

beginsel ook voor ouders die pas na de geboorte een geregistreerd partnerschap afsluiten. Ook 

ingeval de ouders hertrouwen of een nieuw geregistreerd partnerschap afsluiten, verkrijgen zij in 

beginsel van rechtswege het gezamenlijk gezag terug (art. 1:253 BW).  

Grondslag voor ouderlijk gezag is aldus het ouderschap en de huwelijkse relatie tussen beide ouders. 

In het Nederlandse recht kan ook een geregistreerd partnerschap naast het ouderschap2881 een basis 

voor ouderlijk gezag bieden. Ouders oefenen staande hun geregistreerd partnerschap gezamenlijk 

het gezag uit (art. 1:253aa BW2882). De wet van 9 oktober 20082883 maakt het daarenboven mogelijk 

dat ouders het gezamenlijke gezag van rechtswege uitoefenen, indien een kind al vóór het aangaan 

van het geregistreerde partnerschap is geboren (art. 253aa, eerste lid BW, vgl. met art. 1:251, eerste 

lid BW).2884 

961. De man die het kind erkend heeft en niet met de moeder gehuwd is, verkrijgt in het Duitse, 

Nederlandse en Franse recht niet van rechtswege ouderlijk gezag. De man verkrijgt slechts ouderlijk 

                                                           
2878

 BVerfG 29 januari 2003, FamRZ 2003, 285.  
2879

 BVerfG 29 januari 2003, BVerfGE 107, 150 en FamRZ 2003, 358; Zie ook BVerfG 21 juli 2010, 1 BvR 420/09, FamRZ 2010, 
1403 ff., § 40.  
2880

 Volgens sommige auteurs gaat het uitsluitend om tijdens het huwelijk geboren kinderen (C. ASSER en J. DE BOER, 
Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 
670). In de rechtspraak (zie bv. in de zin dat wel van rechtswege gezamenlijk gezag ontstaat indien de ouders van een kind 
na de geboorte in het huwelijk treden: Hof ’s-Gravenhage 23 augustus 2006, RFR 2006, 116; Rb. Alkmaar 16 februari 2006, 
LJN AV2146, rek.nr. 78206/ES RK 05-56); Contra bijvoorbeeld: Rb. Rotterdam 11 oktober 2005, LJN AU4409, rek.nr. 
237029/F1 RK 05-811) en de rechtsleer (Pro gezamenlijk gezag na huwelijk op grond van een letterlijke lezing van de 
wettekst: M.L.C.C. DE BRUIJN-LÜCKERS, “Eenzijdig verzoek gezamenlijk gezag binnenkort wel goed wettelijk geregeld?”, EB 
2008, (83), 84; M.R. DE BOORDER en A. HEIDA, “Enkele ontwikkelingen in het gezagsrecht”, EB 2007, (181) 185-186; E.C.C. 
PUNSELIE, “Kinderen van (ex-)samenwonenden”, FJR 2007, (272) 274; M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en 

familierecht. Tekst en Commentaar, 5
de

 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 313; J. KOK, “Gezamenlijk gezag voorkinderen”, FJR 
2006, 209) bestaan hierover uiteenlopende opvattingen. 
2881

 De vader zal aldus het kind tijdens de zwangerschap erkend moeten hebben zodat hij reeds op tijdstip van geboorte in 
een familierechtelijke betrekking tot dit kind staat. Hierdoor is art. 1:253sa BW niet van toepassing. Gebeurt de erkenning 
pas na de geboorte, dan ontstaat niet vanaf dat moment van rechtswege gezamenlijk gezag. In die situatie moet de weg 
van art. 1:252 BW gevolgd worden, nl. aantekening in het gezagsregister. Dit belet echter niet dat art. 1:253sa BW van 
toepassing kan zijn waardoor er toch van rechtswege gezamenlijk gezag ontstaat op tijdstip van geboorte.  
2882

 Ingevoerd bij wet van 4 oktober 2001 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het 
gezamenlijk gezag van rechtswege bij geboorte tijdens een geregistreerd partnerschap, Stb. 2001, 468.  
2883

 Wet tot wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het geregistreerde 
partnerschap, de geslachtsnaam en het verkrijgen van gezamenlijk gezag. 
2884

 Zie hierover M.L.C.C. DE BRUIJN-LÜCKERS, “Eenzijdig verzoek gezamenlijk gezag binnenkort wel goed wettelijk 
geregeld?”, EB 2008, 83-84. Met het aangaan van het geregistreerde partnerschap geven de ouders naar buiten toe ervan 
blijk dat zij gezamenlijk verantwoordelijkheid voor dit kind willen dragen. Het gaat daarbij uitsluitend om het gezagsrecht 
van de ouders. Een en ander voorkomt dat de ouders die eerst na de geboorte van hun kind een geregistreerd partnerschap 
zijn aangegaan, geen mogelijkheid meer zouden hebben het gezamenlijke gezag buiten de rechter te verkrijgen 
(Kamerstukken II 2006-2007, 29 353, nr. 21).  
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gezag nadat hij samen met de moeder een verklaring daartoe heeft afgelegd voor een bevoegde 

instantie.2885 In het Franse recht geldt dit evenwel enkel ingeval de erkenning meer dan één jaar na 

de geboorte plaatsvond en het ouderschap langs moederszijde reeds was vastgesteld (art. 372, 

tweede lid C.Civ.). Hetzelfde geldt ingeval het vaderschap werd vastgesteld door een gerechtelijke 

beslissing hoewel dit eerder onwaarschijnlijk lijkt. Dit is ook zo in het Engelse recht. De 

buitenhuwelijkse vader wiens naam niet geregistreerd is in het geboortecertificaat, kan ouderlijke 

verantwoordelijkheden verkrijgen door het afsluiten van een overeenkomst met de moeder die 

vervolgens geregistreerd2886 wordt (‘parental responsability agreement’; Sec. 4 (2) Children Act 

1989)2887. Het blijft niettemin mogelijk dat een overeenkomst afgesloten wordt met een man die niet 

de vader is van het kind.2888 In de praktijk blijkt dit systeem echter zelden gebruikt te worden. De 

oorzaak hiervan zou gelegen zijn in een algemeen verspreid gebrek aan kennis van het hele concept 

van ouderlijke verantwoordelijkheden en de positie van ongehuwde vaders in het bijzonder.2889 

 

Het onderscheid in de rechtspositie tussen de gehuwde en de ongehuwde vader wordt in de 

bestudeerde rechtsstelsels als volgt verantwoord. Bij niet met elkaar gehuwde ouders kan er 

vandaag nog niet in het algemeen van uit worden gegaan dat de ouders in een huiselijke 

                                                           
2885

 Duitse recht: “Sorgeerklärung” (§ 1626a (1) 1 BGB). In het totaal zouden er in 45% van de gevallen een zorgverklaring 
worden afgelegd en in ongeveer 10-15% van de gevallen een opvolgend huwelijk zijn. Daarmee behoudt in ongeveer 40 tot 
50% van de gevallen de moeder alleen het ouderlijk gezag (M. COESTER, “Nichteheliche Elternschaft und Sorgerecht”, 
FamRZ 2007, (1137) 1138 en de aldaar aangehaalde verwijzingen). Van zodra een rechterlijke beslissing is getroffen 
overeenkomstig § 1671 of 1672 BGB, kan er geen verklaring meer afgelegd worden (§ 1626b (3) BGB). Op die manier wordt 
de stabiliteit in de zorgrelaties verzekerd (T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 844; HUBER, “§ 
1626b” in D. SCHWAB (ed.), Münchener Kommentar Bürgerliches Gesetzbuch. Familienrecht II. Band 8, SGB VIII, 5

de
 Auflage, 

München, Verlag C.H. Beck, 2008, 801-802). De zorgverklaring is geen overeenkomst tussen moeder en vader. Het 
betreffen twee parallelle verklaringen die zelfs voor verschillende notarissen afgelegd kunnen worden (D. SCHWAB, 
Familienrecht. 18 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 606; HUBER, “§ 1626a” in D. SCHWAB (ed.), Münchener 

Kommentar Bürgerliches Gesetzbuch. Familienrecht II. Band 8, SGB VIII, 5
de

 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2008, 790). 
De zorgverklaring heeft uitwerking van zodra beide verklaringen rechtsgeldig zijn afgegeven (T. RAUSCHER, Familienrecht, 
Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 849). Het welzijn van het kind speelt geen rol (T. RAUSCHER, Familienrecht, 
Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 849; HUBER, “§ 1626a” in D. SCHWAB (ed.), Münchener Kommentar Bürgerliches 

Gesetzbuch. Familienrecht II. Band 8, SGB VIII, 5
de

 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2008, 792). Enkel de afwezigheid van 
een zorgverklaring kan bevestigd worden in het rechtsverkeer (§ 58a SGB III). Het bestaan of niet bestaan van ouderlijke 
zorg kan ook vastgesteld worden overeenkomstig § 640 (2) 5 ZPO. Dit gebeurt slechts in uitzonderlijke gevallen (E. STOSSER, 
“Das neue Verfahren in Abstammungssachen nach dem FamFG”, FamRZ 2009, (923) 924; Zie bijvoorbeeld: U. WANITZEK, 
“Die Rechtsprechnung zum Recht der elterlichen Sorge und des Umgangs seit 2006”, FamRZ 2008, (933) 940 en de aldaar 
aangehaalde verwijzingen); Nederlandse recht: art. 1:252 BW. Dit verzoek kan echter niet gedaan worden ten aanzien van 
kinderen over wie zij het gezag gezamenlijk hebben uitgeoefend (art. 1:252, eerste lid BW). Het wordt opgetekend in het 
gezagsregister (art. 1:244 BW). Dit systeem werd in 1995 ingevoerd nadat eerder de Hoge Raad (HR 21 maart 1986, NJ 
1986, 585-586, met noot EAA en EAAL) de gezamenlijke gezagsuitoefening door nimmer met elkaar gehuwden had mogelijk 
gemaakt via rechterlijke tussenkomst. Geopteerd werd voor een tussenoplossing naar analogie van het destijds bestaande 
systeem van gezamenlijk gezag door wettiging buiten tussenkomst van een rechter (C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot 

de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 681). Indien 
eenmaal een door de ouders verzochte aantekening is doorgehaald, kan een gezamenlijke gezagsuitoefening enkel nog bij 
rechterlijke beslissing, aangezien de situatie zoveel gelijkenis met die na scheiding waarbij één ouder belast wordt met het 
gezag vertoont (art. 1:253o BW) (M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5

de
 

druk, Deventer, Kluwer, 2008, 318). 
2886

 Registratie gebeurt bij de Principal Registry of the Family Division in London.  
2887

 Op grond van een parental responsibility agreement kan de inschrijving van de vader in het geboortecertificaat 
gevraagd worden (Sec. 10 (1) Births and Deaths Registration Act 1953).  
2888

 M. FREEMAN, Understanding Family Law, London, Sweet & Maxwell, 2007, 184.  
2889

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 662; 
Zie ook R. PICKFORD, “Unmarried Fathers and the Law” in A. BAINHAM, S. DAY SCLATER and M. RICHARDS (eds.), What is a 

Parent? A Socio-Legal Analysis, Oxford, Hart Publishing, 143, 145-7, 158. Vele ongehuwde vaders gingen er van uit dat zij op 
dezelfde wijze werden behandeld als gehuwde vaders en dat vaders gelijke rechten hebben als moeders; M. FREEMAN, 
Understanding Family Law, London, Sweet & Maxwell, 2007, 184. 



630 
 

gemeenschap leven of gezamenlijk voor het kind verantwoordelijkheid kunnen of willen nemen.2890 

Soms kan het handelen om een verkrachter waarbij de toekenning van ouderlijk gezag zelfs gevaarlijk 

kan zijn.2891 Dit rechtvaardigt dat het zorgrecht over het kind bij zijn geboorte aan de moeder wordt 

toegewezen. Bovendien bestaat de angst dat ouders in die situatie de kinderen als speelbal van de 

strijd tussen hen zouden gebruiken2892 of de vader een nieuwe gezinskern gevormd door de moeder 

en haar echtgenoot zal verstoren. Ook de bescherming van de kwetsbare moeder vormt een 

bijkomend kenmerk van het verzet tegen automatische verantwoordelijkheden voor de ongehuwde 

vader.2893
  Er rijst niettemin steeds meer kritiek op dit onderscheid, vooral in het Engelse recht.2894 

Bovendien is er een internationale trend tot gelijkstelling van kinderen geboren binnen het huwelijk 

met kinderen geboren buiten het huwelijk.2895  

 

In het Duitse recht beschikte de moeder zelfs over een vetorecht.2896 Ingeval de moeder weigerde om 

deze zorgverklaring af te leggen, was enkel zij drager van het ouderlijk gezag. Geoordeeld werd dat 

moeders die het verzoek van de vader tot het afleggen van een zorgverklaring afwijzen daarvoor 

zwaarwegende gronden hebben, ingegeven door het welzijn van het kind en niet louter van met de 

zaak niets te maken hebbende gronden die ingegeven zijn door eigen belangen.2897 Het Duitse 

Grondwettelijk Hof2898 oordeelde aanvankelijk dan ook dat deze regeling niet strijdig was met de 

Grondwet, aangezien ouders hun de facto gezamenlijk opgenomen zorg door een 

                                                           
2890

 Duitse recht: H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 
2007, 332, nr. 30 en de aldaar aangehaalde referenties; Engelse recht: S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, 

cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 673-677 en de aldaar aangehaalde referenties.  
2891

 Engelse recht: zie Law Commission, Family Law – Illegitimacy, Law Com No 118 (London: HMSO, 1982b), 4.24.  
2892

 T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 846.  
2893

 Engelse recht: zie Law Commission, Family Law – Illegitimacy, Law Com No 118 (London: HMSO, 1982b), 4.26 en 4.39. 
2894

 Een mensenrechtenstroming beklemtoont het belang van het kind om banden te onderhouden met beide ouders, 
ongeacht hun huwelijkse status. Artikel 18 IVRK beklemtoont inzonderheid bij ouderlijke verantwoordelijkheden het belang 
van de gelijkheid tussen de ouders: S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford 
University Press, 2011, ed. 2, 672-673 en de aldaar aangehaalde referenties; Zie ook het initiële standpunt van de Law 
Commission, Family Law – Illegitimacy, Law Com No 118 (London: HMSO, 1982b). Voorts wordt beklemtoond dat het niet is 
omdat sommige ongehuwde vaders onverantwoord gedrag vertonen, de wetgever aan de overgrote meerderheid deze 
verantwoordelijkheden dient te ontzeggen. Er bestaan ook veel onverantwoordelijke en gedesinteresseerde gehuwde 
vaders. Ten slotte, ingeval een actieve en betekenisvolle relatie tussen kinderen en hun vader aangemoedigd moet worden, 
zou men ouderlijke verantwoordelijkheden op positieve wijze moeten stimuleren. Door ongehuwde vaders wel financieel 
verantwoordelijk te stellen, maakt de wet hen broodwinners en leveranciers eerder dan verzorgers en opvoeders (S. 
HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 11, 678-679 
en de aldaar aangehaalde referenties). Het huwelijk is bovendien voor een meerderheid van de bevolking irrelevant 
geworden en het kan niet langer een rol spelen in de constructie van vaderschap (R. PICKFORD, “Unmarried Fathers and the 
Law” in A. BAINHAM, S. DAY SCLATER, and M. RICHARDS (eds.), What is a Parent? A Socio-Legal Analysis, Oxford, Hart 
Publishing, 1999, 143, 158). 
2895

 Vgl. met de bevindingen van een ruimer rechtsvergelijkend onderzoek: I. SCHWENZER, “Tensions between Legal, 
Biological and Social Conceptions of Parentage” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social 

Conceptions of Parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (1) 12-13. In dit onderzoek worden de Staten opgedeeld in drie 
categorieën. Een eerste categorie van Staten kent aan de buitenhuwelijkse vader nooit gezag toe. Een tweede groep van 
Staten kent de mogelijkheid om gezamenlijk ouderlijk gezag met de moeder hetzij bij overeenkomst of registratie, hetzij bij 
beslissing van een daartoe bevoegde overheid. Daarbij bestaan nog onderscheiden of het ook kan toegekend worden tegen 
de wil in van de moeder. Een laatste, steeds toenemende categorie kent ouderlijk gezag automatisch aan de ouder toe.  
Kinderen geboren binnen en buiten het huwelijk worden alsdan op voet van gelijkheid geplaatst.  
2896

 Bij afwezigheid van een zorgverklaring heeft enkel de moeder ouderlijk gezag (§ 1626a (2) BGB). Voorts moet de 
moeder ook instemmen met de uitoefening van het ouderlijk gezag door de vader bij scheiding (§ 1672 (1) BGB). Opdat de 
vader in dat geval ouderlijk gezag kan verkrijgen, moet de moeder overleden zijn (§§ 1680 (2) en 1681 BGB), ontzet zijn uit 
het ouderlijk gezag (cf. § 1666 BGB) of het ouderlijk gezag niet uitoefenen (“ruhen der elterlichen sorge”). De vader kan 
alsdan de rechtbank vragen hem het ouderlijk gezag toe te bedelen (§ 1678 (2), § 1680 (2) en § 1680 (3) BGB). De rechtbank 
oordeelt of dit niet strijdig is met het belang van het kind.  
2897

 BVerfG 29 januari 2003, FamRZ 2003, 285.  
2898

 BVerfG 29 januari 2003, FamRZ 2003, 285; Zie ook BGH 4 april 2001, FamRZ 2001, 907.  
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overeenstemmende zorgverklaring juridisch konden verankeren. Een gedwongen gezamenlijk gezag 

door niet met elkaar gehuwde ouders was strijdig met het welzijn van het kind omdat dit in het 

merendeel van de gevallen er toe zou leiden dat de ouders hun onderlinge ruzie op de kinderen 

zouden uitwerken en daarmee het welzijn van de kinderen raken.2899 De moeder had van nature uit 

ook een sterkere binding met het kind en moest bij conflict primeren. Wel gaf het Grondwettelijk Hof 

aan dat dit slechts gold voor zover de veronderstelling van de wetgever dat ouders hun de facto 

gezamenlijk opgenomen zorg ook daadwerkelijk juridisch verankeren juist was.2900 In de rechtsleer 

rees kritiek op het passieve vetorecht.2901 In een arrest van 21 juli 20102902 oordeelde het 

Grondwettelijk Hof evenwel dat het vetorecht van de moeder op onevenredige wijze afbreuk deed 

aan het grondwettelijk beschermde ouderrecht van de buitenhuwelijkse vader. Deze moet minstens 

de kans hebben om de weigering te laten beoordelen door de rechtbank en inzonderheid of het 

gezamenlijk gezag of de overdracht van het gezag strijdig zou zijn met het belang van het kind. Het 

gerecht moet steeds eerst onderzoeken of het gezamenlijk gezag het belang van het kind dient.2903 

De kern van de redenering is dat een conflict of een gebrek aan verstandhouding tussen de ouders er 

niet noodzakelijk toe leidt dat het gezamenlijke ouderlijk gezag of de overdracht van het ouderlijk 

gezag strijdig is met het belang van het kind. Het oordeel van de moeder moet gecontroleerd kunnen 

worden door de rechter (§ 46). Het toestemmingsrecht van de moeder is weliswaar ingegeven door 

het belang van het kind, maar een absoluut weigeringsrecht is minstens een onevenredige inbreuk 

op het ouderrecht van de vader (§ 54). Het feit dat op grond van § 1666 in geval van gevaar voor het 

welzijn het gezag overgedragen kan worden aan de vader ingeval dit in het welzijn van het kind is, 

volstaat niet omdat uit deze norm geen ouderrechten voortvloeien. Het betreft een recht van de 

Staat om in te grijpen in het ouderlijk gezag (§ 48).2904 Zowel de Duitse wetgever2905 als de Duitse 

rechtsleer2906 stellen drie modellen voor. 

                                                           
2899

 P. HUBER en L. MÖLL, “Die elterliche Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern”, FamRZ 2011, (765) 766. 
2900

 BVerfG 29 januari 2003, FamRZ 2003, 285. 
2901

 M. COESTER, “Nichteheliche Elternschaft und Sorgerecht”, FamRZ 2007, (1137) 1139. De auteur wijst nog op de 
Grondwettelijke uitgangspunten: Elternrecht (art. 6 II S 1 GG), Gleichberechtigung (art. 3 I, II S 1 GG) en 
Verhältnismassigkeitsprinzip (BVerfG 69, 1, 35); HUBER, “§ 1626a” in D. SCHWAB (ed.), Münchener Kommentar Bürgerliches 

Gesetzbuch. Familienrecht II. Band 8, SGB VIII, 5
de

 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2008, 796-797. 
2902

 BVerfG 21 juli 2010, 1 BvR 420/09, FamRZ 2010, 1403 ff., § 46. 
2903

 P. HUBER en L. MÖLL, “Die elterliche Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern”, FamRZ 2011, (765) 769-770 en de 
aldaar aangehaalde rechtspraak; Het Grondwettelijk Hof heeft meermaals als basis voor het gezamenlijk gezag een 
draagbare sociale verhouding evenals een minimale verstandhouding over de opvoeding genomen: BVerfG 7 maart 1995, 
BVerfGE 92, 158 en FamRZ 1995, 789; BVerfG 29 januari 2003, FamRZ 2003, 285; BVerfG 18 november 2003, BverfGE 109, 
64 en FamRZ 2004, 354. 
2904

 Vgl. P. HUBER en L. MÖLL, “Die elterliche Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern”, FamRZ 2011, (765) 767. 
2905

 P. HUBER en L. MÖLL, “Die elterliche Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern”, FamRZ 2011, (765) 770-771 en de 
aaldaar aangehaalde verwijzingen. Volgens een eerste model (‘Antragsmodell’) behoudt de moeder alleen het ouderlijk 
gezag. De vader kan het gezamenlijk gezag vragen. De moeder kan dit binnen een bepaalde termijn weigeren, waarna de 
vader zich kan wenden tot het familiegerecht. Het tweede model (‘Widerspruchslösung’) voert een monistisch model in 
waarbij beide ouders in beginsel gezamenlijk het ouderlijk gezag verkrijgen. De moeder kan dit tegenspreken en zich alsdan 
wenden tot het familiegerecht om deze situatie te laten toetsen aan het belang van het kind. Het derde model is een 
mengeling van voorgaande modellen. De moeder behoudt alleen het ouderlijk gezag. De vader kan door afgifte van een 
zorgverklaring gezamenlijk met de moeder ouderlijk gezag verkrijgen. De moeder kan zich evenwel binnen een termijn van 
8 weken daartegen verzetten, waarna de vader zich tot het familiegerecht kan wenden dat uiteindelijk beslist over het 
belang van het kind. Alle modellen zijn aan kritiek onderhevig. Ofwel wordt vertrokken vanuit een te negatief uitgangspunt 
voor de vader ofwel wordt de moeder teveel onder druk gezet en zou het de vaststelling van de afstamming verhinderen en 
leiden tot automatische weigeringen. 
2906

 M. COESTER, “Nichteheliche Elternschaft und Sorgerecht”, FamRZ 2007, (1137) 1140-1144 en de aldaar aangehaalde 
verwijzingen; zie voorts ook P. HUBER en L. MÖLL, “Die elterliche Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern”, FamRZ 
2011, (765) 771-772; M. LÖHNIG, “Konsequenzen aus der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
zum Sorgerecht des nicht mit der Kindesmutter verheirateten Vaters”, FamRZ 2010, (338) 339-341. Volgens een eerste 



632 
 

Naar Nederlands recht kan de vader2907 die nooit het gezag heeft uitgeoefend bij weigering tot 

medewerking door de moeder2908 steeds de rechtbank vragen hem te belasten met het gezag2909 of 

het gezamenlijk gezag2910 op te leggen (art. 1:253c en 1:253e BW). Bij het verzoek wordt het klem- en 

verlorencriterium alsook het belang van het kindcriterium toegepast (art. 1:253c, tweede lid BW). De 

Nederlandse wetgever wilde met dit criterium het gezamenlijk gezag buiten een 

geïnstitutionaliseerde relatie bevorderen.2911 In het Duitse recht wordt een vergelijkbare oplossing 

gesuggereerd (zie vorige alinea). In het Engelse recht kan een buitenhuwelijkse vader verzoeken 

ouderlijke verantwoordelijkheden bij wege van rechterlijke beslissing toe te kennen (‘parental 

responsibility order’2912 of ‘residence order’2913). De toekenning van ouderlijke verantwoordelijkheden 

aan een ongehuwde vader zonder de toestemming van de moeder wordt aanzien als een ‘stamp of 

approval’ voor de vader.2914 Het is volgens de hoven en rechtbanken in het belang van het kind dat 

                                                                                                                                                                                     
model moet ouderlijk gezag krachtens de wet gezamenlijk aan beide ouders toekomen zonder dat de relatie tussen beide 
ouders een rol speelt. Een tweede model stelt als basis voor wettelijk gezag bij aanwijzingen van ouderharmonie. In het 
derde model is het uitgangspunt dat de moeder alleen drager is van ouderlijk gezag met een toegangsmogelijkheid tot 
gezamenlijk gezag voor de vader.  
2907

 Het verzoek tot gezamenlijk gezag kan evenwel ook uitgaan van de moeder (art. 1:253c, vijfde lid BW).  
2908

 Het verzoek tot aantekening in het gezagsregister moet immers gezamenlijk gebeuren: C. ASSER en J. DE BOER, 
Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 681-
682. Volgens sommige rechtspraak is een vervangende toestemming mogelijk gelet op art. 8 EVRM, zie: Hof ’s-
Hertogenbosch 13 januari 2004, NJF 2004, 273. 
2909

 Zie voor het criterium: HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 115; in dezelfde zin maar met toevoeging dat geen schending van 
art. 8 EVRM voorligt, in het licht van art. 8, 2

de
 lid EVRM, mede in aanmerking genomen dat ook de vader die het kind 

erkend heeft in beginsel ‘family life’ heeft met het kind, onder verwijzing naar HR 26 november 1999, NJ 2000, 85: HR 28 
oktober 2005, NJ 2006, 134. De rechter moet, in het licht van hetgeen in het belang van het kind wenselijk is, de 
mogelijkheden die ieder van de ouders aan het kind biedt of kan bieden afwegen en aan de hand daarvan te beoordelen 
aan wie van de ouders het ouderlijk gezag het best kan worden opgedragen. Bij de beoordeling moet tevens rekening 
worden gehouden met mogelijke nadelen die voor het kind verbonden kunnen zijn aan het enkele feit van een verandering 
van het ouderlijke gezag en een daarmee verband houdende wijziging van de verzorgingssituatie.  
2910

 Aangepast bij wet van 9 oktober 2008 , Stb. 2008, 410. De wet trad in werking op 28 februari 2009. Voordien werd dit 
aangenomen door de rechtspraak (HR 27 mei 2005, LJN: AS7054 recent bevestigd door HR 28 april 2006, LJN: AV0656 en HR 
28 april 2006, NJ 2006, 284 en dit op grond van strijdigheid met art. 6 en 8 EVRM; Zie hierover M.L.C.C. DE BRUIJN-LÜCKERS, 
“Eenzijdig verzoek gezamenlijk gezag binnenkort wel goed wettelijk geregeld?”, EB 2008, (83) 84-85; M.R. DE BOORDER en 
A. HEIDA, “Enkele ontwikkelingen in het gezagsrecht”, EB 2007, (181) 182).  
2911

 Dit wordt bekritiseerd vooral omdat het een situatie betreft waarin een ouder ervoor nooit ouderlijk gezag heeft gehad: 
M.L.C.C. DE BRUIJN-LÜCKERS, “Eenzijdig verzoek gezamenlijk gezag binnenkort wel goed wettelijk geregeld?”, EB 2008, (83) 
85.  
2912

 Sec. 4 (2) Children Act 1989. Het welzijn van het kind vormt hierbij de doorslaggevende overweging (Sec. 1 (3) Children 
Act 1989) (E. STEINER, “The Tensions between Legal, Biological an Social Conceptions of Parenthood in English Law” in I. 
SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage, European Family Law Series nr. 

15, Antwerpen, Intersentia, 2007, (159) 163, nr. 7). Tijdens deze procedure kan tevens het vaderschap vastgesteld worden 
door middel van bloed- of DNA-test (Sec. 20 (1) Family Law Reform Act 1969) mocht de moeder dit in twijfel trekken. Op 
grond van een parental responsability order in het voordeel van de vader kan de inschrijving van de vader in het 
geboortecertificaat worden verzocht (Sec. 10 (1A) (a) Births and Deaths Registration Act 1953).  
2913

 Sec. 8 en Sec. 10 (4) Children Act 1989. Ingeval een residence order wordt opgemaakt, wordt afzonderlijk een parental 
responsibility order opgemaakt (Sec. 12 (1) Children Act 1989). Met een residence order wordt gevraagd om het verblijf van 
het kind te bepalen bij verzoeker. Het welzijn van het kind is de determinerende overweging (cf. Sec. 1 (1) Children Act 
1989). Hier wordt het welzijnsbeginsel evenwel enkel toegepast om te beslissen bij wie het kind leeft. Dit valt te 
onderscheiden van de toepassing van het beginsel bij het verzoek tot een parental responsability order waar het voorwerp 
enkel de toekenning van ouderlijke verantwoordelijkheden is (N. LOWE, “Parental Responsabilities - National Report: 
England & Wales” in BOELE-WOELKI, BRAAT en CURRY-SUMNER (ed.), European Family Law in Action, Volume III: Parental 

Responsabilities, European Family Law series nr. 9, Antwerpen, Intersentia, 2005, 352). De residence order impliceert ook 
een exclusief beslissingsrecht over dagdagelijkse aangelegenheden (N. LOWE, “Parental Responsabilities - National Report: 
England & Wales” in BOELE-WOELKI, BRAAT en CURRY-SUMNER (ed.), European Family Law in Action, Volume III: Parental 

Responsabilities, European Family Law series nr. 9, Antwerpen, Intersentia, 2005, 143-144). 
2914

 M. FREEMAN, Understanding Family Law, London, Sweet & Maxwell, 2007, 187. De rechtspraak ontwikkelde een aantal 
criteria om te bepalen of een ongehuwde vader dragger kan worden van ouderlijke verantwoordelijkheden bij parental 
responsibility order. Gekeken wordt naar de graad van verantwoordelijkheid die de vader jegens het kind heeft 
opgenomen, de graad van hechting tussen vader en kind en de redenen waarom de vader voor dergelijke order verzoekt 
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het een vader heeft die voldoende bezorgd en geïnteresseerd is en dat hij de formele wettelijke 

status van ouder wenst te verkrijgen.2915 Soms wordt ook opgeworpen dat ouderlijke 

verantwoordelijkheden niet handelen over de toekenning van rechten aan vaders, maar veeleisende 

plichten en verantwoordelijkheden, iets dat onveranderlijk werkt in het voordeel van het kind.2916 De 

toekenning van een status gaat echter gepaard met een algemene tendens om het praktisch belang 

er van te relativeren.2917 Op het vlak van de uitoefening van het gezag zijn regelingen mogelijk. De 

overgrote meerderheid van de verzoeken worden ingewilligd.2918 Met de Welfare Reform Act 2009 

wordt de gezamenlijke registratie gestimuleerd en daarmee ook het opnemen van ouderlijke 

verantwoordelijkheden door de buitenhuwelijkse vader.2919 In de Engelse rechtsleer wordt er echter 

kritisch gereageerd gelet op het dwingende karakter van de registratie en het feit dat hierdoor het 

onderscheid tussen ouderschap en ‘ouderlijke verantwoordelijkheden’ verdwijnt. Ouderlijke 

verantwoordelijkheden moeten toekomen aan de feitelijke opvoeders. Door aan de biologische 

                                                                                                                                                                                     
(zie bv. Re H (Minors) (Local Authority: Parental Rights) (No. 3) [1991] Fam 151, 158 (CA); Zie M. VONK, Children and their 

parents. A comparative study of the legal position of children with regard to their intentional and biological parents in 

English and Dutch law in European Family Law Series nr. 20, Antwerpen, Intersentia, 2007, 75 en de aldaar aangehaalde 
referenties). Deze criteria zijn slechts uitgangspunten van de rechtbank. De criteria geven geen aanleiding tot een 
vermoeden in het voordeel van het maken van een order. Het allesoverheersende beginsel van het belang van het kind 
blijft het criterium (Sec. 1 Children Act 1989) (Re RH (a minor) (parental responsibility) [1998] 2 FCR 89, 94 (CA); Re M 

(Contact: Parental Responsibility) [2001] 2 FLR 342, FD). 
2915

 R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 7e ed., 2009, 251 en de 
aldaar aangehaalde verwijzingen. De hoven en rechtbanken hechten daarbij veel gewicht aan de aard van een parental 
responsability order, er op wijzend dat het een status geeft aan een ongehuwde vader hetgeen een gehuwde vader zou 
hebben als recht. Daarenboven wordt verdedigd dat het toekennen van een parental responsability order helpt om het 
positieve imago van de ongehuwde vader te promoten en een vitale factor in de ontwikkeling van het kind zijn eigen gevoel 
van identiteit is (Re G (A minor) (Parental Responsibility Order) [1994] 1 FLR 504, 508 en Re C and V (Contact and Parental 

Responsibility) [1998] 1 FLR 392, 397; S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford 
University Press, 2011, ed. 2, 664). 
2916

 Re C and V (Contact and Parental Responsibility) [1998] 1 FLR 397; S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, 

cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 664; Zie ook: Re S (A Minor) (Parental Responsibility) 
[1995] 3 FCR 225, 234-6 (CA).  
2917

 De hoven en rechtbanken maken duidelijk dat een parental responsibility order de vader geen algemeen recht geeft om 
zich in te mengen in de dagelijkse opvoeding van het kind. Misbruiken kunnen voorkomen worden bij toepassing van sec. 8 
Children Act 1989: S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 
2011, ed. 2, 665; Zie bijvoorbeeld WILSON J. in Re P (A Minor) (Parental Responsibility Order) [1994] 1 FLR 578, 584-6 (Fam 
Div). Soms worden er voorwaarden aan de parental responsibility order gekoppeld (bv. geen deelname aan fundamentele 
beslissingen inzake de opvoeding en de gezondheidszorg van het kind dat opgroeit bij een lesbisch paar: Re D (contact and 

parental responsibility: lesbian mothers and known father) [2006] EWHC 2 (Fam), [2006] 1 FCR 556, [89]-[91]). In enkele 
zaken wordt echter geoordeeld om geen ouderlijke verantwoordelijkheden toe te kennen ingeval die ouder geen ouderlijke 
verantwoordelijkheden uitoefent (S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford 
University Press, 2011, 2e ed., 669-670). 
2918

 M. FREEMAN, Understanding Family Law, London, Sweet & Maxwell, 2007, 184: in 2004 werden slechts 2% van alle 
verzoeken afgewezen; R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 7e ed., 
2009, 252, in 2006 waren er 7570 verzoeken waarvan er slechts 149 werden afgewezen. Omstandigheden die een 
weigering rechtvaardigen zijn o.m.: wangedrag t.a.v. het kind (zie bv. Re RH (a minor) (Parental Responsibility) [1998] 2 FCR 
89), herhaaldelijke gevangenschap (zie bv. Re P (Parental Responsibility) [1997] 2 FLR 722) en aantoonbare ongepaste en 
foutieve motieven (zie bijvoorbeeld: Re P (Parental Responsibility) [1998] 2 FLR 96; W v Ealing London Borough Council 
[1993] 2 FLR 788, in casu was het enige doel erin gelegen een adoptie te voorkomen; Re M (Contact: Parental 

Responsibility) [2001] 2 FLR 342, in casu vatte de vader de order op als zou die hem het recht geven om zich te moeien met 
de opvoeding van het kind hetgeen de zorg van het kind door de moeder zou destabiliseren en ondermijnen hetgeen in 
deze zaak van bijzonder van belang was gelet op de buitengewone behoeften van het kind) om een verzoek in te dienen. 
Ook de leeftijd en maturiteit van het kind spelen een rol. De rechtbank zal weinig geneigd zijn om een order te maken tegen 
de wensen in van een kind naarmate dit in leeftijd gevorderd is (M. FREEMAN, Understanding Family Law, London, Sweet & 
Maxwell, 2007, 186 en 190). 
2919

 Zie ook R. PROBERT, S. GILMORE en J. HERRING, “A more Principled Approach to Parental Responsability in England and 
Wales?” in J. MAIR en E. ÖRÜCÜ (eds.), Juxtaposing Legal Systems and the Principles of European Family Law on Parental 

Responsability, Antwerpen, Intersentia, 2010, (213) 219. De auteurs wijzen op een tendens in het Engelse recht naar 
ouderschap dat automatisch ouderlijke verantwoordelijkheden met zich meebrengt. 
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ouders deze dwingend toe te kennen hoewel deze ze niet noodzakelijk opnemen, wordt hier afbreuk 

aan gedaan.2920  

 

Al deze rechtsstelsels wijzen daarmee als grondslag voor ouderlijk gezag langs vaderszijde de 

geschiktheid en de oprechte wil tot het opnemen van verantwoordelijkheden enerzijds en de 

bereidheid tot samenwerking en het zoeken naar consensussen anderzijds aan. Dit laatste criterium 

lijkt in het licht van de rechtspraak van het EHRM evenwel onhoudbaar te worden. Het feit dat de 

moeder weigert, kan een teken zijn dat de verkrijging van het ouderlijk gezag strijdig is met het 

belang van het kind. Dit is echter niet noodzakelijk zo en moet beoordeeld kunnen worden door een 

rechter.  

In het Duitse recht bestaat nog een bijzondere regeling voor het geval de ouders hebben 

samengeleefd en enkel de moeder drager was van ouderlijk gezag (§ 1672 BGB). Alsdan kan de 

rechtbank verzocht worden om het ouderlijk gezag of een deel er van met toelating van de moeder 

over te dragen. Van zodra de overdracht heeft plaatsgevonden, kan de rechtbank op vraag van één 

van de ouders met toestemming van de ouders beslissen dat het ouderlijk gezag gezamenlijk 

toekomt aan beide ouders. Criterium is telkens de vraag of dit niet strijdig is met het welzijn van het 

kind.  

iii. schema 

Belgisch recht  Bestudeerde rechtsstelsels 

Vastgesteld vaderschap Vastgesteld vaderschap 

 

 V.K./Duitsland/Nederland Frankrijk 

 -Relatie tot de moeder -Tijdstip van vaststelling 

 of rechterlijke beslissing 

  

Titularisschap ouderlijk gezag [Titularisschap ouderlijk gezag] 

-Relatie tot de moeder of 

rechterlijke beslissing 

Uitoefening ouderlijk gezag Uitoefening ouderlijk gezag 

c. Ouderlijk gezag zonder afstamming 

i. gezag van een ouder en een niet-ouder 

                                                           
2920

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 593-
597. Er wordt gewezen op de dominante en controlerende positie van de moeder gelet ook op de vele uitzonderingen. 
Tevens wordt de vraag opgeworpen of de maatregel wel het doel bereikt en of niet te weinig rekening gehouden werd met 
de kwetsbare moeders en de aangetoonde wil van de buitenhuwelijkse vader. Ten slotte wordt er op gewezen dat de rol 
van de genetische vader teveel wordt beklemtoond en dit ten koste van andere wettige belangen (zie ook 673-682 en p. 
713).  
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962. Zowel naar Belgisch, Frans als Duits recht kan een niet-ouder geen titularis worden van alle 

rechten en plichten van ouderlijk gezag zonder eerst ouder te worden. In het Engelse en het 

Nederlandse recht bestaat daarentegen een regeling tot het verkrijgen van ouderlijk gezag door niet-

ouders.  

 

963. Naar Engels recht werd een bijzondere regeling voor de stiefouder zijnde de echtgenoot of 

geregistreerde partner van een ouder met ouderlijke verantwoordelijkheden uitgewerkt. De 

stiefouder kan ouderlijke verantwoordelijkheden verkrijgen door het afsluiten van een overeenkomst 

met alle dragers van ouderlijke verantwoordelijkheden of door een rechterlijke beslissing (Sec. 4A 

Children Act 1989). Verder kan een persoon die mee instaat voor de opvoeding van het kind, onder 

voorwaarden, verzoeken om een verblijfsbevel (‘(enhanced) residence order’). Hiermee kan de 

rechter bepalen bij wie het kind leeft. Deze regelingen worden verder besproken in hoofdstuk 5. 

 

Het Nederlandse recht kent een volwaardige regeling van gezag van een ouder met een niet-ouder. 

Deze regeling kan zowel van rechtswege als krachtens een rechterlijke beslissing geactiveerd worden. 

Gezag van een ouder met een niet-ouder ontstaat van rechtswege ingeval het kind geboren wordt 

staande hun huwelijk of geregistreerd partnerschap en het niet tevens in familierechtelijke 

betrekking staat tot een andere ouder (art. 1:253sa BW)2921. De geïnstitutionaliseerde relatie met de 

moeder is alsdan de grondslag voor de vestiging van ouderlijk gezag. Het artikel werd samen met art. 

1:253aa BW bij wet van 4 oktober 2001 (Stb. 468) ingevoerd. De tekst werd geslachtsneutraal 

gehouden. Beoogd worden de kinderen die vaderloos zijn op het tijdstip van geboorte en die 

geboren zijn tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap van de moeder en een andere vrouw 

of een man.2922 Op een gelijkslachtig paar gevormd door twee mannen is art. 1:253sa, eerste lid BW 

niet van toepassing, aangezien een kind niet staande hun huwelijk/geregistreerd partnerschap van 

beide wordt geboren.2923 De wetgever ging er van uit dat gelet op het feit dat partners hun relatie 

hebben geformaliseerd, deze relatie een duurzaam karakter heeft. Ingeval binnen deze 

geformaliseerde relatie een kind wordt geboren dat niet in familierechtelijke betrekking staat tot de 

andere ouder, dan mag er van uit worden gegaan dat de geregistreerde partners beiden duurzaam 

de verantwoordelijkheid voor dit kind willen dragen. Bovendien is het in het belang van het kind dat 

deze verantwoordelijkheid vanaf de geboorte juridische erkenning krijgt.2924 Het huwelijk wordt ook 

genoemd als geformaliseerde relatie, maar heeft hier uiteraard enkel relevantie voor zover het een 

huwelijk van personen van gelijk geslacht betreft. Dit was een logisch gevolg van de wetgeving inzake 

de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht.2925 Ingeval na de geboorte 

een erkenning of een gerechtelijke vaststelling van vaderschap alsnog plaatsvindt, dan zal de vader 

                                                           
2921

 Het gezamenlijke gezag van een ouder en een niet-ouder wordt als gezamenlijk ouderlijk gezag aangemerkt, tenzij uit 
een wettelijke bepaling het tegendeel voortvloeit (art. 1:245, eerste lid BW).  
2922

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 704. Bij de invoering van deze bepaling beoogde de wetgever vooral de situatie van de 
duomoeders. De Nederlandse wetgever heeft het voor hen onnodig bezwaarlijk geacht de weg van 1:253t BW te moeten 
volgen, mits tussen hen een geregistreerd partnerschap of huwelijk – zijnde duurzame, geformaliseerde en naar buiten 
kenbare relaties – bestaat (C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 

Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 704-705). 
2923

 M.J.A. VAN MOURIK en A.J.M. NUYTINCK, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, in 

studiereeks Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, vierdedruk, 2009, 233-234. 
2924

 Nota naar aanleiding van het Verslag, Kamerstukken II 1999/2000, 27 047, nr. 5, 2.  
2925

 Memorie van Toelichting, Kamerstukken II, 1999/2000, 27 047, nr. 3, 5; Memorie van Toelichting, Kamerstukken I 
2000/01, 27 047, nr. 249b, 1.  
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het ouderlijk gezag niet uitoefenen. Gezagsuitoefening met meer dan twee personen is niet mogelijk. 

Bovendien kan de vader evenmin in rechte om een gezagswijziging vragen.2926 

Indien het gezag over een kind bij één ouder berust, kan de rechtbank op gezamenlijk2927 verzoek van 

deze ouder en een niet-ouder2928 die in een nauwe persoonlijke betrekking2929 tot het kind staat, hen 

gezamenlijk met het gezag over het kind belasten, tenzij gegronde vrees bestaat, mede in het licht 

van de belangen van een andere ouder2930, dat bij de inwilliging de belangen van het kind zouden 

worden verwaarloosd2931 (art. 1:253t, 1ste en derde lid BW2932). Deze regeling heeft als grondslag het 

feitelijk gezinsleven.2933 Het werd in het belang van het kind geacht om de positie van de sociale 

ouder te verduidelijken.2934 De nieuwe regeling beoogt dan ook in het bijzonder het feitelijk of sociaal 

ouderschap te erkennen en te beschermen.2935 Ingeval het kind twee ouders heeft, dan gelden als 

bijkomende voorwaarden (art. 1:253t, tweede lid BW):  

a. dat de verzoekers op de dag van het verzoek gedurende ten minste een aaneengesloten 

periode van een jaar onmiddellijk voorafgaand aan het verzoek gezamenlijk de zorg voor het 

kind hebben gehad2936; 

                                                           
2926

 M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5
de

 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 
352. Wel bepleit de rechtsleer een analogische toepassing van art. 1:253v, derde lid BW ingeval overeenkomstig art. 1:253n 
BW de moeder dan wel haar echtgenoot of geregistreerde partner een verzoek tot beëindiging van het gezamenlijke gezag 
inleiden zodat de vader als volwaardige medespeler in de procedure betrokken wordt: C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding 

tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 705. 
2927

 M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5
de

 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 
354.  
2928

 De niet-ouder kan geen rechtspersoon zijn (art. 1:253t, vierde lid BW). De ouder en de niet-ouder dienen niet van 
verschillend geslacht te zijn. Het vormt evenmin een beletsel dat er tussen hen een familierechtelijke betrekking bestaat 
(bv. broer of zus). Zie bijvoorbeeld: Hof ’s-Hertogenbosch 31 januari 2006, RFR 2006, 63, EB 2006/5, 112 e.v., in casu 
gezamenlijk gezag van ouder en grootouder; Rb. Dordrecht 13 januari 1999, FJR 1999, No. 50, 107, in casu gezamenlijk 
gezag van vader en de broer van de vader, aangezien het kind sinds de dood van de moeder bij laatstgenoemde en zijn 
vrouw verbleef. 
2929

 Hieronder wordt ‘family life’ in de zin van art. 8 EVRM bedoeld. Uit het feit dat er een gezamenlijk verzoek door de 
ouder en diens partner wordt gedaan, mag in het algemeen afgeleid worden dat een zodanige betrekking bestaat (Memorie 
van Toelichting, Kamerstukken II 1993/94, 23 714, nr. 3, 7; C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 707 en de aldaar aangehaalde 
verwijzingen). 
2930

 De belangen van het kind blijven echter voorop staan (HR 13 juli 2001, NJ 2001, 514). 
2931

 Het verzet van de andere ouder of het kind al is dit twaalf jaar tegen het gezamenlijke gezag, zijn op zich geen 
zelfstandige grond van afwijzing, al kunnen zij de bedoelde gegronde vrees voor verwaarlozing van de belangen van het 
kind wekken (C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en 

Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 708). Ingeval daarentegen een kind in een zeer ernstig loyaliteitsconflict komt, dan 
kan aan de maatstaf voldaan zijn (Zie bijvoorbeeld: Rb. Zutphen 18 december 2001, EB 2003, 43). Verder is het goed lopen 
van een omgangsregeling met de andere ouder die bezwaar maakt, noch het juist niet goed lopen daarvan, op zichzelf 
genoeg reden voor afwijzing van het verzoek (HR 13 juli 2001, NJ 2001, 514; Hof Arnhem 2 mei 2000, FJR 2000, 81). 
2932

 Ingevoerd bij wet van 30 oktober 1997 (Stb 506). 
2933

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 706 en de aldaar aangehaalde referenties; De bescherming van art. 8 EVRM gaat evenwel niet zo 
ver dat het enkele feit dat er tussen een niet-ouder en een kind ‘family life’ bestaat, de niet-ouder aan art. 1:253t BW een 
recht op gezamenlijk gezag kan ontlenen (Hof Arnhem 18 oktober 2005, LJN AU4705). Er is evenwel ook rechtspraak die van 
oordeel is dat een lesbische meemoeder alleen een verzoek tot gezamenlijk gezag kan indienen (M.L.C.C. DE BRUIJN-
LÜCKERS, “Eenzijdig verzoek gezamenlijk gezag binnenkort wel goed wettelijk geregeld?”, EB 2008, (83) 86 en de aldaar 
aangehaalde referenties). 
2934

 Kamerstukken Tweede Kamer 1995-1996, 23714, No. 6, 3. 
2935

 M.J.A. VAN MOURIK en A.J.M. NUYTINCK, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, in 

studiereeks Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, vierde druk, 2009, 205. 
2936

 Hiermee wordt de eis van het bestaan van een nauwe persoonlijke betrekking nader ingevuld (M.J.C. KOENS en A.P.M.J. 
VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5

de
 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 354). De rechter kan 

niettemin oordelen dat niettegenstaande dit jaar verzorging, de niet-ouder niet in een nauwe persoonlijke betrekking staat 
tot het kind. Van groot belang is hoe het kind de relatie ervaart (C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van 
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b. dat de verzoekende ouder op de dag van het verzoek gedurende ten minste een 

aaneengesloten periode van drie jaren alleen met het gezag belast is geweest.2937  

 

Het Nederlandse recht worstelt met het probleem dat men aan de ene kant de rol van de juridische 

ouders wenst te versterken, terwijl men aan de andere kant ook de rol van de (nieuwe) partner van 

een ouder wil versterken. 2938 Doordat slechts twee personen naar Nederlands recht titularis kunnen 

zijn van ouderlijk gezag, moeten er keuzen gemaakt worden. Om die reden wordt gepleit om een 

regeling in te voeren die toelaat dat derden naast de ouders bepaalde bevoegdheden van ouderlijk 

gezag kunnen verkrijgen.2939   

ii. recht op persoonlijk contact 

964. Naar Duits, Frans en Belgisch recht worden bepaalde personen in het bijzonder aangewezen 

als omgangsgerechtigden. Dit zijn inzonderheid grootouders, broers en zussen in het Duitse (§ 

1685(1) BGB) en het Franse recht2940 (art. 371-4 C.civ.) en de grootouders in het Belgische recht (art. 

375bis, eerste lid BW). In het Franse recht geldt dit ook voor de halfbroers en halfzussen (art. 371-4, 

tweede lid C.Civ.).  

 

Het Engelse recht somt alle titularissen voor een contact order uitdrukkelijk op.2941 Een kind met 

voldoende onderscheidingsvermogen kan met toelating van de rechtbank (Sec. 10 (8) Children Act 

1989) zelf een verzoek indienen. Ook een ouder, voogd, een stiefouder met ouderlijke 

                                                                                                                                                                                     
het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 707 met vergelijkende verwijzing naar 
HR 23 juni 1995, NJ 1996, 17, met noot JDB inzake de ‘sociale vader’). 
2937

 Er wordt van uit gegaan dat na drie jaren een gezamenlijke gezagsuitoefening door beide ouders niet meer in de lijn van 
de verwachtingen ligt. Niet vereist is dat deze periode van drie jaar volledig samenvalt met de periode van één jaar 
verzorging. Denkbaar is dat aan het verzoek een gezamenlijk gezag met een andere partner is voorafgegaan (C. ASSER en J. 
DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 
2006, 707). De termijnen zijn dezelfde als bij adoptie (art. 1:228, eerste lid BW). De termijn geldt zelfs ingeval de andere 
ouder instemt met het verzoek (Memorie van Toelichting, Kamerstukken II, 1993/94, 23 714, nr. 3, 13). 
2938

 Bij wet van 30 oktober 1997, Stb. 1997, 507, werd het beginsel van gezamenlijk gezag na echtscheiding ingevoerd. Dit 
zette een tendens in naar meer betrokkenheid van de juridische ouders bij de opvoeding. Inmiddels kan ook een ouder 
vragen (opnieuw) belast te worden met het gezag of gezamenlijk belast te worden met het gezag (art. 1:253o BW); Zie 
hierover ook: L. PUNSELIE, “Geen verantwoordelijkheid nemen, dan geen gezag!”, FJR 2005, 161. De auteur wijst niettemin 
op het arrest HR 18 maart 2005, LJN AS8525 alwaar werd geoordeeld dat daar waar een ouder om welke reden dan ook 
geen verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van een kind neemt, geen plaats is voor gezag. 
2939

 M. VONK, “Enige overdenkingen bij de voorgestelde wijziging van art. 1:253o en de positie van de opvoeder niet-
ouder”, FJR 2005, (34) 38-39 en de aldaar aangehaalde verwijzingen.  
2940

 In het Franse recht is er sprake van het onderhouden van “persoonlijke relaties”. Hieronder worden zowel een 
bezoekrecht als een verblijfsrecht bedoeld.  
2941

 Het is opgevat als een recht van het kind: M. FREEMAN, Understanding Family Law, 1
e
 ed., London, Sweet & Maxwell, 

2007, 191 en 232; Dit is evenwel betwist, zie R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet 
& Maxwell, 7e ed., 2009, 243 en 274 en verder R. PROBERT, S. GILMORE en J. HERRING, “A more Principled Approach to 
Parental Responsability in England and Wales?” in J. MAIR en E. ÖRÜCÜ (eds.), Juxtaposing Legal Systems and the Principles 

of European Family Law on Parental Responsability, Antwerpen, Intersentia, 2010, (213) 225. De Engelse rechters zouden 
met het concept ‘recht’ het moeilijk hebben in de context van Sec. 1(1) waar het welzijn van het kind moet primeren. Een 
persoon kon niet gedwongen worden om contacten te onderhouden met het kind. Evenmin kon het kind daartoe 
gedwongen worden (R. PROBERT, S. GILMORE en J. HERRING, “A more Principled Approach to Parental Responsability in 
England and Wales?” in J. MAIR en E. ÖRÜCÜ (eds.), Juxtaposing Legal Systems and the Principles of European Family Law 

on Parental Responsability, Antwerpen, Intersentia, 2010, (213) 225-226 en de aldaar aangehaalde verwijzingen). De 
regering vond dit potentieel schadelijk en gevaarlijk (M. FREEMAN, Understanding Family Law, 1

e
 ed., London, Sweet & 

Maxwell, 2007, 233 en de aldaar aangehaalde referenties). De Adoption and Children Act 2006 voegt niettemin een Sec. 
11A t.e.m. 11P in de Children Act 1989 in m.b.t. instructies en voorwaarden inzake contact alsook met dwangmaatregelen 
t.a.v. de persoon die weigert het vonnis dat het omgangsrecht toekent, na te leven. Een dwangmaatregel kan niet getroffen 
worden t.a.v. een persoon jonger dan 18 jaar (Sec. 11K (2) Children Act 1989) en de rechter moet rekening houden met het 
welzijn van het kind (Sec. 11L (7) Children Act 1989).  
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verantwoordelijkheden, de persoon in wiens voordeel een residence order werd gemaakt, de 

echtgenoot of geregistreerde partner van een ouder, de persoon bij wie het kind ten minste drie 

jaren heeft geleefd en iedere andere persoon die toelating daartoe heeft gekregen van een persoon 

met ouderlijke verantwoordelijkheden (Sec. 10 Children Act 1989) kunnen het verzoek indienen. 

Grootouders en nauwe verwanten worden aldus niet in het bijzonder aangewezen, tenzij zij voor het 

kind zorg hebben gedragen en om die reden vallen onder één van de vernoemde categorieën.2942 

Niet of het kind het contact wil, maar wel wat in zijn belang is, is daarbij doorslaggevend.2943 Er 

bestaat zelfs geen wettelijk vermoeden dat de rechtbank een order moet maken dat toelaat dat het 

kind gelijke tijden of zelfs enige tijd bij elke ouder zou moeten doorbrengen.2944 In de rechtspraak 

wordt nochtans in het algemeen aangenomen dat het in het belang van het kind is contacten te 

onderhouden met zijn beide ouders tenzij er goede redenen zijn om dit niet te doen.2945 

In het Franse recht wordt de omgang tussen broers en zussen en tussen halfbroers en halfzussen 

geacht in het belang van het kind te zijn (art. 371-5 C.Civ. en 371-4 C.Civ.). 2946 Bovendien kan enkel 

het belang van het kind de uitoefening van het recht op persoonlijk contact met de grootouders 

verhinderen (art. 371-4 C.Civ.).2947 In de Franse rechtsleer wordt gepleit om een apart statuut in te 

schrijven voor personen die het dagelijkse leven met het kind hebben gedeeld en met wie deze een 

nauwe affectieve band heeft ontwikkeld.2948 In alle andere gevallen en hoger genoemde 

rechtsstelsels moet het recht op persoonlijk contact het belang van het kind dienen (positief 

welzijnscriterium). In het Belgische recht is dit niet geheel duidelijk (Supra, deel I, nr. 437).  

965. Naar Duits recht hebben ook alle personen die daadwerkelijk verantwoordelijkheid dragen of 

hebben gedragen over het kind (sozial-familiäre Beziehung) een recht op persoonlijk contact met dit 

kind, voor zover dit het welzijn van het kind dient2949 (§ 1685 BGB).2950 Luidens § 1626 (3) BGB is het 

in het welzijn van het kind dat het contacten onderhoud met personen met wie het banden heeft die 

zijn ontwikkeling bevorderen. Daadwerkelijk gedragen verantwoordelijkheid wordt vermoed ingeval 

                                                           
2942

 R. PROBERT, S. GILMORE en J. HERRING, “A more Principled Approach to Parental Responsability in England and 
Wales?” in J. MAIR en E. ÖRÜCÜ (eds.), Juxtaposing Legal Systems and the Principles of European Family Law on Parental 

Responsability, Antwerpen, Intersentia, 2010, (213) 227. 
2943

 R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 2009, 7de ed., 284. 
2944

 Re S (Contact: Promoting Relationship With Absent Parent) [2004] EWCA Civ 1; Re L; Re V; Re M; Re H (Contact: 

Domestic Violence) [2000] 2 FLR 334, CA. 
2945

 R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 2009, 7de ed., 285 en de 
aldaar aangehaalde verwijzingen.  
2946

 CA Rennes 8 januari 2001, Juris-Data n° 136245; CA Pau 5 juli 2000, Juris-Data 122459.  
2947

 Het persoonlijk contact tussen grootouders en kleinkind dient in beginsel het belang van het kind. Het tegendeel moet 
bewezen worden (A. GOUTTENOIRE, "Autorité parentale" in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, 
Parijs, Dalloz, 2010, (772) 783, nr. 232.54). Het behoud van het psychologisch evenwicht van het kind of de systematische 
weigering van de kleinkinderen of het onstabiele en gewelddadig karakter van de grootouders kunnen argumenten vormen 
tegen de toekenning van een persoonlijk contact (A. GOUTTENOIRE, "Autorité parentale" in P. MURAT (ed.), Droit de la 

famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (772) 784-785, nr. 232.54 met verwijzing naar Cass. 13 december 
1989, Bull. civ. I, n° 389; Defrénois 1990, obs. J. MASSIP; CA Bourges 30 september 2002, Juris-Data n° 190324; CA Lyon 14 
maart 2000, RJPF 2000, p. 18, comm. P. Berthet). 
2948

 A. GOUTTENOIRE, "Autorité parentale" in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (772) 786-787, nr. 232.62 en de aldaar aangehaalde verwijzing.  
2949

 “Positive Kindeswohldienlichkeit”. Het welzijn van het kind moet vastgesteld worden alvorens de rechtbank een 
omgangsrecht kan bevelen. Uit de verwantschap volgt geen vermoeden (U. WANITZEK, “Die Rechtsprechung zum Recht der 
elterlichen Sorge und des Umgangs seit 2006”, FamRZ 2008, (934) 945 en de aldaar aangehaalde verwijzingen). Sommige 
rechtspraak is van oordeel dat het minderjarige kind vooraf gehoord moet worden alvorens een beslissing getroffen kan 
worden: zie bv. OLG Hamm 16 december 2008 – II-2 UF 195/08, FamRZ 2009, 996. 
2950

 Ingevoerd bij wet van 23 april 2004 (BGBI I 598) in navolging van het arrest BVerfG 9 april 2003, BVerfGE 108, 82 ; 
FamRZ 2003, 816 en NJW 2003, 2151. Het moet handelen om daadwerkelijk opgenomen verantwoordelijkheden: BVerfG 20 
september 2006, FamRZ 2006, 1661. 
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deze persoon gedurende lange tijd in gezamenlijk huishoudelijk verband met het kind heeft 

samengewoond (§ 1685 (2) BGB). Onder personen die daadwerkelijk verantwoordelijkheid hebben 

gedragen worden o.a. de lesbische meemoeder2951, stief- en pleegouders en personen die enige tijd 

met een ouder feitelijk hebben samengeleefd bedoeld.2952 In het Duitse recht vormt het recht op 

persoonlijk contact een toegelaten inbreuk op het grondwettelijk recht van de ouders.2953 Het 

Nederlandse en Belgische recht kennen een gelijkaardige regeling. Andere personen dan ouders 

kunnen de rechtbank verzoeken om een omgangsregeling ingeval ze een nauwe persoonlijke 

betrekking2954 (art. 1:377a, eerste lid BW)2955 of een bijzondere affectieve band (art. 375bis, tweede 

lid BW) hebben met het kind. In tegenstelling tot het Duitse recht, wordt naar Nederlands recht het 

verzoek in beginsel ingewilligd. Slechts indien er indicaties bestaan die er op wijzen dat het 

omgangsrecht strijdig is met het belang van het kind2956, kan de rechter het verzoek afwijzen.2957 In 

het Belgische recht is niet duidelijk of het positieve dan wel de negatieve beoordeling van het belang 

van het kind geldt (Supra, deel I, nr. 437).  

 

                                                           
2951

 OLG Karlsruhe 16 november 2010, 5 UF 217/10, FamRZ 2011, 1155; Dit geldt ook voor de stiefouder: OLG Hamm 9 
november 2010, II-2 WF 201/10, FamRZ 2011, 1154. 
2952

 D. SCHWAB, Familienrecht, 18 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 771. 
2953

 D. SCHWAB, Familienrecht, 18 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 772; De ouders dienen de omgang niet te 
aanvaarden; enkel het welzijn van het kind is van belang (KG 20 maart 2009 – 17 UF 2/09, FamRZ 2009, 1229 m Anm. D. 
Red.). Het omgangsrecht van de ouders heeft voorrang op deze omgangsrechten (BVerfG 24 juli 2006, FamRZ 2007, 335). 
Bij de beoordeling wordt nagegaan of de primaire opvoedingsverantwoordelijkheid van de ouders niet geschaad wordt (U. 
WANITZEK, “Die Rechtsprechung zum Recht der elterlichen Sorge und des Umgangs im Jahr 2010”, FamRZ 2011, (1195) 
1203 en de aldaar aangehaalde rechtspraak; U. WANITZEK, “Die Rechtsprechung zum Recht der elterlichen Sorge und des 
Umgangs im Jahr 2009”, FamRZ 2010, (1381) 1390). 
2954

 Dit is equivalent aan gezins- en familieleven bedoeld in art. 8 EVRM (S.F.M. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-
BRAND, Compendium Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2009, 240); Meerdere categorieën vallen hieronder 
zoals de biologische vader die het kind niet erkend heeft (HR 15 november 1996, NJ 1997, 42, met noot JDB; zie ook HR 5 
juni 1998, NJ 1999, 129, met noot JDB; HR 19 mei 2000, NJ 2000, 545, met noot S. WORTMANN; HR 29 september 2000, NJ 
2000, 654; HR 9 december 2005, NJ 2006, 205, met noot SFMW; HR 24 maart 2006, NJ 2006, 217; HR 21 april 2008, NJ 
2008, 555), grootouders (HR 25 juni 1993, NJ 1993, 628), andere verwanten (bv. broer of zus, zie Rb. Breda 30 mei 1991, NJ 
1992, 451, andere leden (HR 20 december 1987, NJ 1988, 281, in casu andere leden van een commune) en sociale ouders 
die een partner waren van een ouder (HR 5 december 1986, NJ 1987, 957, met noot E. ALKMENA). In de Nederlandse 
rechtsleer wordt verdedigd dat een onderscheid tussen ouders en andere personen met family life met het kind in sommige 
gevallen strijdig is met art. 14 in samenhang met art. 8 EVRM (K. BOELE-WOELKI, W. SCHRAMA en M. VONK, “National 
report: the Nederlands” in BOELE-WOELKI, BRAAT en CURRY-SUMNER (ed.), European Family Law in Action, Volume III: 

Parental Responsabilities, European Family Law series nr. 9, Antwerpen, Intersentia, 2005, 592). Voor de grootouders wordt 
dit vereiste als te streng bevonden (A. HEIDA, “Omgangsrecht voor grootouders”, EB 2006, 124-126 en de aldaar 
aangehaalde rechtspraak). Ook de potentiële relatie tussen de biologische vader en het kind valt onder omstandigheden 
onder de bescherming van art. 8 EVRM. Onderzocht dient tevens te worden of de nauwe persoonlijke betrekking inmiddels 
niet verbroken is (HR 30 november 2007, NJB 2008, 106, in casu een bekende spermadonor die met de moeder had 
afgesproken een rol te vervullen in het leven van het kind. Door een verschillende opvatting over deze rol is er ruzie 
ontstaan. De man heeft eerst alle contacten verbroken en later heeft de moeder alle contacten trachten te vermijden).  
2955

 De ratio achter het recht op contact is de instandhouding van het gezins- en familieleven tussen het kind en een andere 
persoon (kind of volwassene): M. VONK, “Parent-Child Relationships in Dutch Family Law” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions 

Between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (279) 296; S.F.M. 
WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2009, 239-240. 
2956

 Nederlands recht: zie art. 1:377a, derde lid BW (omgang zou ernstig nadeel opleveren voor de geestelijke of 
lichamelijke ontwikkeling van het kind, de betrokkene is kennelijk ongeschikt of niet in staat tot omgang, het kind van 
twaalf jaar of ouder doet ernstige bezwaren blijken of de omgang is in strijd met het zwaarwegend belang van het kind).  
2957

 Vgl. met de bevindingen van een ruimer rechtsvergelijkend onderzoek: I. SCHWENZER, “Tensions between Legal, 
Biological and Social Conceptions of Parentage” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social 

Conceptions of Parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (1) 18-19. De groep aan rechtsstelsels dat een omgangsrecht 
toekent aan derden in het belang van het kind neemt toe. Sommige Staten benoemen de band die moet bestaan nl. een 
sociaal-familiale band of personen die gehandeld hebben als ouder. Onder deze groep worden stiefouders, pleegouders, 
gewezen partners of ouders bedoeld. Deze toename wijst op de groeiende erkenning van het concept sociaal ouderschap 
aldus SCHWENZER.  
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Naar Frans recht legt de familierechter de modaliteiten van de relaties tussen het kind en de derde, 

familie of geen, vast ingeval dit strookt met het belang van het kind (art. 371-4, tweede lid C.Civ.). 

Onder deze regeling vallen o.a. pleegouders2958, stiefouders2959, personen wiens afstammingsband 

met het kind vernietigd werd2960 en zelfs een draagmoeder2961.  

In alle bestudeerde rechtsstelsels speelt de mening van het kind dat voldoende matuur is een rol bij 

de beoordeling van zijn belang bij persoonlijk contact. Naar Nederlands recht is één van de negatieve 

indicaties zelfs het verzet van een kind dat de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt (art. 1:377a, eerste lid, 

c BW). 

d. Beëindiging van het ouderlijk gezag 

966. Zowel naar Duits als naar Frans en Nederlands recht kan het ouderlijk gezag enkel beëindigd 

worden door een geslaagde betwisting van de afstammingsband, ontzetting uit het ouderlijk gezag (§ 

1666 BGB; art. 1:266 en 1:269 BW) of, ingeval de ouders gescheiden leven, door een rechterlijke 

beslissing waarbij het gezag in het belang van het kind aan één van de ouders wordt opgedragen (§§ 

1671-1672 BGB; art. 1:251a en 1:253n BW2962).  

 

Naar Frans recht kan de uitoefening van het ouderlijk gezag in hoofde van één van de ouders ook 

eindigen door een rechterlijke beslissing inzake delegatie van ouderlijk gezag (art. 377 C.Civ.).  

 

In het Nederlandse recht kan het ouderlijk gezag ook beëindigd worden door ontheffing (art. 1:266 

BW). Ontheffing kan uitgesproken worden ingeval het belang van de kinderen zich daar niet tegen 

verzet op grond dat een ouder ongeschikt of onmachtig is zijn plicht tot verzorging en opvoeding te 

vervullen (art. 1:266-1:268 BW).2963  

Het Engelse recht laat enkel toe dat het gezag van een ongehuwde vader die ouderlijke 

verantwoordelijkheden heeft verkregen door een rechterlijke beslissing of een overeenkomst met de 

moeder beëindigd wordt door een rechterlijke beslissing (Sec. 4 (3) Children Act 1989).2964 Bij de 

beslissing tot beëindiging is het welzijn van het kind (Sec. 1 (1) Children Act 1989) de determinerende 

overweging.2965
 Enkel de overdracht van het ouderschap2966 kan naar Engels recht er toe leiden dat 
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 Cass. 20 maart 1979, D. 1979, IR p. 431; Cass. 1 december 1982, Bull. civ. I, n°346; D. 1983, IR p. 143. 
2959

 Zie bijvoorbeeld : CA Aix-en-Provence 12 maart 2002, D. 2003, 1528, noot CADOU; TGI Briey 21 oktober 2010, D. 2010, 
2649, obs. I. GALLMEISTER; AJ fam. 2010, 540, note F. MILOUDI en voor een bespreking: J. HAUSER, “Chronique. Personnes 
et droits de la famille”, RTD civ. 2011, (97) 118-119. 
2960

 Cass. 18 mei 2005, n° 02-16.336, Bull. civ. I, n° 211; AJ fam. 2005, p. 321; D. 2005, p. 2125, J.-J. LEMOULAND; CA Paris 16 
december 1976, D. 1977, jur. P. 133, note J. MASSIP; CA Rennes 11 mei 2000, Juris-Data n° 120016. 
2961

 CA Paris 19 februari 1988, RTD civ. 1988, p. 328, obs. J. RUBELLIN-DEVICHI.  
2962

 Daarbij hanteert de Hoge Raad het ‘klem of verloren’ –criterium: er moet sprake zijn van zodanig ernstige 
communicatieproblemen tussen de ouders dat het kind klem of verloren dreigt te geraken tussen de ouders en niet te 
verwachten is dat daarin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering komt (HR 10 september 1999, NJ 2000, 20). Zie wat 
de toepassing ervan betreft bij de beëindiging van het gezag van een ouder en een niet-ouder: Hof ‘s Gravenhage 7 
september 2005, LJN AU2911. 
2963

 Zie uitgebreid: C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en 

Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 746-755. 
2964

 Ingeval een residence order werd opgemaakt in het voordeel van de buitenhuwelijkse vader, kunnen de ouderlijke 
verantwoordelijkheden slechts beëindigd worden ingeval de residence order zelf eindigt (Sec. 12 (4) Children Act 1989). De 
beëindiging van de residence order leidt echter op zich niet tot de intrekking van ouderlijke verantwoordelijkheden (M. 
FREEMAN, Understanding Family Law, London, Sweet & Maxwell, 2007, 183). 
2965

 M. VONK, Children and their parents. A comparative study of the legal position of children with regard to their 

intentional and biological parents in English and Dutch law in European Family Law Series nr. 20, Antwerpen, Intersentia, 
2007, 75 en de aldaar aangehaalde referenties. De beginselen die van toepassing zijn bij een verzoek tot beëindiging 
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de moeder en de gehuwde vader2967 hun ouderlijke verantwoordelijkheden volledig verliezen. Wel is 

het mogelijk dat door rechterlijke beslissingen (orders) hun ouderlijke verantwoordelijkheden 

worden beperkt.2968 Het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde vaders wordt in de Engelse 

rechtsleer soms als discriminerend bestempeld.2969  

 

Naar Belgisch recht wordt een opdeling gemaakt tussen het titularisschap en de uitoefening van het 

ouderlijk gezag. Het titularisschap kan beëindigd worden door een geslaagde betwisting van de 

afstammingsband of door ontzetting van het ouderlijk gezag (art. 32-33 Jeugdbeschermingswet). De 

rechter kan bij gescheiden levende ouders, op verzoek, de exclusieve uitoefening van het ouderlijk 

gezag aan één van beide toekennen (art. 374, § 1 BW).  

e. Ontwikkelingen in de verhouding ouderschap en ouderlijk gezag 

967. De gezagsregeling in Nederland is zonder meer complex te noemen.2970 Een Nederlandse 

auteur verdedigt de loskoppeling van ouderschap en ouderlijke verantwoordelijkheden in niet-

geïnstitutionaliseerde relaties vanuit de idee dat het nemen van verantwoordelijkheid voor een kind 

ook verantwoordelijkheid nemen is voor het leefmilieu waarin het kind zal opgroeien. Huwelijk en 

geregistreerd partnerschap vragen volgens deze auteur een bewuste keuze voor het nemen van 

verantwoordelijkheid voor elkaar en bieden een duidelijk kader voor het vormgeven van deze 

verantwoordelijkheid, ook in het geval de relatie eindigt in een (echt)scheiding. Terzake wordt 

gewezen op de bijdrageplicht, het vermogensstelsel, de alimentatieplicht, enz. Dit is niet 

(noodzakelijk) het geval bij niet-geïnstitutionaliseerde relaties. De auteur benadrukt dat als de 

automatische binding ouderschap met ouderlijke verantwoordelijkheden ingevoerd wordt, elke 

prikkel zal wegvallen om na te denken over het vormgeven van de ouderlijke verantwoordelijkheid in 

goede én slechte tijden.2971  

 

Ook de Engelse rechtsleer vindt de regeling inzake juridisch ouderschap en ouderlijke 

verantwoordelijkheden van het Engelse recht complex, maar ervaart dit als positief. De complexe 

regeling biedt erkenning aan het genetische ouderschap, alsook aan de belangrijke rol die sociale 

ouders spelen in het leven van het kind. In een sociale context waar gezinsleven, inclusief 

ouderschap, in toenemende mate vergankelijk is, is deze flexibiliteit in de ouder-kindregeling volgens 

hen een grote troef. Niettegenstaande de grote wisselingen in de familiale omgeving van het kind, is 

                                                                                                                                                                                     
werden nader bepaald in de zaak –Re P (Terminating Parental Responsability) [1995] 1 FLR 1048, 1050-54 (Fam Div). De 
beëindiging kan enkel overwogen worden op basis van zeer stevige gronden, met een vermoeden van continuïteit eerder 
dan van beëindiging (M. FREEMAN, Understanding Family Law, London, Sweet & Maxwell, 2007, 183). 
2966

 N. LOWE, “Parental Responsabilities - National Report: England & Wales” in BOELE-WOELKI, BRAAT en CURRY-SUMNER 
(ed.), European Family Law in Action, Volume III: Parental Responsabilities, European Family Law series nr. 9, Antwerpen, 
Intersentia, 2005, 56-57; De overdracht gebeurt door een parental order (of een order bedoeld in Sec. 30 Human 
Fertilisation and Embryology Act 1990) of een adoption order (Sec. 12(3) Adoption Act 1976).  
2967

 De ratio daarachter is dat ouderschap een levenslange verbintenis is en niet eenvoudigweg overgedragen kan worden 
aan de Staat: S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, 
ed. 2, 709. 
2968

 M. VONK, Children and their parents. A comparative study of the legal position of children with regard to their 

intentional and biological parents in English and Dutch law in European Family Law Series nr. 20, Antwerpen, Intersentia, 
2007, 72-73 en de aldaar aangehaalde referenties. 
2969

 M. FREEMAN, Understanding Family Law, London, Sweet & Maxwell, 2007, 183.  
2970

 Vgl. M. VONK, “Parent-Child Relationships in Dutch Family Law” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, 

Biological and Social Conceptions of Parentage, European Family Law Series nr. 15, Antwerpen, Intersentia, 2007, (279) 306; 
Zie voor “Het grote gezag-schema” reeds in 2002: A. NUYTINCK, “De complexiteit van de gezagsregeling”, FJR 2002, (190) 
191.  
2971

 E.C.C. PUNSELIE, “Kinderen van (ex-)samenwonenden, FJR 2007, (272) 274-276. 
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het Engelse recht op die manier in staat om een positieve ondersteuning te bieden aan de 

kernrelaties van het kind.2972 De angst wordt echter uitgedrukt dat met de recente hervorming van 

het registratiesysteem dit voordeel verloren gaat omdat ouderlijke verantwoordelijkheden hun 

afzonderlijke ‘identiteit’ als wettelijk mechanisme om wettelijke erkenning en ondersteuning te 

bieden aan zij die zich daadwerkelijk inzetten voor de opvoeding van een kind verliest. Het wordt niet 

meer dan een wettelijk instrument om een sterke ouderlijke status te geven, in de meeste gevallen, 

aan een ongehuwde vader in de hoop en te stimuleren ouderlijke verantwoordelijkheden op te 

nemen.2973 

2. De grondslagen van het afstammingsrecht 

a. Langs moederszijde 

968. In het Duitse (§ 1591 BGB) en Nederlandse (art. 1:198 BW) recht geldt, net als in het 

Belgische recht2974, de mater semper certa est-regel.2975 Naar Engels recht geldt strikt genomen deze 

regel niet, maar ontstaat moederschap evenzeer vanaf het tijdstip van geboorte van rechtswege.2976 

Het moederschap staat in deze rechtsstelsels steeds vast op tijdstip van geboorte. Moeder is in alle 

gevallen de vrouw die van het kind is bevallen.2977 Het moederschap wordt steeds geregistreerd (§ 21 

                                                           
2972

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 713; 
In dezelfde zin: M. FREEMAN, Understanding Family Law, 1

e
 ed., London, Sweet & Maxwell, 2007, 164 met verwijzing naar 

BAINHAM, 1999b, 27: “the question [is] not wether to prefer the genetic or social parent but how to accommodate both on 

the assumption that they both have distinctive contributions to make to the life of the child”.  
2973

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 713. 
De auteurs geven ook aan dat het beeld veranderd is van een overweldigend positief beeld van de moeder als natuurlijk 
toegewijd samen met het negatieve beeld van ongehuwde vaders als gevaarlijk en onverantwoordelijk naar 
veronderstellingen m.b.t. de waarde van het genetische vaderschap tesamen met achterdocht over de tegenwerkende 
moeder. 
2974

 Het is onduidelijk of de mater semper certa est-regel wel geldt in België bij het lezen van de studie van C. FORDER en K. 
SAARLOOS, “The establishment of parenthood. A story of successful convergence?” in Maastricht Faculty of Law Working 

Paper 2007/1, http://www.unimaas.nl/maastrichtworkingpapers, 27. Naar Belgisch recht ontstaat het moederschap maar 
pas na registratie in de geboorteakte (art. 312, eerste lid BW), terwijl dit in het Engelse, Duitse en Nederlandse recht 
ontstaat zelfs zonder registratie in de geboorteakte. In het Belgische recht is de registratie, in tegenstelling tot het Franse 
recht, wel verplicht. Vast staat dat volgens een strikte lezing van art. 312, § 1 BW dat het moederschap niet ex lege 
ontstaat.  
2975

 Duitse recht: T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 661. Vgl. met de bevindingen van een 
ruimer rechtsvergelijkend onderzoek: I. SCHWENZER, “Tensions between Legal, Biological and Social Conceptions of 
Parentage” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, (1) 3 alwaar vastgesteld wordt dat deze regel in veel Staten wordt toegepast waaronder ook Oostenrijk, 
Canada, China/Macau, Kroatië, Denemarken, Japan en Zwitserland.  
2976

 Ampthill Peerage Case [1977] A.C. 547, at 577; S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, 
Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 589 en de aldaar aangehaalde verwijzingen; E. STEINER, “The Tensions 
between Legal, Biological an Social Conceptions of Parenthood in English Law” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between 

Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage, European Family Law Series nr. 15, Antwerpen, Intersentia, 2007, 
(159) 160; Uit de zwangerschap volgt een onweerlegbaar vermoeden van genetisch moederschap: S. HARRIS-SHORT en J. 
MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, 2e ed., 589. Sec. 27 (1) van de Human 
Fertilisation and Embryology Act (HFEA) 1990 (zie ook Part 2, Sec. 33 HFEA 2008) bevestigt dat de moeder de vrouw is die 
van het kind bevalt in geval van medisch begeleide voortplanting. Deze regeling is ingegeven vanuit de vaststelling dat een 
vrouw een band ontwikkelt met het kind in haar baarmoeder, het eenvoudiger is te bepalen wie geboorte gaf aan het kind 
dan wie de eicel doneerde, en deze regeling eiceldonatie kan stimuleren en op die manier bijdraagt dat onvruchtbare 
vrouwen toch een kind krijgen (M. FREEMAN, Understanding Family Law, 1

e
 ed., London, Sweet & Maxwell, 2007, 165).  

2977
 Duitse recht: H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 

2007, 241-242; Dit geldt zelfs indien de moeder geen genetische band heeft met het kind: D. SCHWAB, Familienrecht. 18 
Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 519; Naar Duits recht is embryodonatie die er toe leidt dat genetisch en bio-
fysiologisch moederschap niet samenvallen echter verboden (§ 1 Embryonenschutzgesetz, zie verder hoofdstuk 4); 
Nederlandse recht: M.J.A. VAN MOURIK en A.J.M. NUYTINCK, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en 
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PStG; Sec. 7 Registration of Births and Deaths Regulations 1987; art. 1:192978 BW en art. 57, 2° BW). 

Het moederschap kan, in tegenstelling tot België, in voornoemde rechtsstelsels niet betwist 

worden.2979 Enkel een foutieve registratie kan gecorrigeerd worden.2980  

 

969. Ook in het Franse recht wordt de vrouw die van het kind bevalt aangeduid tot moeder in de 

akte van geboorte (art. 311-25 C.Civ.).2981 Deze vrouw heeft, in tegenstelling tot het Belgische recht, 

echter het recht om niet bij naam genoemd te worden in de geboorteakte (art. 57, eerste lid en art. 

326 C.Civ., ‘accouchement sous X’).2982 In het Franse recht rust het moederschap aldus niet enkel op 

de bio-fysiologische band maar ook de (impliciete) wil van de vrouw die van het kind bevalt om tot 

moeder aangewezen te worden in de akte van geboorte (zie volgend randnr.). Bij gebreke van 

aanduiding in de geboorteakte kan het moederschap ook gevestigd worden door erkenning (art. 316 

C.Civ.), een akte van bekendheid of door een rechterlijke beslissing2983 (art. 310-1 C.Civ.). Het 

gerechtelijk onderzoek naar moederschap is een vaststellingswijze die zich geheel residuair 

verhoudt.2984 Bezit van staat kan aanleiding geven tot het ontstaan van een afstammingsband ingeval 

het wordt vastgesteld door een akte van bekendheid of door een rechterlijke beslissing. Beide 

vormen van vaststelling komen slechts uitzonderlijk voor en vrijwel steeds in de hypothese waarin de 

ongehuwde vader komt te overlijden zonder het kind te hebben erkend. De anonieme bevalling 

verhindert sedert 2009 geen gerechtelijk onderzoek naar moederschap meer (art. 326 C.Civ.); het 

kind moet enkel nog een feitelijke drempel overwinnen, nl. de identiteit van de moeder 

                                                                                                                                                                                     
erfrecht, in studiereeks Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, vierdedruk, 2009, 161. Dit geldt ook ingeval het kind verwekt 
werd door middel van medisch begeleide voortplanting met gedoneerde gameten.  
2978

 Zie ook art. 43 Besluit Burgerlijke Stand, Stb. 1994/160.  
2979

 Duitse recht: D. SCHWAB, Familienrecht, 18 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 519; T. RAUSCHER, 
Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 662; Wel bestaat de mogelijkheid een vordering in te stellen tot 
vaststelling van het bestaan of niet bestaan van een ouder-kindrelatie (§ 640 (2) 1 ZPO), bijvoorbeeld bij verwisseling of 
anonieme geboorte; Vgl. met de bevindingen van een ruimer rechtsvergelijkend onderzoek: I. SCHWENZER, “Tensions 
between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological 

and Social Conceptions of Parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (1) 4, alwaar wordt vastgesteld dat dit in de overgrote 
meerderheid van Staten die de regel mater semper certa est kennen het geval is. Uitzonderingen hierop zijn naast België en 
Frankrijk o.a. Kroatië en Roemenië.  
2980

 Duitse recht: § 48 e.v. PStG; Nederlandse recht: Het betreft een vordering tot verbetering van de akte van de 
burgerlijke stand (art. 24 Besluit Burgerlijke Stand 1994). Een erkenning door de moeder is niet mogelijk noch een 
gerechtelijke vaststelling. Evenmin kan het moederschap vastgesteld in de geboorteakte vernietigd worden. Enkel door 
afstand van het moederschap, gevolgd door adoptie, kan het moederschap overgaan naar een andere vrouw: P. 
VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, Het 

hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 206. Zie 
voor een voorbeeld: Hof Leeuwarden 6 oktober 2004, LJN: AR3391 aangeh. door M. VONK, Children and their parents. A 

comparative study of the legal position of children with regard to their intentional and biological parents in English and 

Dutch law in European Family Law Series nr. 20, Antwerpen, Intersentia, 2007, 55. 
2981

 F. GRANET-LAMBRECHTS, “La filiation par procréation. Etablissement non contentieux de la filiation” in P. MURAT (ed.), 
Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (565) 568-569. 
2982

 F. GRANET-LAMBRECHTS, “Dispositions générales” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, 
Parijs, Dalloz, 2010, (546) 551, nr. 211.33 ; Deze mogelijkheid werd ingevoerd bij décret-loi van 2 september 1941. Een 
decreet van 29 november 1953 bevestigde dit recht en de wet van 6 januari 1986 voorzag in de financiële tenlasteneming 
door de service de l’aide sociale à l’enfant. Sinds de wet van 8 januari 1993 werd het opgenomen in de Code Civil (art. 341-1 
C.Civ.). Het vormt sedertdien een grond tot niet-ontvankelijkheid van een onderzoek naar moederschap. Dit werd 
aangenomen naar analogie met MBV en de anonimiteit van het donorschap hoewel de anonieme geboorte meer 
« weggomd » dan enkel de omstandigheden van verwekking en de genetische banden.  
2983

 Dit is het gerechtelijk onderzoek naar moederschap dat slechts in uitzonderlijke omstandigheden ingesteld kan worden 
zoals bij verwisseling of onderschuiving van een kind of na teruggave van het kind in licht van adoptie op voorwaarde dat 
het niet geplaatst werd met het oog op adoptie (art. 352 C.Civ.) enerzijds (Circ. 30 juni 2006, deel I, III, 2.1.2.), en de 
gerechtelijke vaststelling van het bezit van staat op vraag van elke belanghebbende anderzijds (art. 330 C.Civ.).  
2984

 Circ. 30 juni 2006, deel I, III, 2.1. 
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ontdekken.2985 Het moederschap kan naar Frans recht, net als in het Belgische recht, betwist worden. 

Bovendien geldt ook langs moederszijde (vgl. Infra, nr. 972) in het Belgische en Franse recht de 

anterioriteitsregel (zie art. 320 C.Civ.).  

 

De Duitse2986 en Engelse2987 rechtsleer staan kritisch tegenover de invoering van de anonieme 

geboorte. De vraag rijst of het middel (anonimiteit) wel het doel (daling van het aantal 

kindermoorden/sterften) dient.2988 Bovendien staat vast dat op die manier de identiteit van het kind 

wordt ontzegd en het er toe zou leiden dat veel kinderen zich verstoten voelen.2989  

Ten slotte pleit HEYVAERT voor een wilsbepaalde ouder-kindrelatie waarbij moederschap enkel 

gevestigd kan worden door erkenning of, ingeval men de mater semper-regel behoudt, een soort 

verstotingsrecht invoert.2990 

970. De dieperliggende grondslag blijft steeds de bio-fysiologische band (art. 325 C.Civ.).2991 Naar 

Frans recht wordt dit aangevuld met de wil (zie vorig randnr.). Het moederschap kan in het Franse 

recht met succes betwist worden bij gebrek aan bio-fysiologische band. Dit geldt zelfs ingeval het 

moederschap door bezit van staat vastgesteld in een akte van bekendheid werd gevestigd.2992 Ingeval 

het bezit van staat werd vastgesteld bij gerechtelijke beslissing, kan het vonnis door derdenverzet 

bestreden worden op grond van de strijdigheid met de bio-fysiologische werkelijkheid (art. 324 

C.Civ.).  

 

De wil tot vestiging van een afstammingsband door middel van erkenning of het ontstaan van bezit 

van staat vormen op zichzelf geen grondslagen, maar kunnen dit wel worden in combinatie met 

                                                           
2985

 A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions Montchrestien, 2010, nr. 876 ; In de Franse rechtsleer werd 
voordien de vraag opgeworpen of oud artikel 326 C.Civ. niet strijdig was met art. 8 en 14 EVRM, aangezien de grond louter 
berust op de wil van de betrokken vrouw en sinds de wet van 1993 de gronden tot niet-ontvankelijkheid van een onderzoek 
naar natuurlijk vaderschap werden opgeheven : F. GRANET-LAMBRECHTS, “Actions relatives à la filiation” in P. MURAT (ed.), 
Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (582) 596-598 ; V.A. GOUTTENOIRE, "Les actions relatives à 
la filiation après la réforme du 4 juillet 2005", Dr.fam. 2006, n°6 en n° 9 ; Vgl. A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, 
Parijs, Editions Montchrestien, 2010, nr. 876. 
2986

 In Duitsland wordt een discussie gevoerd over de legalisering van het bestaan van babyluiken en de invoering van de 
anonieme geboorte. Gewezen wordt op de fundamentele veranderingen in het afstammingsrecht en het personenrecht 
alsook op de gevolgen voor het persoonlijkheidsrecht op identiteit van het kind.  
2987

 M. FREEMAN, Understanding Family Law, 1
e
 ed., London, Sweet & Maxwell, 2007, 165.  

2988
 Duitse recht: H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 

2007, 266-269; Belgische recht: Vgl. G. VERSCHELDEN, “De discrete bevalling: onaanvaardbare ontwijking van ouderlijke 
verantwoordelijkheid”, T.Fam. 2009, 81-84. 
2989

 M. FREEMAN, Understanding Family Law, 1
e
 ed., London, Sweet & Maxwell, 2007, 165.  

2990
 A. HEYVAERT, “Van opgelegde opvoedingsplicht naar opvoedingsbelofte. Een nieuwsoortig gezin?” in X., “Van 

huwelijkscontract naar opvoedingsbelofte” in Verslagboek Forumdag 11 mei 2006, (18), 37-38; Vgl. BARTON and DOUGLAS 
(1995), 51, aangeh. in S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 
2011, ed. 2, 588: “The extent to wich legal recognition is given to a person’s intention or desire to be regarded as a parent, 

and to fulfil the functions of a parent, has increased over time, so that it is now the primary test of legal parentage”.  
2991

 Vgl. C. FORDER en K. SAARLOOS, “The establishment of parenthood. A story of successful convergence?” in Maastricht 

Faculty of Law Working Paper 2007/1, http://www.unimaas.nl/maastrichtworkingpapers, 7. 
2992

 Contra C. FORDER en K. SAARLOOS, “The establishment of parenthood. A story of successful convergence?” in 
Maastricht Faculty of Law Working Paper 2007/1, http://www.unimaas.nl/maastrichtworkingpapers, 10 en de aldaar 
aangehaalde verwijzingen. De auteurs zijn van oordeel dat art. 335 C.Civ. zo geïnterpreteerd moet worden dat betwisting 
enkel mogelijk is op grond van het gebrek aan bezit van staat of zijn deugdelijk karakter op tijdstip waarop de 
afstammingsband werd vastgesteld. Zie nochtans Circ. 30 juni 2006, 1

ste
 deel, II, 3.2.3 en de verwijzing door voornoemde 

auteurs aangehaald in voetnoot 18 naar J. MASSIP, Le nouveau droit de la filiation, Paris: Défrenois (2006), p. 57; Zie verder 
ook F. GRANET-LAMBRECHTS, “Actions relatives à la filiation” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-

2011, Parijs, Dalloz, 2010, (582) 610, nr. 213.321 en 613, nr. 213.364.  
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andere factoren zoals verjaring (Infra, nrs. 997 e.v.). De erkenning en het bezit van staat moeten in 

ieder geval vastgesteld zijn (zie bv. art. 310-1 C.Civ.). Een vastgestelde afstammingsband die niet 

strookt met de bio-fysiologische werkelijkheid wordt naar Belgisch en Frans recht onaantastbaar 

door bezit van staat. In het Franse recht moet dit genuanceerd worden. Bezit van staat leidt tot een 

verkorting van de termijnen en een beperking van de kring van titularissen (Infra, nr. 997 e.v.). Het is 

alsdan een grond tot behoud van een afstammingsband. In het Belgische recht is het bezit van staat 

gelet op de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof niet (in alle gevallen) een absolute grond tot 

onontvankelijkheid meer (Supra, nr. 600). HEYVAERT is echter van oordeel dat de uitdrukkelijke wil 

de grondslag moet zijn voor een ouder-kindrelatie.2993 

971. Ook ingeval medisch begeleide voortplanting wordt toegepast, blijft de grondslag de bio-

fysiologische band zelfs als zou de bio-fysiologische moeder niet de genetische moeder zijn.2994 

Ingeval de wensmoeder niet de bio-fysiologische moeder is, bestaat er in sommige rechtsstelsels de 

mogelijkheid om het ouderschap over te dragen bijvoorbeeld bij parental order of door adoptie. Dit 

wordt verder uitvoerig besproken in hoofdstuk 4.  

 

b. Langs vaderszijde 

972. Het vaderschap wordt in vrijwel alle bestudeerde rechtsstelsel op drie wijzen vastgesteld: 

1° van rechtswege door het huwelijk met de moeder; 

2° door erkenning; 

3° door een gerechtelijke beslissing; 

In het Franse recht komt daar volgende wijze bij: 

4° door bezit van staat vastgesteld in een akte van bekendheid (art. 310-1, eerste lid, art. 310-3, 

eerste lid en art. 317, eerste lid C.Civ.) 2995 of een gerechtelijke beslissing2996; 

In het Engelse en het Nederlandse recht komt daar volgende wijze bij: 

5° door adoptie. 

Dit moet genuanceerd worden wat het Engelse recht betreft. Het ouderschap naar Engels recht 

ontstaat in alle gevallen van rechtswege. Het huwelijkse vaderschap wordt geregistreerd (Births and 

Deaths Registration Act 1953). Het buitenhuwelijkse vaderschap kan geregistreerd worden (Infra, nr. 

                                                           
2993

 A. HEYVAERT, “Van opgelegde opvoedingsplicht naar opvoedingsbelofte. Een nieuwsoortig gezin?” in X., “Van 
huwelijkscontract naar opvoedingsbelofte” in Verslagboek Forumdag 11 mei 2006, (18), 37-38; Vgl. BARTON and DOUGLAS 
(1995), 51, aangeh. in S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 
2011, ed. 2, 588: “The extent to wich legal recognition is given to a person’s intention or desire to be regarded as a parent, 

and to fulfil the functions of a parent, has increased over time, so that it is now the primary test of legal parentage”.  
2994

 Vgl. C. FORDER en K. SAARLOOS, “The establishment of parenthood. A story of successful convergence?” in Maastricht 

Faculty of Law Working Paper 2007/1, http://www.unimaas.nl/maastrichtworkingpapers, 8 die nog aangeven dat naar 
Duits en Nederlands recht deze regel is ingegeven om draagmoederschapschapsconstructies te ontmoedigen.   
2995

 De ordonnantie van 4 juli 2005 heeft er een aantal vormvoorwaarden aan gekoppeld voor de rechtszekerheid en ter 
voorkoming van occulte afstammingsbanden die niet in de registers zijn ingeschreven: F. GRANET-LAMBRECHTS, “La 
filiation par procréation” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (565) 578, nr. 
212.100. 
2996

 Circ. 30 juni 2006, deel I, II, 3.  
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978). De genetische vader is van rechtswege ouder.2997 De gehuwde vader wordt vermoed de 

genetische vader te zijn hetgeen de bewijslast omkeert. In het Engelse recht wordt het vaderschap 

vastgesteld naar de noden en wensen van betrokkenen om een bewijs van de wettelijke situatie te 

bekomen.2998 In alle andere rechtsstelsels moet het ouderschap eerst overeenkomstig de wet 

vastgesteld worden alvorens het rechtsgevolgen sorteert. FORDER en SAARLOOS komen dan ook tot 

de vaststelling dat ouderschap in continentale rechtsstelsels niet afhankelijk is van materiële feiten 

zoals genetische afstamming of wil, maar van formele zoals huwelijk of formele procedures zoals 

erkenning.2999 Gelet op de nood aan een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de 

afstammingsbanden in het belang van de rechtszekerheid wordt in continentale rechtsstelsels de 

tussenkomst van een administratieve of gerechtelijke overheid vereist.3000 In continentale 

rechtsstelsels moet het ouderschap geregistreerd worden alvorens het rechtsgevolgen kan sorteren. 

De registratie biedt meteen het bewijs.  

In vrijwel alle bestudeerde rechtsstelsel geldt er ook een hiërarchie in vaststelling. De erkenning is 

ondergeschikt aan de vaststelling van rechtswege.3001 Een gerechtelijke beslissing is de meest 

residuaire wijze van vaststelling.3002 Bovendien geldt in vrijwel alle bestudeerde rechtsstelsels de 

anterioriteitsregel (of exclusiviteitsregel3003).3004 Een andere vaststelling is dat het recht van vrijwel 

                                                           
2997

 Cf. de common law: R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 7e ed., 
2009, 224.  
2998

 M. VONK, Children and their parents. A comparative study of the legal position of children with regard to their 

intentional and biological parents in English and Dutch law in European Family Law Series nr. 20, Antwerpen, Intersentia, 
2007, 46-47 en de aldaar aangehaalde referenties. 
2999

 Vgl. C. FORDER en K. SAARLOOS, “The establishment of parenthood. A story of successful convergence?” in Maastricht 

Faculty of Law Working Paper 2007/1, http://www.unimaas.nl/maastrichtworkingpapers, 22-24. 
3000

 Vgl. C. FORDER en K. SAARLOOS, “The establishment of parenthood. A story of successful convergence?” in Maastricht 

Faculty of Law Working Paper 2007/1, http://www.unimaas.nl/maastrichtworkingpapers, 28. 
3001

 Franse recht: Circ. 30 juni 2006, deel I, II, 2.1. 1. De prenatale erkenning door de echtgenoot is onmogelijk tenzij de 
vaderschapsregel niet van toepassing is; A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions Montchrestien, 2010, 
nrs. 855-856. 
3002

 Duitse recht : De erkenning geniet voorrang hoewel het gerechtelijke onderzoek een sterkere titel geeft: T. RAUSCHER, 
Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 665. In de Duitse rechtsleer wordt aangenomen dat het huwelijkse 
vaderschap voorrang geniet op de erkenning en de erkenning op het gerechtelijk onderzoek: A. HEUKAMP, “Tod des Vaters 
während des Vaterschaftsanfechtungsverfahrens”, FamRZ 2007, (606) 606; Franse recht: Art. 325 C.Civ.; Circ. 30 juni 2006, 
deel I, III, 2.1 ; Nederlandse recht : M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5

de
 

druk, Deventer, Kluwer, 2008, 250; A. HEIDA, “Vaderschapsprocedures en DNA-onderzoek”, FJR 2002, (122) 122; P. 
VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, Het 

hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 240; 
M.J.A. VAN MOURIK en A.J.M. NUYTINCK, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, in studiereeks 

Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, vierdedruk, 2009, 187; S.F.M. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, 
Compendium Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2009, 188. 
3003

 Duitse recht: “Exklusivitätsverhältnis” (H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, 
München, Verlag C.H. Beck, 2007, 242). Zie bijvoorbeeld § 1594 (2) BGB dat aangeeft dat een erkenning geen 
rechtsgevolgen sorteert zolang het vaderschap in hoofde van een andere man bestaat; Franse recht: art. 320 C.Civ. De 
ordonnantie van 4 juli 2005 heeft met het doel de gelijkheid en de rechtszekerheid van de afstamming het beginsel van de 
chronologie ingevoerd. Een eerder gevestigde afstamming verhindert de uitwerking van een nieuwe afstammingsband 
langs dezelfde zijde (F. GRANET-LAMBRECHTS, “Actions relatives à la filiation” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz 

Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (582) 593, nr. 213.72) ; Engelse recht : een kind kan slechts twee ouders hebben ; 
Nederlandse recht : art. 1 :201, eerste lid, f en art. 207, tweede lid, a BW ; Belgische recht : art. 229 BW. 
3004

 Merk op dat in het Oostenrijkse recht (Sec. 163e BW) de figuur van de ‘vaterschaftsdurchbrechendes Anerkenntnis’ 
bestaat waarbij het kind kan toestemmen met de erkenning door een andere man dan zijn juridische vader. Het vaderschap 
wordt alzo overgedragen op de erkenner en de juridische vader kan alsnog een gerechtelijk onderzoek naar vaderschap 
instellen om zijn genetisch vaderschap te bewijzen. Verder kent het Oostenrijkse recht ook de rechtsfiguur van 
‘Vätertauschverfahren’ waarbij overeenkomstig Sec. 163b BW een kind te allen tijde een gerechtelijk onderzoek naar 
vaderschap kan instellen tegen een derde, zelfs indien hij een juridische vader heeft. Een geslaagde vordering leidt tot een 
omwisseling van het vaderschap: M. NADEMLEINSKY, “National Report for Austria” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions 

Between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (27) 31-32. 
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alle bestudeerde rechtsstelsels vertrekt vanuit het belang van het kind dat het een afstammingsband 

heeft. Naar Duits3005 en Belgisch recht (art. 318, § 5 en 330, § 3 BW) wordt de vordering tot 

betwisting ingesteld door de beweerde biologische vader in die optiek slechts ingewilligd ingeval zijn 

vaderschap daarmee onmiddellijk komt vast staan.  

In het Franse recht kan het vaderschap ook op grond van bezit van staat vastgesteld in een akte van 

bekendheid (art. 317 C.Civ.) of een gerechtelijke beslissing vastgesteld worden (art. 330 C.Civ.).  

973. In alle bestudeerde rechtsstelsels is de dieperliggende grondslag tot vestiging van een 

afstammingsband langs vaderszijde steeds de genetische band.3006 Alle wijzen waarop een 

afstammingsband kan gevestigd worden sluiten de facto evenwel niet (volledig) uit dat vaderschap 

gevestigd wordt in hoofde van een man die niet de genetische vader is. Het handelt steeds om 

vermoedens en waarschijnlijkheden. In het Franse resp. het Duitse3007 recht rust in sommige gevallen 

op de (gehuwde resp. ongehuwde) moeder zelfs de verplichting om de genetische vader aan te 

geven3008 resp. bekend3009 te maken.  

 

Bij de beoordeling van de grond tot betwisting speelt het welzijn van het kind in concreto in geen 

enkel rechtsstelsel een rol3010 net zoals in het Belgische recht. Dit kan wel een rol spelen bij de 

ontvankelijkheid en de bewijslevering (Infra, nr. 997 e.v.).3011  

Hoewel duidelijk is dat bij bezit van staat naar Frans recht niet de genetische band de grondslag 

vormt tot vestiging van een afstammingsband, maar wel de sociale band, blijft ook hier het 

genetische ouderschap een belangrijke rol spelen. De vastgestelde afstammingsband kan immers 

betwist worden bij gebreke van genetische band.3012 Het bezit van staat wordt maar pas echt een 

grondslag tot vestiging van de afstammingsband in combinatie met andere factoren (Infra, nr. 997 

                                                           
3005

 D. SCHWAB, Familienrecht, 18 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 541; zie ook: BVerfG NJW 2003, 2151, 
2153.   
3006

 Vgl. C. FORDER en K. SAARLOOS, “The establishment of parenthood. A story of successful convergence?” in Maastricht 

Faculty of Law Working Paper 2007/1, http://www.unimaas.nl/maastrichtworkingpapers, 12. 
3007

 Laat zij dit na, dan kan de familierechtbank in het belang van het kind ingrijpen en een voogd bevoegd maken voor deze 
opdracht (§ 1909 (1) BGB) (D. SCHWAB, Familienrecht, 18 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 555). 
3008

 Franse recht : J. HAUSER, “Chroniques. Personnes et droits de la famille”, RTD civ. 2008, (268) 283 met verwijzing naar 
280, n° 15.  
3009

 Franse recht: De moeder die weet dat het kind niet verwekt werd door de echtgenoot begaat een fout ingeval zij de 
echtgenoot toch als vader laat aanwijzen bij toepassing van de vaderschapsregel. Zij kan op grond van artikel 1382 BW 
veroordeeld worden tot betaling van een schadevergoeding. Zie bv. CA Nancy 26 februari 2007, JCP 2008. IV. 1270, in casu 
stelde de moeder een vordering tot betwisting van vaderschap in vóór de meerderjarigheid waardoor de onthulling ook 
laattijdig (17 jaar) was en bovendien louter gericht om erfenisrechtelijke gevolgen te vermijden. De moeder werd 
veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van € 10.000 aan het kind dat misleid was door het vaderschap. Ook bij 
bedrieglijke erkenningen door een man hanteert de Franse rechtspraak deze sanctie: J. HAUSER, “Chroniques. Personnes et 
droits de la famille”, RTD civ. 2008, (268) 283. Daar neemt de rechtspraak echter eerder een contractuele aansprakelijkheid 
aan, gegrond op de niet-uitvoering van de erkenningsakte onderschreven door de vader. Het argument van de sociale en 
morale druk van de familie en de gewoonten van het land verhinderen de aansprakelijkheid niet: CA Parijs 29 december 
2007, JCP 2008.IV.1226, in casu werd de man tot betaling van een som van € 8000 veroordeeld ten titel van psychologische 
schade.  
3010

 Duitse recht: D. SCHWAB, Familienrecht, 18 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 539; Franse recht: zie art. 
332 e.v. C.Civ.  
3011

 Zie bv. Franse recht: het Franse Hof van Cassatie lijkt er van uit te gaan dat het behoud van een afstammingsband sterk 
met de belangen van het kind samenloopt (Cass. 19 maart 2008, nr. 07-11.573, aangeh. RTD civ. 2008, 289). De 
omzendbrief acht de belangen van het kind steeds strijdig met deze van zijn wettelijke vertegenwoordigers bij een 
betwistingsvordering (Circ. 30 juni 2006, deel I, III, 3.1.1. a.). 
3012

 F. GRANET-LAMBRECHTS, “Actions relatives à la filiation” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-

2011, Parijs, Dalloz, 2010, (582) 613, nr. 213.364. 
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e.v.). Naar Frans recht vormt het alleszins wel een wijze waarop de afstamming wordt vastgesteld. 

Hetzelfde geldt overigens ook voor de wil tot vestiging van een afstammingsband door middel van 

een erkenning (zie mutatis mutandis Supra, nr. 970). Beter lijkt m.i. aan te nemen dat de expliciete 

wil geuit in de vorm van een erkenning en de impliciete wil die tot uiting komt door bezit van staat in 

combinatie met andere factoren een grond vormen tot het behoud van een op deze wijze gevestigde 

afstammingsband (Infra, nr. 997 e.v.).  

Ten slotte geeft de toepassing van medisch begeleide voortplanting in een aantal rechtsstelsels, 

onder voorwaarden3013, aanleiding tot vervanging van de grondslag van de genetische band door de 

wil (zie bv. art. 311-20 C.Civ.). Dit moet gerelativeerd worden.3014 In het Duitse en Nederlandse recht 

kan het kind nog steeds zijn afstammingsband betwisten in dat geval (zie § 1600(5) BGB; art. 1:200, 

vierde lid en 1:205, eerste lid BW). Bovendien kan naar Duits recht enkel het vaderschap van de 

genetische vader vastgesteld worden.3015 Dit wordt uitvoerig bestudeerd in hoofdstuk 4.  

i. van rechtswege 

974. In alle bestudeerde rechtsstelsels geldt de vaderschapsregel (pater is est-regel).3016 De 

vaderschapsregel vormt de concretisering van een vermoeden van genetisch vaderschap.3017 Dit blijkt 

zowel uit de omschrijving van het toepassingsgebied als uit de grond voor een geslaagde betwisting 

van het vaderschap (§ 1599 (1) BGB; art. 332 C.Civ.; art. 1:200, eerste lid BW en art. 318 BW). In de 

Franse rechtsleer worden nog als grondslagen aangegeven: de wederzijdse verplichtingen tussen de 

echtgenoten en de getrouwheid alsook de stilzwijgende erkenning door de vader tijdens het huwelijk 

van de kinderen geboren uit zijn echtgenote.3018 Naar Engels recht moet dit genuanceerd worden. 

Het vaderschap ontstaat overeenkomstig de common law regel naar Engels recht door het 

                                                           
3013

 In de Nederlandse rechtsliteratuur wordt de zwakke positie van de verwekker in het afstammingsrecht (zie L.A. 
MULDERS, “Is de positie van de verwekker in het afstammingsrecht toe aan verandering?”, FJR 2011, 73 e.v.) en het 
gegeven dat kinderen steeds meer buiten het huwelijk geboren worden zonder dat het afstammingsrecht daar rekening 
mee houdt, aangekaart (zie W.A. SCHRAMA, “Afstamming kinderen van samenlevers”, FJR 2010, 17). 
3014

 Er valt wel een international tendens waar te nemen naar de erkenning van een nieuw soort ouderschap, nl. 
intentioneel ouderschap dat er zelfs toe kan leiden dat erkend wordt dat een kind drie ouders heeft: I. SCHWENZER, 
“Tensions between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, 

Biological and Social Conceptions of Parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (1) 11 en inzonderheid de verwijzing naar een 
uitspraak van het Hof van Beroep van Ontario in de zaak A.A. t./ B.B. 2007 ONCA 2 alwaar het Hof aannam dat het kind drie 
ouders kon hebben nl. de biologische moeder en vader en de lesbische partner van de moeder, ingeval dit in het belang van 
het kind is.  
3015

 Vgl. C. FORDER en K. SAARLOOS, “The establishment of parenthood. A story of successful convergence?” in Maastricht 

Faculty of Law Working Paper 2007/1, http://www.unimaas.nl/maastrichtworkingpapers, 13-14 en de aldaar aangehaalde 
referenties. 
3016

 Duitse recht: § 1592 (1) BGB; Franse recht: art. 312 C.Civ.; Vgl. met de bevindingen van een ruimer rechtsvergelijkend 
onderzoek: I. SCHWENZER, “Tensions between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage” in I. SCHWENZER 
(ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (1) 5, alwaar 
wordt vastgesteld dat in alle bestudeerde rechtsstelsels deze regel geldt; Nederlandse recht: art. 1:199 BW.  
3017

 Duitse recht: T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 664; Franse recht: F. GRANET-
LAMBRECHTS, "Etablissement non contentieux de la filiation“ in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-

2011, Parijs, Dalloz, 2010, (565) 570, nr. 212.21 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. Het betreft een weerlegbaar 
vermoeden. De vaderschapsregel heeft ook een empirische grondslag, afgeleid uit het plerumque fit en de 
waarschijnlijkheid van afstamming; Nederlandse recht: Vgl. S.F.M. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, 
Compendium Personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 2009, 179. 
3018

 F. GRANET-LAMBRECHTS, "Etablissement non contentieux de la filiation“ in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz 

Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (565) 570, nr. 212.21 en de aldaar aangehaalde verwijzingen.  
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moederschap en het huwelijk met de moeder.3019 Het onderscheid tussen het Engelse rechtsstelsel 

en de andere rechtsstelsels is dat er geen administratieve overheid moet tussenkomen om het 

vaderschap vast te stellen opdat het rechtsgevolgen zou genereren (Supra, nr. 972). Het vermoeden 

van wettigheid dat uit het huwelijk voortvloeit doet de bewijslast omkeren (Sec. 26 Family Reform 

Act 19693020).  

 

975. Er bestaan grote verschillen in het toepassingsgebied en de werking van de vaderschapsregel 

tussen de onderscheiden rechtsstelsels.3021 Gemeenschappelijk is dat het kind verwekt en geboren 

tijdens het huwelijk in beginsel steeds de echtgenoot tot vader heeft (§ 1592 (1) BGB; art. 312 C.Civ.; 

art. 1:199 BW en art. 315 BW).3022 Dit is ook het geval indien het kind enige tijd na ontbinding van het 

huwelijk door overlijden van de echtgenoot geboren is (§ 1593 BGB; art. 312 C.Civ.; art. 1:199 BW; 

art. 315 BW).3023 De onderscheiden focussen zich hoofdzakelijk op het tijdstip waarop de 

vaderschapsregel geen uitwerking meer heeft en m.n. of gekeken wordt naar de status of het 

feitelijke einde van de relatie.3024  

 

Opvallend is dat wat de draagwijdte betreft het Belgische rechtsstelsel als enige bestudeerd 

rechtsstelsel bepaalt dat een kind geboren binnen 300 dagen na ontbinding van het huwelijk door 

echtscheiding nog de gewezen echtgenoot van de moeder tot vader heeft (art. 315 BW), terwijl alle 

                                                           
3019

 Dit wordt het “presumption of legitimacy” genoemd; Zie bijvoorbeeld Law Commission Report nr. 118 (1992), 147-149; 
Vgl. C. FORDER en K. SAARLOOS, “The establishment of parenthood. A story of successful convergence?” in Maastricht 

Faculty of Law Working Paper 2007/1, http://www.unimaas.nl/maastrichtworkingpapers, 27. 
3020

 Het vaderschap vastgesteld krachtens de wet kan weerlegd worden ingeval de (gewezen) echtgenoot niet de 
biologische vader is van het kind (Sec. 26 Family Reform Act 1969) (M. VONK, Children and their parents. A comparative 

study of the legal position of children with regard to their intentional and biological parents in English and Dutch law in 

European Family Law Series nr. 20, Antwerpen, Intersentia, 2007, 44). Het vaderschap kan zowel door de biologische vader 
zelf als de inwonende leden van de familie betwist worden (zie Part III, Sec. 20 en 21 Family Reform Act 1969). Een DNA-test 
kan het vermoeden weerleggen (S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford 
University Press, 2011, ed. 2, 598-599 alwaar ook wordt verwezen naar een uitspraak van Thorpe LJ in de zaak Re H&A 

(Paternity: Blood Tests) [2002] EWCA Civ 383; [2002] 1 FLR 1145: “But as science has hastened on and as more and more 

children are born out of marriage it seems to me that the paternity of any child is to be established by science and not by 

legal presumption or inference.”). 
3021

 Vgl. met de bevindingen van een ruimer rechtsvergelijkend onderzoek: I. SCHWENZER, “Tensions between Legal, 
Biological and Social Conceptions of Parentage” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social 

Conceptions of Parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (1) 5, alwaar wordt vastgesteld dat het aantal rechtsstelsels waar 
deze regel absoluut is en geen uitzonderingen kent sterk gedaald is.  
3022

 Engelse recht: S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 
2011, ed. 2, 590. Het vermoeden is van toepassing ingeval de man wettig gehuwd is met de moeder op hetzij het tijdstip 
van de verwekking hetzij het tijdstip van de geboorte; Nederlandse recht: De regel is tevens van toepassing ingeval de 
verwekking vóór het huwelijk zou hebben plaatsgevonden (S.F.M. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, 
Compendium Personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 2009, 178). 
3023

 In dat geval is het waarschijnlijk dat de ex-echtgenoot de genetische vader is van het kind; Duitse recht: D. SCHWAB, 
Familienrecht, 18 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 525. In het Nederlandse recht wordt tevens aangenomen 
dat ingeval het huwelijk ontbonden is door de dood, de echtgenoot in de regel de verwekker is (M.J.C. KOENS en A.P.M.J. 
VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5

de
 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 249). Bij feitelijke scheiding of 

scheiding van tafel en bed sedert het begin van de maximale zwangerschapsperiode van 306 dagen wordt aan de moeder 
een beslissende invloed gegeven m.b.t. het vaderschap van de overleden vader. Zij kan binnen het jaar na de geboorte bij 
de ambtenaar van de burgerlijke stand verklaren dat haar overleden echtgenoot niet de vader is.  
3024

 Vgl. met de bevindingen van een ruimer rechtsvergelijkend onderzoek: I. SCHWENZER, “Tensions between Legal, 
Biological and Social Conceptions of Parentage” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social 

Conceptions of Parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (1) 5. 
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andere rechtsstelsel, met uitzondering van het Engelse3025, in deze hypothese er van uitgaan dat het 

weinig waarschijnlijk is dat de gewezen echtgenoot nog de vader is.3026   

Ook wat het tijdstip betreft waarop de werking ophoudt, neemt het Belgische recht een bijzondere 

positie in die enigszins haaks staat op voornoemde afwijking. Naar Belgisch recht moet de 

vaderschapsregel geheractiveerd worden in een aantal gevallen waar vaderschap weinig 

waarschijnlijk lijkt en m.n. in de situatie van administratieve of gerechtelijk georganiseerde feitelijke 

scheiding (art. 316bis BW). Dit is dan weer niet het geval in alle andere bestudeerde rechtsstelsels3027 

met uitzondering van Frankrijk.3028 Het Franse recht gaat zelfs nog verder door te bepalen dat het 

vermoeden niet van toepassing is ingeval de geboorteakte van het kind niet de echtgenoot van de 

moeder aanwijst in de hoedanigheid van vader (art. 313 C.Civ.) op voorwaarde dat hij geen bezit van 

staat heeft t.a.v. het kind (art. 314 C.Civ.).3029 In het Franse recht bestaat in die situatie een zekere 

twijfel omtrent het genetische vaderschap. In laatstgenoemde situatie vertrekt de wetgever vanuit 

de premisse dat de echtgenoten op dat tijdstip wellicht al feitelijk gescheiden leefden.3030 

In tegenstelling tot het Belgische recht waar een eenvoudige verklaring volstaat om het vaderschap 

te heractiveren, moet naar Frans recht hetzij bezit van staat t.a.v. de echtgenoot bestaan en nog 

geen afstammingsband langs vaderszijde vastgesteld zijn (art. 314 C.Civ.), hetzij het bewijs van 

                                                           
3025

 De verwekking tijdens het huwelijk volstaat: S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, 
Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 590. In tegenstelling tot het Franse recht (art. 316 C.Civ.) bestaan er in het 
Engelse recht geen uitzonderingen bij echtscheiding.  
3026

 Duitse recht: D. SCHWAB, Familienrecht, 18 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 524; Nederlandse recht: C. 
ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 564; Vgl. S.F.M. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium Personen- en 

familierecht, Deventer, Kluwer 2009, 179. 
3027

 Duitse recht: samenwoning is niet vereist voor de toepassing van de vaderschapsregel (H.C.A. LUDERITZ en N. 
DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2007, 243; D. SCHWAB, Familienrecht, 18 
Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 522); Engelse recht: samenwoning is eveneens geen vereiste. Het vermoeden 
is van toepassing ingeval de man wettig gehuwd is met de moeder op hetzij het tijdstip van de verwekking hetzij het tijdstip 
van geboorte. Ingeval een gehuwde vrouw bevalt van een kind, wordt haar echtgenoot in alle gevallen vermoed de vader te 
zijn van het kind zelfs indien het kind werd verwekt in een overspelige relatie (E. STEINER, “The Tensions between Legal, 
Biological an Social Conceptions of Parenthood in English Law” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological 

and Social Conceptions of Parentage, European Family Law Series nr. 15, Antwerpen, Intersentia, 2007, (159) 161, nr. 6 en 
de aldaar aangehaalde referenties). 
3028

 Sedert een wet van 1972 wordt de echtgenoot van de moeder niet meer vermoed de vader van het kind te zijn in 
gevallen waarin het weinig waarschijnlijk is dat hij de vader is, nl. ingeval tijdens het tijdvak van de vermoedelijke 
verwekking de echtgenoten wettelijk gescheiden leven of waarschijnlijk feitelijk gescheiden waren. Het doel van deze 
afzwakking was de realiteit en de biologische waarheid te dienen : F. GRANET-LAMBRECHTS, "Etablissement non 
contentieux de la filiation“ in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (565) 571, nr. 
212.41; Circ. 30 juni 2006, deel I, II, 1.2.2.  
3029

 Circ. 30 juni 2006, deel I, II, 1.2.2. b.  
3030

 F. GRANET-LAMBRECHTS, "Etablissement non contentieux de la filiation“ in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz 

Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (565) 571-572, nr. 212.42 ; De moeder die weet heeft dat het kind niet verwekt werd 
door de echtgenoot begaat een fout ingeval zij de echtgenoot toch als vader laat aanwijzen bij toepassing van de 
vaderschapsregel. Zij kan op grond van artikel 1382 C.Civ. veroordeeld worden tot betaling van een schadevergoeding (zie 
bv. CA Nancy 26 februari 2007, JCP 2008. IV. 1270, in casu stelde de moeder een vordering tot betwisting van vaderschap in 
vóór de meerderjarigheid waardoor de onthulling ook laattijdig (17 jaar) was en bovendien louter gericht om 
erfenisrechtelijke gevolgen te vermijden. De moeder werd veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van € 10.000 
aan het kind dat misleid was door het vaderschap. Ook bij bedrieglijke erkenningen door een man hanteert de Franse 
rechtspraak deze sanctie: J. HAUSER, “Chroniques. Personnes et droits de la famille”, RTD civ. 2008, (268) 283. Daar neemt 
de rechtspraak echter eerder een contractuele aansprakelijkheid aan, gegrond op de niet-uitvoering van de erkenningsakte 
onderschreven door de vader. Het argument van de sociale en morale druk van de familie en de gewoonten van het land 
verhinderen de aansprakelijkheid niet: CA Parijs 29 december 2007, JCP 2008.IV.1226, in casu werd de man tot betaling van 
een som van € 8000 veroordeeld ten titel van psychologische schade) Omgekeerd kan de niet-aanwijzing van de echtgenoot 
als vader een fout van de moeder zijn die rechtvaardigt dat de echtscheiding in haar nadeel wordt uitgesproken (J. HAUSER, 
“Chroniques. Personnes et droits de la famille”, RTD civ. 2008, (268) 283 met verwijzing naar 280, n° 15). 
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genetisch vaderschap geleverd worden (art. 329 C.Civ.3031). De vader kan niettemin het kind ook 

erkennen (art. 315 C.Civ.).3032  

In het Nederlandse recht wordt aangenomen dat, behoudens bij bedrog, de man door het huwelijk 

impliciet zijn vaderschap erkent ingeval hij vóór het sluiten van het huwelijk kennis droeg van de 

zwangerschap (art. 1:200, tweede lid BW).  

976. Naar Nederlands en Duits recht kan het vaderschap van de echtgenoot administratief 

vervangen worden ingeval het genetische vaderschap van een derde meer waarschijnlijk is.   

 

Naar Duits recht kan, ingeval het kind geboren werd tijdens de procedure van echtscheiding, een 

derde het kind erkennen ten laatste één jaar na het in het kracht van gewijsde treden van het 

echtscheidingsvonnis3033 en op voorwaarde dat de man die op tijdstip van geboorte gehuwd was met 

de moeder zijn toestemming geeft (§ 1599 (2) BGB). De ratio achter deze regeling is dat kinderen 

geboren op dat tijdstip waarschijnlijk niet meer afstammen van de (ex-)echtgenoot. Normaal worden 

deze toch beschouwd als kinderen van de (ex-)echtgenoot. In die situatie is een derde wellicht eerder 

de vader.3034 Om die reden werd een correctiemechanisme ingebouwd om zonder gerechtelijke 

procedure het vaderschap toe te wijzen aan de echte genetische vader.3035 Daarmee wordt 

voorkomen dat lange tijd de erkenning gedaan door de nieuwe partner van de moeder zonder 

uitwerking blijft (‘Schwebezustand’).3036 

Naar Nederlands recht wordt aan de moeder een beslissende rol toebedeeld ingeval het kind werd 

geboren na overlijden van haar echtgenoot. Bij feitelijke scheiding of scheiding van tafel en bed 

sedert het begin van de maximale zwangerschapsperiode van 306 dagen kan zij binnen het jaar na de 

geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand verklaren dat haar overleden echtgenoot niet de 

vader is (art. 1:199, b BW).  

977. In het Duitse recht gaan stemmen op om, in het belang van een op een biologische band 

gegrondveste afstamming, ook de vaderschapsregel in te voeren voor niet gehuwde ongelijkslachtige 

paren die op het tijdstip van de verwekking samen hebben geleefd.3037 Dit ligt in de lijn van beginsel 5 

van de White paper 2006. De achterliggende ratio is evenwel enigszins verschillend. In het Duitse 

recht wordt er van uitgegaan dat in die situatie, net zoals bij gehuwde paren, het waarschijnlijk is dat 

de samenlevende partner de biologische vader is van het kind. De White paper daarentegen vertrekt 

                                                           
3031

 F. GRANET-LAMBRECHTS, “Actions relatives à la filiation” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-

2011, Parijs, Dalloz, 2010, (585) 605, nr. 213.241 met verwijzing naar Cass. 29 mei 2001, n° 99-21.830, Bull. Civ. I, n° 152; D. 
2002, jur. P. 1588, note D. Cocteau-Senn ; D. 2002, somm. p. 2018, obs. F. GRANET-LAMBRECHTS ; RTD civ. 2001, p. 572, 
obs. J. HAUSER ; Dr. fam. 2001, comm. n° 93, note P. MURAT ; JCP G 2001, II, 10605, concl. J. SAINTE-ROSE en note C. 
ARNAUDIN ; RJPF 11/2001, p. 37, note J. VASSAUX wat de erkenning betreft van het genetisch onderzoek in dit soort 
procedure. De vordering is maar ontvankelijk bij afwezigheid van bezit van staat t.a.v. beide echtgenoten, aangezien bezit 
van staat vastgesteld kan worden door een akte van bekendheid of de vaderschapsregel van rechtswege doet herleven. In 
voorkomend geval, moet de akte gerechtelijk gecorrigeerd worden (Circ. 30 juni 2006, deel I, III, 2.4.1). 
3032

 Circ. 30 juni 2006, deel I, II, 1.2.3.  
3033

 Dit kan nog tijdens het huwelijk (§ 1599 (2) 1 BGB) en zelfs vóór de geboorte (§ 1594 (4) BGB).  
3034

 N. DETHLOFF en C. RAMSER, “Tensions between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage in German Law” 
in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage, Antwerpen, Intersentia, 
2007, (177) 179. 
3035

 D. SCHWAB, Familienrecht, 18 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 526.  
3036

 T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 673. 
3037

 H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2007, 243.  
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vanuit de opvatting dat de uitbreiding van de vaderschapsregel naar ongehuwde samenwonende 

paren van ongelijk geslacht beter de grondslag van het gezins- en familieleven vertolkt.3038 

 

Uit een ruimer rechtsvergelijkend onderzoek blijkt dat sommige Staten inmiddels de pater is est-regel 

hebben uitgebreid naar ongelijkslachtige geregistreerde partnerschappen.3039 In geen van de hier 

bestudeerde rechtsstelsels is dit reeds het geval. In bepaalde gevallen van medisch begeleide 

voortplanting heeft Canada3040 de regel zelfs uitgebreid naar gelijkslachtige paren. 

ii. erkenning  

978. De erkenning is in alle bestudeerde rechtsstelsels die deze figuur kennen een 

hoogstpersoonlijke en plechtige rechtshandeling.3041 Het veronderstelt de wil van de betrokkene om 

het kind te erkennen als zijn kind.3042 Naar Frans recht belet de anonieme bevalling niet dat de vader 

alsnog het kind erkent.3043 In het Engelse recht bestaat de rechtsfiguur van de erkenning niet. Wel 

kan de naam van de buitenhuwelijkse vader geregistreerd worden in het geboortecertificaat. 

Hiermee wordt het vaderschap evenwel niet vastgesteld, maar enkel geregistreerd.3044 Dit levert een 

                                                           
3038

 White paper, 11, nr. 27.  
3039

 Zie bijvoorbeeld Canada: M. PRATTE, “La tension entre la filiation légale, biologique et sociale dans le droit québécois 
de la filiation” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, (91) 95 en sommige Staten van de Verenigde Staten van Amerika: D. MEYER, “Parenthood in Transition: 
A United States Perspective” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social Conceptions of 

Parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (369) 378 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. 
3040

 M. PRATTE, “La tension entre la filiation légale, biologique et sociale dans le droit québécois de la filiation” in I. 
SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, 
(91), 103; Vgl. met het Afrikaanse recht alwaar de in de inseminatie toestemmende vrouwelijke partner wel als 
oorspronkelijke ouder van het kind beschouwd wordt dat uit haar partner is geboren: J en B./Director General: Department 
of Home Affairs and Others, 28 maart 2003, CCT 46/02, www.constitutionalcourt.org.za, ook aangehaald in hoorzitting met 
professor SWENNEN in Verslag-subcommissie familierecht, 124. 
3041

 Duitse recht: § 1592 (2), § 1594 (1) en (2) en § 1596 BGB; H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. 

Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2007, 248; T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 
675. Ook de natuurlijke vader die niet alszodanig door het recht erkend is, wordt beschermd door art. 6 II 1 GG en kan zijn 
vaderschap laten erkennen voor zover er geen familiale banden van het kind tot zijn sociale familie deze in de weg staan 
(BVerfG 9 april 2003, BverfGE 108, 82; FamRZ 2003, 816 en NJW 2003, 2151); Franse recht: F. GRANET-LAMBRECHTS, 
"Etablissement non contentieux de la filiation“ in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (565) 574-575 ; Nederlandse recht : art. 1:203, eerste lid BW ; P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. 
VAN DER LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het 

huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 226; S.F.M. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, 
Compendium Personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 2009, 182; Belgische recht: zie art. 319 BW.  
3042

 In het Nederlandse recht wordt een gedwongen erkenning evenwel niet uitgesloten geacht bijvoorbeeld indien op 
goede gronden – die verband houden met een samenlevingscontract – mocht worden vertrouwd dat wel erkenning zou 
plaatsvinden (HR 3 april 1992, NJ 1993, 286, met noot EAAL). 
3043

 F. GRANET-LAMBRECHTS, "Etablissement non contentieux de la filiation“ in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz 

Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (565) 574, nr. 212.55 en 576-577, nr. 212.75. De Franse rechtsleer wijst ook op de 
zaak-Görgülü/Duitsland van het EHRM alwaar werd besloten dat het loutere verloop van tijd dat de toenadering belet niet 
determinerend mag zijn voor de verhouding tussen vader en kind; Er zijn niettemin ook Franse rechtsgeleerden die van 
oordeel zijn dat Frankrijk riskeert veroordeeld te worden wegens een ongeoorloofd onderscheid tussen de rechten van de 
vader en die van de moeder: J. HAUSER, “Chronique. Personnes et droits de la famille”, RTD civ. 2008, (268) 286; Het Franse 
system van anonieme bevalling is echter verre van volmaakt te noemen zoals ook blijkt uit de rechtspraak: Zie J. HAUSER, 
“Chronique. Personnes et droits de la famille”, RTD civ. 2011, (321) 336-337 alwaar de rol van de grootouders die wel 
verantwoordelijkheden willen opnemen, verduidelijkt wordt; J. HAUSER, “Chronique. Personnes et droits de la famille”, RTD 

civ. 2010, (521) 540-541 alwaar ook gewezen wordt tussen het onderscheid in een vroege en late verlating. Bij een late 
“verlatenverklaring” (art. 350 C.Civ.) wordt vooraf onderzocht of het verzoek van een lid van de familie die het kind ten 
laste wil nemen, ingediend binnen een bepaalde termijn, het belang van het kind dient. Voorts worden ook de korte 
termijnen waarna de moeder zich niet meer kan bedenken bekritiseerd. De termijnen houden geen rekening met de 
bijzondere psychologische kwetsbaarheid of minderjarigheid van de moeder. 
3044

 Vgl. C. FORDER en K. SAARLOOS, “The establishment of parenthood. A story of successful convergence?” in Maastricht 

Faculty of Law Working Paper 2007/1, http://www.unimaas.nl/maastrichtworkingpapers, 26-27. 
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goed prima facie bewijs op van zijn vaderschap.3045 De moeder diende vóór de Welfare Reform Act 

2009 voor de registratie evenwel steeds de toestemming te hebben van de vader of diende een 

gepast vonnis voor te leggen.3046 De Welfare Reform Act heeft de wijzen waarop de naam van de 

ongehuwde vader gezamenlijk met die van de moeder geregistreerd wordt uitgebreid en 

eenvoudiger en goedkoper gemaakt met tot doel het gezamenlijk opnemen van ouderlijke 

verantwoordelijkheden te promoten.3047 Ook het belang van het verankeren van de gelijkheid tussen 

de ouders was een belangrijk argument.3048 De Act beoogt registraties van de vader ook zonder 

gezamenlijk optreden zoveel als mogelijk te stimuleren. Er wordt onder meer een procedure 

ingevoerd die het mogelijk maakt dat vader en moeder onafhankelijk van elkaar ageren, 

inzonderheid voor paren die niet willen samenwerken. Zelfs een DNA-test op vrijwillige basis is 

mogelijk. De rechtspositie van de (biologische) ongehuwde vader wordt versterkt.3049 De aangifte 

wordt ook dwingend gemaakt. Het beeld van de wetgever verschoof van wantrouwen t.a.v. de 

buitenhuwelijkse vader naar een sterk geloof in de waarde van actief geëngageerd vaderschap om de 

beste uitkomst voor de kinderen veilig te stellen.3050 

 

Er wordt in het algemeen van uitgegaan dat de man die het kind erkent of toestemt in de registratie 

ook de biologische vader is.3051 Niet uitgesloten wordt evenwel dat een man die niet de biologische 

vader is toch het kind erkent teneinde zijn opgenomen verantwoordelijkheden juridisch te 

verankeren.3052 Sommige Nederlandse auteurs achten het noch denkbaar noch wenselijk een stelsel 

waarin onder alle omstandigheden de waarheid omtrent het biologische vaderschap beslissend is.3053
  

                                                           
3045

 R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 7e ed., 2009, 224. 
3046

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 591.  
3047

 Department for Work and Pensions, Joint birth registration: promoting parental responsibility (June 2007), 
http://www.dwp.gov.uk/docs/joint-registration-of-births-gp.pdf, §§ 54-55; Van de 45% kinderen die buiten het huwelijk 
werden geboren, waren er in 2008 14% waar de moeder alleen het kind liet registreren zodat de buitenhuwelijkse vader 
onbekend was: S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, 
ed. 2, 591. 
3048

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 592. 
3049

 Zie Welfare Reform Act 2009, Explanatory notes, nrs. 30-40. 
3050

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, 2e ed., 658. 
3051

 Duitse recht: de kern is de wilsuiting die gegrond is op de wetenschap van de man geslachtsverkeer te hebben gehad 
met de moeder en zijn overtuiging dat hij om die redden de vader is (T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller 
Verlag, 2008, 675); Engelse recht: het is duidelijk de bedoeling dat enkel de naam van de genetische vader wordt 
opgenomen in het geboortecertificaat of, bij toepassing van de HFEA 2008, die van de ouder. Op de docuementen voor re-
registratie, d.w.z. registratie na de geboorte, wordt duidelijk vermeld dat eender wie die opzettelijk foutieve elementen 
aanlevert, vervolgd kan worden (Zie General Register Office form GRO 185: Application by the mother and/or father for the 
re-registration of their child’s birth. Zie ook http://www.gro.gov.uk/gro/content/births/; Handbook for Registration Officers, 
p. B23-d-31, § 28). Vgl. C. FORDER en K. SAARLOOS, “The establishment of parenthood. A story of successful convergence?” 
in Maastricht Faculty of Law Working Paper 2007/1, http://www.unimaas.nl/maastrichtworkingpapers, 13 en 29; 
Nederlandse recht: De erkenner wordt vermoed de verwekker te zijn. Ten tijde van de erkenning wordt niet nagegaan of 
dit vermoeden juist is (M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5

de
 druk, 

Deventer, Kluwer, 2008, 249 en 258). De erkenning heeft geen terugwerkende kracht. Het verschil met de gerechtelijke 
vaststelling wordt gerechtvaardigd doordat de gerechtelijke vaststelling altijd de verwekker betreft en de erkenning slechts 
het vermoeden bevat, dat de erkenner de verwekker is (M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst 

en Commentaar, 5
de

 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 260).  
3052

 Duitse recht: D. HENRICH, “Zum Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Rechts zur Anfechtung der Vaterschaft”, 
FamRZ 2006, (977) 978-979. De Duitse wetgever beoogt met de toelating van dit soort erkenningen ervoor te gedogen dat 
een sociale-familiale relatie ontstaat tussen de erkenner die door deze erkenning verantwoordelijkheden wenst op te 
nemen en het kind; Engelse recht: In het Engelse recht is het duidelijk de bedoeling dat enkel de genetische vader 
geregistreerd wordt. Onderzoek toont echter aan dat het geboortecertificaat in een groot aantal gevallen (4%) misleidend is 
(R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 7e ed., 2009, 225) en een 
schadevergoeding wegens misleiding mogelijk is ingeval de moeder opzettelijk haar partner liet geloven dat hij de vader 
was (A v B (Damages: Paternity) [2007] EWHC 1246 (QB)); Nederlands recht: C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de 

beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 574; M.J.A. VAN 
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De erkenning kan echter betwist worden bij gebrek aan genetische band (§ 1599 (1) BGB; art. 332, 

tweede lid C.Civ.; Sec. 55A Family Law Act 19863054; art. 1:205 BW en art. 330 BW). Een wilsgebrek 

volstaat op zich niet.3055 Aangenomen wordt dat vrijwillig opgenomen verantwoordelijkheden niet 

zonder meer herroepen kunnen worden.3056 Daarmee wordt de stabiliteit van de 

afstammingsbanden beklemtoond.  

Volgens HEYVAERT zou vaderschap enkel gevestigd mogen worden door erkenning waarbij de 

uitdrukkelijk wil de grondslag is voor de ouder-kindrelatie.3057 

979. Het Franse recht vereist geen toestemming van de moeder en/of het kind, terwijl het Duitse 

(§ 1595 (1) en (2) BGB) en het Nederlandse recht , net als het Belgische recht (Supra, nr. 167 e.v.), 

wel een toestemming eisen (Infra, nr. 1014 en 1015). In het Franse recht dient de erkenning ter 

kennis gebracht te worden aan de andere ouder die dan eventueel een vordering tot betwisting kan 

instellen (art. 57-1 en art. 310-2 C.Civ.). 

 

980. Te vermelden waard is dat naar Zweeds recht de vrouwelijke partner van de moeder, ingeval 

het kind werd verwekt met zaad van een onbekende donor, juridisch ouder kan worden van het kind 

door middel van erkenning (art. 1:9 Ouderschapswet).3058  

                                                                                                                                                                                     
MOURIK en A.J.M. NUYTINCK, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, in studiereeks Burgerlijk 

Recht, Deventer, Kluwer, vierdedruk, 2009, 183; Vgl. S.F.M. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium 

Personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 2009, 182. Ten aanzien van de rechtsgeldigheid van de erkenning is het 
irrelevant of zij wordt gedaan door de biologische vader (A. HEIDA, “Vaderschapsprocedures en DNA-onderzoek”, FJR 2002, 
(122) 124; P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-
KUIPER, Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 
5, 225).  
3053

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 576. Niet denkbaar omdat er altijd omstandigheden zullen blijven waarin een ander dan de 
biologische vader als vader doorgaat. Niet wenselijk omdat het kind er groot belang bij kan hebben dat langs de weg der 
erkenning in het ‘vacante’ vaderschap wordt voorzien door een man, met wie het gezins- en familieleven in de sociale en 
affectieve betekenis van het woord onderhoudt.  
3054

 Ingeval de biologische vader het vaderschap met succes heeft betwist, wordt zijn naam opgenomen in het 
geboortecertificaat (Sec. 14A Registration of Births and Deaths Regulations 1987 en Sec. 29A Births and Deaths Registration 
Act) (M. VONK, Children and their parents. A comparative study of the legal position of children with regard to their 

intentional and biological parents in English and Dutch law in European Family Law Series nr. 20, Antwerpen, Intersentia, 
2007, 115-116 en de aldaar aangehaalde referenties).  
3055

 Duitse recht: De kernvraag is of de bekendgemaakte afstamming biologisch juist is (T. RAUSCHER, Familienrecht, 
Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 676); Nederlandse recht: de vernietiging van de erkenning kan enkel uitgesproken 
worden als de erkenner niet de biologische vader is (P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER 
LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het 

huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 240). De erkenner en de moeer moeten wel een wilsgebrek of 
misbruik van omstandigheden aantonen (art. 1:205, eerste lid, b BW).  
3056

 Duitse recht: T. HELMS, “Die Stellung des potenziellen biologischen Vaters im Abstammungsrecht”, FamRZ 2010, (1) 4; 
Uitzondering hierop in het Duitse recht is het geval dat de erkenning één jaar na de registratie nog geen uitwerking heeft (§ 
1597 BGB).  
3057

 A. HEYVAERT, “Van opgelegde opvoedingsplicht naar opvoedingsbelofte. Een nieuwsoortig gezin?” in X., “Van 
huwelijkscontract naar opvoedingsbelofte” in Verslagboek Forumdag 11 mei 2006, (18), 37-38; Vgl. BARTON and DOUGLAS 
(1995), 51, aangeh. in S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 
2011, ed. 2, 588: “The extent to wich legal recognition is given to a person’s intention or desire to be regarded as a parent, 

and to fulfil the functions of a parent, has increased over time, so that it is now the primary test of legal parentage”.  
3058

 Ingevoerd bij wet SFS 2005:434, zie uitgebreid: K. SAARLOOS, “Duo-moederschap: op de grens van afstamming en 
adoptie”, FJR 2007, (142) 147-148; M. JANTERA-JAREBORG, “Sweden: Lesbian couples are entitled to assisted fertilization 
and to equal rights of parentage”, FamRZ 2006, 1329-1330; Zie ook naar Canadees recht: M. PRATTE, “La tension entre la 
filiation légale, biologique et sociale dans le droit québécois de la filiation” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, 

Biological and Social Conceptions of Parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (91) 103 alwaar het moederschap van de 
meemoeder kan vastgesteld worden door de geboorteakte (erkenning), bezit van staat of van rechtswege.  
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iii. gerechtelijk onderzoek 

981. In alle bestudeerde rechtsstelsel kan het vaderschap gerechtelijk vastgesteld worden indien 

het niet van rechtswege of door erkenning werd vastgesteld of indien de vastgestelde 

afstammingsband met succes werd betwist (§ 1592 (3) en 1600d BGB3059; art. 325 C.Civ.; 1:207, 

tweede lid a BW3060 en art. 322 BW).3061 In het Engelse recht kan het vaderschap evenwel vastgesteld 

worden indien nodig door middel van een ‘declaration of parentage’ (Sec. 55A en 56 Family Law Act 

1986) of in het kader van een andere procedure waar de hoedanigheid van ‘ouder’ vereist is zoals 

bijvoorbeeld bij een verzoek om een parental responsability order of een contact order (Sec. 4 

Children Act 1989).3062 De vaststelling van het vaderschap wordt in het laatste geval behandeld als 

een op zichzelf staande zaak ongeacht of de parental responsability vordering of contact vordering 

ingewilligd zullen worden.3063 Het is aldus mogelijk dat het vaderschap wordt vastgesteld zonder de 

toebedeling van ouderlijke verantwoordelijkheden. Omgekeerd wordt aangenomen dat een 

uitgesproken parental responsibility order ook een goed prima facie bewijs vormt voor het 

vaderschap van het kind3064 (Sec. 12 Civil Evidence Act 1968) nu dergelijk vonnis enkel ten gunste van 

de vader kan uitgesproken worden, hetgeen met zich meebrengt dat bij de inwilliging van de 

vordering de man impliciet de vader van het kind wordt bevonden.3065 De vaststelling heeft niet tot 

doel om rechtsgevolgen te laten intreden, maar om het bewijs van de wettelijke situatie te 

leveren.3066 De authentieke vaststelling van het vaderschap is naar Engels recht niet vereist om 

rechtsgevolgen te genereren (Supra, nr. 972).  

 

982. De grondslag tot vestiging van een afstammingsband is steeds de genetische band.3067 Naar 

Duits recht wordt aangenomen dat een gerechtelijk onderzoek een man niet tot vader maakt, maar 

                                                           
3059

 Zie ook § 183 Abs. 1 van het Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit (FamFG); Uniek in het Duitse recht is de eis tot vaststelling van de afwezigheid van vaderschap (§ 640 (2) Nr. 
1 ZPO). Het belang bij zulke eis bestaat ingeval een man door een kind of zijn vertegenwoordiger wordt aangewezen als 
vader (E. STOSSER, “Das neue Verfahren in Abstammungssachen nach dem FamFG”, FamRZ 2009, (923) 923). Ingeval de eis 
echter afgewezen wordt, dan wordt gerechtelijk vastgesteld dat deze man wel de vader is van het kind (§ 641 h ZPO). 
3060

 De gerechtelijke vaststelling van vaderschap is in het Nederlandse recht maar pas mogelijk sinds 1 april 1998: P. 
VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, Het 

hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 240. Het 
werd ingevoerd voor de gevallen waarin de verwekker is overleden voordat hij heeft kunnen erkennen evenals voor het 
geval hij weigert te erkennen (M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5

de
 

druk, Deventer, Kluwer, 2008, 273). 
3061

 Duitse recht: zie § 172 I FamFG en E. STOSSER, “Das neue Verfahren in Abstammungssachen nach dem FamFG”, FamRZ 
2009, 923 e.v.;. 
3062

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, 2e ed., 598. 
3063

 M. VONK, Children and their parents. A comparative study of the legal position of children with regard to their 

intentional and biological parents in English and Dutch law in European Family Law Series nr. 20, Antwerpen, Intersentia, 
2007, 48 en de aldaar aangehaalde verwijzing naar Re H (a minor) (blood tests: parental rights) [1996] 2 FLR 65. 
3064

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2007, 674. 
3065

 R v Secretary of State for Social Security, ex parte W [1999] 2 FLR 604.  
3066

 Vgl. C. FORDER en K. SAARLOOS, “The establishment of parenthood. A story of successful convergence?” in Maastricht 

Faculty of Law Working Paper 2007/1, http://www.unimaas.nl/maastrichtworkingpapers, 27. Op basis van een voor 
eensluidend verklaard afschrift van het vonnis inzake ouderlijke verantwoordelijkheden of tot vaststelling van het 
vaderschap en een verklaring dat het vonnis niet ongedaan werd gemaakt, kan de moeder of de man die beweert de vader 
te zijn vragen om het vaderschap te (her)registreren (Sec. 10, 10A (1) (e) e.v. en 14A Births and Deaths Registration Act 
1953). 
3067

 Duitse recht: H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 
2007, 255, nr. 61; T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 696; Zie bijvoorbeeld ook BayObLG 21 
april 1999, FamRZ 1999, 1363; Franse recht: zie voor de evolutie in de rechtspraak : F. GRANET-LAMBRECHTS, “Actions 
relatives à la filiation” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (585) 601-602 ; 
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hem bekend maakt als vader.3068 De moeder is zelfs verplicht het juridische vaderschap te laten 

vaststellen (Supra, nr. 973).  

 

983. Het bewijs wordt hetzij rechtstreeks (door een DNA-onderzoek) hetzij onrechtstreeks (door 

vermoedens) geleverd.3069 De man die gemeenschap had in het wettelijke tijdvak van de verwekking 

wordt vermoed de vader van het kind te zijn tenzij daarover ernstige twijfel3070 bestaat (§ 1600d (2) 

BGB; art. 324, derde lid BW). Ook de regel infans conceptus en omni meliore momento (art. 326 BW) 

is terug te vinden in het Duitse (§ 1600d (3) BGB) en het Franse recht (art. 311, tweede lid C.Civ.3071) 

en gelden als vermoedens voor het tijdstip van verwekking in het voordeel van het kind. Naar 

Belgisch recht levert het bezit van staat een vermoeden (betwist3072) van genetisch vaderschap op 

(art. 324, tweede lid BW).  

 

In sommige rechtsstelsels moet3073 een DNA-onderzoek bevolen worden ingeval dit wordt gevraagd, 

behoudens in geval van wettige redenen (art. 16-11 C.Civ.3074; Sec. 20 (1) Family Reform Act 19693075). 

                                                                                                                                                                                     
Engelse recht : Sec. 55A (1) Family Law Act 1986 ; Nederlandse recht : C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de 

beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 591. Het enkele 
verwekkerschap, d.w.z. dat de man zelf de verwekkingsdaad met de moeder heeft verricht, volstaat (A. HEIDA, 
“Vaderschapsprocedures en DNA-onderzoek”, FJR 2002, (122) 122). In het belang van het kind dient de biologische 
verantwoordelijkheid van de vermoedelijke verwekker jegens zijn nageslacht te allen tijde de kunnen primeren (R.J. 
BLAUWHOFF, “Procesrechtelijke kunstgrepen bij de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Bespreking van Hoge 
Raad 9 december 2005, R04/142HR, LJN A326”, FJR 2006, (132) 133). Dit is geen verboden inbreuk op art. 8 EVRM (HR 25 
maart 2005, NJ 2005, 313); Belgische recht: art. 332quinquies, § 3 BW. 
3068

 T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 665 en de aldaar aangehaalde referenties. 
3069

 Naar Duitse recht primeert het rechtstreekse bewijs van een genetische band (zie bv. BayObLG 21 april 1999, FamRZ 
1999, 1363, 1364f; OLG Brandenburg 23 maart 2000, FamRZ 2000, 1581).  
3070

 Bijvoorbeeld Duitse recht: ingeval de moeder op tijdstip van de verwekking met meerdere mannen 
geslachtsgemeenschap heeft gehad (H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, 
München, Verlag C.H. Beck, 2007, 257; D. SCHWAB, Familienrecht, 18 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 557. 
Het vaderschapsvermoeden is weerlegd ingeval het vaderschap van verweerder niet waarschijnlijker is dan dat van de 
andere mannen met wie de moeder in het tijdvak van de verwekking geslachtsgemeenschap heeft gehad (vgl. BGH FamRZ 
1975, 685f; BGH FamRZ 1982, 691).  
3071

 Het vermoeden is weerlegbaar (art. 311, derde lid C.Civ.) (zie ook Circ. 30 juni 2006, deel I, I, 2.2.). De eiser moet dit 
bewijzen, hetgeen niet evident is (F. GRANET-LAMBRECHTS, "Dispositions générales" in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. 

Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (546) 559, nr. 211.92).  
3072

 Zie Supra, nr. 179. 
3073

 In het Franse recht is de vraag om een biologisch onderzoek uit te voeren ontvankelijk zelfs bij afwezigheid van ernstige 
vermoedens of aanwijzingen: Cass. 23 november 2007, JCP 2007, II, 10204, note CHAUVIN; AJ fam. 2008, 36, obs. CHENEDE; 
RJPF 2008-2/33, obs. T. GARE. 
3074

 Circ. 30 juni 2006, deel I, I, 2.1 met verwijzing naar Cass. 28 maart 2000 (Dalloz 2001, 1427); Zie ook Cass. 17 september 
2003, Dalloz 2004, 659; Wettige redenen zijn bijvoorbeeld voorhanden ingeval de vraag werd gesteld met het oogmerk om 
de vaststelling van het vaderschap uit te stellen wegens materiële onmogelijkheid (Cass. 14 juni 2005, Dalloz 2005, 1804), 
dat de test wordt gevraagd om een wettige afstamming vast te stellen daar waar de wet zulke afstamming verbiedt (F. 
FERRAND, “Verwertung heimlich eingeholter DNA-Vaterschaftstest”, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2006), 436-
458, at p. 454), in geval van manifeste onontvankelijkheid (Cass. 14 juni 2005, Bull. civ. I, nr. 252) of in geval van andere 
kwaadwillige intenties (F. GRANET-LAMBRECHTS, “Droit de la filiation”, Receuil Dalloz (2006), 1139-1148, at p. 1143). De 
actuele rechtspraak is zeer streng en zelfs indien de omstandigheden voldoende overtuigend zijn wordt een onderzoek 
bevolen (Cass. 28 mei 2008, Bull. civ. I n° 157).  
3075

 DNA- en bloedtesten kunnen enkel bevolen worden in een burgerrechtelijke procedure waar het ouderschap van 
eender welke persoon bepaald moet worden zoals bijvoorbeeld in samenhang met een verzoek tot een parental 
responsability order. De rechtbanken oordelen soeverein over het bevelen van dergelijk onderzoek. De problematiek van 
het bevelen van een DNA-onderzoek wordt door de hoven en rechtbanken op uiteenlopende wijze benaderd en niet steeds 
consistent toegepast (zie uitgebreid: S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford 
University Press, 2011, ed. 2, 599-608). Ten eerste kan het benaderd worden vanuit het recht van het kind om zijn ouders te 
kennen zoals vervat in art. 7 en 8 IVRK (zie bijvoorbeeld de zaak-Re R (A Minor) (Contact Biological Father) [1993] 2 FLR 762, 
768). Terzake wordt ook gewezen op het arrest-Mikulic van het EHRM. Ten tweede vanuit het perspectief van het recht op 
eerbied voor het privé- en gezinsleven (art. 8 EVRM) van de vermoedelijke vader die vereist dat eender welke potentiële 
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Dit kan in sommige rechtsstelsels ook ambtshalve bevolen worden (§ 26 FamFG3076; art. 194 Rv.3077 

en art. 331octies BW). Uit de ongerechtvaardigde weigering tot het ondergaan van een DNA-

onderzoek kan, al dan niet in samenhang met andere feiten3078, een vermoeden van vaderschap 

afgeleid worden (art. 193 Rv.).3079 De weigering wordt in sommige rechtsstelsels ook geïnterpreteerd 

als een impliciete bekentenis van het vaderschap.3080 In het Duitse recht kan een DNA-onderzoek 

                                                                                                                                                                                     
relatie met zijn kind erkend en beschermd wordt. Ten derde kan het toekomstig welzijn van het kind vereisen dat een test 
bevolen wordt. Vandaag ligt de essentie in de vraag of het bepalen van de waarheid m.b.t. het vaderschap riskeert de 
bestaande gezinskern te verstoren, hoe waarschijnlijk het is dat de partner van de moeder de vader is; de stabiliteit van de 
bestaande relatie van de moeder; de waarschijnlijkheid omtrent de mogelijkheid voor het kind om een betekenisvolle 
relatie te ontwikkelen met de waarschijnlijke vader; en of er al dan geen twijfels over het ouderschap van het kind reeds in 
het publieke domein bestaan. Ten vierde het perspectief van het algemeen belang bij een vlotte rechtsbedeling. In de 
Engelse rechtsleer rijst ook de vraag naar de impact van het vereiste van het belang van het kind bij het afnemen van het 
staal ingeval de moeder weigert (Sec. 21 (3) (b) Family Reform Act 1969) en of dit anders beoordeeld wordt dan in Sec. 20 
van voornoemde Act. Luidens Sec. 21 dient voor de afname van stalen op kinderen jonger dan 16 jaar de persoon die de 
zorg en toezicht uitoefent over het kind de toestemming te verlenen. Ingeval deze weigert, kan de rechter de afname 
bevelen ingeval hij oordeelt dat dit in het belang van het kind is. Vandaag zijn rechtbanken in het algemeen van oordeel dat 
het kind belang heeft bij de vaststelling van de waarheid (R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, 
Londen, Sweet & Maxwell, 7e ed., 2009, 226-227).  
3076

 De rechter moet dit ambtshalve onderzoeken en uitspraak doen (E. STOSSER, “Das neue Verfahren in 
Abstammungssachen nach dem FamFG”, FamRZ 2009, (923) 928). 
3077

 De rechter kan een DNA-onderzoek bevelen. Ingeval aannemelijk werd gemaakt dat de man de verwekker van het kind 
kan zijn, kan de rechter oordelen dat de inbreuk door het DNA-onderzoek op de lichamelijke integriteit gerechtvaardigd is: 
HR 22 september 2000, NJ 2001, 647, noot JdB; Bij een betwisting van de afstamming geldt in het Nederlandse recht dat de 
rechter de aan- of afwezigheid van een genetische band moet onderzoeken zelfs indien niet betwist wordt dat de juridische 
vader niet de biologische vader is: M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5

de
 

druk, Deventer, Kluwer, 2008, 251; Aangezien het rechtsgevolg van de ontkenning van het vaderschap niet ter vrije 
bepaling van de partijen staat: S.F.M. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium Personen- en familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2009, 179. De rechter is evenwel niet verplicht ambsthalve bewijs te gelasten: HR 11 juni 2004, NJ 2005, 
16. De rechtspraak stelt bij de vaststelling minder strenge eisen om een DNA-onderzoek te bevelen. Het volstaat dat 
aannemelijk is dat de man de mogelijke verwekker is van het kind (A. HEIDA, “Vaderschapsprocedures en DNA-onderzoek”, 
FJR 2002, (122) 129; R.J. BLAUWHOFF, “Procesrechtelijke kunstgrepen bij de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. 
Bespreking van Hoge Raad 9 december 2005, R04/142HR, LJN A326 ”, FJR 2006, (132) 133-138 en de aldaar aangehaalde 
verwijzingen. De auteur wijst op de onzekerheid waarmee het biologische vaderschap wordt vastgesteld in het Nederlandse 
recht. De keuze blijft volgens hem ofwel een grotere mate van dwang van overheidswege om een deskundigenbericht te 
ondergaan waardoor er meer zekerheid inzake de biologische afstamming verkregen kan worden ofwel behoud voor de 
man van een illusoir recht op fysieke integriteit waar tegelijkertijd ruimte blijft voor een rechterlijke ‘gissingsbevoegdheid’). 
3078

 In het Franse recht volstaat de loutere weigering niet, maar moeten er andere feiten aangevoerd worden die het 
vaderschap bevestigen net zoals in het Belgische recht: Cass. 17 september 2003, Dalloz 2004, 659. 
3079

 Nederlandse recht: HR 28 april 1978, NJ 1979, 104; P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER 
LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het 

huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 218. 
3080

 Duitse recht: Weigert de vermoedelijke vader zich te onderwerpen aan een DNA-onderzoek, dan kan de rechtbank, 
nadat de man ingelicht werd over de rechtsgevolgen, er van uitgaan dat het onderzoek succesvol was en geen ernstige 
twijfel omtrent het vaderschap opleverde (BGH 9 april 1986, FamRZ 1986, 663 en NJW 1986, 2371; BGH 10 februari 1993, 
FamRZ 1993, 691; Frank FamRZ 1995, 975ff). De bewijslast wordt hierdoor omgekeerd. Uitzondering wordt gemaakt ingeval 
de weigering gerechtvaardigd kan worden, bv. ingeval hierdoor een misdrijf aan het licht zou gebracht worden (incest). In 
dat geval vindt er een belangenafweging plaats (T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 708-709 
en de aldaar aangehaalde verwijzingen); In het Franse recht leidt de weigering tot het ondergaan van een genetisch 
onderzoek in samenhang met andere factoren tot een impliciete bekentenis van het vaderschap: F. GRANET-LAMBRECHTS, 
“Actions relatives à la filiation” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (582) 
598, nr. 213.131  en 602, nr. 213.181; Vgl. A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions Montchrestien, 2010, 
nr. 834 ; Zie bijvoorbeeld : Cass. 31 januari, 7 juni en 11 juli 2006, Bull.civ. I n°46, 291 en 385 ; RTDciv. 2006, 548, obs. 
HAUSER. Gaat de weigering echter uit van het (meerderjarig) kind, kan men niet dezelfde gevolgen trekken en moet men 
zich tevreden stellen met andere aanwijzingen  (Cass. 16 juni 1998, D. 1999, 651, noot MASSIP; A. BENABENT, Droit civil. 

Droit de la famille, Parijs, Editions Montchrestien, 2010, nr. 834). Er bestaat niettemin nog onduidelijkheid over de 
beoordelingsmarge die de rechter heeft bij een weigering door de man om zich te onderwerpen aan een genetisch 
onderzoek (J. HAUSER, "Chroniques. Personnes et droits de la famille", RTD civ. 2006, (531) 548 met verwijzing naar Cass. 
31 januari 2006, Defrénois 2006, 1062, obs. MASSIP, RTD civ. 2006, 294 ; Cass. 7 juni 2006, n° 987) ; Engelse recht : Ingeval 
een persoon ouder dan 16 jaar weigert om zijn toestemming te geven tot de afname van een staal (cf. Sec. 21 (1) Family 
Reform Act 1969), mag de rechter daar eender welke gevolgen uit trekken die hem gelet op de omstandigheden van de 
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actueel zelfs onder dwang3081 gebeuren (§ 372a ZPO). In het Nederlandse recht kan er indirecte3082 

dwang tot medewerking uitgeoefend worden.3083  

984. Te vermelden waard is dat naar Zweeds recht de vrouwelijke partner van de moeder, ingeval 

het kind werd verwekt met zaad van een onbekende donor, juridisch ouder kan worden van het kind 

door middel van een gerechtelijk onderzoek (art. 1:9 Ouderschapswet).3084  

 

iv. bezit van staat 

985. Naar Frans recht wordt een belangrijke rol toebedeeld aan het bezit van staat. Het bezit van 

staat vormt een autonome wijze3085 waarop een afstammingsband wordt vastgesteld en heeft een 

impact op de werking van de vaderschapsregel. Bezit van staat wordt vastgesteld in een akte van 

bekendheid (art. 317 C.Civ.) of door een rechterlijke beslissing (art. 330 C.Civ.). Het bezit van staat 

moet binnen bepaalde termijnen3086 vastgesteld worden. De grondslag van de vordering tot 

vaststelling van bezit van staat is het bestaan (art. 311-1 C.Civ.) en de kwaliteiten van bezit van staat 

(art. 311-2 C.Civ.). 3087 Het genetisch onderzoek toont bijgevolg niet op wettige wijze het bezit van 

staat aan.3088 

 

986. In het Franse recht wordt deze wijze van vaststelling van een afstammingsband eerder 

uitzonderlijk toegepast. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in de situatie waarin een buitenhuwelijkse 

                                                                                                                                                                                     
zaak gepast lijken (Sec. 23 (1) Family Reform Act 1969, zie bijvoorbeeld : Re A (A minor) (Paternity: Refusal of Blood Test) 

[1994] 2 FLR 463, 472-3 (CA)). Bij gebrek aan goede redenen aangetoond door de man die weigert en die de weigering 
rechtvaardigen, heeft dit onafwendbaar tot gevolg dat die man tot juridische vader van het kind wordt aangewezen (zie bv. 
F v Child Support Agency [1999] 2 FLR 244). 
3081

 Daaruit wordt o.m. afgeleid dat het Duitse recht de biologische afstamming op de voorgrond plaatst: T. HELMS, “Die 
Stellung des potenziellen biologischen Vaters im Abstammungsrecht”, FamRZ 2010, (1) 4; Een weigering om de 
medewerking te verlenen zonder gegronde reden of zonder reden kan ultiem gesanctioneerd worden met een 
gevangenneming voor de duur van de procedure (§ 390 (1) ZPO) en de onwillige persoon kan gedwongen worden tot het 
ondergaan van een medische test met tot doel het vaderschap gerechtelijk vast te stellen (§ 372a (2) ZPO). Een onderzoek 
tot vaststelling van de afstamming is enkel te dulden ingeval het vereist is (E. STOSSER, “Das neue Verfahren in 
Abstammungssachen nach dem FamFG”, FamRZ 2009, (923) 927). Omgekeerd kan geweigerd worden een onderzoek te 
ondergaan ingeval dit niet vereist is omdat het gerechtelijk onderzoek niet ontvankelijk of besluiteloos is (zie bv. OLG 
Düsseldorf 17 december 2007, FamRZ 2008, 630; BGH 1 maart 2006, BGHZ 166, 283; FamRZ 2006, 686 en NJW 2006, 1657).  
3082

 De dwang uit zich op indirecte wijze zoals cumulatief oplopende geldelijke boetes (R.J. BLAUWHOFF, “Procesrechtelijke 
kunstgrepen bij de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Bespreking van Hoge Raad 9 december 2005, R04/142HR, 
LJN AU326”, FJR 2006, (132) 137). 
3083

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 591, nr. 738; Vgl. ook het Belgische recht, Supra, nr. 921. 
3084

 Ingevoerd bij wet SFS 2005:434, zie uitgebreid: K. SAARLOOS, “Duo-moederschap: op de grens van afstamming en 
adoptie”, FJR 2007, (142) 147-148; M. JANTERA-JAREBORG, “Sweden: Lesbian couples are entitled to assisted fertilization 
and to equal rights of parentage”, FamRZ 2006, 1329-1330. 
3085

 In die zin is de ontvankelijkheid van de vordering niet onderworpen aan de onontvankelijkheid of ongegrondheid van 
een onderzoek naar ouderschap: Cass. 27 oktober 1992, n° 91-11.751, Bull.civ. I, n° 273; RTD civ. 1993, p. 627, obs. J. 
PATARIN; JCP G 1993, I, 3688, obs. BERNIGAUD; Defrénois 1993, p. 718, obs. J. MASSIP ; Cass. 10 februari 1993, n° 91-
14.544, Bull.civ. I, n° 67 ; D. 1993, jur. 490, note J. HAUSER et P. NICOLEAU. 
3086

 De akte van bekendheid dient verzocht te worden binnen een vervaltermijn van vijf jaar te rekenen vanaf het 
beëindigen van het beweerde bezit van staat of vanaf het overlijden van de desbetreffende ouder (art. 317 C.Civ.). De 
vordering tot vaststelling van het bezit van staat is daarentegen onderworpen aan de gemeenrechtelijke verjaringstermijn 
van tien jaar, weliswaar te rekenen vanaf het tijdstip waarop het bezit van staat ophoudt of het overlijden van de beweerde 
ouder (art. 330 C.Civ.).  
3087

 Circ. 30 juni 2006, deel I, III, 2.5.  
3088

 Cass. 6 december 2005, n° 03-15.588, Bull.civ. I, n° 476; D. 2006, pan. p. 1141, obs. F. GRANET-LAMBRECHTS; Dr.fam. 
2006, comm. n° 26, note P. MURAT ; zie ook : Circ. 30 juni 2006, deel I, I, 2.1 en III, 2.5.1, c.  
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vader komt te overlijden zonder het kind erkend te hebben3089, maar zich wel als vader van het kind 

gedragen heeft.3090 Merk immers op dat een erkenning en een gerechtelijk onderzoek naar 

vaderschap na diens overlijden niet mogelijk zijn. Daarnaast wordt het ook aangewend om de 

vaderschapsregel te heractiveren (art. 313, eerste lid C.Civ.).3091   

 

987. De rol van het bezit van staat als uiting van de sociale werkelijkheid moet in het kader van de 

vaststelling van een afstammingsband niettemin toch gerelativeerd worden zoals hoger aangegeven 

(Supra, nr. 973). Het vastgestelde bezit van staat wordt een autonome grondslag tot vaststelling van 

een afstammingsband in combinatie met andere factoren (Infra, nr. 997 e.v.). Bezit van staat 

vastgesteld in een akte van bekendheid is geldig tot het bewijs van het tegendeel3092; het doet alvast 

de bewijslast omkeren.3093 De akte van bekendheid kan door elke belanghebbende bestreden 

worden (art. 335 C.Civ.) en tegen het vonnis dat bezit van staat vaststelt kan derdenverzet 

aangetekend worden (art. 324 C.Civ.). Aangetoond moet worden hetzij de afwezigheid dan wel het 

gebrekkige karakter van bezit van staat hetzij de strijdigheid met de biologische werkelijkheid.3094 

 

988. De invulling van de notie bezit van staat is gelijklopend aan het Belgische recht. Een 

onderscheid bestaat wel wat betreft de waarde die gehecht moet worden aan de verschillende 

componenten waaruit bezit van staat bestaat.3095 Naar Belgisch recht maakt de rechtspraak de facto 

ook dit onderscheid. Wel blijft in beide stelsels bezit van staat een moeilijk te beoordelen feitelijke 

notie. Tevens maakt de rechtspraak in beide voornoemde stelsels een onderscheid tussen de 

beoordeling van het bezit van staat in het kader van de vaststelling van een afstammingsband en de 

beoordeling er van in het kader van een betwisting van een vastgestelde afstammingsband. Het 

bestaan van bezit van staat wordt in het kader van een vordering tot betwisting sneller aangenomen.  

 

v. adoptie 

989. Naar Duits3096 en Belgisch recht (art. 344-2 BW) is het niet toegelaten om zijn eigen kind te 

adopteren. Deze mogelijkheid werd in het Duitse recht afgeschaft bij de opheffing van het 

onderscheid tussen wettige en natuurlijke kinderen. In het Franse recht kan een ouder zijn eigen kind 

adopteren, maar dit wordt niet nuttig geacht. Kinderen geboren uit een (absoluut) incestueuze 

                                                           
3089

 Prenataal bezit van staat kan bewezen worden door o.m. de deelname in de voornaamkeuze, de bijstand bij de 
medische opvolging tijdens de zwangerschap, de aankondiging van de geboorte aan de familie en derden, het ondernemen 
van stappen om het kind in te schrijven in een créche of de zoektocht naar een babysit, de aankoop van roerend goed of 
kleren voor het kind, enz. De akte van bekendheid kan zelfs verzocht worden vóór de geboorte: Circ. 30 juni 2006, deel I, II, 
3. 
3090

 F. GRANET-LAMBRECHTS, "Etablissement non contentieux de la filiation“ in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz 

Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (565) 578, nr. 212.101.  
3091

 Circ. 30 juni 2006, deel I, II, 3. 
3092

 A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions Montchrestien, 2010, nr. 871; De akte kan zowel op grond 
van de afwezigheid van het bestaan van bezit van staat of een gebrek dat van die aard is om het wettelijke gevolgen te 
ontzeggen als de strijdigheid met de biologische werkelijkheid aangevochten worden. Bovendien kan de akte ook 
nietigverklaard worden ingeval zij niet door de rechter werd opgesteld of de vormvereisten niet werden nageleefd: A. 
BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions Montchrestien, 2010, nr. 900. 
3093

 Circ. 30 juni 2006, 1
er

 partie, II, 3.2; F. GRANET-LAMBRECHTS, “La filiation par procréation” in P. MURAT (ed.), Droit de la 

famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (565) 581, nr. 212.223. 
3094

 Circ. 30 juni 2006, deel I, III, 2.5.2.  
3095

 F. GRANET-LAMBRECHTS, "Dispositions générales" in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, 
Parijs, Dalloz, 2010, (546) 561-562, nr. 211.141.  
3096

 De adoptie door een ouder is afgeschaft en wordt bovendien overbodig geacht: T. RAUSCHER, Familienrecht, 
Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 1022-1023 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. 
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relatie kunnen naar Frans recht op die manier echter nooit een dubbelzijdige afstammingsband 

verkrijgen t.a.v. beide biologische ouders (art. 310-2 C.Civ.).3097 

 

In het Nederlandse recht kan de ongehuwde vader zijn kind adopteren (art. 1:199 BW).  

Ook in het Engelse kan een biologische ouder zijn eigen kind in bepaalde gevallen adopteren. Een 

kind kan niet geadopteerd worden door zijn moeder of vader tenzij (Sec. 51 (4) Adoption and 

Children Act 2002)3098: 

a. De natuurlijke ouder overleden is of niet kan gevonden worden; 

b. Er bij toepassing van Sec. 28 Human Fertilisation and Embryology Act 1990 (c.37), geen 

andere ouder is, of; 

c. Er een andere reden3099 is die rechtvaardigt dat het kind wordt geadopteerd door alleen de 

verzoeker. 

 

Het wordt aangewend voor de ontneming van ouderlijke verantwoordelijkheden van de afwezige, 

onverantwoordelijke of gedesinteresseerde ouder.3100 Onder het oude Engelse adoptierecht werd 

laatstgenoemd criterium zeer ruim geïnterpreteerd. Het probleem is dat naar Engels recht de 

moeder en de gehuwde vader slechts van hun ouderlijke verantwoordelijkheden beroofd kunnen 

worden door een adoption order of een parental order.3101 In de Engelse rechtsleer wordt de lege 

ferenda bepleit voor de mogelijkheid om eerder ouderlijke verantwoordelijkheden bij rechterlijke 

beslissing te ontnemen zoals dit kan bij buitenhuwelijkse vaders en stiefouders. Tevens wordt 

gewezen op het bestaan van alternatieve mechanismen om rechtszekerheid te bieden aan één ouder 

in dergelijke situatie, nl. door een (enhanced) residence order. Dit zijn minder drastische 

mechanismen die nochtans tot hetzelfde doel kunnen leiden.3102  

                                                           
3097

 Zie ook Cass. 6 januari 2004, n° 01-01.600, Bull. civ. I, n° 2; D. 2004, p. 362, concl. J. SAINT-ROSE, note D. VIGNEAU ; D. 
2004, comm. p. 1419, obs. F. GRANET-LAMBRECHTS ; JCP G 2004, II, 10064, note C. LABRUSSE-RIAOU ; JCP G 2004, I, 109, n° 
2, obs. J. RUBELLIN-DEVICHI ; Defrénois 2004, 594, obs. J. PASSIP ; AJ fam. 2004, 66, obs. F. BICHERON ; Dr. fam. 2004, n° 16, 
note D. FENOUILLET, in casu oordeelde het Franse Hof van Cassatie dat strijdig is met de openbare orde de gewone adoptie 
van een kind door zijn vader die de halfbroer is van de moeder t.a.v. wie de afstamming reeds vaststond; Het Parijse Hof 
van Beroep oordeelde dat het discriminerende karakter van deze maatregel in het licht van het IVRK niet was aangetoond: 
CA Paris 5 april 2005, Gaz. Pal. 2005, 3 mai p. 8, concl. B. GIZARDIN; Dr. fam. 2005, n° 242, note P. MURAT.  
3098

 Adoptie door een natuurlijke ouder is vandaag zeer controversieel geworden in het Engelse recht omdat het de 
familiale banden met de ene helft van de familie verbreekt zonder het kind de mogelijkheid te geven om nieuwe banden te 
vestigen met een alternatieve familie. Om die reden wordt aan dit verzoek bijkomende eisen gesteld: S. HARRIS-SHORT en 
J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 927. 
3099

 De rechtbank moet uitdrukkelijk de reden opgeven. Onder het oude recht werd “een andere reden die rechtvaardigt 
dat het kind wordt geadopteerd” zeer ruim geïnterpreteerd. Het volstond aan te tonen dat de adoptie door de natuurlijke 
ouder in het belang van het kind was, bv. om de bijkomende zekerheid te verschaffen die hij wenste en de moeder 
voorgoed uit te sluiten enige rol in het leven van het kind nog te spelen (zie bv. Re B (A Minor) (Adoption: Natural Parent) 
[2001] UKHL 70, [2002] 1 WLR 258). 
3100

 Re B (A Minor) (Adoption: Natural Parent) [2001] UKHL 70, [2002] 1 WLR 258, in casu wilde de vader, die in het 
bijzonder bezorgd was over zijn positie, het kind uit het leven van de moeder bannen.  
3101

 Hoewel inconsistent met de ratio van de Children Act waarbij ouderschap voor het leven is, zou het volgens Engelse 
rechtsgeleerden tegemoetkomen aan de vergankelijke aard van ouderschap in modern gezins- en familieleven en de 
werkelijkheid erkennen. Er zijn immers afwezige en gedesinteresseerde ouders die geen band hebben met hun kind en dus 
niet geconsulteerd moeten worden m.b.t. belangrijke beslissingen in de opvoeding van het kind. Verder zou het ouderschap 
op gelijke basis geregeld worden, erkennend dat het probleem van de afwezige ouder niet beperkt is tot ongehuwde 
vaders: S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 
709-710.  
3102

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 945 
en de aldaar aangehaalde referenties.   
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c. Schema’s 

Schema 1. Grondslagen van afstamming  

 Moederschap Vaderschap 

België Bio-fysiologische band Genetische band 

Duitsland Bio-fysiologische band Genetische band 

Nederland Bio-fysiologische band Genetische band 

Frankrijk Bio-fysiologische band (+ wil) Genetische band 

Engeland  Bio-fysiologische band Genetische band 

 
Schema 2. wijze van vestiging  

 Van rechtswege Erkenning Rechterlijke beslissing Akte van 

bekendheid 

Adoptie 

België x x x - - 

Duitsland x x x - - 

Nederland x x x - x 

Frankrijk x x Gerechtelijk onderzoek 

of vastgesteld bezit van 

staat 

x (x) 

Engeland Paternity 

presumption 

Registration in 

Birth certificate 

Declaration of 

paternity/parental 

responsibility order/… 

- x 

 

3. Besluit  

990. De verhouding tussen ouderschap en ouderlijk gezag kan volgens twee grote modellen 

georganiseerd worden, nl. een dualistisch of een monistisch model. Beide modellen worden hierna 

uitvoerig besproken. Binnen de modellen worden nog nuanceringen aangebracht.  

 

Gelet op de gehanteerde terminologie en voor de duidelijkheid zij er op gewezen dat ouderschap 

steeds wijst op de biologische ouders. Van belang is te weten hoe het ouderlijk gezag zich verhoudt 

t.a.v. het biologische ouderschap en welke rol het afstammingsrecht daarin vervult. 

Alle bestudeerde rechtsstelsels worden in een model ondergebracht. Daaraan worden de door de 

rechtsleer voorgestelde modellen toegevoegd.  

a. zuiver dualistisch systeem 

991. In een zuiver dualistisch model berusten ouderschap en ouderlijk gezag elk op eigen 

grondslagen en vestigingsmechanismen. Niet uitgesloten is dat ouderschap en ouderlijk gezag in 

bepaalde of het merendeel van de gevallen toch samenvallen. Er primeert echter steeds één en 
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dezelfde grondslag voor ouderschap alsook voor ouderlijk gezag zodat een vermenging van 

grondslagen uitgesloten is (Infra, nr. 990). Zoals bestudeerd in deel 2 berust identiteit op de 

biologische werkelijkheid en ouderlijk gezag op gezins- en familieleven. Een correctie is te allen tijde 

mogelijk.  

 

Het afstammingsrecht kan dan een instrument zijn tot vaststelling van biologisch ouderschap (model 

VERSCHELDEN, GERLO, MASSAGER, Supra, nr. 940) of gezins- en familieleven resp. bezit van staat 

(model HENSTRA resp. GALLUS, Supra, nr. 945 e.v.). Andere mechanismen zoals de creatie van een 

zorgouderschap, de registratie van biologisch ouderschap bij medisch begeleide voortplanting en 

adoptie en/of een vordering tot vaststelling van het biologisch ouderschap kunnen naast het 

afstammingsrecht functioneren.  

Model A: Afstamming = biologische werkelijkheid 

 

 Ouderschap Ouderlijk gezag 

 

 

 

  

 

 

Model B: Afstamming = sociale werkelijkheid 

 

 Ouderschap Ouderlijk gezag 

  

 

 

 

 

b. gemengd dualistisch systeem 

992. In een gemengd dualistisch systeem zijn drie situaties denkbaar: 

1° ouderlijk gezag valt in bepaalde gevallen niet samen met ouderschap. Een niet-ouder kan van 

rechtswege, gelet op de relatie (Supra, nr. 963), bij overeenkomst (Supra, nr. 963) of door een 

rechterlijke beslissing (Supra, nr. 963) ouderlijk gezag verkrijgen; 

2° ouderlijk gezag valt in bepaalde gevallen samen met ouderschap vastgesteld door het 

afstammingsrecht. Dit is steeds het geval langs moederszijde en gelet op de huwelijkse relatie, het 

Afstamming = 

biologische werkelijkheid  

 = identiteit 

Nieuwe rechtsfiguur (bv. 

zorgouderschap)/adoptie  

= gezins- en familieleven  

Registratie genetisch/bio-

fysiologisch ouderschap bij 

adoptie en MBV + 

vordering biologisch 

ouderschap = identiteit 

 

Afstamming = gezins- en 

familieleven/bezit van 

staat 
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belang van het kind vastgesteld in een rechterlijke beslissing of de toelating van de moeder ook het 

geval langs vaderszijde (Supra, nr. 954 en 956); 

3° ten slotte kan ook ouderschap bestaan zonder dat dit ouderlijk gezag met zich meebrengt. Dit is 

inzonderheid het geval voor de buitenhuwelijkse vader (Supra, nr. 961). 

993. Dit model vertrekt vanuit de premisse dat ouderschap wordt vastgesteld door het 

afstammingsrecht met als primaire grondslag de biologische werkelijkheid die evenwel gecorrigeerd 

kan worden door de sociale werkelijkheid (kruispunt) of in het belang van het kind of het algemeen 

belang bij rechtszekerheid en stabiliteit in afstammingsbanden. Er ontstaat in het afstammingsrecht 

alsdan een vermenging van grondslagen (Infra, nr. 990). Daarnaast bestaan rechtsfiguren tot 

vestiging van ouderlijk gezag zonder ouderschap en bepalingen die verhinderen dat ouderschap 

steeds ouderlijk gezag met zich meebrengt. Dit laatste is het geval voor de buitenhuwelijkse vader 

die slechts ouderlijk gezag kan verkrijgen door een overeenkomst/verklaring met de moeder af te 

leggen of door een rechterlijke beslissing. Twee rechtsstelsels beantwoorden aan dit model, nl. het 

Engelse en het Nederlandse recht.  

 
 Ouderschap Ouderlijk gezag 

 

 

 

 

 

 

 

c. monistisch systeem  

994. In een zuiver monistisch model valt ouderschap en ouderlijk gezag volledig samen. Om 

drager te zijn van ouderlijk gezag moet men ouder zijn. Ouderschap wordt vastgesteld 

overeenkomstig de regels van afstamming. Opnieuw kan vastgesteld worden dat afstamming als 

primaire grondslag de biologische werkelijkheid hanteert, die evenwel gecorrigeerd kan worden door 

de sociale werkelijkheid (kruispunt) of in het belang van het kind of het algemeen belang bij 

rechtszekerheid en stabiliteit in afstammingsbanden. Er ontstaat in het afstammingsrecht alsdan een 

vermenging van grondslagen (Infra, nr. 990). Er bestaan daarbij twee submodellen.  

 

995. In een eerste submodel (A) is de ouder steeds drager van het ouderlijk gezag (Supra, nr. 954 

en 959). Eens het ouderschap is vastgesteld, is deze ouder automatisch drager van ouderlijk gezag en 

oefent dit in beginsel ook uit. Als voorbeeld kan het Belgische recht aangehaald worden.3103 

 

                                                           
3103

 Vgl. A. HUYGENS, “Persoonlijk gezag over minderjarige kinderen: quo vadis?”, TBBR 2006, (567), 570, nr. 7; F. 
SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 231, nr. 386. 

 
Afstamming  + regels 

buitenhuwelijks 

vaderschap 

 

Afstamming (+ huwelijkse 

relatie/rechterlijke 

beslissing/geregistreerd 

akkoord) 

Gezag van ouder en niet-

ouder: van 

rechtswege/rechterlijke 

beslissing/overeen-

komst 
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996. In een tweede submodel (B) is de ouder niet steeds drager van ouderlijk gezag of oefent hij 

dit niet automatisch uit. Dit is inzonderheid het geval voor de buitenhuwelijkse vader. Factoren die 

een rol spelen bij de verkrijging van ouderlijk gezag zijn het tijdstip van de vaststelling (Supra, nr. 

958), de huwelijkse relatie met de moeder (Supra, nr. 960), de verklaring met toelating van de 

moeder (Supra, nr. 961) of het belang van het kind vastgesteld in een rechterlijke beslissing (Supra, 

nr. 961). Voorbeelden van dit model zijn Frankrijk en Duitsland. In het Franse recht speelt het tijdstip 

van de vaststelling ook langs moederszijde een rol (Supra, nr. 955).  

 
Model A: Afstamming = ouderlijk gezag en vice versa 

 Ouderschap = ouderlijk gezag 

 

 

 

 

 

Model B: Afstamming is niet noodzakelijk ouderlijk gezag. Ouderlijk gezag is wel steeds afstamming 

 

Ouderschap 

 

   

 

 

 

B. De verhouding van grondslagen in het afstammingsrecht  

997. Onder de verhouding van grondslagen in het afstammingsrecht wordt bedoeld dat het 

afstammingsrecht afwijkt van de grondslag van het biologische ouderschap bij de vestiging of het 

behoud van een afstammingsband. Deze afwijkingen zijn om uiteenlopende redenen ingegeven: de 

rechtszekerheid, de bescherming van de gezinsrust of gevestigde sociale relaties), de bescherming 

van het wettige gezin of het privéleven van de directe betrokkenen, ter stabilisering van 

fundamentele relaties in het leven van het kind3104, de bescherming van de moeder-kindrelatie en 

het belang van het kind. Opgemerkt kan worden dat al deze motieven hetzij private belangen hetzij 

publieke belangen dienen. Rechtszekerheid en stabiliteit in familierechtelijke betrekkingen dienen in 

                                                           
3104

 Bv. Duitse recht: H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. 
Beck, 2007, nr. 29, 248-249.  

 
Afstamming 

Afstamming (+ tijdstip/ 

huwelijkse 

relatie/rechterlijke 

beslissing/geregistreerd 

akkoord) 

Afstamming 



665 
 

eerste instantie publieke belangen, maar kunnen ook de belangen van het kind dienen bij de 

bescherming van het totstandgekomen familieleven.3105 

 

Ze vormen een correctie op de grondslag van de biologische werkelijkheid en leiden ertoe dat:  

1° ofwel een bestaand juridisch ouderschap dat strijdig is met de biologische werkelijkheid niet meer 

veranderd kan worden. Zowel in een monistisch systeem als een gemengd dualistisch systeem is 

deze verhouding relevant. Binnen een zuiver dualistisch systeem wordt één grondslag per aspect 

gehanteerd; 

2° ofwel dat omwille van andere factoren belet wordt dat een afstammingsband wordt gevestigd die 

(al dan niet) strookt met de biologische werkelijkheid. Hierbij gebeurt een afweging van belangen in 

concreto of in abstracto. 

Wat het eerste punt betreft, doen de mechanismen zich op drie niveaus voor: 

a. op het niveau van de ontvankelijkheid; 

b. op het niveau van de bewijslevering; 

c. op het niveau van de gegrondheid van de vordering.  

Hierbij zij opgemerkt dat al deze factoren hetzij een beperking aanbrengen in de kring van 

titularissen die om een correctie kunnen verzoeken hetzij een verandering vanaf een bepaald tijdstip 

onmogelijk maken.  

Opgemerkt zij tevens dat in vrijwel alle bestudeerde rechtsstelsels met uitzondering van het Franse 

en het Belgische, deze afwijking van de grondslag van de bio-fysiologische werkelijkheid langs 

moederszijde onbestaande is.  

In het Engelse recht gelden er ten slotte geen termijnen. Evenmin kent het Engelse recht de 

rechtsfiguur van het bezit van staat.  

1. Wisseling van grondslagen 

a. Op het niveau van de ontvankelijkheid van de vordering 

i. Titularisschap 

998. De vorderingen tot betwisting van een bestaande afstammingsband zijn in de bestudeerde 

rechtsstelsel meestal voorbehouden3106 vorderingen. Enkel de vader, de moeder, het kind3107 en de 

man die beweert de biologische vader3108 te zijn kunnen naar Duits recht (§ 1600 (1) BGB) en Belgisch 

                                                           
3105

 Vgl. C. FORDER en K. SAARLOOS, “The establishment of parenthood. A story of successful convergence?” in Maastricht 

Faculty of Law Working Paper 2007/1, http://www.unimaas.nl/maastrichtworkingpapers, 35-36. 
3106

 Naar Duits recht betreft het zelfs een hoogstpersoonlijke handeling (§ 1600a BGB). 
3107

 Dit is in het Duitse recht ook een Grondwettelijk verankerd recht: BVerfG 31 januari 1989, BVerfGE 79, 256 en FamRZ 
1989, 255; BVerfG 26 april 1994, BVerfG 26 april 1994, BVerfGE 90, 263 en FamRZ 1994, 881.  
3108

 Naar Duits recht betreft het de man die wettelijk verklaart op tijdstip van de verwekking geslachtsgemeenschap met de 
moeder te hebben gehad: Dit werd mogelijk gemaakt bij wet van 23 april 2004 (BGBl. I S. 598) in navolging van de beslissing 
van het BverfG 9 april 2003, BverfGE 108, 82; FamRZ 2003, 816 en NJW 2003, 2151. Het BVerfG heeft de ontzegging aan de 
biologische vader van het recht tot betwisting van het vaderschap vastgesteld door de vaderschapsregel als strijdig met art. 
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recht (zie bv. art. 318, § 1 BW) een vordering tot betwisting instellen.3109 Opdat de betwisting door de 

beweerde genetische vader zou slagen, dient bewezen te worden dat hij de genetische vader is. Met 

deze voorwaarde wordt voorkomen dat het kind door de betwisting vaderloos zou worden ingeval 

zou blijken dat noch de beweerde genetische vader noch de juridische vader daadwerkelijk de 

genetische vader is.3110 In het Nederlandse recht is het echter uitgesloten dat de beweerde 

biologische vader een vordering tot betwisting instelt (art. 1:200 BW)3111. Ook het openbaar 

ministerie wordt in gevallen die strijdig zijn met de openbare orde (bv. schijnerkenningen of 

draagmoederschap3112) tot titularis van de vordering aangewezen (zie bv. § 1600 (1) (5) BGB; art. 336 

C.Civ.; art. 1:205, tweede lid BW3113 en art. 138bis, § 1 Ger.W.). In het Franse recht kan het openbaar 

ministerie zelfs optreden ingeval er aanwijzingen zijn die volgen uit de akten zelf en die de 

afstamming weinig waarschijnlijk maken (art. 336 C.Civ.).3114   

 

Naar Frans recht bepaalt het al dan niet bestaan van bezit van staat wie toegelaten is tot een 

vordering tot betwisting. In geval van bezit van staat dat in overeenstemming is met de titel waarop 

de afstamming is gevestigd, betreft het een voorbehouden rechtsvordering. Enkel het kind, de vader, 

de moeder of de persoon die beweert de werkelijke ouder te zijn kunnen alsdan de vordering tot 

betwisting instellen (art. 333 C.Civ.). Deze ontvankelijkheidsgrond is zelfs van openbare orde.3115 Bij 

gebrek van bezit van staat kan iedere belanghebbende de vordering tot betwisting instellen (art. 334 

C.Civ.). Het bezit van staat vastgesteld in een akte van bekendheid kan zelfs betwist worden door 

elke belanghebbende (art. 335 C.Civ.).  

De beperkingen in het titularisschap zijn voornamelijk ingegeven om het wettige gezin3116 of het 

privéleven van de directe betrokkenen te beschermen.3117 Er is een internationale tendens 

                                                                                                                                                                                     
6 II GG bevonden ingeval er geen familiale band tussen het kind en zijn juridische vader in de weg staat; zie uitgebreid over 
deze ontwikkelingen: T. HELMS, “Die Stellung des potenziellen biologischen Vaters im Abstammungsrecht”, FamRZ 2010, (1) 
1-2. De man die beweert de vader van het kind te zijn moet zijn vaderschap geloofwaardig maken: T. RAUSCHER, 
Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 687. 
3109

 Het Belgische recht leunt op dit vlak nauw aan bij het Duitse recht, zie ook: T. HELMS, “Die Stellung des potenziellen 
biologischen Vaters im Abstammungsrecht”, FamRZ 2010, (1) 3. 
3110

 Duitse recht: D. SCHWAB, Familienrecht, 18 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 541; zie ook: BVerfG NJW 
2003, 2151, 2153; Belgisch recht: zie Supra, nr. 204. 
3111

 Dit geldt ook bij een erkenning. De verwekker van een kind, dat door een ander dan de verwekker is erkend, kan het 
vaderschap niet betwisten: HR 18 september 1998, NJ 1999, 480; HR 12 november 2004, NJ 2005, 248, met noot JdB; S.F.M. 
WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2009, 186. 
3112

 Zie bv. Franse recht: art. 336 C.Civ. en Circ. 30 juni 2006, deel I, III, 3.2.1.  
3113

 Het O.M. kan op die grond o.m. optreden tegen een schijnerkenning of bij erkenningen ingeval er geen of nauwelijks 
leeftijdsverschil bestaat tussen de erkenner en het kind: Kamerstukken II 1995/96, 24 649, nr. 3, 20.  
3114

 De omzendbrief geeft hier als voorbeelden het kleine leeftijdsverschil of de erkenning door een transseksueel : Circ. 30 
juni 2006, deel I, III, 3.1.1. c.  
3115

 Circ. 30 juni 2006, deel I, III, 3.1.1. c; F. GRANET-LAMBRECHTS, “Actions relatives à la filiation” in P. MURAT (ed.), Droit 

de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (582) 611-612, nr. 213.335. 
3116

 Franse recht: A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions Montchrestien, 2010, nr. 906; Nederlandse 
recht: de beperking is ingegeven door de rust in het gezin (P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER 
LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het 

huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 212. Dit wordt evenwel bekritiseerd door voornoemde auteurs 
gelet op de onbillijke situaties die zich kunnen voordoen zoals het geval waarin de biologische vader buiten spel wordt 
gezet door de moeder die tijdens de zwangerschap huwt met een andere man). Het nederlandse recht wijkt in twee 
gevallen af van deze grondslag. De vader, tenzij de moeder hem bedrogen heeft omtrent de verwekker, of de moeder kan 
het door het huwelijk ontstane vaderschap niet ontkennen indien de man vóór het huwelijk heeft kennis gedragen van de 
zwangerschap of heeft ingestemd met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kon hebben gehad (art. 1:200, 
leden 2-4 BW). De eerste uitzondering werd reeds strijdig bevonden met art. 8 EVRM in het geval de wettige en inmiddels 
gescheiden vader, die destijds kennis had van de zwangerschap, geen contact meer had met het kind en de biologische 
vader die met het kind “family life” had familierechtelijke betrekkingen ermee wilde vestigen (Hof Den Bosch 27 oktober 
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waarneembaar naar uitbreiding van de kring van titularissen. Dit verloopt tegelijk met een tendens 

naar erkenning van het recht van het kind om zijn of haar identiteit te kennen.3118 

999. Naar Nederlands recht kan het kind dat erkend werd tijdens zijn meerderjarigheid evenzeer 

geen vordering tot betwisting van het vaderschap instellen (art. 1:205, eerste lid BW). De reden 

daartoe is dat de vestiging van een afstammingsband niet iets is waarover betrokkenen naar believen 

kunnen beschikken.3119  

 

ii. Termijnen 

1000. De vorderingen tot betwisting zijn in alle bestudeerde rechtsstelsels, behoudens het Engelse 

recht, onderworpen aan een termijn. De termijnen lopen echter zeer sterk uit elkaar zowel qua duur 

als qua startpunt. Sommige rechtsstelsels bepalen het startpunt in abstracto, andere rechtsstelsels 

bepalen dit in concreto.  

 

Naar Frans recht verjaren de vorderingen tot betwisting: 

- hetzij door verloop van 10 jaar te rekenen vanaf het tijdstip waarop de persoon geniet van de staat 

die hem wordt betwist of de opmaak van de akte van bekendheid (art. 321 en 335 C.Civ.); 

- hetzij vijf jaar te rekenen vanaf de dag waarop het bezit van staat is ontstaan of heeft opgehouden 

te bestaan of bij overlijden van de ouder waarvan de afstamming wordt betwist (art. 333 C.Civ.).  

Niemand, behoudens het openbaar ministerie kan daarenboven nog een vordering tot betwisting 

instellen na het verstrijken van een termijn van 5 jaar bezit van staat sedert de geboorte of de 

erkenning (art. 333, in fine C.Civ.). In het Franse recht wordt er van uitgegaan dat een afstamming 

gevestigd door een titel die niet gedekt wordt door bezit van staat, een mindere waarschijnlijkheid 

vertoont. Dit rechtvaardigt soepelere voorwaarden om de afstamming te betwisten. 

In het Duitse recht kan een vastgestelde afstammingsband slechts betwist worden binnen de twee 

jaren na daadwerkelijke3120 kennisname van omstandigheden die het vaderschap tegenspreken (§ 

                                                                                                                                                                                     
1999, NJ 2000, 400). De grondslagen van deze regeling berusten op de aanvaarding van het vaderschap door de echtgenoot 
die niet de verwekker is. In het systeem van de wet dient eerst vast te staan dat de echtgenoot niet de verwekker is 
alvorens deze gronden toegepast kunnen worden (C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 567). Het kind kan daarentegen wel nog 
het vaderschap ontkennen in deze gevallen.  
3117

 Vgl. C. FORDER en K. SAARLOOS, “The establishment of parenthood. A story of successful convergence?” in Maastricht 

Faculty of Law Working Paper 2007/1, http://www.unimaas.nl/maastrichtworkingpapers, 39 en de aldaar aangehaalde 
verwijzingen.  
3118

 I. SCHWENZER, “Tensions between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage” in I. SCHWENZER (ed.), 
Tensions Between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (1) 6-7. Gewezen 
wordt ook op het feit dat het vorderingsrecht van het kind steeds minder ondergeschikt wordt gemaakt aan de 
bescherming van de bestaande familiale banden. 
3119

 Toelichting, Tweede Kamer 1995/96, 24649, nr. 3, p. 10. 
3120

 Het handelt om feiten die met zekerheid het vaderschap tegenspreken. Niet vereist wordt daarentegen dat de titularis 
van het recht op grond van deze hem bekende omstandigheden persoonlijk overtuigd is van het niet-vaderschap: H.C.A. 
LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2007, 251; Er wordt een 
objectieve maatstaf gehanteerd: naar het oordeel van een verstandige leek moet een verdenking bestaan dat de 
afstamming elders ligt, d.w.z. een niet volledig uitgesloten mogelijkheid: BGHZ 9, 336; 61, 325; OLG Karlsruhe FamRZ 2001, 
702. Dit is het geval indien de titularis kennis draagt van objectieve omstandigheden die de mogelijkheid van een andere 
afstamming duidelijk te kennen geven, ook ingeval de titularis de ogen hiervoor sluit en van het verdachtige karakter niet 
overtuigd is (OLG Köln FamRZ 2003, 781). De termijn kan ook ophouden te lopen ingeval de titularis nieuwe 
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1600b (1) BGB). De vordering tot betwisting kan niet vóór de geboorte ingesteld worden.3121 De 

termijn begint bij erkenning ten vroegst te lopen vanaf het tijdstip waarop de erkenning 

rechtsgevolgen sorteert (§ 1600b (2) BGB).  

Overeenkomstig het Nederlandse recht hangt de termijn af van de titularis van de vordering.3122 De 

moeder moet de vordering binnen het jaar na de geboorte instellen3123 of binnen het jaar na het 

ophouden van de invloed of ontdekking van het wilsgebrek (art. 1:205, derde lid BW). De vader dient 

de vordering in te stellen binnen een jaar nadat hij bekend is geworden met de geboorte en het feit 

dat hij vermoedelijk niet de biologische vader is (art. 1:200, vijfde lid BW).3124 of binnen het jaar na 

het ophouden van de invloed of ontdekking van het wilsgebrek (art. 1:205, derde lid BW). Het kind 

heeft een termijn van drie jaar die begint te lopen nadat het bekend is geworden met het feit dat de 

man vermoedelijk niet zijn biologische vader is (1:200, zesde lid en 1:205, vierde lid BW).3125 Die korte 

termijn wordt in de Nederlandse rechtsleer bekritiseerd gelet op het feit dat de rechtszekerheid en 

het belang van het kind niet steeds strijdig zijn met een langere termijn.3126  

Het Belgische recht sluit aan bij het Nederlandse en Duitse recht (Supra, deel I, hoofdstuk 1 en art. 

318, § 2 en art. 330, § 1, vierde lid BW).  

Een bijzondere termijn bestaat in het Duitse recht. In het Duitse recht kan een erkenning zelfs niet 

meer betwist worden ingeval de wettelijke voorwaarden voor de totstandkoming er van niet vervuld 

                                                                                                                                                                                     
omstandigheden bekend worden waaruit de onjuistheid van uit vroegere omstandigheden afgeleide gevolgen blijkt (BGH, 
BGHZ 61, 195 en FamRZ 1973, 592; waarna een nieuwe termijn kan lopen: OLG Köln 11 januari 2001, FamRZ 2001, 703). 
Voor de vermoedelijke genetische vader is het aldus irrelevant dat hij ook op de hoogte is van het feit dat hij waarschijnlijk 
de genetische vader is (E. HÖFELMANN, “Das neue Gesetz zur Anderung der Vorschriften über die Anfechtung des 
Vaterschaft und das Umgangsrecht von Bezugpersonen des Kindes”, FamRZ 2004, 745-751, p. 749; M. WELLENHOFER-
KLEIN, “Das Vaterschaftsanfechtungsrecht des leiblichen Vaters – Vorslag zur Anderung von § 1600 BGB”, FamRZ 2003, p. 
1889-1894, at p. 1893). 
3121

 OLG Rostock 30 november 2006, FamRZ 2007, 1675.  
3122

 Voor het O.M. geldt bij erkenning geen termijn zij het dat na verloop van enige tijd een beroep op strijd met de 
openbare orde niet langer gedaan kan worden, afhankelijk van de omstandigheden van het geval: M.J.C. KOENS en A.P.M.J. 
VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5

de
 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 271 en de aldaar aangehaalde 

verwijzingen. 
3123

 Zij wordt geacht op de hoogte te zijn van het feit dat de man niet de biologische vader is van het kind: M.J.C. KOENS en 
A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5

de
 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 253; P. 

VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, Het 

hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 215. 
3124

 HR 7 februari 2003, NJ 2003, 358, met noot SW; Bij overlijden van de vader of moeder voor de afloop van het bewuste 
jaar, kan een afstammeling in de eerste graad van deze echtgenoot optreden of bij gebreke, een ouder van deze 
echtgenoot. Het verzoek wordt gedaan binnen een jaar na het overlijden (art. 1:201, eerste lid BW). De termijn begint te 
lopen vanaf de geboorte ingeval de vader reeds vóór de geboorte vermoedde niet de biologische vader te zijn (M.J.C. 
KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5

de
 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 254). 

3125
 Ook de afstammelingen van het overleden kind hebben deze vordering (art. 1:201, 2

de
 lid BW). Het kind krijgt een 

langere termijn om hem in de gelegenheid te stellen zorgvuldig te kunnen overwegen of hij tot ontkenning wil overgaan 
(M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5

de
 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 

255).  
3126

 Gepleit wordt voor langere termijnen of voor een beoordeling in concreto met een belangenafweging door de rechter 
(J. MENGE, “Wettelijke termijnen voor ontkenning vaderschap niet altijd noodzakelijk”, FJR 2004, (183) 188. De situatie die 
de auteur voor ogen had was de volgende. Een kind heeft family life met haar juridische vader. Deze kwam te overlijden. 
Het kind ontwikkelde ondertussen ook family life met haar biologische vader en wenste dit na overlijden van haar juridische 
vader erkend te zien. De termijn tot ontkenning van het juridische vaderschap was reeds verstreken. De auteur wijst ook op 
een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 16 oktober 2003. Het hof oordeelde dat de termijn twee doelstellingen 
beoogde: 1° rechtszekerheid en 2° het belang van het kind. Wat het eerste betreft kon niet ingezien worden hoe de 
rechtszekerheid zou geschaad worden in voorliggend geval. Het kind wachtte uit loyaliteit het overlijden van de juridische 
vader af en het toegroeien naar de biologische vader heeft tijd nodig. Voorts heeft het kind weldegelijk belang bij de 
vestiging van de familierechtelijke betrekking. Verwezen wordt ook naar de erfrechtelijke gevolgen). Deze laatste weg lijkt 
ook het Belgisch Grondwettelijk Hof te bewandelen. 
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zijn ingeval sinds de inschrijving in een Duits register van de burgerlijke stand meer dan vijf jaren 

verstreken zijn (§ 1598 (2) BGB).  

De termijnen3127 zijn overwegend ingegeven door het belang van het kind bij rechtszekerheid 

omtrent zijn status3128 en in het belang van de rechtszekerheid in het algemeen3129. Ook de gezinsrust 

wordt opgegeven als een motief (Supra, nr. 997).3130 Interessant om op te wijzen is dat in het 

Zweedse recht elke termijn tot betwisting werd afgeschaft omdat het zowel in het belang van de 

vader als het kind werd geacht op elk tijdstip de genetische afstamming op te helderen.3131 In de 

Nederlandse rechtsleer wordt gepleit voor een gelijkaardige regeling.3132 

1001. Voor het kind worden de termijnen tijdens zijn minderjarigheid evenwel geschorst (art. 321 

C.Civ., § 1600b (3) BGB, art. 1:200, zesde lid BW; art. 331ter, eerste lid BW). Naar Duits recht kan het 

kind zelfs een nieuwe termijn tot betwisting verkrijgen ingeval hij kennis heeft van omstandigheden 

die op grond waarvan de gevolgen van het vaderschap voor hem ondraaglijk worden (§ 1600b (6) 

BGB). Onder ‘ondraaglijk’ kan o.m. verstaan worden het feit dat het kind of zijn vertegenwoordiger 

geen vordering inleidde omwille van de relatie tussen zijn juridische vader en zijn moeder, de relatie 

spaak liep en de moeder later met de biologische vader trouwde en daar andere kinderen mee 

kreeg.3133 Verder valt te denken aan het feit dat de juridische vader zich schuldig heeft gemaakt aan 

zware vergrijpen jegens het kind of zijn moeder of een openlijk gedrag aanmat die de goede naam en 

de leefkansen van het kind in gevaar heeft gebracht.3134 

 

iii. Bezit van staat 

1002. In het Franse recht vormt bezit van staat samen met het verstrijken van een termijn (zie art. 

333 C.Civ.), het bestaan van een huwelijk (zie art. 313, tweede lid en art. 314 C.Civ.) of de niet-

toelaatbaarheid van een genetisch onderzoek3135 (Infra, nr. 1004) een grondslag tot vestiging van een 

                                                           
3127

 Duitse recht: het betreft een vervaltermijn (H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. 

Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2007, 251; T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 
690) en is tegelijk een bedenktermijn (T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 690); Nederlandse 
recht: zowel de voor de betwisting van het huwelijkse vaderschap (HR 17 september 1993, NJ 1994, 372; C. ASSER en J. DE 
BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 
2006, 570-571) als de erkenning (M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5

de
 

druk, Deventer, Kluwer, 2008, 269) betreft het een vervaltermijn ingegeven door de terughoudendheid in de mogelijkheden 
om een afstammingsband aan te tasten en daarmee een kind zijn juridische ouder te ontnemen. 
3128

 Nederlandse recht: S.F.M. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium Personen- en familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2009, 179 en 181 
3129

 Duitse recht: D. SCHWAB, Familienrecht, 18 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 537; Nederlandse recht: 
M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5

de
 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 253 

en de aldaar aangehaalde verwijzingen; A. HEIDA, “Vaderschapsprocedures en DNA-onderzoek”, FJR 2002, (122) 123. 
3130

 Duitse recht: BR Drucks. 180/96, p. 97; BT Drucks. 13/4899, p. 87; Nederlandse recht: Toelichting, Tweede Kamer 1995-
96, 24649, nr. 3, p. 17. 
3131

 C. FORDER en K. SAARLOOS, “The establishment of parenthood. A story of successful convergence?” in Maastricht 

Faculty of Law Working Paper 2007/1, http://www.unimaas.nl/maastrichtworkingpapers, 43.  
3132

 P. VLAARDINGERBROEK, “Naar een qua termijn ongelimiteerde ontkenning van het vaderschap”, FJR 2004, 137. 
Ingegeven door de bekommernis om het afstammingsrecht meer te doen aansluiten bij de biologische werkelijkheid en het 
feit dat door middel van een DNA-onderzoek te allen tijde bewezen kan worden dat een juridische vader niet de biologische 
vader is. 
3133

 AG Wiesloch FamRZ 2004, 1309.  
3134

 D. SCHWAB, Familienrecht, 18 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 545.  
3135

 In beginsel dient de rechter die daartoe wordt verzocht een genetisch onderzoek te bevelen. Hij kan dit weigeren om 
wettige redenen. Welnu, het Franse Hof van Cassatie oordeelde in een arrest van 3 november 2004 dat het bestaan van 
bezit van staat in overeenstemming met de titel waarop de afstamming is gevestigd een wettige reden is om een genetisch 
onderzoek te weigeren: Cass. 3 november 2004, RTD civ. 2005, 376; zie ook Cass. 14 februari 2006, RJPF 2006-5/36 ; Cass. 
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afstammingsband. Het is duidelijk dat in deze situatie de sociale werkelijkheid en de bescherming van 

deze sociale werkelijkheid de motieven vormen voor de vestiging en het behoud van een 

afstammingsband.3136 Hoe sterker deze sociale werkelijkheid nl. door een huwelijk of door het 

voortdurende karakter er van, des te meer deze grondslag primeert op de grondslag van de 

biologische werkelijkheid. In de Franse rechtsleer wordt er nog op gewezen dat bezit van staat van 

nature zelf flou en onzekerheden of misbruiken kan veroorzaken, maar een werkelijkheid blijft die 

waardig is om in acht te nemen in het belang van het kind tenminste als het deugdelijk en 

ondubbelzinnig is.3137 

 

In het Nederlandse recht wordt aan het bezit van staat3138 een rol toebedeeld bij de vordering tot 

betwisting in combinatie met de titularissen van deze betwistingsvordering. Overeenkomstig art. 

1:209 BW kan iemands afstamming volgens zijn geboorteakte door een ander niet worden betwist 

indien hij een staat overeenkomstig die akte heeft. Enkel indien de afstamming volgens de 

geboorteakte en het bezit van staat aldus niet overeenstemmen, kan de werkelijke staat, die in strijd 

is met de geboorteakte door derden worden ingeroepen.3139 Alleen het kind kan bij bezit van staat 

zijn afstamming nog betwisten. Ook in het Nederlandse recht is dit vereiste ingegeven ter 

bescherming van gevestigde sociale relaties3140 en werd het in het belang van de rechtszekerheid 

ingeschreven.3141 Het Belgische recht sluit aan bij het Nederlandse recht (Supra, nr. 184). Bezit van 

                                                                                                                                                                                     
31 januari 2006, nr. 147, Dr. et patrimoine hebdo, n° 597; Cass. 25 april 2007, n° 543, AJF 2007, 273, obs. CHENEDE; Cass. 28 
mei 2008, n° 07-15.037, D. 2008, AJ 1624, in casu hadden de feitenrechters de weigering gebaseerd op vermoedens en 
aanwijzingen van vaderschap van de tweede concubinante en op basis van bezit van staat gevestigd in zijn hoofde, 
vastgesteld door meerdere gerechtelijke beslissingen die een bezit van staat in hoofde van de eerste concubinante 
(appelant) tegenspraken. Deze vermoedens en aanwijzingen vormden een wettige reden om geen onderzoek te bevelen. 
De Franse rechtsleer is niet unaniem enthousiast hierover: Begrepen wordt dat hiermee de verspilling van kosten voor 
overbodig gerechtelijke onderzoeken worden voorkomen en wederrechtelijke en dilatoire procedures worden uitgeroeid in 
gevallen waar er geen twijfel bestaat. Dit geldt echter niet voor die gevallen waar er elementen worden aangebracht die dit 
tegenspreken. Wat is hier het hoger belang van het kind?: J. HAUSER, “Chroniques. Personnes et droits de la famille”, RTD 

civ. 2008, (449) 465. Lager rechtspraak durft zelfs verder te gaan door te oordelen dat een wettige reden het hoger belang 
van het kind kan zijn: TGI Lyon 5 juli 2007, D. 2007, 3052, note A. GOUTTENOIRE, in casu was het kind 16 jaar en weigerde 
het enig contact met zijn moeder die een vordering tot betwisting van het vaderschap instelde hoewel de vader het kind 
reeds had erkend binnen de maand na de geboorte en het opvoedde. Ook dit wordt kritisch onthaald: J. HAUSER, 
"Chroniques. Personnes et droits de la famille", RTD civ. 2008, (77) 93-95 die zich afvraagt wat dan nog het nut is van heel 
het afstammingsrecht.  
3136

 Frankrijk: Het bezit van staat vertaalt een socio-affectieve werkelijkheid waar de wet een vermoeden van afstamming 
uit afleidt: F. GRANET-LAMBRECHTS, “Dispositions générales” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-

2011, Parijs, Dalloz, 2010, (546) 557; Vgl. J. HAUSER, "Chroniques. Personnes et droits de la famille", RTD civ. 2007, (545) 
556 ; Vgl. C. FORDER en K. SAARLOOS, “The establishment of parenthood. A story of successful convergence?” in Maastricht 

Faculty of Law Working Paper 2007/1, http://www.unimaas.nl/maastrichtworkingpapers, 9-10. 
3137

 F. GRANET-LAMBRECHTS, “Dispositions générales” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, 
Parijs, Dalloz, 2010, (546) 559, nr. 211.103. 
3138

 In het Nederlandse recht is bezit van staat de uiterlijke vorm van een zekere familiebetrekking, kenbaar uit feiten en 
omstandigheden, die afzonderlijk of in onderling verband en samenhang de bedoelde verwantschap staven. ‘Staat’ wijst op 
een zekere duur en continuïteit (C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk 

Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 598). Overeenkomstig de rechtspraak van de Hoge Raad is voor 
een gegronde betwisting van iemands afstamming volgens zijn geboorteakte door een ander nodig dat komt vast te staan 
dat de wijze waarop iemand met een zekere duurzaamheid aan het maatschappelijke verkeer deelneemt naar zijn uiterlijke 
vorm niet strookt met de in de akte vermelde gegevens, en dat die gegevens ook daadwerkelijk onjuist worden bevonden 
(HR 7 november 2003, NJ 2004, 98, met noot SW.; HR 21 december 2007, LJN BB5084, NJB 2008, 342). 
3139

 M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en commentaar, 5
de

 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 
278.  
3140

 K. SAARLOOS, “Bezit van staat of het wormvormige aanhangsel van het Nederlandse afstammingsrecht?”, WPNR 2006, 
123-129.  
3141

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 598.  
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staat vormt in het Belgische recht evenwel ook een grond tot niet-ontvankelijkheid van de vordering 

tot betwisting door het kind zelf ingesteld (zie art. 312, § 2, 318, § 1 en 330, § 1, eerste lid BW). 

iv. Belang van het kind  

1003. In het Duitse recht kan de wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige kind niet 

zonder meer een vordering tot bewisting instellen. De vordering zal immers enkel ontvankelijk zijn 

ingeval het welzijn van het kind hiermee gediend is (§ 1600a (4) BGB). Aangenomen wordt dat het 

welzijn van het kind niet gediend is met het verlies van een vaderlijke afstammingsband zonder dat 

de vaststelling van het werkelijke vaderschap in het vooruitzicht wordt gesteld.3142 Dit is wel het 

geval indien de vaststelling van het werkelijke vaderschap in het vooruitzicht wordt gesteld. In dat 

geval weegt ook het algemeen persoonlijkheidsrecht van het kind in het voordeel van de vaststelling 

van het biologische vaderschap dat door de betwisting in het vooruitzicht wordt gesteld.3143 Bij de 

beoordeling van de betwisting ten gronde speelt het welzijn van het kind evenwel geen enkele 

rol.3144  

 

In het Nederlandse recht dient het kind dat het huwelijkse vaderschap wenst te betwisten, 

vertegenwoordigd te worden door een bijzondere curator (art. 1:212 BW). De bijzondere curator 

dient te oordelen over het belang van het kind bij de betwisting en het uitstel van de beslissing 

totdat het kind wel in staat is tot redelijke waardering.3145 De rechter moet bij zijn uitspraak het 

belang van het kind centraal stellen. De rechter kan zelfs weigeren de ontkenning gegrond te 

verklaren ook als vaststaat dat de juridische vader niet de biologische vader is.3146   

b. Op het niveau van de bewijslevering 

1004. Het bewijs bij een vordering tot betwisting is naar Frans recht slechts toegelaten voor zover 

de vordering zelf ontvankelijk is (art. 310-3 C.Civ.). Bovendien kan de rechter een genetisch 

onderzoek weigeren om wettige redenen (art. 16-11 C.Civ.). Een wettige reden is volgens het Hof van 

Cassatie het bestaan van bezit van staat in overeenstemming met de titel waarop de afstamming is 

gevestigd of het louter financiële belang voor het instellen van de vordering3147.   

 

Naar Duits recht is een ‘Anfansverdacht’ vereist opdat een DNA-onderzoek bevolen kan worden.3148 

Dit impliceert dat de eiser een gemotiveerde verdenking moet aantonen dat met objectieve 
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 BayObLG 23 juni 1994, FamRZ 1995, 185. In casu was de biologische vader onbekend en wilde de nieuwe partner van de 
moeder het kind niet adopteren.  
3143

 T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 689.  
3144

 D. SCHWAB, Familienrecht, 18 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 539. 
3145

 M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5
de

 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 
255. Voor een zeer jeugdig kind kan zijn belang meebrengen dat over de ontkenning van het vaderschap niet wordt beslist 
voordat het zelf daarover een weloverwogen oordeel kan vormen (HR 31 oktober 2003, NJ 2004, 315, met noot JDB). 
3146

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 572; M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5

de
 druk, 

Deventer, Kluwer, 2008, 251. Dit belet evenwel niet dat het niet vereist moet zijn dat het kind in staat is tot redelijke 
waardering van zijn belangen op het tijdstip van het verzoek (HR 31 oktober 2003, NJ 2004, 315, met noot JDB). Sommige 
auteurs wijzen er op dat het belang van het kind dat nog niet in staat is tot redelijke waardering om tegen zijn juridische 
vader te procederen ver zoek is (L. PUNSELIE, “Termijnen en het belang van het kind”, FJR 2004, 29). De Hoge Raad laat 
uitschijnen dat het kind belang heeft bij het hebben van twee ouders. In de zaak waarover de Hoge Raad uitspraak moest 
doen zette de betwisting de deur open voor de biologische vader om het kind te erkennen.  
3147

 Cass. 30 september 2009, n° 08-18398 (kind van 62 jaar); TGI Lyon 5 juli 2007, D. 2007, 3052, noot A. GOUTTENOIRE. 
3148

 E. STOSSER, “Das neue Verfahren in Abstammungssachen nach dem FamFG”, FamRZ 2009, (923) 925.  
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beschouwingen geschikt is om twijfel omtrent de afstamming van het kind te wekken en een andere 

afstamming laat vermoeden (zie ook § 171 II S. 2 FamFG3149).3150 Het Bundesgerichtshof is ook streng 

wat betreft de aanwending van heimelijk verkregen DNA-analysen als bewijs voor een gemotiveerde 

verdenking.3151 Dit levert voor de biologische vader een vrijwel ononverkomelijke bewijslast op.3152 In 

het licht van het arrest van Grondwettelijk Hof dat een recht op kennis van de afstamming in hoofde 

van de juridische vader erkende op grond van art. 2 I GG3153, heeft de Duitse wetgever inmiddels de 

rechtspositie van deze laatste versterkt.3154 Luidens § 1598a (1) BGB kan ter opheldering van de 

natuurlijke afstamming van een kind de vader van de moeder en het kind eisen dat deze een 

genetisch afstammingsonderzoek ondergaan en de afname van een geëigende genetische staal 

toelaten. Hetzelfde recht komt toe aan moeder en kind. Daarmee kan de juridische vader ook het 

aanvangsverdacht bewijzen. Blijft er na het bewijs van het aanvangsverdacht ten slotte nog twijfels 

omtrent de naleving van de betwistingstermijn, dan moet het kind dit bewijzen.3155 

 

Ook in het Nederlandse recht wordt een aanvangsverdacht geëist alvorens een DNA-onderzoek 

wordt bevolen.3156 Eiser moet zijn stellingen motiveren met feiten en omstandigheden die het 

verzoek ten grondslag liggen.3157 Deze eis wordt (hoofdzakelijk) gesteld bij vorderingen tot betwisting 

van het vaderschap. De eis van een aanvangsverdacht wordt gesteld om lichtzinnige vorderingen te 

voorkomen. De bijzondere curator moet aangeven wat het belang van het kind in de procedure is.3158 

 

1005. In het Franse recht heeft een opgestelde akte van bekendheid van bezit van staat tot gevolg 

dat de bewijslast wordt omgekeerd. Het kind wordt alsdan vermoed biologisch af te stammen van de 

persoon met wie het bezit van staat heeft (Supra, nr. 987).  

 

Naar Duits recht wordt vermoed dat de echtgenoot en de erkenner de genetische vader is van het 

kind (§ 1600c BGB). Bij twijfel blijft hij tot vader aangewezen.3159 Diegene die het vaderschap betwist, 

moet aldus het bewijs leveren (§ 1600c (1) BGB). De erkenning kan op zich niet betwist worden 

wegens wilsgebreken. Ingeval evenwel de man die het kind erkend heeft dit aanvecht op grond van 

dwaling, geweld of bedrog, dan wordt het kind niet vermoed af te stammen van de erkenner en kan 
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 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Art. 1 FGG-
Reformgesetz, BGBl 2008 I 2586. 
3150

 BGH FamRZ 1998, 955, 957; 2003, 155, 156; 2005, 340, 342; Gestoeld op o.m. § 640d ZPO en § 1600b (1) BGB waaruit 
een juistheidsveronderstelling als voorwaarde voor de betwisting van het vaderschap wordt afgeleid: T. RAUSCHER, 
Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 683.  
3151

 Het onderzoek van DNA-identificeringsmonsters in dat geval strijdig met art. 2 I GG j° art. 1 I GG dat het informationeel 
persoonlijkheidsrecht van het kind beschermt (BGH 12 januari 2005, CII ZR 227/03 (OLG Celle), FamRZ 2005, 340; BGH 12 
januari 2005, XII ZR 60/03 (OLG Jena), FamRZ 2005, 342; Zie ook: BVerfGE 117, 202; NJW 2007, 753). Daarenboven is ook 
het recht van de vader op kennis van zijn vaderschap niet hoger gerangschikt (BGH 12 januari 2005, CII ZR 227/03 (OLG 
Celle), FamRZ 2005, 340; BGH 12 januari 2005, XII ZR 60/03 (OLG Jena), FamRZ 2005, 342).  
3152

 H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2007, 254, nr. 
52 en de verwijzingen aldaar. Het Hof gaf te kennen dat het deze bewijslast zal herdenken: BGH 1 maart 2006, BGHZ 166, 
283; FamRZ 2006, 686 en NJW 2006, 1657; T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 685.  
3153

 BVerfGE 117, 202.  
3154

 Wet van 28 maart 2008, BGBl, I S. 441.  
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 E. STOSSER, “Das neue Verfahren in Abstammungssachen nach dem FamFG”, FamRZ 2009, (923), 925.  
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 Hof Den Haag 16 mei 2001, FJR 2001, 47; Vgl. HR 22 september 2000, NJ 2001, 647, met noot JdB en HR 15 februari 
2008, NJ 2008, 106.  
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 P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, 
Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 218. 
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 A. HEIDA, “Vaderschapsprocedures en DNA-onderzoek”, FJR 2002, (122) 129.  
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 D. SCHWAB, Familienrecht, 18 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 549.  
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de ontstentenis of ernstige twijfels3160 omtrent het biologische vaderschap aangetoond worden (§ 

1600c (2) BGB).3161 Het kind kan zich evenwel alsdan nog beroepen op de vermoedens opgesomd in § 

1600d (2) en (3) BGB.3162 Het wilsgebrek moet in alle gevallen berusten op de afwezigheid van een 

genetische band (§ 1599 (1) BGB). 3163 Ook in het Nederlandse recht moet het verzoek in hoofde van 

de erkenner en de persoon die toestemde in de erkenning berusten op een wilsgebrek dat verband 

houdt met het biologische ouderschap3164 (art. 1:205 BW). Ingeval aldus geen wilsgebrek in dat 

verband kan bewezen worden, zal de vordering worden afgewezen. Hetzelfde geldt in het Belgische 

recht (Supra, nr. 190). 

1006. Het bezit van staat, het aanvangsverdacht en de omkering en verzwaring van de bewijslast 

zijn over het algemeen ingegeven ter bescherming van de sociale werkelijkheid, de 

rechtszekerheid3165 en de stabiliteit in familierechtelijke betrekkingen (Supra, nr. 997). 

 

1007. In het Engelse recht is daarentegen een tendens merkbaar naar een sterker dualisme. 

Rechtbanken bevelen steeds meer een bloedonderzoek los van de beoordeling van het belang van 

het kind bij de inwilliging van het daarmee samenhangende verzoek tot contact of ouderlijke 

verantwoordelijkheden. Voorheen werd geoordeeld over het belang van het kind bij de bloedtest. Nu 

wordt aangenomen dat een kind sowieso belang heeft bij het vaststellen van de waarheid omtrent 

zijn ouderschap.3166 Los daarvan kan geoordeeld worden over het belang van het kind bij de 

inwilliging van een contact of de toekenning van ouderlijke verantwoordelijkheden.3167 

 

c. Op het niveau van de gegrondheid 

1008. Naar Duits recht kan een man die beweert de genetische vader van het kind te zijn het 

vaderschap van de juridische vader slechts aanvechten op voorwaarde dat er geen sociaal-familiale 

band (‘sozial-familiäre Beziehung’) bestaat tussen het kind en zijn juridische vader of, op tijdstip van 

overlijden van laatstgenoemde, heeft bestaan (§ 1600 (2) BGB). Een sociaal-familiale band bestaat 

ingeval de juridische vader van het kind voor het kind daadwerkelijk verantwoordelijkheden draagt 

tot op tijdstip van de laatste mondelinge behandeling van de zaak3168 of heeft gedragen tot op tijdstip 

van zijn overlijden.3169 Een daadwerkelijk opgenomen verantwoordelijkheid ligt in de regel voor 

ingeval de vader aangewezen door de vaderschapsregel met de moeder gehuwd is of langere tijd 
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 T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 694-695.  
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 D. SCHWAB, Familienrecht, 18 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 549.  
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 § 1600c (2) j° § 1600d (2) en ( 3) BGB. Luidens § 1600d (2) BGB wordt als vader vermoed, diegene die op tijdstip van de 
verwekking geslachtsgemeenschap had met de moeder. Dit vermoeden geldt niet ingeval er ernstige twijfel bestaat over 
het vaderschap. Overeenkomstig § 1600d (3) BGB wordt het kind vermoed verwekt te zijn tussen de 300

ste
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 dag. Staat vast dat het kind buiten dit tijdvak werd verwekt, 
dan geldt dit afwijkend tijdsbestek. De vermoedens kunnen weerlegd worden (§ 292 ZPO) door het volledige bewijs van het 
tegendeel hetgeen in het afstammingsrecht gelet op de stand van de wetenschap niet moeilijk en zeker mogelijk is: H.C.A. 
LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2007, 254. 
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 T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 683. 
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 Moeder en kind kunnen immers steeds om de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap vragen (art. 1:207 BW).  
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 Zie wat betreft de bewijslast in het Duitse recht: T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 694.  
3166

 Vgl. C. FORDER en K. SAARLOOS, “The establishment of parenthood. A story of successful convergence?” in Maastricht 

Faculty of Law Working Paper 2007/1,  http://www.unimaas.nl/maastrichtworkingpapers, 50-51. 
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 E. STEINER, “The Tensions between Legal, Biological an Social Conceptions of Parenthood in English Law” in I. 
SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage, European Family Law Series nr. 

15, Antwerpen, Intersentia, 2007, (159) 162 en de aldaar aangehaalde referenties en p. 167, nr. 10 (2) en de aldaar 
aangehaalde referenties. 
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 BGH 6 december 2006, BGHZ 170, 161 en FamRZ 2007, 538.  
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 D. SCHWAB, Familienrecht, 18 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 541.  
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met het kind in een huiselijke gemeenschap samen heeft geleefd (§ 1600 (4) BGB). Hiermee wordt 

voorrang verleend op het sociaal vaderschap dat eveneens grondwettelijk wordt beschermd naar 

Duits recht.3170 Deze vereisten sluiten nauw aan bij de grondslag gezins- en familieleven in de zin van 

art. 8 EVRM zoals beoordeeld door het EHRM (Supra, deel II, nr. 662 e.v.). De sociaal-familiale band 

biedt in de verhouding tot de genetische vader aldus een grondslag tot vestiging van een 

afstammingsband naar Duits recht die is ingegeven door de bescherming van de gezinsrust3171, 

inzonderheid de gevestigde sociale banden van het kind met zijn actuele familie.3172 De Duitse 

rechtsleer plaats niettemin vraagtekens bij deze voorwaarde.3173  

 

2. Afweging van grondslagen 

a. In abstracto  

i. Het incestverbod 

 

1009. Het incestverbod vertrekt vanuit de opvatting dat het strijdig is met het belang van het kind 

een afstammingsband t.a.v. beide ouders te vestigen ingeval deze verbonden zijn door een te nauwe 

band van bloed- of aanverwantschap. Een aantal bestudeerde rechtsstelsels bepalen om die reden 

dat een afstammingsband in die situatie nooit gevestigd kan worden zelfs indien deze strookt met de 

biologische werkelijkheid.  

 

Naar Belgisch (art. 313, § 2, 314, tweede lid, 321 en 325 BW) en Frans (art. 310-2 C.Civ.) recht kan 

geen afstammingsband gevestigd worden t.a.v. een persoon die omwille van een (absoluut) 

huwelijksbeletsel niet mag huwen met de ouder t.a.v. wie reeds een afstammingsband vaststaat. In 

het Nederlandse recht is dit een nietigheidsgrond bij erkenning (art. 1:204, eerste lid BW) en 

verhindert dit dat de vordering tot gerechtelijke vaststelling van het ouderschap wordt ingewilligd 

(art. 1:207, tweede lid BW). In het Duitse recht kan dit een wettige reden zijn om een DNA-onderzoek 

te weigeren nu incest een misdrijf is (§ 173 Strafgesetzbuch3174).  

Het incestverbod vormt een afwijking van de grondslag van het biologische ouderschap. Het wordt 

verder uitvoerig besproken in hoofdstuk 3.  

ii. Titularisschap vordering tot vaststelling 

 

1010. Ook de vorderingen tot vaststelling van een afstamminsband zijn in de meeste bestudeerde 

rechtsstelsel voorbehouden vorderingen. De reden voor deze beperking is de strikt persoonlijke aard 
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 BGH 20 januari 1999, FamRZ 1999, 716.  
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afstammingsband vestigt met het kind en dit zelfs door het bewust handelen van de moeder (T. RAUSCHER, Familienrecht, 

Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 687). 
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 Het EHRM oordeelde dat het strafrechtelijk verbod op incest geen schending uitmaakt van art. 8 EVRM: EHRM nr. 
43547/08, 12 april 2012 (Stübing/Duitsland). 
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van de vordering.3175 Het kind3176, de moeder en, behoudens in het Nederlandse3177 recht, de man die 

beweert de vader van het kind te zijn kunnen de vordering inleiden.3178 In het Nederlandse recht kan 

de beweerde vader geen vordering tot vaststelling van het gerechtelijk vaderschap inleiden omdat de 

angst bestaat dat de verwekker die vanwege de vereiste belangenafweging geen vervangende 

toestemming tot erkenning krijgt, vervolgens een verzoek tot gerechtelijke vaststelling zou indienen 

(Infra, nr. 1014).3179 In het Duitse recht is dit wel mogelijk.  

 

Wat het Franse recht betreft moet dit worden genuanceerd. Enkel het kind kan een gerechtelijk 

onderzoek naar ouderschap instellen (art. 325 en 327 C.Civ.), maar tijdens zijn minderjarigheid kan 

enkel een ouder namens het kind de vordering instellen (art. 328, eerste lid C.Civ.). In het 

Nederlandse recht wordt het kind tijdens zijn minderjarigheid vertegenwoordigd door een bijzondere 

curator (art. 1:212 BW). In het Belgische recht kunnen de ouders als wettelijke vertegenwoordigers 

optreden namens het kind tijdens diens minderjarigheid (art. 331sexies BW).  

Naar Frans recht kan het bezit van staat evenwel op vraag van elke belanghebbende gerechtelijk 

worden vastgesteld (art. 330 C.Civ.). Naar Engels recht kan eender welke persoon met voldoende 

persoonlijke3180 belangen verzoeken tot vaststelling van het vaderschap (Sec. 55A (3) Family Law Act 

1986). 

iii. Termijnen 

 

1011. De vestiging van een afstammingsband is in het Duitse recht niet onderworpen aan een 

termijn.3181 Dit geldt eveneens voor de vaststelling van het vaderschap in het Engelse recht.3182 Het 
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 C. FORDER en K. SAARLOOS, “The establishment of parenthood. A story of successful convergence?” in Maastricht 

Faculty of Law Working Paper 2007/1, http://www.unimaas.nl/maastrichtworkingpapers, 33. 
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 In het Nederlandse, Franse en Belgische recht zijn dit ook de erfgenamen van het kind (zie art. 1:207, vierde lid BW en 
art. 322 C.Civ. en art. 332ter, tweede lid BW).  
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 M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5
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 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 
276; P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, 
Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 243. 
De laatste auteurs wijzen er op dat de verwekker het kind kan erkennen. 
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 Duitse recht: E. STOSSER, “Das neue Verfahren in Abstammungssachen nach dem FamFG”, FamRZ 2009, (923) 925; 
Nederlandse recht: art. 1:207, eerste lid BW; Belgische recht: art. 332ter BW. 
3179

 C. EVERS, “De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en de zwakke positie van de vader”, FJR 2004, (10) 10-11; Hij 
kan wel het kind erkennen, desgevallend met vervangende machtiging van de rechtbank. In de Nederlandse rechtsleer 
wordt gepleit om ook de verwekker en de instemmende levensgezel aan te duiden als titularis met tegelijk de 
ontvankelijkheidsvoorwaarde van de belangenafweging die ook geldt bij de vervangende toestemming tot erkenning (C. 
EVERS, “De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en de zwakke positie van de vader”, FJR 2004, (10) 12). Voorts zou 
de verwekker de bevoegdheid moeten krijgen om het vaderschap van de ‘instemmende levensgezel’ bij overspel aan te 
kunnen tasten. Dit zou in overeenstemming zijn met de wens om zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de genetische 
afkomst van het kind en het recht van de vader op familierechtelijke betrekking. Wel dienen termijn eraan gekoppeld te 
worden (C. EVERS, “De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en de zwakke positie van de vader”, FJR 2004, (10) 14-
15 en de aldaar aangehaalde verwijzingen).  
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 Hieronder worden o.a. zijverwanten die een erfrecht willen vaststellen bedoeld of andere familieleden zoals 
kleinkinderen. Het omvat niet louter publieke belangen: Second Annual Report of the Advisory Board on Family Law 
(1998/99), Annex C, par. IV.  
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(T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 682). Ook het Gerechtelijk onderzoek is aan geen 
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in hoofde van de biologische vader (OLG Saarbrücken 10 augustus 2005, FamRZ 2006, 565). 
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 M. VONK, Children and their parents. A comparative study of the legal position of children with regard to their 
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2007, 49. 
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Franse recht bepaalt daarentegen een termijn van 10 jaar na de geboorte om een gerechtelijk 

onderzoek naar ouderschap in te stellen (art. 321 C.Civ.) en een termijn van 10 jaar na beëindiging 

van het bezit van staat voor de vaststelling er van (art. 330 C.Civ.). De vordering tot heractivering van 

de vaderschapsregel kan gedurende de hele minderjarigheid ingesteld worden (art. 329 C.Civ.). De 

termijn van het kind is geschorst tijdens diens minderjarigheid (art. 321 in fine C.Civ.3183).3184 Naar 

Nederlands recht kan de moeder enkel een gerechtelijk onderzoek naar vaderschap indienen binnen 

vijf jaren na de geboorte van het kind of, in geval van onbekendheid met de identiteit van de 

vermoedelijke verwekker dan wel van onbekendheid met zijn verblijfplaats, binnen vijf jaren na de 

dag waarop de identiteit en de verblijfplaats aan de moeder bekend zijn geworden (art. 1:207, derde 

lid BW). Het verzoek moet ingediend worden alvorens het kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt 

(art. 1:207, eerste lid, a BW). De termijn voor de moeder is een vervaltermijn ingegeven met het oog 

op rechtszekerheid. De vordering van het kind is aan geen termijn onderworpen (art. 1:207, eerste lid 

BW).3185 In het Belgische recht kan een gerechtelijk onderzoek naar ouderschap ingesteld worden tot 

uiterlijk 30 jaar vanaf het tijdstip van de geboorte of het ophouden van het bezit van staat. De 

termijn van het kind is tijdens diens minderjarigheid geschorst (art. 331ter, eerste lid BW). 

 

iv. Exceptie van verkrachting  

 

1012. In het Belgische recht kan ook geen afstammingsband vastgesteld worden tegen de wil in van 

moeder en kind t.a.v. de verkrachter (art. 329bis, § 2, in fine en 332quinquies, § 4 BW). In geen enkel 

ander rechtsstelsel wordt dit uitdrukkelijk bepaald. Wel bestaan beperkingen wat de vestiging van 

het ouderlijk gezag van de buitenhuwelijkse vader betreft die ingegeven zijn om deze reden (Supra, 

nr. 960). Verder bestaan mechanismen zoals de beoordeling van het belang van het kind die beletten 

dat een afstammingsband t.a.v. de buitenhuwelijkse vader wordt vastgesteld (Infra, nr. 1014 en 

1016). Deze beletten echter, net zoals in het Belgische recht, de vaststelling van een 

afstammingsband als resultaat van een verkachting binnen het huwelijk niet. Bovendien verkrijgt de 

huwelijkse vader steeds ouderlijk gezag. Het onderscheid in behandeling wordt o.a. om die reden fel 

bekritiseerd. Dit wordt uitvoeriger bestudeerd in hoofdstuk 3. 

 

v. In overspel verwekte kinderen 

 

1013. Naar Nederlands recht is een erkenning nietig ingeval zij is gedaan door een op het tijdstip 

van erkenning met een andere vrouw gehuwde man, tenzij de rechtbank heeft vastgesteld dat 

aannemelijk is dat tussen de man en de moeder een band bestaat of heeft bestaan die in voldoende 

mate met een huwelijk op één lijn valt te stellen of dat tussen de man en het kind een nauwe 

persoonlijke betrekking bestaat (art. 1:204, eerste lid, e BW). Dit vormt een afwijking van de enige 

grondslag van de genetische band die is ingegeven ter bescherming van de belangen van de 

echtgenote van de biologische vader tegen (verdere) verstoring van haar huwelijk en het kind.3186
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 Het kind kan tot de leeftijd van 28 jaar de vordering volgens het Franse recht inleiden: F. GRANET-LAMBRECHTS, 
“Actions relatives à la filiation” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (582) 
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(art. 329 in fine C.Civ.).  
3185

 Dit sluit aan bij de regeling van de erkenning, die evenmin aan enige termijn is gebonden: Kamerstukken II 1996/97, 24 
649, nr. 6, 41. 
3186

 P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, 
Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 233. 
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Het genetische vaderschap is in die optiek niet voldoende voor de vestiging van een 

afstammingsband. Er moet daarbij sprake zijn of zijn geweest van een band tussen de man en de 

moeder die met een huwelijk op één lijn valt te stellen of er moet tussen de biologische vader en zijn 

kind een nauwe persoonlijke betrekking bestaan.3187 Niet vereist is dat de man de verwekker, althans 

de biologische vader is van het kind.3188 Bij het bestaan van nauwe persoonlijke betrekkingen wordt 

voorrang verleend aan het belang van het kind bij de vestiging van een afstammingsband.3189
  Merk 

op dat de dieperliggende grondslag wel de genetische band blijft, nu het kind steeds binnen de 

termijnen een verzoek tot vernietiging kan indienen op grond dat de erkenner niet de biologische 

vader is (art. 1:205, eerste lid, a BW). Bij weigering tot toestemming is bovendien een vervangende 

machtiging vereist. Deze wordt o.a. maar pas verleend ingeval de man de verwekker is (art. 1:204, 

vierde lid BW). Helemaal consequent is de Nederlandse wetgever echter niet met dit vereiste.3190 

In het Belgische recht bestaat enkel een sanctie ingeval de afstammingsband waaruit het overspel 

blijkt niet ter kennis werd gebracht aan de gedupeerde echtgeno(o)(t)(e) (zie bv. art. 319bis, 2de en 

derde lid en 322, tweede lid BW). Dit wordt verder besproken in hoofdstuk 3.  

b. In concreto  

i. Toestemming tot erkenning 

1014. In een aantal rechtsstelsels is de erkenning, net als in het Belgische recht, onderworpen aan 

een voorafgaande toestemming van de moeder en/of het kind. Het zijn dan de betrokkenen of, in 

voorkomend geval, de rechter die een afweging maken of het kind baat heeft bij een 

afstammingsband langs vaderszijde. Het toestemmingsvereiste geldt naar Belgisch recht evenwel ook 

voor de vestiging van een afstammingsband langs moederszijde. In die situatie dient de vader, voor 

zover die er is, toe te stemmen. Bij gebrek aan ouders kan de wettelijke vertegenwoordiger 

toestemmen. De erkenning wordt zoniet ter kennis gebracht aan de wettelijke vertegenwoordiger 

zoals dit in het Franse recht steeds het geval is (Supra, nr. 979), die alsdan een vordering tot 

nietigverklaring kan instellen.3191  

 

In het Duitse recht dient de moeder de toestemming tot erkenning te geven (§ 1595 (1) en (2) BGB). 

Het toestemmingsvereiste van de moeder is een mechanisme om de moeder-kindrelatie te 

beschermen.3192 De moeder beschikt over een vetorecht.3193 De man die zijn vaderschap vastgesteld 

wil zien, dient alsdan een gerechtelijk onderzoek naar vaderschap in te stellen. Het 
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 M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5
de

 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 
264. 
3190

 P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, 
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kind: T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 679. 
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 D. SCHWAB, Familienrecht, 18 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 531; Aan de toestemming kan niet worden 
voorbijgegaan in tegenstelling tot de toestemming verleend in het kader van een adoptie: H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, 
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toestemmingsvereiste van de moeder wordt in de Duitse rechtsleer bekritiseerd. De angst wordt 

uitgedrukt dat in geval van conflict het persoonlijkheidsrecht van het kind achteruit wordt geschoven 

en het kind tot object van de beslissing van zijn moeder wordt gemaakt. Dit is te meer het geval nu 

de moeder zelfs bij meerderjarigheid van het kind nog haar toestemming kan weigeren en de vader 

daarmee dwingt om een gerechtelijk onderzoek in te stellen.3194 

Ook naar Nederlands recht dient de moeder voorafgaandelijk schriftelijk toe te stemmen in de 

erkenning ingeval het kind de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt (art. 1:204, eerste lid, c 

BW). Dezelfde ratio van de bescherming van het gezins- en familieleven (en van het privéleven) is 

ook hier terug te vinden.3195 Naar Nederlands recht kan de rechtbank evenwel een vervangende 

toestemming verlenen ingeval de erkenning de belangen van de moeder bij een ongestoorde 

verhouding met het kind of de belangen van het kind niet schaden en de man de verwekker is (art. 

1:204, derde lid BW).3196
 Eens dit vaststaat wordt de toestemming vervangen zodat er geen sprake is 

van een discretionaire bevoegdheid.3197 Voor de ontvankelijkheid van de vordering is geen nauwe 

persoonlijke betrekking tussen verwekker en het kind vereist.3198 Artikel 1:204, derde lid BW verlangt 

een belangenafweging, waarbij het uitgangspunt is dat zowel het kind als de verwekker aanspraak er 

op heeft dat hun relatie –al hoeft die geen gezins- en familieleven te zijn- rechtens wordt erkend als 

een familierechtelijke betrekking. Aldus staat het belang van de verwekker die toestemming verzoekt 

voorop, maar moet het worden afgewogen tegen de belangen van moeder of kind bij niet-

erkenning.3199 Daarbij mag aan het belang van de man bij de erkenning geen doorslaggevend belang 

gewicht toegekend worden.3200 Het belang van de moeder bij niet-erkenning zijnde het belang bij een 

ongestoorde verhouding met het kind is evenmin absoluut. Er vindt een belangenafweging plaats 

waardoor het geen voorwaarde is dat voor de vervangende toestemming het belang van de moeder 

niet geschaad wordt.3201 Om het belang van het kind te beoordelen wordt nagegaan of er ten gevolge 

van de erkenning reële risico’s bestaan dat het zou worden belemmerd in een evenwichtige 

sociaalpsychologische en emotionele ontwikkeling.3202 De genoemde reële risico’s gaan 

noodzakelijkerwijze om een verwachting omtrent toekomstige feiten, alsmede dat de na verkregen 

toestemming gedane erkenning onomkeerbaar is.3203 Deze maatstaf is volgens de Hoge Raad de 

juiste gelet op het feit dat de wetgever in het afstammingsrecht precies heeft beoogd meer 
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aansluiting te zoeken bij de biologische werkelijkheid.3204 In het Nederlandse recht bestaat kritiek op 

het feit dat deze afweging niet gemaakt wordt bij een gerechtelijk onderzoek naar vaderschap voor 

het geval de moeder deze vordering inleidt.3205
 

 

Naar Belgisch recht kan, ingeval de moeder of de vader weigeren toe te stemmen, de moeder resp. 

vader om een vervangende machtiging verzoeken bij de rechter. De rechter dient het verzoek af te 

wijzen ingeval de verzoeker niet de biologische ouder is van het kind of, ingeval het kind ouder is dan 

één jaar op tijdstip van het verzoek, de vestiging van de afstammingsband kennelijk strijdig is met het 

belang van het kind (art. 329bis BW). Daarmee leunt het Belgische recht, met uitzondering van het 

leeftijdsvereiste, nauw aan bij het Nederlandse recht. Het leeftijdsvereiste werd echter reeds 

ongrondwettig bevonden (Supra, nr. 575). 

1015. Naar Duits recht dient ook het kind toe te stemmen ingeval de moeder geen drager (meer) is 

van het ouderlijke gezag (§ 1595 (2) BGB). Vanaf de leeftijd van 14 jaar dient het kind dan zelf en 

zelfstandig toe te stemmen (§ 1596 (2) BGB, a contrario). Een meerderjarig kind dient steeds toe te 

stemmen.3206 Dit geldt ook naar Nederlands en Belgisch recht voor het kind dat de leeftijd van twaalf 

jaar heeft bereikt (art. 1:204, eerste lid, d BW3207 en art. 329bis, § 2, tweede lid BW). In het 

Nederlandse en Belgische recht kan de erkenner om een vervangende machtiging vragen zoals bij 

weigering door de moeder (zie vorig nr.). Aan het meerderjarig kind komt in het Belgische recht een 

vetorecht toe (art. 329bis, § 1 BW).  

 

ii. het belang van het kind 

1016. In het Engelse recht kan de rechtbank weigeren om het verzoek tot vaststelling van het 

vaderschap (‘declaration of parentage’) t.a.v. een minderjarig kind te behandelen, ingeval de 
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van verwekking, verzoekt om een vervangende machtiging wordt beoordeeld aan de hand van het criterium van het 
misbruik van bevoegdheid (.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5

de
 druk, 

Deventer, Kluwer, 2008, 267-268; P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER LINDEN, E.C.C. PUNSELIE 
en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht), 
Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 238). 
3205

 C. EVERS, “De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en de zwakke positie van de vader”, FJR 2004, (10) 13 en de 
aldaar aangehaalde verwijzingen.  
3206

 H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2007, 245.  
3207

 De leeftijd sluit, net als in het Belgische recht, aan bij het leeftijdsvereiste dat geldt bij adoptie (art. 1:228, eerste lid a 
BW en art. 809 Rv (verplicht gehoord worden).  
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rechtbank oordeelt dat de beoordeling van het verzoek niet in het belang van het kind is (Sec. 55A (5) 

Family Law Act 1986).  

 

3. Besluit 

Schema. De verhouding van grondslagen binnen het afstammingsrecht in een monistisch of gemengd dualistisch model 

 Belangenafweging 

 In concreto of abstracto: 

� verboden ouderschap 

� gedwongen ouderschap 

 

 

 Meerderjarig 

Identiteit stabiliteit en bescherming  identiteit 

relaties 

 

 

(vermoede) genetische band (vermoede) sociale band 

 

 

 - verjaringstermijn 

 - bezit van staat (+ andere factoren) 

 - sociale band 

 - titularisschap 

 - bewijslast 

 Slechte keuze van dit punt: 

 => gedwongen ouderschap 

 => verboden ouderschap 

C. De overdracht van ouderschap 

1. Algemeen 

1017. In alle bestudeerde rechtsstelsels kan het ouderschap overgedragen worden door middel van 

adoptie. Het is een wijze om een kind juridisch een nieuwe familie te geven of zijn juridische status 

aan te passen aan zijn sociale status.3208 Het geeft erkenning aan de waarde van sociaal 

ouderschap.3209 

 

                                                           
3208

 Duitse recht: D. SCHWAB, Familienrecht, 16 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 776; Franse recht: het is een 
reële afstammingsband gevestigd door bezit van staat, meer bedachtzaam en beter gekwalificeerd als sociaal of 
sociologisch (P. SALVAGE-GEREST, “Présentation, évolution et perspectives de l’adoption” in P. MURAT (ed.), Droit de la 

famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (632) 649, nr. 220.21).  
3209

 Engelse recht: S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 
2011, ed. 2, 651 en 888-889. 



681 
 

Naar Engels recht kunnen de ouderlijke verantwoordelijkheden van de moeder en de gehuwde vader 

enkel (volledig) uitgedoofd worden door adoptie of een parental order.  

Het aantal adopties loopt in de bestudeerde rechtsstelsels terug.3210 In de bestudeerde rechtsstelsels 

wordt ook steeds meer de vraag opgeworpen of minder verregaande alternatieven niet beter het 

belang van het kind dienen. In de Duitse rechtsleer wordt ook de vraag gesteld of er nog wel nood is 

aan de rechtsfiguur van de adoptie als de pleegzorgverhouding steeds beter juridisch beschermd 

wordt.3211 SALVAGE-GEREST wijst er op dat in het Franse recht de volle adoptie argwanend wordt 

bekeken als een vorm die de geadopteerde afsnijdt van zijn oorsprong. De keuze voor een volle 

adoptie wordt beschouwd als een egoïstische keuze gedaan door de adoptanten in hun eigen belang 

en de rechtbanken aarzelen meer en meer om deze uit spreken. De gewone adoptie geniet de 

voorkeur.3212 De Franse rechtsleer wijst er ook op dat de rechtsfiguur van de gewone adoptie actueel 

slecht is aangepast aan de noden van een minderjarige. Het zou het gezinsleven bemoeilijken, vooral 

ingeval er meerdere kinderen zijn met een onderscheiden statuut.3213 Luidens artikel 365 C.Civ. is 

enkel de adoptant titularis van alle rechten van ouderlijk gezag, inclusief het recht om toe te 

stemmen in het huwelijk. Niettemin wijst de Franse rechtsleer er in het licht van het arrest van het 

Hof van Cassatie van 7 april 20063214 op dat de gewone adoptie en de delegatie van ouderlijk gezag 

meer en meer middelen schijnen te zijn om beginselen van openbare orde die bepaalde opvattingen 

van de familie en de afstamming vertolken te verzoenen met praktijken die aanleiding geven tot 

onontwarbare situaties.3215 Er gaan in het Nederlandse recht stemmen op om een zwakke vorm van 

adoptie in te voeren die minder verregaande rechtsgevolgen ressorteert en niet leidt tot een 

volledige breuk met de oorspronkelijke familie.3216 Het uitgangspunt blijft immers dat de familieband 

met de oorspronkelijke ouders in zoveel mogelijk gevallen blijft bestaan.3217 In de Engelse 

rechtspraak is sterk de voorrang aan ondersteuning en consolidatie van de adoptieve familie 

                                                           
3210

 Duitse recht: De meeste adopties zijn stiefouder- of verwantenadopties (R. FRANK, “Brauchen wir Adoption? 
Rechtsvergleichende Überlegungen zu Notwendigkeit oder Zweckmässigkeit der Adoption”, FamRZ 2007, (1693) 1693 en de 
aldaar aangehaalde verwijzingen); Engelse recht: Vooral oudere kinderen beschadigd door mishandeling of verwaarlozing 
worden vandaag geadopteerd in Engeland. Het is als bijzondere vorm van jeugdbescherming meer gericht op de noden van 
het kind dan de wensen van volwassenen om ouder te worden (M. FREEMAN, Understanding Family Law, 1

e
 ed., London, 

Sweet & Maxwell, 2007, 316; Zie wat de plaatsing van kinderen uit de bijzondere jeugdzorg ook: S. HARRIS-SHORT en J. 
MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 894 e.v.); Nederlandse recht: 
steeds meer landen leven het Haags adoptieverdrag na (A. VINKE, “Adoptie in beweging”, FJR 2007, (94) 94). Daarenboven 
zijn kinderen die voor adoptie naar het buitenland gaan steeds vaker kinderen met een – naar Nederlandse maatstaven – 
kinderbeschermingsverleden (A. VINKE, “Adoptie in beweging”, FJR 2007, (94) 96). 
3211

 R. FRANK, “Brauchen wir Adoption? Rechtsvergleichende Überlegungen zu Notwendigkeit oder Zweckmässigkeit der 
Adoption”, FamRZ 2007, (1693) 1696. 
3212

 P. SALVAGE-GEREST, “Présentation, évolution et perspectives de l’adoption” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. 

Dalloz Action 2010-11, Parijs, Dalloz, 2010, (632) 650, nr. 220.21.  
3213

 P. SALVAGE-GEREST, “Adoption simple” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (691), 695, nr. 222.80 en de aldaar aangehaalde verwijzingen.  
3214

 Cass. 7 april 2006, n° 05-11.285, D. 2006, jur. P. 1707, note J. REVEL en p. 1177, Tribune par B. MALLET-BRICOURT ; AJ 

fam. 2006, p. 249, obs. F. CHENEDE ; Dr. fam. 2006, comm. N° 124, note P. MURAT ; RJPF 6/2006, p. 23, note M.-C. LE 
BOURSICOT, in casu verbrak het Hof twee arresten van het hof van beroep die de adoptie uitsprak van een kind geboren in 
de anonimiteit en erkend vóór de geboorte door de vader. De vader had bovendien de erkenning meegedeeld aan de 
diensten bevoegd voor de plaatsing tot adoptie. Terug voor het hof van beroep stemde de vader toe in de gewone adoptie 
en stemden de adoptieouders die het kind reeds 6 jaren opvoedde toe in een recht op persoonlijk contact met de 
biologische vader: CA Reims 12 december 2006, Defrénois 2007, 795, obs. MASSIP.   
3215

 J. HAUSER, "Chronique. Personnes et droits de la famille", RTD civ. 2007, (545) 558.  
3216

 M. VONK, “Parent-Child Relationships in Dutch Family Law” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological 

and Social Conceptions of Parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (279) 305. 
3217

 Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 1999/2000, 26 673, nr. 3, 3-4.  
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verdedigd door hen in elk opzicht te behandelen alsof zij een normale gezinskern waren.3218 In de 

Engelse rechtsleer wordt dit concept stilaan meer en meer in vraag getrokken. Aangegeven wordt 

dat het recht moet erkennen dat de geboortefamilie nog een rol kan spelen in het leven van het 

kind.3219 

2. Adoptie 

a. Vormen van adoptie  

1018. Het Franse recht kent, net als het Belgische recht, twee vormen van adoptie, nl. gewone en 

volle adoptie3220. Naar Duits (§ 1741 e.v. BGB) en Nederlands recht (art. 1:228, eerste lid, a BW) kan 

een minderjarige3221 enkel ten volle geadopteerd worden. Ook het Engelse recht kent slechts één 

vorm van adoptie, nl. de volle adoptie van een persoon onder de leeftijd van 18 jaar (Sec. 49 (4) 

Adoption and Children Act 2002). Een adoption order kan niet gemaakt worden m.b.t. een persoon 

die de leeftijd van 19 jaar reeds heeft bereikt (Sec. 47 (9) Adoption and Children Act 2002). 

 

1019. Vrijwel alle onderzochte rechtsstelsels kennen de stiefouderadoptie en onderwerpen deze 

aan soepelere voorwaarden.  

 

1020. De verwantenadoptie wordt niet in alle rechtsstelsels toegelaten.3222 In het Duitse recht (§ 

1756 (1) BGB), Engelse recht en Belgische recht (Supra, nr. 299) zijn verwantenadopties wel 

toegelaten, maar wordt het zelden in het belang van het kind geacht. 3223 De verwantenadoptie kan 

                                                           
3218

 Om die reden weigerden hoven en rechtbanken aan adoption orders voorwaarden te koppelen (zie bv. Re S (A minor) 

(Adoption: Blood Transfusion) [1995] 2 FCR 177, 182 (CA).  
3219

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 900-
901; R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook Series, Londen, Sweet & Maxwell, 7e ed., 2009, 374.   
3220

 De rechter kan, zelfs indien de volle adoptie werd verzocht, beslissen om slechts een gewone adoptie uit te spreken op 
voorwaarde dat de verzoekers hiermee akkoord gaan (art. 1173 C.pr.civ.) (Over de noodzaak van een akkoord van de 
verzoeker: Cass. 8 maart 2005, n° 02-12740, Bull. Civ., n° 120; AJ fam. 2005, 191, obs. F. CHENEDE; Defrénois 2005, 1356, 
note J. MASSIP; Dr. fam. 2005, n° 98, note P. MURAT). Een kind dat reeds het voorwerp uitmaakt van een volle adoptie, kan 
gewoon worden geadopteerd ingeval het wordt gerechtvaardigd door ernstige redenen (art. 360, tweede lid C.Civ.).  
3221

 Nederlandse recht: Het vereiste van de minderjarigheid is ingegeven omdat adoptie van een meerderjarige niet meer 
als kinderbeschermingsmaatregel wordt gezien (M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en 

Commentaar, 5
de

 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 289; M.J.A. VAN MOURIK en A.J.M. NUYTINCK, Personen- en familierecht, 

huwelijksvermogensrecht en erfrecht, in studiereeks Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, vierdedruk, 2009, 194). Adoptie 
moet immers in het belang van het jonge(re) kind staan (P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER 
LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het 

huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 277. Er rijst wel kritiek op, aangezien meerderjarigen er (o.a. 
financieel) belang bij kunnen hebben geadopteerd te worden). 
3222

 In het Nederlandse recht is dit uitdrukkelijk verboden: art. 1:228, eerste lid, b BW. Het verbod is ingegeven door het 
gevaar voor identiteitsproblemen en grootouder-usurpatie (C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 616; Onder grootouder-usurpatie wordt 
verstaan dat de wetgever met het verbod op grootouderadoptie wil vermijden dat grootouders zich onterecht de ouderrol 
toe-eigenen ten nadele van de ouders: F. SWENNEN, “Een Zuiderse blik op de grootouderadoptie. Moeten de Nederlanders 
zich belgen?”, FJR 2006, (34) 37 en de aldaar aangehaalde verwijzingen). De beperking werd niet strijdig geoordeeld met 
art. 8 (en 12) EVRM of 21, a IVRK (HR 24 september 2004, NJ 2005, 16, AA 2005, 28, met noot AJMN). Sommige auteurs 
bekritiseren deze uitspraak en zijn van oordeel dat een a priori-uitsluiting niet verantwoordbaar is als de uitsluiting tegen 
het belang van het kind speelt (F. SWENNEN, “Een Zuiderse blik op de grootouderadoptie. Moeten de Nederlanders zich 
belgen?”, FJR 2006, (34) 38). 
3223

 Duitse recht: OLG Oldenburg 3 november 1995, FamRZ 1996, 895; BayObLG 23 januari 1998, FamRZ 1998, 839; Engelse 
recht: M. FREEMAN, Understanding Family Law, 1

e
 ed., London, Sweet & Maxwell, 2007, 322. De auteur acht het wel 

vreemd dat zij geen ouderlijke verantwoordelijkheden bij wijze van overeenkomst of court order zoals stiefouders kunnen 
krijgen.  
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immers leiden tot conflicten en psychologische spanningen in hoofde van het kind.3224 Om die reden 

wordt verwacht dat de Engelse rechtbanken eerder een special guardianship order zullen maken 

i.p.v. de adoptie uit te spreken. De Engelse rechtsleer vraagt zich bovendien af waarom verwanten 

geen ouderlijke verantwoordelijkheden kunnen verkrijgen bij wijze van overeenkomst of court order 

zoals stiefouders.3225  

 

1021. Adoptie wordt in alle besproken rechtsstelsel uitgesproken bij vonnis3226 net zoals in het 

Belgische recht actueel (Supra, nr. 127).  

 

1022. Volle adoptie heeft tot gevolg dat de banden met de oorspronkelijke familie worden 

doorbroken (§ 1755 (1) BGB) en het kind volledig wordt opgenomen in de familie van de adoptant (§ 

1754 (1) en (2) BGB; art. 356, eerste lid C.Civ.; Sec. 46 en 67 Adoption and Children Act 2002; art. 

1:229, eerste en tweede lid BW en art. 356-1, eerste lid BW).3227 Adopteert een echtgenoot of 

geregistreerde partner van een ouder het kind, dan blijven de verwantschapsbanden bestaan t.a.v. 

deze ouder (§ 1755 (2) BGB en § 9 (7) LPartG; art. 356, tweede lid C.Civ.; Sec. 46 (3) (b) Adoption and 

Children Act 2002; art. 1:229, derde lid BW en art. 356-1, derde lid BW).3228 Beide echtgenoten of 

geregistreerde partners oefenen alsdan gezamenlijk het ouderlijk gezag uit naar Duits (§ 1754 (3) 

BGB en § 9 (7) LPartG), Frans3229, Engels recht (Sec. 46 (1) en (2) Adoption and Children Act 2002), 

Nederlands (art. 1:251 en 1: 253aa BW) en Belgisch (art. 356-1, eerste lid BW). In de andere gevallen 

verkrijgt enkel de adoptant het ouderlijk gezag. In het Nederlandse recht is betwist of ingeval feitelijk 

samenwonenden het kind adopteren, deze ook van rechtswege gezamenlijk gezag verkrijgen.3230 Dit 

is wel het geval in het Belgische recht (art. 356-1, eerste lid BW).  

 

Gewone adoptie leidt niet tot de verbreking van afstammingsbanden. De adoptant verkrijgt het 

ouderlijk gezag (art. 365 C.Civ. en art. 353-8 BW). In het Franse recht oefent de adoptant die het kind 

                                                           
3224

 Duitse recht: R. FRANK, “Brauchen wir Adoption? Rechtsvergleichende Überlegungen zu Notwendigkeit oder 
Zweckmässigkeit der Adoption”, FamRZ 2007, (1693) 1695. De werking wordt door de wet om die reden beperkt (§§ 1755, 
1756 en 1925 BGB). 
3225

 M. FREEMAN, Understanding Family Law, 1
e
 ed., London, Sweet & Maxwell, 2007, 322.  

3226
 Duitse recht: “Dekretsystem” (§ 1752 (1) BGB). Dit is ingegeven om misbruiken van het instituut adoptie te voorkomen 

(D. SCHWAB, Familienrecht, 16 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 776); Franse recht: art. 353 C.Civ.; Engelse 
recht: een adoptiebeslissing wordt getroffen bij vonnis of beslissing van een adoptiebureau (Sec. 1 (1) Adoption and 
Children Act 2002); Nederlandse recht: art. 1:227, eerste lid BW. 
3227

 Franse recht: A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions Montchrestien, 2010, nr. 1005. De volle 
adoptie geeft het kind een afstamming die de oorspronkelijke adoptie vervangt.  
3228

 In het Duitse recht gelden nog bijzondere regels in specifieke omstandigheden. Ingeval de adoptanten in tweede of 
derde graad bloed- of aanverwant met de geadopteerde zijn, verdwijnen enkel de afstammingsbanden tussen de 
geadopteerde en zijn afstammelingen met de ouders van de geadopteerde tezamen met de rechten en plichten (§ 1756 (1) 
BGB). Adopteert een echtgeno(o)t het kind van zijn echtgeno(o)t(e), dan blijven de verwantschapsbanden bestaan in de 
verhouding tot de verwanten van de andere ouder ingeval die het ouderlijk gezag had en gestorven is (§ 1756 (2) BGB). Dit 
geldt ook voor geregistreerde partners (§ 9 (7) LPartG).  
3229

 Franse recht : P. SALVAGE-GEREST, “Adoption plénière” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, 
Parijs, Dalloz, 2010, (651) 688, nr. 221.332.  
3230

 Er ontstaat van rechtswege gezamenlijk gezag indien ouder en adoptant met elkaar gehuwd zijn of een geregistreerd 
partnerschap hebben afgesloten (art. 1:251, eerste lid resp. art. 1:253aa, eerste lid BW). In de andere gevallen is dit 
betwist. Volgens een eerste strekking die vertrekt vanuit de bedoeling van de wetgever verkrijgt ook de adoptant van 
rechtswege het gezag over de geadopteerde. Volgens een andere strekking die vertrekt vanuit de tekst van de wet en het 
systeem van de wet is een aantekening in het gezagsregister vereist (art. 1:252 BW) (M. VAANDRAGER, “Naamrecht en 
gezag bij eenpersoonsadoptie door duo-moeders”, FJR 2002, (73) 74-76). Ook onduidelijk is of ongehuwde adoptanten die 
gezamenlijk het kind adopteren ook gezamenlijk gezag van rechtswege verkrijgen (J. KOK, “Gezamenlijk gezag 
voorkinderen”, FJR 2006, 209 die dit bevestigend beantwoordt gelet op de bedoeling van de wetgever die er niet in gelegen 
kan zijn om een gezagsvacuüm te creëren bij adoptie door ongehuwden). 
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van zijn echtgenoot adopteerde evenwel het ouderlijk gezag niet uit, behoudens ingeval zij samen 

een verklaring hiertoe afleggen (art. 365, eerste lid C.Civ.). Aan de Grondwettelijke Raad3231 (Conseil 

constitutionnel) werd de vraag voorgelegd of de beperking van de stiefouderadoptie tot gehuwde 

paren niet het recht op een normaal familieleven en het beginsel van gelijkheid voor de wet 

schenden. Volgens de Raad heeft art. 365 C.Civ. slechts één gevolg, nl. verhinderen dat het kind een 

tweede afstammingsband heeft met de feitelijk samenwonende partner of geregistreerde partner 

van een ouder, hetgeen op geen enkele wijze verbiedt feitelijk samen te leven of een geregistreerd 

partnerschap te sluiten noch de partner te betrekken bij de opvoeding en het leven van het kind. Het 

recht om een normaal gezinsleven te leiden houdt niet het recht in om een adoptieve 

afstammingsband te vestigen. Voorts zou het onderscheid in situatie tussen gehuwde paren en 

andere paren, in het belang van het kind, een onderscheid in behandeling kunnen rechtvaardigen 

wat de vestiging van een adoptieve afstammingsband betreft. Het komt de Raad niet toe zich in de 

plaats van de wetgever te stellen.3232 

1023. Naar Frans recht verhindert de verbreking van afstammingsbanden het recht op persoonlijk 

contact (art. 371-4, tweede lid C.Civ.) voor leden van de oorspronkelijke familie niet ingeval dit in het 

belang van het kind is.3233 In het Engelse recht dient de rechtbank na te gaan of er schikkingen 

getroffen moeten worden om eender welke persoon toe te staan contacten te onderhouden met het 

kind. Voor dat doel dient de rechtbank elke bestaande of voorgestelde regeling te overwegen en de 

mening van alle betrokkenen te verkrijgen (Sec. 46 (6) Adoption and Children Act 2002).3234 In het 

Engelse recht wordt dit contact zelfs gestimuleerd.3235 De rechtspraak blijkt niettemin nog zeer 

terughoudend hiertegenover te staan en de oude visie dat adoptie de juridische banden met de 

oorspronkelijke familie op onherroepelijke wijze doorbreekt nog te verdedigen3236 hoewel daar ook 

                                                           
3231

 Cons. const. n° 2010-39, QPC van 6 oktober 2010, JO 7 oktober 2010, 18154; AJ fam. 2010, 487, obs. F. CHÉNEDÉ en C. 
MÉCARY. 
3232

 In de rechtsleer wordt er op gewezen dat vrijwillig onderhouden verwarring tussen alle samenwonenden, 
ongelijkslachtigen en gelijkslachtigen inclusief geregistreerde partners, de juridische ontwikkelingen blijven blokkeren voor 
de ongelijkslachtig samenwonenden. Voorts wordt er op gewezen voor de homoparen het gevecht duidelijk gaat handelen 
over de openstelling van het huwelijk: J. HAUSER, “Chroniques. Personnes et droits de la famille”, RTD civ. 2010, (757) 777. 
3233

 Dit werd al aanvaard voor de biologische grootouders: A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions 
Montchrestien, 2010, nr. 1023 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. De verbreking van juridische banden staat niet 
noodzakelijk synoniem voor de verbreking van persoonlijke banden (in die zin: Cass. 21 juli 1987, Bull. civ. I, n° 235; Cass. 16 
juli 1997, n° 95-17.210, Dr. fam. 1997, n° 173, note P. MURAT; Defrénois 1998, 720, obs. J. MASSIP). 
3234

 Daarbij behoren ook alle mogelijkheden vervat in Sec. 8 Children Act 1989.  
3235

 In de Engelse literatuur wordt aangegeven dat kinderen in staat zijn om meerdere bindingen aan te gaan zodat zij niet 
meer totaal uit het leven van de geboorteouders gebannen moeten worden. Aangegeven wordt dat het onderhouden van 
contacten met de geboortefamilie niet raakt aan het gevoel van het kind te behoren tot de adoptieve ouders en zelfs op 
positieve wijze de integratie in het nieuwe gezin alsook een veilige identiteit in de positieve zin kan stimuleren: S. HARRIS-
SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 948-951 en de 
verwijzingen naar B. LINDLEY, “Open adoption – Is the door ajar?”, (1997) 9 Child and Family Law Quaterly 115, 117-8 en M. 
RYBURN, “In whose best interests? – Post-adoption contact with the birth family”, (1998) 10 Child and Family Law Quaterly 
’53, 59-61; Gewezen wordt ook op het feit dat dezelfde houding (stimulans tot contact) ook bestaat bij post-echtscheiding 
en post-scheidingssituaties. De vraag rijst dan ook waarom deze houding dan niet zou kunnen gelden na adoptie?: C. 
SMITH, “Trust v Law: Promoting and Safeguarding Post-Adoption Contact”, (2005), 27, Journal of Social Welfare and Family 

Law 315, 326, 329.  
3236

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed 2, 951; 
Zie bijvoorbeeld: Re R (Adoption: Contact) [2005] EWCA Civ 1128, [2007] 1 FCR 149; en onder het oude recht: Re V (A 

Minor) (Adoption: Consent) [1987] Fam 57, 68 (CA). De House of Lords oordeelde in de zaak-Re C (A Minor) (Adoption Order: 

Condition) [1986] 1 FLR 315 (per Sir John Donaldson) dat het feit dat het belang van het kind gediend is met het verder 
onderhouden van nauwe contacten met zijn oudere broer, evenwel niet belet dat, ondanks het verzet van de biologische 
moeder, de adoptie alsnog werd uitgesproken. De hoven kunnen immers een adoption order afhankelijk maken van 
regelingen en voorwaarden inzake contact. Tegelijk wordt aangegeven dat dit slecht in uitzonderlijke omstandigheden 
tegen de wil in van de adoptieouder kan opgelegd worden. In navolging van deze rechtspraak waren de rechtbanken zeer 
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verandering in komt.3237 Naar Nederlands recht wordt aangenomen dat adoptie niet tot doel heeft 

feitelijke banden tussen het kind en zijn eigen ouders te doorbreken.3238 Ingeval het kind op het 

tijdstip van adoptie omgang heeft met een ouder ten aanzien van wie de familierechtelijke 

betrekking ophoudt te bestaan, kan de rechtbank bepalen dat zij gerechtigd blijven tot omgang met 

elkaar (art. 1:229, vierde lid BW).3239 In het Belgische recht is dit niet uitdrukkelijk bepaald. Wel zou 

een beroep gedaan kunnen worden op de algemene bepaling inzake omgangsrecht ingeval er een 

bijzonder affectieve band bestaat (art. 375bis BW). 

 

b. Voorwaarden tot adoptie 

 

i. voorwaarden in hoofde van de kandidaat-adoptanten 

1. de wil  

1024. In eerste instantie is de volgehouden wil van de kandidaat-adoptanten om een kind te 

adopteren vereist.3240 De meeste bestudeerde rechtsstelsel laten evenwel toe dat de adoptie nog 

wordt uitgesproken na overlijden van de adoptanten op voorwaarde dat de wil tot adoptie niet werd 

ingetrokken (§ 1753 (2) BGB; art. 1231-20 Ger.W.).3241  

 

2. de relatie tussen de adoptanten 

                                                                                                                                                                                     
terughoudend tegen het opleggen van contacten tegen de wil in van de adoptanten. Zelfs ingeval de adoptanten akkoord 
gaan, dan blijken de rechtbanken zeer terughoudend om dit in een formeel akkoord (order) te gieten en wordt dit liever 
overgelaten aan het gezonde verstand van de adoptanten (S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and 

materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 952; Zie bv. Re T (A Minor) (Contact After Adoption) [1995] 2 FCR 
537, 542-4, 545 (CA).  
3237

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 956 
met verwijzing naar WALL LJ in Re P (a child) [2008] EWCA Civ 535; Ongeveer 70% van de geadopteerde kinderen zou direct 
of indirect contacten onderhouden met zijn geboortefamilie: M. FREEMAN, Understanding Family Law, 1

e
 ed., London, 

Sweet & Maxwell, 2007, 329. 
3238

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 625; P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en 
J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht), Deventer, 
Kluwer, 2008, ed. 5, 292. 
3239

 Dit zou er toe leiden dat een ouder minder geneigd zou zijn gebruik te maken van zijn absolute vetorecht: Handelingen 
II, 1979, 4657; Vgl. Rb. ’s-Gravenhage 25 oktober 1989, FJR 1990, 62. Volgens de rechtsleer dient zelfs aangenomen te 
worden dat bij stiefouderadoptie omstandigheden denkbaar zijn die het wenselijk maken dat die banden tussen kind en de 
niet tot de adoptant in een relatie verbonden eigen ouder worden bevorderd (C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de 

beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 625 met verwijzing 
naar EHRM 16 juli 2002 (P., C. en S./V.K.), RJD 2002-VI, 197, 35 EHRR 31, EHRC 2002, 87, § 99). 
3240

 Duitse recht: het betreft een volgehouden wil tot de uitspraak van adoptie (§ 1750 (4) BGB). Het is immers strijdig met 
het welzijn van het kind dat iemand gedwongen wordt om de zorg over een kind op te nemen (H.C.A. LUDERITZ en N. 
DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2007, 398); Franse recht: de wil dient 
volgehouden te worden tot op het tijdstip van het vonnis (art. 348-3 C.Civ.) (A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, 
Parijs, Editions Montchrestien, 2010, nr. 1009). 
3241

 Franse recht: Het overlijden van de adoptant tijdens de adoptieprocedure verhindert niet dat de adoptie wordt 
uitgesproken (Cass. 3 februari 1981, D. 1981, 548, note J.M.; JCP 1982, II, 19771, note Y. CHARTIER; Cass. 13 maart 2007, n° 
04-13.925, Bull. civ. I; AJ fam. 2007, 31, obs. F.C.). De adoptie werkt immers terug tot op het tijdstip van de neerlegging van 
het verzoekschrift. Het voorwerp kan niettemin, op verzoek, gewijzigd worden in een gewone adoptie (Cass. 3 juli 1996, n° 
94-17.876, Defrénois 1997, 316, obs. J. MASSIP). De geadopteerde kan verzoeken dat de adoptieprocedure wordt 
voortgezet (Cass. 11 juli 2006, n° 04-10.839, Bull. Civ. I, n° 383; AJ fam. 2006, 374, obs. F. CHENEDE; RTD civ. 2006, 750, obs. 
J. HAUSER; Dr. fam. 2006, n° 205, note P. MURAT). De wetgever is zelfs nog verder gegaan door te bepalen dat ingeval de 
adoptant overleden is nadat hij op regelmatige wijze het kind ontvangen heeft in het licht van zijn adoptie, het 
verzoekschrift in zijn naam ingediend kan worden door de langstlevende echtgenoot of één van de erfgenamen van de 
adoptant (art. 353, derde lid C.Civ.). Er ontstaat in dat geval echter geen band van ouderschap tussen de overledene en 
geadopteerde, maar wel tussen de familie van de overleden adoptant en de geadopteerde (P. SALVAGE-GEREST, “Adoption 
plénière” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (651) 654, nr. 221.27). 
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1025. Een gehuwd paar kan in alle bestudeerde rechtsstelsels een kind gezamenlijk adopteren (§ 

1741 (2) BGB3242, art. 343 C.Civ. en art. 346, eerste lid C.Civ.; Sec. 49 (1) Adoption and Children Act 

2002; art. 1:227, eerste lid BW en art. 343, § 1, a) BW). Een adoptant kan ook het (adoptief) kind van 

zijn echtgenoot adopteren (stiefouderadoptie).3243 Merk op dat in het Duitse, Franse en Engelse recht 

het huwelijk is voorbehouden voor paren van ongelijk geslacht. Naar Nederlands recht kan het 

verzoek door twee personen samen daarenboven slechts worden gedaan indien zij ten minste drie 

aaneengesloten jaren onmiddellijk voorafgaande aan de indiening van het verzoek met elkaar 

hebben samengeleefd. Het verzoek door de adoptant die echtgenoot, geregistreerde partner of 

andere levensgezel van de ouder is, kan naar Nederlands recht slechts worden gedaan indien hij ten 

minste drie aaneengesloten jaren onmiddellijk voorafgaand aan de indiening van het verzoek met die 

ouder heeft samengeleefd (art. 1:227, tweede lid BW). De eis van drie jaar samenleving wordt 

gesteld opdat een zekere bestendigheid kan worden verwacht van het milieu waarin het kind terecht 

komt.3244 In het Belgische recht kan een gehuwd paar of wettelijk samenwonend paar het kind 

adopteren (art. 343 BW). Er gelden geen termijnen van samenwoonst. Wel is vereist bij wettelijk 

samenwonenden dat zij niet verbonden zijn door een band van bloedverwantschap die leidt tot een 

absoluut huwelijksverbod. 

 

1026. Naar Engels recht kan een kind ook geadopteerd worden door twee personen (ongeacht het 

geslacht) die leven als partners in een duurzame gezinsrelatie (Sec. 144 (4) Adoption and Children Act 

2002). In het Nederlandse recht is dit tevens mogelijk op voorwaarde dat zij ten minste drie 

aaneengesloten jaren onmiddellijk voorafgaand aan de indiening van het verzoek met elkaar hebben 

samengeleefd (art. 1:227, tweede lid, eerste volzin BW). Hetzelfde geldt voor de adoptie van het kind 

van de feitelijk samenlevende partner. Dit is ook naar Belgische recht het geval voor zover de 

adoptanten niet verbonden zijn door een band van bloedverwantschap die leidt tot een absoluut 

huwelijksverbod (art. 343, § 1, b) BW).  

 

Dit is niet zo in de andere bestudeerde rechtsstelsels.3245 Zowel in het Duitse3246 als in het Franse 

recht3247 groeit de kritiek op de onmogelijkheid voor een ongehuwd paar om een kind te adopteren 

                                                           
3242

 Dit wordt beschouwd het ideale opgroeikader te zijn: H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. 

Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2007, 399, nr. 14. In beginsel adopteert het echtpaar gezamenlijk het kind. 
Niettemin kan een echtgenoot toch een kind alleen adopteren ingeval zijn huwelijkspartner niet kan adopteren omdat hij 
onbekwaam is of nog niet de volle leeftijd van 21 jaar heeft bereikt (§ 1741 (2) in fine BGB). Hetzelfde geldt ingeval de 
echtgenoten reeds lange tijd gescheiden leven (zie bv. OLG Hamm 26 januari 1999, FamRZ 2000, 257) of een biologische 
vader die met een andere vrouw dan de moeder getrouwd is en wiens vaderschap wegens het verstrijken van de termijnen 
niet meer vastgesteld kan worden, het kind wil adopteren (T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 
2008, 1023-1024.) 
3243

 Duitse recht: § 1741 (2) en § 1742 BGB; Naar Frans recht is een volle stiefouderadoptie slechts toegestaan in die 
gevallen waarin een ouder nooit kan of mag toestemmen in de volle adoptie van zijn kind door de echtgenoot van de 
andere ouder. Dit is het geval wanneer het kind slechts een afstammingsband heeft met de echtgenoot van de kandidaat-
adoptant, de ander ouder dan de echtgenoot van de kandidaat-adoptant volledig ontzet is uit het ouderlijk gezag dan wel 
ingeval de andere ouder dan de echtgenoot van de kandidaat-adoptant overleden is en geen ascendenten in de eerste 
graad heeft nagelaten of ingeval deze manifest geen interesse betonen voor het kind (art. 345-1 C.Civ.).  
3244

 M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5
de

 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 
286.  
3245

 Duitse recht: niet met elkaar gehuwde personen kunnen een kind enkel alleen adopteren (§ 1741 (2) BGB). Hierdoor 
wordt het kind enkel opgenomen in de familie van de adoptant (§ 1754 (2) BGB). Het is zelfs niet mogelijk door 
opeenvolgende eenouderadopties hetzelfde resultaat te bereiken. Dit volgt uit het verbod op opeenvolgende adopties (§ 
1742 BGB); Franse recht: De (gewone of volle) adoptie door een ongehuwd samenwonend paar of een paar van gelijk 
geslacht dat een geregistreerd partnerschap heeft afgesloten, is niet toegelaten naar Frans recht (P. SALVAGE-GEREST, 
“Adoption intrafamiliales” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (705) 709-
710, nr. 223.61). Niemand kan immers door meerdere personen geadopteerd worden ingeval het geen echtpaar is (art. 
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of elkaars kinderen te adopteren. Evenzo groeit ook de kritiek op de onmogelijkheid van een 

gelijkslachtig paar om een kind te adopteren of het kind van de gelijkslachtige partner te adopteren 

(Infra, nr. 1062).  

In samenhang met de adoptiebekwaamheid bepaalt het Engelse recht echter wel dat de adoptanten 

ook geschikt moeten zijn om een kind te adopteren. Bij het bepalen van de adoptiegeschiktheid van 

een paar moet rekening gehouden worden met de nood aan stabiliteit en duurzaamheid in hun 

relatie (Sec. 45 Adoption and Children Act 2002). 

1027. De adoptie door een gelijkslachtig paar wordt in de bestudeerde rechtsstelsels op zeer 

uiteenlopende wijze geregeld. In het Franse recht is de adoptie door een gelijkslachtig paar niet 

toegelaten. Zelfs de geregistreerde partner van een ouder kan het kind niet adopteren (Infra, nr. 

1061). Een gewone eenouderadoptie gecombineerd met een delegatie van bevoegdheden kan er wel 

voor zorgen dat beide partners van gelijk geslacht gezamenlijk ouderlijk gezag uitoefenen over een 

kind (Infra, nr. 1061).  

 

Naar Duits recht kan enkel de geregistreerde partner van hetzelfde geslacht het kind van zijn partner 

adopteren (§ 9 (7) LpartG). Een gezamenlijke adoptie door een gelijkslachtig paar is alsnog 

uitgesloten hetgeen ook bekritiseerd wordt.3248 

Naar Nederlands (art. 1:227, eerste en tweede lid BW), Engels (Sec. 144 (4) Adoption and Children 

Act 2002) en Belgisch recht (art. 343 BW) wordt een gelijkslachtig paar wel op voet van gelijkheid 

behandeld met een ongelijkslachtig paar. Het Nederlandse recht gaat zelfs een stap verder door de 

adoptievoorwaarden voor een gelijkslachtig paar in de situatie dat het kind geboren is uit deze relatie 

te versoepelen (Infra, nr. 1047). 

1028. De eenouderadoptie is toegelaten in vrijwel alle rechtsstelsels (§ 1741 (2) BGB; art. 343-1 

BW; Sec. 49 (1) Adoption and Children Act 2002; art. 1:227, eerste lid BW en art. 343, § 1, a) BW). Wel 

bestaan mechanismen om opeenvolgende eenouderadopties die een wettelijk verbod (bv. het 

vereiste van gehuwd zijn) omzeilen te voorkomen (bv. § 1742 BGB; art. 346 C.Civ.). Naar 

                                                                                                                                                                                     
346, eerste lid C.Civ.). Hieruit volgt wel dat niets zich tegen een adoptie door de echtgenoot van de adoptant die het kind 
eerder reeds alleen adopteerde verzet, ongeacht of het huwelijk vóór of na de adoptie plaatsvond (P. SALVAGE-GEREST, 
“Adoption intrafamiliales” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (705) 709, nr. 
223.53). 
3246

 H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2007, 400, nr. 
17 en de aldaar aangehaalde referenties. Aangevoerd wordt dat het welzijn van het kind de maatstaf moet zijn. In het 
bijzonder bij het de facto bestaan van een ouder-kindrelatie kan dit verbod strijdig zijn met het belang van het kind. De 
verzorging met het oog op adoptie en de controle door het Jugendämter laten hier een toereikende controle van de 
stabiliteit van de relatie toe.  
3247

 P. SALVAGE-GEREST, “Adoption plénière” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (651) 653, nr. 221.22. Een heteroseksueel paar kan een beroep doen op medisch begeleide voortplanting ingeval zij 
een samenleving van minstens twee jaar aantonen. Niettemin wordt er op gewezen dat beiden niet met elkaar vergeleken 
kunnen worden. Een adoptiekind kent vaak al een zwaar beladen verleden en het is dan ook van belang dat het wordt 
opgevangen in het stabielste gezinsmilieu. De vraag rijst ook bij homoseksuele paren.  
3248

 H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2007, 400, nr. 
19 en de aldaar aangehaalde referenties. Ingeval de wetgever er van uitgaat dat een gezamenlijke adoptie door een 
gelijkslachtig paar in abstracto niet het belang van het kind dient, overtuigt dit niet volgens voornoemde auteurs. Ook hier 
geldt immers dat de juridische verankering van een de facto bestaande ouder-kind relatie dat op grond van een jarenlange 
pleegverhouding of door een eenouderadoptie door de andere partner is ontstaan, het belang van het kind kan dienen. Dit 
kan enkel in concreto beoordeeld worden. 
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Nederlands3249 en Belgisch recht is het niet uitgesloten dat een niet-stiefouderlijke 

eenpersoonsadoptie alsnog gevolgd wordt door een stiefouderadoptie, waardoor het effect van een 

tweepersoonsadoptie wordt bereikt. In het Engelse (Sec. 51 (3) Adoption and Children Act 2002) is de 

éénouderadoptie anders dan stiefouderadoptie onderworpen aan bijkomende voorwaarden ingeval 

de adoptant gehuwd is of een geregistreerde partner heeft. De echtgenoot/geregistreerde partner 

moet alsdan afwezig zijn of fysiek of mentaal onbekwaam zijn om een verzoek tot adoptie in te 

dienen of het paar moet duurzaam feitelijk gescheiden leven volgens het Engelse recht. In het Duitse 

(§ 1749 BGB), Belgische (art. 348-2 BW) en Franse (art. 343-1, tweede lid BW) recht is in dat geval de 

toestemming van de echtgenoot of geregistreerde partner vereist (Infra, nr. 1038).  

 

3. de leeftijd en het leeftijdsverschil 

1029. In vrijwel alle bestudeerde rechtsstelsels, met uitzondering van het Nederlandse, moeten de 

kandidaat-adoptanten een bepaalde leeftijd3250 bereikt hebben (§ 1743 BGB3251; art. 343 en 343-1, 

eerste lid C.Civ.; Sec. 50 (1) en 51 Adoption and Children Act 2002; art. 345, eerste lid BW) of moet 

het huwelijk voldoende lang geduurd hebben.3252 Bij stiefouderadoptie wordt dit vereiste versoepeld 

(§ 1743 BGB3253 en § 9 (7) LPartG; art. 343-2 C.Civ.3254; Sec. 50 (2) Adoption and Children Act 20023255; 

art. 345, tweede lid BW).  

 

Ook geldt in het Franse recht een maximale leeftijd waarop een minderjarig kind ten volle 

geadopteerd kan worden. Dit is 15 jaar (art. 345, eerste lid C.Civ.) i.p.v. 18 jaar naar Belgisch recht 

(art. 355 BW). Wel bestaan er in het Franse recht uitzonderingen voor het geval de kandidaat-

adoptanten reeds lange tijd het kind verzorgden en er nauwe affectieve banden zijn ontstaan (art. 

345, tweede lid C.Civ.).3256 

1030. Naar Frans en Belgisch recht moet, gelet op de assimilatie met gewone afstamming, de 

adoptant ten minste 15 jaar ouder zijn dan de geadopteerde (art. 344, eerste lid C.Civ.; art. 345, 

eerste lid BW). Bij stiefouderadoptie bedraagt het leeftijdsverschil 10 jaar (art. 344, eerste lid C.Civ.; 

art. 345, tweede lid BW). De rechter kan naar Frans recht om gerechtvaardigde redenen de adoptie 

uitspreken zelfs ingeval het leeftijdsverschil kleiner is (art. 344, tweede lid C.Civ.).3257 Dit is 

                                                           
3249

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 608. Twee opeenvolgende eenpersoonsadopties zijn echter geen alternatief voor één 
tweepersoonsadoptie: M.J.A. VAN MOURIK en A.J.M. NUYTINCK, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en 

erfrecht, in studiereeks Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, vierdedruk, 2009, 191. 
3250

 21 of 25 jaar.  
3251

 Het volstaat bij een gehuwd paar evenwel dat één van hen minstens 25 jaar oud is en de andere minstens 21 jaar. 
3252

 Zie bv. Franse recht: art. 343 C.Civ.  
3253

 De adoptant-echtgenoot moet minstens 21 jaar oud zijn i.p.v. 25 jaar.  
3254

 Het leeftijdscriterium geldt niet bij stiefouderadoptie in het Franse recht. Hiermee betracht de wetgever de snelle 
integratie in het nieuwe gezin (A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions Montchrestien, 2010, nr. 1006). 
3255

 Het volstaat dat een van de personen van het paar die de vader of de moeder is van de geadopteerde de leeftijd van 18 
jaar heeft bereikt en de andere de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.  
3256

 De laattijdige adoptie kan immers de bekroning zijn van een lange periode van tenlasteneming tijdens dewelke nauwe 
affectieve banden zijn ontstaan: P. SALVAGE-GEREST, “Adoption plénière” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz 

Action 2010-11, Parijs, Dalloz, 2010, (651) 655, nr. 221.42. 
3257

 Het lijkt er op dat deze mogelijkheid tot dispensatie weinig wordt gehanteerd en als ze wordt gehanteerd dan vooral bij 
intrafamiliale adopties of adopties van volwassenen. De discussies die actueel worden gevoerd houden daarenboven meer 
verband met het maximale verschil in leeftijd: P. SALVAGE-GEREST, “Adoption plénière” in P. MURAT (ed.), Droit de la 

famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (651) 654, nr. 221.24. 
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uitgesloten in het Belgische recht. In het Nederlandse recht is een leeftijdsverschil van ten minste3258 

achttien jaren vereist (art. 1:228, eerste lid, c BW). Aan dit leeftijdverschil kan niet getornd 

worden.3259  

 

4. bijzondere garanties bij stiefouderadoptie 

1031. Het Franse recht laat de volle stiefouderadoptie slechts toe in die gevallen waarin de andere 

ouder niet mag toestemmen in de adoptie, nl. ingeval deze geen door de wet vastgestelde 

afstammingsband heeft met het kind, ontzet is uit het ouderlijk gezag of overleden op voorwaarde 

dat hij geen ascendenten heeft nagelaten of ingeval deze manifest geen interesse betonen voor het 

kind (art. 345-1 C.Civ.).  

 

5. adoptiegeschiktheid 

 

1032. Naar Engels (Sec. 45 Adoption and Children Act 2002) en Belgisch (art. 346-1 BW) recht 

moeten de kandidaat-adoptanten adoptiegeschikt zijn. In het Engelse recht wordt passend belang 

gehecht aan de nood voor stabiliteit en duurzaamheid in de relatie. De relatievorm is daarbij 

bepalend. Aangegeven wordt dat er geen algemene aanvaarding bestaat van het gelijkwaardig 

ouderschap van alleenstaanden, paren van gelijk geslacht en mogelijks ook samenwonende paren 

van ongelijk geslacht.3260 Daarnaast wordt de adoptiegeschiktheid ook in vraag getrokken ingeval de 

kandidaat-adoptanten niet kunnen instemmen met het onderhouden van contacten met de 

geboortefamilie.3261 In het Belgische recht houdt de geschiktheid verband met de sociaal-

psychologische eigenschappen van de kandidaat-adoptant (Supra, nr. 306). 

 

ii. Adoptabiliteit 

1. toestemming van het kind 

1033. In vrijwel alle bestudeerde rechtsstelsel, met uitzondering van het Engelse recht, moet het 

kind zijn toestemming tot adoptie geven. Naar Duits recht (§ 1746 (1) BGB) dient het kind dat de 

leeftijd van 14 jaar heeft bereikt zelf toe te stemmen in de adoptie.3262 In het Franse recht is dat 

vanaf de leeftijd van 13 jaar (art. 345 en art. 360, derde lid C.Civ.). Ingeval het kind jonger is dan 

voornoemde leeftijd of geen onderscheidingsvermogen heeft, dient ofwel de wettelijke 

vertegenwoordiger toe te stemmen ofwel niemand in de plaats van het kind. Het kind met 

onderscheidingsvermogen wordt in ieder geval gehoord (§ 55c FGG en § 50b (1), (2) en (3) FGG; art. 

1231-10, 3° Ger.W.).3263 Het Nederlandse recht kent een vetorecht toe aan het kind vanaf de leeftijd 

                                                           
3258

 Het maximale leeftijdsverschil is komen te vervallen. Dit is voortaan een factor die de rechter bij de beoordeling van het 
belang van het kind in concreto in aanmerking kan nemen (M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. 

Tekst en Commentaar, 5
de

 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 290). 
3259

 Nederlandse recht: HR 30 juni 2000, NJ 2001, 103, met noot JDB; Belgische recht: Supra, nr. 305.  
3260

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 915-
916. 
3261

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 951 
en de aldaar aangehaalde verwijzingen. 
3262

 De toestemming is herroepbaar totdat de adoptie uitwerking heeft (§ 1746 (2) BGB).  
3263

 Franse recht: P. SALVAGE-GEREST, “Adoption plénière” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, 
Parijs, Dalloz, 2010, (651) 656, nr. 221.43. 
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van 12 jaar3264 of zelfs jonger ingeval het geacht wordt in staat te zijn tot een redelijke waardering 

van zijn belangen (art. 1:228, eerste lid, a BW). In het Belgische recht komt eveneens vanaf de leeftijd 

van 12 jaar een vetorecht toe op voorwaarde dat het kind voldoende onderscheidingsvermogen 

heeft (art. 348-1 BW).  

 

Naar Engels recht wordt met de gevoelens en wensen van het kind rekening gehouden bij de 

beoordeling of de adoptie wel het welzijn van het kind dient. Dit is een punt opgenomen in de 

welzijnschecklist (Sec. 1 (4) Adoption and Children Act 2002). Het is onwaarschijnlijk dat een adoption 

order wordt gemaakt tegen de wil in van een matuur kind.3265 

2. toestemming van de ouders 

1034. Gelet op de zwaarwichtige gevolgen die een adoptie met zich meebrengt en ter bescherming 

van de rechten van de ouders, eisen alle bestudeerde rechtsstelsels dat ook de ouders toestemmen 

in de adoptie. In het Duitse recht geldt dit voor alle ouders (art. 6 III GG en § 1747 (1) BGB), ongeacht 

of zij drager zijn van het ouderlijk gezag en zelfs ingeval zij daaruit ontzet zouden zijn.3266 In het 

Belgische en Franse recht geldt dit voor alle ouders met uitzondering van zij die volledig ontzet zijn 

uit het ouderlijk gezag3267 (art. 347 en 348, tweede lid C.Civ.3268 en art. 348-3 BW). In het Engelse 

recht is de toestemming van alle ouders met uitzondering van de ongehuwde vader zonder 

ouderlijke verantwoordelijkheden vereist (Sec. 52 (6) Adoption and Children Act 2002).3269 De 

rechtbank kan hem wel partij maken in het geding. Verder moet met zijn wensen en verlangens als 

‘verwant’ (Sec. 1 (4) Adoption and Children Act 2002) rekening gehouden worden. In de rechtspraak 

                                                           
3264

 P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, 
Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 278. 
3265

 M. FREEMAN, Understanding Family Law, 1
e
 ed., London, Sweet & Maxwell, 2007, 325; Zie bijvoorbeeld onder het oude 

recht: Re M (Adoption or Residence Order) [1998] 1 FLR 570 alwaar een residence order werd gemaakt i.p.v. een adoption 
order omdat een 11-jarige jongen zich verzette tegen de adoptie; R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook 

series, Londen, Sweet & Maxwell, 7
e
 ed., 2009, 384. 

3266
 De toestemming is onherroepbaar (§ 1750 (2) BGB). Zij geldt echter niet meer ingeval het kind niet binnen drie jaren 

sinds de toestemming geadopteerd werd (§ 1750 (4) BGB).  
3267

 Het toestemmingsvereiste is naar Frans recht gekoppeld aan het titularisschap van het ouderlijk gezag (P. SALVAGE-
GEREST, “Adoption plénière” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (651) 657-
658 en in het bijzonder bij een kind dat geboren werd in de anonimiteit (sous x) en de vader die het erkende vóór de 
geboorte, het slechts meer dan een jaar na de geboorte kon terugvinden doordat de moeder onbekend was. De vraag die 
hierbij rees of rechtsgeldig in de adoptie toegestemd kon worden. Volgens de auteur is het titularisschap van het ouderlijk 
gezag doorslaggevend en niet de vastgestelde afstammingsband: p. 665, zie nochtans Cass. 7 april 2006, n° 05-11.285, D. 
2006, jur. p. 2293, note E. POISSON-DROCOURT; AJ fam. 2006, 249, obs. F. CHENEDE, Gaz. Pal. 3 sept. 2006, p. 20, note F. 
GUITTET ; RTD civ. 2006, 292, obs. J. HAUSER ; RJPF 2006, 6/38, obs. M.-C. LE BOURSICOT ; Defrénois 2006, 1127, note J. 
MASSIP ; Dr. fam. 2006, n° 124, note P. MURAT ; RDSS. 2006, 576, obs. C. NEIRINCK ; LPA 2007, n° 91, p. 15, note D. 
BOURGAULT-COUDEVYLLE, alwaar het Hof tot de vaststelling kwam dat de toestemming gebrekkig was). Het kan niet 
worden gedelegeerd (art. 377-3 (a) C.Civ.). Bij ontstentenis van ouders die titularis zijn van het ouderlijk gezag en hun wil 
kunnen uiten, dient de familieraad in te stemmen nadat de persoon die in feite zorg draagt voor het kind gehoord te 
hebben (art. 348-2 C.Civ.).  
3268

 Luidens art. 348-3, tweede lid C.Civ. kan de toestemming worden ingetrokken gedurende twee maanden. In het belang 
van het kind en met tot doel een langzaam en nefast geschil met alle gevolgen van dien voor het kind dat reeds in zijn 
stabiliteit werd aangetast door wijzigingen in zijn levensomstandigheden te vermijden, heeft de Franse wetgever een 
bepaalde temrijn bepaald waarbinnen de toestemming tot adoptie kan ingetrokken worden (P. SALVAGE-GEREST, 
“Adoption plénière” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (651) 661, nr. 
221.121). Na het verstrijken van die termijn kunnen de ouders wel nog vragen om de teruggave op voorwaarde dat het kind 
niet werd geplaatst met het oog op adoptie. Ingeval de persoon die het kind opvangt weigert om het terug te vinden, 
kunnen zij de rechtbank vatten die rekening houdende met het belang van het kind, de teruggave kan bevelen. De 
teruggave maakt de toestemming nietig (art. 348-3, derde lid C.Civ. en art. 351, derde lid C.Civ.).  
3269

 De toestemming tot plaatsing of tot een adoption order kan ingetrokken worden tot op het tijdstip waarop een verzoek 
tot een adoption order werd ingediend (Sec. 52 (4) Adoption and Children Act 2002).  
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wordt geoordeeld dat vaders geïnformeerd moeten worden over de procedure tenzij er goede 

redenen zijn om dit niet te doen.3270 Naar Nederlands recht is dit ook door alle ouders vereist (art. 

1:228, eerste lid, d BW). Het Nederlandse recht eist bovendien dat de ouders of, in geval van 

stiefouderadoptie, de andere ouder, geen gezag meer heeft over het kind (art. 1:228, eerste lid, g 

BW). Indien evenwel de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel van een ouder het 

kind adopteert, geldt dat deze ouder alleen of samen met deze persoon het gezag heeft (art. 1:228, 

eerste lid, g BW). Het kan echter niet zo zijn dat de oorspronkelijke ouders nog gezamenlijk gezag 

hebben. Deze voorwaarde heeft echter tot gevolg dat gezamenlijk gezag van een ouder en een ander 

dan een ouder de stiefouderadoptie in de weg staat.3271 

 

Het Duitse recht gaat zelfs zo ver dat ook de beweerde vader wiens afstammingsband nog niet werd 

vastgesteld zijn toestemming moet verlenen (§§ 1747 (1) en 1600d (2) BGB). Vereist wordt dat deze 

man geloofwaardig maakt dat hij op tijdstip van de verwekking geslachtsgemeenschap heeft gehad 

met de moeder. Hiermee wordt voorkomen dat de moeder die weigert toe te stemmen in de 

erkenning door adoptie de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap blijft verhinderen.3272 

1035. De toestemming van de ouders is naar Duits recht niet vereist ingeval zij in de voortdurende 

onmogelijkheid verkeren hun wil te kennen te geven of hun verblijf voortdurend onbekend is (§ 1747 

(4) BGB). Dit is ook het geval naar Belgisch recht waar als bijkomende grond de vermoedelijke 

afwezigheid wordt opgegeven (art. 348-3, eerste lid BW). Naar Frans recht geldt dit ingeval de ouder 

overleden is of verkeert in de onmogelijkheid om zijn wil te uiten (art. 348-2 C.Civ.). In het Engelse 

recht wordt dit beoordeeld bij de vervangende toestemming (Infra, nr. 1041). 

 

1036. Gelet op de zware sociale en psychologische toestand waarin de moeder zich op tijdstip van 

de geboorte mogelijkerwijze bevindt, kan naar Duits recht de moeder ten vroegste acht weken na de 

geboorte toestemmen in de adoptie (§ 1747 (2) BGB).3273 Naar Belgisch recht bedraagt dit evenzeer 

twee maanden (art. 348-4, tweede lid BW). Het Engelse recht bepaalt om dezelfde reden een termijn 

van zes weken na de geboorte (Sec. 52 (3) Adoption and Children Act 2002).3274  

 

In het Nederlandse recht kan, ingeval het kind geboren wordt uit een gelijkslachtige relatie, de 

adoptieprocedure reeds opgestart worden vóór de geboorte (art. 1:230, tweede lid BW).   

 

1037. Aan de buitenhuwelijkse vader wordt naar Duits recht de mogelijkheid geboden om de 

overdracht van het ouderlijk gezag te vragen. Van zodra de moeder heeft toegestemd in de adoptie, 

is haar toestemming immers niet meer vereist bij de overdracht van het ouderlijk gezag (§ 1751 (1) 

BGB). Aan de vader moet dan het ouderlijk gezag toegekend worden ingeval dit niet strijdig is met 

                                                           
3270

 M. FREEMAN, Understanding Family Law, 1
e
 ed., London, Sweet & Maxwell, 2007, 325 en de aldaar aangehaalde 

verwijzingen.  
3271

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 622. 
3272

 T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 1030.  
3273

 T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 1029. Dergelijke bescherming komt niet toe aan de 
buitenhuwelijkse vader die ook niet samen met de moeder een zorgverklaring heeft afgelegd. Hij kan reeds vóór de 
geboorte toestemmen (§ 1747 (3) BGB).  
3274

 R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 7
e
 ed., 2009, 392. De 

moeder kan echter wel toestemmen met de plaatsing tot adoptie in die periode.  
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het welzijn van het kind.3275 De beslissing over de overdracht van het ouderlijk gezag gaat voor op de 

adoptiebeslissing (§ 1747 (3) BGB). De vader kan van het verzoek evenwel uitdrukkelijk afzien (§ 1747 

(3) 3 BGB). 

 

3. toestemming echtgenoot of geregistreerde partner 

1038. In geval van éénouderadoptie eist het Duitse recht ook de toestemming van de echtgenoot 

of geregistreerde partner van de adoptant (§ 1749 BGB en § 9 (6) LPartG). Dit geldt ook voor de 

echtgenoot of geregistreerde partner van de geadopteerde. Naar Duits recht kan de weigering tot 

toestemming van de echtgenoot of de geregistreerde partner van de adoptant vervangen worden 

voor zover er geen wettige belangen van de echtgenoten of geregistreerde partners en de familie de 

adoptie in de weg staan (§ 1749 (1) BGB).3276 De toestemming van de echtgenoot van de 

geadopteerde kan daarentegen niet vervangen worden (§ 1749 (2) en § 9 (6) LPartG). De 

toestemming van de geregistreerde partner of echtgenoot van de adoptant is evenwel niet vereist 

ingeval hij in de voortdurende onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven of zijn verblijf 

voortdurend onbekend is (§ 1749 (3) BGB).  

 

Dit vereiste geldt verder ook voor de gehuwde adoptant in het Franse recht.3277 De toestemming is 

evenwel niet vereist ingeval het echtpaar van tafel en bed zijn gescheiden of ingeval de echtgenoot in 

de onmogelijkheid verkeert zijn wil te uiten (art. 343-1, tweede lid C.Civ.).  

Naar Belgisch recht moet, ingeval de kandidaat-adoptant of de geadopteerde gehuwd is en niet van 

tafel en bed is gescheiden of samenwoont op het tijdstip van verschijning voor de rechtbank die over 

het verzoekschrift tot adoptie uitspraak moet doen, zijn echtgenoot of de persoon met wie hij 

samenwoont in de adoptie toestemmen. Dit geldt slechts behoudens indien deze laatste zich in de 

onmogelijkheid bevindt zijn wil te kennen te geven, geen gekende verblijfplaats heeft of afwezig is 

verklaard (art. 348-2 BW). De rechtbank kan een vervangende toestemming verlenen ingeval zij 

oordeelt dat de toestemming op onverantwoorde wijze werd geweigerd.  

1039. Het verzoek tot een éénouderadoptie door een adoptant anders dan stiefouderadoptie en 

die gehuwd is of een geregistreerde partner heeft en de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, kan in het 

Engelse recht ingewilligd worden indien (Sec. 51 (3) Adoption and Children Act 2002): 

a. de echtgenoot/geregistreerde partner van de adoptant niet kan gevonden worden; 

                                                           
3275

 BGH 26 september 2007, FamRZ 2007, 1969. Op die manier worden de rechten van de vader die bereid is het ouderlijk 
gezag uit te oefenen gewaarborgd (H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, 
Verlag C.H. Beck, 2007, 404, nr. 34). Er moet daarbij rekening gehouden worden met de tijden die de vader ouderlijke 
verantwoordelijkheden heeft opgenomen alsook de gronden die hem verhinderden een ouder-kindrelatie op te bouwen 
(BVerfG 29 november 2005, BVerfGK 6, 371; FamRZ 2006, 94 en NJW 2006, 827). Contactbreuk zonder schuld is anders te 
waarderen dan gebrek aan interesse in het verleden en gebrek aan bereidheid om zorgtaken over te nemen (T. RAUSCHER, 
Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 1035). 
3276

 De vervangende toestemming wordt zelden verleend, aangezien de familievrede zoniet in gevaar wordt gebracht. Dit 
geldt uiteraard niet ingeval de echtgenoten reeds gescheiden leven en het kind al in pleegzorg is bij de kandidaat-adoptant. 
Louter vermogensrechtelijke belangen van de gescheiden levende echtgenoten kunnen in ieder geval niet doorslaggevend 
zijn (T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 1036). 
3277

 De toestemming is niet vrij herroepbaar (Cass. 2 december 1997, n° 95-17.508, Bull. Civ. I, n° 333). Artikel 348-3 C.Civ. is 
niet van toepassing. Bij stiefouderadoptie dient de echtgenoot van de adoptant zowel de toestemming als echtgenoot als 
de toestemming als ouder te geven (P. SALVAGE-GEREST, “Adoption intrafamiliales” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. 

Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (705) 707, nr. 223.32). 
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b. de echtgenoten/geregistreerde partners feitelijk gescheiden zijn en de feitelijke scheiding is 

duurzaam; 

c. de echtgenoot/geregistreerde partner van de adoptant omwille van zijn gezondheidstoestand, 

ongeacht of dit fysiek of mentaal is, onbekwaam is om een verzoek tot adoptie in te dienen. 

Naar Engels recht kan daarenboven geen adoption order gemaakt worden voor een persoon die 

gehuwd is of gehuwd is geweest of een geregistreerd partnerschap heeft afgesloten (Sec. 47 (8) 

Adoption and Children Act 2002).  

 

4. vervangende toestemming 

1040. In vrijwel alle rechtsstelsels is de mening van het kind dat een bepaalde leeftijd heeft bereikt 

doorslaggevend. Vanaf een bepaalde leeftijd komt aan het kind een vetorecht toe (§ 1746 (2) BGB; 

art. 345, derde lid C.Civ.; art. 1:228, eerste lid a BW; art. 348-1 BW;). Naar Engels recht is de 

toestemming van het kind weliswaar niet vereist, maar er wordt wel rekening mee gehouden bij de 

beoordeling van de welzijnschecklist. Het is onwaarschijnlijk dat een adoption order gemaakt wordt 

tegen de wil in van een matuur kind (Supra, nr. 1033).  

 

1041. Ook voorzien alle bestudeerde rechtsstelsels in een procedure van vervangende 

toestemming van de ouders. De gronden gehanteerd in de rechtsstelsels lopen wel uiteen. Sommige 

rechtsstelsels eisen onverschilligheid, plichtschennis, het gebrek aan gezinsleven of gevaar voor het 

kind. In andere rechtsstelsels wordt meer ruimte gelaten voor een beoordeling in concreto en moet 

het welzijn van het kind in gevaar worden gebracht.  

 

Naar Duits recht (§ 1748 (1) BGB)3278 kan de toestemming vervangen worden ingeval de ouder: 

- zijn plichten tegenover het kind aanhoudend ernstig3279 schendt; 

- aangetoond heeft dat hij onverschillig3280 staat tegenover het kind en het achterwege blijven 

van een adoptie het kind tot onevenredig nadeel3281 zou strekken; 

- of ingeval de schending van de plichten weliswaar niet aanhoudend, maar bijzonder zwaar is 

en de zorg over het kind vermoedelijk niet meer aan deze ouder toevertrouwd kan worden.  

                                                           
3278

 Grondwettelijk toegelaten: BVerfGE 23, 119; BVerfG 16 januari 2002, FamRZ 2002, 535, gelet op het grondrecht van het 
kind op een menswaardige en ter ontplooiing van zijn persoonlijkheid (§ 1, 2 GG) kan afbreuk gedaan worden aan het 
grondwettelijk ouderrecht (§ 6 (2) GG).  
3279

 Vgl. § 1666 BGB. Het betreffen o.m. zeer ernstige misdrijven zoals moord of doodslag van de andere ouder, ernstige 
misdrijven gepleegd t.a.v. het kind, enz.: BayObLG FamRZ 1984, 937; OLG Zweibrücken 8 februari 2001, FamRZ 2001, 1730.  
3280

 Ingeval de ouders hun kind niet meer kennen (BayObLG ZfJ 1983, 230) of maanden in een tehuis steken zonder enig 
contact ermee te zoeken (BayObLG FamRZ 1984, 417). Met onverschilligheid worden ook de gevallen bedoeld waar de 
ouder die het ouderlijk gezag uitoefent het kind bij derden in een tehuis onderbrengt en daarna geen affectie meer betuigt 
(onderhoud alleen volstaat niet (H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, 
Verlag C.H. Beck, 2007, 403, nr. 31). Het handelt daarbij om een eigen ingesteldheid die uit objectief vaststelbare feiten 
moet volgen (BayObLG 12 oktober 2004, FamRZ 2005, 541) en niet te wijten mag zijn aan externe factoren (BayObLG 
FamRZ 2002, 1142, 1144. Bij stiefouderadoptie dient bewezen te worden dat de andere ouder de contacten niet heeft 
verbroken met het motief om ruzie met de stiefouder te vermijden: BayObLG 10 september 2003, FamRZ 2004, 397). 
Onverschilligheid die niet tegelijk een ernstige schending van de plichten uitmaakt, is van de voorafgaandelijke informering 
en beraadslaging door het Jugendamt afhankelijk (§ 1748 (2) BGB).  
3281

 Hoe duidelijker het gevaar voor het welzijn van het kind, des te eenvoudiger het oordeel is dat het achterwege blijven 
van de adoptie van het kind een onevenredig nadeel zou bezorgen. Dit is des te meer het geval indien het alternatief is dat 
het jonge kind in een tehuis opgevoed moet worden. Dergelijk nadeel kan ook gelegen zijn in het feit dat zonder adoptie 
het kind in een niet-juridisch verankerde relatie met zijn pleegouders groot moet worden gebracht (OLG Karlsruhe 11 mei 
1999, FamRZ 1999, 1686). 
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Ook bij ernstige geestesstoornissen die de ouder ongeschikt maakt voor de zorg en opvoeding, kan 

de toestemming vervangen worden (§ 1748 (3) BGB). Het kind moet persoonlijk gehoord worden in 

de procedure tot vervanging van de toestemming van de moeder.3282 

 

Ingeval de moeder alleen drager is van ouderlijk gezag overeenkomstig § 1626a (2) BGB, kan de 

toestemming van de vader onder minder strenge voorwaarden vervangen worden. Hier volstaat dat 

het achterwege blijven van een adoptie het kind tot onevenredig nadeel zou strekken (§ 1748 (4) 

BGB). Dit vergt een zorgvuldige afweging van het belang van het kind bij een adoptie tegenover het 

belang van de vader bij het voortbestaan van zijn ouderrecht.3283 Opdat het achterwege blijven van 

een adoptie van het kind een onevenredig nadeel zou bezorgen, moet aangetoond worden dat de 

adoptie zo een aanzienlijk voordeel voor het kind zou bezorgen, dat een redelijk en om zijn kind 

bezorgde ouder niet zou staan op het in stand houden van de verwantschapsbanden met hem.3284 

 

Het Franse recht sluit hier op aan en laat de rechtbank toe de adoptie toch uit te spreken ingeval de 

weigering wederrechtelijk is en de ouders zich niet meer bekommerd hebben voor het kind en 

daardoor de gezondheid of de moraliteit van het kind in gevaar brengen (art. 348-6, eerste lid 

C.Civ.).3285 Van belang is tevens dat het gebrek aan bekommernis voor het kind vrijwillig moet zijn.3286 

De laatste voorwaarde volgt uit de verlatenverklaring van het kind. Betreurd wordt echter dat er ook 

bij een gewone adoptie een beroep moet gedaan worden op de zware, lange en voor de ouders 

beschuldigende procedure van de verlatenverklaring ingeval de toestemming tot adoptie niet door 

de ouders wordt gegeven hoewel de gevolgen van deze adoptievorm veel minder verregaand zijn.3287 

Ook het Nederlandse recht kent een gelijkaardige regeling. In het Nederlandse recht kan aan de 

tegenspraak van de ouders3288 voorbij worden gegaan3289 (art. 1:228, tweede lid BW): 

a. indien het kind en de ouder niet of nauwelijks in gezinsverband heeft samengeleefd. Van 

belang bij deze grond is de reden waarom er niet of nauwelijks is samengeleefd3290; 
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 BVerfG 5 februari 2002, BVerfGE 105, 1; FamRZ 2002, 527 en StAZ 2002, 168. 
3283

. BVerfG 29 november 2005, BVerfGK 6, 371; FamRZ 2006, 94 en NJW 2006, 827. 
3284

 BGH 23 maart 2005, BGHZ 162, 357 en FamRZ 2005, 891.  
3285

 Deze bepaling behoudt enkel zijn nut ingeval het kind niet werd toevertrouwd aan een OAA met het oog op adoptie (P. 
SALVAGE-GEREST, “Adoption plénière” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, 
(651) 663, nr. 221.131). De grondslag van art. 348-6 C.Civ. is het belang van het kind dat beoordeeld moet worden in het 
licht van de dubbele voorwaarde die beiden cumulatief toegepast dienen te worden (Cass. 16 december 1980, Bull. civ. I, n° 
334 ; D. 1981, p. 514, note J.M.; RDSS 1981, 136, obs. P. RAYNAUD; Cass. 18 november 1997, n° 95-20.777, Dr. fam. 1988, n° 
20, note P. MURAT; Defrénois 1998, 722, obs. J. MASSIP, zie ook CARBONNIER, p. 367: “Dans une interprétation large, on 

inclinera à dénoncer l’abus dès que le refus semblera contraire à l’intérêt de l’enfant."). 
3286

 Cass. 19 juli 1989, JCP 1990, II, 21443, note P. SALVAGE-GEREST; Defrénois 1334, obs. J. MASSIP.  
3287

 P. SALVAGE-GEREST, “Adoption simple” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (690) 691-692, nr. 222.21.   
3288

 De ouder die het vetorecht uitoefent, dient het belang van het kind zwaar te laten wegen (C. ASSER en J. DE BOER, 
Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 618; 
S.F.M. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2009, 194).  
3289

 De Nederlandse wetgever merkte bij de wetswijziging in 1997 m.b.t. de opheffing van het onderscheid in vetorecht 
tussen een normale adoptie en een stiefouderadoptie op dat bij stiefouderadoptie grote terughoudendheid betracht moet 
worden bij het voorbij gaan aan de bezwaren van de niet met het gezag belaste gescheiden ouder. Vaak zal gezamenlijk 
gezag van ouder en niet-ouder een proportioneler middel zijn: Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 1995/96, 24 649, 
nr. 3, 15; C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en 

Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 618 en de aldaar aangehaalde referenties; M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, 
Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5

de
 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 293. 
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b. indien de ouder het gezag over het kind heeft misbruikt of de verzorging en opvoeding van 

het kind op grove wijze heeft verwaarloosd;  

c. indien de ouder onherroepelijk is veroordeeld wegens het plegen tegen de minderjarige van 

één van de misdrijven, omschreven in de titels XIII-XV en XVIII-XX van het tweede boek Sr.; 

d. dit wordt aangevuld door de grond van het misbruik van bevoegdheid3291.  

 

Het Belgische recht wijkt niet fundamenteel af van de vorige rechtsstelsels. Opdat de rechter over de 

weigering kan heen stappen dient hij cumulatief vast te stellen (art. 348-11 BW) dat de toestemming 

op onverantwoorde wijze werd geweigerd én dat uit een grondig maatschappelijk onderzoek is 

gebleken dat deze persoon zich niet meer om het kind heeft bekommerd of de gezondheid, de 

veiligheid of de zedelijkheid van het kind in gevaar heeft gebracht (Supra, nr. 297).  

Naar Engels recht daarentegen kan de rechtbank voorbijgaan aan de toestemming van elke ouder 

ingeval zij vaststelt dat de ouder niet gevonden kan worden3292 of onbekwaam is om zijn 

toestemming te geven of het welzijn van het kind vereist3293 dat vrijstelling wordt verleend van 

toestemming (Sec. 52 (1) Adoption and Children Act 2002). In het oude recht diende de weigering 

onverantwoord te zijn (Sec. 16 Adoption Act 1976). In de Engelse rechtsleer wordt aangegeven dat 

dit criterium duidelijk aangaf dat de rechten en belangen van de geboorteouders zeer relevant 

waren.3294 Het welzijn van het kind was niet het enige beslissende criterium.3295 Betwijfeld wordt of 

dit nu nog het geval is. 

5. statuten waaruit de adoptabiliteit volgt 

1042. Naar Frans recht bestaan er twee statuten waaruit de adopteerbaarheid van een kind volgt 

(art. 347 C.Civ.), nl. het statuut van pupil van de Staat en het statuut van kind dat verlaten werd 

verklaard. Het laatste statuut bestond ook in het Belgische recht, maar werd opgeheven in 1999 

(Supra, nr. 436).  

 

1043. Het statuut van pupil van de Staat volgt uit het feit dat het kind werd geboren in de 

anonimiteit (accouchement sous x) of geen gevestigde of gekende afstammingsbanden heeft op het 

                                                                                                                                                                                     
3290

 S.F.M. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2009, 
194. 
3291

 Niettegenstaande de kritiek van sommige rechtsgeleerden (C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van 

het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 612) wegens strijdigheid met het 
wettelijke stelsel, lijkt de Hoge Raad aan te nemen dat tot misbruik, na uitoefening van het vetorecht door de ouders 
geconcludeerd kan worden ingeval het kind niets meer van de ouders te verwachten heeft (HR 19 mei 2000, NJ 2000, 455; 
HR 27 oktober 2000, NJ 2001, 104, met noot JDB; HR 21 februari 2003, NJ 2003, 214). 
3292

 Rechtbanken hebben dit vereiste eerder liberaal ingevuld en zo geïnterpreteerd dat de ouder gevonden kon worden, 
maar het ongepast of gevaarlijk was om contact met hem op te nemen (M. FREEMAN, Understanding Family Law, 1

e
 ed., 

London, Sweet & Maxwell, 2007, 326 met verwijzing naar o.a. Re A (Adoption of a Russian Child) [2000] 1. FLR 539, FD). 
3293

 Rechtbanken erkennen dat een adoptie zonder ouderlijke toestemming de meest extreme vorm van inmenging in het 
familieleven is en dat het woord ‘vereist’ de connotatie heeft van dwingend, wat gevraagd wordt eerder dan wat louter 
optioneel of redelijk of wenselijk is (Re P (Placement Orders: Parental Consent) [2008] EWCA Civ 535, §§ 124-125). 
3294

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 906-
907. Gewezen wordt op de zaak-Johansen van het EHRM waarin het Hof aangeeft dat de geboorteouders onafhankelijke 
rechten hebben die zorgvuldig afgewogen moeten worden tegen de rechten en belangen van het kind. 
3295

 Zie Re W (An infant) [1971] AC 682; Re H; Re W (Adoption: Parental Agreement) [1983] FLR 614 en Re C (A Minor) 

(Adoption: Parental Agreement: Contact) [1993] 2 FLR 260.  
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tijdstip van geboorte.3296 Het statuut kan ook volgen uit de opvang door een sociale dienst belast met 

jeugdbijstand (ASE).3297 Ingeval het kind jonger dan twee jaar niet wordt toevertrouwd aan een ASE 

of OAA, is de toestemming tot adoptie niet rechtsgeldig, behoudens bij intrafamiliale adoptie (art. 

348-5 C.Civ.). 

 

Voor de gevallen waarin de ouders die titularis zijn van het ouderlijk gezag zich niet meer 

bekommeren om het kind bestaat in het Franse recht de verklaring van verlaten kind (art. 350, eerste 

lid C.Civ.).3298 Ingeval het kind verlaten werd verklaard, behoeven de ouders niet meer toe te 

stemmen in de adoptie (art. 347 C.Civ.). Van belang is tevens het vrijwillige karakter van de 

verlating.3299 De ouders hoeven evenwel geen fout te hebben begaan.3300 Deze rechtsfiguur blijkt 

stilaan echter in onbruik te geraken.3301 

iii. (pleeg)zorgperiode 

1044. In vrijwel alle bestudeerde rechtsstelsels, behalve het Belgische, wordt een periode van 

wederzijdse aanpassing geëist waarbij het te adopteren kind verblijft bij zijn kandidaat-

adoptieouders alvorens het geadopteerd kan worden (§ 1744 BGB; art. 345, eerste lid C.Civ.; Sec. 42 

Adoption and Children Act 2002 en art. 1:228, eerste lid, f BW).3302 Deze (pleeg)zorgperiode speelt 

een rol bij de concrete beoordeling of de adoptie plaats kan vinden. Het wordt opgevat als een soort 

proefperiode en tracht mislukte adopties te voorkomen.3303 Deze voorwaarde beklemtoont de 

bestendigheid van het milieu.3304 Er wordt ook van uitgegaan dat er eerst nauwe persoonlijke 

betrekkingen moeten ontstaan zijn alvorens het kind geadopteerd kan worden.3305 Op die manier kan 

                                                           
3296

 Voor dergelijke kinderen moet in een zo kort mogelijke periode een adoptieproject worden uitgewerkt. De samenleving 
engageert zich hier om een kind dat hen werd toevertrouwd een familie te geven (P. SALVAGE-GEREST, “Adoption plénière” 
in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (651) 663, nr. 221.140).  
3297

 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het kind dat wel of geen afstammingsband(en) heeft op tijdstip van geboorte 
(CASF, art. L. 224).  
3298

 Het kind kan verlaten verklaard worden ongeacht zijn juridische status, voor zover hij feitelijk verlaten is (Cass. 4 januari 
1978, Bull. civ. I, n° 1 ; RDSS 1978, 283, obs. P. RAYNAUD; Cass. 18 december 1978, Bull. civ. I, n° 392; RDDS 1978, 580, obs. 
P. RAYNAUD). Zelfs indien de voorwaarden van art. 350 C.Civ. vervuld zijn, kan het belang van het kind de verwerping van 
het verzoek rechtvaardigen (Cass. 6 januari 1981, D. 1981, jur. p. 495, note P. RAYNAUD) en is het aan de feitenrechter om 
dit te beoordelen (Cass. 2 december 1997, n° 96-12.309, impliciet). De dominante opinie is overigens dat het belang van het 
kind ermee gediend is om banden met zijn oorspronkelijke familie te bewaren wat ook de kwaliteit van weze van deze 
banden. Om die reden aarzelen heel wat rechters om kinderen verlaten te verklaren ingeval de ouders niet volledig afwezig 
zijn (P. SALVAGE-GEREST, “Adoption plénière” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (651) 671, nr. 221.183). 
3299

 Cass. 6 maart 1985, Bull. civ. I, n° 88, D. 1986, jur. p. 193, note J.M.; RTD civ. 1986, 730, obs. J. RUBELLIN-DEVICHI.  
3300

 CA Reims 28 februari 1977, JCP N 1980, II, 16; CA Lyon 27 februari 1985, D. 1987, p. 349, note M. MAYMON-GOUTALOY. 
3301

 P. SALVAGE-GEREST, “Adoption plénière” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (651) 671. 
3302

 In het Franse recht bestaat er een belangrijk onderscheid tussen opname in het gezin van de adoptanten en plaatsing 
met het oog op adoptie. Het eerste is een grondvoorwaarde. Het tweede een fase in de procedure die niet noodzakelijk 
doorlopen moet worden (P. SALVAGE-GEREST, “Adoption plénière” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 

2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (651) 673, nr. 221.221). Plaatsing met het oog op adoptie is slechts nodig ingeval het 
adoptiefkind een pupil van de Staat is of toevertrouwd werd aan een OAA. 
3303

 Duitse recht: H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 
2007, 405, nr. 40. In het Duitse recht is de adoptie slechts onder strikte voorwaarden herroepbaar; Franse recht: P. 
SALVAGE-GEREST, “Adoption plénière” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, 
(651) 673, nr. 221.221. Opnieuw wordt beklemtoond dat adoptie een onherroepbare beslissing is en dit ernstig  
3304

 P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, 
Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 279. 
3305

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 608 en 621. 
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de rechter de opportuniteit van de adoptie in het licht van het belang van het kind en de openbare 

orde beter beoordelen.3306 

 

In sommige rechtsstelsels wordt deze (pleeg)zorgperiode in concreto door de rechtbank vastgesteld 

(bv. Duitsland3307). In andere rechtsstelsels wordt dit in abstracto uniform (bv. één jaar in 

Nederland3308 en 6 maanden in Frankrijk) of rekening houdende met de concrete omstandigheden 

(bv. Engeland) zoals stiefouderadoptie (6 maanden), pleegouderadoptie (één jaar), enz. vastgesteld. 

In het Nederlandse recht (art. 1:228, derde lid BW) wordt een uitzondering gemaakt voor het geval 

dat het kind geboren werd uit die relatie (zgn. duomoederschap).  

 

iv. maatstaf 

1045. Als maatstaf wordt het belang van het kind gehanteerd (§ 1741 (1) BGB; art. 353 C.Civ.; Sec. 1 

(2) Adoption and Children Act 20023309; art. 1:227 BW3310 en art. 344-1 BW). Het Belgische recht 

gebruikt zelfs de term ‘hoger’ belang van het kind. In de Engelse rechtsleer wordt betreurd dat het 

nieuwe recht het belang van het kind als doorslaggevend criterium aangeeft. Het oude recht liet toe 

dat ook rekening werd gehouden met andere rechten en belangen zoals die van de geboorteouders. 

Nu zijn de belangen van de geboorteouders strikt genomen enkel relevant voor zover zij betrekking 

hebben op het belang van het kind.3311  

 

Ter beoordeling van het belang van het kind spelen verschillende factoren een rol. In het Engelse 

recht werd zelfs een checklist opgenomen (zie Sec. 1 (4) Adoption and Children Act 2002).  

1046. In eerste instantie wordt het belang van het kind geacht gediend te zijn ingeval de adoptie 

duidelijk een voordeel biedt voor zijn persoonlijkheidsontwikkeling.3312 Dit is ipso facto het geval 

indien een niet meer bestaande persoonlijke ouderschapsband wordt vervangen door een actieve 

                                                           
3306

 Franse recht : A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions Montchrestien, 2010, nr. 1022 ; Engelse 
recht : Eén van de hoofddoelstellingen van deze samenleving is te verzekeren dat de lokale overheid of het adoptiebureau 
voldoende tijd en mogelijkheden hebben om de toekomstige adoptanten en het kind samen in een huiselijke omgeving te 
observeren (Sec. 42 (7) Adoption and Children Act 2002). 
3307

 Een bijzondere pleegtijd wordt evenwel overbodig geacht ingeval het kind reeds lange tijd bij de adoptant leeft zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij een stiefouderadoptie: H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. 

Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2007, 405, nr. 41.  
3308

 In het Nederlandse recht geldt, behoudens bij duomoederschap, ook de eis dat de echtgenoot, geregistreerde partner 
of andere levensgezel van de ouder die het kind adopteert samen met die ouder het kind gedurende ten minste een jaar 
hebben verzorgd en opgevoed te rekenen vanaf het moment van feitelijk gezamenlijk verzorgen en opvoeden (art. 1:228, 
eerste lid, f BW). Sinds 2009 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen eenpersoons- en tweepersoonsadoptie, zie 
M.J.A. VAN MOURIK en A.J.M. NUYTINCK, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, in studiereeks 

Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, vierdedruk, 2009, 196. Het begrip “verzorging” wordt ruim uitgelegd. Ook de verzorging 
buitenshuis op beslissing en voor rekening van de pleegouder valt er onder (M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- 

en familierecht. Tekst en Commentaar, 5
de

 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 291). 
3309

 Het betreft het welzijn van het kind bekeken over heel zijn leven. De overheden die een beslissing dienen te treffen 
over het welzijn van het kind, dienen in acht te nemen dat, in het algemeen, iedere vertraging in het besluitvormingsproces 
het welzijn van het kind mogelijkerwijze kan schaden (Sec. 1 (3) Adoption and Children Act 2002).  
3310

 De beperkingen dienen in dat licht bekeken te worden (art. 1:228 BW): C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de 

beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 604; Uit art. 8 noch 12 
EVRM kan een recht worden ontleend om een kind te adopteren zonder dat wordt voldaan aan de in de wet voor adoptie 
gestelde eisen (HR 30 juni 2000, NJ 2001, 103 met noot JDB).  
3311

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed.2, 902-
903 en de aldaar aangehaalde verwijzingen.  
3312

 Duitse recht: BayObLG, FamRZ 1989, 70, 73; 1997, 839, 840.  
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ouderschapsband.3313 Dit vergt een afweging tussen de huidige en (verwachte) toekomstige 

situatie.3314 Beoordeeld wordt tevens of te verwachten valt dat er een ouder-kindrelatie tussen de 

adoptant en het kind zal ontstaan (§ 1741 (1) BGB). Om dit te beoordelen wordt in vrijwel alle 

bestudeerde rechtsstelsels een voorafgaande (pleeg)zorgperiode geëist (Supra, nr. 1044). Naar 

Belgisch recht is dit laatste niet het geval.  

 

1047. Een tweede factor is het subsidiariteitsbeginsel. Het is in het belang van het kind dat het 

opgroeit bij zijn natuurlijke ouders.3315 Zolang een ouder-kindrelatie met de natuurlijke ouders 

mogelijk is, moet deze ondersteund worden.3316 Onderzocht moet worden of de ouders nog inhoud 

kunnen geven aan het ouderschap.3317 Dit geldt in het Nederlandse recht zelfs voor de biologische 

ouder3318 met family life3319. Van belang bij deze beoordeling is ook de reden waarom de natuurlijke 

ouders hun kind vrijgeven voor adoptie.3320 Er moet daarbij tevens rekening gehouden worden met 

                                                           
3313

 Duitse recht: H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 
2007, 398, nr. 9. 
3314

 De waarde van het genetische ouderschap wordt hier tegen de waarde van het sociologische of psychologische 
ouderschap afgewogen. In de Engelse rechtsleer wordt gewezen op de tendens om het biologische ouderschap te laten 
primeren. De nood om de ontwikkeling van de identiteit van het kind te beschermen is van bijzonder groot belang ingeval 
de verzochte order alle wettelijke banden met de oorspronkelijke familie uitdooft (S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family 

law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 932). 
3315

 Engelse recht: zoniet bestaat er een ernstig risico op ‘social engineering’ (E. STEINER, “The Tensions between Legal, 
Biological and Social Conceptions of Parenthood in English Law” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological 

and Social Conceptions of Parentage, European Family Law Series nr. 15, Antwerpen, Intersentia, 2007, (159) 169 en de 
aldaar aangehaalde verwijzingen). Er geldt ook het beginsel van het belang van het kind bij geen order (Sec. 1 (6) Adoption 
and Children Act 2002). De rechtbank kan maar een adoptie order maken ingeval dit verkiesbaar is boven het maken van 
een andere order of helemaal geen order (R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & 
Maxwell, 7

e
 ed., 2009, 394); Zie bv. Re K (Private Placement for Adoption) [1991] FCR 142, 147-8 (CA) en Re L (A minor) (Care 

proceedings) (No 2) [1991] 1 FLR 29, 36-8 (Crown Court). Dit reflecteert het beginsel van de minst ingrijpende benadering 
(Re F (Placement Order) [2008] EWCA Civ 439). Er mag geen potentieel gezins- en familieleven (meer) bestaan (Sec. 1 (4) (f) 
(ii) Adoption and Children Act 2002).  
3316

 De Nederlandse Hoge Raad (HR 25 november 1977, NJ 1978, 389) vulde het criterium van het belang van het kind als 
volgt in: “Voor de toewijzing van het verzoek is blijkens de geschiedenis van art. 227 nodig, dat een afweging van de 
vooruitzichten van een voortgezette opvoeding en verzorging van het kind bij de adoptanten tegen hetgeen het kind in de 
toekomst van zijn ouders te verwachten zou hebben, de schaal zo duidelijk naar de zijde van de adoptie doet doorslaan, dat 
de rechter daaruit de overtuiging krijgt dat de adoptie, zowel uit het oogpunt van de verbreking van de banden met de 
ouders als uit dat van bevestiging van de banden met de adoptanten in het kennelijk belang van het kind is”. De wetgever 
heeft dit in 2000 geconsolideerd door het vereiste dat moet vaststaan en voor de toekomst redelijkerwijs te voorzien zijn 
dat het kind niets meer van zijn ouder of ouders in de hoedanigheid van ouder te verwachten heeft (art. 1:227, derde lid, 
tweede deel BW). Bij twijfel dient de rechter de oorspronkelijke ouder het voordeel van de twijfel te geven (Kamerstukken 
II 1998/99, 26 673, nr. 3, 5). 
3317

 Nederlandse recht bv.: waaronder verstaan wordt het dragen van verantwoordelijkheid jegens het kind, o.m. ten 
aanzien van verzorging, opvoeding of uitoefening van gezag (M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. 

Tekst en Commentaar, 5
de

 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 287). Er mag ook niet uit het oog verloren worden dat ouderschap 
naar zijn aard bestendig en duurzaam is, bv. wat betreft het geven van liefde, aandacht en affectie (C. ASSER en J. DE BOER, 
Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 610-
611 en de aldaar aangehaalde referenties). 
3318

 Kamerstukken II 1998/99, 26 673, nr. 3, 4; C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 

Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 611; M. VONK, “Een, twee of drie ouders? Duo-
moeders en de bekende donor met ‘family life’”, FJR 2003, (122) 122. 
3319

 De biologische vader met family life is belanghebbende in het kader van de adoptieprocedure (art. 798 Rv.). Bij 
uitbreiding zou volgens C. ASSER en J. DE BOER (Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 

Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 611) ook de verwekker zonder family life als belanghebbende erkend 
moeten worden, nu ‘family life’ evenmin een voorwaarde vormt voor vervangende toestemming tot erkenning door de 
rechtbank (zie HR 16 februari 2001, NJ 2001, 571, met noot JDB) (art. 1:204, derde lid BW).  
3320

 Nederlands recht bv.: ingeval de ouder zijn rol als ouder wel zou willen vervullen, maar dit in feite wordt belet door 
degene die het gezag uitoefent, wordt niet aan het criterium voldaan (HR 21 april 2006, NJ 2006, 584, met noot JDB, r.o. 3.4 
slot). Van belang bij dit onderzoek zijn o.m. het huidige gedrag van de oorspronkelijke ouder(s) alsmede de opstelling van 
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het verlies van de sociale omgeving (bv. scheiding broers of rol van de grootouders) dat de adoptie 

tot gevolg kan hebben. 3321  

 

1048. In het Nederlandse recht bestaat hierop een uitzondering ingeval het kind is of wordt 

geboren binnen de relatie van de adoptant en de ouder en het kind door en tengevolge van 

kunstmatige bevruchting is verwekt en een door de stichting, bedoeld in die wet, ter bevestiging 

hiervan afgegeven verklaring wordt overgelegd.3322 In dat geval wordt het verzoek toegewezen, tenzij 

de adoptie kennelijk niet in het belang van het kind is (art. 1:227, vierde lid BW).3323 Deze laatste 

toets aan het belang van het kind wordt bekritiseerd. In het licht van de wens om te komen tot een 

afstammingsrechtelijke gelijkstelling dient opgemerkt te worden dat deze toets niet bestaat als een 

man het kind wil erkennen met toestemming van de moeder.3324 Bovendien zij opgemerkt dat art. 

1:227, derde lid BW onverkort van toepassing blijft ingeval de donor bekend is.3325 

 

Het Belgische recht preciseert in het bijzonder dat adopties slechts kunnen plaatsvinden met eerbied 

voor de fundamentele recht die het op grond van het internationale recht toekomen (art. 344-1 BW).  

1049. Een derde factor is dat de juridische verankering van de de facto bestaande familiale banden 

geacht wordt in het belang van het kind te zijn.3326 Dit komt vooral bij stiefouderadopties voor. In die 

situatie wordt niettemin onderzocht wat de motieven zijn van de adoptant en welke rol de ouder die 

niet de partner is van de adoptant nog in het leven van het kind vervult. Enkel bij desinteresse of 

volledige vervreemding van de andere ouder kan een stiefouderadoptie het belang van het kind 

dienen.3327 De rechter mag er niet van uitgaan dat de adoptie door een stiefouder in de regel het 

welzijn van het kind dient.3328 Er geldt over het algemeen een zekere argwaan. Steeds meer wordt 

gepleit om de stiefouderadoptie af te zwakken hetzij tot een vorm van gewone adoptie hetzij door 

mogelijkheden te creëren op het vlak van de uitoefening van het ouderlijk gezag (Supra, nr. 1017).3329 

Meer in het algemeen is een trend merkbaar naar meer gewone adopties en minder ingrijpende 

alternatieven voor adoptie. Zo wordt in het Nederlandse recht verwacht dat het aantal gevallen van 

                                                                                                                                                                                     
deze ouder(s) in het verleden. Dit geldt vooral bij stiefouderadopties (S.F.M. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, 
Compendium Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2009, 192). 
3321

 T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 1019-1020; C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot 

de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 612. 
3322

 Zie art. 3a Wet van 25 april 2002, houdende regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van gegevens van 
donoren bij kunstmatige donorbevruchting (Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting), Stb. 2002, 240. 
3323

 Zie wetsvoorstel nr. 30 551 dat uiteindelijk wet is geworden, voor een kritische bespreking, zie: K.J. SAARLOOS, “Duo-
moederschap: op de grens van afstamming en adoptie”, FJR 2007, 142-148.   
3324

 K.J. SAARLOOS, “Duo-moederschap: op de grens van afstamming en adoptie”, FJR 2007, (142) 143.  
3325

 M.J.A. VAN MOURIK en A.J.M. NUYTINCK, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, in 

studiereeks Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, vierdedruk, 2009, 193. 
3326

 In het Duitse recht kan enkel in dat geval de adoptie nog tot stand komen ingeval de kandidaat-adoptant zijn 
medewerking heeft verleend aan onwettige praktijken zoals kinderhandel en draagmoederschap om de adoptie tot stand te 
brengen of daarmee een derde heeft belast of beloond (§ 1741 (1) in fine BGB) (T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, 
C.F. Müller Verlag, 2008, 1022); Engelse recht: zie bv. Re O (adoption: withholding agreement) [1999] 2 FCR 262; 
Nederlandse recht: het belang van het kind om door de adoptanten te worden geadopteerd, neemt in de regel toe 
naarmate het door hen langer is verzorgd en opgevoed (HR 20 mei 1994, NJ 1994, 626, met noot WH-S; HR 19 mei 2000, NJ 
2000, 455; HR 27 oktober 2000, NJ 2001, 104, met noot JDB).   
3327

 T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 1023 en de aldaar aangehaalde verwijzingen.  
3328

 Duitse recht: BVerfG 29 november 2005, BVerfGK 6, 371; NJW 2006, 827 en FamRZ 2006, 94; BGH 23 maart 2005, BGHZ 
162, 357 en FamRZ 2005, 891.  
3329

 Duitse recht: R. FRANK, “Brauchen wir Adoption? Rechtsvergleichende Überlegungen zu Notwendigkeit oder 
Zweckmässigkeit der Adoption”, FamRZ 2007, (1693) 1695. Aangegeven wordt dat stiefouderadopties ook gevaarlijk zijn 
omdat na echtscheiding de stiefouder vaak geen verantwoordelijkheid meer wil opnemen voor het kind.  
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stiefouderadoptie in de toekomst zal verminderen door de invoering van het gezamenlijke gezag en 

de gezamenlijke voogdij.3330 Het kan een geschikt alternatief zijn.3331 

 

In dezelfde optiek wordt de eenouderadoptie zelden in het belang van het kind geacht tenzij de 

adoptant het kind reeds enige tijd opvoedt en er daadwerkelijk zorg voor draagt.3332  

1050. Een vierde factor waar in sommige rechtsstelsel rekening mee gehouden wordt zijn de 

belangen van de andere verwanten van het geadopteerde kind en de adoptanten. Naar Duits recht 

mag de adoptie niet uitgesproken worden ingeval deze strijdig is met de overwegende belangen van 

de kinderen van de adoptanten of de geadopteerde of ingeval er gevaar bestaat dat de belangen van 

de geadopteerde door de kinderen van de adoptant in gevaar worden gebracht (§ 1745 BGB). Vooral 

de persoonlijke belangen zijn doorslaggevend.3333 In het Franse recht mag de adoptie het gezinsleven 

van de biologisch eigen kinderen of andere geadopteerde kinderen (‘descendenten’3334) niet in het 

gedrang brengen (art. 353, tweede lid C.Civ.).3335 In het Engelse recht is dit opgenomen in de 

welzijnschecklist (Sec. 1 (4) (f) Adoption and Children Act 2002)3336.Ook in het Belgische recht wordt 

rekening gehouden met wettige belangen van derden (Supra, nr. 313). 

 

1051. De verbreking van afstammingsbanden met een natuurlijke ouder wordt, mede in het licht 

van de ontwikkelingen op het vlak van het recht op identiteit, alsmaar meer strijdig geacht met het 

belang van het kind. In het Engelse recht hebben rechtbanken zelfs de plicht om minder ingrijpende 

alternatieven ambtshalve te onderzoeken zoals een (enhaced) residence order of een special 

guardianship order (Sec. 1 (6) Adoption and Children Act 2002).3337  

 

c. Beëindiging 

                                                           
3330

 M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5
de

 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 
284; In ieder geval verdient het de voorkeur volgens sommige auteurs, zie bv. P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. 
HEIDA, A.P. VAN DER LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, Het hedendaagse personen- en familierecht 

(behoudens het huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 276 en de aldaar aangehaalde referenties. 
3331

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 613 en de aldaar aangehaalde referenties; Zie bv. Gerechtshof ’s Gravenhage 20 april 2005, LJN 
AT4621.  
3332

 Duitse recht: H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 
2007, 398, nr. 11. Gelet op de afwezigheid van een gezinsstructuur en de hoge belasting die bestaat bij een alleenstaande 
opvoedingsverantwoordelijkheid, volgt er een zorgvuldige toetsing aan het welzijn van het kind.  
3333

 Vermogensrechtelijke belangen spelen ook een rol, maar zijn niet doorslaggevend. De kinderen van de adoptant mogen 
door de adoptie niet op afzienbare wijze aan een zorg en opvoedingsgebrek lijden, omdat de geadopteerde alle ouderlijke 
toewijding vereist (T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 1025). 
3334

 CA Paris 8 januari 1981, Gaz. Pal. 1981, 2, 572, noot J. VIATTE. 
3335

 De rechtbank beoordeelt soeverein het gevaar voor het gezinsleven en wint de mening in van de belanghebbenden 
(Cass. 2 mei 1990, n° 87-16.985, Bull. civ. I, n° 93; Defrénois 1990, 960, obs. J. MASSIP). 
3336

 Wat de band van het kind met zijn verwanten betreft zij opgemerkt dat omgang bekeken wordt in functie van de 
waarde er van voor het kind en niet in termen van familieleven. Verder wordt aangegeven dat verwanten aanzien worden 
als verzorgers alvorens enige adoptie wordt overwogen. Ten slotte bestaat er geen verplichting om de wensen van de 
verwanten van het kind vast te stellen (R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & 
Maxwell, 7

e
 ed., 2009, 386). Dit dient enkel onderzocht te worden ingeval het belang van het kind dit vereist (Re C (A Child) 

v XYZ County Council [2007] EWCA Civ 1206).  
3337

 De rechtbank kan maar een adoptie order maken ingeval dit verkiesbaar is boven het maken van een andere order of 
helemaal geen order (R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 7

e
 ed., 

2009, 394). Dit reflecteert het beginsel van de minst ingrijpende benadering (zie bv. Re F (Placement Order) [2008] EWCA 
Civ 439). Het belang van het kind blijft niettemin doorslaggevend en kan, gelet op de omstandigheden van de zaak, 
rechtvaardigen dat eerder een adoption order wordt gemaakt dan een special guardianship order zelfs indien het kind 
wordt verzorgd door leden van de ruimere familie (R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, 
Sweet & Maxwell, 7

e
 ed., 2009, 400 en de aldaar aangehaalde verwijzingen). 
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1052. De adoptie is in beginsel definitief en onaanvechtbaar in het licht van de bescherming van de 

nieuwe ouder-kindrelatie3338 (§ 1759 BGB, art. 1:230, derde lid BW3339 en art. 349-3 BW). Vrijwel alle 

rechtsstelsels kennen uitzonderingen op deze regel, ingegeven door het belang van het kind (§ 1762 

BGB; art. 1:231 BW) en/of het belang van de toestemmingsgerechtigden (§ 1760 BGB). Uitzondering 

hierop vormt het Franse recht waarin enkel de gewone adoptie herroepbaar is. De absolute 

onherroepbaarheid van de volle adoptie (art. 359 C.Civ.) wordt in de Franse rechtsleer sterk 

bekritiseerd op grond van dezelfde motieven die in België aanleiding gaven tot een wijziging.3340 

 

1053. In de bestudeerde rechtsstelsels kan de adoptie herroepen worden op grond van 

onregelmatigheden in de procedure of gewichtige redenen m.b.t. het belang van het kind.3341  

 

Naar Duits recht (§ 1764 (1) BGB) kan de adoptie in uitzonderlijke omstandigheden3342 voor de 

toekomst herroepen3343 worden: 

- ingeval bepaalde toestemmingen3344 niet of niet regelmatig gegeven werden (§§ 1760-1762 

BGB)3345; 

- ingeval zwaarwichtige gronden m.b.t. het welzijn van het kind de herroeping rechtvaardigen, 

voor zover het kind daardoor niet zonder familie komt te staan (§ 1763 BGB).3346 Dit gebeurt 

ambtshalve in het belang van het kind.  

                                                           
3338

 Duitse recht: D. SCHWAB, Familienrecht, 18 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 803; Engelse recht: 
‘Adoption is for life’ net als het natuurlijke ouderschap (zie bv. Re B (Adoption: Jurisdiction to Set Aside) [1995] Fam 239, 
245-9 (CA)). Enerzijds zou het niet in het belang van het kind zijn dat zich heft ingenesteld bij zijn adoptanten om het risico 
op onttrekking te lopen. Anderzijds zou het potentiële adoptanten afschrikken: R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family 

Law. Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 7
e
 ed., 2009, 400. 

3339
 Nederlandse recht: Een herroeping als bedoeld in art. 390-391 Rv van een adoptiebeschikking blijft evenwel mogelijk 

bv. op grond van bedrog (art. 382, 1, 7 en 8 Rv) (C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 

Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 625 met verwijzing naar EHRM 16 juli 2002 (P., C. en 
S./V.K.), RJD 2002-VI, 197, 35 EHRR 31, EHRC 2002, 87, § 99). 
3340

 P. SALVAGE-GEREST, “Adoption plénière” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (651) 689, nr. 221.341 en de aldaar aangehaalde referenties. Enkel om ernstige redenen kan het kind dat reeds ten 
volle werd geadopteerd opnieuw gewoon geadopteerd worden (art. 360, tweede lid C.Civ.). Onder “ernstige redenen” 
worden uitsluitend tekortkomingen van de adoptanten aan hun taak zoals bij verlatenverklaring bedoeld (art. 350 C.Civ.) (A. 
BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions Montchrestien, 2010, nr. 1025). De ernstige redenen dienen in 
concreto beoordeeld te worden en uitsluitend in het licht van het belang van het kind (CA Versailles 25 maart 2004, Dr. 

fam. 2004, n° 219, note P. MURAT, RTD civ. 2004, 497, obs. J. HAUSER). Deze voorwaarde is ingegeven om de nieuwe 
echtgenoot van de adoptant toe te laten het kind te adopteren (P. SALVAGE-GEREST, “Adoption simple” in P. MURAT (ed.), 
Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (690) 691, nr. 222.21).  
3341

 Vgl. met de bevindingen van een ruimer rechtsvergelijkend onderzoek: I. SCHWENZER, “Tensions between Legal, 
Biological and Social Conceptions of Parentage” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social 

Conceptions of Parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (1) 25.  
3342

 De adoptie houdt in één geval van rechtswege op, nl. indien tussen een adoptant en de geadopteerde of een 
afstammeling van hem in strijd met § 1308 (1) BGB een huwelijk werd afgesloten (§ 1766 BGB).  
3343

 Is de adoptie slechts herroepen t.a.v. één van de echtgenoot-adoptanten, dan blijven de verwantschapsbanden bestaan 
t.a.v. de andere echtgenoot-adoptant en worden de verwantschapsbanden met de oorspronkelijke familie niet hersteld (§ 
1764 (5) BGB.  
3344

 Hieronder wordt niet de toestemming van de echtgenoten bedoeld (§ 1760 (1) BGB). 
3345

 Zelfs indien de nodige toestemmingen niet verkregen zijn, dan  nog kan de adoptie niet herroepen worden ingeval 
daardoor het welzijn van het kind aanzienlijk in gevaar wordt gebracht, tenzij er overwegende belangen van de adoptanten 
de herroeping rechtvaardigen (§ 1761 (2) BGB). Bovendien moet de herroeping van de adoptie op deze grond gevraagd 
worden binnen drie jaren na de adoptie (§ 1762 (2) BGB). De toestemming kan hoogstpersoonlijk bevestigd worden (§ 1760 
(3) BGB). Evenmin kan om die reden de adoptie herroepen worden ingeval de toestemming kon vervangen worden (§ 1761 
(1) BGB).  
3346

 Dit is het geval: a) ingeval er een (adoptief) ouder is of bereid is om de zorg en opvoeding van het kind over te nemen 
en de uitoefening van het ouderlijk gezag door hem niet in strijd is met het welzijn van het kind en b) ingeval door de 
herroeping een nieuwe adoptie van het kind mogelijk wordt gemaakt. De echtscheiding van de ouder en de adoptant is op 
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Het Belgische recht sluit hierop aan. Adoptie kan beëindigd worden hetzij ingeval de adoptieve 

afstammingsband niet meer functioneel en zelfs schadelijk is hetzij ingeval de adoptie is tot stand 

gekomen op een onregelmatige wijze. In de Belgische rechtsleer bestaat wel kritiek op het feit dat bij 

herziening van een volle adoptie het belang van het kind geen enkele rol speelt (Supra, deel I, 

hoofdstuk 1, nr. 226). 

Sommige rechtsstelsels eisen daarenboven dat het kind een bepaalde leeftijd bereikt heeft en 

beperken de titularissen van de vordering. Naar Frans recht is de gewone adoptie voor herroeping 

vatbaar wegens gewichtige redenen3347 (art. 370, eerste lid C.Civ.). Herroeping is evenwel slechts 

mogelijk vanaf dat het geadopteerde kind de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt (art. 370, tweede lid 

C.Civ.). De Franse rechtsleer bekritiseert dit criterium omdat het de adoptant niet stimuleert om een 

moeilijke band te onderhouden.3348 Ook de biologische ouders of, bij gebreke, leden van de 

oorspronkelijke familie tot en met de graad van volle neef, kunnen de herroeping verzoeken (art. 

370, derde lid C.Civ.). In het Nederlandse recht kan de adoptie door een uitspraak van de rechtbank 

worden herroepen, evenwel alleen op verzoek van de geadopteerde. Het verzoek kan slechts worden 

toegewezen indien de herroeping in het kennelijke belang van het kind is, de rechter van de 

redelijkheid der herroeping in gemoede overtuigd is, en het verzoek is ingediend niet eerder dan 

twee jaren en niet later dan vijf jaren na de dag waarop de geadopteerde meerderjarig is geworden 

(art. 1:231 BW). De volle adoptie kan naar Frans recht niet herroepen worden (art. 359 C.Civ.). Enkel 

een nieuwe gewone adoptie wegens gewichtige redenen is mogelijk (art. 360, tweede lid C.Civ.). 

Hieronder worden uitsluitend tekortkomingen van de adoptanten aan hun taak zoals bij 

verlatenverklaring bedoeld (zie art. 350 C.Civ.).3349 

In het Engelse recht kan de adoptie herroepen worden ingeval het kind werd geadopteerd door een 

natuurlijke ouder en die ouder vervolgens huwt met de andere natuurlijke ouder, waardoor het kind 

gewettigd wordt (Sec. 55 Adoption and Children Act 2002). Verder kan een adoptie, naast het 

aantekenen van hoger beroep3350, herroepen worden bij een verstoring van de normale 

                                                                                                                                                                                     
zich geen zwaarwichtige reden (T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 1049 met verwijzing naar 
OLG Düsseldorf 19 juni 1997, FamRZ 1998, 1196; OLG Düsseldorf FGPrax 1998, 222; BayObLG 25 maart 1999, FamRZ 2000, 
768). De afwezigheid van een echte ouder-kindrelatie na adoptie kan slechts een reden tot herroeping zijn ingeval dat een 
bijzonder belastende situatie voor het kind met zich meebrengt of het kind ernstig terughoudend staat tegenover de 
adoptiefouder (BayObLG 25 maart 1999, FamRZ 2000, 768, 770; OLG Oldenburg FamRZ 2004, 399). Doorslaggevend is het 
perspectief van het kind. Zware opvoedingsmoeilijkheden of de afwijzing van ieder contact met de adoptiefouders zijn o.m. 
opheffingsgronden (H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. 
Beck, 2007, 411, nr. 67).  
3347

 Het vonnis dat de herroeping uitspreekt moet gemotiveerd zijn (art. 370-1 C.Civ.). De gewichtige redenen worden 
soeverein beoordeeld door de feitenrechter (TGI Paris 2 februari 1993, D. 1993, somm. p. 327, obs. F. GRANET-
LAMBRECHTS). De rechtspraak beoordeelt dit op een zeer terughoudende wijze (F. GRANET, “Les motifs de révocation 
d’une adoption simple”, AJ fam. 2002, 24 ; zie ook J. HAUSER, “Chronique. Personnes et droits de la famille”, RTD civ. 2011, 
(97) 115. De loutere ontdekking van het niet-biologische ouderschap dat nochtans aan de basis lag van de adoptie volstaat 
niet noch het feit dat de adoptant 17 jaar na de stiefouderadoptie zijn biologische vader zou teruggevonden hebben). Het 
feit dat de adoptant slechts na de adoptie te weten komt dat hij niet de biologische vader is van het kind, vormt geen 
dwaling bij de totstandkoming van de adoptie noch een gewichtige reden die een herroeping van de gewone adoptie kan 
rechtvaardigen (Cass. 28 februari 2006, n° 369, aangeh. door J. HAUSER, “Chroniques. Personnes et droits de la famille”, 
RTD civ. 2006, (276) 296).  
3348

 P. SALVAGE-GEREST, “Adoption simple” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (691) 703, nr. 222.242 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. Beter had geweest de herroeping maar pas mogelijk te 
maken vanaf het ogenblik dat de geadopteerde de meerderjarigheid heeft bereikt. 
3349

 A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions Montchrestien, 2010, nr. 1025. 
3350

 Zie bijvoorbeeld: Re M (minors) (adoption) [1991] 1 FLR 458, in casu was het de natuurlijke vader toegestaan om na het 
verstrijken van de termijn voor een rechtsmiddel, toch hoger beroep aan te tekenen tegen een adoption order omdat de 
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rechtvaardigheid (‘breach of natural justice’)3351. Ten slotte kan het juridische ouderschap van de 

adoptieouders ook beëindigd worden door een opvolgende adoption order (Sec. 46 (5) Adoption and 

Children Act 2002).3352 

1054. De beëindiging van de adoptie werkt steeds voor de toekomst (art. 370-2 C.Civ.). De 

tussenkomst van de rechtbank is vereist. De natuurlijke afstammingsbanden herleven in de meeste 

rechtsstelsels.3353 Naar Belgisch recht herleven de oorspronkelijke afstammingsbanden niet ingeval 

de volle adoptie werd ongedaan gemaakt.  

 

De ouders kunnen naar Duits3354 en Belgisch recht verzoeken terug belast te worden met het 

ouderlijk gezag. De rechtbank willigt het verzoek in indien dit niet strijdig is met het belang van het 

kind (§ 1764 (4) BGB en Supra, nr. 321). Naar Belgisch recht kunnen de ouders in geval van gewone 

adoptie ook vragen terug drager te worden van het ouderlijk gezag bij overlijden van beide 

adoptanten of de enige adoptant (art. 353-10 BW). 

d. Alternatieven voor stiefouderadoptie 

1055. In vrijwel alle bestudeerde rechtsstelsels is er een tendens merkbaar dat de 

stiefouderadoptie als een te verregaande maatregel wordt beschouwd om aan de stiefouder een 

opvoedingsrol toe te bedelen.3355 Vooral de breuk met de oorspronkelijke afstammingsbanden wordt 

steeds meer als strijdig met het belang van het kind geoordeeld.  

                                                                                                                                                                                     
vader niet op de hoogte was van enkele materiële feiten, nl. dat de moeder leed aan een terminale kanker en dit maakte 
dat zijn toestemming tot adoptie ongeldig was.  
3351

 Re K (Adoption: Foreign Child) [1997] 2 FCR 389, 395-7 (CA), in casu de adoptie van een Bosnisch kind dat wel nog een 
familie bleek te hebben.   
3352

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 891.  
3353

 Duitse recht : de afstammingsbanden tussen de geadopteerde en zijn kinderen en zijn adoptieve familie worden 
verbroken (§ 1764 (2) BGB). De afstammingsbanden met zijn oorspronkelijke familie herleven, met uitzondering van het 
ouderlijk gezag (§ 1764 (3) BGB). De reden voor deze beperking is dat er tussen adoptie en opheffing aanzienlijk wat tijd 
verstreken kan zijn en de ouders oorspronkelijk het kind niet wilden, het ouderlijk gezag niet opgedrongen wordt (H.C.A. 
LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2007, 411, nr. 67). De 
ouders kunnen de familierechtbank verzoeken om hen het ouderlijk gezag terug op te dragen. De familierechtbank willigt 
dit verzoek in op voorwaarde dat dit niet strijdig is met het welzijn van het kind. In het andere geval wordt een pleegouder 
of voogd aangeduid (§ 1764 (4) BGB) ; Franse recht : P. SALVAGE-GEREST, “Adoption simple” in P. MURAT (ed.), Droit de la 

famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (691) 703, nr. 222.246 ; Nederlandse recht : art. 1 :232, eerste lid BW. 
3354

 De reden daartoe is in het Duitse recht dat tussen de adoptie en de opheffing er aanzienlijk wat tijd verstreken kan zijn 
en de ouders oorspronkelijk het kind niet wilden, het ouderlijk gezag niet opgedrongen wordt: H.C.A. LUDERITZ en N. 
DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2007, 411, nr. 67.  
3355

 Duitse recht : H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 
2007, 399, nr. 15 en de aldaar aangehaalde referenties, zie ook 408, nr. 50 m.b.t. het omgangsrecht van de grootouders na 
adoptie. Stiefouderadopties geven niet daadwerkelijke verhoudingen in stieffamilies weer. Er ontbreekt ook een algeheel 
concept van het recht van stieffamilies; Nederlandse recht: Kamerstukken II 1995/96, 23 714, 9, nr. 6; Engelse recht: In de 
jaren ’70 werd de ‘clean-break philosophy’ verdedigd. De band behouden met de andere ouder – meestal de vader – werd 
als potentieeel destabiliserend aanzien. Echter toen reeds waren rechtbanken van oordeel dat dit soort geschillen beter 
opgelost werden door middel van residence en contact orders (S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and 

materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 942; Zie bijvoorbeeld: Re D (Minors) (Adoption by step-parent) 
(1981) 2 FLR 102 (per Ormrod LJ)). Het was verkeerd om het adoptierecht aan te wenden om de banden met de vader die 
geen toestemming tot adoptie gaf uit te doven tenzij er echt een ernstige factor bestond die de aanwending van de 
wettelijke guillotine kon rechtvaardigen (zie Re B (A minor) (Adoption By Parent) [1975] Fam 127, 143, 146 (Fam Div)). Het 
clean-breakmodel werd vervangen door het ideaal van gezamenlijk ouderschap na echtscheiding, gesteund door het 
voortduren van ouderlijke verantwoordelijkheden en een sterk vermoeden ten voordele van het behoud van contacten met 
de niet-inwonende ouder (bi-nuclear family). Deze wijziging is sterk geïnspireerd door de fundamentele heroriënteringen in 
het welzijnsdiscour. Het belang van het kind is voortaan erin gelegen om sterke en gezonde banden te behouden met beide 
zijden van de natuurlijke familie, ongeacht de status. Sec. 4A en 8 Children Act 1989 kan aangewend worden om de vereiste 
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Naar Nederlands recht3356 werd om die reden o.a. het gezag van een ouder met een niet-ouder 

ingevoerd.3357 Een pleidooi wordt ook gehouden om enerzijds de gevolgen van de stiefouderadoptie 

sterk te verzwakken, m.n. geen afstammingsgevolgen (juridisch-sociaal ouderschap) en anderzijds 

adoptie in de huidige vorm slechts in bepaalde gevallen mogelijk te maken, nl. in die situaties waar 

het kind geen familierechtelijke relaties heeft met zijn biologische ouders, deze niet te achterhalen 

zijn of definitief doorbroken zijn.3358 Er zouden ook ruime mogelijkheden tot herroeping van de 

‘zwakke’ adoptie ingevoerd moeten worden.3359 Andere auteurs bevestigen dat stiefouderadoptie 

één van de zwaarste argumenten oplevert tot invoering van de zwakke adoptie.3360  

 

Naar Engels recht kan de stiefouder ouderlijke verantwoordelijkheden verkrijgen zonder het kind te 

moeten adopteren (Sec. 4 Children Act 1989, zie hoofdstuk 5). Verder bestaat de mogelijkheid om 

(shared/enhanced3361) residence orders te verkrijgen (Sec. 8 (1) en 12 (5) Children Act 1989).3362 

 

3. Parental order 

1056. In het kader van medisch begeleide voortplanting bestaat naar Engels recht de mogelijkheid 

om het ouderschap bij rechterlijke beslissing over te dragen op de wensouders (Sec. 54 HFEA 2008). 

Dit wordt verder uitvoerig besproken in hoofdstuk 4.  

 

4. Special guardianship order 

1057. In het Engelse recht kunnen meerdere personen die geen ouder zijn, aangewezen worden tot 

bijzondere voogd over het kind. De titularis van deze vordering is onder meer een persoon in wiens 

voordeel een residence order werd opgemaakt (Sec. 14A (5) Children Act 1989). Net zoals een 

residence order verleent dit ouderlijke verantwoordelijkheden aan de verzoekers voor de duur van de 

order (Sec. 14C (1) (a) Children Act 1989). De bijzondere voogdij wordt echter geacht een sterkere en 

                                                                                                                                                                                     
veiligheid aan de nieuwe gezinskern te verzekeren en enig problematisch gedrag van de niet-inwonende ouder te regelen 
(S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 943). 
3356

 Gezamenlijk gezag kan alsdan in een behoefte voorzien door de bestaande betrekking met de andere ouder in stand te 
laten en de verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding en de verzorging van een kind door een nieuwe partner van 
de met het gezag belaste ouder, juridisch inhoud te geven (M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. 

Tekst en Commentaar, 5
de

 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 349; Vgl. S.F.M. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, 
Compendium Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2009, 195). Doordat het beginsel van gezamenlijk gezag na 
echtscheiding geldt en er zware eisen (3 jaar eenhoofdig gezag) worden gesteld, blijkt echter dat ook art. 253t BW slechts 
beperkte mogelijkheden biedt om nieuwe gezinssituaties te beschermen. Bovendien eindigt elke juridische betrekking 
tussen de stiefouder en het kind eens het kind de meerderjarigheid heeft bereikt (E.C.C. PUNSELIE, “Na vijftig jaar toch 
zwakke adoptie in Nederland?”, FJR 2006, (50) 52-53 en de aldaar aangehaalde verwijzingen).   
3357

 Vgl. met de bevindingen van een ruimer rechtsvergelijkend onderzoek: I. SCHWENZER, “Tensions between Legal, 
Biological and Social Conceptions of Parentage” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social 

Conceptions of Parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (1) 22. 
3358

 M.J.C. KOENS, “Titel 12. Adoptie. Inleiding. Aantekening 3. Adoptie opnieuw ter discussie gesteld”, in databank: 
Personen- en familierecht (GPFR), http://plaza.daxis.nl.  
3359

 E.C.C. PUNSELIE, “Na vijftig jaar toch zwakke adoptie in Nederland?”, FJR 2006, (50) 54-55.  
3360

 M.L.C.C. DE BRUIJN-LUCKERS, “Het Europese Hof en de stiefouderadoptie”, FJR 2006, (55) 57.  
3361

 Het belang van deze order is dat het verzorgers en kinderen bescherming biedt, met het behoud van de ouder-
kindrelatie die een adoptie zou beëindigen. Het nadeel van deze order is dat het misschien eenvoudiger is om financiële 
bijstand te verkrijgen bij toepassing van een special guardianship order : M. FREEMAN, Understanding Family Law, 1

e
 ed., 

London, Sweet & Maxwell, 2007, 248-249 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. 
3362

 Vgl. met de bevindingen van een ruimer rechtsvergelijkend onderzoek: I. SCHWENZER, “Tensions between Legal, 
Biological and Social Conceptions of Parentage” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social 

Conceptions of Parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (1) 24. 
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meer duurzame maatregel te zijn dan een residence order en zelfs een enhanced residence order. De 

bijzondere voogd is bij uitsluiting van enig ander persoon met ouderlijke verantwoordelijkheden 

gerechtigd om ouderlijke verantwoordelijkheden uit te oefenen (Sec. 14C Children Act 1989). Bij de 

beoordeling of een special guardianship order gemaakt moet worden laat de rechter zich leiden door 

het welzijns- en geen orderbeginsel vervat in Sec. 1 Children Act 1989. Deze bijzondere vorm van 

voogdij werd ingevoerd bij de Adoption and Children Act 2002 als alternatief voor kinderen die 

langdurig geplaatst zijn in een pleeggezin en waarvoor een adoptie niet gepast is.3363  

 

D. Ouderlijk gezag en gelijkslachtige relaties 

1058. De rechtsstelsels kunnen opgedeeld worden in drie categorieën. De meest verregaande 

erkenning is de openstelling van de afstamming voor paren van gelijk geslacht. De minst verregaande 

erkenning is dat de gelijkslachtige partner van een (adoptieve) ouder (enkele) bevoegdheden van 

ouderlijk gezag kan verkrijgen. Daartussenin zijn er rechtsstelsels die weliswaar van oordeel zijn dat 

een kind evengoed kan opgroeien binnen een gelijkslachtige relatie, maar die niet willen afstappen 

van de premisse dat afstamming gestoeld is op de biologische werkelijkheid. De adoptie wordt als 

middel bij uitstek voor het verankeren van sociale banden beschouwd.  

 

1059. Een eerste categorie van rechtsstelsels hebben het afstammingsrecht in de situatie van 

medische begeleide voortplanting geslachtsneutraal gemaakt waardoor een kind door middel van de 

gewone regels inzake afstamming een afstammingsband kan verkrijgen t.a.v. twee gelijkslachtige 

ouders. Deze rechtsstelsels zijn bijvoorbeeld Zweden3364 en Canada3365. Deze maakten echter niet het 

voorwerp uit van dit onderzoek, maar zijn relevant om te vermelden. Een variant hierop is het 

Engelse recht waar bij toepassing van medisch begeleide voortplanting de gelijkslachtige partner bij 

geboorte tijdens een geregistreerd partnerschap3366, onder voorwaarden, automatisch ouder kan 

worden (art. 42 HFEA 2008). Dit wordt verder uitvoerig besproken in hoofdstuk 4. 

 

1060. Een tweede categorie van rechtsstelsels laten een vorm van adoptie toe door een 

gelijkslachtig paar. Daarbij zijn onderscheiden op te merken. In sommige rechtsstelsels worden paren 

van gelijk geslacht op voet van gelijkheid behandeld met paren van ongelijk geslacht. Dit is o.m. het 

                                                           
3363

 De adoptie kan om meerdere redenen niet gepast zijn. Het kan een zekere leeftijd al hebben bereikt, opgroeien in een 
ethnische minderheid waar culturele/religieuze waarden zich verzetten tegen adoptie of een niet-begeleide minderjarige 
vreemdeling zijn (Department of Healt, Adoption: a new approach, Cm 5017 (London: HMSO, 2000), 5.8-5.10.). De 
rechtbank kan zelfs naar aanleiding van een adoptieprocedure ambtshalve een special guardianship order maken (M. 
FREEMAN, Understanding Family Law, 1

e
 ed., London, Sweet & Maxwell, 2007, 250). Verwacht wordt dat deze vorm van 

voogdij vooral door grootouders en andere verwanten alsook pleegouders gehanteerd zal worden (M. FREEMAN, 
Understanding Family Law, 1

e
 ed., London, Sweet & Maxwell, 2007, 250 en 334). 

3364
 Zie Art. 1:9 Föräldrabalk ingevoerd bij wet SFS 2005: 434 die in werking trad op 1 juli 2005; Zie uitgebreid: C. FORDER en 

K. SAARLOOS, “The establishment of parenthood. A story of successful convergence?” in Maastricht Faculty of Law Working 

Paper 2007/1, http://www.unimaas.nl/maastrichtworkingpapers, 17; K. SAARLOOS, “Duo-moederschap: op de grens van 
afstamming en adoptie”, FJR 2007, (142) 147-148. 
3365

 Zie art. 538-539 C.Civ. Québécois en verder M. PRATTE, “La tension entre la filiation légale, biologique et sociale dans le 
droit québécois de la filiation” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social Conceptions of 

Parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (91) 103. De vrijwillige erkenning is in deze situatie evenwel uitgesloten. 
3366

 Civil Partnership Act 2004. In werking getreden op 5 december 2005. Deze wet heeft tot doel een rechtsinstituut in het 
leven te roepen dat vergelijkbaar is met het huwelijk, maar niet identitiek. Zie uitgebreid: I. SUMNER-CURRY, All’s well that 

ends registered. The substantive and private international law aspects of non-marital registered relationships in Europe in 

European Family Law Series nr. 11, Antwerpen, Intersentia, 2005, 203-251; A. ROTHEL, “Ein Rechtsinstitut für 
gleichgeschlechtlige Lebensgemeinschaften in Grossbritannien: Civil Partnership Act 2004”, FamRZ 2006, 598-600. 
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geval in het Nederlandse3367, het Engelse en Belgische recht (Supra, nr. 1027). Deze piste wordt vaak 

gemotiveerd vanuit het belangrijke verschil dat tussen afstamming en adoptie bestaat. Adoptie is 

immers in beginsel een abstractie van de biologische afstamming, terwijl in het afstammingsrecht 

daarbij wordt aangesloten.3368 Verder oordeelde de Nederlandse wetgever dat de tussenkomst van 

een rechter bij de vestiging van familierechtelijke betrekkingen tot op zekere mate zou voorkomen 

dat het ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder in het buitenland niet wordt erkend. 

Voorts dient, ingeval het kind geboren wordt uit een huwelijk van twee vrouwen, er rekening 

gehouden te worden met de belangen van een derde, nl. de biologische vader wiens belangen bij 

adoptie anders dan bij afstamming van rechtswege of erkenning, gewaarborgd kunnen worden.3369 

De wetgeving blijkt vooral de situatie van de vrouwelijke partner van de moeder van het kind te 

verbeteren.3370  

 

In andere rechtsstelsels is de wetgever nog verder gegaan en werden de adoptievereisten versoepeld 

ingeval het kind geboren werd uit een gelijkslachtige relatie. Een voorbeeld daarvan is het 

Nederlandse recht (art. 1:227, tweede lid in fine BW). In Nederland werd het vereiste van drie jaar 

samenleving ingeval de moeder niet gehuwd is met haar gelijkslachtige partner afgeschaft3371 op 

voorwaarde dat het kind geboren wordt binnen de relatie. De vrouwelijke partner van de moeder 

kan reeds vóór de geboorte van het kind een adoptieprocedure starten.3372 Het juridische 

ouderschap binnen een relatie van twee vrouwen kan met ingang van de geboorte worden gevestigd 

(art. 1:230, tweede lid BW).3373 Er geldt bovendien geen periode van pleegzorg (art. 1:228, derde lid 

                                                           
3367

 De binnenlandse adoptie werd bij wet van 21 december 2000 (Stb. 2001, 10) geslachtsneutraal gemaakt. Een kind dat in 
een duurzame relatie van twee mannen of twee vrouwen wordt opgevoed, heeft recht op bescherming in die relatie in 
juridisch opzicht (Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 1999/2000, 26 673, nr. 3, 3). De Nederlandse wetgever was van 
oordeel dat de mogelijkheid van gezamenlijk gezag van een ouder met een ander dan een ouder onvoldoende was en dat 
een gezamenlijk ouderschap opengesteld moest worden. Ouderschap is van hogere orde dan gezag, het eindigt niet bij 
meerderjarigheid en leidt tot opneming in de familie van de betrokkenen. Van ouderschap kan geen afstand gedaan 
worden, terwijl het gezamenlijk gezag beëindigd kan worden. Daarnaast worden ook emotionele belangen van de 
betrokkenen erkend.  
3368

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 606-607 en de aldaar aangehaalde referenties;  
3369

 K.J. SAARLOOS, “Duo-moederschap: op de grens van afstamming en adoptie”, FJR 2007, (142) 143. Hoewel in Nederland 
de wil groeide om het juridische ouderschap van rechtswege voor de duomoeder in te voeren (Zie Kamerstukken II 
2006/07, 30800, VI, nr. 60; Zie ook M. VONK, “Kinderen, co-moeders en het afstammingsrecht”, FJR 2007, 448-449) bleef de 
wetgver uiteindelijk toch vasthouden aan de figuur van de adoptie met de bereidheid weliswaar om deze te versoepelen in 
voorliggend geval (Kamerstukken 26 672/26 673, nr. 15). Deze zienwijze wordt door sommige Nederlandse rechtsgeleerden 
fel bekritiseerd omdat onvoldoende naar voren komt enerzijds de keuzevrijheid van de gehuwde duomoeder om al dan niet 
over te gaan tot adoptie, en anderzijds de ongenuanceerde indeling van biologische vaders in donoren en verwekkers, zie 
M. VONK, “De ene donor is de andere niet”, NJB 2005, 634. 
3370

 I. CURRY-SUMNER en M. VONK, “Adoptie door paren van gelijk geslacht: wie probeert de wet te beschermen?”, FJR 
2006, (39) 40. De auteurs stellen vast dat kinderen die paren van hetzelfde geslacht opgroeien niet altijd de beloofde mate 
van bescherming van hun gezinsleven genieten (p. 44).  
3371

 Wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met verkorting van de 
adoptie-procedure en wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met adoptie door 
echtgenoten van gelijk geslacht tezamen, Stb. 2008, 425. Voordien werd dit in de rechtsspraak uiteenlopend beoordeeld in 
deze situatie. Sommige rechter beoordeelden de bestendigheid van de relatie eerder in concreto i.p.v. in abstracto (3 jaar), 
terwijl andere rechters zich strikt hielden aan de bewoordingen van de wet (N.J.W.G. SIMONS, “Partneradoptie door duo-
moeder, wel of geen samenleven?”, FJR 2007, 175-176). 
3372

 K.J. SAARLOOS, “Duo-moederschap: op de grens van afstamming en adoptie”, FJR 2007, (142) 142.  
3373

 Kamerstukken II 2005/06, 30551, nr. 1-5; Zie over de uiteenlopende interpretaties van het begrip ‘samenleven’ in de 
Nederlandse rechtspraak voordien: N.J.W.G. SIMONS, “Partneradoptie door duo-moederschap, wel of geen samenleven?”, 
FJR 2007, 175-176. Deze wijziging beoogt de situatie van het duomoederschap te regelen naar analogie met de regel dat 
een erkenning van het vaderschap werkt vanaf het moment waarop zij is gedaan (K.J. SAARLOOS, “Duo-moederschap: op 
de grens van afstamming en adoptie”, FJR 2007, (142) 143). 



707 
 

BW).3374 Ten slotte werd bij toepassing van medisch begeleide voortplanting de maatstaf versoepeld 

ingeval het kind geboren werd in een situatie van meemoederschap. De rechtbank dient het verzoek 

in te willigen tenzij de adoptie kennelijk niet in het belang van het kind is (art. 1:227, vierde lid BW). 

De Nederlandse wetgever wilde met deze versoepeling de parallel trekken met de mogelijkheid van 

prenatale erkenning zonder af te willen stappen van de biologische werkelijkheid als grondslag van 

het afstammingsrecht. 

Een variant hierop is de mogelijkheid tot overdracht van ouderschap bij toepassing van medisch 

begeleide voortplanting door middel van een parental order in het Engelse recht (zie hoofdstuk 4).  

Ten slotte zijn er rechtsstelsels die slechts bepaalde vormen van adoptie door de partner van gelijk 

geslacht toelaten. In die zin is naar Duits recht enkel een stiefouderadoptie door de geregistreerde 

partner van de ouder mogelijk (§ 9 (7) LPartG).3375  

1061. Een laatste categorie van rechtsstelsel laten ingrepen op de uitoefening van het ouderlijk 

gezag toe die er toe leiden dat de gelijkslachtige partner van een ouder op die manier toch 

gezamenlijk ouderlijk gezag kan uitoefenen. Dit kan hetzij de enige manier zijn waarop de 

gelijkslachtige partner toch ouderlijk gezag kan uitoefenen, hetzij een bijkomende wijze naast één 

van voorgaande categorieën.  

 

Een voorbeeld van een rechtsstelsel waar dit de enige manier is, is het Franse recht. In het Franse 

recht kan de gelijkslachtige partner van een ouder in beginsel geen afstammingsbanden vestigen met 

het kind. Evenmin kan een paar van gelijk geslacht een kind adopteren. Een techniek die wel wordt 

toegestaan door het Hof van Cassatie ingeval het hoger belang van het kind daarbij wordt 

aangetoond3376, is de delegatie van bevoegdheden van ouderlijk gezag van een ouder naar haar 

partner zelfs indien een verboden vorm van medisch begeleide voortplanting werd toegepast.3377 

Lagere rechtspraak durft een gewone adoptie gevolgd door een delegatie van bevoegdheden wel toe 

te staan.3378 Het Franse Hof van Cassatie heeft deze ontwikkelingen echter de kop ingedrukt. De 

                                                           
3374

 Tijdens de parlementaire voorbereiding werd de vergelijking gemaakt met de situatie van het heteroseksuele paar van 
wie de vrouw door KID een kind krijgt: C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk 

Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 622; Vgl. in België: T. WUYTS, “De wet van 18 mei 2006: adoptie 
toegankelijk voor personen van hetzelfde geslacht”, EJ 2006, (85) 93-94. 
3375

 De erkenning kan in het Duitse recht bijvoorbeeld enkel door een man gebeuren. Door erkenning kan de gelijkslachtige 
partner van de moeder niet tot “vader” aangewezen worden: T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 
2008, 676. 
3376

 Dit is vaak ingegeven om het kind een zekere bescherming te bieden bij onbeschikbaarheid of overlijden van de andere 
ouder. De rechtspraak gaat er soms ver in en naar mening van sommige rechtsgeleerden vaak met argumenten die eerder 
het paar dan het kind dienen, zie bijvoorbeeld: TGI Lille, ord. JAF 11 december 2007, D. 2008, 292; AJ fam. 2008, 119, obs. 
CHENEDE en de kritiek: J. HAUSER, “Chroniques. Personnes et droits de la famille”, RTD civ. 2008, (268) 290.  
3377

 Cass. 24 februari 2006, RTD civ. 2006, 297. Zie ook EHRM nr. 25951/07, 15 maart 2012 (Gas et Dubois/Frankrijk), §§ 21-
22 en § 29. 
3378

 De tribunal de grande instance te Parijs zocht creatief naar oplossingen om een kind geboren uit een geregistreerd 
partnerschap (Pacte civil de solidarité (PACS) werd hervormd bij wet nr. 2006-728 van 23 juni 2006 portant réforme des 
successions et des libéralités en een volwaardig alternatief voor het huwelijk gemaakt) van een gelijkslachtig paar alsnog 
een afstammingsband t.a.v. beide gelijkslachtige partners te vestigen door een gewone adoptie door de meemoeder in te 
willigen. De familierechtbank delegeerde vervolgens een deel van het ouderlijk gezag aan de biologische moeder. In de 
rechtsleer werd dit overwegend goedgekeurd alszijnde in het belang van het kind TGI Parijs 27 juni 2001, D. 2003, somm. p. 
1941, obs. J.-J. LEMOULAND; et D. 2003, p. 655, C. SESNOYER ; JCP G 2002, I, 101, n° 9, obs. J. RUBELLIN-DEVICHI ; Dr. fam. 
2001, n° 116, note P. MURAT ; RTD civ. 2002, 84, obs. J. HAUSER ; RDSS 2002, 121, note F. MONEGER). Nochtans laten 
sommige rechtsgeleerden zich hierover kritisch uit. Ten eerste opent dit de deur op termijn naar adoptie van het kind door 
de feitelijk samenwonende partner, gelijkslachtig of ongelijkslachtig alsook uiteindelijk de adoptie door een samenwonend 
paar, hetgeen de wetgever nog niet heeft willen beslissen. Dit geldt overigens ook voor de gewone adoptie van een kind 
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gewone adoptie heeft immers tot gevolg dat de biologische moeder de rechten inzake ouderlijk 

gezag worden ontnomen hetgeen strijdig is met haar wens om het kind verder op te voeden.3379 

Dezelfde redenering kan aldus ook gelden voor alle ongehuwde paren. Aangegeven wordt dat de 

wetgever hier uitdrukkelijk uitspraak over moet doen. Wel oordeelde het Franse Hof van Cassatie dat 

de gevolgen van een stiefouderadoptie door de lesbische partner uitgesproken in een Staat die wel 

de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag na adoptie kent, niet strijdig zijn met de Franse 

internationale openbare orde.3380 HAUSER geeft aan dat paren van gelijk geslacht niet mogen huwen, 

maar wel een partnerschap mogen afsluiten. Zij mogen ook niet toetreden tot het tweezijdige 

ouderschap, maar wel de bevoegdheden van ouderlijk gezag min of meer verdelen.3381 

In het Nederlandse en het Engelse recht daarentegen bestaan naast de mogelijkheid van adoptie ook 

jurisprudentiële rechtsfiguren die de gelijkslachtige partner toelaten zonder de vestiging van een 

afstammingsband gezag uit te oefenen. In het Engelse recht is het zelfs mogelijk om aan de 

inwilliging van een parental responsibility order voorwaarden te hechten. Dit was voor het eerst het 

geval bij een lesbisch paar dat een kind opvoedde en waarbij de order meer zichtbaarheid zou geven 

aan de vader hetgeen het probleem van sociale aanvaarding en gelijke ouderrollen van het lesbische 

paar in het gedrang zou kunnen brengen. Aan de man werd enkel de status van genetische vader van 

het kind erkend.3382 In het Nederlandse recht laat sommige lagere rechtspraak op grond van art. 6 en 

8 EVRM toe dat ook de lesbische meemoeder het recht heeft om een gezamenlijk gezag te verzoeken 

op grond van art. 1:253c BW.3383  

Naast deze jurisprudentiële rechtsfiguren heeft de wetgever van de desbetreffende rechtsstelsels 

ook andere middelen ter uitoefening van het ouderlijk gezag ter beschikking gesteld. Naar Engels 

recht kan de gelijkslachtige geregistreerde partner van een ouder met ouderlijke 

verantwoordelijkheden net zoals een stiefouder drager worden van ouderlijke 

                                                                                                                                                                                     
geboren uit een incestueuze relatie dat zelfs niet strafbaar is in tegenstelling tot MBV toegepast door homoseksuele paren. 
De vraag rijst tevens of de adoptie door een mannelijke partner van gelijk geslacht in eht licht van de gelijkheid man-vrouw 
nog geweigerd kan worden (J. HAUSER, "Chroniques. Personnes et droits de la famille", RTD civ. 2007, (85) 101). Ten 
tweede werd de rechtsleer de vraag op waarom adoptie na draagmoederschap veroordeeld wordt en adoptie na MBV die 
evenzeer illegaal is dan wel toegelaten zijn ? (P. SALVAGE-GEREST, “Adoption intrafamiliales” in P. MURAT (ed.), Droit de la 

famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (705) 710, nr. 223.62 en de aangehaalde verwijzingen). 
3379

 Cass. 20 februari 2007, n° 04-15.676, Bull. Civ. I, in casu verbrak het Hof een arrest van het Hof van Beroep te Parijs die 
de gewone adoptie inwilligde; Cass. 20 februari 2007, n° 06-15.647, Bull. civ. I; D. 2007, 722, obs. C. DELAPORTE-CARRE; D. 
2007, 1047, note D. VIGNEAU; AJ fam. 2007, 18, obs. F. CHENEDE ; Defrénois 2007, 791, obs. J. MASSIP ; Dr. fam. 2007, n° 
80, note P. MURAT ; JCP 2007, II 10068, note C. NEIREINCK, in casu verbrak het Hof een arrest van het Hof van Beroep van 
Bourges die de gewone adoptie uitsprak; Cass. 19 december 2007, AJ fam. 2008, 74, D. 2008, 291, Dr. fam. 2008, Etude 28, 
P. MURAT, in casu verwierp het Hof van Cassatie een voorziening gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep van Riom 
27 juni 2006, RTD civ. 2007, 100 dat de gewone adoptie weigerde uit te spreken; Vgl. met de motivering dat het kind geen 
enkel belang heeft bij de adoptie omdat de moeder alle noodzakelijke voorwaarden vervult om het ouderlijk gezag uit te 
oefenen: CA Riom 27 juni 2006, Dr. fam. 2006, 204, note MURAT. BENABENT wijst er op dat deze uitspraak in het licht van 
het arrest EHRM 39051/03, 13 december 2007 (Emonet/Zwitserland) sterk in vraag getrokken kan worden: A. BENABENT, 
Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions Montchrestien, 2010, nr. 1032; Zie ook EHRM nr. 25951/07, 15 maart 2012 
(Gas et Dubois/Frankrijk), § 27.. 
3380

 Cass. 8 juli 2010, n° 08-21.740, gepubliceerd in het Bulletin ; AJ fam. 2010, 394, obs. CHENEDE; zie voor een overzicht: J. 
HAUSER, “Chronique. Personnes et droits de la famille", RTD civ. 2011, (321) 338-339 en een bespreking : J. HAUSER, 
"Chroniques. Personnes et droit de la famille", RTD civ. 2010, (521) 547-548. 
3381

 J. HAUSER, "Chronique. Personnes et droits de la famille", RTD civ. 2007, (307) 327. 
3382

 Re D (contact and parental responsibility: lesbian mothers and known father) [2006] EWHC 2 (Fam), [2006] 1 FCR 556, 
[89]-[91]. 
3383

 Rb. Groningen 20 juni 2006, LJN, AY8301 en 17 oktober 2006, LJN, AZ0755 bevestigd door Hof Leeuwarden 3 augustus 
2007, rek.nr. 0500344 en 0600654; Zie ook M.L.C.C. DE BRUIJN-LÜCKERS, “Eenzijdig verzoek gezamenlijk gezag binnenkort 
wel goed wettelijk geregeld?”, EB 2008, (83), 86; Contra: Hof Arnhem 18 oktober 2005, RFR 2006, 6; M.R. DE BOORDER en 
A. HEIDA, “Enkele ontwikkelingen in het gezagsrecht”, EB 2007, (181)183-185.  
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verantwoordelijkheden door het sluiten van een overeenkomst met alle dragers van ouderlijke 

verantwoordelijkheden of bij weigering, door een rechterlijke beslissing inzake ouderlijke 

verantwoordelijkheden (Sec. 75 Civil Partnership Act 2004 en Sec. 4A Children Act 1989). Daarnaast 

bestaat de mogelijkheid tot het vragen van een (shared) residence order (Sec. 8 (1) en 12 (2) Children 

Act 1989).3384 Recentere rechtspraak toont aan dat hoven en rechtbanken alsmaar meer openstaan 

voor het gebruik van (shared/enhanced3385) residence orders als middel om ouderlijke 

verantwoordelijkheden toe te kennen aan een sociale ouder.3386 Deze benadering werd recent ook 

toegepast bij een gelijkslachtig paar. Opnieuw was het niet de bedoeling dat de kinderen 

hoofdzakelijk zouden wonen bij verzoekster. Het verzoek tot een joint residence order werd gedaan 

teneinde verzoekster haar wettelijke band met de kinderen te consolideren en haar graduele 

uitsluiting uit hun leven ten gevolge van de scheiding van het paar te verhinderen. De kinderen 

waren verwekt door middel van KID. De partner van verzoekster was de biologische moeder van 

beide kinderen. Verzoekster had steeds een gelijkwaardige rol gespeeld in de zorg en opvoeding voor 

de kinderen en toen het paar scheidde er op substantiële wijze contact mee blijven houden.3387 In 

het Nederlandse recht bestaat er de rechtsfiguur van het gezag van een ouder en een niet-ouder (art. 

1:253sa BW, Supra, nr. 963). 

1062. Er is duidelijk een trend merkbaar naar meer juridische erkenning van gelijkslachtige relaties 

waarbinnen kinderen worden geboren of geadopteerd. Dit gebeurt in stappen. In het Franse recht 

wordt gepleit om de adoptie door paren van gelijk geslacht mogelijk te maken.3388 In het Duitse recht 

wordt gepleit om de gezamenlijke adoptie door geregistreerde partners mogelijk te maken.3389 In het 

Nederlandse recht streeft de rechtsleer er naar om een regeling voor het duomoederschap in te 

voeren door het afstammingsrecht (ten dele) geslachtsneutraal te maken naar Zweeds voorbeeld3390 

of om de adoptie te vervangen door een met erfrechtelijke gevolgen aangekleed gezamenlijk 

                                                           
3384

 M. VONK, Children and their parents. A comparative study of the legal position of children with regard to their 

intentional and biological parents in English and Dutch law in European Family Law Series nr. 20, Antwerpen, Intersentia, 
2007, 185-186 en de aldaar aangehaalde referenties. 
3385

 Nieuwe Sec. 12 (5) Children Act 1989 ingevoerd door de Adoption and Children Act 2006 dat de rechtbank de 
bevoegdheid verleent om een residence order te maken in het voordeel van iemand die geen ouder of voogd is over het 
kind en die, op verzoek van die persoon, onmiddellijk geldt totdat het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.  
3386

 Zie bijvoorbeeld: Re AB (A Minor) (Adoption: Parental Consent) [1996] 1 FCR 633, 644-5 (Fam Div), in casu verkreeg de 
pleegmoeder ouderlijke verantwoordelijkheden door middel van een joint residence order teneinde te kunnen 
toestemmen in de adoptie door de pleegvader met wie zij samenwoonde hoewel er geen discussie rees over de woonplaats 
van het kind; in de zaak Re H (Shared Residence; Parental Responsibility) [1996] 3 FCR 321, 327-8 (CA) ging het Hof nog een 
stap verder door het gebruik van een shared residence order toe te laten om ouderlijke verantwoordelijkheden toe te 
kennen aan de stiefvader hoewel, in tegenstelling tot datgene wat uit de order zou blijken, er geen actuele intentie was dat 
het kind zou leven met hem buiten de gewone perioden van omgang.   
3387

 Re G (Residence: same-sex partner) [2005] EWCA Civ 462, [2006] 1 FCR 436; Zie ook Re A (Joint Residence: Parental 

responsibility) [2008] EWCA Civ 867, in casu werd een shared residence order gemaakt ten gunste van de moeder en haar 
ex-partner met tot doel ouderlijke verantwoordelijkheden te verlenen.  
3388

 P. SALVAGE-GEREST, “Adoption plénière” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (651) 653, nr. 221.22. 
3389

 H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2007, 400, nr. 
19 en de aldaar aangehaalde referenties. De auteurs zijn van oordeel dat ingeval de wetgever er van uitgaat dat een 
gezamenlijke adoptie door een gelijkslachtig paar in abstracto niet het belang van het kind dient, dit niet overtuigend is. 
Ook hier geldt immers dat de juridische verankering van een de facto bestaande ouder-kindrelatie dat op grond van een 
jarenlange pleegverhouding of door een eenouderadoptie door de andere partner is ontstaan, het belang van het kind kan 
dienen. Dit kan enkel in concreto beoordeeld worden. 
3390

 K.J. SAARLOOS, “Duo-moederschap: op de grens van afstamming en adoptie”, FJR 2007, (142) 147. Ook in het 
afstammingsrecht wordt alsdan de aansluiting met de natuurlijke afstamming verlaten (M.J.A. VAN MOURIK en A.J.M. 
NUYTINCK, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, in studiereeks Burgerlijk Recht, Deventer, 
Kluwer, vierdedruk, 2009, 188 en 200-201. De auteur wijst erop dat dit in de lijn van de wetgevende ontwikkelingen ligt 
waarbij de regeling van 2009 slechts te beschouwen is als adoptierecht ad interim). 
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gezag.3391 Het kind is nu eenmaal gebaat bij een stabiele opvoedingssituatie aldus de Commissie 

lesbisch ouderschap en interlandelijke adoptie in zijn advies van 31 oktober 2007.3392 De gehuwde 

meemoeder moet daarenboven van rechtswege ouder worden. Geoordeeld wordt dat het ouderlijk 

gezag onvoldoende is, aangezien uit ouderschap veel meer rechten en plichten voortvloeien dan 

gezag. Het is ook gevoelsmatig van belang.3393 Verder wordt er op gewezen dat adoptie in deze 

situatie ‘oneigenlijk’ is nu er geen sprake is van fictieve afstamming.3394 Adoptie is in deze situatie een 

instrument voor gezinsvorming en kan niet beschouwd worden als een maatregel van 

kinderbescherming.3395 Gelet op de afwijking van de biologische werkelijkheid in het 

afstammingsrecht bij toepassing van medisch begeleide voortplanting bij heteroparen rijst de vraag 

waarom geen afwijking bij homoparen ingevoerd kan worden.3396 Ook vanuit het perspectief van het 

gelijkheidsbeginsel wordt deze regeling bekritiseerd, vooral wat betreft het vrijblijvende karakter 

over te gaan tot adoptie of daarin toe te stemmen.3397 De Nederlandse wetgever overwoog om de 

niet-biologische moeder (meemoeder) dezelfde rechtspositie te geven als de mannelijke 

instemmende levensgezel in het afstammingsrecht en de bekende donor met family life dezelfde 

positie als de verwekker.3398 Het kind had aldus een afstammingsband t.a.v. twee vrouwen kunnen 

verkrijgen.3399 Het had echter nieuwe conflicten geschapen omdat het voorgestelde 

afstammingsrecht drie potentiële ouders erkende, terwijl er maar daadwerkelijk twee de status van 

juridische ouder kunnen verkrijgen. Als oplossing daarvoor werd gesuggereerd om toe te laten dat 

wanneer de moeders bij de geboorteaangifte een verklaring konden voorleggen van de Stichting 

Donorgegevens of een verklaring van de bekende donor dat hij instemde met het moederschap van 

de niet-biologische moeder, het moederschap van de niet-biologische moeder van rechtswege tot 

stand komt. Buiten dit kader was de tussenkomst van een rechter vereist in geval van conflict die een 

belangenafweging doorvoerde waarbij, behoudens andersluidende afspraken of substantieel aandeel 

                                                           
3391

 P. VLAARDINGERBROEK, “Adoptie door personen van hetzelfde geslacht”, FJR 2000, 198 e.v.  
3392

 Zie uitgebreid: M. VONK, “Lesbisch ouderschap en het afstammingsrecht: een, twee of toch drie ouders?”, FJR 2009, 
105 e.v. 
3393

 Ministerie van justitie, “Duomoeder moet kind kunnen erkennen”, NJB 2007, nr. 40, 2584. 
3394

 I. DE HONDT, “Abolitionisme ten aanzien van sekseaanduidingen in het familierecht”, FJR 2002, (218) 219 die wijst op 
de situatie waarin beide partners een eicel laten bevruchten en het aldus gecreëerde embryo bij elkaar laten inplanten. 
Beide vrouwen hebben daardoor hetzij een genetische hetzij een bio-fysiologische band met het kind; Vgl. wat het 
‘oneigenlijk’ karakter betreft S.F.M. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2009, 191. 
3395

 K.J. SAARLOOS, “Duo-moederschap: op de grens van afstamming en adoptie”, FJR 2007, (142) 142. 
3396

 K. SAARLOOS, “Duo-moederschap: op de grens van afstamming en adoptie”, FJR 2007, (142) 144.  
3397

 A.E. HENSTRA, Van afstammingsrecht naar ouderschapsrecht. Een beschouwing over de positie van sociale en 

biologische ouders in het familierecht, Boom Juridische uitgevers, 2002, 181; M. VONK, “Een, twee of drie ouders? Duo 
moeders en de bekende donor met ‘family life’”, FJR 2003, (122) 127-128, de auteur wijst er echter op dat ‘het belang van 
het kind’ primeert en er een rol kan weggelegd zijn voor de bekende donor van gameten die de wil heeft om ouder te 
worden. Er moet volgens de auteur een evenwichtige regeling komen waarbij niet vooraf uitgesloten is dat een kind drie 
ouders kan hebben, eventueel met verschillende verantwoordelijkheden; Een volledig sekseneutraal afstammingsrecht lijkt 
evenwel uitgesloten ingeval het mater semper certa est-beginsel niet wordt losgelaten: A. HENSTRA, “Naar een 
sekseneutraal afstammingsrecht? Mater semper certa est als ‘struikelblok’”, FJR 2002, (224) 227-228; K.J. SAARLOOS, “Duo-
moederschap: op de grens van afstamming en adoptie”, FJR 2007, 145-147, de auteur wijst er ook op dat art. 1:200, eerste 
lid BW het kind toelaat om het vaderschap te ontkennen zelfs indien de echtgenoot heeft toestemd in de daad van medisch 
begeleide voortplanting. Deze mogelijkheid heeft een geadopteerd kind niet.   
3398

 Kamerstukken II 2007/08 30 551 nr. 22. 
3399

 Zie kritisch hierover: N. QUIK-SCHUIJT, “Geboren uit twee vrouwen?”, NJB 2010, 1693. De auteur is tegen een 
geslachtsneutraal afstammingsrecht. Ingeval het sociale ouderschap vanuit de gelijke behandeling wenselijk wordt geacht, 
kan gedacht worden aan het tot stand brengen van een regeling van het aanvaarden van het ouderschap die gelijkwaardig 
is aan erkenning maar waarbij de biologische afstammingsgegevens niet worden aangetast. De donorgegevens zouden 
zoveel als mogelijk uit de geboorteakte moeten blijken en een minimaal contact tussen de donor en het kind mogelijk 
moeten maken. 
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in de verzorging van het kind door de donor, de zorgrelatie tussen de niet-biologische moeder en het 

kind prevaleerde. Het omgangsrecht met de donor met family life werd hierdoor niet aangetast.3400 

Inmiddels wordt er in het Nederlandse parlement een debat gevoerd over de openstelling van het 

gewone afstammingsrecht voor de vrouwelijke partner van de moeder.3401 Uitgangspunt daarbij is 

dat het kind gebaat is bij een stabiele opvoedingssituatie en bij juridische bescherming van de 

feitelijke (reële) gezinssituaties. Ten slotte werd in het Engelse recht een verruiming van de 

mogelijkheden tot vestiging van ouderschap na medisch begeleide voortplanting door een 

gelijkslachtig paar bepleit en uiteindelijk ook doorgevoerd door de HFEA 2008.  

 
Schema afstamming en gezag in een gelijkslachtige relatie 

 

 Geslachtsneutraal afstammingsrecht 

 Afstamming = gezins- en familieleven 

 (bv. Zweden, Canada, vgl. V.K.) 

 

 Versnelde adoptieprocedure 

 (bv. Nederland) 

 

 Openstelling adoptie voor paren van gelijk geslacht 

 (bv. België, Duitsland, V.K.) 

 

 Mogelijkheden tot gezamenlijk gezag  

 (bv. Frankrijk, Duitsland, Nederland, V.K.) 

E. Het recht op identiteit  

1. Erkenning  

                                                           
3400

 M. VONK, “Lesbisch ouderschap en het afstammingsrecht: een, twee of toch drie ouders?”, FJR 2009, 105 e.v. 
3401

 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner 
van de moeder anders dan door adoptie, Kamerstukken II 33 032 (verslag nr. 5). De Nederlandse Raad van State 
(Kamerstukken II 33 032 nr. 4) staat kritisch tegenover dit voorstel omdat de motieven tot wijziging gesteund zijn op 
praktische overwegingen en niet aantonen waarom de principiële argumenten tegen de openstelling van de gewone regels 
inzake afstamming plots niet meer opgaan. Deze principiële argumenten zijn: 1° het uitgangspunt van het afstammingsrecht 
is dat juridisch ouderschap biologisch ouderschap volgt; 2° de kans bestaat dat deze band in het buitenland niet erkend 
wordt als zij niet door een rechterlijke beslissing in het leven is geroepen en 3° er is bij de geboorte van een kind in een 
homoseksuele relatie per definitie sprake van een derde. Bovendien blijft de eenvoudige, lichte adoptieprocedure 
behouden waardoor het hinkt op twee gedachten. Het behoud wordt gemotiveerd door de angst van niet-erkenning in het 
buitenland. Er moet een hernieuwde afweging van belangen gebeuren in het afstammingsrecht aldus de Raad. Als sociaal 
ouderschap een nieuwe grondslag wordt, moeten er dan ook geen familiebetrekkingen voortvloeien uit een geregistreerd 
partnerschap?  



712 
 

1063. Het Duitse Grondwettelijk3402 Hof leidt uit art. 2 I j° art. 1 I GG een persoonlijkheidsrecht van 

het kind af tot vaststelling van zijn werkelijke afstamming. Kennisname over de eigen afstamming is 

voor de kennisname van de eigen identiteit en het zelfbegrip belangrijk. Doordat aanvankelijk de 

enige mogelijkheid voor het kind om zijn werkelijke afstamming te leren kennen de inleiding van een 

betwistingsvordering was die ertoe leidde dat hij zijn sociale vader verloor, moest er een 

afzonderlijke procedure worden ingevoerd3403 die ook door het BVerfG3404 voor mogelijk werd 

gehouden.  

 

Verder erkende het Grondwettelijk Hof ook een recht op kennis van de afstamming in hoofde van 

juridische vader op grond van art. 2 I GG. 3405 Deze werd geconfronteerd met moeilijkheden bij het 

aantonen van een aanvangsverdacht (Supra, nr. 1004) bij het instellen van een vordering tot 

betwisting van zijn vaderschap. Het Duitse Grondwettelijk Hof riep in een beslissing van 20073406 de 

wetgever op om tegen eind maart 2008 een procedure te organiseren ter handhaving van het 

grondwettelijk recht van de vader om zijn nageslacht te kennen. De wetgever gaf hier gehoor aan3407 

door de invoering van § 1598a in het BGB (Infra, nr. 1067).  

Het Grondwettelijk Hof oordeelde in een beslissing van 20083408 dat de bescherming van het 

gevestigde socio-legaal vaderschap door de ontzegging van het recht van de (vermoedelijk) 

biologische vader op afstammingskennis verzoenbaar is met art. 6 (2) GG dat de rechten en plichten 

van ouders om zorg te dragen voor hun kinderen beschermt. De socio-legale band tussen het kind en 

de socio-legale vader werd van hogere orde geacht. Dit lokte wel enige kritiek uit in de rechtsleer.3409 

Het Duitse recht erkent verder de plicht van de moeder tot onthulling van de identiteit van de 

buitenhuwelijkse vader aan haar kind en dit op grond van beginsel van de gelijkheid tussen 

huwelijkse en niet-huwelijkse kinderen vervat in art. 6 GG.3410 Merk op dat ook aangenomen wordt 

                                                           
3402

 BVerfG 31 januari 1989, BVerfGE 79, 256 en FamRZ 1989, 255; Daarmee doorbrak het Hof de traditie die gebaseerd was 
op de gelijkheidsnotie vervat in art. 6 V GG (R.J. BLAUWHOFF, Foundational Facts, Relative Truths. A comparitive law study 

on children’s right to know their genetic origins in European Family Law Series nr. 25, Antwerpen, Intersentia, 2009, 111). 
Het Hof erkende uitdrukkelijk dat de binding tot iemand zijn voorouders van vitaal belang kan zijn voor zijn eigen 
zelfbewustzijn en de positive in de samenleving. De kennis over iemands oorsprong kan een belangrijk referentiepunt 
vormen voor het begrip van familiale banden en voor de ontwikkeling van iemand zijn persoonlijkheid. De onmogelijkheid 
van iemand om zijn ouderschap te ontdekken kan een ernstige last op het individu plaatsen en veroorzaakt diepaande 
onzekerheid. 
3403

 H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2007, 250.  
3404

 BVerfG, FamRZ 255, 257f.  
3405

 BVerfG 9 april 2004, BVerfGE 108, 82; FamRZ 2003, 816 en NJW 2003, 2151. Het Duitse federale Hof beschouwt dit 
recht niet ondergeschikt aan het recht van het kind (BGH 12 januari 2005, XII ZR 227/03 (OLG Celle), NJW 2005, 497; BGH 
12 januari 2005, XII ZR 60/03 (OLG Jena). 
3406

 BVerfG 13 februari 2007, FamRZ 2007, 441 en NJW 2007, 753. Daarbij oordeelde het Hof ook dat een 
afstammingsonderzoek een niet volledig onbelangrijke ingreep in het recht op informationele zelfbestemming met zich 
meebrengt.  
3407

 Entwurf eines Gesetzes zur Klärung der Vaterschaft unabhänging vom Anfechtungsverfahren, 4 October 2007, BT-

Drucks 16/6561.  
3408

 BVerfG 13 oktober 2008, 1 BvR 1548/03; BVerfGK 14, 322 en FamRZ 2008, 2257. 
3409

 R.J. BLAUWHOFF, Foundational Facts, Relative Truths. A comparitive law study on children’s right to know their genetic 

origins in European Family Law Series nr. 25, Antwerpen, Intersentia, 2009, 116. 
3410

 R.J. BLAUWHOFF, Fondational Facts, Relative Truths. A comparative law study on children’s right to know their genetic 

origins, in European Family Law Series nr. 25, Antwerpen, Intersentia, 2009, 107-110 en de aldaar aangehaalde referenties. 
In het licht van het gelijkheidsbeginsel werd § 1618a BGB inzake de wederkerige zorgverplichting zo geïnterpreteerd dat de 
moeder informatie moet onthullen m.b.t. de natuurlijke vader van eiser die haar dochter is. De grond daarvoor is niet dat zij 
het kind buiten het huwelijk heeft laten geboren worden, maar dat het kind niet verantwoordelijk is voor zijn eigen 
scheppen (zgn. ‘Veranlasserprinzip’); Zie ook: BGH 3 juli 2008, FamRZ 2008, 1751. Hoewel de moeder in beginsel zelf beslist 
of ze de naam van de vader bekendmaakt, kan ze daar in sommige omstandigheden toe gedwongen worden. Dit is 
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dat de moeder de plicht heeft om een gerechtelijk onderzoek naar vaderschap in te stellen tegen de 

buitenhuwelijkse vader.3411 

1064. In de zaak-Valkenhorst II erkende de Hoge Raad van Nederland dat het aan grondrechten als 

het respect voor het privéleven, het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en het 

recht op vrijheid van meningsuiting ten grondslag liggende algemene persoonlijkheidsrecht mede 

omvat het recht om te weten van welke ouders hij of zij afstamt. Dit recht wordt ook erkend door 

art. 7 IVRK3412 en wordt in het Nederlandse recht naar Duits voorbeeld als persoonlijkheidsrecht 

beschermd.3413 Het recht is evenwel niet absoluut3414 en moet wijken ingeval de rechten en vrijheden 

van anderen in het gegeven geval zwaarder wegen. Het uitgangspunt is wel dat het recht van het 

kind prevaleert. Wat het recht op privéleven van de ouders zelf betreft, is evenwel een belangrijke 

factor dat deze verantwoordelijk zijn voor het bestaan van het kind3415 waardoor het recht van het 

kind om te weten van wie het afstamt prevaleert boven het recht van de ouders op 

geheimhouding.3416 Ingeval een kind in rechte de moeder aanspreekt om uitsluitsel omtrent de 

identiteit van de verwekker te krijgen, is een belangrijk onderscheid of de moeder de gevraagde 

informatie3417: 

- niet kan geven (bv. verkrachting door onbekende). In dat geval komt de rechter niet aan een 

afweging toe; 

- wel kan, maar niet wil geven (bv. bekende verkrachter, incest, enz.): er moet een 

belangenafweging gebeuren.  

Volgens de Nederlandse rechtsleer omvat art. 7 IVRK meer dan alleen het recht om de namen van de 

ouders te vernemen gelet op de bewoordingen en de strekking van deze bepaling die gericht is op 

het psychologisch welzijn van het kind.3418 Het gaat echter niet zo ver dat uit deze bepaling afgeleid 

kan worden dat een niet door zijn biologische vader erkend kind het recht heeft een geweigerd 

persoonlijk contact met de vader tegen de wil van die vader af te dwingen.3419 Opvallend is wel dat 

                                                                                                                                                                                     
inzonderheid het geval indien een man die geloofde dat hij de biologische vader van het kind was, het kind met 
toestemming van de moeder erkend heeft en het biologische vaderschap naderhand een leugen bleek te zijn. In dat geval 
heeft de samenleving er een allesoverheersend belang bij situaties te voorkomen dat men in de positie van vader het niet-
vaderschap bewijst en onderhoudsgeld terugvordert van de biologische vader.  
3411

 D. SCHWAB, Familienrecht, 18 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 555. Laat zij dit na, dan kan de 
familierechtbank in het belang van het kind ingrijpen en een voogd bevoegd maken voor deze opdracht (cf. § 1909 (1) BGB). 
3412

 HR 15 april 1994, NJ 1994, 608, met noot WH-S, NJCM-Bulletin 1994, 652, met noot LFMV, RN 1994, 430, met noot NH. 
3413

 R.J. BLAUWHOFF, Foundational Facts, Relative Truths. A Comparative law study on children’s right to know their genetic 

origins in European Family Law Series nr. 25, Antwerpen, Intersentia, 2009, 132 die daar evenwel nog bij opmerkt dat in 
tegenstelling tot het Duitse recht, de leer van de persoonlijkheidsrechten in het Nederlandse recht nog sterk 
onderontwikkeld is.  
3414

 Zie voornoemd arrest van de Hoge Raad van 15 april 1994, randnrs. 3.3 e.v., in casu woog de Hoge Raad, in 
tegenstelling tot het Hof van beroep, enkel de belangen van de moeder tegen die van het meerderjarige kind af en kwam 
tot de bevinding dat die van het kind zwaarder wogen.  
3415

 R.J. BLAUWHOFF, Foundational Facts, Relative Truths. A Comparative law study on children’s right to know their genetic 

origins in European Family Law Series nr. 25, Antwerpen, Intersentia, 2009, 134-135. 
3416

 S.F.M. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium Personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 2009, 
173. 
3417

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 555-556; P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER LINDEN, E.C.C. PUNSELIE 
en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht), 
Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 260. 
3418

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 556. 
3419

 HR 22 december 1995, NJ 1996, 419. 
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sommige rechtspraak er van uitgaat dat de eerbiediging van het recht op identiteit in bepaalde 

gevallen impliceert dat er een recht op persoonlijk contact wordt toegekend.3420  

1065. In het Engelse recht heeft de incorporatie van het EVRM door de Human Rights Act 1998 

duidelijk een invloed gehad op de erkenning van het recht op identiteit.3421 Sinds de zaak Re T (A 

Child) (DNA Tests: Paternity) is duidelijk dat een kind het recht heeft op eerbiediging van zijn 

privéleven onder art. 8 EVRM in de zin van kennis te hebben van zijn identiteit waaronder ook het 

ware vaderschap valt.3422 Deze vordering staat los van de uitkomst van andere vorderingen.3423 Het 

onderlijnt het onderscheid in grondslag tussen ouderschap en titularisschap van ouderlijke 

verantwoordelijkheden en het belang van beide componenten. Ouderschap is een weergave van de 

identiteit van het kind. De rechter willigt gemakkelijker het verzoek tot een bloed- of DNA-onderzoek 

in.3424 Het kind heeft immers ook belang bij kennis over zijn identiteit.3425 De moeder kan ook 

gedwongen worden aan het kind de identiteit van de natuurlijke vader mee te delen door middel van 

een specific issue order.3426 

 

1066. In het Franse en Belgische recht bestaat geen bijzondere vorm van erkenning van het recht 

op identiteit. Een afstammingsvordering kan, onder voorwaarden, gehanteerd worden om een de 

aan- of afwezigheid van een biologische band vast te stellen.  

 

Voor de situatie waarin geen afstammingsband kan vastgesteld worden, wordt wel gepleit voor een 

afzonderlijke vordering. De Franse rechtsleer leidt uit het arrest-Jäggi van het EHRM af dat het 

Franse recht een systeem moet voorzien3427 waarbij het post mortem genetisch onderzoek slechts 

                                                           
3420

 Amsterdam 25 november 2008, LJN BG5157, www.rechtspraak.nl (in de zaak-baby Donna). In casu besliste de 
rechtbank te Amsterdam in een ophefmakende zaak over draagmoederschap dat een recht op persoonlijk contact met een 
3-jarig kind toegekend moest worden aan de verwekker die het kind nooit had gezien. De rechtbank achtte het in het 
belang van het kind om haar ontstaansgeschiedenis te kennen.  
3421

 E. STEINER, “The Tensions between Legal, Biological an Social Conceptions of Parenthood in English Law”, in I. 
SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage, European Family Law Series nr. 

15, Antwerpen, Intersentia, 2007, (159) 170-175. 
3422

 [2001] 2 FLR 1190, at 1197; Zie ook: Re H and A (Paternity: Blood Tests) [2002] 1 FLR, 1145. Dit recht werd voor het 
eerst erkend zonder verwijzing naar het EVRM in de zaak-Re H (a minor) (blood tests: parental rights) [1997] Fam. 89, 107.  
3423

 Zoals een contact order: E. STEINER, “The Tensions between Legal, Biological and Social Conceptions of Parenthood in 
English Law” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage, European 

Family Law Series nr. 15, Antwerpen, Intersentia, 2007, (159) 171. 
3424

 M. VONK, Children and their parents. A comparative study of the legal position of children with regard to their 

intentional and biological parents in English and Dutch law in European Family Law Series nr. 20, Antwerpen, Intersentia, 
2007, 48 en de aldaar aangehaalde referenties; S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, 
Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 603. Die evolutie werd ingezet door twee uitspraken van de House of Lords S v 

McC&M; W v W [1972] AC 24, 42-5, 57-9 (HL). Zie ook BALCOMBE LJ in de zaak-In re F (A Minor) (Blood Tests: Parental 

Rights) [1993] Fam 314, 318 (CA). Deze trend is echter actueel. Tot voor kort werd in het Engelse recht o.a. aangenomen 
dat het wettelijke vaderschap niet afhangt van de relatie tussen vader en kind, maar van de status van zijn relatie met de 
moeder. Het recht was meer begaan met de bescherming van de schijn van wettigheid dan met het vaststellen van de 
waarheid omtrent een kind zijn genetisch vaderschap. Gevolg daarvan was dat de hoven en rechtbanken zeer 
terughoudend waren om een kind de status van wettig kind te ontnemen zonder het sterkst mogelijke bewijs (S. HARRIS-
SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 590-591 en de 
aldaar aangehaalde referenties; R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 
7e ed., 2009, 224). 
3425

 E. STEINER, “The Tensions between Legal, Biological an Social Conceptions of Parenthood in English Law” in I. 
SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage, European Family Law Series nr. 

15, Antwerpen, Intersentia, 2007, (159) 162 en de aldaar aangehaalde referenties en p. 167, nr. 10 (2) en de aldaar 
aangehaalde referenties. 
3426

 Re F (Paternity: Jurisdiction) [2007] EWCA Civ 873. 
3427

 J. HAUSER, “Chroniques. Personnes et droits de la famille", RTD civ. 2008, (268) 284-285 ; Vgl. A. BENABENT, Droit civil. 

Droit de la famille, Parijs, Editions Montchrestien, 2010, nr. 833.  
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een persoonlijk belang mag hebben, een psychologisch in het bijzonder, zonder rechtsgevolgen op 

het vlak van erfrecht te creëren.3428 Het Franse recht verbiedt actueel een genetisch onderzoek post 

mortem tenzij de betrokkene daartoe tijdens zijn leven heeft toegestemd (art. 16-11 C.Civ.). In de 

Belgische rechtsleer wordt in het licht van het arrest-Turnali van het EHRM bepleit dat ouder en kind 

een vordering kunnen instellen om door de bevoegde rechter zonder meer “voor recht” te laten 

zeggen dat zij biologisch van elkaar afstammen (Supra, nr. 944).  

2. Verhouding tot afstamming 

1067. In het Duitse recht werd met ingang van 1 april 2008 een vordering tot vaststelling van de 

natuurlijke afstamming (Abstammungsklärung) van een kind ingevoerd (§ 1598a BGB). Ter 

vaststelling van de natuurlijke afstamming van een kind kan de juridische vader van de moeder en 

het kind, de moeder van de juridische vader en het kind en het kind van beide ouders verlangen dat 

zij in een genetisch afstammingsonderzoek instemmen en zij de afname van een DNA-staal 

dulden.3429 De instemming kan op verzoek van één van hen worden vervangen door een rechterlijk 

bevel om de afname van een staal te dulden (§ 1598a (2) BGB). Met dit staal kan de aanvrager doen 

wat hij wil.3430 Wie in een genetisch afstammingsonderzoek heeft ingestemd en een genetisch staal 

heeft afgegeven, kan eisen van de verzoeker die een afstammingsonderzoek heeft laten uitvoeren, 

inzage te krijgen in het advies of de overhandiging van een afschrift vragen. Bij gebreke van 

overeenstemming oordeelt de familierechtbank (§ 1598a (4) BGB). 

 

De vordering tot vaststelling van het genetische ouderschap staat in het Duitse recht in beginsel los 

van de afstammingsvorderingen.3431 De gevolgen zijn louter psychologisch ingeval het onderzoek 

bevestigt dat de juridische vader ook de genetische vader is. Ontkracht daarentegen het onderzoek 

het vaderschap van de juridische vader, dan kan het betwist worden voor zover de andere 

                                                           
3428

 J. HAUSER, “Chroniques. Personnes et droits de la famille”, RTD civ. 2007, (85) 99-100 ; Vgl. F. GRANET-LAMBRECHTS, 
“Dispositions générales” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (546) 554, nr. 
211.52. De auteurs merken daarbij nog op dat dit aldus twee soorten van afstamming oplevert: één voor successierechten 
en één uit nieuwsgierigheid. Dit is niet evident, aangezien beide als onafscheidbaar van elkaar worden beschouwd. 
3429

 Komen aldus niet in aanmerking: broers, zussen, grootouders, de vermeende biologische vader (F. HELMS, “Das neue 
Verfahren zur Klärung der leiblichen Abstammung”, FamRZ 2008, (1033) 1033), enz. hoewel die ook belangen hierbij 
kunnen hebben (D. SCHWAB, “Abstammungsklärung – leicht gemacht. Oder: Neuer Dialog in der Familie”, FamRZ 2008, (23) 
23, bijvoorbeeld om te weten of iemand zijn volzus of halfzus is of grootvader zijn erfenis werkelijk in handen van zijn 
bloedverwant komt, enz.; zie ook F. HELMS, “Das neue Verfahren zur Klärung der leiblichen Abstammung”, FamRZ 2008, 
(1033) 1034). De procedure kan ook aangewend worden om het genetische moederschap na te gaan (D. SCHWAB, 
“Abstammungsklärung – leicht gemacht. Oder: Neuer Dialog in der Familie”, FamRZ 2008, (23) 24; F. HELMS, “Das neue 
Verfahren zur Klärung der leiblichen Abstammung”, FamRZ 2008, (1033) 1033; E. STOSSER, “Das neue Verfahren in 
Abstammungssachen nach dem FamFG”, FamRZ 2009, (923), 924). De ontvankelijkheid van deze vordering is niet 
afhankelijk van het bestaan van substantiële twijfel over de afstamming (D. SCHWAB, Familienrecht. 18 Auflage, München, 
Verlag C.H. Beck, 2010, 260, nr. 569) noch gelden er termijnen (D. SCHWAB, “Abstammungsklärung – leicht gemacht. Oder: 
Neuer Dialog in der Familie”, FamRZ 2008, (23) 23; F. HELMS, “Das neue Verfahren zur Klärung der leiblichen 
Abstammung”, FamRZ 2008, (1033) 1034) of is een aanvangsverdacht vereist (D. SCHWAB, “Abstammungsklärung – leicht 
gemacht. Oder: Neuer Dialog in der Familie”, FamRZ 2008, (23) 25; F. HELMS, “Das neue Verfahren zur Klärung der 
leiblichen Abstammung”, FamRZ 2008, (1033) 1034.. 
3430

 D. SCHWAB, “Abstammungsklärung – leicht gemacht. Oder: Neuer Dialog in der Familie”, FamRZ 2008, (23) 24. 
3431

 E. STOSSER, “Das neue Verfahren in Abstammungssachen nach dem FamFG”, FamRZ 2009, (923) 924; R. FRANK en T. 
HELMS, “Kritische Bemerkungen zum Regierungsentwurf eines “Gesetzes zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom 
Anfechtungsverfahren””, FamRZ 2007, (1277) 1278; B. HEIDERHOFF, “Die Vaterschaftsklärung und ihre Folgen – von der 
Vaterschaftsanfechtung zur Vaterschaftsbeendigung?”, FamRZ 2010, (8) 8. Het betreft geen afstammingsvordering. 
Hierdoor kan aldus opheldering omtrent de genetische afstamming gegeven worden zonder te raken aan de sociale banden 
die juridisch verankerd zijn. Daarmee is het Duitse recht zeer innoverend (R. FRANK en T. HELMS, “Kritische Bemerkungen 
zum Regierungsentwurf eines “Gesetzes zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren””, FamRZ 
2007, (1277) 1278).  
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voorwaarden daartoe vervuld zijn.3432 Eerder uitzonderlijk zal een juridische vader deze procedure 

louter aanwenden om na te gaan of hij wel de biologische vader is.3433  

Niettemin wordt de verjaringstermijn voor een vordering tot betwisting van de afstamming geschorst 

bij inleiding van deze procedure (§ 1600b (5) BGB). In de rechtsleer wordt er op gewezen dat in de 

regel de vader na opheldering van de afstamming overeenkomstig § 1598a BGB nog twee jaren heeft 

om zijn vaderschap te betwisten.3434 Deze interferentie wordt bekritiseerd omdat het afbreuk doet 

aan de stabiliteit in familierechtelijke betrekkingen en toelaat dat een beleefde sociale band in naam 

van de biologische werkelijkheid te allen tijde nog opgeheven kan worden.3435 Met de belangen van 

het kind wordt alsdan geen rekening gehouden.3436 De beschermingsmechanismen die de termijn en 

het aanvangsverdacht boden (Supra, nr. 1004), kunnen op deze manier omzeild worden.3437 Tevens 

wordt bekritiseerd dat de biologische vader nooit een beroep kan doen op deze procedure, zelfs niet 

ingeval er geen waarachtige sociale banden bestaan tussen de sociale vader en het kind.3438 De 

beperking bleek vooral ingegeven te zijn ter bescherming van het gezin waarin het kind opgroeit en 

ter voorkoming dat een derde partij zijn genetische band met het kind bevestigd ziet, terwijl hij 

verder alle ouderlijke verantwoordelijkheden overlaat aan een socio-affectieve vader eens deze niet 

meer in de positie verkeert om het vaderschap te betwisten.3439 Aangegeven wordt dat er geen 

                                                           
3432

 D. SCHWAB, Familienrecht. 18 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2010, nr. 571; B. HEIDERHOFF, “Die 
Vaterschaftsklärung und ihre Folgen – von der Vaterschaftsanfechtung zur Vaterschaftsbeendigung?”, FamRZ 2010, (8) 11. 
3433

 . R. FRANK en T. HELMS, “Kritische Bemerkungen zum Regierungsentwurf eines “Gesetzes zur Klärung der Vaterschaft 
unabhängig vom Anfechtungsverfahren””, FamRZ 2007, (1277) 1279. 
3434

 Aanvankelijk wilde de wetgever ook een § 1600b (7) BGB invoeren dat aan het kind en de vader een nieuwe termijn gaf 
na afloop van de procedure ex § 1598a BGB. Dit werd echter manifest strijdig geacht met de stabiliteit in familierechtelijke 
betrekkingen alsook met het gelijkheidsbeginsel (§ 3 I GG) omdat moeder en kind hier niet van konden genieten. Verder 
maakte het in sommige gevallen onmogelijk dat de biologische vader die een sociale band met het kind ontwikkelde het 
vaderschap nog betwistte.  
3435

 D. SCHWAB, “Abstammungsklärung – leicht gemacht. Oder: Neuer Dialog in der Familie”, FamRZ 2008, (23) 26; vgl. B. 
HEIDERHOFF, “Die Vaterschaftsklärung und ihre Folgen – von der Vaterschaftsanfechtung zur Vaterschaftsbeendigung?”, 
FamRZ 2010, (8) 11; R. FRANK en T. HELMS, “Kritische Bemerkungen zum Regierungsentwurf eines “Gesetzes zur Klärung 
der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren””, FamRZ 2007, (1277) 1279; vgl. B. HEIDERHOFF, “Die 
Vaterschaftsklärung und ihre Folgen – von der Vaterschaftsanfechtung zur Vaterschaftsbeendigung?”, FamRZ 2010, (8) 10; 
de auteur wijst er op dat er een aanvangsverdacht geëist wordt en dat de bewijslast daarvan hoog ligt. De juridische vader 
kan er op die manier in slagen de termijn van twee jaar om de afstamming aan te vechten te omzeilen. Vermoedens van 
niet-biologisch vaderschap volstaan immers niet. De afstammingsopheldering biedt hem een aanvangsverdacht; De 
rechtsleer wijst er ook op dat het slagen van deze vordering afhangt van de aanwezigheid van de ouders in Duitsland omdat 
er weinig tot geen andere rechtsstelsels zijn die dergelijke vordering kennen of toelaten: F. HELMS, “Das neue Verfahren zur 
Klärung der leiblichen Abstammung”, FamRZ 2008, (1033) 1034. 
3436

 B. HEIDERHOFF, “Die Vaterschaftsklärung und ihre Folgen – von der Vaterschaftsanfechtung zur 
Vaterschaftsbeendigung?”, FamRZ 2010, (8) 13. Verwezen wordt ook naar de rechtspraak van het BGH alwaar de gewezen 
juridische vader die zijn afstamming betwistte, werd toegelaten een onderhoudsregresvordering in te stellen tegen de 
biologische vader wiens afstamming niet werd vastgesteld: BGH, FamRZ 2008, 1424 ff. 
3437

 F. HELMS, “Das neue Verfahren zur Klärung der leiblichen Abstammung”, FamRZ 2008, (1033) 1036; Het ware 
eenvoudiger het ‘Anfangsverdacht’ op te heffen: R. FRANK en T. HELMS, “Kritische Bemerkungen zum Regierungsentwurf 
eines “Gesetzes zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren””, FamRZ 2007, (1277) 1280-1281. 
3438

 De biologische vader had evenzeer een vorderingsrecht op grond van diens persoonlijkheidsrecht moeten verkrijgen: T. 
HELMS, “Die Stellung des potenziellen biologischen Vaters im Abstammungsrecht”, FamRZ 2010, (1) 7-8; B. HEIDERHOFF, 
“Die Vaterschaftsklärung und ihre Folgen – von der Vaterschaftsanfechtung zur Vaterschaftsbeendigung?”, FamRZ 2010, (8) 
9; Enigszins genuanceerd wordt gesteld dat ingeval men het recht op kennis van de eigen afstamming ernstig neemt, de 
wetgever minstens een eigen vorderingsrecht voor de biologische vader had moeten inbouwen vanaf het tijdstip dat 
vaststaat dat de juridische vader niet de verwekker is van het kind, maar wegens het voortbestaan van een sociaal-familiale 
band tussen hem en het kind een betwistingsvordering door de biologische vader is uitgesloten. Dezelfde vraag rijst ook 
voor andere verwanten zoals de grootouders: R. FRANK en T. HELMS, “Kritische Bemerkungen zum Regierungsentwurf 
eines “Gesetzes zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren””, FamRZ 2007, (1277) 1279. 
3439

 HEIDERHOFF wijst hier op een paradox nu de biologische vader in vele gevallen helemaal geen mogelijkheid heeft om 
het vaderschap te betwisten en dus verantwoordelijkheid op te nemen. Het enige wat hem dan zou overblijven was precies 
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enkele reden bestaat om de biologische vader deze procedure te ontzeggen ingeval er geen 

waarachtige sociale banden bestaan tussen de sociale vader en het kind, minstens ingeval het belang 

van het kind daarmee niet geschaad wordt. Bovendien stimuleert het onwettige buitengerechtelijke 

DNA-testen. Voorts wordt de vraag opgeworpen of een private test wel altijd openlijk wordt 

gevraagd voor de rechtbank en niet in der minne buitengerechtelijk zal worden geregeld vooral in die 

gevallen waar er weinig onzekerheid bestaat. Om al die redenen wordt aangegeven dat het logischer 

ware geweest dat het kind zelf ook een recht om de biologische vader te identificeren had en de 

biologische vader in de procedure kon betrokken worden door het kind (en misschien de moeder) en 

zelf ook een procedure kon instellen ingeval dit het welzijn van het kind dient.3440 

 

Het gerecht stelt evenwel het verzoek uit ingeval en voor zolang de opheldering van de natuurlijke 

afstamming een aanzienlijk nadeel voor het welzijn van het kind zou veroorzaken die zelfs met 

inachtname van het belang van verzoeker voor het kind onaanvaardbaar is (§ 1598a (3) BGB).3441 

1068. Het Duitse recht gaat zelfs zo ver dat in sommige omstandigheden de moeder gedwongen 

kan worden de naam van de biologische vader bekent te maken (Supra, nr. 1063).  

 

In het Franse en Belgische recht valt identiteit en afstamming volledig samen. Naar Frans recht werd 

vanuit de vaststelling dat vele kinderen die geboren werden in de anonimiteit op zoek gingen naar 

hun geboortemoeder bij wet van 22 januari 20023442 een recht op toegang tot zijn geboortegegevens 

ingevoerd (art. 147-2 en 147-3 CASF). Het houdt evenwel geen absoluut recht op kennis van de 

identiteit van de geboortemoeder in. De moeder beschikt steeds over een vetorecht (art. 147-6 

CASF). De Franse wet van 2002 introduceerde aldus een omkeerbare anonimiteit. De wil van de 

moeder is daarbij doorslaggevend. Er gebeurt bij weigering geen belangenafweging door een 

onafhankelijke en onpartijdige instantie. In de rechtsleer wordt er op gewezen dat in het licht van de 

ontwikkelingen in de rechtspraak van het EHRM deze nieuwe wet wellicht nog andere wetgevende 

ontwikkelingen zal uitlokken.3443 

3. Adoptie 

                                                                                                                                                                                     
een vaststellingsvordering hetgeen de wet nu niet mogelijk maakt: B. HEIDERHOFF, “Die Vaterschaftsklärung und ihre 
Folgen – von der Vaterschaftsanfechtung zur Vaterschaftsbeendigung?”, FamRZ 2010, (8) 8-9. 
3440

 R.J. BLAUWHOFF, Foundational Facts, Relative Truths. A comparitive law study on children’s right to know their genetic 

origins in European Family Law Series nr. 25, Antwerpen, Intersentia, 2009, 284-287 en de aldaar aangehaalde referenties; 
Vgl. R. FRANK en T. HELMS, “Kritische Bemerkungen zum Regierungsentwurf eines “Gesetzes zur Klärung der Vaterschaft 
unabhängig vom Anfechtungsverfahren””, FamRZ 2007, (1277) 1278. 
3441

 Dit vereiste werd ingevoerd in navolging van het arrest van het Duitse Grondwettelijk Hof van 13 februari 2007. De 
bijzondere levensomstandigheden en ontwikkelingsfasen in welke een kind zich bevindt, kunnen wegens bijzonder gevaar 
voor het kinderwelzijn in een alleenstaand geval voor een bepaalde tijd rechtvaardigen af te zien van een 
afstammingsverduidelijking (F. HELMS, “Das neue Verfahren zur Klärung der leiblichen Abstammung”, FamRZ 2008, (1033) 
1036). De toets aan het belang van het kind is, gelet op de formulering, eerder marginaal (Vgl. B. HEIDERHOFF, “Die 
Vaterschaftsklärung und ihre Folgen – von der Vaterschaftsanfechtung zur Vaterschaftsbeendigung?”, FamRZ 2010, (8) 10). 
3442

 Wet van 22 januari 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat die op 10 januari 
2002 unaniem aangenomen werd door het Franse parlement (L 2002-93 ; Zie hierover meer : L. AZOUX BACRIE, “Accés à la 
connaissance des origines personnelles et médiation" in G. TEBOUL (ed.), Procréation et droits de l’enfant, Droit et Justice 
nr. 57, Brussel, Bruylant, 2004, (95) 97-101 ; S. MICHAUX, "L’accouchement sous X au regard de la Convention européenne 
des droits de l’homme et de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant", Rev. trim. dr. fam. 2005, (321) 322-
325). De wetgever trachtte met deze wet de procedure m.b.t. het onderzoek naar zijn geboorteouders te verbeteren 
zonder het beginsel van het recht op bevallen in de anonimiteit op de helling te plaatsen. 
3443

 A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions Montchrestien, 2010, nr. 816. 
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1069. Bij adoptie erkennen de bestudeerde rechtsstelsels over het algemeen het recht van het kind 

op opheldering van zijn herkomst.3444 Aanbevolen wordt dat adoptanten dit zo snel als mogelijk 

meedelen aan de geadopteerde.3445 De communicatie tussen adoptanten en oorspronkelijke ouders 

wordt aangemoedigd.3446 In het Duitse recht heeft het kind een recht op inzage in de geboorteakte 

vanaf de leeftijd van 16 jaar (§ 62 (1) PStG).3447 Ten aanzien van derden wordt daarentegen het 

adoptiegeheim (‘adoptiongeheimnis’) strikt gehandhaafd (§ 1758 BGB) ter voorkoming van 

onverwachte confrontaties tussen de in leven zijnde ouders die misschien op zoek zijn naar hun 

opgegeven kind en de adoptiefamilie.3448 

 

Het meerderjarige kind kan in het Engelse recht toegang krijgen tot zijn oorspronkelijke 

geboorteakte3449, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden.3450 Sections 56-65 van de Adoptions and 

Children Act 2002 bevatten een bijzondere regeling in het kader van het recht op identiteit bij 

adoptie voor de verkrijging van andere informatie dan de identiteit van de geboortemoeder, 

bijgehouden door de adoptiebureaus. De regeling omvat echter geen absoluut recht op kennis over 

de gegevens van de geboorteouders, maar laat een belangenafweging door de adoptiebureaus 

open.3451 Opgemerkt wordt dat dit in schril contrast staat met de hoger (Supra, nr. 1065) genoemde 

ontwikkelingen.3452 In de praktijk behoort de ontvangst van dergelijke informatie tot de discretionaire 

bevoegdheid van de adoptieouders.3453   

In het Belgische internationale adoptierecht is de bekendmaking van de identiteit van de 

oorspronkelijke ouders uitdrukkelijk geregeld. De wetgever zorgde er in het kader van het 

interlandelijke adoptierecht ter uitvoering van het Haags Adoptieverdrag voor dat identificerende en 

niet-identificerende gegevens omtrent de herkomst van een kind worden bewaard en door de 

betrokkene, overeenkomstig de Belgische wet, kunnen worden geconsulteerd (art. 368-6 BW). Uit 

het Haags Adoptieverdrag volgt evenwel niet dat het recht om zijn persoonlijke oorsprong te kennen 

                                                           
3444

 Duitse recht: BVerfG FamRZ 1989, 255, 257. 
3445

 Duitse recht: H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 
2007, 409, nr. 57. Uit het geadopteerde kind de wens om zijn biologische ouders te kennen, dan kan hem dit vrijwel nooit 
zonder schadelijke spanningen geweigerd worden (RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 1046 en 
de aldaar aangehaalde verwijzing). Deze informatieverstrekking hoeft niet noodzakelijk samen te vallen met de informatie 
over zijn oorspronkelijke familie (T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 1046). 
3446

 Duitsland: R. FRANK, “Brauchen wir Adoption? Rechtsvergleicende Überlegungen zu Notwendigkeit oder 
Zweckmässigkeit der Adoption”, FamRZ 2007, (1693) 1693 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. 
3447

 In de Duitse rechtsleer wordt aangegeven dat de grondslagen voor een volle adoptie in combinatie met de mogelijkheid 
tot een « Inkognitoadoption » (§ 1747 (2) BGB) vanuit sociaalwetenschappelijk en psychologisch standpunt steeds meer in 
twijfel wordt getrokken. Deze kritiek heeft geleid tot adopties waar het kind contacten blijft onderhouden met zijn 
oorspronkelijke familie. Dit houdt rekening met de omstandigheid dat het kind zijn identiteit ook vanuit zijn oorsprong 
bekijkt : H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2007, p. 
408, nr. 52 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. 
3448

 Zie ook § 62 PStG.  
3449

 Zie Adopted Children Register (Sec. 77 Adoption and Children Act 2002) en het Adoption Contact Register (Sec. 80 
Adoption and Children Act 2002). Eens het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, kan het een verzoek tot toegang tot de 
oorspronkelijke geboorteakte bij de Register-General (Sec. 79 (6) Adoption and Children Act 2002) of bij een adoptiebureau 
(adoptie na 30 december 2005) indienen (R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook Series, Londen, Sweet & 
Maxwell, 2009, ed. 7, 372). 
3450

 De Register-General kan weigeren en het adoptiebureau kan de rechtbank verzoeken om een order die verhindert dat 
er een afschrift van de oorspronkelijke geboorteakte wordt afgeleverd. De rechtbank kan dit enkel in uitzonderlijke 
omstandigheden bevelen (Sec. 60 (3) Adoption and Children Act 2002). 
3451

 Zie bijvoorbeeld: Gunn-Russo v Nugent Care Society and Secretary of State for Health, [2002] 1 FLR, 1. 
3452

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 947-
948. 
3453

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 948.  
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een fundamenteel recht voor het individu is. Het Belgische recht evolueert wel in die zin (Supra, nr. 

819). 

4. Medisch begeleide voortplanting 

1070. Steeds meer rechtsstelsels erkennen in het licht van het recht op identiteit de toegang tot 

(bepaalde) informatie van de natuurlijke ouders.3454 Naar Engels recht wordt het recht op identiteit 

bij medisch begeleide voortplanting verder omkaderd door de Human Fertilisation and Embryology 

Authority (Disclore of Donor Information) Regulation van 2004 en de HFEA 2008 die verder 

besproken wordt in hoofdstuk 4. In het Nederlandse recht wordt dit nader omkaderd door de Wet 

donorgegevens kunstmatige bevruchting die verder in hoofdstuk 4 wordt besproken.3455 In het Duitse 

recht geldt een grondwettelijk recht op identiteit. Medisch begeleide voortplanting doet hier geen 

afbreuk aan. 

 

In het Belgische recht werd uitdrukkelijk geopteerd voor de anonimiteit van het donorschap (art. 28, 

eerste lid en art. 57, eerste lid MBV-wet). Slechts medische informatie die betrekking heeft op de 

genetische ouders mag vrijgegeven worden.3456 Deze regeling is vergelijkbaar met het Franse recht 

(art. 16-8 C.Civ. en L 1244-6 CSP) waarover meer in hoofdstuk 4.  

1071. Bij de opmaak van de wet die aan een lesbisch paar toegang tot medische begeleide 

voortplanting en gelijke ouderrechten toekende in het Zweedse recht werd opgemerkt dat het 

beschikbare wetenschappelijk onderzoek over kinderen die opgroeien in een familie met 

homoseksuele volwassenen enkel geïnterpreteerd kan worden als het aanbieden aan kinderen van 

een goed opvoedingsmilieu. Een private behandeling leidt er daarenboven vaak toe dat de identiteit 

van de donor onbekend blijft hetgeen volgens Zweedse invalshoek strijdig is met het belang van het 

kind. Om die reden werd het recht op informatie over zijn biologische identiteit ingeschreven in de 

wet. Ingeval het kind voldoende maturiteit heeft, verkrijgt hij toegang tot de informatie over de 

donor die bewaard wordt in het ziekenhuis. De wet hecht echter, zoals in andere gevallen, enkel 

bescherming aan rechten ingeval medisch begeleide voortplanting plaatsvond in een openbaar 

ziekenhuis in Zweden.3457  

 

  

                                                           
3454

 Vgl. met de bevindingen van een ruimer rechtsvergelijkend onderzoek: I. SCHWENZER, “Tensions between Legal, 
Biological and Social Conceptions of Parentage” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social 

Conceptions of Parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (1) 24.  
3455

 In het licht van de toenemende erkenning van het recht op identiteit voorzien steeds meer Staten in een recht op 
toegang voor het kind in het dossier m.b.t. de gegevens van de donor: I. SCHWENZER, “Tensions between Legal, Biological 
and Social Conceptions of Parentage” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions Between Legal, Biological and Social Conceptions of 

Parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (1) 10.  
3456

 Zie uitgebreid T. WUYTS, “De afstamming na medisch begeleide voortplanting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. 
VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (289) 349-358. 
3457

 M. JANTERA-JAREBORG, “Sweden: Lesbian couples are entitled to assisted fertilization and to equal rights of 
parentage”, FamRZ 2006, (1329) 1330 en de aldaar aangehaalde verwijzingen.  
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HOOFDSTUK 2. SPANNINGSVELD TUSSEN DE FEITELIJKE OPVOEDER EN DE JURIDISCHE 

OPVOEDER 

 

Inleiding 

 

1072. In dit hoofdstuk wordt het evenwicht in de verdeling van ouderlijk gezag tussen de feitelijke 

opvoeder en de juridische opvoeder vanuit rechtsvergelijkend perspectief bestudeerd. Zoals 

vastgesteld in het vijfde hoofdstuk van deel I hanteert België momenteel het alles-of-niets-beginsel. 

De vraag rijst welke juridische rol er toebedeeld moet worden aan personen die reeds enige tijd de 

facto gezag uitoefenen over het kind buiten enige duurzame affectieve relatie met één van de 

juridische ouders om.  

 

In het Belgische recht is de jurisprudentiële rechtsfiguur van de materiële bewaring (blokkaderecht) 

ontwikkeld om toch enige rechtsbescherming te verlenen aan de band tussen de feitelijke opvoeder 

en het kind en dit vanuit het belang van het kind bij de continuïteit in zijn opvoeding en de stabiliteit 

in zijn opvoedingsmilieu. Het betreft echter een precaire rechtsfiguur. Noch de 

toepassingsvoorwaarden noch de concrete gevolgen zijn duidelijk (Supra, nr. 446 e.v.). De vraag rijst 

dan ook of gezag uitsluitend moet toekomen aan personen met een afstammingsband. Kunnen 

(bepaalde) componenten van juridisch gezag niet (tijdelijk) worden gevestigd in hoofde van de 

feitelijke opvoeders?  

In hoofdstuk 5 van het tweede deel werd vastgesteld dat het Belgische recht voor de uitdaging staat 

om minstens het blokkaderecht juridisch te verankeren en aanpassingen door te voeren in het licht 

van het IVRK. Verder nodigt het uit om de juridische rol van derden in de opvoeding te herbekijken 

en dienaangaande een statuut voor pleegouders uit te werken.  

Concreet wordt in dit hoofdstuk een aantal specifieke rechtsfiguren voor pleegouders ontwikkeld in 

Duitsland, Frankrijk, Nederland en Engeland bestudeerd. De output van dit hoofdstuk zijn 

alternatieve oplossingen m.b.t. verhouding tussen de feitelijke en de juridische opvoeder.  

Afdeling 1. Blokkaderecht 

 

1073. Het Duitse (“Verbleibensanordnung”) en het Nederlandse3458 (“blokkaderecht”) recht kennen 

een blokkaderecht toe aan pleegouders (resp. § 1632 (4) BGB en art. 1:253s, eerste lid BW3459). In het 

Belgische recht bestaat een vergelijkbare jurisprudentiële rechtsfiguur van de materiële bewaring. 

Deze rechtsfiguur is echter zeer precair zowel wat de toepassingsvoorwaarden als de gevolgen 

betreft (Supra, deel I, hoofdstuk 2, nr. 446).  

 

1074. Het blokkaderecht wordt in het Duitse3460 en Nederlandse3461 recht als een sterke inbreuk op 

de ouderrechten beschouwd. Het beperkt het recht van de ouders om de afgifte van het kind te 

                                                           
3458

 In de praktijk blijkt het blokkaderecht echter zelden uitgeoefend te worden wat echter niet uitsluit dat louter het 
bestaan ervan effect heeft (C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 

Personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 695). 
3459

 Gelijkaardige bepalingen ter versterking van de positie van de pleegouder bestaan bij voogdij (zie art. 1:299a en 1:336a 

BW).  
3460

 BverfG 22 augustus 2000, FamRZ 2000, 1489. Naar Duits recht is het zelfs de sterkst voorstelbare inbreuk op het 
ouderrecht. Ook in de verhouding van de pleegouders tot de ouder die geen drager is van ouderlijk gezag is art. 6 GG van 
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eisen (zie § 1632 (1)3462 t.e.m. (3) BGB en art. 1:253s BW3463). Om die reden kan deze inbreuk enkel 

gerechtvaardigd worden omwille van dwingende gronden m.b.t. het belang van het kind.3464 Er wordt 

daarbij uitgegaan van de vaststelling dat het belang van het kind erbij gediend is dat het niet bruusk 

van de personen met wie het een feitelijke ouder-kindrelatie heeft opgebouwd, wordt 

onttrokken.3465 Dit kan psychologische schade toebrengen.3466 Het gevaar of de verwaarlozing van de 

belangen van het kind is daarbij de maatstaf.3467 Elementen die bij de beoordeling worden betrokken 

zijn o.m. de duur van de pleegtijd, de leeftijd van het kind, de pleegouderlijke toewijding3468 en de 

opvoedingsbekwaamheid van de ouders.3469 Omgekeerd wordt erkend dat het belang van het kind 

                                                                                                                                                                                     
belang. De buitenhuwelijkse vader verkrijgt na overlijden van de moeder die alleen drager was van het ouderlijk gezag (§ 
1626a BGB) slechts het ouderlijk gezag ingeval dit in het belang van het kind is (§ 1680 (2) BGB). Dit positieve 
welzijnscriterium wordt ook vanuit deze invalshoek bekritiseerd (G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, 
München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, p. 842, nr. 21). 
3461

 P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, 
Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 369. 
De rechtspositie van de pleegouders werd in ieder geval belangrijk versterkt (S.F.M. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-
BRAND, Compendium Personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 2009, 225). 
3462

 Zie BVerfG 13 januari 2010, 1 BvR 2919/09, FamRZ 2010, 353.  
3463

 M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5
de

 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 
347.  
3464

 Duitse recht: BayObLG 2 juni 1987, NJW 1988, 2381. Bij de afweging van het ouderrecht, de grondrechten van de 
pleegouders (art. 6 I en III GG) en de grondrechtpositie van het pleegkind (art. 2 I (1) GG) is het welzijn van het kind 
doorslaggevend (T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 1001 en de aldaar aangehaalde 
verwijzingen; U. WANITZEK, “Die Rechtsprechung zum Recht der elterlichen Sorge und des Umgangs seit 2006”, FamRZ 
2008, (933) 939 en de aldaar aangehaalde verwijzingen). 
3465

 In het Nederlandse recht: het belang van het kind is gelegen in zoveel mogelijk continuïteit in de verzorging en de 
opvoeding: P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-
KUIPER, Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 
5, 369. Het waken over dit belang behoort tot de verzorging en opvoeding die pleegouders op zich hebben genomen (C. 
ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 693). 
3466

 Het Duitse Grondwettelijk Hof erkent dat de pleegverhouding beschermd wordt door art. 6 I en II GG (BVerfG 12 
oktober 1988, BVerfGE 79, 51 en FamRZ 1989, 31). De Duitse wetgever erkent dat de ontrekking van het kind uit zijn sociaal 
vertrouwde familiale gemeenschap een potentieel gevaar met zich meebrengt dat een zorgvuldige risicoafweging vereist 
(G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 671, nr. 52 en de aldaar 
aangehaalde referenties). 
3467

 Duitse recht: de lat ligt zo als in § 1666 en 1666a BGB (T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 
2008, 1001; G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 841; Zie ook U. 
WANITZEK, “Die Rechtsprechung zum Recht der elterlichen Sorge und des Umgangs im Jahr 2009”, FamRZ 2010, (1381) 
1385 en de aldaar aangehaalde rechtspraak). De afgifte aan de ouders dient niet het welzijn van het kind te dienen (G. 
COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 671, nr. 52). Sommige rechtspraak 
plaatst het verblijfsbevel tegenover de ontzetting uit het ouderlijk gezag. Een maatregel als bedoeld in § 1666 BGB zou 
enkel getroffen kunnen worden ingeval het verblijfsbevel niet geëigend of niet toereikend is om het bestaande gevaar voor 
het welzijn van het kind af te wenden, in het bijzonder ingeval dit gevaar enkel afgewend kan worden door permanent 
verblijf in het pleeggezin (OLG Hamm 20 mei 2010, II-2 UF 280/09, FamRZ 2010, 2083; zie ook: U. WANITZEK, “Die 
Rechtsprechung zum Recht der elterlichen Sorge und des Umgangs im Jahr 2010”, FamRZ 2011, (1195) 1199); Nederlandse 
recht: Indien de pleegouders weigeren om het kind af te staan, kunnen de ouders verzoeken dat die toestemming door de 
rechtbank wordt vervangen. Het verzoek wordt slechts afgewezen, indien gegronde vrees bestaat dat bij de inwilliging de 
belangen van het kind zouden worden verwaarloosd (art. 1:253s, tweede lid BW). De regeling laat de rechter tevens ruimte 
om de nodige aandacht aan het belang van het kind te geven (C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van 

het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 695). Tegen de beslissing staat geen 
hoger beroep open (art. 807 onder c Rv). 
3468

 Hoe groter die is, des te groter het kinderwelzijn geraakt is bij de terugkeer: T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, 
C.F. Müller Verlag, 2008, 1001. 
3469

 H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht. 28 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 
2007, p. 394, nr. 15 en de aldaar aangehaalde verwijzingen; zie ook BverfG 31 maart 2010, 1 BvR 2910/09, FamRZ 2010, 865 
alwaar het Hof keek naar het risico op nieuwe mishandelingen in de oorspronkelijke familie en de psychologische storingen 
die de scheiding van het kind met zijn pleegouders kan veroorzaken; en voorts U. WANITZEK, “Die Rechtsprechung zum 
Recht der elterlichen Sorge und des Umgangs im Jahr 2010”, FamRZ 2011, (1195) 1199. 
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het beste gediend is met de opvoeding bij zijn natuurlijke ouders.3470 Om die reden wordt het 

blokkaderecht als een overgangsmaatregel3471 beschouwd die, in combinatie met andere 

maatregelen zoals een (uitgebreid) omgangsrecht3472 voor de ouders, een geleidelijke terugkeer naar 

de thuissituatie kan bewerkstelligen.3473 Hierdoor onderscheidt het zich van adoptie.3474 Aangezien 

het om een overgangsregeling handelt, kan het voortdurende verblijf van het kind in zijn pleeggezin 

of bij zijn pleegpersoon in geval van verzet door de dragers van ouderlijk gezag enkel door 

onttrekking van minstens het recht te bepalen waar het kind verblijft en dit over te dragen op hetzij 

de pleegouders of de pleegpersoon hetzij een neutrale derde zoals een toegevoegde pleegpersoon (§ 

1909 I BGB) veilig gesteld worden.3475 

 

1075. Voor de toepassing van het blokkaderecht is naar Duits recht vereist dat het kind lange 

tijd3476 bij zijn pleegpersoon of in het pleeggezin verblijft. Het Duitse recht vereist daarmee een 

beoordeling in concreto3477 of de pleegsituatie enige tijd heeft geduurd waardoor er sociale 

banden3478 tussen het kind en zijn pleegpersoon resp. pleeggezin en de leefomgeving zijn ontstaan. 

De pleegverhouding ontstaat van zodra het kind daadwerkelijk werd ondergebracht in een 

pleeggezin.3479 Het Nederlandse recht hanteert daarentegen een absolute maatstaf, nl. gedurende 

ten minste één jaar verzorgd en opgevoed worden gecombineerd met een beoordeling in concreto, 

nl. door een of meer anderen dan de ouders die het gezag uitoefenen3480 als behorende tot het 

gezin.3481  

                                                           
3470

 M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5
de

 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 
348. 
3471

 Duitse recht: T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 998 met verwijzing naar de zaak-
Kutzner van het EHRM. Reeds vanaf de plaatsing moet gewerkt worden aan een terugkeer naar het oorspronkelijke gezin. 
De plaatsing moet afgewogen worden tegen het welzijn van het kind (BVerfG 25 november 2003, BverfGK 2, 144 en FamRZ 
2004, 771; OLG Karlsruhe 19 december 2003, FamRZ 2004, 722). 
3472

 Naar Duits recht is dit bijzonder omkaderd, zie Infra en §§ 1684-1685 BGB). 
3473

 T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 1002 met verwijzing naar BayOblG NJW 1984, 2168.; 
Vgl. G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 841, nr. 19. 
3474

 H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht. 28 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 
2007, 391. 
3475

 S. MOTZER, “Die Rechtsprechung zur Elterlichen Sorge und zum Umgangsrecht seit 2004”, FamRZ 2006, (73) 75 en de 
aldaar aangehaalde verwijzingen. 
3476

 Zie bv. U. WANITZEK, “Die Rechtsprechung zum Recht der elterlichen Sorge und des Umgangs im Jahr 2009”, FamRZ 
2010, (1381) 1386 en de verwijzing naar OLG Köln 6 november 2008 – 10 UF 214/07, FamRZ 2009, 989; in casu 2 jaren en 
dit op zeer jonge leeftijd.  
3477

 Pleegzorg (Familienpflege) wordt in het Duitse recht niet gedefinieerd. Het begrip is volledig op de feitelijke situatie 
geöriënteerd (G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 840, nr. 15.; H.C.A. 
LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht. 28 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2007, 391). 
3478

 Het kind moet buiten het ouderlijk huis door minstens één pleegpersoon in familiale betrekkingen zoals bij de 
uitoefening van het ouderlijk gezag worden verzorgd (T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 
996 met verwijzing naar o.m. BayOblLGZ 1984, 98; Zie ook U. WANITZEK, “Die Rechtsprechung zum Recht der elterlichen 
Sorge und des Umgangs im Jahr 2009”, FamRZ 2010, (1381) 1386 en de aldaar aangehaalde verwijzing naar OLG Köln 3 april 
2008 – 14 UF 72/07, juris). 
3479

 H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht. 28 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 
2007, 392. 
3480

 Vanuit de ratio van de regeling wordt aangenomen dat onder ‘ander’ ook een ouder die het gezag niet uitoefent 
verstaan kan worden: C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 

Personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 693-694. 
3481

 Er is daarbij geen beperking in de relatie tussen degenen die het kind verzorgen en opvoeden in de wettekst begrepen. 
De enige maatstaf is of er een situatie is waarin een of meer personen de verzorging en opvoeding van een kind op zich 
hebben genomen met zodanige warmte, liefde, zorg en aandacht dat er van een gezin sprake is. Dit is een feitelijke 
beoordeling: C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en 

familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 694; Vgl. M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en 

Commentaar, 5
de

 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 347. 
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De wijze waarop de pleegzorgsituatie is totstandgekomen is vanuit familierechtelijk oogpunt naar 

Duits recht irrelevant.3482 Naar Nederlands recht werkt het blokkaderecht enkel ingeval de ouders die 

het gezag over het kind uitoefenen hebben ingestemd met de plaatsing.3483  

De opvang dient te gebeuren door andere personen dan de ouder(s) die het ouderlijk gezag 

uitoefenen. De regeling is in elk geval van toepassing ongeacht of het kind door één persoon of in 

een gezin werd opgevangen.3484 

Ten slotte moeten de ouders die het ouderlijk gezag uitoefenen de afgifte van kind eisen. Naar Duits 

recht (§ 1632 (4) BGB) kan de familierechtbank dan ambtshalve of op verzoek van de pleegpersoon 

beslissen dat het kind bij de pleegpersoon verblijft (‘Bleibeanordnung’). Naar Nederlands recht 

kunnen ouder(s) die het ouderlijk gezag uitoefenen slechts met instemming van de pleegouders een 

wijziging in het verblijf van het kind brengen (art. 1:253s, eerste lid BW). Bij weigering kunnen de 

ouder(s) die het ouderlijk uitoefenen zich wenden tot de rechtbank die een vervangende instemming 

kan verlenen (art. 1:253s, tweede lid BW). Tegen een (voorgenomen) wijziging zonder toestemming 

kunnen de pleegouders ex art. 3:296 j° 6:162 BW (onrechtmatige daad) een voorziening in kort 

geding inleiden (afgifte van het kind).3485 Zij kunnen ook de ontzetting van het ouderlijk gezag 

vorderen op grond van art. 1:269, eerste lid, e BW. Van het blokkaderecht kan geen afstand gedaan 

worden bij overeenkomst.3486 

1076. De blokkering duurt naar Duits recht indien en zolang het welzijn van het kind door de 

onttrekking in gevaar wordt gebracht (§ 1632 (4) BGB).3487 Er is daarbij geen maximale duurtijd 

bepaald. Enerzijds is het welzijn van het kind al sterk getroffen ingeval het meer dan één jaar bij zijn 

pleegouders heeft geleefd. Anderzijds mag de regeling geen consolidatie van de situatie met zich 

meebrengen. Voorrang moet gegeven worden aan de terugkeer.3488 De Grondwettelijke positie van 

de ouders is sterker.3489 Het doel is een flexibele oplossing te bieden die een geleidelijke overgang 

naar de thuissituatie bewerkstelligt.3490 Telkens moet in concreto onderzocht worden of de 

                                                           
3482

 FINGER, “§ 1688” in D. SCHWAB (ed.), Münchener Kommentar Bürgerliches Gesetzbuch. Familienrecht II. Band 8, SGB 
VIII, 5

de
 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2008, 1243. Het doel van de bepalingen is immers de problemen waarmee het 

pleeggezin de facto te kampen heeft juridisch aan te pakken evenals de getroffenheid van het welzijn van het kind door de 
daadwerkelijke integratie en de levensomstandigheden in het pleeggezin (T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. 
Müller Verlag, 2008, 996). 
3483

 De termijn vangt dus pas aan op het tijdstip waarop de ouders die het gezag over het kind uitoefenen hebben 
ingestemd ook al verblijft het reeds voordien in het pleeggezin: C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van 

het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 694. 
3484

 Het Duitse recht hanteert het begrip “Pflegeperson”. Daarmee wordt verduidelijkt dat pleegzorg zowel door één 
persoon als door twee personen kan gebeuren. Om die reden hanteert de Duitse wet niet het begrip ‘Pflegeeltern’: T. 
RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 996, voetnoot 1.  
3485

 M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5
de

 druk, Deventer, Kluwer, 2008, 
347. 
3486

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 694-695. 
3487

 D. SCHWAB, Familienrecht, 18
de

 Auflage, München, Verlag C.H.Beck, 2010, nr. 668. 
3488

 T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 1002; G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. 
Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 671. 
3489

 H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht. 28 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 
2007, 394, nr. 15 met verwijzing naar BverfGE 68, 176, 187f. 
3490

 BVerfG 17 oktober 1984, BverfGE 68, 176; FamRZ 1985, 39 en NJW 1985, 423; zie bijvoorbeeld OLG Naumberg 18 
oktober 2006, FamRZ 2007, 1351 alwaar de moeder ontzet was uit het ouderlijk gezag en het kind bij de grootouders langs 
vaderszijde werd grootgebracht. De rechtbank oordeelde in voornoemd vonnis dat de gronden voor de ontzetting niet 
meer voortbestaan, maar dat het kind bij zijn grootouder moet blijven alwaar het ter voorbereiding van zijn geleidelijke 
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onttrekking uit de zorg door de pleegpersoon of het pleeggezin het kind in gevaar zou brengen. Er 

wordt daarbij een onderscheid gemaakt afhankelijk of de ouders het verzoek indienen om het kind 

zelf verder op te voeden of slechts om de opvoeding aan een ander pleeggezin over te laten.3491 Zelfs 

indien de ouders het kind verder willen opvoeden, moet ernstig nagegaan worden of bij de afgifte de 

mogelijk totstandgekomen banden psychisch veranderd kunnen worden, in het bijzonder ingeval de 

pleegverhouding reeds op zeer jonge leeftijd tot stand kwam en tot een feitelijke ouder-kindrelatie 

ontwikkeld is. Daarbij is niet relevant hoe de pleegverhouding tot stand is gekomen. Uit de tot dan 

toe durende pleegverhouding kan volgen dat een onttrekking uit het pleeggezin het welzijn van het 

kind in gevaar zou kunnen brengen.3492 Ingeval het kind geplaatst werd (cf. § 1666 en 1666a BGB), 

moeten de eisen van § 1696 (2) BGB vervuld zijn opdat het kan terugkeren naar het oorspronkelijke 

gezin. De plaatsingsmaatregel kan beëindigd worden ingeval het gevaar voor het welzijn van het kind 

niet meer bestaat. Verder moet ook, afhankelijk van de duur van de pleegtijd, een verblijfs- en 

milieuwissel van het kind te vergen zijn.3493 

 

In het Nederlandse recht is het blokkaderecht beperkt in duur tot uiterlijk zes maanden na afwijzing 

van het verzoek tot vervangende instemming. Tijdens deze periode kunnen de pleegouders wel 

verzoeken om de ontheffing van de ouders uit het gezag (art. 1:267, tweede lid BW). In dat geval 

blijft de beschikking gelden totdat op het verzoek bij gewijsde is beslist (art. 1:253s, derde lid BW). 

Dit verzoek wordt ingewilligd ingeval een voortzetting van de maatregel noodzakelijk is en bij 

terugkeer naar de ouder ernstig nadeel voor het kind gevreesd moet worden (art. 268, tweede lid, d 

BW). Ontheffing is gestoeld op ongeschiktheid of onmacht om de ouderlijke plicht tot verzorging en 

opvoeding te vervullen (art. 1:266 BW). Hierdoor kunnen de pleegouders tot voogd aangewezen 

worden (art. 1:275, derde lid BW). Een verlenging van de termijn is niet mogelijk omdat deze te zeer 

zou gaan in de richting van een feitelijke ontheffing van de ouders.3494 

Afdeling 2. Toekenning van bevoegdheden 

§ 1. Van rechtswege 

A. Kleines Sorgerecht 

1077. In het Duitse recht (§ 1688 (1) BGB) komt, ingeval het kind gedurende langere tijd in het 

pleeggezin leeft, aan de pleegpersoon of pleegpersonen de bevoegdheid toe om te beslissen in een 

                                                                                                                                                                                     
terugkeer een uitgebreid omgangsrecht ingericht werd; OLG Brandenburg 19 mei 2008, FamRZ 2009, 61, in casu vaardigde 
de rechtbank, in het belang van een vierjarig kind dat reeds lange tijd in een pleeggezin had geleefd, een in tijd 
onbegrensde Bleibeanordnung uit met een omgangsregeling voor de natuurlijke moeder en dit met het oog het kind 
geleidelijk aan terug te integreren in zijn oorspronkelijke familie met het oog op de terugkeer op een later tijdstip.  
3491

 In het laatste geval kan de afgifte enkel bevolen worden ingeval met voldoende zekerheid een gevaar voor het 
lichamelijke, psychologische of geestelijk welzijn van het kind voorkomen kan worden (BVerfG 14 april 1987, BverfGE 75, 
201 en FamRZ 1987, 786). De reden is dat in dit geval er geen afweging gebeurt t.a.v. het grondwettelijke recht van de 
ouders (T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 1002 en de aldaar aangehaalde referenties). De 
risicogrens is in het algemeen verder te trekken ingeval de ouders of een ouder opnieuw zelf de zorg over het kind wil 
overnemen (U. WANITZEK, “Die Rechtsprechung zum Recht der elterlichen Sorge und des Umgangs im Jahr 2009”, FamRZ 
2010, (1381) 1385 en de aldaar aangehaalde rechtspraak).  
3492

 BVerfG 17 oktober 1984, BVerfGE 68, 176 en FamRZ 1985, 39 en NJW 1985, 423; Zie D. SCHWAB, Familienrecht, 18
de

 
Auflage, München, Verlag C.H.Beck, 2010, nr. 669. 
3493

 H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht. 28 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 
2007, p. 394, nr. 16.  
3494

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 696; M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5

de
 druk, 

Deventer, Kluwer, 2008, 348. 
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aantal aangelegenheden (‘Kleines Sorgerecht’). Een vergelijkbare regeling kan niet teruggevonden 

worden in de andere bestudeerde rechtsstelsels. 

 

1078. De regeling beoogt aan de pleegouders duidelijke bevoegdheden te geven.3495 Vastgesteld 

werd dat in eender welke pleegzorgsituatie het gezag van de ouders de facto beperkt werd en het 

pleeggezin daarentegen de facto moet instaan voor alle aan de dagelijkse zorg verbonden 

beslissingen en rechtshandelingen en nood heeft aan de bevoegdheid om deze ook juridisch uit te 

oefenen.3496 De regeling beoogt het welzijn van het kind te dienen zoals ook blijkt uit het criterium 

tot beperking of uitsluiting (§ 1688 (3) BGB in fine BGB).  

 

1079. Hoe de pleegsituatie is tot standgekomen speelt geen rol. De pleegverhouding ontstaat van 

zodra het kind daadwerkelijk werd ondergebracht in het pleeggezin.3497 Onder ‘langere tijd’ wordt 

opnieuw het ontstaan van sociale banden bedoeld (Supra, nr. 1075).  

 

Het betreft in beginsel een vrijwillige regeling. De drager van ouderlijk gezag kan deze bevoegdheden 

uitdrukkelijk uitsluiten ingeval hij anders verklaart (§ 1688 (3) BGB). De enige uitzondering die hierop 

bestaat is het geval waarin het kind werd geplaatst in een pleeggezin door een rechterlijke beslissing 

(§ 1666 en § 1666a BGB). In dat geval is enkel de familierechtbank bevoegd om dit te doen (zie 

volgend nr.).  

1080. De pleegouder(s) word(t)(en) bevoegd om te beslissen in dagdagelijkse aangelegenheden 

evenals de drager van ouderlijk gezag in dergelijke aangelegenheden te vertegenwoordigen. Verder 

zijn zij bevoegd om de inkomsten uit arbeid van het kind te beheren alsook de bijdragen voor het 

kind in te vorderen en te beheren (§ 1688 (1) BGB). Bovendien zijn ook de bepalingen inzake het 

noodvertegenwoordigingsrecht van overeenkomstige toepassing (§ 1629 (1) BGB). Verder wordt de 

pleegpersoon gelijkgesteld met een persoon die in het kader van hulp overeenkomstig de §§ 34, 35 

en 35a (1)-(2) van het achtste boek van het Sociaal Wetboek (Sozialgesetzbuch) de opvoeding en 

vertegenwoordiging van het kind heeft overgenomen (§ 1688 (2) BGB). Onduidelijkheid bestaat over 

de vraag of de wet eigen bevoegdheden toekent aan de pleegouder of deze slechts handelt op grond 

van een wettelijk vermoede instemming van de dragers van ouderlijk gezag.3498 De bevoegdheid over 

fundamentele beslissingen blijft in ieder geval bij de ouders (§ 1687 (1) BGB).  

 

De drager van ouderlijk gezag kan bij een vrijwillige plaatsing deze bevoegdheden uitdrukkelijk 

uitsluiten ingeval hij iets anders verklaart (§ 1688 (3) BGB); hij kan de pleegouder(s) ook steeds 

verdergaande bevoegdheden op herroepbare wijze toekennen.3499 Dit gebeurt op grond van § 1630 

(3) BGB.3500  

                                                           
3495

 T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 1000. 
3496

 FINGER, “§ 1688” in D. SCHWAB (ed.), Münchener Kommentar Bürgerliches Gesetzbuch. Familienrecht II. Band 8, SGB 
VIII, 5

de
 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2008, 1242. 

3497
 H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht. 28 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 

2007, 392. 
3498

 D. SCHWAB, Familienrecht, 18
de

 Auflage, München, Verlag C.H.Beck, 2010, nr. 667. Bepalend is het al dan niet 
gedwongen karakter van de plaatsing (§§ 1688 (3) en (4) BGB).  
3499

 G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 841, nr. 17. 
3500

 FINGER, “§ 1688” in D. SCHWAB (ed.), Münchener Kommentar Bürgerliches Gesetzbuch. Familienrecht II. Band 8, SGB 
VIII, 5

de
 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2008, 1245. 
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De familierechtbank kan deze bevoegdheden te allen tijde beperken of uitsluiten ingeval dit 

bevorderlijk is voor het welzijn van het kind (§ 1688 (3) in fine BGB).3501 Daarbij dient de rechtbank 

rekening te houden met de rechten van de pleegouders ingeval reeds een sociaal-familiale band is 

ontstaan.3502 Ingeval het kind op grond van een rechterlijke beslissing overeenkomstig § 1632 (4) of § 

1682 BGB werd geplaatst, kan enkel de familierechtbank de toegekende bevoegdheden beperken of 

uitsluiten (§ 1688 (4) BGB). 

B. Rechtspositie derde zonder ouderlijke verantwoordelijkheden  

1081. In het Engelse recht is het, zoals in alle andere bestudeerde rechtsstelsels, niet toegelaten 

dat personen die drager zijn van ouderlijke verantwoordelijkheden over een kind deze overlaten of 

overdragen op een ander. Wel kunnen deze personen een regeling treffen waarmee sommige of alle 

ouderlijke verantwoordelijkheden worden uitgevoerd door één of meerdere personen die in hun 

naam handelen (Sec. 2 (9) Children Act 1989). Hiermee worden geen ouderlijke 

verantwoordelijkheden overgedragen.3503 Deze derde kan een persoon zijn die reeds drager is van 

ouderlijke verantwoordelijkheden of een persoon die geen drager is van ouderlijke 

verantwoordelijkheden zoals een leerkracht.3504 

 

1082. De rechtspositie van deze derde die belast wordt met de uitvoering van ouderlijke 

verantwoordelijkheden wordt bepaald door Sec. 3 (5) Children Act 1989. Luidens voornoemde 

bepaling mag een persoon die geen ouderlijke verantwoordelijkheden heeft over een bepaald kind, 

maar er wel voor zorgt, enkel doen wat redelijk is in alle omstandigheden van de zaak om het welzijn 

van het kind veilig te stellen of te bevorderen. Aangenomen wordt dat dit bij korte zorg o.a. het 

treffen van dringende noodzakelijke beslissingen betreft (bv. medische behandeling)3505 en bij 

langere tijd van verzorging het ook handelt om beslissingen die een impact hebben op langere 

termijn (bv. religie en opvoeding).3506  

 

Het is bovendien niet uitgesloten dat een derde met toelating van de rechtbank een beslissing van de 

rechtbank uitlokt (‘specific issue order’) die aanwijzingen bevat met tot doel een specifieke vraag die 

rijst of kan rijzen, m.b.t. eender welk aspect van ouderlijke verantwoordelijkheden voor een kind te 

beantwoorden (Sec. 8  (1) Children Act 1989). Er hoeft daarvoor zelfs geen geschil te zijn.  

§ 2. Krachtens rechterlijke beslissing 

A. Overdracht van de uitoefening van ouderlijk gezag  

1083. Naar Duits (§ 1630 BGB) en Frans recht3507 (art. 377, eerste lid C.Civ.3508) kunnen 

bestanddelen van het ouderlijk gezag tot zelfs heel het ouderlijk gezag overgedragen worden op een 

                                                           
3501

 In de rechtsleer wordt betreurd dat § 1666 BGB (gevaarnotie) hier niet van toepassing is zodat het welzijn van het kind 
anders beoordeeld moet worden (G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 
841, nr. 18). 
3502

 G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 841, nr. 19. 
3503

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2007, 803. 
3504

 M. FREEMAN, Understanding Family Law, London, Sweet & Maxwell, 2007, 206. 
3505

 Zoals bijvoorbeeld na een ongeluk: M. FREEMAN, Understanding Family Law, London, Sweet & Maxwell, 2007, 206. 
3506

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 712-
713. 
3507

 Dit systeem werd bij wet van 4 maart 2002 aanzienlijk vereenvoudigd: A. GOUTTENOIRE, “Autorité parentale” in P. 
MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (772) 821, nr. 232.360. 
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derde. Een vergelijkbare regeling is terug te vinden in het Belgische recht in de rechtsfiguur van de 

pleegvoogdij (Supra, nr. 393). Deze regeling verschilt echter grondig met de regelingen in het Franse 

en Duitse recht wat de beschikkingsvrijheid en het plechtige karakter betreft.  

 

1. Vrijwillige overdracht 

1084. Naar Duits recht (§ 1630 (3) BGB) kan de familierechtbank op verzoek van een ouder of een 

pleegpersoon bevoegdheden van ouderlijk gezag op de pleegpersoon overdragen ingeval de ouders 

het kind voor langere tijd in een pleeggezin plaatsen.3509 In het Franse recht kunnen de vader en de 

moeder samen of afzonderlijk, ingeval de omstandigheden het eisen, de rechter3510 vatten met het 

oog op de gehele of gedeeltelijke overdracht van de uitoefening van hun ouderlijk gezag aan een 

derde, lid van de familie, vertrouwenswaardige naaste, erkende onthaalinstelling of departementele 

dienst voor sociale hulp aan kinderen (art. 377, eerste lid C.Civ.). De bevoegdheden kunnen zowel op 

één persoon als op een paar overgedragen worden.3511 Naar Belgisch recht wordt een authentieke 

overeenkomst inzake pleegvoogdij aan de jeugdrechtbank ter bekrachtiging voorgelegd (art. 475ter 

BW). Onduidelijk is of ook een (echt)paar aangesteld kan worden tot pleegvoogd (Supra, nr. 398).  

 

1085. De regeling is ingegeven door de eisen van de leefomstandigheden van het kind.3512
 Het 

belang van het kind vormt het perspectief van waaruit de regeling vertrekt.3513
 Er kunnen maar 

bevoegdheden overgedragen worden in zoverre dit het belang van het kind dient. Ook de Belgische 

regelgeving vertrekt vanuit deze ratio en dit perspectief (Supra, nr. 393). 

 

1086. Wat de grondslagen betreft zijn er wel belangrijke verschillen tussen de bestudeerde 

rechtsstelsels op te merken.  

 

In het Duitse recht dient elke ouder in te stemmen met de overdracht van gezagsbevoegdheden (§ 

1630 (3) BGB). Ook de pleegpersoon zelf moet instemmen ingeval de ouders de overdracht 

vragen.3514 In het Franse recht volstaat de instemming van de ouder die het ouderlijk gezag 

uitoefent.3515 De ouder die het ouderlijk gezag niet uitoefent dient echter wel geïnformeerd te 

worden (art. 373-2-1, derde lid C.Civ.). Het verzet van deze ouder opent een ruimere 
                                                                                                                                                                                     
3508

 Dit is naar Frans recht evenwel een uitzondering op het beginsel dat ouderlijk gezag, gelet op zijn aard van functioneel 
recht, niet overgedragen kan worden door personen die er drager van zijn (art. 376 C.Civ.). 
3509

 De plaatsing in het pleeggezin kan op vrijwillige wijze door een pleegovereenkomst of door een vrijwillige plaatsing (§§ 
27, 33 Sozialgesetzbuch). Zij kan ook volgen uit een beslissing van de familierechtbank (§ 1666 en § 1666a BGB) (T. 
RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 997). 
3510

 Gelet op het gewichtige karakter van deze handeling is de tussenkomst van een rechter vereist: A. BENABENT, Droit 

civil. Droit de la famille, Parijs, Editions Montchréstien, 2010, nr. 1146. 
3511

 Duitse recht: T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 996, voetnoot 1; Franse recht: CA Lyon 
1 maart 1994, Juris-Data n° 049670, in casu grootouders. 
3512

 Duitse recht: T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 996; Franse recht: A. GOUTTENOIRE, 
“Autorité parentale” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (772) 821, nr. 
232.363. 
3513

 Duitse recht: zie bv. U. WANITZEK, “Die Rechtsprechung zum Recht der elterlichen Sorge und des Umgangs seit 2006”, 
FamRZ 2008, (933) 941 met verwijzing naar KG FamRZ 2006, 1291. Daarbij moet rekening gehouden worden met het doel 
van de overdracht, nl. de pleegpersoon gezag verlenen dat nodig is gelet op de leefomstandigheden, en het belang van de 
ouderrechten en de voorrang van de bevoegdheden van de ouders; Franse recht: Cass. 16 april 2008, n° 07-11.273; JCP 
2008.IV.1952; D. 2008. AJ. 1410; AJF 2008. 250, obs. CHENEDE, besproken in J. HAUSER, “Chroniques. Personnes et droits 
de la famille”, RTDciv 2008, (449) 470-471. 
3514

 T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 999. 
3515

 A. GOUTTENOIRE, “Autorité parentale” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (772) 821, nr. 232.361. 
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beoordelingsbevoegdheid voor de rechter (art. 377, derde lid C.Civ.3516). Naar Belgisch recht is de 

instemming vereist van de personen die moeten toestemmen in de adoptie. Dit zijn naast de ouders 

ook de echtgeno(o)te van de pleegvoogd en het kind vanaf de leeftijd van 12 jaar (art. 475bis BW). 

De toestemmingen moeten bovendien in een authentieke akte worden vastgesteld (art. 475ter BW).  

In het Duitse recht kunnen de bevoegdheden enkel overgedragen worden op de persoon of 

personen bij wie het kind voor langere tijd wordt geplaatst. Daarmee wordt niet enkel de duur 

bedoeld maar ook het gegeven dat er door de pleegsituatie sociale banden tussen het kind en zijn 

pleegouders en de leefomgeving tot stand zijn gekomen.3517 De derde bedoeld in het Franse recht 

kan eender welke persoon zijn. Dit kan zowel een familielid als een vertrouwenswaardige derde zijn 

hetgeen door de rechter beoordeeld moet worden.3518 In art. 377, eerste lid C.Civ. wordt een 

opsomming gegeven die geen hiërarchie vertoont.3519 In het Belgische recht moet de kandidaat-

pleegvoogd de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt. Bij de beoordeling van het belang van het kind bij 

de overdracht wordt bovendien rekening gehouden met de geschiktheid van de kandidaat-

pleegvoogd (Supra, nr. 401).   

1087. In het Duitse recht verkrijgt de pleegouder in verhouding tot de omvang van de overdracht 

de rechten en plichten van een pleegvoogd (Pflegers) (§ 1630 (3) in fine BGB, zie § 1909 e.v. BGB). De 

ouders verliezen in verhouding tot de omvang van de overdracht gezagsbevoegdheden met inbegrip 

van de wettelijke vertegenwoordiging.3520 De overdracht is bovendien beperkt tot de zorg over de 

persoon of het vermogen van het kind. Vooral de fundamentele beslissingen dienen te blijven bij de 

ouders. 

 

In het Franse recht wordt, ingeval de vordering wordt ingewillicht, de uitoefening van het ouderlijk 

gezag geheel of gedeeltelijk overgedragen op een derde. De ouders blijven titularis van het ouderlijk 

gezag. De overdracht kan geen betrekking hebben op het recht toe te stemmen in de adoptie (art. 

377-3 C.Civ.). De overdracht kan gepaard gaan met een omgangsrecht ten gunste van de ouders. Het 

betreft alsdan een gedeeltelijke delegatie.3521 De overdracht heeft nooit betrekking op de 

onderhoudsverplichtingen.3522  

                                                           
3516

 Ingeval de vader of de moeder zich verzet tegen de overdracht en vraagt om de uitoefening van het ouderlijk gezag op 
hem of haar over te dragen en bekwaam lijkt om deze taak te vervullen, kan de rechter de uitoefening van het ouderlijk 
gezag op hem of haar overdragen. De rechter kan daarbij preciseren dat het verblijf van het kind blijft gevestigd bij deze 
derde. Ingeval de rechter daarentegen van oordeel is dat de overdracht het belang van het kind dient, kan hij de overdracht 
bevelen niettegenstaande het verzet: A. GOUTTENOIRE, “Autorité parentale” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz 

Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (772) 821, nr. 232.361. 
3517

 T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 999.  
3518

 A. GOUTTENOIRE, “Autorité parentale” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (772) 822, nr. 232.364. 
3519

 Zelfs ingeval de familie voorrang geen argument is dat absoluut onverenigbaar is ingeval men de vergelijking maakt met 
de ratio die geldt bij de voogdij over minderjarigen. Het is zelfs mogelijk dat na overlijden van de moeder haar gewezen 
partner van hetzelfde geslacht met akkoord van de overlevende vader om de (gedeeltelijke) overdracht van bevoegdheden 
inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag verzoekt (Cass. 16 april 2008, n° 07-11.273; JCP 2008.IV.1952; D. 2008. AJ. 
1410; AJF 2008. 250, obs. CHENEDE, besproken in J. HAUSER, “Chroniques. Personnes et droits de la famille”, RTDciv 2008, 
(449) 470-471, in casu verzette de tante , zus van de moeder van de kinderen zich. Zij vroeg eerst om tot voogd aangesteld 
te worden en nadien tevens om de overdracht van de uitoefening van het ouderlijk gezag ten gunste van haar. Eén van de 
argumenten was dat bij delegatie voorrang moet gegeven worden aan familieleden. Het Hof oordeelde daar anders over. 
Verder oordeelde het Hof dat de overdracht wel het belang van het kind diende).  
3520

 D. SCHWAB, Familienrecht, 16
de

 Auflage, München, Verlag C.H.Beck, 2010, nr. 670.  
3521

 Cass. 14 februari 1989, Bull. civ. I, n° 77; Gaz. Pal. 1990, I, 130, noot J. MASSIP.  
3522

 CA Poitiers 28 februari 1990, Juris-Data n°044207.  
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In het Belgische recht worden de bevoegdheden die worden overdragen duidelijk bepaald door de 

wet (art. 475quater BW). De pleegvoogdij past zich op die manier weinig soepel aan de 

omstandigheden aan. Bovendien heeft de overdracht ook (en vooral) betrekking op de 

alimentatieverplichting hetgeen de rechtsfiguur wellicht weinig aantrekkelijk maakt (Supra, nr. 396).  

Naar Duits3523 en Frans recht kunnen de ouders steeds de rechtbank verzoeken de ouderlijke 

gezagsbevoegdheden opnieuw over te dragen. Beklemtoond wordt dat het om een tijdelijke regeling 

handelt.3524 De rechtbank willigt het verzoek naar Duits recht in tenzij de voorwaarden van de 

gevaarnotie (§ 1666) vervuld zijn.3525 Naar Frans recht kan de delegatie in alle gevallen door een 

nieuwe uitspraak beëindigd worden of kan de uitoefening van het ouderlijk gezag opnieuw 

overgedragen worden ingeval nieuwe omstandigheden dit rechtvaardigen (art. 377-2, eerste lid 

C.Civ.).3526 Bovendien kan de familierechter naar Frans recht, ingeval het herstel van de uitoefening 

van het ouderlijk gezag door de ouders werd toegestaan, de terugbetaling van de onderhoudskosten 

geheel of gedeeltelijk te lasten leggen van de ouders op voorwaarde dat zij niet behoeftig zijn (art. 

377-2, tweede lid C.Civ.). In het Franse recht wordt, om de gevolgen van het herstel van deze 

maatregel te temperen, aan de derde een recht op persoonlijk contact toegekend (art. 371-4, 

tweede lid C.Civ.). De rechtbanken bevelen deze maatregel vaak ingeval het kind reeds lange tijd 

door deze derde werd opgevoed.3527 Naar Belgisch recht kan de pleegvoogdij op verzoek van de 

pleegvoogd, degenen die toegestemd hebben en de procureur des Konings beëindigd worden (art. 

475sexies BW). Het belang van het kind vormt de toetssteen waarbij aangenomen wordt dat 

gewichtige redenen volstaan (Supra, nr. 407). 

1088. Zowel in het Duitse (§ 1630 (2) BGB) als het Franse (art. 377-1, derde lid C.Civ.)3528 is een 

bepaling opgenomen teneinde geschillen die bij de uitoefening van het ouderlijk gezag door de 

ouders en de derden rijzen te laten beslechten door de rechter. Dergelijke bepaling ontbreekt in het 

Belgische recht.  

 

2. Gedwongen overdracht 

1089. In het Franse recht (art. 377, tweede lid C.Civ.) kan de uitoefening van het ouderlijk gezag 

ook geheel of gedeeltelijk overgedragen worden tegen de wil in van de ouders. Het Franse recht is 

het enige rechtsstelsel dat dergelijke rechtsfiguur kent. 

                                                           
3523

 G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 841, nr. 17. 
3524

 Franse recht: A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions Montchrestien, 2010, nr. 1148. 
3525

 T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 999 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. 
3526

 Er kunnen zich twee hypothesen voordoen. Ofwel worden de ouders hersteld in de uitoefening van het ouderlijk gezag 
ofwel wordt de uitoefening van het ouderlijk gezag opnieuw overgedragen op een derde. De verzoeker moet het bestaan 
van nieuwe elementen aantonen die van die aard zijn de vroegere beoordeling van het belang van het kind te wijzigen (A. 
GOUTTENOIRE, “Autorité parentale” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, 
(772) 824, nr. 232.385). Het belang van het kind vormt het doorslaggevende criterium bij deze wijziging (CA Papeete 15 
april 1999, JCP G 2001, I, 293, obs. Y. FAVIER). 
3527

 A. GOUTTENOIRE, “Autorité parentale” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (772) 825, nr. 232.385. 
3528

 De rechter die uitspraak doet over de modaliteiten van de uitoefening van het ouderlijk gezag houdt rekening met (art. 
377-1 derde lid in fine j° art. 373-2-11 C.Civ.: 1° de wijzen die de ouders van tevoren volgden of de akkoorden die zij vroeger 
hebben afgesloten; 2° de mening uitgedrukt door het minderjarige kind overeenkomstig de voorwaarden bepaald in art. 
388-1 C.Civ.; 3° de bekwaamheid van elk van de ouders om zijn plichten op zich te nemen en de rechten van de andere te 
eerbiedigen; 4° de resultaten van het eventueel uitgevoerde onderzoek, in het bijzonder rekening houdende met de leeftijd 
van het kind; 5° de inlichtingen die verzameld werden door eventuele sociale onderzoeken en tegenonderzoeken bedoeld 
in art. 373-2-12 C.Civ.  
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1090. De ratio legis is dezelfde als bij de vrijwillige overdracht (Supra, nr. 1085). Het perspectief is 

eveneens het belang van het kind. Ongeacht de grond moet de overdracht van de uitoefening van 

het ouderlijk gezag in het belang van het kind zijn.3529  

 

1091. De persoon, instelling of dienst die het kind opvangt, kan de rechter in twee situaties vragen 

om de uitoefening van het ouderlijk gezag geheel of gedeeltelijk over te dragen: 

1° in geval van kennelijke desinteresse van de ouders of; 

2° ingeval de ouders in de onmogelijkheid verkeren om het ouderlijk gezag geheel of gedeeltelijk uit 

te oefenen.  

Het eerste punt wordt beoordeeld zoals de figuur van de verlatenverklaring.3530 De desinteresse 

moet volgen uit een vrijwillige houding.3531 De bewijslast ligt bij de verzoeker, hetgeen zeer moeilijk is 

omdat het bewijs van een negatief feit geleverd moet worden.3532 Het tweede punt sluit aan bij art. 

373 C.Civ., nl. in de onmogelijkheid verkeren een wil te uiten omwille van onbekwaamheid, 

afwezigheid of elke andere oorzaak.3533 De onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen 

wordt op subjectieve wijze beoordeeld door het Franse Hof van Cassatie.3534  

1092. De gevolgen en de geschillenregeling zijn dezelfde als bij een vrijwillige overdracht (zie 

mutatis mutandis Supra, nrs. 1087 en 1088). 

 

B. Verdeling van de uitoefening van ouderlijk gezag 

1. Verdelende overdracht 

 

1093. Het Franse recht kent ook een andere unieke rechtsfiguur, nl. de verdelende overdracht. Het 

vonnis dat de gehele of gedeeltelijke overdracht van de uitoefening van het ouderlijk gezag 

uitspreekt, kan, gelet op de noden van de opvoeding van het kind, voorzien dat vader en moeder, of 

één van hen, de uitoefening van het ouderlijk gezag geheel of gedeeltelijk delen met een derde 

gedelegeerde (‘délégation croisée’). Deze vorm is uitsluitend vrijwillig. Het akkoord van de ouder of 

ouders die het ouderlijk gezag uitoefenen is vereist (art. 377-1, tweede lid C.Civ.). 

 

1094. Het doel van deze rechtsfiguur is de juridische verankering van feitelijke betrekkingen met 

het kind. In de Franse rechtsleer wordt dit een bijzondere vorm van delegatie genoemd omdat ze 

                                                           
3529

 A. GOUTTENOIRE, “Autorité parentale” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (772) 823, nr. 232.374 en het aldaar aangehaalde voorbeeld van CA Pau 27 november 2000, Juris-Data n°130981. 
3530

 Zie bijvoorbeeld CA Rennes 20 maart 2000, Juris-Data n°134933, in casu oordeelde het hof dat het verzoekschrift 
neergelegd door de moeder met het oog op de overplaatsing van de domicilie van het kind naar haar adres geen voldoende 
uiting vormt van interesse om de vraag van de grootmoeder tot delegate van het ouderlijk gezag te verwerpen te meer nu 
zij het bezoekrecht dat aan haar werd toegekend nooit heeft uitgeoefend; CA Rennes 29 maart 2000, Juris-Data n°123346, 
in casu werd het verzoek tot delegatie uitgaande van de grootouders ingewilligd omdat vastgesteld werd dat de vader 
volledig afwezig was in het leven van de kinderen gedurende meer dan acht jaren en hij nooit spontaan zijn 
onderhoudsbijdragen heeft betaald sinds de echtscheiding. 
3531

 A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions Montchrestien, 2010, nr. 1147. 
3532

 A. GOUTTENOIRE, “Autorité parentale” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (772) 823, nr. 232.372. 
3533

 A. GOUTTENOIRE, “Autorité parentale” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (772) 823, nr. 232.373. 
3534

 Cass. 5 april 2005, n° 04-05.019, Bull. Civ. I, n° 162; AJ fam. 2005, 273, obs. H. GRATADOUR. 
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enerzijds verplicht vrijwillig is en anderzijds geen beperkingen in bevoegdheid van de delegerende 

ouder met zich meebrengt. De bevoegdheden van de ouder worden immers met een derde gedeeld. 

Deze derde verkrijgt in de realiteit een soort mandaat voor het uitoefenen van enkele bevoegdheden 

van ouderlijk gezag zonder dat de titularis ervan deze verliest. Het doel is de juridische verankering 

van feitelijke betrekkingen met het kind. Deze vorm van delegatie wordt eerder geschikt geacht om 

de dagdagelijkse tenlasteneming van het kind in een nieuw samengesteld gezin te vergemakkelijken 

dan te beantwoorden aan onoverkomelijke moeilijkheden die de titularissen van ouderlijk gezag 

tegenkomen.3535 Dit belet uiteraard niet dat de rechtsfiguur aangewend wordt in een situatie van 

pleegzorg. De relatie tussen de ouder en de derde gedelegeerde is immers van geen belang.  

 

1095. Vooreerst dienen de noden van de opvoeding van het kind de gedeelde uitoefening van het 

ouderlijk gezag te rechtvaardigen. Verder dienen alle ouders die het ouderlijk gezag uitoefenen met 

deze gedeelte uitoefening akkoord te gaan. De grondslagen van deze rechtsfiguur worden verder 

uitvoerig besproken in hoofdstuk 5.  

 

1096. De verdeling van de uitoefening van het ouderlijk gezag brengt geen beperkingen aan in de 

bevoegdheid van de delegerende ouder. Deze deelt voortaan zijn bevoegdheden met een derde. De 

delegatie kan bovendien geheel of gedeeltelijk zijn. Er geldt t.a.v. derden te goeder trouw een 

vermoeden van instemming m.b.t. gebruikelijke handelingen over de persoon van het kind die alleen 

werden gesteld door de delegant(en) en de gedelegeerde (art. 377-1, tweede lid C.Civ.). De rechter 

kan gevat worden door de ouders, één van hen, de gedelegeerde of het openbaar ministerie in geval 

van moeilijkheden bij de uitoefening van het ouderlijk gezag (Supra, nr. 1088).  

 

2. Toevertrouwing van het kind aan een derde 

 

1097. In het Franse recht kan de rechter ten uitzonderlijke titel en ingeval het belang van het kind 

dit vereist, in het bijzonder ingeval een ouder de uitoefening van het ouderlijk gezag wordt 

ontnomen, beslissen het kind aan een derde, bij voorkeur een verwant, toe te vertrouwen (art. 373-

3, tweede lid C.Civ.). Deze rechtsfiguur wordt ruim aangewend.3536 De titularissen zijn beperkt tot de 

ouders en het openbaar ministerie. De derde kan het openbaar ministerie verzoeken op te treden 

(art. 373-3, tweede lid in fine j° art. 373-2-8 C.Civ.).3537 Het verzoek wordt beoordeeld zoals alle 

verzoeken m.b.t. de uitoefening van het ouderlijk gezag (zie art. 373-2-11 C.Civ.).  

 

1098. Het verzoek wordt beoordeeld vanuit het perspectief van het belang van het kind (art. 373-3, 

tweede lid C.Civ.). De rechter dient een aantal elementen in overweging te nemen (zie mutatis 

                                                           
3535

 A. GOUTTENOIRE, “Autorité parentale” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (772) 825, nr. 232.391. 
3536

 Zelfs bij de beëindiging van het dragerschap van het ouderlijk gezag en niet louter van de uitoefening van het ouderlijk 
gezag kan volgens het Franse Hof van Cassatie deze bepaling worden toegepast: Cass. 25 februari 2009, n° 07-14.849, D. 
2009. Act. 811, obs. V. EGEA; AJ fam. 2009, 171, obs. GALLMEISTER besproken in J. HAUSER, “Chroniques. Personnes et 
droits de la famille”, RTDciv. 2009, (293) 309-312. Opgemerkt wordt dat de toekenning van het verblijf zich op deze manier 
steeds meer verwijdert van het criterium van de afstamming en een derde gracht graaft tussen de afstamming, de 
uitoefening van het ouderlijk gezag en de verblijfplaats van het kind (J. HAUSER, “Chroniques. Personnes et droits de la 
famille”, RTDciv. 2009, (293) 312). 
3537

 Het O.M. vervult alsdan een filterrol: J. HAUSER, “Chroniques. Personnes et droits de la famille”, RTDciv. 2009, (293) 
312. 
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mutandis Supra, nr. 1088). Voorkeur dient te gaan naar het gezag uitgeoefend door de ouders. Het 

dient te handelen om uitzonderlijke omstandigheden (art. 373-3, 1ste en tweede lid C.Civ.). 

 

De ouders blijven het ouderlijk gezag uitoefenen. De derde verkrijgt niettemin de bevoegdheid alle 

dagelijkse handelingen m.b.t. het toezicht en de opvoeding van het kind te stellen (art. 373-4, eerste 

lid C.Civ.). De Franse rechtsleer wijst op de complexiteit die de verdeling van bevoegdheden van 

ouderlijk gezag met zich meebrengt en de broeihaard van geschillen die dit kan veroorzaken gelet op 

de omstandigheden van de zaak.3538  

C. Verkrijging van ouderlijk gezag 

1. Algemeen 

1099. Naar Nederlands en Engels recht bestaan rechtsfiguren die derden die geen ouder zijn drager 

maken van (vrijwel alle bevoegdheden van) ouderlijk gezag.  

 

In het Nederlandse recht handelt het om een variant op de Franse rechtsfiguur van de délégation 

croisée (Supra, nr. 1093). Wel bestaan belangrijke onderscheiden. De toepassingsvoorwaarden en de 

gevolgen zijn strikter geregeld in het Nederlandse recht. De derde wordt in het Nederlandse recht 

bovendien volwaardig drager van ouderlijk gezag op voet van gelijkheid met een ouder. Er komt bij 

de beëindiging geen voorkeurspositie toe aan de ouders. Het Franse recht laat een gehele of 

gedeeltelijke gedeelde uitoefening van het ouderlijk gezag toe. 

In het Engelse recht is ook een vergelijkbare variant op de Franse rechtsfiguur van de délégation 

croisée terug te vinden, nl. de shared residence order. In het Engelse recht wordt echter de derde 

volwaardig drager van ouderlijke verantwoordelijkheden naast de ouders.  

2. Gezag van een ouder en een niet-ouder  

1100. Indien het gezag over een kind bij één ouder berust, kan de rechtbank op gezamenlijk 

verzoek van deze ouder en een niet-ouder die in nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat, 

hen gezamenlijk met het gezag over het kind belasten, tenzij gegronde vrees bestaat, mede in het 

licht van de belangen van de andere ouder, dat bij de inwilliging de belangen van het kind zouden 

worden verwaarloosd (art. 1:253t, eerste en derde lid BW). Deze Nederlandse regeling kan 

aangewend worden ter verankering van een affectieve zorgrelatie tussen een derde en het kind.3539 

Deze rechtsfiguur wordt echter eerder aangewend in nieuw samengestelde gezinnen en wordt 

bijgevolg uitvoeriger besproken in hoofdstuk 5. Zie voor een algemene bespreking ook Supra, nr. 963. 

 

                                                           
3538

 J. HAUSER, “Chroniques. Personnes et droits de la famille”, RTDciv. 2009, (293) 311. 
3539

 Nederlandse recht: voor de toepassing van deze regeling is niet vereist dat tussen ouder en niet-ouder een gezinsband 
bestaat (M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, 5

de
 druk, Deventer, Kluwer, 

2008, 354). Het is mogelijk dat ouder en niet-ouder in familierechtelijke betrekking tot elkaar staan (C. ASSER en J. DE BOER, 
Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 706-
707; M.J.A. VAN MOURIK en A.J.M. NUYTINCK, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht in 

studiereeks Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, vierdedruk, 2009, 235; Zie bijvoorbeeld over gezag van ouder en 
grootouder: Hof ’s-Hertogenbosch 31 januari 2006, RFR 2006, 63 en EB 2006/5, 112 en over gezag van ouder en broer: Rb 
Dordrecht 13 januari 1999, FJR 1999, 50 of van ouder en zus: MvA, Kamerstukken I, 1996/97, 23 714, nr. 238b, 5). Denkbaar 
is bijgevolg dat deze rechtsfiguur aangewend wordt ter verankering van een affectieve zorgrelatie tussen een derde en het 
kind.  
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3. Residence order 

1101. Naar Engels recht kan een derde drager worden van ouderlijke verantwoordelijkheden door 

middel van een residence order. Een residence order is een beslissing die bepaalt bij wie een kind 

moet verblijven (Sec. 8 (1) Children Act 1989). Naast dragers van het ouderlijke 

verantwoordelijkheden (Sec. 10 (4) en (5) Children Act 1989)3540 en het kind met voldoende 

onderscheidingsvermogen (Sec. 10 (8) Children Act 1989) kunnen ook personen met een voldoende 

nauwe band dergelijk verzoek indienen (Sec. 10 (9) Children Act 1989).3541 De rechter kan het zelfs 

ambtshalve uitvaardigen (Sec. 10 (1) (b) Children Act 1989). Een sterkere vorm van residence order is 

de enhaced residence order die geldt totdat het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en kan 

bepalen dat enkel met toelating van de rechtbank een verzoek tot wijziging of opheffing er van 

mogelijk is (Sec. 12 (5) Children Act 1989).3542 Een variant is de shared (joint) residence order die ten 

gunste van twee personen die niet samenleven wordt gemaakt en die het mogelijk maakt om 

gezamenlijk ouderlijk gezag uit te oefenen. Rechters zijn vandaag ook meer geneigd om dergelijke 

orders te maken. Uitzonderlijke omstandigheden of een voordeel zijn niet meer vereist.3543 

 

1102. De residence order regelt een feitelijke stand van zaken.3544 Het wordt beschouwd een 

geschikt alternatief te zijn voor een adoptie ingeval, gelet op de omstandigheden van de zaak, het 

niet wenselijk is om de wettelijke band met de geboortefamilie te verbreken.3545 De residence order 

is een middel waarmee sociale ouders erkenning kunnen verkrijgen van hun ouderrol.3546  

 

1103. De beoordeling van het verzoek tot een residence order gebeurt in concreto met als maatstaf 

het welzijnsbeginsel (Sec. 1 Children Act 1989).3547 Daarbij is belangrijk om op te merken dat de 

rechtbanken in het bijzonder stabiliteit belangrijk achten voor het welzijn van het kind en zij 

terughoudend zijn om wijzigingen aan te brengen aan de residential status quo tenzij er duidelijke 

                                                           
3540

 Deze personen worden geacht een wettig belang te hebben bij het verzoek tot tussenkomst van de rechtbank ongeacht 
de bijzondere omstandigheden van de zaak (R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet 
& Maxwell, 2009, 7de ed., 267). Er is geen gezinsleven vereist (Leeds Teaching Hospital NHS Trust v A [2003] EWHC 259). De 
kring die kan verzoeken om een residence order is ruimer dan voor de andere Sec. 8 orders. Dit heeft te maken met het 
vermoeden dat deze personen een voldoende nauwe band zouden kunnen hebben of hebben gehad met het kind (R. 
PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 2009, 7de ed., 268). De rechtbank 
kan echter oordelen dat een bepaalde person die valt onder één van de genoemde categorieën toch de toelating van de 
rechtbank nodig heeft (Sec. 91 (14) Children Act 1989) en dit er voorkoming van tergende en schadeverwekkende 
verzoeken (R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 2009, 7de ed., 272). 
3541

 Het welzijnsbeginsel is niet van toepassing op dit verzoek tot toelating (Re A and W (Residence Order: Leave to Apply) 
[1992] Fam. 182, CA). Case law toont aan dat hoe nauwer de band tussen de verzoeker en het kind is, des te gemakkelijker 
de toelating wordt verleend. Grootouders verkrijgen vrijwel automatisch de toelating (M. FREEMAN, Understanding Family 

Law, London, Sweet & Maxwell, 2007, 246 en de aldaar aangehaalde verwijzingen). Een bijzondere regeling bestaat ingeval 
het kind wordt verzorgd door een lokale autoriteit (Sec. 10 (5) (c), (51) en (9) (d) Children Act 1989).  
3542

 Het voordeel van deze order is dat het de verzorger van een kind rechtszekerheid biedt terwijl ook de ouder-kindrelatie 
behouden blijft hetgeen door een adoptie zou beëindigd worden (M. FREEMAN, Understanding Family Law, 1

e
 ed., London, 

Sweet & Maxwell, 2007, 249). 
3543

 M. FREEMAN, Understanding Family Law, 1
e
 ed., London, Sweet & Maxwell, 2007, 230-231 en de aldaar aangehaalde 

verwijzingen; R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 2009, 7de ed., 
279-280 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. 
3544

 R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 2009, 7de ed., 274 met 
verwijzing naar de zaak G (A Child) [2008] EWCA Civ 1468. 
3545

 Zie bijvoorbeeld: Re B (Adoption Order) [2001] EWCA Civ 347, in casu weigerde de vader toe te stemmen. 
3546

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 684. 
3547

 R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 2009, 7de ed., 352.  
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redenen zijn om dat te doen.3548 Eén van deze redenen kan het belang van het kind bij het 

onderhouden van banden met beide ouders zijn. Dit raakt evenwel niet aan het beginsel van de 

status quo, maar geeft aan dat er dan hoger belang gehecht wordt aan het vraagstuk van contact. 

Het belang van het kind kan in de tijd immers veranderen.3549 De status quo is echter niet vrij van 

problemen omdat het partijen aanzet tot voldongen feiten en kinderverlating aanmoedigt. De case 

law toont aan dat de status quo die op die manier bereikt wordt niet relevant meer is.3550 

 

Een ander element van bijzonder belang bij de verhouding tussen de juridische en de feitelijke 

opvoeder is punt (f) van de welzijnschecklist, nl. de bekwaamheid van elk van de ouders en eender 

ander persoon ten aanzien van wie de rechtbank de vraag relevant acht inzake het tegemoetkomen 

aan de noden van het kind. Opgemerkt zij dat er geen vermoeden geldt in het voordeel van de 

biologische ouders3551 en dat het belang van het kind in sommige gevallen eist dat het bij andere 

personen dan de ouders leeft.3552 In het algemeen toont de Engelse case law wel aan dat voorrang 

wordt verleend aan de opvoeding door de natuurlijke ouders.3553  

Ook de factor achtergrond kan een belangrijke rol spelen. Ingeval het kind reeds lange tijd in een 

pleeggezin verblijft en de pleegouders duidelijk de psychologische ouders zijn van het kind, is het 

strijdig met het belang van het kind het te onttrekken uit deze omgeving.3554 Dit geldt uiteraard ook 

voor de gevaarnotie (Sec. 1 (3) (e) Children Act 1989).  

Een residence order kan niet meer gemaakt worden eens het kind de leeftijd van 16 jaar bereikt 

heeft, tenzij in geval van uitzonderlijke omstandigheden (Sec. 9 (7) Children Act 1989). Een specific 

issue order en een prohibited steps order mogen niet gebruikt worden om hetzelfde resultaat als een 

residence order te bereiken (Sec. 9 (5) Children Act 1989).  

Er kunnen voorwaarden gekoppeld worden aan de residence order.3555  

1104. De houder van een residence order verkrijgt ouderlijke verantwoordelijkheden naast de 

andere dragers voor de duur van de order (Sec. 12 (2) Children Act 1989). De residence order 

ontneemt geen bevoegdheden aan de andere dragers van ouderlijke verantwoordelijkheden3556, 

maar beperkt hun mogelijkheden inzake de uitoefening er van.3557 De houder van een residence order 

                                                           
3548

 R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 2009, 7de ed., 361 en de 
aldaar aangehaalde verwijzingen; M. FREEMAN, Understanding Family Law, London, Sweet & Maxwell, 2007, 221-222 en de 
aldaar aangehaalde verwijzingen.  
3549

 R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 2009, 7de ed., 362 en de 
aldaar aangehaalde verwijzingen.  
3550

 M. FREEMAN, Understanding Family Law, London, Sweet & Maxwell, 2007, 222 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. 
3551

 Re H (a child: residence) [2002] 3 F.C.R. 277, CA. 
3552

 Zie bijvoorbeeld: J v C [1970] AC 668, HL; Re M (Residence) [2002] EWCA Civ 1052. 
3553

 R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 2009, 7de ed., 365-366 en 
de aldaar aangehaalde verwijzingen; M. FREEMAN, Understanding Family Law, London, Sweet & Maxwell, 2007, 219 en de 
verwijzingen aldaar.  
3554

 M. FREEMAN, Understanding Family Law, London, Sweet & Maxwell, 2007, 223, in het aldaar aangehaalde voorbeeld 
primeerde de residential status quo des te meer gelet op de beperkingen die het kind had (Downsyndroom) om de Joodse 
cultuur (van haar ouders) waaruit ze ontnomen werd te begrijpen. 
3555

 M. FREEMAN, Understanding Family Law, 1
e
 ed., London, Sweet & Maxwell, 2007, 231-232 en de aldaar aangehaalde 

verwijzingen; R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 2009, 7de ed., 
366. 
3556

 R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 2009, 7de ed., 273; M. 
FREEMAN, Understanding Family Law, London, Sweet & Maxwell, 2007, 206. 
3557

 R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 2009, 7de ed., 378. 
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kan alle beslissingen m.b.t. het kind uitlokken (Sec. 8 Children Act 1989) zonder voorafgaande 

toelating van de rechtbank (Sec. 10 (4) (b) Children Act 1989). Enkele zeer gewichtige beslissingen 

zoals de toestemming tot adoptie of de aanduiding van een voogd kunnen echter enkel door de 

ouders getroffen worden (Sec. 12 (3) Children Act 1989).  

 

4. Special guardianship order 

1105. In het Engelse recht laat de special guardianship order (Sec. 14A e.v. Children Act 1989) toe 

dat meerdere individuen die geen ouder zijn, aangewezen worden tot bijzondere voogd over het 

kind. Hiermee verkrijgen zij ouderlijke verantwoordelijkheden voor de duur van de order (Sec. 14C 

(1) (a) Children Act 1989). Het betreft een sterkere variant op de (enhaced) residence order en een 

minder verregaand alternatief op een adoptie. Het verzoek kan door dezelfde personen als bij een 

residence order ingediend worden, met uitzondering van de ouders (Sec. 14A (3) (b) en (5) Children 

Act 1989). De rechtbank kan deze maatregel ook ambtshalve treffen in eender welke 

familierechtelijke procedure (Sec. 14A (6) Children Act 1989).  

 

1106. De special guardianship order is ingevoerd met de Adoption and Children Act 2002 als 

alternatief op een adoptie.3558 In de rechtspraak wordt het als een “half-way house” tussen een 

residence order en een adoption order omschreven.3559 Het welzijnsbeginsel is van toepassing (Sec. 1 

Children Act 1989). Bij de beoordeling er van wordt rekening gehouden met het feit dat een special 

guardianship order meer rechtszekerheid verleent en dat bij ontstentenis er van de kinderen in een 

kwetsbare positie geplaatst blijven die afhankelijk is van de wil van een ouder. Het biedt een grotere 

zekerheid en duurzaamheid aan de verzorgers van het kind dan die geboden bij een residence order 

zonder de onherroepelijke gevolgen van een adoption order.3560 Een residence order kan in die 

situatie niet sterk genoeg zijn om de banden te verankeren, terwijl een adoptie te verregaand is 

omdat het alle banden met de oorspronkelijke familie doorbreekt of in geval van opvang door de 

familie, de familiale relaties overhoop gooit.3561 In het bijzonder is het geschikt voor die gevallen 

waar het kind op langdurige basis wordt verzorgd door derden en het niet in het belang van het kind 

is dat de verhouding met zijn ouders door een adoptie in het gedrang wordt gebracht.3562 Of de 

rechtsfiguur ook daadwerkelijk gehanteerd wordt zal afhangen van zij die er het meeste baat bij 

hebben, nl. pleegouders die lang zorg dragen voor het kind en verwanten die het kind verzorgen, en 

of zij bereid zijn om ook daadwerkelijk hierom te verzoeken.3563 

 

1107. Naast de voldoende nauwe band die vereist is om het verzoek in te dienen (vgl. mutatis 

mutandis Supra, nr. 1101), wordt een maatschappelijk onderzoek ter beoordeling van o.a. de 

                                                           
3558

 Zie ook Department of Health, Adoption: a new approach, Cm 5017 (London: HMSO, 2000), nrs. 5.8-5.10. 
3559

 Re L (Special Guardianship: Surname) [2007] EWCA Civ 196. 
3560

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 964. 
3561

 Zie bijvoorbeeld A Local Authority v Y, Z and Others [2006] 2 F.L.R. 41, FD.  
3562

 M. FREEMAN, Understanding Family Law, 1
e
 ed., London, Sweet & Maxwell, 2007, 249. 

3563
 M. FREEMAN, Understanding Family Law, 1

e
 ed., London, Sweet & Maxwell, 2007, 334. Drie factoren maken deze order 

alvast populair: 1° het feit dat de kinderen over wiens toekomst wordt geoordeeld vaak ouder zijn, met nog bestaande 
banden met hun geboortefamilie; 2° de voorrang die gegeven wordt aan de bijzondere voogd en de daarmee gepaard 
gaande rechtszekerheid; 3° Sec. 14F Children Act 1989 omvat bepalingen voor ondersteuning (inclusief financiële 
ondersteuning) voor bijzondere voogden (R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law. Textbook series, Londen, Sweet & 
Maxwell, 2009, 7de ed., 380. In 2007 werden er 500 van dergelijke orders bevolen in privaatrechtelijke procedures en meer 
dan het dubbel in publiekrechtelijke procedures. De meerderheid van deze orders in laatstgenoemde context werden 
gemaakt ten gunste van voormalige pleegouders). 
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geschiktheid van de kandidaat voogd(en) uitgevoerd (Sec. 14A (7), (8) en (9) Children Act 1989). Het 

verzoek wordt verder in concreto beoordeeld met als maatstaf het welzijnsbeginsel. Personen die 

zich niet aan dit onderzoek wensen te onderwerpen kunnen steeds vragen voor een enhanced 

residence order.3564 Alvorens de special guardianship order te maken, dient de rechtbank na te gaan 

of ingeval de order gemaakt wordt tevens een contact order m.b.t. het kind moet uitgevaardigd 

worden (a) en of eender welke Sec. 8 order die in kracht is gewijzigd of ingetrokken moet worden (b) 

(Sec. 14B Children Act 1989). 

 

1108. De bijzondere voogd(en) verkrijgen door een special guardianship order ouderlijke 

verantwoordelijkheden voor de duur er van. Zij zijn gerechtigd deze ouderlijke 

verantwoordelijkheden uit te oefenen met uitsluiting van enig ander persoon met ouderlijke 

verantwoordelijkheden (Sec. 14C (1) (b) Children Act 1989). Een verzoek tot wijziging of beëindiging 

kan door het kind en de andere dragers van ouderlijke verantwoordelijkheden slechts gedaan 

worden met toelating van de rechtbank (Sec. 14D (1) en 14D (3) Children Act 1989). De rechtbank kan 

ook ambtshalve de order beëindigen.3565 Het verzoek om toelating anders dan door het kind wordt 

slechts ingewilligd ingeval de rechtbank van oordeel is dat de omstandigheden grondig gewijzigd zijn 

sinds het opmaken van de order (Sec. 14D (5) Children Act 1989). Op die manier wordt ook een 

sterkere rechtspositie verleend aan de verzorgers dan bij een residence order.  

 

5. Specific issue en emergency protection order 

1109. Teneinde bijzondere vraagstukken van ouderlijk gezag te beslechten, kan er om een specific 

issue order verzocht worden (Sec. 8 (1) Children Act 1989).3566 In noodgevallen kan een derde voor 

korte periode ouderlijke verantwoordelijkheden verkrijgen door middel van een emergency 

protection order teneinde datgene te doen wat noodzakelijk is om het welzijn van het kind te 

beschermen of te promoten (Sec. 44 (1) Children Act 1989).3567 

 

Afdeling 3. Omgangsrecht 

1110. In alle bestudeerde rechtsstelsels behouden ouders tijdens de duur van de feitelijke 

verzorging door derden een recht op omgang met het kind. In het Duitse recht zijn pleegouders zelfs 

verplicht het contact met de ouders te stimuleren en moeten zij de daaruitvolgende organisatorische 

belastingen op zich nemen.3568 Ouders behouden het recht en de plicht op persoonlijke omgang 

tijdens het verblijf van het kind bij pleegouders (§ 1684 (1) BGB; art. 1:377a, eerste lid BW). Het 

belang van het kind kan evenwel eisen dat het omgangsrecht (tijdelijk) niet uitgeoefend kan worden. 

Criterium daarvoor is over het algemeen de gevaarnotie of althans bijzonder ernstige redenen m.b.t. 

het belang van het kind (§ 1684 (4) BGB; art. 1:377a, derde lid BW en art. 374, § 1, vierde lid BW). In 

                                                           
3564

 M. FREEMAN, Understanding Family Law, 1
e
 ed., London, Sweet & Maxwell, 2007, 250. 

3565
 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 965. 

3566
 Deze order kan elk geschil dat rijst m.b.t. de uitoefening van het ouderlijk gezag beslechten. Er hoeft zefls geen geschil 

te zijn, een vraag die beantwoord moet worden volstaat (M. FREEMAN, Understanding Family Law, London, Sweet & 
Maxwell, 2007, 241 en de aldaar aangehaalde verwijzingen). Het welzijnsbeginsel is van toepassing (Sec. 1 Children Act 
1989).  
3567

 Ingeval het verzoek wordt ingewilligd, verkrijgt de verzoeker ouderlijke verantwoordelijkheden (Sec. 44 (4) (c) Children 
Act 1989) over het kind voor maximum 15 dagen. De ouderlijke verantwoordelijkheden zijn evenwel beperkt tot datgene 
wat redelijkerwijze nodig is om het welzijn te beschermen of te bevorderen, rekening houdende met de duur van de order 
(Sec. 44 (5) (b) Children Act 1989).  
3568

 BverfG 24 juli 2006, FamRZ 2007, 335. 
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het Engelse (Supra, nr. 964) en Franse recht (art. 371-4, eerste lid C.Civ.) wordt dit als een recht van 

het kind beschouwd. In het Nederlandse recht is het eveneens een recht van het kind (art. 1:377a, 

eerste lid BW). Een omgangsrecht kan in het Engelse recht afgedwongen worden bij contact order op 

verzoek van de ouders (Sec. 8 (1) Children Act 1989). Het welzijnsbeginsel is van toepassing (Sec. 1 

Children Act 1989). Ook in deze rechtsstelsels wordt de omgang met beide ouders geacht in het 

belang van het kind te zijn behoudens goede redenen die aantonen dat dit niet zo is (art. 371-4, 

eerste lid in fine C.Civ. en Supra, nr. 964). 

 

1111. Ook de pleegouders bij wie het kind enige tijd heeft geleefd, hebben een recht op persoonlijk 

contact (§ 1685 (2) BGB; art. 1:377a, tweede lid BW; art. 371-4, tweede lid C.Civ.; Sec. 8 (1) Children 

Act 1989). Grondslag daarvoor vormt de affectieve band die uit deze zorgrelatie is ontstaan. Het 

belang van het kind kan evenwel eisen dat het omgangsrecht niet uitgeoefend wordt inzonderheid 

om loyaliteitsconflicten te voorkomen of de reïntegratie in het oorspronkelijke gezin niet in gevaar te 

brengen.3569   

 

In sommige rechtsstelsels wordt het belang van het omgangsrecht als overgangsmaatregel bij uitstek 

beklemtoond. Naar Duits recht kan een omgangsrecht met de ouders een geleidelijke terugkeer naar 

het oorspronkelijke gezin3570 of het onderhouden van sociale banden met de pleegouders na de 

terugkeer3571 mogelijk maken. In het Franse recht kan een overdracht van de uitoefening van het 

ouderlijk gezag gepaard gaan met een omgangsmaatregel ten gunste van de ouders.3572 Na afloop 

van de maatregel van delegatie wordt vaak een omgangsrecht met de derde toegestaan om hem in 

staat te stellen de nauwe banden die in de periode van delegatie zijn ontstaan met het kind verder te 

onderhouden. Deze maatregel wordt vaak bevolen om de gevolgen van het herstel te temperen 

ingeval het kind reeds lange tijd door deze derde werd opgevoed.3573 

 

 

 

  

                                                           
3569

 Duitse recht: T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 1004 en de aldaar aangehaalde 
verwijzingen. 
3570

 T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 1004 en de aldaar aangehaalde verwijzingen.  
3571

 G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, nr. 20, 841-842. 
3572

 A. GOUTTENOIRE, “Autorité parentale” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (772) 824, nr. 232.383.  
3573

 A. GOUTTENOIRE, “Autorité parentale” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (772) 825, nr. 232.385. 
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HOOFDSTUK 3. VERWERPELIJKE RELATIES LEIDEN TOT VERBODEN OUDERSCHAP 

Inleiding 

1113. In dit hoofdstuk wordt de impact van verwerpelijke relaties op de vestiging van ouderlijk 

gezag vanuit rechtsvergelijkend perspectief onderzocht. Zoals uit hoofdstuk 5 van deel I blijkt, rijst de 

vraag of het recht, omwille van de banden tussen de genetische ouders mag verhinderen dat een 

afstammingsband t.a.v. één van hen wordt vastgesteld waardoor deze ouder geen ouderlijk gezag 

kan verkrijgen in een monistisch systeem. Dit leidt er immers toe dat een minderjarig kind vaak 

slechts met één persoon maar een afstammingsband kan vestigen en aldus één persoon heeft die 

juridisch gezag over hem uitoefent. 

 

In het Belgische recht bestaat er een absoluut verbod tot vestiging van een afstammingsband ingeval 

daaruit zou blijken dat het kind werd geboren uit een relatie van partners tussen wie een 

huwelijksbeletsel bestaat waarvoor de Koning geen dispensatie kan verlenen. Verder verhindert de 

exceptie van verkrachting in een aantal gevallen op absolute wijze dat een afstammingsband tot 

stand komt.  

 

Uit hoofdstuk 5 van deel II blijkt dat een systeem dat leidt tot een absoluut verbod tot vestiging van 

ouderschap langs beide zijden ingeval het kind geboren werd uit een incestueuze relatie strijdig is 

met de Grondwet, het EVRM en het IVRK. Dit geldt ook voor de exceptie van verkrachting die zowel 

wat de organisatie als het absolute karakter betreft, in bepaalde gevallen strijdig is met de Grondwet, 

het EVRM en het IVRK. Dit is tevens het geval voor de sanctie op het niet ter kennis brengen of 

betekenen van de vaststelling van een overspelige afstammingsband.  

 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht of dergelijke beperkingen ook gelden in de andere bestudeerde 

rechtsstelsels en door welke motieven deze zijn ingegeven.  

 

1114. De impact van de al dan niet geïnstitutionaliseerde relatie op de vestiging van ouderlijk gezag 

werd reeds bestudeerd in het eerste hoofdstuk van dit deel. Naar Belgisch recht levert dit geen 

bijkomende vraag op nu in België een monistisch systeem wordt gehanteerd. Enkel een vastgestelde 

afstammingsband speelt een rol bij het titularisschap van ouderlijk gezag.  

 

1115. Er wordt een opdeling gemaakt tussen het incestverbod en de exceptie van verkrachting. 

Daaraan wordt het bijzonder verbod dat geldt voor overspelige kinderen in het Nederlandse recht 

toegevoegd.  

 

Enkel het Franse en het Nederlandse recht kennen het incestverbod zodat het Duitse en Engelse 

recht dienaangaande niet onderzocht worden. In het Engelse recht wordt wel voorkomen dat een 

man beschouwd wordt de vader te zijn van een kind dat door middel van medisch begeleide 

voortplanting werd verwekt ingeval deze man in een verboden graad van verwantschap staat tot de 

moeder (zie bv. Sec. 37 (1) (e) en 54 (2) (c) HFEA 2008). In het Duitse recht is incest strafbaar.  

 

De exceptie van verkrachting kan niet uitdrukkelijk teruggevonden worden in het recht van de 

bestudeerde rechtsstelsels. Het speelt echter wel een rol bij de toekenning van ouderlijk gezag aan 
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de buitenhuwelijkse vader en bij de vaststelling van ouderschap in bepaalde gevallen. Dit wordt 

nader bestudeerd. 

Ten slotte kent het Nederlandse recht een bijzonder verbod van erkenning door een gehuwde man. 

Gelet op de sanctie die het Belgische recht hecht aan het gebrek aan kennisgeving of betekening, is 

het interessant om de ratio achter dit verbod na te gaan.  

Afdeling 1. Incestverbod 

1116. Enkel het Franse (art. 310-2 C.Civ.) en het Nederlandse recht (art. 1:203, eerste lid a en 1:207, 

tweede lid, b BW)3574 kennen naast het Belgische3575 recht een verbod om een afstammingsband vast 

te stellen t.a.v. beide biologische ouders ingeval er tussen deze ouders een absoluut 

huwelijksbeletsel bestaat. In het Nederlandse (art. 1:198 BW) en Belgische recht geldt dit verbod, 

gelet op de mater semper certa est-regel resp. de verplichting tot aktering van de naam van de 

moeder in de geboorteakte, enkel voor de vestiging van een afstammingsband langs vaderszijde. In 

het Franse recht geldt dit verbod in beginsel enkel langs vaderszijde. Een prenatale erkenning langs 

vaderszijde kan echter tot gevolg hebben dat er in voorliggend geval geen afstammingsband kan 

vastgesteld worden langs moederszijde.3576 In het Duitse recht geldt er weliswaar geen verbod om 

een afstammingsband vast te stellen, maar is incest een misdrijf (§ 173 Strafgesetzbuch). 

 

Het absolute huwelijksverbod in het Franse (zie art. 161 en 162 C.Civ.) en Nederlandse recht (art. 

1:41 BW) strekt zich uit over: 

1° alle bloedverwanten in de rechte lijn; 

2° broers en zussen in de zijlijn3577.  

In het Franse recht geldt dit ook voor aanverwanten in de rechte lijn. 

Dit verbod laatste verbod gaat verder dan in het Nederlandse recht en het Belgische recht waar 

sedert de wet van 15 mei 20073578 het huwelijksverbod tussen aanverwanten in de rechte lijn relatief 

is.  

In het Franse3579 en Belgische recht (art. 343, § 1, b) BW) kan het verbod niet omzeild worden door 

een adoptie van het genetisch verwante kind. In het Nederlandse recht lijkt dit ook niet het geval te 

                                                           
3574

 Het verbod werd behouden bij de laatste wijziging van het afstammingsrecht bij wet van 24 december 1997 (Stb. 772). 
3575

 Zie art. 313, § 2, art. 314, tweede lid, art. 321 en art. 325 BW. 
3576

 Circ. de présentation de l’ordonnance n° 759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, CIV 2006-13 C1/30-
06-2006, Bulletin Officiël n° 103, deel I, nr. I.1.3. 
3577

 Nederlandse recht: Werd het huwelijksbeletsel door dispensatie opgeheven (wat mogelijk is ten aanzien van broer en 
zus door adoptie ex art. 1:41, tweede lid BW), is ook erkenning mogelijk (M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en 

familierecht. Tekst en Commentaar, Deventer, Kluwer, 2008, 5
de

 druk, 263). Het overlijden van de moeder laat het verbod 
van erkenning onaangeroerd (C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 

Personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 580 en de aldaar aangehaalde verwijzingen). 
3578

 BS 29 juni 2007, ed. 3.  
3579

 Het verbod raakt immers de fundamentele waarden van de samenleving en de essentie zelf van de afstammingsband, 
zo oordeelde het Franse Hof van Cassatie in een arrest dat tegelijk de gewone adoptie verbood tussen het kind en zijn 
tweede ouder (Cass. 6 januari 2004, n°01-01.600, Bull. civ. I, n° 2, D. 2004, jur. p. 362, concl. J. SAINTE-ROSE en noot D. 
VIGNEAU; D. 2004, somm. P. 1419, obs. F. GRANET-LAMBRECHTS; RTDciv. 2004, 75, obs. J. HAUSER; AJ fam. 2004, jur. p. 66, 
obs. F. BICHERON; JCP G 2004-3, p. 34, noot T. GARE; Dr. fam. 2004, comm. n° 16, noot D. FENOUILLET; F. GRANET-
LAMBRECHTS, “Dispositions générales” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, 
(546) 548, nr. 211.23). De ordonnantie van 4 juli 2005 heeft dit verbod behouden en zelfs, in navolging van het 
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zijn hoewel dit niet uitdrukkelijk is bepaald.3580 Concreet leidt het incestverbod tot een absolute vorm 

van verboden ouderschap. 

1117. Het verbod raakt in alle rechtsstelsels die het kennen de openbare orde.3581 Het verbod is 

ingegeven ter handhaving van de openbare orde, de zedelijkheid en het belang van het kind.3582 

Aangenomen wordt dat de publieke vaststelling van een afstammingsband t.a.v. beide biologische 

ouders in deze situatie schadelijk is voor het kind. In het Duitse recht is het zelfs een misdrijf (§ 173 

Strafgesetzbuch).3583  

 

1118. Alle bestudeerde rechtsstelsels die dergelijk verbod kennen, laten evenwel toe dat er een 

onderhoudsvordering ingesteld wordt tegen de verwekker (art. 342 e.v. C.Civ.3584; art. 1:394 BW3585 

en art. 336 e.v. BW).  

 

                                                                                                                                                                                     
cassatiearrest, versterkt door ook de gewone adoptie in dat geval te verbieden waardoor het kind in alle gevallen slechts 
een afstammingsband t.a.v. één van beide biologische ouders kan vestigen (Circ. de présentation de l’ordonnance n° 759-
2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, CIV 2006-13 C1/30-06-2006, Bulletin Officiël n° 103, deel I, nr. I.1.3). 
Om die reden zijn de woorden “met welk middel ook” in art. 310-2 C.Civ. toegevoegd (Circ. de présentation de 
l’ordonnance n° 759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, CIV 2006-13 C1/30-06-2006, Bulletin Officiël n° 
103, deel I, nr. I.1.3).  
3580

 Naar Nederlands recht kunnen twee personen tezamen geen verzoek tot adoptie doen, indien zij krachtens art. 41 BW 
geen huwelijk met elkaar zouden mogen aangaan (art. 1:227, eerste lid BW). Nochtans geldt dit verbod niet ingeval één 
persoon alleen een verzoek tot adoptie doet en deze persoon de levenspartner is van een ouder (art. 1:227, tweede lid, 
tweede en derde zin BW). Dit opent een toets in concreto aan het belang van het kind (art. 1:227, derde lid BW). Wellicht 
zal dit verzoek strijdig bevonden worden met het belang van het kind nu daarmee een wettelijk verbod wordt omzeild.  
3581

 Franse recht: de schending van dit verbod leidt tot de nietigverklaring van de erkenning of de akte van bekendheid die 
bezit van staat vaststelde t.a.v. de andere ouder. Zelfs een gerechtelijk onderzoek naar vaderschap is niet ontvankelijk (F. 
GRANET-LAMBRECHTS, “Dispositions générales” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, 
Dalloz, 2010, (546) 549, nr. 211.25). Ingeval de ambtenaar van de burgerlijke stand pas later, bv. bij de randmelding van de 
erkenning, vaststelt dat art. 310-2 C.Civ. is geschonden, moet hij het openbaar ministerie op de hoogte brengen (Circ. de 
présentation de l’ordonnance n° 759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, CIV 2006-13 C1/30-06-2006, 

Bulletin Officiël n° 103, deel I, nr. I.1.3.). Het openbaar ministerie moet dan de nietigverklaring vorderen, aangezien de 
afstamming gevestigd is in strijd met een regel van openbare orde (art. 423 code de procédure civile). De vordering verjaart 
overeenkomstig het gemeen recht na 30 jaar.  
3582

 Franse recht: F. GRANET-LAMBRECHTS, “Dispositions générales” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 

2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (546) 548, nr. 211.23; Nederlandse recht: Kamerstukken II 1995/96, 24 649, nr. 3, 19. 
3583

 Het Duitse Grondwettelijk Hof oordeelde dat deze norm niet strijdig is met de Grondwet. Naast eugenetische redenen 
en het belang van het kind en gezinsstructuren werden cultuurhistorische argumenten daartoe aangenomen: BVerfG 26 
februari 2008, 2 BvR 392/07. 
3584

 Circ. de présentation de l’ordonnance n° 759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, CIV 2006-13 C1/30-
06-2006, Bulletin Officiël n° 103, deel I, nr. III.2.2.2.; F. GRANET-LAMBRECHTS, “Action à fins de subsides” in P. MURAT (ed.), 
Droit de la famille in Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (614) 616, nr. 214.21; In het Franse recht heeft deze 
vordering een hybried karakter, nl. enerzijds alimentair, anderzijds indemnitair (F. GRANET-LAMBRECHTS, “Action à fins de 
subsides” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (614) 615, nr. 214.09). De 
vordering blijft ten eerste behouden voor de gevallen van absolute incest alwaar de afstamming slechts t.a.v. één van de 
ouders kan vastgesteld worden, meestal de moeder. Ten tweede blijft de vordering ook behouden voor de situatie waarin 
het kind ontsproten is uit een misdrijf en het weinig opportuun is om een gerechtelijk onderzoek naar vaderschap in te 
leiden (F. GRANET-LAMBRECHTS, “Action à fins de subsides” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, 
Parijs, Dalloz, 2010, (614) 615, nr. 214.09 ; vgl. A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions Montchrestien, 
2010, nr. 1191). In de rechtsleer wordt aangegeven dat de vorderen eerder beantwoordt aan een keuze (weigering 
ouderlijk gezag te delen) of om moeilijkheden m.b.t. de vaststelling van de afstammingsband te voorkomen (J. HAUSER, 
“Chronique. Personne et droits de la famille”, RTD civ. 2010, (75) 92). De vordering vormt geen grond van niet-
ontvankelijkheid van een later vordering tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap (art. 342-8 C.Civ.). Het Franse Hof 
van Cassatie oordeelde bovendien dat de onderhoudsvordering een ander doel en voorwerp heeft (Cass. 9 december 2009, 
n° 08-15.224, onuitg., besproken door J. HAUSER, “Chronique. Personne et droits de la famille”, RTD civ. 2010, (75) 92-93). 
3585

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 596, nr. 750. 
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1119. In de Franse rechtsleer wordt de vraag opgeworpen of het incestverbod wel verenigbaar is 

met art. 8 EVRM.3586  

 

Afdeling 2. Exceptie van verkrachting 

1120. De exceptie van verkrachting is, behoudens in het Belgische recht, in geen enkel ander 

bestudeerd rechtsstelsel uitdrukkelijk ingeschreven. In de andere rechtsstelsels bestaan wel 

mechanismen om deze situatie op te vangen. Deze mechanismen zijn georganiseerd op drie niveaus: 

1° de vaststelling van het genetische vaderschap kan naar Engels recht (Sec. 55A (5) Family Law Act 

1986) geweigerd worden ingeval dit het belang van het kind niet dient. De moeder of het kind 

kunnen naar Duits (§ 1595 BGB) en Nederlands (art. 1:204, eerste lid, c en d BW) recht weigeren de 

toestemming te verlenen tot de erkenning. Doel van dit toestemmingsvereiste is de bescherming van 

het gezins- en familieleven tussen moeder-kind (Supra, hoofdstuk 1, nr. 372). Naar Duits recht kan er 

in dat geval evenwel een gerechtelijk onderzoek naar vaderschap ingesteld worden door de 

verkrachter. 

2° de verkrijging van ouderlijk gezag kan in het Engelse, Duitse en Nederlandse recht in ieder geval 

belet worden ingeval het kind buiten het huwelijk werd verwekt op die manier. De buitenhuwelijkse 

vader kan slechts ouderlijk gezag verkrijgen met toestemming van de moeder of door toelating door 

de rechtbank die het criterium van het belang van het kind hanteert (Supra, nrs. 310 en 311). Enkel in 

het Franse recht heeft dit geen invloed op de vestiging van het ouderlijk gezag ingeval het kind 

erkend werd binnen het jaar na de geboorte of ingeval het moederschap niet vaststaat (art. 372, 

tweede lid C.Civ.). De erkenning behoeft naar Frans recht bovendien geen toestemming.  

3° In de rechtsstelsels die een onderhoudsvordering tegen de verwekker kennen (Frankrijk, 

Nederland en België) wordt dit als een geschikt alternatief voor de vaststelling van een 

afstammingsband in deze situatie beschouwd.3587 

 

In alle gevallen weze opgemerkt dat in geen enkel rechtsstelsel rekening werd gehouden met het 

gegeven dat verkrachtingen ook binnen het huwelijk kunnen plaatsvinden. Deze vaststelling vormt 

alvast een bron van kritiek op het onderscheid tussen huwelijkse en buitenhuwelijkse vaders wat 

betreft de verkrijging van ouderlijk gezag 

 

Afdeling 3. In overspel verwekte kinderen 

1121. In het Nederlandse recht kan een vader zijn in overspel verwekt kind enkel erkennen indien 

de rechtbank heeft vastgesteld dat hij gezins- en familieleven heeft t.a.v. het kind of ingeval het 

aannemelijk is dat tussen de man en de moeder een band bestaat of heeft bestaan die in voldoende 

mate met een huwelijk op één lijn valt te stellen (art. 1: 204, eerste lid BW).  

 

Deze grond tot nietigheid is onder invloed van art. 8 EVRM niet langer absoluut omdat er 

omstandigheden zijn waaronder een gehuwde man zijn buiten het huwelijk verwekte kinderen kan 

                                                           
3586

 A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions Monchrestien, 2010, nr. 851 met verwijzing in die zin naar J. 
HAUSER, La réforme de la filiation et les principes fondamentaux, Dr. fam. 2006, étude 1, n° 11. 
3587

 F. GRANET-LAMBRECHTS, “Action à fins de subsides” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille in Dalloz Action 2010-2011, 
Parijs, Dalloz, 2010, (614) 615, nr. 214.09. 
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erkennen.3588 Volgens de Hoge Raad kan de vraag of een bij wet voorziene inmenging met betrekking 

tot het in art. 8, eerste lid EVRM bedoelde recht (op eerbiediging van gezins- en familieleven) in een 

democratische samenleving nodig is in het belang van anderen, slechts worden beantwoord door in 

het licht van de omstandigheden van het geval tegen elkaar af te wegen enerzijds de ernst van de 

inbreuk en anderzijds de te beschermen belangen. Verder verwees de Hoge Raad in zijn arrest van 10 

november 1989 naar de vaste rechtspraak van het EHRM waaruit volgt dat een inmenging als 

bedoeld in art. 8, tweede lid EVRM slechts ‘nodig’ is, indien zij beantwoordt aan een dringende 

maatschappelijke behoefte en, in het bijzonder, evenredig is aan het legitieme doel dat er mee wordt 

nagestreefd. Een wettelijke bepaling die onder alle omstandigheden onmogelijk maakt dat een 

buiten het huwelijk geboren kind door zijn vader wordt erkend zolang deze gehuwd is, sluit een 

concrete belangenafweging uit en miskent aldus het evenredigheidsvereiste.3589 

 

Voor het aannemen van een nauwe persoonlijke betrekking is niet vereist dat de man de verwekker, 

althans de biologische vader is van het kind.3590 In deze procedure dient het belang van het kind bij 

het ontstaan van een juridische afstammingsband te prevaleren boven het belang van de echtgenote 

van de biologische vader bij bescherming tegen (verdere) verstoring van haar huwelijk.3591 De wet 

laat weinig ruimte voor een belangenafweging ingeval er gezins- en familieleven bestaat.3592 

1122. In het Belgische recht wordt niet ingegrepen op de grondslag tot vestiging van een 

afstammingsband, maar op de gevolgen van deze afstammingsband. Een overspelige 

afstammingsband moet ter kennis gebracht worden aan de gedupeerde echtgeno(o)t(e) op straffe 

van niet tegenwerpbaarheid (zie art. 313, § 3, laatste lid en art. 319bis, derde lid BW). Bovendien 

geldt deze sanctie zowel ingeval de afstammingsband o.g.v. een erkenning werd vastgesteld als door 

een gerechtelijk onderzoek (art. 322, tweede lid BW). Voor dit laatste is naar Nederlands recht niets 

bijzonder bepaald ingeval daarmee een afstammingsband wordt vastgesteld waaruit het overspel 

blijkt. 

 

 

 

  

                                                           
3588

 HR 10 november 1989, NJ 1990, 450.  
3589

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Personen- en familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 582. 
3590

 HR 28 april 2006, NJB 2006, 847.  
3591

 M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en Commentaar, Deventer, Kluwer, 2008, 5
de

 druk, 
264 en de aldaar aangehaalde verwijzingen.  
3592

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Personen- en familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 583. 
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HOOFDSTUK 4. MEDISCH BEGELEIDE VOORTPLANTING EN DE VESTIGING VAN GEZAG 

Inleiding 

1123. In dit hoofdstuk wordt de impact van medisch begeleide voortplanting op de vestiging van 

ouderlijk gezag vanuit rechtsvergelijkend perspectief onderzocht. Zoals in hoofdstuk van 5 van deel I 

werd geconcludeerd kan medisch begeleide voortplanting er toe leiden dat er een doelbewuste 

discrepantie ontstaat tussen het wensouderschap en het genetische ouderschap. Daarbij rees de 

vraag of afstammingsbanden ook in deze situatie een weergave moeten zijn van de genetische resp. 

bio-fysiologische identiteit of het afstammingsrecht moet blijven fungeren als familierechtelijk 

aanknopingspunt. Bedoeld wordt de vraag of in de situatie van medisch begeleide voortplanting 

afgeweken moet worden van de traditionele grondslagen in het afstammingsrecht en of er een 

registratiesysteem moet komen dat kinderen toelaat hun genetische identiteit te achterhalen. 

 

Verder werd vastgesteld dat de rol van donor en wensouder in het Belgische recht niet duidelijk 

omkaderd werd. De vraag die hierbij rees was wie een ‘donor’ is en of er geen juridische rol toekomt 

aan die persoon ingeval die toch een sociale band met het kind ontwikkelt? Momenteel is dit 

onduidelijk in het Belgische recht. 

Een bijkomend traditioneel pijnpunt was ook het draagmoederschap dat in het Belgische recht 

helemaal niet geregeld is.  

Ten slotte rees de vraag naar de rol van de lesbische partner van de moeder ingeval uit hun relatie 

een kind werd geboren. Vastgesteld werd dat de lesbische meemoeder vandaag enkel door middel 

van een adoptie ouderlijk gezag kan verkrijgen t.a.v. het kind. Opnieuw werd de rol van het 

afstammingsrecht in vraag getrokken. 

Uit het tweede deel blijkt dat de grondslag van het gezins- en familieleven tot vestiging van ouderlijk 

gezag ook in deze situaties moet gelden. Het Belgische recht staat dan ook voor de uitdaging om voor 

een kind geboren binnen een gelijkslachtige relatie die voldoet aan gezins- en familieleven een 

mechanisme in te voeren dat toelaat om dit gezins- en familieleven juridisch te verankeren vanaf het 

tijdstip van geboorte of zo snel mogelijk daarna. Verder moet de rol van de spermadonor met en 

zonder gezins- en familieleven verduidelijkt worden. Ook in situaties van draagmoederschap moet er 

een regeling komen die een gepaste omkadering biedt. Ten slotte is de regeling inzake de anonimiteit 

van het donorschap strijdig met het EVRM en het IVRK.  

In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke oplossing de andere bestudeerde rechtsstelsels bieden in 

de gegeven situatie.  

1124. Achtereenvolgens worden de toelaatbaarheid van medisch begeleide voortplanting, het 

ouderschap na medisch begeleide voortplanting en het recht op identiteit in de bestudeerde 

rechtsstelsels vergeleken. 

 

Afdeling 1. Toelaatbaarheid van medisch begeleide voortplanting 

§ 1. Toegelaten behandelingen 
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1125. In het Belgische (Supra, inleidend deel, A), Franse3593 (L 2141 CSP), Nederlandse3594 en 

Engelse3595 recht is medisch begeleide voortplanting met zowel gameten resp. embryo’s van het 

wenspaar als gedoneerde gameten resp. embryo’s toegelaten.  

 

1126. Dit is niet het geval in het Duitse recht. Naar Duits recht is eicel- en embryodonatie verboden 

en zelfs strafbaar (§ 1 I (1) en (6) Embryonenschutzgesetz - EschG).3596 Kunstmatige inseminatie of in 

vitro fertilisatie met gedoneerde zaadcellen is daarentegen wel toegelaten.3597  

 

In het Franse recht gelden er bij embryodonatie wel bijkomende voorwaarden die vergelijkbaar zijn 

met een adoptie (zie art. L. 2141-5 e.v. CSP). Daarenboven wordt in beginsel de donatie van gameten 

slechts aan één zijde toegestaan zodat er steeds een ouder is die een genetische band heeft met het 

kind (zie art. L. 2141-3, eerste lid CSP).3598  

 

§ 2. Toegang tot medisch begeleide voortplanting 

 

                                                           
3593

 Wet n°2004-800 van 6 augustus 2004. De Franse wetgever beoogde een evenwicht te bereiken tussen enerzijds het 
verlangen naar een kind en het lijden van zij die er geen kunnen krijgen en anderzijds het belang van het kind dat door 
medisch begeleide voortplanting wordt geboren (A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions 
Montchrestien, 2010, nr. 952). Medisch begeleide voortplanting wordt omschreven als de klinische en biologische praktijk 
die de verwekking in vitro, de embryo overdracht en de kunstmatige inseminatie toelaat, alsook elke techniek met een 
gelijkaardig gevolg die de voortplanting buiten het natuurlijke proces toelaat. Dergelijke medische technieken zijn strikt 
wettelijk omkaderd wat de doelstellingen betreft en beperkt wat de begunstigden betreft. Enkel erkende practici mogen 
deze technieken toepassen (art. L 2142-1-1 CSP). Behoudens kunstmatige inseminatie, dient medisch begeleide 
voortplanting uitgevoerd te worden door een daartoe gemachtigde inrichting (art. L. 2142-1 CSP).  
3594

 Luidens art. 1 van de wet van 25 april 2002 houdende regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van 
gegevens van donoren bij kunstmatige donorbevruchting (Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting, Stb. 2002, 240) is 
kunstmatige donorbevruchting het beroeps- of bedrijfsmatig verrichten van handelingen, gericht ophet anders dan op 
natuurlijke wijze tot stand komen van een zwangerschap met gebruimaking van: 1° zaad van een ander dan de echtgenoot, 
geregistreerde partner of andere levensgezel van de vrouw of; 2° een eicel van een andere vrouw. Onder donor wordt in 
voornoemde wet verstaan degene die zaad of een eicel heeft afgestaan ten behoeve van kunstmatige donorbevruchting. 
De wet van 20 juni 2002 (Stb. 338) regelt het gebruik van geslachtscellen en embryo’s.  
3595

 In navolging van de bevindingen van het Warnock rapport werd de Human Fertilisation and Embryology Act 1990 
aangenomen. Deze wet regelt de creatie, de bewaring en het gebruik van embryo’s buiten het menselijke lichaam en de 
bewaring en het gebruik van gameten om embryo’s te creëren. De wet verbiedt de uitoefening van bepaalde activiteiten 
zonder licentie. Sommige handelingen zijn onderworpen aan een absoluut verbod. De wet van 1990 werd geheel 
geamendeerd door de Human Fertilisation and Embryology Act 2008 (Zie Human Fertilisation and Embryology Act 2008, 
Explanatory notes, nrs. 4-9; zie voorts: Human Fertilisation and Embryology Authority, Code of Practice, London, 2008, 
www.hfea.gov.uk/codeofpractice). Voornoemde wet amendeerde ook de Surrogacy Arrangements Act 1985. De nieuwe 
wet werd met gemengde gevoelens onthaald in de rechtsleer. De nieuwe wet zou te ver gaan wat betreft de verlating van 
het traditionele heteroseksuele model en daarmee de realiteit ontkennen. Voor anderen zou de wet te conservatief zijn en 
teveel blijven hangen rond de traditionele structurering rond de moeder en het twee ouderschapsmodel gebaseerd op 
seksualiteit (S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 
2, 630-632. De auteurs wijzen ook op de tegenstrijdigheid in visie in de wet: enerzijds is het verboden om opzettelijk 
vaderloze kinderen te verwekken; anderzijds wordt erkenning geboden aan familiemodellen die de normatieve 
heteroseksuele grondvesten van het gezinsleven uitdagen (p. 621)). 
3596

 Merk op dat dit ook in het Oostenrijkse recht het geval was, maar strijdig werd bevonden met art. 14 in samenhang met 
art. 8 EVRM: EHRM nr. 57813, 1 april 2010 (S.H. e.a./Oostenrijk), § 93.  
3597

 Door de invoering van een § 1600 (4) BGB heeft de wetgever de Grondwettelijke toelaatbaarheid van deze vorm van 
medisch begeleide voortplanting erkend (H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht. 
München, Verlag C.H. Beck, 28 auflage, 2007, 260).  
3598

 A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions Montchrestien, 2010, nr. 966. 
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1127. Opnieuw dient een opdeling gemaakt te worden. Het Belgische (Supra, nr. 16), 

Nederlandse3599 en Engelse3600 recht laten medisch begeleide voortplanting toe bij zowel een gehuwd 

resp. geregistreerd paar als een ongehuwde resp. niet-geregistreerd paar. Dit geldt ongeacht het 

geslacht van de partners. Ook medisch begeleide voortplanting bij een alleenstaande vrouw is 

toegelaten.  

 

Wel genieten de centra die deze behandelingen uitvoeren de ruimte om te weigeren. In het 

Belgische recht kan een fertiliteitscentrum een beroep doen op de gewetensclausule (art. 5 MBV-

wet). In het Engelse recht kan een kliniek weigeren teneinde rekening te houden met het welzijn van 

het kind dat geboren zou worden als resultaat van de behandeling alsook met eender ander kind dat 

geraakt zou kunnen worden door de behandeling. Bij de uitvoering op een alleenstaande moeder 

dient de kliniek ook te oordelen over de nood aan ondersteunend ouderschap.3601 

 

1128. Het Duitse en Franse recht zijn daarentegen veel strikter en stellen beperkingen. Naar Duits 

recht mag in vitro fertilisatie enkel toegepast worden bij een echtpaar en een niet gehuwd paar dat 

in een stabiele relatie samenleeft en niet bij een alleenstaande vrouw of in een gelijkslachtige 

relatie.3602 In het Franse recht geldt de beperking dat medisch begeleide voortplanting een 

therapeutisch doel moet nastreven.3603 Het Franse recht laat enkel medisch begeleide voortplanting 

toe bij een ongelijkslachtig paar.3604 Het ongelijkslachtige paar dient gehuwd te zijn of sedert ten 

minste twee jaren samen te leven teneinde een zekere stabiliteit van deze vrije relatie te verzekeren. 

Er wordt op gewezen dat deze tijdspanne overeenstemt met de tijd nodig voor de medische diagnose 

van pathologische steriliteit voor elk paar en dat noch het bewijs noch de duur van de feitelijke 

samenleving een probleem oplevert in de praktijk.3605 In de Franse rechtsleer wordt niet uitgesloten 

                                                           
3599

 Zie over de toelaatbaarheid van medisch begeleide voortplanting en een kritische noot op medisch begeleide 
voortplanting na overlijden: T. OUDHOF, “Het belang van het kind bij kunstmatige voortplanting na overlijden: What’s in the 
name”, FJR 2002, 288-298. 
3600

 R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law, Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 2009, 7
e
 ed., 232; S. HARRIS-

SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2,620-621. Er geldt 
evenwel geen recht op een behandeling noch in de publieke noch in de private sector (R v Ethical Committee of St Mary’s 

Hospital (Manchester) ex parte H [1998] 1 FLR 512). 
3601

 In het Engelse recht dient de behandeling evenwel geweigerd te worden tenzij rekening werd gehouden met het welzijn 
van het kind dat geboren zou worden als resultaat van de behandeling en met eender ander kind dat geraakt zou worden 
door de geboorte (Sec. 13 (5) HFEA 1990). Zie ook Human Fertilisation and Embryology Act 2008, Explanatory notes, nr. 
117; Het beginsel geldt niet bij basic partner treatment services. Dit zijn behandelingen van een vrouw en een man samen 
zonder dat gebruik wordt gemaakt van gedoneerde gameten, bewaarde gameten of embryo’s gecreëerd buiten het lichaam 
van de vrouw. Dit houdt kunstmatige inseminatie met gebruik van sperma dat geleverd werd maar niet gedoneerd of 
bevroren in (Sec. 13(5) HFEA 1990, zie explanatory notes, nr. 119).  
3602

 H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht. München, Verlag C.H. Beck, 28 auflage, 
2007, 260. 
3603

 F. GRANET-LAMBRECHTS, “Filiation de l’enfant conçu par procréation assistée avec don de gamètes: dispositions 
spéciales” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille in Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (621) 626, nr. 215.12. De 
medisch begeleide voortplanting dient te beantwoorden aan een ouderlijke vraag van een paar. Zij heeft tot doel de 
infertiliteit op te vangen waarvan het pathologische karakter medisch werd vastgesteld. Zij kan ook tot doel hebben te 
voorkomen dat een zeer ernstige ziekte op het kind wordt overgedragen (art. L. 2141-1 CSP). Hiermee wordt de 
subsidiariteit t.a.v. de natuurlijke voortplanting uitgedrukt (A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions 
Montchrestien, 2010, nr. 957). 
3604

 Volledigheidshalve zij erop gewezen dat de man en de vrouw ook nog de leeftijd moeten hebben om zich voort te 
planten (art. L. 2141-2, 3

de
 lid CSP) en dat post mortem medisch begeleide voortplanting verboden is (art. L. 2141-2, 3

de
 lid 

CSP).  
3605

 F. GRANET-LAMBRECHTS, “Filiation de l’enfant conçu par procréation assistée avec don de gamètes: dispositions 
spéciales” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille in Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (621) 627. 
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dat het recht evolueert naar een grotere toegankelijkheid gelet op de forumshopping door 

ongelijkslachtige paren en alleenstaande vrouwen.3606  

 

§ 3. Draagmoederschap 

 

1129. In het Belgische (Supra, nr. 19), Duitse3607, Franse (art. 16-7 C.Civ.)3608 en Nederlandse (art. 

3:40, tweede lid BW)3609 recht zijn draagmoederschapsovereenkomsten nietig en in een aantal van 

deze rechtsstelsels ook uitdrukkelijk verboden.3610 In het Engelse recht zijn overeenkomsten3611 

inzake draagmoederschap niet afdwingbaar (Sec. 1A Surrogacy Arrangements Act 1985). De 

rechtbank kan wel beslissen dat het in het belang van het kind is te verblijven bij zijn wensouders 

(‘residence order’).3612 

 

1130. Enkel in het Engelse recht wordt het draagmoederschap wettelijk omkaderd (Surrogacy 

Arrangements Act 1985). De andere rechtsstelsels, behoudens het Belgische recht, kennen enkel 

verbodsbepalingen ter bestrijding van commercieel draagmoederschap.3613 De Engelse wetgever 

oordeelde dat een volledig verbod mensen zou drijven tot de illegaliteit en de exploitatie zou 

                                                           
3606

 F. GRANET-LAMBRECHTS, “Filiation de l’enfant conçu par procréation assistée avec don de gamètes: dispositions 
spéciales” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille in Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (621) 627, nr. 215.13. 
3607

 D. SCHWAB, Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 18 auflage, 2010, nr. 561. 
3608

 Deze bepaling is van openbare orde. De erkenning van vonnissen die de bekrachtiging vormen van de uitvoering van 
een draagmoederschapsovereenkomst zijn strijdig met de Franse internationale openbare orde en kunnen bijgevolg niet 
erkend worden (Cass. 17 december 2008, 07-20.468, arrest nr. 1285, RTD Civ 2009, 106, noot J. HAUSER; Zelfs niet langs de 
omvang van de vaststelling van bezit van staat dat alsdan als gebrekkig wordt beschouwd, zie: J. HAUSER, “Chronique. 
Personnes et droits de la famille”, RTD civ. 2010, (75) 96-97, de auteur wijst op het gevaar om terug te grijpen naar de 
voldongen feiten en het belang van het kind. Het is vooral het belang van de wensouders dat met de erkenning gediend 
wordt. De erkenning zou ook procreatietourisme en forumshopping stimuleren (zie dienaangaande ook: J. HAUSER, 
“Chronique. Personnes et droits de la famille”, RTD civ. 2010, (295) 317-318); zie voorts: G. VERSCHELDEN, “Nood aan een 
familierechtelijk statuut voor draagmoederschap in België, met aandacht voor grensoverschrijdende aspecten”, T.Fam. 
2010, (69) 69); Het Franse Hof van Cassatie geeft daarbij ook aan dat de weigering tot overschrijving van buitenlandse 
beslissingen het kind niet ontneemt van de rechtsgevolgen van de afstamming erkend door het buitenlandse recht, noch 
verhindert dat het samenleeft met de echtgenoten-verzoekers hetgeen elke strijdigheid met art. 8 EVRM of het hoger 
belang van het kind (art. 3, eerste lid IVRK) uitsluit (Cass. 6 april 2011, nrs. 09-66.486, 09-17.130 en 10-19.053, gepubliceerd 
in het Bulletin; AJ fam. 2011, 262, obs. F. CHÉNEDÉ en B. HAFTEL, besproken door J. HAUSER, “Chronique. Personnes et 
dorits de la famille”, RTD civ. 2011, (321) 340-342. De auteur wijst op het dubbel leven dat hierdoor ontstaat. Enerzijds het 
juridische in de Staat van geboorte en de gevolgen die dat op internationaal privaatrechtelijk vlak kan genereren en 
anderzijds het feitelijke omkaderd door de definities gegeven door het EHRM bijvoorbeeld. Zie wat dit laatste betreft ook 
de zaak-Chavolarov Supra, deel II. De auteur vraagt zich af of het kind dan wel nog kan genieten van alle rechten 
noodzakelijk voor zijn ontplooiing). Zie ook A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions Montchrestien, 
2010, nr. 977 die erop wijst dat het debat hieromtrent opnieuw opleeft, gelet op de ontwikkelingen in tal van vreemde 
wetgevingen die veel toelaatbaarder zijn.  
3609

 M. SCHOOTS, J. VAN ARKEL en S. DERMOUT, “Wetsaanpassing in verband met draagmoederschap?”, FJR 2004, (189), 
190; C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 560; M.J.A. VAN MOURIK en A.J.M. NUYTINCK, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht 

en erfrecht, in studiereeks Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, vierdedruk, 2009, 163. 
3610

 Duitse recht: § 1 I (7) EschG; Franse recht: Een erkenning ter uitvoering van een overeenkomst inzake 
draagmoederschap kan op vordering van het openbaar ministerie worden vernietigd (art. 336 C.Civ.). Een ontduiking van de 
bepalingen van openbare orde maakt volgens de omzendbrief van 2006 het bezit van staat dubbelzinnig zodanig dat de 
akte van bekendheid niet opgemaakt kan worden (TGI 22 maart 2007, D. 2007, 1251, note X. LABBEE besproken in J. 
HAUSER, “Chroniques. Personnes et droits de la famille”, RTDciv. 2007, (545) 556). 
3611

 Er zouden naar schatting tussen de 100 en de 180 draagmoederschapsovereenkomsten per jaar worden afgesloten 
waar er elk jaar tussen de 50 en 80 geboorten uit voortvloeien: S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and 

materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, 2e ed., 641 en de aldaar aangehaalde referentie in voetnoot 186. 
3612

 Re P (Surrogacy: Residence) [2008] 1 FLR 177, FD en aangehouden in hoger beroep: Re P (Residence: Appeal) [2008] 1 
FLR 198, CA. 
3613

 Zie bv. Nederlandse recht: art. 151b en 151c Sr ingevoerd bij wet van 16 september 1993, Stb. 486.  
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aanmoedigen, terwijl een volledige toelaatbaarheid het stempel van een wettige regeling zou geven 

en de toepassing er van zou aanmoedigen.3614 De Nederlandse wetgever achtte het 

draagmoederschap een onwenselijk verschijnsel en was van oordeel dat een civielrechtelijke 

wetgeving het draagmoederschap enkel zou stimuleren.3615 

 

Afdeling 2. Ouderschap na medisch begeleide voortplanting 

 

§ 1. Rechtspositie van de moeder 

 

1131. In alle bestudeerde rechtsstelsels is de moeder de vrouw die van het kind bevalt (bio-

fysiologische moeder).3616 Dit geldt zelfs ingeval de eicel geleverd werd door een andere vrouw en bij 

draagmoederschap.3617 Het moederschap van de bio-fysiologische moeder kan hetzij niet betwist 

worden3618 hetzij niet met succes betwist worden. Dit laatste is het geval in het Belgische (art. 312, 

tweede lid BW) en het Franse recht (art. 311-25 C.Civ.).  

 

1132. In alle bestudeerde rechtsstelsels is tevens een adoptie vereist om het moederschap over te 

dragen op een derde (bv. wens- of genetische moeder).3619 In het Engelse recht kan deze overdracht 

ook gebeuren door middel van een parental order (Infra, nr. 1156).  

                                                           
3614

 De toelaatbaarheid wordt geregeld door de Surrogacy Arrangements Act 1985. De gevolgen er van op vlak van 
ouderschap worden geregeld door de HFEA 2008. 
3615

 M. VAN DEN BERG en C. BUISSEN, “Hoogtechnologisch draagmoederschap. De techniek staat voor niets, nu het recht 
nog!”, NJB 2004, (724) 726; M.J.A. VAN MOURIK en A.J.M. NUYTINCK, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht 

en erfrecht, in studiereeks Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, vierdedruk, 2009, 162-163; S.F.M. WORTMANN en J. VAN 
DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium Personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 2009, 173. 
3616

 Duitse recht: Hoewel alle technieken van medisch begeleide voortplanting die kunnen leiden tot een onderscheid 
tussen genetisch en bio-fysiologisch moederschap verboden zijn in het Duitse recht, werd vastgesteld dat dit verbod 
meermaals werd omzeild door in het buitenland dergelijke behandeling te ondergaan. Om die reden bepaalt § 1591 BGB nu 
zeer duidelijk dat de moeder de vrouw is die van het kind bevallen is (H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-

Lehrbücher. Familienrecht. München, Verlag C.H. Beck, 28 auflage, 2007, 242). Een gesplitst moederschap is uitgesloten (D. 
SCHWAB, Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 18 auflage, 2010, nr. 561; G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht, 
München, Verlag C.H. Beck oHG, 5

de
 auflage, 2006, 625); Vgl. met de resultaten van een ruimer rechtsvergelijkend 

onderzoek: I. SCHWENZER, “Tensions between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage” in I SCHWENZER (ed.), 
Tensions between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (1) 10; Franse recht: 
art. 311-25 C.Civ.); Nederlandse recht: art. 1:198 BW; Engelse recht: Sec. 33 (1) HFEA 2008. De donotie van eicellen geeft 
aan de donor niet de status van een ouder (Sec. 47 HFEA 2008) (R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law, Textbook 

series, Londen, Sweet & Maxwell, 2009, 7
e
 ed., 229); Belgische recht: art. 312, § 1 BW. 

3617
 Dit was een bewuste keuze van de Nederlandse wetgever: Kamerstukken II 1995/96, 24 649, nr. 3, 7. Ook de 

draagmoeder is zelfs bij hoogtechnologisch draagmoederschap steeds de juridische moeder van het kind: P. 
VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, Het 

hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 266; 
M.J.A. VAN MOURIK en A.J.M. NUYTINCK, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, in studiereeks 

Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, vierdedruk, 2009, 162; M. VAN DEN BERG en C. BUIJSSEN, “Hoogtechnologisch 
draagmoederschap. De techniek staat voor niets, nu het recht nog!”, NJB 2004, (724) 725; S.F.M. WORTMANN en J. VAN 
DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium Personen- en familierecht, Kluwer, Deventer, 2009, 173. 
3618

 Duitse recht: D. SCHWAB, Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 18 auflage, 2010, nr. 519; Nederlandse recht: A. 
HENSTRA, “Naar een sekseneutraal afstammingsrecht? Mater semper certa est als ‘struikelblok’”, FJR 2002, (224) 225. 
3619

 Duitse recht: G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck oHG, 5
de

 auflage, 2006, 625; 
Nederlandse recht: C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- 

en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 559-560. In de praktijk wordt de draagmoeder eerst van het gezag ontheven op de 
– in dit geval oneigenlijke – grond dat zij ongeschikt of onmachtig is haar plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen, 
mits het belang van het kind zich niet tegen deze ontheffing verzet (art. 1:266 BW, zie HR 29 juni 1984, NJ 1984, 767 
aangehaald door de wetgever om te rechtvaardigen dat geen regeling vereist is (NJB 1995, 575), zie uitgebreid: M. 
SCHOOTS, J. VAN ARKEL en S. DERMOUT, “Wetsaanpassing in verband met draagmoederschap?”, FJR 2004, (189), 192). 
Vervolgens worden de wensouders dan belast met het gezag over het kind. Zij moeten dan een adoptieprocedure starten 
om ook juridische ouders van het kind te kunnen worden (M.J.A. VAN MOURIK en A.J.M. NUYTINCK, Personen- en 
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De rechtsleer stelt een aantal alternatieven voor. In de Duitse rechtsleer wordt een analoge 

toepassing van het Kooperationsmodell voorgesteld waardoor het bio-fysiologische moederschap 

uitgewist wordt op hetzelfde tijdstip waarop het moederschap in hoofde van de genetische moeder 

die ook de wensmoeder ontstaat.3620 In de Nederlandse rechtsleer wordt een vergelijkbare regeling 

voorgesteld, nl. de voorafgaandelijke intentieverklaring en de aangifte bij de burgerlijke stand. 

Gemeenschappelijk is alvast dat beide modellen geschreven zijn voor het geval de wensmoeder ook 

de genetische moeder is.3621 Een ander alternatief met een ruimer toepassingsgebied is de verkorting 

van de adoptieprocedure, op te starten vanaf de geboorte, waardoor niet geraakt wordt aan de 

mater semper certa est-regel.3622  

 

§ 2. Rechtspositie van de vader 

 

A. Toestemming tot medisch begeleide voortplanting 

 

1133. Aan de toestemming tot medisch begeleide voortplanting worden door de verschillende 

rechtsstelsels belangrijke rechtsgevolgen gehecht m.b.t. de vaststelling en de betwisting van een 

afstammingsband langs vaderszijde. Eerst wordt het toestemmingsvereiste onderzocht.  

 

1134. De wettelijke omkadering van deze toestemming wordt uiteenlopend georganiseerd in de 

onderscheiden rechtsstelsels. De rechtsstelsels vallen op te delen in drie categorieën. Het Franse 

recht kent een vrij strikte omkadering van de toestemming (art. 311-20 C.Civ.). In het Duitse en het 

Nederlandse recht is de toestemming daarentegen aan geen vormvoorschriften onderworpen is. De 

Duitse wetgever heeft daarbij doelbewust elk bijzonder vormvoorschrift voor de toelating 

weggelaten teneinde te voorkomen dat de wensouders door het nalaten er van het doel van de 

afwijking van de gewone regels inzake afstamming (§ 1600 (5) BGB) zouden omzeilen.3623 Het Engelse 

en Belgische recht nemen een tussenpositie in. In het Engelse recht gelden enkel formele 

vormvoorschriften ingeval medisch begeleide voortplanting niet wordt toegepast op een gehuwd of 

geregistreerd paar (Sec. 36 en 43 HFEA 2008).3624 In het Belgische recht is de toestemming strikt 

omkaderd door de MBV-wet, maar kan deze ook van belang zijn bij een gehuwd paar zelfs indien 

deze niet op formele wijze werd gegeven (art. 318, § 4 BW).  

 

                                                                                                                                                                                     
familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, in studiereeks Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, vierdedruk, 2009, 162. 
Een andere weg is dat de wensvader valselijk aangifte doet van de geboorte. Hij begaat hiermee echter het misdrijf van 
verduistering van staat (art. 236 Sr.); Engelse recht: overeenkomstig Sec. 47 HFEA 2008 is de vrouw die haar eicellen 
doneerde louter door deze donatie niet te beschouwen als ouder. Zij kan dat enkel worden bij toepassing van Sec. 42, 43 of 
46 HFEA 2008 of door adoptie.  
3620

 H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht. München, Verlag C.H. Beck, 28 auflage, 
2007, 264. 
3621

 M. VAN DEN BERG en C. BUISSEN, “Hoogtechnologisch draagmoederschap. De techniek staat voor niets, nu het recht 
nog!”, NJB 2004, (724) 727-728. 
3622

 M. SCHOOTS, J. VAN ARKEL en S. DERMOUT, “Wetsaanpassing in verband met draagmoederschap?”, FJR 2004, (189) 
193-194. 
3623

 H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht. München, Verlag C.H. Beck, 28 auflage, 
2007, 262-263. Gelet op de grondslag van de doelbewuste beslissing van de partner voor de opvoeding en de daarin 
liggende overname van verantwoordelijkheid voor het kind, moet de toestemming en de herroeping tegenover de partner 
gegeven worden (T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 705).  
3624

 R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law, Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 2009, 7
e
 ed., 233. 
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Naar Frans recht dienen man en vrouw op formele wijze toe te stemmen in de behandeling voor een 

notaris of de rechtbank in omstandigheden die het geheim garanderen (art. 311-20, eerste lid C.Civ.; 

zie ook art. 1157-2 C.pr.civ.). Het paar wordt voorafgaandelijk geïnformeerd over de bijzondere 

regels die van toepassing zijn m.b.t. de afstamming van het kind dat op die manier wordt verwekt 

(art. 311-20, eerste lid C.Civ. en art. 1157-3 C.pr.civ.). De verklaring wordt geregistreerd zonder dat 

enige controle op de opportuniteit wordt uitgeoefend.3625 In geval van embryodonatie gelden er nog 

striktere vereisten (zie art. L 2141-5 e.v. CSP).  

 

In het Engelse recht dienen man en vrouw de persoon verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

behandeling hun schriftelijke en gehandtekende toestemming dat de man beschouwd wordt de 

vader te zijn van het kind dat ten gevolge deze behandeling geboren wordt ter kennis te brengen 

(Sec. 17 en 37 HFEA 2008)). Belangrijk om op te merken is dat in het Engelse recht uitdrukkelijk 

wordt bepaald dat man en vrouw niet in een verboden graad van verwantschap tot elkaar mogen 

staan.  

 

In het Belgische recht dienen de wensouders samen de overeenkomst met het fertiliteitscentrum af 

te sluiten (art. 7 MBV-wet). De wensouders worden geïnformeerd over de gevolgen (art. 6 MBV-wet).  

 

1135. De toestemming mag ook niet ingetrokken zijn vóór de verwekking (zie bv. art. 311-20, derde 

lid C.Civ.; Sec. 37 (1) (c) HFEA 2008). Opnieuw bestaat er een onderscheid tussen rechtsstelsels die 

formele eisen aan de intrekking stellen en deze die dit niet wettelijk regelen.  

 

In het Franse recht houdt de toestemming op uitwerking te hebben ingeval één van beide 

wensouders overlijdt of in geval van neerlegging van een verzoek tot echtscheiding of scheiding van 

tafel en bed of in geval de feitelijke samenleving ophoudt alvorens de medisch begeleide 

voortplantingsbehandeling werd uitgevoerd. Daarenboven kan de man of de vrouw hun 

toestemming intrekken vóór de uitvoering door een schrijven gericht aan de arts belast met de 

uitvoering van de medisch begeleide voortplanting (art. 311-20, derde lid C.Civ.; art. L. 2141-2, in fine 

CSP). Voor de intrekking dienen geen motieven opgegeven te worden.3626  

 

In het Engelse recht mag de toestemming niet zijn ingetrokken vóór de verwekking3627 of mag de 

vrouw niet een andere man of vrouw als ouder van het kind hebben aangeduid. De schriftelijke en 

ondertekende intrekking of toestemming dient ter kennis gebracht te worden van de persoon 

verantwoordelijk voor de uitvoering alvorens de verwekking plaatsvindt (Sec. 37 (1) (c) en (2) HFEA 

2008).  

 

De intrekking van de toestemming in het Belgische recht gegeven overeenkomstig de MBV-wet dient 

in onderling akkoord te gebeuren. Dit kan tot op het tijdstip waarop de laatste instructie is 

uitgevoerd (art. 8). Aan de herroeping van de toestemming gegeven door de gehuwde man zijn geen 

vormvoorwaarden gebonden (zie art. 318, § 4 BW).  

 

                                                           
3625

 F. GRANET-LAMBRECHTS, “Filiation de l’enfant conçu par procréation assistée avec don de gamètes: dispositions 
spéciales” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille in Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (621) 628, nr. 215.14. 
3626

 A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions Montchrestien, 2010, nr. 960. 
3627

 Dit is het tijdstip waarop de gameten of het embryo werden ingebracht (Human Fertilisation and Embryology Act 2008, 
Explanatory notes, nr. 173). 



750 
 

1136. Ook m.b.t. het voorwerp van de toestemming bestaan verschillen tusssen de onderscheiden 

bestudeerde rechtsstelsels. De bepalingen die afwijken van de gewone regels inzake afstamming zijn 

in het Duitse3628, het Belgische, het Franse en het Engelse niet van toepassing ingeval de verwekking 

plaatsvond door geslachtsgemeenschap met een derde. Enkel in het Nederlandse recht kan 

ingestemd worden met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad. Dit 

kan verwekking door geslachtsgemeenschap van de vrouw met een andere man, inclusief prostitutie, 

zijn.3629 

 

B. Vaststelling van een afstammingsband 

 

1. Homologe MBV 

 

1137. In alle bestudeerde rechtsstelsels zijn de gewone afstammingsregels onverkort van 

toepassing ingeval het kind verwekt werd met zaadcellen van de echtgenoot of partner van de 

moeder.3630 De Duitse rechtsleer geeft aan dat zelfs indien de man geen toelating zou gegeven 

hebben tot deze voortplantingstechnieken, dan nog blijven de gewone regels inzake afstamming 

gelden omdat afstamming afhangt van een biologisch gegeven en niet van de wil van de 

betrokkenen.3631 

 

2. Heterologe MBV 

 

1138. De grondslag van de genetische band wordt bij medisch begeleide voortplanting met 

gedoneerde zaadcellen in de bestudeerde rechtsstelsels vervangen door de geuite wil tot het 

opnemen van verantwoordelijkheden.3632 Door de instemming met een heterologe behandeling 

geeft de partner of de echtgenoot te kennen dat hij verantwoordelijk is voor het bestaan en de 

opvoeding van het kind.3633 In de Duitse rechtsleer wordt deze grondslag fel bekritiseerd omdat ze 

                                                           
3628

 T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 705. 
3629

 HR 7 februari 2003, NJ 2003, 358, met noot SW; P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER 
LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het 

huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 214. 
3630

 Duitse recht: G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck oHG, 5
de

 auflage, 2006, 625; Franse 
recht: F. GRANET-LAMBRECHTS, “Filiation de l’enfant conçu par procréation assistée avec don de gamètes: dispositions 
spéciales” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille in Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (621) 628-629, nr. 215.21.  
3631

 H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht. München, Verlag C.H. Beck, 28 auflage, 
2007, 261; T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 703; G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht, 
München, Verlag C.H. Beck oHG, 5

de
 auflage, 2006, 625-626, de auteur geeft aan dat niet uitgesloten is dat de vader een 

vordering tot vergoeding van schade geleden wegens de inbreuk op zijn persoonlijkheidsrecht instelt.  
3632

 Franse recht: vgl. F. GRANET-LAMBRECHTS, “Filiation de l’enfant conçu par procréation assistée avec don de gamètes: 
dispositions spéciales” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille in Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (621) 628, nr. 
215.21; Nederlandse recht: dit systeem komt pas aan de orde ingeval het verzoek tot ontkenning van het vaderschap met 
toepassing van art. 1:200, eerste lid BW zou kunnen slagen (C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het 

Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 567-568); Engelse recht: het doel van de 
regeling is de sociale vader boven de genetische ouder te verkiezen. Dit komt tegemoet aan de wensen van alle 
betrokkenen en dient meestal het beste het belang van het kind, de wensouders en de donor (S. HARRIS-SHORT en J. 
MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 626). 
3633

 Duitse recht: Met de invoering van deze regeling door het Kinderrechteverbesserungsgesetz van 9 april 2002 (BGBI 
2002 I 1239) geeft de Duitse wetgever te kennen dat door de instemming met een heterologe inseminatie of fertilisatie de 
partner verantwoordelijk is voor de opvoeding en het bestaan van het kind (‘Verantwortungskonstanz’). Deze 
verantwoordelijkheid moet derhalve bij hem blijven zoals de rechtsgevolgen na een adoptie en mag, zoals het natuurlijke 
vaderschap, niet door een betwisting beëindigd worden. Gelet op het hoogstpersoonelijke karakter is de beslissing over de 
gezinsplanning herroepbaar totdat de inseminatie heeft plaatsgevonden (H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-
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afwijkt van het principe van de ‘Abstammungswahreit’ en de wilsuiting een factor maakt die mede 

bepalend is voor de afstamming.3634 Feitelijk bereikt volgens de Duitse rechtsleer de regeling zijn doel 

niet want ingeval er een sociaal-familiale band bestaat is er geen dwang van de rechtsband 

vereist.3635 

In het Nederlandse afstammingsrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen het begrip ‘biologische 

vader’ en ‘verwekker’. De verwekker is de man die samen met de moeder op natuurlijke wijze, dus 

door middel van geslachtsgemeenschap, het kind heeft laten ontstaan. Het begrip biologische vader 

omvat de verwekker. De donor is de biologische vader, maar geen verwekker.3636 In de rechtsleer 

wordt op het criterium van onderscheid, nl. al dan niet op natuurlijke wijze het kind verwekt te 

hebben bij de moeder, kritiek geuit.3637 Gepleit wordt om een onderscheid in te voeren tussen de 

onbekende en de bekende donor waarbij laatstgenoemde behoort tot de categorie van de verwekker 

of een eigen categorie.3638 De donor is dan de persoon die aan de spermabank zijn zaad heeft 

afgestaan.3639 In dezelfde optiek wordt gepleit om de bekende donor naast de wensvader (of 

meemoeder) een ouderrol toe te bedelen (Supra, nr. 263). Naast het begrip ‘biologische vader’ en 

‘verwekker’ wordt ook het begrip ‘levensgezel van de moeder die heeft ingestemd met een daad die 

de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad’ gehanteerd als tegenpool van de donor.  

 

Naar Frans recht is het wenspaar verplicht en onbetwistbaar ouder (art. 311-20, vierde en vijfde lid 

C.Civ.).3640 

 

1139. In alle bestudeerde rechtsstelsels is de vaderschapsregel onverkort van toepassing ingeval de 

behandeling werd toegepast op een gehuwd paar (§ 1592 (1) BGB; art. 312 C.Civ.; art. 1:199, a en b 

BW; Sec. 38 (2) en 48 (1) HFEA 2008 en art. 315 BW). In het Engelse recht wordt deze regel bij 

medisch begeleide voortplanting met gedoneerde zaadcellen zelfs uitgebreid naar de geregistreerde 

(gelijkslachtige) partner van de moeder (Infra, nr. 1149).  

 

De man die niet gehuwd is met de moeder, maar wel samen met de moeder toestemde in de 

behandeling, dient het kind in vrijwel alle bestudeerde rechtsstelsels te erkennen (§ 1592 (2) BGB; 

art. 316 C.Civ.; art. 1:203 BW en art. 319 BW). Naar Frans recht kan de samenwonende partner ook 

                                                                                                                                                                                     
Lehrbücher. Familienrecht. München, Verlag C.H. Beck, 28 auflage, 2007, 262); Engelse recht: De toestemmende 
echtgenoot wordt op voet van gelijkheid geplaatst met de biologische vader (Zie bijvoorbeeld: Re CH (Contact: Parentage) 
[1996] 1 FLR 569, 571-2 (Fam Div), in casu een gehuwd paar waar de echtgenoot schriftelijk de toestemming gaf tot 
kunstmatige inseminatie. Het huwelijk liep op de klippen en de moeder ging een nieuwe relatie aan. De moeder trachtte elk 
contact tussen kind en haar gewezen echtgenoot te vermijden met als argument dat hij niet de biologische vader was van 
het kind en het recht geen vermoeden erkent dat een stiefouder contact zou moeten hebben met het kind. Dit argument 
werd afgewezen gelet op de duidelijke wil van het parlement). 
3634

 Gewezen wordt op het gegeven dat de uitdrukkelijke wens tot dan toe slechts een secundaire factor was en enkel een 
aanwijzing van biologisch ouderschap. Ook werd de regelgeving weinig consequent ingevoerd: G. COESTER-WALTJEN, 
Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck oHG, 5

de
 auflage, 2006,628; zie ook de kritiek van T. RAUSCHER, Familienrecht, 

Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 705 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. De auteur bekritiseer de regeling zowel 
principieel (psychologische druk, ondermijning van het recht op identiteit van het kind, enz.) als praktisch (bewijs van 
toestemming, nieuwe betwistingsmogelijkheden, enz.).  
3635

 G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck oHG, 5
de

 auflage, 2006, 628. 
3636

 Kamerstukken II 1995/96, 24 649, nr. 3, 8.  
3637

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, nr. 693, p. 558-559 en de aldaar aangehaalde referenties.  
3638

 M. VONK, “De ene donor is de andere niet”, NJB 2005, 634. 
3639

 M. VONK, “Een, twee of drie ouders? Duo-moeders en de bekende donor met ‘family life’”, FJR 2003, (122) 126. 
3640

 A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions Montchrestien, 2010, nr. 961.  
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zijn bezit van staat laten vaststellen in een akte van bekendheid (art. 317 C.Civ.). Erkenning dient in 

het Franse recht tevens te gebeuren ingeval de vaderschapsregel uitzonderlijk niet van toepassing is 

op de echtgenoot.3641  

 

Uitzondering hierop vormt het Engelse recht alwaar de common law-regel die aangeeft dat de 

genetische vader ook de juridische vader is, opzij wordt geschoven ingeval medisch begeleide 

voortplanting wordt toegepast en dit ten voordele van de man in wiens hoofde de overeengekomen 

vaderschapsvoorwaarden zijn vervuld (Sec. 36 en Sec. 48 (1) HFEA 2008). Vereist is ook dat de 

behandeling plaatsvond door een erkende kliniek in het VK en dit om bij afwezigheid van een 

huwelijk een grotere controle te hebben over de toegang tot de behandeling.3642 De common law-

regels zijn van toepassing ingeval de kunstmatige inseminatie wordt uitgevoerd buiten een officieel 

gelicentieerd centrum.3643 De moeder mag daarenboven niet gehuwd zijn of een geregistreerd 

partnerschap hebben afgesloten. Sec. 36 HFEA 2008 kan niet gebruikt worden om een kind het 

common law vermoeden van wettigheid te ontnemen (Sec. 38 (2) HFEA 2008).3644 

 

1140. Een man kan in geen enkel bestudeerd rechtsstelsel gedwongen worden over te gaan tot de 

erkenning van het kind.3645 Dit is ook niet mogelijk in het Belgische recht. Dit belet in het Franse (art. 

311-20, laatste lid j° art. 328 en 331 C.Civ.), Nederlandse (art. 1:207, eerste lid BW)3646 en 

Belgische3647 recht evenwel niet dat er alsnog een afstammingsband wordt vastgesteld t.a.v. de 

toestemmende (gewezen) partner door middel van een gerechtelijk onderzoek naar vaderschap. De 

genetische band wordt als grondslag in die situatie vervangen door de(niet herroepen) toestemming 

tot de behandeling van MBV.3648 Dit geldt echter niet in het Duitse recht. Het Franse en Nederlandse 

                                                           
3641

 Het is immers niet geheel onmogelijk dat het vaderschapsvermoeden niet speelt ingeval het kind werd geregistreerd 
zonder de aanduiding van de echtgenoot in zijn hoedanigheid van vader en geen bezit van staat heeft jegens hem. Het 
herstel van het vaderschap bedoeld in art. 329 C.Civ. is uitgesloten bij donatie van zaadcellen. De echtgenoot kan niettemin 
het kind ook erkennen (art. 316 C.Civ.): Circ. 30 juni 2006, 1

ste
 deel, II, 2.1.1. a; F. GRANET-LAMBRECHTS, “Filiation de 

l’enfant conçu par procréation assistée avec don de gamètes: dispositions spéciales” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille in 

Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (621) 629, nr. 215.24. 
3642

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 627. 
3643

 Zie bijvoorbeeld: B v A, C and D (Acting by Her Guardian) [2006] EWHC 2 (Fam).  
3644

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2007, 708. 
3645

 Duitse recht: in de Duitse rechtsleer wordt aangegeven dat deze regeling daarmee het beoogde doel onvoldoende 
bereikt nu het mogelijk is dat de man weliswaar toestemt in de heterologe voortplanting, maar vervolgens weigert het kind 
te erkennen (T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 705). Een preconceptionele erkenning is 
bovendien niet mogelijk omdat de erkenning niet onder voorwaarden mag gebeuren (§ 1594 (3) BGB) (H.C.A. LUDERITZ en 
N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht. München, Verlag C.H. Beck, 28 auflage, 2007, 262). Opgemerkt 
wordt ook dat de gewezen echtgenoot die toestemde in de behandeling maar uit de echt scheidde vóór de geboorte tevens 
geen verantwoordelijkheid moet opnemen (G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck oHG, 5

de
 

auflage, 2006, 628); Nederlandse recht: De Hoge Raad overwoog in een arrest van 3 april 1992 (NJ 1993, 286) evenwel dat 
in het midden kan blijven of iedere mogelijkheid om een erkenning af te dwingen uitgesloten blijft, ook als het nalaten van 
de erkenning in strijd komt met hetgeen de verwekker in het maatschappelijke verkeer betaamt jegens het kind of de 
moeder omdat op goede gronden mocht worden vertrouwd dat de erkenning zou plaatsvinden. Volgens de parlementaire 
voorbereiding van de afstammingswet van 1997 zou de vraag of de instemming van een mogelijke erkenner met 
kunstmatige voortplanting of met geslachtsgemeenschap met een andere man, leidt tot een gehoudenheid om te 
erkennen, in het licht van deze uitspraak beantwoord kunnen worden (MvT, Kamerstukken II 1995/96, 24 649, nr. 3, 20). 
3646

 Het systeem bedoeld in dit artikel beoogt te waarborgen dat de partner van de moeder ten behoeve van wie en met 
wienst toestemming donorzaad is geleverd om daarmee de moeder te insemineren als vader zal worden aangemerkt (C. 
ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 569). Aangenomen wordt dat de levensgezel zal erkennen (HR 3 april 1992, NJ 1993, 286, met noot 
EAAL). Ingeval hij daar niet toe overgaat, dan is de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap mogelijk.  
3647

 Zie art. 27, 2
de

 lid en art. 56, 2
de

 lid MBV-wet in samenhang gelezen met art. 324 en art. 332quinquies BW.  
3648

 Zie bv. Nederlandse recht: MvT, Kamerstukken II 1995/96, 24 649, nr. 3, 21. 
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recht kennen daarenboven nog andere mechanismen om de toestemmende partner aan te spreken 

(Infra, nrs. 1146 en 1147).  

 

In de Duitse3649 en Franse rechtsleer3650 wordt voorgesteld om de toestemming tot de verwekking 

gelijk te stellen met de erkenning of er een met adoptie vergelijkbare binding aan vast te knopen 

ingeval een kind hierdoor wordt geboren. Ook in de Belgische rechtsleer wordt bepleit om de 

toestemming tot voortplanting door de buitenhuwelijkse partner gelijk te stellen met de erkenning 

van het vaderschap van het aldus te verwekken kind.3651 

 

In het Belgische, Nederlandse en Duitse recht is voor de erkenning de toestemming van de moeder 

en/of het kind vereist. Zowel in het Nederlandse als het Duitse (Supra, nr. 1014) recht beschikken 

moeder en kind (de facto) over een vetorecht. Ingeval de moeder weigert kan de toestemmende 

man die de verwekker3652 is in het Nederlandse recht wél nog een vervangende machtiging krijgen 

(art. 1:204, derde lid BW). In de Nederlandse rechtsleer wordt het onderscheid tussen verwekker en 

instemmende levensgezel in deze situatie als discriminatoir bevonden. Gepleit wordt om een 

vervangende toestemming mogelijk te maken in deze situatie3653 evenals de bevoegdheid aan de 

instemmende levensgezel te verlenen tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek.3654 Het is in 

het Nederlandse recht evenwel niet uitgesloten dat de moeder jegens een niet-verwekker misbruik 

maakt van haar bevoegdheid om de toestemming te weigeren.3655 De rechter zou op deze grond de 

weigering van de moeder om haar toestemming te geven kunnen passeren, omdat de moeder en de 

‘instemmende levensgezel’ die het kind wenst te erkennen, samen besloten hebben tot kunstmatige 

inseminatie om te voldoen aan hun kinderwens.3656 Deze maatstaf werd onder het oude recht 

ontwikkeld voor het geval de moeder misbruik van haar bevoegdheid maakte t.a.v. een niet-

verwekker, zijnde een donor met wie zij een relatie had. De Hoge Raad maakt in deze situatie een 

onderscheid tussen de gebruikelijke3657 en ongebruikelijke3658 situatie en hecht er absolute gevolgen 

                                                           
3649

 G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck oHG, 5
de

 auflage, 2006, 626. 
3650

 F. GRANET-LAMBRECHTS, “Filiation de l’enfant conçu par procréation assistée avec don de gamètes: dispositions 
spéciales” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille in Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (621) 629, nr. 215.25. 
3651

 Zie T. WUYTS, “De afstamming na medisch begeleide voortplanting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN 
(eds.), De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (289) nr. 548. 
3652

 Deze bepaling geldt niet voor de biologische vader die niet verwekker is, maar (bekende) donor (HR 24 januari 2003, NJ 
2003, 386, met noot JDB) en evenmin voor de ‘instemmende levensgezel’(C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de 

beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 584, nr. 730). 
3653

 Vgl. P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-
KUIPER, Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 
5, 232. 
3654

 C. EVERS, “De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en de zwakke positie van de vader”, FJR 2004, (10) 11-12. 
3655

 P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, 
Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 254. 
3656

 C. EVERS, “De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en de zwakke positie van de vader”, FJR 2004, (10) 11 en de 
aldaar aangehaalde verwijzingen. 
3657

 Een gebruikelijke situatie is een situatie waarbij de moeder het gezag heeft over het kind en daarmee in gezinsverband 
samenleeft en het verzorgt en opvoedt. De moeder maakt alleen misbruik van haar bevoegdheid als zij in feite geen enkel 
te respecteren belang heeft bij haar weigering. De bewijslast ligt bij de man (M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- 

en familierecht. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 5
de

 druk, 2008, 267 en de aldaar aangehaalde verwijzingen naar 
o.m. HR 18 mei 1990, NJ 1991, 374, 375 en HR 22 oktober 1993, NJ 1994, 65). Zie voor een voorbeeld: Hof Den Haag 22 
augustus 1997, RN 1998, nr. 834, in casu de angst van de moeder dat de man, eenmaal juridische vader, een wettelijke 
voorkeurspositie ten aanzien van het verkrijgen van het ouderlijk gezag heeft als de moeder mocht komen te overlijden.  
3658

 Een niet-gebruikelijke situatie doet zich voor ingeval de vader een groter aandeel in de verzorging en opvoeding van het 
kind had dan normaal (HR 20 december 1991, NJ 1992, 598). In dat geval wordt slechts misbruik van bevoegdheid 
aangenomen wanneer de moeder in aanmerking genomen de onevenredigheid tussen de belangen van de verzorgende 
vader bij de erkenning en de daar tegenoverstaande belangen van de moeder – telkens in verband met de belangen van het 
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aan (enerzijds een maatstaf die de man geen schijn van kans geeft en anderzijds een maatstaf die 

leidt tot een belangenafweging).3659 In de rechtsleer wordt er ook op gewezen dat dit een toepassing 

is van art. 8 EVRM.3660 In de rechtsleer wordt dit onderscheid3661 bekritiseerd en gepleit wordt dat er 

in alle gevallen ruimte moet zijn voor een belangenafweging.3662 In het Belgische recht is niet 

uitgesloten dat de man die tot wensouder wordt aangewezen in de MBV-wet alsnog een 

vervangende machtiging verkrijgt.3663 

 

C. Betwisting van de vastgestelde afstammingsband 

 

1141. In alle bestudeerde rechtsstelsels (§ 1600 (5) BGB; art. 311-20, tweede lid C.Civ.; art. 1:200, 

derde lid BW3664 en art. 318, § 4 BW), inclusief het Engelse recht (Sec. 35 (1) HFEA 2008)3665 wordt het 

huwelijkse vaderschap onbetwistbaar ingeval de echtgenoot toestemde in de behandeling van 

medisch begeleide voortplanting met donorzaad. In het Nederlandse recht kan de vader of de 

moeder het vaderschap dat van rechtswege is ontstaan evenmin ontkennen, indien de man vóór het 

huwelijk kennis heeft gedragen van de zwangerschap (art. 1:200, tweede lid BW). De grond bedoeld 

in het tweede lid sluit aan bij de maatschappelijke realiteit dat hij die wetens en willens trouwt met 

een zwangere vrouw het kind als zijn kind aanvaardt.3666 

 

Naar Duits (§ 1600 (5) BGB)3667, Frans recht (art. 311-20, tweede lid C.Civ.)3668 en Belgisch (art. 27, 

eerste lid en art. 56, eerste lid MBV-wet) recht is ook het vaderschap dat in hoofde van de 

toestemmende partner door erkenning komt vast te staan onbetwistbaar.  

 

1142. In het Duitse en Nederlandse3669 recht moet dit genuanceerd worden. Het kind behoudt het 

recht om het vaderschap te betwisten op grond van het feit dat zijn juridische vader niet zijn 

genetische vader is. In het Duitse recht is dit ingegeven door het grondwettelijk recht op identiteit 

                                                                                                                                                                                     
kind – in redelijkheid niet tot het weigeren van de toestemming aan de vader dan wel tot die weigering en het verlenen van 
de toestemming aan een andere man had kunnen komen (M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. 

Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 5
de

 druk, 2008, 268 en de aldaar aangehaalde verwijzingen). 
3659

 HR 24 januari 2003, NJ 2003, 386, met noot JDB. 
3660

 S.F.M. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2009, 
184-185. 
3661

 Merk op dat de Hoge Raad zelf aangeeft dat de grens tussen een ‘gebruikelijke’ en een ‘ongebruikelijke’ situatie niet 
scherp is: HR 9 oktober 1998, NJ 1998, 871.  
3662

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 587. 
3663

 Zie art. 27, eerste lid en art. 56, eerste lid MBV-wet in samenhang gelezen met art. 329bis, § 2, 3
de

 lid BW. 
3664

 Dit systeem beoogt te waarborgen dat de echtgenoot van de moeder ten behoeve van wie en met wiens toestemming 
donorzaad is geleverd om daarmee de moeder te insemineren als vader zal worden aangemerkt C. ASSER en J. DE BOER, 
Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 
569). 
3665

 R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law, Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 2009, 7
e
 ed., 230. 

3666
 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 

Deventer, Kluwer, 2006, 568. 
3667

 T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 705.  
3668

 Met dit beginsel beoogt de Franse wetgever de afstamming van het kind definitief te maken door aan een man een 
onherroepelijk vaderschap te verlenen, hetgeen vaak weinig affectief zal zijn ingeval het paar uit elkaar is gegaan: F. 
GRANET-LAMBRECHTS, “Filiation de l’enfant conçu par procréation assistée avec don de gamètes: dispositions spéciales” in 
P. MURAT (ed.), Droit de la famille in Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (621) 629, nr. 215.26. 
3669

 A. HEIDA, “Vaderschapsprocedures en DNA-onderzoek”, FJR 2002, (122) 123; S.F.M. WORTMANN en J. VAN 
DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium Personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 2009, 176. 
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van het kind.3670 Het verbod op anonimiteit van het donorschap is grondwettelijk verankerd door een 

beslissing van het Grondwettelijk Hof.3671 Van zodra de inseminatie heeft plaatsgevonden moet deze 

opgetekend worden zodat de werkelijke vader meegedeeld kan worden. De arts kan zijn 

beroepsgeheim niet inroepen en riskeert een schadevergoeding bij niet-mededeling omdat hij ofwel 

de overeenkomst met rechtsbescherming voor het kind ofwel het persoonlijkheidsrecht van het kind 

geschonden heeft.3672 De Nederlandse wetgever oordeelde daarentegen dat het kind niet gebonden 

kan zijn aan de afspraken die de moeder en haar echtgenoot hebben gemaakt over de wijze van 

voortplanting.3673 Kritiek rijst wel op de onmogelijkheid voor het meerderjarige kind om het 

vaderschap aan te tasten ingeval dit gerechtelijk werd vastgesteld.3674 Tijdens de minderjarigheid 

dienen de wettelijke vertegenwoordigers of een bijzondere curator evenwel de vordering in te 

stellen. Naar Duits recht is de vordering maar ontvankelijk ingeval het welzijn van het kind hiermee 

gediend is.3675 In het Nederlandse dient de bijzondere curator te oordelen over het belang van het 

kind bij de betwisting en het uitstel van de beslissing totdat het kind wel in staat is tot redelijke 

waardering (Supra, nr. 1003). 

 

1143. De betwisting wordt evenwel terug mogelijk ingeval de toestemming niet3676 werd verleend 

of werd herroepen voordat de verwekking plaatsvond.3677 De toestemming is bovendien steeds 

bijzonder en gericht op een bepaalde (be)handeling.3678 Vast moet staan dat het kind ook 

                                                           
3670

 Ook hieruit wordt afgeleid dat het Duitse recht de biologische afstamming op de voorgrond plaatst: T. HELMS, “Die 
Stellung des potenziellen biologischen Vaters im Abstammungsrecht”, FamRZ 2010, (1) 4. 
3671

 BverfG FamRZ 1989, 255.  
3672

 H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht. München, Verlag C.H. Beck, 28 auflage, 
2007, 263 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. 
3673

 K.J. SAARLOOS, “Duo-moederschap: op de grens van afstamming en adoptie”, FJR 2007, (142) 145. 
3674

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 592-593 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. De onmogelijkheid om in dit geval het vaderschap 
door het kind te laten aanvechten staat op gespannen voet met het uitgangspunt dat sinds het 1 april 1998 geldende 
nieuwe afstammingsrecht dat de juridische situatie zoveel mogelijk dient aan te sluiten bij de biologische situatie. De wet 
moet aangepast worden (M.J.A. VAN MOURIK en A.J.M. NUYTINCK, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrechtt en 

erfrecht, in studiereeks Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, vierdedruk, 2009, 180-181; C. EVERS, “De gerechtelijke 
vaststelling van het vaderschap en de zwakke positie van de vader”, FJR 2004, (10) 14; P. VLAARDINGERBROEK, K. 
BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, Het hedendaagse personen- en 

familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 242-243). 
3675

 H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht. München, Verlag C.H. Beck, 28 auflage, 
2007, 262. 
3676

 Zie bv. Engelse recht: De echtgenoot kan alsdan het vermoeden van vaderschap weerleggen door een DNA-test (Sec. 
55A FLA 1986) (S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, 
ed. 2, 624-625). 
3677

 Franse recht: De uitzonderingen op de regel van de onbetwistbaar heid zijn eerder theoretisch. De medische equipe die 
de behandeling doorvoert zal voldoende voorzorgsmaatregelen treffen om zich te verzekeren van de volgehouden 
toestemming. Daarnaast is het bewijs dat het kind niet verwekt werd met de gedoneerde gameten quasi uitgesloten gelet 
op de anonimiteit van het donorschap en de moeilijkheid om de man aan te duiden met wie de echtgenote of de feitelijk 
samenlevende partner betrekkingen heeft gehad. Zelfs indien hij wordt geïdentificeerd, dan nog lijkt het weinig 
waarschijnlijk dat er een genetisch onderzoek op zijn persoon wordt bevolen gelet op de afwezigheid van een belang voor 
hem bij deze vordering: F. GRANET-LAMBRECHTS, “Filiation de l’enfant conçu par procréation assistée avec don de 
gamètes: dispositions spéciales” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille in Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (621) 
629, nr. 215.27. 
3678

 Duitse recht: in die optiek geldt de regeling niet ingeval werd toegestemd tot een homologe inseminatie en een 
heterologe inseminatie werd doorgevoerd. De regeling is evenmin van toepassing ingeval werd toegestemd met 
kunstmatige inseminatie en de bevruchting door geslachtsverkeer met een derde plaatsvond (T. RAUSCHER, Familienrecht, 
Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 705); Nederlandse recht: ingeval de man aan zijn echtgenote de toestemming heeft 
gegeven om zich te laten bevruchten door middel van kunstmatige inseminatie, maar deze zich op natuurlijke wijze laat 
bevruchten, kan de man wel zijn vaderschap ontkennen (Kamerstukken 24 649, nr. 11d, 5-6); Engelse recht: In de zaak 
Leeds Teaching Hospital NHS Trust v A ([2003] EWHC 259) wordt de betekenis van toestemmen nader verklaard. In 
voornoemde zaak waren de eicellen van een wenspaar gemengd met de zaadcellen van een ander wenspaar. Beide paren 
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daadwerkelijk kan verwekt zijn door de toegestemde daad.3679 Er moet een causaal verband bestaan 

tussen de toestemming tot een daad en de verwekking in die zin dat de verwekking van een kind met 

een voldoende graad van waarschijnlijkheid te voorzien was als mogelijk gevolg van de daad 

waarvoor de toestemming werd gegeven.3680 De toestemming is naar Nederlands recht geldig 

ongeacht de vraag of deze louter tot het overspel is beperkt in die zin dat het niet de bedoeling is dat 

er een kind wordt verwerkt. Het kind mag niet de dupe zijn van het handelen van zijn ouders volgens 

de wetgever.3681 

 

1144. In het Nederlandse recht geldt bij de betwisting vastgesteld door de vaderschapsregel ook de 

grond van bedrog (art. 1:200, vierde lid BW). De toestemmende echtgenoot kan het vaderschap 

steeds betwisten indien de moeder hem heeft bedrogen omtrent de verwekker. In deze situatie kan 

de vader dus wel, maar de moeder niet het vaderschap ontkennen.3682 Bedrog omtrent de donor is in 

geval van kunstmatige inseminatie evenwel irrelevant.3683  

 

1145. In de Nederlandse rechtsleer wordt de onbetwistbaarheid bekritiseerd vanuit het perspectief 

van het belang van het kind.3684 Aanbevolen wordt dat ingeval een niet-biologische vader geen vader 

wil zijn, een onderhoudsplicht naar analogie met art. 1:394 BW opgelegd moet kunnen worden tot 

zolang het kind niet erkend wordt door een andere man of geadopteerd.3685 

 

D. Aansprakelijkheidsvordering en onderhoudsvordering 

 

                                                                                                                                                                                     
waren bovendien van verchillend ras. Het Hof oordeelde dat de echtgenoot enkel toestemming had gegeven om zijn 
zaadcellen te mengen met de eicellen van zijn vrouw en niet dat zijn vrouw werd geïnsemineerd met zaadcellen van een 
derde. Bijgevolg was de echtgenoot niet de juridische vader van de kinderen van zijn vrouw. De toestemming moet aldus 
eng worden geïnterpreteerd als tot de specifieke behandeling waarvoor ze werd gegeven (S. HARRIS-SHORT en J. MILES, 
Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 626). 
3679

 Franse recht: De betwistingsvordering zal zelfs bij homologe MBV ontvankelijk zijn ingeval aangetoond wordt dat de 
juridische vader niet de genetische vader is van het kind: A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions 
Montchrestien, 2010, nr. 965. 
3680

 Nederlandse recht: M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en commentaar, Deventer, 
Kluwer, 5

de
 druk, 2008, 252-253 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. Dit kan ook medisch begeleide voortplanting met 

gedoneerde zaadcellen zijn. De instemming is hier het bedoelde element van aanvaarding (C. ASSER en J. DE BOER, 
Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 
568). Voor ontkenning door de moeder moet gelden dat niet de vader, maar ook zij zelf heeft ingestemd met een daad die 
de verwekking tot gevolg kan hebben gehad (C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands 

Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 568). Vast moet staan dat de daad de verwekking van 
het kind tot gevolg kan hebben gehad zodat deze in ieder geval binnen het wettelijke conceptietijdperk moet hebben 
plaatsgehad, terwijl verder aan de hand van individuele gegevens onderzocht kan worden of het kind ten gevolge van bv. 
overspel kan zijn verwekt (C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 

Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, 569, nr. 706). Met ‘kan’ wordt bedoeld dat de daad geschikt is tot 
verwekking te leiden (HR 7 februari 2003, NJ 2003, 358, met noot SW, in casu betreft het prostitutie; M.J.C. KOENS en 
A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 5

de
 druk, 2008, 253).  

3681
 P. VLAARDINGERBROEK, “De ontkenning vaderschap gesplitst??”, FJR 2004, 109. 

3682
 M.J.A. VAN MOURIK en A.J.M. NUYTINCK, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrechtt en erfrecht in 

studiereeks Burgerlijk Recht, Deventer, Kluwer, 4
de

 druk, 2009, 167. 
3683

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 570, nr. 707; P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER LINDEN, E.C.C. 
PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het 

huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 214. 
3684

 In het bijzonder rijst de vraag welk belang het kind heeft dat het gedurende geheel zijn jeugd wordt opgescheept met 
een niet-biologische vader die geen vader wil zijn.  
3685

 P. VLAARDINGERBROEK, “De ontkenning vaderschap gesplitst??”, FJR 2004, 109. 
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1146. De toestemmende partner van de moeder die weigert het kind te erkennen, riskeert naar 

Frans (art. 311-20, vierde lid C.Civ.) en Nederlands3686 recht zijn aansprakelijkheid jegens de moeder 

en het kind in het gedrang te brengen.  

 

1147. In het Nederlandse recht kan er tegen de levensgezel van de moeder die heeft ingestemd 

met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad een 

onderhoudsvordering ingesteld worden. Hij is dan als het ware gehouden als een ouder te voorzien 

in de kosten verzorging en opvoeding van het kind (art. 1:394 BW).  

 

§ 3. Rechtspositie van de meemoeder 

 

1148. In geen enkel bestudeerd rechtsstelsel kan de toestemmende gelijkslachtige (geregistreerde) 

partner van de moeder een afstammingsband verkrijgen met het kind bij toepassing van de gewone 

regels inzake afstamming.3687 In het Duitse (Supra, nr. 1128) en het Franse (Supra, nr. 1128) recht 

hebben zij zelfs geen toegang tot medisch begeleide voortplanting.  

 

1149. In het Engelse recht bestaan wel uitzonderingen op de common law regel. Met de invoering 

van de HFEA 2008 oordeelde de Engelse wetgever dat veranderingen nodig waren teneinde beter 

een bredere kring van personen die om medisch begeleide voortplanting verzoeken en verkrijgen in 

het begin van de 21ste eeuw te erkennen.3688 Een homoseksueel paar werd op voet van gelijkheid 

geplaatst met een heteroseksueel paar ingeval een kind werd geboren bij toepassing van medisch 

begeleide voortplanting met gedoneerde zaadcellen.3689 De gelijkstelling werd doorgetrokken op het 

vlak van de verkrijging van ouderlijke verantwoordelijkheden (Sec. 2 (2A) en Sec. 4ZA Children Act 

1989). 

 

De geregistreerde partner van de moeder die toestemde met de behandeling van medisch begeleide 

voortplanting is ouder van het kind (Sec. 42 en 48 (1) HFEA 2008). De genetische vader wordt alsdan 

niet in rechte behandeld als vader van het kind (Sec. 48 (2) HFEA 2008).  

 

In dezelfde optiek is de vrouw die samenwoont met de moeder en voldoet aan de overeengekomen 

vrouwelijke ouderschapsvoorwaarden die dezelfde zijn als voor de samenwonende man, te 

beschouwen als ouder van het kind (Sec. 44 en 48 (1) HFEA 2008). Dezelfde voorwaarden inzake 

behandeling in het V.K. en afwezigheid van een geïnstitutionaliseerde relatie gelden ook hier (Sec. 43 

en 45 (2) HFEA 2008, vgl. mutatis mutandis Supra, nr. 1139). De genetische vader wordt alsdan niet 

in rechte behandeld als vader van het kind (Sec. 48 (2) HFEA 2008). Ingeval het kind een ouder heeft 

                                                           
3686

 Indien de moeder er op mocht vertrouwen dat de instemmende levensgezel zou erkennen, dan zou het nalaten van de 
erkenning onder omstandigheden een onrechtmatige daad jegens de moeder of het kind kunnen opleveren (M.J.C. KOENS 
en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en familierecht. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 5

de
 druk, 2008, 259). 

3687
 Duitse recht: de partner in een gelijkslachtig geregistreerd partnerschap met de moeder, kan met het kind geen 

afstammingsband noch als vader noch als moeder van rechtswege, door erkenning of door gerechtelijke vaststelling 
verkrijgen. Enkel een stiefouderadoptie is mogelijk (§ 9 VII LpartG). Hetzelfde geldt voor de gelijkslachtige geregistreerde 
partner van de vader (G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck oHG, 5

de
 auflage, 2006, 627); 

Belgische recht: T. WUYTS, “De afstamming na medisch begeleide voortplanting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. 
VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (289) nr. 561.  
3688

 Review of the Human Fertilisation and Embryology Act (2006), § 2.67.  
3689

 Vgl. met Canada, USA en Zweden: I. SCHWENZER, “Tensions between Legal, Biological and Social Conceptions of 
Parentage” in I SCHWENZER (ed.), Tensions between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, (1) 9 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. 
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bij toepassing van Sec. 42 of ingeval het een ouder heeft bij toepassing van Sec. 43 die op eender 

welk tijdstip gedurende het tijdvak dat aanvangt vanaf de verwekking en eindigt op tijdstip van de 

geboorte partij is bij een geregistreerd partnerschap met de moeder, is het een wettig kind van beide 

ouders (Sec. 48 (6) HFEA 2008). Het kind kan ook naar Engels recht maar twee ouders hebben.3690 

 

1150. De gelijkslachtige partner van de moeder kan naar Nederlands en Belgisch recht enkel een 

afstammingsband met het kind vestigen door middel van adoptie. Dit geldt ook ingeval zij als 

levensgezelin heeft ingestemd met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben 

gehad3691 of mede de overeenkomst met het fertiliteitscentrum heeft afgesloten (art. 7 MBV-wet). In 

het Duitse recht kan de geregistreerde partner van de moeder het kind adopteren (§ 9 (7) LPartG). 

 

In de Nederlandse rechtsleer3692 groeit de kritiek op het onderscheid in behandeling tussen het kind 

dat geboren werd uit een gelijkslachtige relatie en het kind dat geboren werd uit een 

ongelijkslachtslachtige relatie. Vooral vanuit het perspectief van het kind wordt aangegeven dat 

ingeval de relatie strandt of de niet-biologische moeder het kind niet wil adopteren, het betreffende 

kind minder (of vrijwel geen) rechten heeft ten opzichte van deze vrouw.3693 De wetgever kan wel 

afwijken van de biologische grondslag bij heteroparen, waarom kan dit dan niet bij homoparen?3694 

Omgekeerd is een kind geboren binnen een heterorelatie niet gebonden door de afspraken die 

aldaar gemaakt worden. Het behoudt immers het recht tot betwisting van het vaderschap. Een kind 

geadopteerd door de lesbische meemoeder beschikt niet over deze mogelijkheid.3695 

 

In het Nederlandse recht verkrijgt de echtgenoot of geregistreerde partner van de moeder op het 

tijdstip van geboorte weliswaar van rechtswege ouderlijk gezag over het kind voor zover het verwekt 

werd met donorsperma (art. 1:253sa, eerste lid BW). De regeling blijft gelden ingeval de biologische 

vader het kind erkent na de geboorte.3696 Dit wordt echter als ontoereikend beoordeeld ingeval de 

geïnstitutionaliseerde relatie reeds vóór de geboorte wordt beëindigd3697 en een aanpassing van het 

afstammingsrecht naar Zweeds (art. 1:9 Föräldrabalk) voorbeeld wordt bepleit (Supra, nr. 1062). 

 

§ 4. Rechtspositie van de donor 

 

1151. De bescherming die verleend wordt aan de donor verschilt sterk van bestudeerd 

rechtsstelsel.  

 

                                                           
3690

 R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law, Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 2009, 7
e
 ed., 231. 

3691
 P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, 

Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 255. 
3692

 Vgl. T. WUYTS, “De afstamming na medisch begeleide voortplanting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN 
(eds.), De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (289) nr. 561 en de aldaar aangehaalde 
verwijzingen.  
3693

 M. VONK, “Een, twee of drie ouders? Duo-moeders en de bekende donor met ‘family life’”, FJR 2003, (122) 125; K.J. 
SAARLOOS, “Duo-moederschap: op de grens van afstamming en adoptie”, FJR 2007, (142) 146. 
3694

 K.J. SAARLOOS, “Duo-moederschap: op de grens van afstamming en adoptie”, FJR 2007, (142) 144. 
3695

 K.J. SAARLOOS, “Duo-moederschap: op de grens van afstamming en adoptie”, FJR 2007, (142) 145-146. 
3696

 I. CURRY-SUMNER en M. VONK, “Adoptie door paren van gelijk geslacht: wie probeert de wet te beschermen?”, FJR 
2006, (39) 41.  
3697

 M. VONK, “Een, twee of drie ouders? Duo-moeders en de bekende donor met ‘family life’”, FJR 2003, (122) 126. 
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In het Belgische3698 en het Franse (art. 311-19, eerste lid C.Civ.) recht bestaat een algemene bepaling 

die luidt dat in geval van medisch begeleide voortplanting met gameten van een donor, er geen 

enkele afstammingsband gevestigd kan worden tussen de donor en het kind dat met de gameten van 

die donor werd verwekt. In het Engelse recht bestaat een vergelijkbare regeling (Sec. 38 (1) HFEA 

2008). Luidens Sec. 41 (1) HFEA 2008 is de persoon die toestemde in het gebruik van zijn gameten 

voor behandelingsdiensten of niet medische vruchtbaarheidsdiensten en deze daar ook voor 

gebruikt werden, niet te beschouwen als vader van het kind. Met deze bepaling wordt de 

spermadonor beschermd tegen juridisch vaderschap.3699 Voor zover nodig wordt in Sec. 48 (2) HFEA 

2008 nogmaals er op gewezen dat een donor voor geen enkel doel juridisch behandeld wordt als 

ouder van het kind. Deze persoon dient voor eender welk doel juridisch behandeld te worden als een 

niet-ouder. 

 

1152. In vrijwel alle bestudeerde rechtsstelsels geldt de anterioriteitsregel (Supra, nr. 972) hetgeen 

inhoudt dat het vaderschap van de donor enkel vastgesteld kan worden ingeval het vaderschap van 

een andere man niet vaststaat.3700 Vrijwel alle bestudeerde rechtsstelsels maken het vaderschap van 

de toestemmende echtgenoot dat vast komt te staan door de vaderschapsregel onbetwistbaar 

(Supra, nr. 1141), zodat het vaderschap van de donor in die situatie vrijwel nooit kan vast komen te 

staan. Hetzelfde geldt voor de toestemmende partner die het kind erkende in het Duitse recht, 

Franse en Belgische recht (Supra, nr. 1141). Enkel na een geslaagde betwisting zou het vaderschap in 

hoofde van de donor in het Duitse recht vastgesteld kunnen worden (Infra, nr. 1153).  

 

1153. De regeling ingeval de moeder niet gehuwd is, loopt sterk uiteen in de verschillende 

bestudeerde rechtsstelsels.  

 

Het Duitse (§ 1592 (2) BGB), Nederlandse (art. 1:199c BW)3701 en Belgische recht3702 verhinderen niet 

dat de donor met toelating van de moeder het kind erkent. In het Nederlandse recht maakt de 

moeder die weigert de toestemming te verlenen aan de donor met family life zelfs misbruik van haar 

bevoegdheid als zij in feite geen enkel te respecteren belang bij haar weigering heeft (leerstuk van 

het misbruik van bevoegdheid).3703 Het samen streven van de moeder en haar partner om juridisch 

ouder te worden van het kind is volgens de Hoge Raad evenwel een rechtens te respecteren 

belang.3704 

 

                                                           
3698

 Zie art. 27, 2
de

 lid en art. 56, 2
de

 lid MBV-wet.  
3699

 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 630. 
3700

 Zie bv. Duitse recht: H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht. München, Verlag C.H. 
Beck, 28 auflage, 2007, 263. 
3701

 De Hoge Raad oordeelde terzake immers dat voornoemde bepaling niet van toepassing is op een donor “laat echter 
onverlet de gelding van art. 8 EVRM. Ingevolge dit artikel heeft de biologische vader die “family life” heeft met zijn kind, 
ongeacht de wijze waarop de zwangerschap is ontstaan, recht op bescherming van dit “family life” (HR 24 januari 2003, JOL 
2003, 51).  
3702

 Zie T. WUYTS, “De afstamming na medisch begeleide voortplanting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN 
(eds.), De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (289) nr. 551. 
3703

 HR 18 mei 1990, nr. 7546, NJ 1991, 374; Vgl. P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A.P. VAN DER LINDEN, 
E.C.C. PUNSELIE en J.A.E. VAN RAAK-KUIPER, Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het 

huwelijksvermogensrecht), Deventer, Kluwer, 2008, ed. 5, 200.  
3704

 HR 24 januari 2003, JOL 2003, 51. 



760 
 

Verder verhindert het Duitse recht niet dat, desgevallend na een geslaagde betwisting door het kind, 

het vaderschap in hoofde van de donor gerechtelijk wordt vastgesteld (§ 1600d BGB).3705 Een 

gerechtelijk onderzoek naar vaderschap gericht tegen de donor is echter niet ontvankelijk in het 

Belgische3706, Franse (art. 311-19, eerste lid C.Civ.) en Nederlandse (art. 1:207, eerste lid BW)3707 

recht.  

 

In het Duitse recht kan wel bij overeenkomst een gedeeltelijke interne verschuiving afgesproken zijn 

tussen wensouders en zaaddonor m.b.t. de financiële verantwoordelijkheden.3708  

 

De donor is daarentegen in vrijwel alle bestudeerde rechtsstelsels niet gerechtigd om een vordering 

tot betwisting van het juridische vaderschap in te stellen.3709 In het Nederlandse recht is de 

biologische vader sowieso geen titularis van de vordering.  

 

1154. In het Franse (art. 342, eerste lid C.Civ., a contrario3710), Belgische (art. 336 BW) en 

Nederlandse (art. 1:394 BW, a contrario3711) recht kan geen onderhoudsvordering tegen de donor 

ingesteld worden. Het Franse recht (art. 311-19, tweede lid C.Civ.) sluit ook iedere 

aansprakelijkheidsvordering tegen de donor uit. In het Engelse recht wordt de donor in het algemeen 

uitgesloten van enig gevolg dat uit het ouderschap voortvloeit (Sec. 48 (2) HFEA 2008). 

 

1155. Verder zij opgemerkt dat de toelaatbaarheid van bekende donoren een impact heeft op de 

regels inzake afstamming, adoptie en gezag.  

 

In het Franse recht geldt de absolute anonimiteit van het donorschap (art. 16-8 C.Civ.) waardoor de 

vaststelling van een afstammingsband in hoofde van de donor de facto vrijwel onmogelijk is. 

Hetzelfde geldt voor het bewijs dat het kind niet verwekt werd door medisch begeleide 

voortplanting, maar door overspel met een onbekende persoon.3712
  

                                                           
3705

 Enkel t.a.v. de genetische vader (donor) kan een gerechtelijk onderzoek naar vaderschap ingesteld worden: T. 
RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 703. 
3706

 Zie art. 27, 2
de

 lid en art. 56, 2
de

 lid MBV-wet.  
3707

 De donor is geen verwekker zodat zijn vaderschap niet gerechtelijk vastgesteld kan worden zelfs indien deze bekend is 
(M. VONK, “Een, twee of drie ouders? Duo-moeders en de bekende donor met ‘family life’”, FJR 2003, (122) 123). De enige 
uitzondering hierop is dat hij tevens levensgezel is van de moeder zodat in die hoedanigheid zijn vaderschap wel 
gerechtelijk vastgesteld kan worden (C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk 

Recht. Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2006, nr. 693, p. 558-559 en nr. 739, p. 591-592). 
3708

 G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck oHG, 5
de

 auflage, 2006, 629. 
3709

 Duitse recht: de donor kan het juridische vaderschap van een andere man over het algemeen niet betwisten omdat hij 
geen geslachtsgemeenschap ‘beigewohnt’) met de moeder heeft gehad op tijdstip van de verwekking (§ 1600 (1) 2 BGB) (D. 
SCHWAB, Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 18 auflage, 2010, nr. 564; T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, 
C.F. Müller Verlag, 2008, 705; G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck oHG, 5

de
 auflage, 2006, 628 

die erop wijst dat het niet uitgesloten is). Overeenkomstig § 1600 (1) (2) BGB verhindert daarenboven een sociaal-familiale 
band dat de vordering gegrond zou worden verklaard (T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 
705; G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck oHG, 5

de
 auflage, 2006, 628); Franse recht: enkel bij 

afwezigheid van bezit van staat als belanghebbende (art. 334 C.Civ.) zou de donor een vordering kunnen instellen. Gelet op 
art. 311-19 C.Civ. lijkt het twijfelachtig dat de donor een vordering als belanghebbende kan instellen; Belgische recht: art. 
27, tweede lid en art. 56, tweede lid MBV-wet. 
3710

 Vereist is immers dat de onderhoudsplichtige “a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la 

conception”. 
3711

 In deze bepaling is enkel sprake van ‘verwekker’ en ‘levensgezel van de moeder ingestemd met een daad die de 
verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad’.  
3712

 F. GRANET-LAMBRECHTS, “Filiation de l’enfant conçu par procréation assistée avec don de gamètes: dispositions 
spéciales” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille in Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (621) 629, nr. 215.27. 
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Ingeval de donor een bekende is, bestaat de kans dat er tussen hem en het kind een band van gezins- 

en familieleven ontstaat. Vooral in het Nederlandse recht werd hierover nagedacht. Om die reden 

wordt het onderscheid tussen ‘verwekker’ en ‘donor’ onwenselijk geacht. Gepleit wordt om een 

onderscheid in te voeren tussen de onbekende en de bekende donor waarbij laatstgenoemde 

behoort tot de categorie van de verwekker of een eigen categorie. .3713 De donor is dan de persoon 

die aan de spermabank zijn zaad heeft afgestaan.3714  

 

In het Nederlandse recht kan de donor met family life het kind met toestemming van de moeder 

en/of het kind erkennen. Bovendien kan hij om een vervangende toestemming verzoeken (Supra, nr. 

1153). De donor met family life die geen vervangende toestemming krijgt, kan bij toepassing van art. 

1:227, derde lid BW ook een stiefouderadoptie blokkeren.3715 De wetgever oordeelde dat de bekende 

donor in een adoptieprocedure betrokken moet worden teneinde duidelijkheid te verkrijgen omtrent 

zijn intenties met betrekking tot het afstammingsouderschap. Mede gelet op zijn verklaring en de 

verdere omstandigheden van het geval, zal dan vastgesteld moeten worden of het kind van die 

donor als ouder werkelijk iets te verwachten heeft.3716 Het enkele feit dat de oorspronkelijke ouder 

aangeeft dat hij de familierechtelijke band niet wenst te behouden is volgens de wetgever weliswaar 

een belangrijke aanwijzing dat het kind in dit opzicht niets van hem te verwachten heeft, maar 

noodzaakt niet tot die conclusie. Uit andere feiten en omstandigheden kan immers blijken dat die 

ouder in werkelijkheid wèl in staat is, of zal zijn, om (nog meer) inhoud aan de familierechtelijke 

relatie te geven.3717  

 

Ten slotte heeft de donor met family life naar Belgisch (art. 375bis BW), Duits (Supra, nr. 965) en 

Nederlands recht (art. 1:377a BW) een omgangsrecht. Dit is tevens niet uitgesloten in het Franse en 

Engelse recht waarbij het belang van het kind als enige maatstaf geldt (Supra, nr. 964 en 965).  

 

§ 5. Parental order 

 

1156. In het Engelse recht kan het ouderschap, naast adoptie, enkel door een parental order 

worden overgedragen. Een parental order heeft tot gevolg dat het kind juridisch wordt behandeld als 

het kind van de wensouders (Sec. 54 (1) HFEA 2008). De parental order wordt geregistreerd in het 

Parental Order Register dat net als het geboorteregister toegankelijk is voor het publiek.3718 Voor de 

moeder en de gehuwde vader zijn dit overigens de enige manieren om een einde te maken aan het 

dragerschap van ouderlijk gezag.  

 

De parental order is aan strikte beperkingen onderworpen. De parental order kan enkel aangewend 

worden in die situatie waar bij een draagmoeder een kind werd verwekt door kunstmatige 

inseminatie of door de implanting van een embryo (Sec. 54 (1) (a) HFEA 2008). Het kind dient met 

minstens één van de wensouders een genetische band te hebben (Sec. 54 (1) (b) HFEA 2008). De 

                                                           
3713

 M. VONK, “De ene donor is de andere niet”, NJB 2005, 634. 
3714

 M. VONK, “Een, twee of drie ouders? Duo-moeders en de bekende donor met ‘family life’”, FJR 2003, (122) 126. 
3715

 HR 21 april 2006, NJ 2006, 584, met noot JDB.  
3716

 Kamerstukken II 1998/99, 26 673, nr. 3, 4; S.F.M. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium Personen- 

en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2009, 195. 
3717

 Kamerstukken II 1998/99, 26 673, nr. 3, 6.  
3718

 R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law, Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 2009, 7
e
 ed., 235. 
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bepalingen van de parental order zijn niet van toepassing ingeval het kind werd verwekt door 

geslachtsgemeenschap van de wensvader met de draagmoeder.3719 

 

Verder gelden een aantal voorwaarden zoals bij adoptie m.b.t. de bekwaamheid (Sec. 54 (2) HFEA 

2008). Onder de HFEA 1990 kon enkel een gehuwd paar verzoeken voor een parental order terwijl de 

adoptie door een ongehuwd paar en een gelijkslachtig paar reeds was mogelijk gemaakt.3720 De HFEA 

2008 heeft op dat vlak een aanzienlijke liberalisering teweeggebracht.3721 Het verzoek dient te 

gebeuren binnen de 6 maanden te rekenen vanaf de geboorte (Sec. 54 (3) HFEA 2008). Op het 

tijdstip van het verzoek en het maken van de order dient het kind te wonen bij de verzoekers en 

dient ten minste één verzoeker zijn domicilie in Engeland te hebben (Sec. 54 (4) HFEA 2008). Op het 

tijdstip van het verzoek dienen beide verzoekers de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt (Sec. 54 (5) 

HFEA 2008).  

 

Bijzonder is dat iedere ouder die geen verzoeker is, over een vetorecht beschikt (Sec. 54 (6) HFEA 

2008). De toestemming van een persoon die niet gevonden kan worden of onbekwaam is om deze te 

geven is niet vereist en de toestemming gegeven door de draagmoeder is zonder gevolg ingeval deze 

gegeven wordt minder dan 6 weken3722 na de geboorte (Sec. 54 (7) HFEA 2008). Deze bepaling lijkt 

veel op die bij adoptie. Er is echter een belangrijk verschil. Het belang van het kind is een 

onvoldoende rechtvaardiging om over de weigering tot toestemming heen te stappen.3723 Ingeval de 

juridische ouders weigeren, kan de rechter niettemin alsnog de verblijfplaats van het kind bij de 

wensouders bepalen (residence order) en kan het kind nog door deze laatste geadopteerd worden 

(adoption order). Bij adoptie kan over het toestemmingsvereiste heen worden gegaan in het belang 

van het kind (Supra, nr. 1041).  

 

Ten slotte dient de rechter te onderzoeken of het draagmoederschap niet commercieel was (Sec. 54 

(8) HFEA 2008). Er geldt een absoluut winstverbod. De toelating kan retroactief verleend worden.3724 

Opgemerkt wordt dat het belang van het kind kan eisen dat de parental order wordt gemaakt zelfs 

indien de betaling hoger ligt dan redelijke onkosten en het daarom moeilijk is om een strenge 

houding aan te nemen t.a.v. meer commerciële draagmoederschapsovereenkomsten.3725  

 

1157. Ingeval de voorwaarden van Sec. 54 vervuld zijn, beschikt de rechter over een 

beoordelingsruimte bij het al dan niet inwilligen van het verzoek. De Human Fertilisation and 

Embryology Regulations 2010 past de Welfare test vervat in Sec. 1 Adoption and Children Act 2002 

toe. Niet uitgesloten is dat ingeval de toepassingsvoorwaarden voor een parental order niet vervuld 

zijn, alsnog om een adoption order wordt verzocht. Een complicatie in dit verband is dat enkel een 

lokale overheid of een gemachtigde adoptiedienst een kind voor adoptie kunnen plaatsen. Het is 

                                                           
3719

 R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law, Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 2009, 7
e
 ed., 233. 

3720
 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2007, 728. 

3721
 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, 2e ed., 646. 

3722
 Vgl. met adoptie Sec. 52(3) Adoption and Children Act 2002. De reden is dat de draagmoeder kort na de geboorte in een 

psychisch en emotioneel kwetsbare situatie verkeert: S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, 
Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 647.  
3723

 R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law, Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 2009, 7
e
 ed., 234; S. HARRIS-

SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 647. 
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 R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law, Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 2009, 7
e
 ed., 234-235; S. 

HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 647. 
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 R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law, Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 2009, 7
e
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echter niet onwettig om het kind bij verwanten te plaatsen (Sec. 97 Adoption and Children Act 2002). 

zodat een plaatsing bij de wensvader die de genetische vader is geen misdrijf vormt. Verder kan de 

rechtbank ook de initieel illegale plaatsing van het kind ratificeren ingeval dit in het belang van het 

kind is.3726  

 

Afdeling 3. Recht op identiteit  

 

1158. Vooraf zij opgemerkt dat er in geen enkel rechtsstelsel de verplichting geldt tot mededeling 

van het feit dat het kind verwekt werd door middel van medisch begeleide voortplanting met 

gedoneerde gameten. In de Nederlandse rechtsleer wordt gepleit voor een regeling van de 

afstammingsvoorlichting waarbij naar analogie met de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting 

een onafhankelijke instantie het conflict tussen kind en ouders beslecht met als uitgangspunt het 

recht op informatie.3727 De kennis over het feit dat het kind verwekt werd door medisch begeleide 

voortplanting met donorgameten en dat zijn sociale ouders verschillen van zijn genetische ouders 

wordt in het Engelse recht evenmin geregeld en hangt in belangrijke mate af van de houding van de 

ouders.3728 Opgemerkt wordt dat dit de belangrijkste drempel vormt voor een effectief recht op 

identiteit.3729 

 

1159. Ook het recht op identiteit wordt in de bestudeerde rechtsstelsels op uiteenlopende wijze 

georganiseerd.3730 Grosso modo zijn er drie categorieën te onderkennen. Een eerste categorie waar 

het donorschap absoluut anoniem is. Een tweede categorie kent aan het kind het recht toe om zelfs 

bij medisch begeleide voortplanting zijn afstamming te betwisten en een afstammingsvordering in te 

stellen. Een derde categorie van rechtsstelsels heeft een uitgewerkt registratiesysteem waar het kind 

vanaf een bepaalde leeftijd kennis kan krijgen van de identiteit van zijn genetische vader. 

 

1160. Naar Frans (art. 16-8 C.Civ.)3731 en Belgisch recht geldt de absolute anonimiteit van het 

donorschap. In het Belgische recht kan een donor van gameten wel bekend zijn (zie bv. art. 57, eerste 

lid in fine MBV-wet). Enkel bepaalde medische gegevens mogen meegedeeld worden (art. L. 1244-6 

CSP3732 en art. 35 en 64 MBV-wet). In het Franse recht rijst niettemin de discussie over het recht van 

eenieder om zijn identiteit in de genetische betekenis te kennen en de legitimiteit van het recht om 

bepaalde personen het een of het andere geheim tegen te werpen (bv. donatie van gameten of een 

embryo, geboorte in de anonimiteit, enz.). Ontwikkelingen in de wetgeving op dit vlak vallen zeker 

niet uit te sluiten.3733 
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 R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law, Textbook series, Londen, Sweet & Maxwell, 2009, 7
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spéciales” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille in Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (621) 630, nr. 215.28. 
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1161. In het Duitse recht primeert het persoonlijkheidsrecht op identiteit van het kind.3734 Hij kan, 

net als bij adoptie, een einde maken aan de afstammingsband en een gerechtelijk onderzoek naar 

vaderschap instellen tegen de donor. Tijdens zijn minderjarigheid gelden er wel beperkingen (Supra, 

nr. 1142).  

 

In het Duitse recht geldt zelfs een grondwettelijk verbod op anonimiteit van het donorschap. Van 

zodra de behandeling heeft plaatsgevonden, moet de arts de identiteit van de werkelijke vader 

optekenen zodat deze meegedeeld kan worden. De arts kan zijn beroepsgeheim niet inroepen en 

riskeert zelfs een schadevergoeding bij niet mededeling van de identiteit van de donor aan het kind 

(Supra, nr. 1142).  

 

1162. In het Nederlandse3735 en Engelse3736 recht bestaat er een wettelijke regeling die toelaat dat 

een kind trapsgewijs kennis neemt van de gegevens van diens genetische vader.  

 

Vanaf de leeftijd van 12 jaar in het Nederlandse recht (art. 3, eerste lid, b Wet donorgegevens en 

kunstmatige bevruchting) resp. 16 jaar in het Engelse recht (Sec. 31ZA HFEA 1990) kan een kind 

verzoeken niet identificeerbare gegevens over zijn genetische vader mee te delen. In het Engelse 

recht kan het kind vanaf de leeftijd van 16 jaar de bevoegde overheid ook vragen om na te gaan of hij 

verwant zou kunnen zijn met de persoon met wie hij wenst te huwen, een geregistreerd 

partnerschap wenst aan te gaan of met wie hij een intieme fysieke relatie heeft of voorstelt een 

intieme psychische relatie aan te gaan (Sec. 31ZB HFEA 1990).  

 

Vanaf de leeftijd van 16 jaar in het Nederlandse recht (art. 3, tweede lid Wet donorgegevens en 

kunstmatige bevruchting) resp. 18 jaar in het Engelse recht (Sec. 31ZA (4) HFEA 1990) kan hij 

verzoeken om persoonsidentificerende gegevens van de donor mee te delen. In het Nederlandse 

                                                           
3734

 De mogelijkheden tot eerbiediging er van zijn langs moederszijde in geval van draagmoederschap echter veel beperkter: 
H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht. München, Verlag C.H. Beck, 28 auflage, 2007, 
264. 
3735

 Wet van 25 april 2002 houdende regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van gegevens van donoren bij 
kunstmatige donorbevruchting (Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting). 
3736

 Sec. 31ZA HFEA 1990. In het Engelse recht is er een ontwikkeling merkbaar naar meer erkenning van het recht op 
identiteit van het kind (Zie over het belang van het recht op identiteit: S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, 

cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, 2e ed., 633. Er is ook kritiek. De nood om de waarheid over zijn 
genetische achtergrond te kennen is sociaal geconstrueerd (p. 635)). Eerst op het vlak van adoptie. Recent ook op het vlak 
van medisch begeleide voortplanting. In de zaak-Rose and EM (a child represented by her mother as litigation friend) v 
Secretary of State for Health and HFEA ([2002] EWHC 1593 (Admin), [2002] 3 FCR 731) erkende de rechtbank het belang om 
in de mogelijkheid te verkeren na te gaan van wie men genetisch afstamt. Het gezondheidsdepartement organiseerde in 
2001 een publieke consultatie over dit onderwerp. Daaruit bleek dat een overduidelijke meerderheid van de bevolking vond 
dat niet-identificeerbare gegevens ter beschikking gesteld moeten worden, maar slechts de helft dat ook de identiteit van 
de donor bekendgemaakt moet worden (R. PROBERT, Cretney and Probert’s Family Law, Textbook series, Londen, Sweet & 
Maxwell, 2009, 7

e
 ed., 238; Zie ook F. SHENFIELD, “Don de gametes et d’embryons – L’anonymat du don en question: la 

position Brittanique” in G. TEBOUL (ed.), Procréation et droits de l’enfant. Droit et Justice 57, Brussel, Bruylant 2004, (109) 
112-114). De conclusive van de Warnockcommissie begin de jaren ’90 was nog dat de absolute anonimiteit van de donor 
bewaard moest worden ter bescherming van de donor en de traditionele familiale integriteit door een inmenging van een 
derde partij in de familie te minimaliseren (S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, 
Oxford University Press, 2011, ed. 2, 636-637 en de aldaar aangehaalde verwijzingen). In januari 2004 kondigde de regering 
aan om wetgeving te introduceren die de anonimiteit van het donorschap voor de toekomst beëindigde. Deze regelgeving 
trad in werking in juli 2004 (Human Fertilisation and Embryology Authority (Disclosure of Donor Information) Regulations 
2004, SI 2004/1511). Opgemerkt wordt tevens dat de erkenning van het recht van kinderen om de waarheid te kennen over 
hun genetische achtergrond, op zich geen noodzaak tot aanpassing van de juridische status of de sociale rol van genetische 
ouder met zich meebrengt (S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University 
Press, 2011, ed. 2, 634 en de aldaar aangehaalde verwijzingen). 
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recht kan verstrekking, indien de donor daarmee niet instemt, uitsluitend achterwege blijven indien, 

in aanmerking genomen de gevolgen die niet-verstrekking voor de verzoeker zou kunnen hebben, 

zwaarwegende belangen van de donor meebrengen dat verstrekking niet behoort plaats te vinden. 

Het vertrekpunt is dat aan het belang van het kind bij verstrekking doorslaggevend gewicht 

toegekend moet worden. Geen rekening is gehouden met de belangen van de ouders van het kind of 

anderen.3737 

 

In het Engelse recht is de draagwijdte ook ruimer. Het kind verwekt met gedoneerde gameten kan 

vanaf de leeftijd van 16 jaar niet-identificeerbare gegevens over zijn halfbroers en halfzussen. Vanaf 

de leeftijd van 18 jaar kan het ook identificeerbare gegevens verkrijgen ingeval de halfbroers en 

halfzussen hiermee toestemmen (Sec. 31ZE HFEA 1990).  

 

1163. De donor heeft enkel in het Engelse recht het recht om te weten van hoeveel personen hij de 

genetische ouder kan zijn, alsook het geslacht en het geboortejaar van elk van deze personen. De 

gevraagd informatie mag echter in geen enkel geval kunnen leiden tot de identificatie van de 

kinderen die geboren zijn met zijn gameten (Sec. 31ZD HFEA 1990).  

 

1164. Voorts mag de bevoegde overheid volgens het Engelse recht ook een vrijwillig contact 

register bijhouden. Dit is een register van personen die hun wil hebben geuit informatie te verkijgen 

over eender welke persoon met wie zij genetische verwant zijn ten gevolge van een behandeling van 

medisch begeleide voortplanting in het Verenigd Koninkrijk vóór 1 augustus 1991 (Sec. 31ZF HFEA 

1990).  

 

 

 

 

 

  

                                                           
3737

 C. ASSER en J. DE BOER, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Personen- en Familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2006, 558 en de aldaar aangehaalde verwijzingen.  
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HOOFDSTUK 5. NIEUW EN ANDERS SAMENGESTELDE GEZINNEN EN DE VESTIGING VAN 

GEZAG 

Inleiding 

1165. In dit hoofdstuk wordt de juridische rol van de nieuwe partner van een ouder in de 

opvoeding van het kind bestudeerd vanuit rechtsvergelijkend perspectief. In het vijfde hoofdstuk van 

het eerste deel werd vastgesteld dat de toename van het aantal nieuw (anders) samengestelde 

gezinnen nieuwe vraagstukken opwerpt m.b.t. de vestiging van gezag over minderjarigen. De 

kernvraag is of de partner van een ouder juridisch gezag moet kunnen uitoefenen over het 

minderjarige kind. Vastgesteld werd immers dat in vele feitelijke situaties de stiefouder of partner 

van een ouder de facto het minderjarige kind mee opvoedt.  

 

In het bijzonder werden drie deelvragen opgeworpen: 

1° kan er een opdeling gemaakt worden tussen personen die gezag uitoefenen en personen die een 

afstammingsband hebben met het kind? 

2° kan de relatie na de geboorte een rol spelen bij de vestiging van gezag over minderjarigen? 

3° kan het juridisch gezag (of bepaalde componenten) niet gevestigd worden in hoofde van meer dan 

twee personen, los van het bestaan van een afstammingsband?  

Uit het besluit van deel II volgt dat het Belgische recht voor de uitdaging staat om rechtsbescherming 

te verlenen aan de affectieve zorgrelatie die tussen het kind en de stiefouder is ontstaan en dit zowel 

tijdens de relatie van de ouder en de partner als na beëindiging er van.  

Concreet worden in dit hoofdstuk een aantal specifieke rechtsfiguren voor stiefouders ontwikkeld in 

het Duitse, Franse, Nederlandse en Engelse recht bestudeerd. Gemeenschappelijk is dat al deze 

rechtsstelsels een stiefouderadoptie toestaan en aan gunstigere voorwaarden onderwerpt. Dit werd 

reeds uitvoerig besproken in hoofdstuk 1, nr. 1019 en komt hier aldus niet meer aan bod.  

Afdeling 1. Blokkaderecht 

1166. In het Duitse (§ 1682 BGB) en het Franse (art. 373-3, derde lid C.Civ.) recht bestaan 

mechanismen om te voorkomen dat een minderjarig kind plots uit zijn leefomgeving gevormd door 

een ouder en een nieuwe partner wordt onttrokken ingeval deze ouder komt te overlijden of in de 

onmogelijkheid komt te verkeren het ouderlijk gezag uit te oefenen. Het Belgische recht kent deze 

rechtsfiguur niet. Naar Belgisch oefent de andere ouder van rechtswege het ouderlijk gezag uit (art. 

375, eerste lid BW). Wel bestaat er in het Belgische recht de precaire jurisprudentiële rechtsfiguur 

van de materiële bewaring (Supra, nr. 446). Naar Engels recht oefent een andere drager van 

ouderlijke verantwoordelijkheden het gezag verder uit. In het Nederlandse recht oefent in beginsel 

ook de langstlevende ouder het gezag uit, tenzij er gegronde vrees bestaat dat de belangen van het 

kind zouden worden verwaarloosd . Alsdan wordt er een voogd aangeduid (art. 1:253g en 1:253h 

BW). 
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1167. Naar Duits recht (§ 1682 BGB) kan de echtgenoot of de omgangsgerechtigde3738 met wie een 

ouder heeft samengeleefd, voorkomen dat het kind aan hem wordt ontrokken door de andere ouder 

die op grond van §§ 1678, 1680 of 1681 BGB het verblijf van het kind kan bepalen, ingeval de ouder 

met wie hij samenleefde komt te overlijden of in de onmogelijkheid komt te verkeren het ouderlijk 

gezag uit te oefenen (‘Verbleibensanordnung’). De familierechtbank kan alsdan ambtshalve of op 

verzoek van de echtgenoot of de stiefouder bepalen dat het kind bij de stiefouder verblijft. Zelfs 

zonder verblijfsbevel is het mogelijk dat het kind verblijft bij zijn stiefouder na overlijden of 

onmogelijkheid tot uitoefening van het ouderlijk gezag door de samenwonende echtgenoot of 

geregistreerde partner (cf. § 1696, § 1678 (2) of § 1680 (2) en (3) BGB). De andere ouder verkrijgt in 

de situatie waarin de stiefouder medebeslissingsbevoegdheid had immers maar het ouderlijk gezag 

na een welzijnstoetsing (§ 1680 (2) BGB). Een beslissing over het verblijf kan gelijktijdig met een 

beslissing over het gezag getroffen worden. Opnieuw is de maatstaf van § 1666 BGB toepasselijk.3739 

 

Naar Frans recht kan de familierechter die over de modaliteiten van de uitoefening van het ouderlijk 

gezag na scheiding3740 van de ouders moet oordelen, in uitzonderlijke omstandigheden, zelfs tijdens 

het leven van de ouders beslissen3741, dat in geval van overlijden van de ouder die het ouderlijk gezag 

uitoefent, het kind niet aan de overlevende ouder wordt toevertrouwd (art. 373-3, derde lid C.Civ.). 

Hij kan, in dat geval, een persoon aanduiden aan wie het kind tijdelijk wordt toevertrouwd.  

1168. De regeling vertrekt vanuit het belang van het kind. In beginsel heeft het kind belang er bij 

dat de overblijvende ouder het ouderlijk gezag alleen verder uitoefent. Vastgesteld wordt echter dat 

er situaties zijn waar de toepassing riskeert strijdig te zijn met het belang van het kind3742 

inzonderheid ingeval de overlevende ouder zich in het verleden nooit heeft bekommerd om het kind 

en weinig bereid lijkt, onbekwaam of zelfs onwaardig om het kind ten laste te nemen in de toekomst. 

Daarenboven kan het kind geïntegreerd zijn in het leefmilieu waar het tot dan toe heeft geleefd en 

kan het schadelijk zijn om het daar onmiddellijk aan te onttrekken.3743 De regeling wordt in het 

Franse recht geacht niet enkel zinvol te zijn in families waar er ernstige problemen zijn zoals geweld 

of langdurige breuk van alle relaties tussen het kind en de andere ouder, maar ook bij nieuw 

samengestelde gezinnen.3744 

 

                                                           
3738

 Deze omgangsgerechtigde kan naast een stiefouder ook een grootouder, broer of zus zijn: H.C.A. LUDERITZ en N. 
DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 28 Auflage, 2007, p. 338, nr. 55. 
3739

 G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 838-839. 
3740

 Alle gevallen van scheiding worden bedoeld sedert de wet van 4 maart 2002.  
3741

 De rechter kan de beslissing om het kind aan een derde toe te vertrouwen op preventieve wijze treffen vóór het 
overlijden van de ouder die het gezag uitoefent of na overlijden op vraag van het openbaar ministerie dat desgevallend op 
verzoek van de derde optreedt (art. 373-2-8 C.Civ.), zie A. GOUTTENOIRE, “Autorité parentale” in P. MURAT (ed.), Droit de 

la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (772) 820, nr. 232.332. 
3742

 Franse recht: de beslissing kan enkel getroffen worden in uitzonderlijke omstandigheden. De wetgever wilde hiermee 
het belang van het kind bij de uitoefening van het gezag door een ouder beklemtonen. De rechter moet oordelen of er een 
potentieel risico bestaat voor het kind, risico waarvan hij overtuigd is dat de realisatie er van vermeden moet worden (A. 
GOUTTENOIRE, “Autorité parentale” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, 
(772) 820, nr. 232.333). 
3743

 Duitse recht: H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 
28 Auflage, 2007, p. 338, nr. 55; Franse recht: A. GOUTTENOIRE, “Autorité parentale” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. 

Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 2010, (772) 819, nr. 232.332. 
3744

 A. GOUTTENOIRE, “Autorité parentale” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (772) 820, nr. 232.333 en de aldaar aangehaalde verwijzingen.  
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Om beide beginselen met elkaar te verzoenen betreft het in ieder geval een overgangsmaatregel.3745 

Het kind moet voorbereid worden op de terugkeer naar de natuurlijke ouder.3746  

1169. Ingeval het kind krachtens rechterlijke beslissing werd gelaten bij een stiefouder, verkrijgt 

deze naar Duits recht alleen het ouderlijk gezag over dagdagelijkse aangelegenheden en 

noodaangelegenheden (§ 1688 (1) BGB).3747 Enkel de rechtbank kan alsdan zijn bevoegdheden 

inperken (§ 1688 (4) BGB).3748 Daarmee wordt voorkomen dat de drager van ouderlijk gezag het 

verblijfsbevel kan uithollen.3749 Ook naar Frans recht behoudt de ouder het ouderlijk gezag (art. 373-4 

C.Civ.) en verkrijgt de stiefouder bij wie het kind krachtens rechterlijke beslissing werd gelaten het 

recht om alle gebruikelijke handelingen m.b.t. het toezicht en de opvoeding te stellen (art. 373-4, 

eerste lid in fine C.Civ.). Voor iedere beslissing die deze bevoegdheid te buiten gaat behoeft de derde 

het akkoord van de langstlevende ouder. In geval van conflict of bij gebrek aan reactie, kan de derde 

de familierechter vatten die het geschil beslecht in het belang van het kind.3750 Naar Frans recht kan 

de rechter ook oordelen dat de bescherming van het kind versterkt moet worden en de derde 

belasten met het indienen van een verzoek tot het openvallen van de voogdij (art. 373-4, tweede lid 

C.Civ.). Er is in dat geval samenloop van ouderlijk gezag en voogdij. 

 

Afdeling 2. Toekenning van bevoegdheden 

§ 1. Opdeling 

1170. De bestudeerde rechtsstelsels kunnen opgedeeld worden in twee categorieën. Het Duitse en 

Franse recht laten enkel toe dat bepaalde aspecten van het ouderlijk gezag worden uitgeoefend door 

de partner van een ouder die het gezag uitoefent. In het Nederlandse recht kan de partner van een 

ouder volwaardig drager worden van het ouderlijk gezag en dit op gelijke voet met een ouder 

uitoefenen. Ook in het Engelse recht kan een partner van een ouder volwaardig drager worden van 

ouderlijke verantwoordelijkheden. Het Engelse recht laat evenwel ook toe dat deze derde drager 

wordt van bepaalde ouderlijke verantwoordelijkheden. Het Belgische recht kent geen bijzondere 

regeling voor stiefouders. 

 

In alle bestudeerde rechtsstelsels is de stiefouderadoptie toegelaten en wordt deze onderworpen 

aan soepelere voorwaarden (Supra, nr. 1019). Het is echter vanuit de vaststelling dat adoptie te 

verregaande gevolgen, nl. de volledige breuk met de oorspronkelijke familie, dat onderstaande 

alternatieve mogelijkheden werden ontwikkeld (Supra, nrs. 1017 en 1055).  

§ 2. Van rechtswege 

                                                           
3745

 Franse recht: de maatregel is in ieder geval tijdelijk. De langstlevende ouder kan steeds verzoeken zijn rechten terug te 
geven (A. GOUTTENOIRE, “Autorité parentale” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (772) 820, nr. 232.335). 
3746

 Duitse recht: T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 1007; D. SCHWAB, Familienrecht, 
München, Verlag C.H. Beck, 18 auflage, 2010, nr. 674. 
3747

 G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 729. 
3748

 D. SCHWAB, Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 18 auflage, 2010, nr. 674 die erop wijst dat het een ernstige 
ingreep betreft op het ouderrecht. 
3749

 G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 730 en 839. 
3750

 A. GOUTTENOIRE, “Autorité parentale” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (772) 820, nr. 232.333. 



769 
 

1171. In het Duitse recht (§ 1687b (1) BGB) heeft de echtgenoot of geregistreerde partner van een 

ouder die de enige drager is van ouderlijk gezag3751 en die zelf geen ouder is van het kind, met 

instemming van de ouder die drager is van ouderlijk gezag de bevoegdheid mede te beslissen over 

dagdagelijkse aangelegenheden van het kind (‘kleines Sorgerecht’ of ‘Mitsorgerecht’).3752 Deze 

bevoegdheid houdt op ingeval de ouder en stiefouder niet louter tijdelijk gescheiden leven (§ 1687b 

(4) BGB).3753 De bepalingen van het klein zorgrecht zijn ook van toepassing op de geregistreerde 

partner van de ouder (§ 9 (1) – (4) LPartG). Dergelijke rechtsfiguur is niet terug te vinden in het recht 

van de andere bestudeerde rechtsstelsels.  

 

1172. Het perspectief is het belang van het kind. De Duitse regelgeving vertrekt zeer sterk vanuit de 

vaststelling dat het kind belang heeft bij de uitoefening van het gezag door zijn natuurlijke ouders. 

Vastgesteld werd echter dat een kind dat opgroeit in een nieuw samengesteld gezin banden 

ontwikkelt met de partner van een ouder en het in het belang van het kind kan zijn deze de facto 

ouder-kindverhouding met de stiefouder te beschermen tegen schadelijke verstoringen.3754 De 

regeling beoogt dan ook juridisch erkenning en bescherming te geven aan de omstandigheid dat de 

echtgenoot/geregistreerde partner van een ouder met ouderlijk gezag regelmatig taken overneemt 

van de ouder.3755 De ex lege machtiging tot mede uitoefening van de alledaagse zorgen vermijdt de 

uit een rechtshandelende bevolmachtiging resulterende onzekerheden in het merendeel van de 

gevallen.3756 De wetgever wilde de rechtspositie van de stiefouder naar de buitenwereld, maar ook 

naar het kind toe versterken3757 alsook een ouderrol toebedelen aan de geregistreerde partner van 

een ouder.3758  

 

                                                           
3751

 Het vereiste dat de ouder alleen het ouderlijk gezag moet uitoefenen beperkt, gelet op de toename van de 
gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag na (echt)scheiding, de praktische relevantie van het afgeleide zorgrecht 
enorm (FINGER, “§ 1687b” in D. SCHWAB (ed.), Münchener Kommentar Bürgerliches Gesetzbuch. Familienrecht II. Band 8, 
SGB VIII, 5

de
 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2008, 1241, die erop wijst dat dit vereiste ingeschreven is vanuit een 

verwarring over de verdeling van de bevoegdheden van ouderlijk gezag. De angst bestond voor verwarring in 
zorgbevoegdheden en veranderingen in de bevoegdheid van de ouder bij wie het kind niet leeft. Nochtans betreft de 
regeling enkel bevoegdheden inzake dagdagelijkse aangelegenheden die sowieso uitgeoefend worden door de ouder bij 
wie het kind leeft). Om die reden wordt van een exclusieve uitoefening bij een beperkte uitoefening reeds uitgegaan 
ingeval de ouder op grond van een overeenkomst of een gerechtelijke beslissing tot op het tijdstip van het aangaan van het 
nieuwe huwelijk of geregistreerd partnerschap alleen het ouderlijk gezag over dagdagelijkse aangelegenheden 
overeenkomstig § 1687 I 2 BGB toekwam (H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, 
München, Verlag C.H. Beck, 28 Auflage, 2007, p. 336, nr. 45). 
3752

 Het kleines Sorgerecht ontstaat en houdt op te bestaan van rechtswege (G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. 
Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 729). 
3753

 Eindigt de samenleving, dan eindigen ook de bevoegdheden van de stiefouder. Hetzelfde geldt ingeval het ouderlijk 
gezag van de samenlevende ouder wordt ingeperkt of ontnomen. Het recht van de stiefouder is een accessoir recht en 
bovendien gekoppeld aan het exclusieve ouderlijk gezag van de samenlevende ouder (G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 
5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 729). 
3754

 D. SCHWAB, Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 18 auflage, 2010, nr. 671. 
3755

 H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 28 Auflage, 
2007, 336, nr. 44; FINGER, “§ 1687b” in D. SCHWAB (ed.), Münchener Kommentar Bürgerliches Gesetzbuch. Familienrecht II. 

Band 8, SGB VIII, 5
de

 Auflage, München, Verlag C.H. Beck, 2008, 1239. 
3756

 G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 728. 
3757

 G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, nr. 1, p. 726-727 en de aldaar 
aangehaalde verwijzingen.  
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 G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 727 en de aldaar aangehaalde 
verwijzingen.  
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1173. De regeling wordt in de Duitse rechtsleer bekritiseerd omwille van de onduidelijke 

gevolgen3759 en de inbreuk op de ouderrechten. Enkel de uitoefening van het ouderlijk gezag wordt 

overgedragen krachtens de wet. Er worden geen beperkingen gesteld aan het ouderlijk gezag 

uitgeoefend door de ouders. In het grondwettelijk beschermd ouderrecht voegt zich een overdracht 

van de uitoefening bijgevolg zonder veel problemen in.3760 Daar zijn echter niet alle rechtsgeleerden 

het mee eens. Volgens sommige rechtsgeleerden grijpt het klein zorgrecht in het ouderrecht in 

zonder dat het welzijn van het kind dit vereist. Bovendien verkrijgt de stiefouder meer rechten dan 

de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent.3761  

 

De stiefouder verkrijgt een medebeslissingsrecht in dagdagelijkse aangelegenheden. Hij dient dit in 

samenspraak met de ouder uit te oefenen.3762 De ouder heeft steeds het laatste woord omdat er niet 

geraakt wordt aan het ouderlijk gezag van de ouder.3763 Aangezien de bevoegdheid van ouderlijk 

gezag niet tegen de wil in van de ouder die drager is van ouderlijk gezag kan uitgeoefend worden, 

vereist de uitoefening van de zorgbevoegdheid de mededeling van een schriftelijke volmacht.3764 De 

familierechtbank kan deze bevoegdheid inperken of uitsluiten ingeval dit het welzijn van het kind 

dient (§ 1687b (3) BGB; § 9 (3) LPartG). Maatstaf is § 1666 BGB (gevaarnotie).3765 Ook de 

samenlevende ouder of de stiefouder zelf kunnen het recht uitsluiten of beperken.3766 

 

Sommige rechtsgeleerden zijn van oordeel dat het recht van de stiefouder afgeleid en accessoir is 

van het zorgrecht van de ouder en het zinloos is te bepalen dat de ouder met ouderlijk gezag wel 

alleen kan oordelen over fundamentele aangelegenheden, maar minder bevoegdheden heeft bij 

alledaagse aangelegenheden.3767 Daarenboven zij er op gewezen dat ingeval de ouders gezamenlijk 

het ouderlijk gezag uitoefenen bij fundamentele aangelegenheden zij ook enkel gezamenlijk kunnen 

optreden en een derde slechts bij het optreden van één van de ouders in dat geval gedekt is ingeval 

er sprake is van duldings- of schijnvolmacht.3768  

 

 

                                                           
3759

 Zie hierover N. DETHLOFF, “Conditions for attribution to partner. Germany” in K. BOELE-WOELKI, B. BRAAT en I. CURRY-
SUMNER (eds.), European Family Law in Action. Volume III: Parental Responsabilities, European Family Law Series nr. 9, 
Antwerpen, Intersentia, 2005, 396-397. De auteur wijst op een aantal discussiepunten: 1° wat dient onder ‘met 
instemming’ begrepen te worden?; 2° wat is de wettelijke draagwijdte van ‘deelname in het besluitvormingsproces’?; 3° 
wat zijn zaken die betrekking hebben op het dagdagelijkse leven?; 4° wanneer is er sprake van exclusieve uitoefening van 
het ouderlijk gezag door een ouder? 
3760

 G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 727 en de aldaar aangehaalde 
verwijzingen.  
3761

 T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 1005-1006. 
3762

 Dit impliceert dat zij over de gerezen vragen in onderling akkoord in de zin van § 1627 (1) BGB beslissen en zij moeten 
trachten een consensus te bereiken.  
3763

 G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 728 en de aldaar aangehaalde 
verwijzingen.  
3764

 H.C.A. LUDERITZ en N. DETHLOFF, Juristische Kurz-Lehrbücher. Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 28 Auflage, 
2007, p. 336, nr. 45. 
3765

 G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 729. 
3766

 G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 729 en 838. 
3767

 G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 728 en de aldaar aangehaalde 
verwijzingen.  
3768

 G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 729 en de verwijzingen aldaar.  
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Enkel de ouder met ouderlijk gezag kan het kind vertegenwoordigen.3769 Voor de stiefouder geldt de 

gezamenlijke vertegenwoordiging. Het handelt slechts om een gezamenlijke 

vertegenwoordigingsbevoegdheid in dagdagelijkse aangelegenheden.3770 

 

1174. Verder komt aan de stiefouder een noodvertegenwoordigingsrecht toe 

(‘Notvertretungsrecht’). Bij gevaar in het vooruitzicht is de echtgenoot of de geregistreerde partner 

bevoegd alle rechtshandelingen die nodig zijn in het welzijn van het kind te stellen. Hij kan dan 

optreden zonder toestemming van de ouder die het ouderlijk gezag uitoefent.3771 De stiefouder moet 

wel de ouder die het ouderlijk gezag uitoefent hiervan onverwijld op de hoogte brengen (§ 1687b (2) 

BGB; § 9 (2) LPartG). Aangezien de ouder die drager is van ouderlijk gezag onmiddellijk op de hoogte 

gebracht moet worden, rijst er geen conflict met het ouderrecht.3772 Het vertegenwoordigingsrecht 

in noodgevallen kan niet ingeperkt worden, maar kent zijn beperking in het welzijn van het kind.3773  

 

Bij belangentegenstelling mag de stiefouder het kind evenwel niet vertegenwoordigen. § 1629 (2), 

eerste zin BGB is van overeenkomstige toepassing (§ 1687b (1) in fine BGB; § 9 (1) LPartG). 

1175. Het Engelse recht kent een bepaling die de bevoegdheden regelt voor het geval een persoon 

die geen drager is van ouderlijke verantwoordelijkheden toch de zorg draagt voor een minderjarig 

kind. Deze mag alles doen wat redelijk is in alle omstandigheden van de zaak om het welzijn van het 

kind veilig te stellen of te bevorderen (Sec. 3 (5) Children Act 1989). Deze bepaling erkent de 

dagdagelijkse realiteit. Een feitelijk samenwonende stiefouder kan op deze bepaling een beroep 

doen. In de praktijk is de volwassene die samenleeft met het kind betrokken bij de beslissingen over 

het kind tenzij dit in twijfel wordt getrokken door een niet-inwonende ouder.3774 

 

§ 3. Krachtens rechterlijke beslissing 

1176. Een derde kan in het Franse recht krachtens een rechterlijke beslissing het ouderlijk gezag 

geheel of gedeeltelijk samen met een ouder uitoefenen (art. 377-1 C.Civ.). In het Nederlandse en 

Engelse recht kan een partner van een ouder bij rechterlijke beslissing volwaardig drager worden van 

ouderlijk gezag. Het betreft in tegenstelling tot de andere regelingen, met uitzondering van het 

Franse recht, een volwaardige erkenning van het sociale ouderschap en geen tijdelijke overdracht 

ingegeven door praktische overwegingen.  

 

A. Gedeelde uitoefening van gezag 

1177. De familierechter kan naar Frans recht de gehele of gedeeltelijke overdracht van het 

ouderlijk gezag bij vonnis uitspreken ingeval de noden van de opvoeding dit vereisen (art. 377-1 

C.Civ.). Bedoeld wordt dat bijzondere omstandigheden de overdracht in het belang van het kind 

                                                           
3769

 Contra T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 1005. 
3770

 G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 728. 
3771

 D. SCHWAB, Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 18 auflage, 2010, nr. 675. 
3772

 T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 1005. 
3773

 G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 729. 
3774

 R. PROBERT, S. GILMORE en J. HERRING, “A more Principled Approach to Parental Responsability in England and 
Wales?” in J. MAIR en E. ÖRÜCÜ (eds.), Juxtaposing Legal Systems and the Principles of European Family Law on Parental 

Responsability, Antwerpen, Intersentia, 2010, (213) 223. 
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noodzakelijk maken.3775 Hiermee wordt deze bijzondere vorm van overdracht op gelijke voet 

geplaatst met de andere vormen van overdracht.3776 De stiefouder moet een reële en positieve rol 

spelen voor de kinderen en de juridische omkadering van de overdracht moet noodzakelijk zijn om 

hem toe te laten voort te gaan, in het bijzonder in geval van onmogelijkheid van een ouder van het 

kind om zijn rol te vervullen. Deze situatie doet zich in het bijzonder voor bij éénoudergezinnen waar 

een nieuwe echtgenoot toetreedt in een stabiele en duurzame relatie.3777 

 

De regeling heeft een vrijwillig karakter. Alle ouders die het ouderlijk gezag uitoefenen dienen 

hiermee akkoord te gaan (art. 377-1 C.Civ.).  

De regeling heeft ten slotte slechts een tijdelijk karakter3778 en kan te allen tijde worden beëindigd of 

leiden tot een nieuwe overdracht bij vonnis ingeval dit gerechtvaardigd is door nieuwe 

omstandigheden (art. 377-2, eerste lid C.Civ.).  

1178. De regeling beoogt de juridische verankering van feitelijke banden die de derde vaak 

onderhoudt met het minderjarige kind. Het perspectief is het belang van het kind.3779 Deze vorm van 

overdracht is eerder geschikt om de dagdagelijkse ten laste neming van het kind in een nieuw 

samengesteld gezin te vergemakkelijken.3780 De regeling laat ook toe dat in een gelijkslachtig paar de 

ouder samen met de partner toch gezamenlijk ouderlijk gezag uitoefent over een kind.3781 

 

1179. In het vonnis dat de overdracht uitspreekt worden de overgedragen bevoegdheden niet 

gepreciseerd. Aangenomen wordt dat de overgedragen bevoegdheden aanvullend zijn en slechts 

uitgeoefend kunnen worden bij verhindering van de ouder met ouderlijk gezag. Bij gebrek aan 

precisering in het vonnis is de overdracht niet tegenwerpbaar aan derden.3782 Het betreft bovendien 

een bijzondere overdracht omdat ze enerzijds verplicht vrijwillig is en anderzijds geen beperkingen in 

de bevoegdheden van de ouder delegant, maar een verdeling van zijn prerogatieven met de 

                                                           
3775

 Cass. 24 februari 2006, n° 04-17.090, AJ fam. 2006, p. 159, obs. F. CHENEDE; Dr. fam. 2006, comm. N° 89, obs. P. 
MURAT; Vgl. Cass. 8 juli 2010, n° 09-12.623, gepubliceerd in het Bulletin; AJ fam. 2010, 394, obs. CHÉNEDÉ. 
3776

 A. GOUTTENOIRE, “Autorité parentale” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (772) 826. 
3777

 A. GOUTTENOIRE, “Autorité parentale” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (772) 826, nr. 232.392 ; in Cass. 24 februari 2006 handelde het om een lesbisch paar dat op duurzame wijze 
samenleefde. Ingeval de overdracht niet had toegelaten geworden, zou de partner van de ouder misschien in een juridische 
onmogelijkheid hebben verkeerd om de opvoedkundige rol die zij steeds heeft gehad in de ogen van de kinderen te 
behouden. De delegatie diende bijgevolg het belang van de kinderen. Merkwaardig in dit arrest was ook dat hoewel er 
slechts een gedeeltelijke delegatie werd gevraagd, de rechter toch een volle delegatie toestond. Volgens het Hof van 
Cassatie was dit mogelijk, zie : J. HAUSER, "Chroniques. Personnes et droits de la famille", RTD.civ. 2006, (276) 297-299. 
HAUSER vraagt zich daarbij af wat de meerwaarde is van deze delegatie en of dit niet eerder symbolisch is. Bovendien wijst 
hij op de hypocriete situatie dat de rechter hier in het belang van de kinderen gevolgen hecht aan een situatie die in strijd 
met de Franse wetgeving (en dus te vermijden) tot stand is gekomen. De kinderen zijn nl. verwekt door MBV toegepast bij 
een lesbisch paar in het buitenland.  
3778

 A. BENABENT, Droit civil. Droit de la famille, Parijs, Editions Montchrestien, 2010, nr. 1148. 
3779

 Cass. 16 april 2008, n° 07-11.273, Bull. civ. I n° 106 ; JCP 2008/IV.1952 ; D. 2008. AJ. 1410 ; AJF 2008, 250, obs. CHENEDE. 
3780

 A. GOUTTENOIRE, “Autorité parentale” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (772) 825, nr. 232.391. 
3781

 Cass. 24 februari 2006, aangeh.; Cass. 16 april 2008, n° 07-11.273, Bull. civ. I n° 106 ; JCP 2008/IV.1952 ; D. 2008. AJ. 
1410 ; AJF 2008, 250, obs. CHENEDE, in casu vroeg de langstlevende ouder samen met de partner van de vooroverleden 
moeder om een gedeeltelijke overdracht ; CA Parijs 5 mei 2006, AJ fam. 2008, 333 ; Zie ook uitgebreid : J. HAUSER, 
"Chroniques. Personnes et droits de la famille", RTDciv. 2007, (307) 325-327. 
3782

 A. GOUTTENOIRE, “Autorité parentale” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (772) 827, nr. 232.395. 
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gedelegeerde, tot gevolg heeft. De derde verkrijgt een soort mandaat om bepaalde bevoegdheden 

van ouderlijk gezag uit te oefenen zonder dat de titularis er van deze wordt ontnomen.3783 

 

Wel wordt de derde geacht met instemming van een ouder met ouderlijk gezag te hebben gehandeld 

t.a.v. een derde te goeder trouw ingeval hij alleen een gebruikelijke handeling van ouderlijk gezag 

m.b.t. de persoon stelde (art. 377-1, tweede lid in fine C.Civ. j° art. 372-2 C.Civ.). 

In geval van moeilijkheden bij de uitoefening van het ouderlijk gezag kan de rechter door één van de 

ouders, de derde of het openbaar ministerie gevat worden ((art. 377-1, derde lid C.Civ.).3784  

B. Toekenning van ouderlijk gezag 

1180. Zowel in het Nederlandse als in het Engelse recht kan een stiefouder volwaardig drager 

worden van ouderlijk gezag door een rechterlijke beslissing. In het Engelse recht kunnen er, in 

tegenstelling tot het Nederlandse recht, meer dan twee dragers van ouderlijke 

verantwoordelijkheden zijn. De stiefouder kan in het Engelse recht naast de ouders ouderlijke 

verantwoordelijkheden verkrijgen.  

 

1181. In het Nederlandse recht kan, indien het gezag over een kind bij één ouder berust, de 

rechtbank op gezamenlijk verzoek van deze ouder en een niet-ouder die in nauwe persoonlijke 

betrekking tot het kind staat, hen gezamenlijk met het gezag over het kind belasten, tenzij gegronde 

vrees bestaat, mede in het licht van de belangen van een andere ouder, dat bij inwilliging de 

belangen van het kind zouden worden verwaarloosd (art. 1:253t BW). Het gezamenlijk gezag kan 

enkel beëindigd worden bij rechterlijke beslissing ingeval de omstandigheden zijn gewijzigd of bij de 

instelling ervan van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Er komt geen voorkeurspositie toe 

aan de ouder of ouders (Supra, nr. 963).  

 

In het Engelse recht (Sec. 4A (1) Children Act3785) kan de rechtbank op verzoek van de stiefouder 

bevelen dat deze ouderlijke verantwoordelijkheden heeft over het kind (‘parental responsability 

order’). Deze wijze dient uitsluitend gevolgd te worden indien er een ouder met ouderlijke 

verantwoordelijkheden weigert toe te stemmen. Een stiefouder is naar Engels recht echter enkel een 

echtgenoot of geregistreerde partner van een ouder met ouderlijke verantwoordelijkheden. Er is 

steeds een geïnstitutionaliseerde relatie vereist. In de Engelse rechtsleer wordt dit betreurd, te meer 

nu een adoptie door een feitelijk samenlevend paar wel mogelijk is (Sec. 144 Adoption and Children 

Act 2002).3786 Er wordt actueel nagedacht om deze regeling uit te breiden naar feitelijk 
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 A. GOUTTENOIRE, “Autorité parentale” in P. MURAT (ed.), Droit de la famille. Dalloz Action 2010-2011, Parijs, Dalloz, 
2010, (772) 825, nr. 232.391. 
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 De rechter die uitspraak doet over de modaliteiten van de uitoefening van het ouderlijk gezag houdt rekening met (art. 
377-1, derde lid in fine j° art. 373-2-11 C.Civ.): 1° de manier waarop de ouders voordien handelden of de akkoorden zij 
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bedoeld in art. 373-2-12 C.Civ. 
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 Zoals ingevoerd door Sec. 112 Adoption and Children Act 2002.  
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 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, ed. 2, 683; 
M. FREEMAN, Understanding Family Law, London, Sweet & Maxwell, 1e ed., 2007, 188. 
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samenwonende paren.3787 De regeling kan beëindigd worden bij rechterlijke beslissing3788 op verzoek 

van een houder van ouderlijke verantwoordelijkheden of het kind met voldoende 

onderscheidingsvermogen (Sec. 4A (3) en (4) Children Act 1989). De feitelijke partner kan behoudens 

een adoptie enkel verzoeken om een residence order (Sec. 8 (1) Children Act 1989). Dit soort order 

geeft de partner ouderlijke verantwoordelijkheden voor de tijd dat ze duurt (Sec. 12 (2) Children Act 

1989).3789 Normaal dient een residence order om te bepalen waar het kind verblijft. Thans wordt in 

de rechtspraak echter vastgesteld dat het steeds meer wordt gehanteerd om aan een sociale ouder 

ouderlijke verantwoordelijkheden toe te kennen.3790 Dit geldt ook bij gelijkslachtige paren. 

 

1182. De regeling beoogt tegemoet te komen aan het feitelijke gezinsleven van de partner van een 

ouder met het kind (de zorgrelatie).3791 Het biedt een effectief middel ter erkenning en 

ondersteuning van de sociale ouderrol gespeeld door vele stiefouders in een nieuw samengesteld 

gezin zonder dat het belang van de band van het kind met beide ouders wordt ondermijnd. Het is 

maatwerk dat beter tegemoet komt aan de realiteit en complexiteit van de transisterende aard van 

de moderne familie.3792 De sociale ouder verkrijgt een formele erkenning van zijn ouderrol. Het 

perspectief is het belang van het kind. In het Engelse recht wordt het welzijns- en no-orderbeginsel 

toegepast (Sec. 1 Children Act 1989). In het Nederlandse recht wordt het verzoek tot gezamenlijk 

gezag slechts ingewilligd voor zover de belangen van het kind niet zouden verwaarloosd worden (art. 

1:253t, derde lid BW). In het bijzonder speelt daarbij de relatie met de andere ouder een belangrijke 

rol (Supra, nr. 963). 

 

§ 4. Bij geregistreerde overeenkomst 

1183. In het Engelse recht kan een stiefouder ook ouderlijke verantwoordelijkheden verkrijgen 

door een overeenkomst af te sluiten met de ouder of, ingeval de andere ouder ook ouderlijke 

verantwoordelijkheden heeft over het kind, met beide ouders (Sec. 4A (2) Children Act 1989). 

Betwijfeld wordt echter of deze regeling, ingeval de vader geen ouderlijke verantwoordelijkheden 

heeft en aldus niet hoeft in te stemmen, wel verenigbaar is met het EVRM.3793 De regeling is 

evenzeer beperkt tot de echtgenoot en geregistreerde partner van een ouder met ouderlijke 

verantwoordelijkheden (Sec. 4A (1) Children Act 1989). Het kind heeft geen zeggenschap bij het 
                                                           
3787

 Resolution, Reforming the law for people who live together: A consultation paper (September 2008), 
http://www.lawscot.org.uk/media/30107/2883_resolution%20consultation%20-%20living%20together.pdf, 20. 
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 Na (echt)scheiding behoudt de stiefouder zijn ouderlijke verantwoordelijkheden verkregen bij overeenkomst of order in 
beginsel (M. FREEMAN, Understanding Family Law, London, Sweet & Maxwell, 1e ed., 2007, 189). 
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 De residence order is daardoor aan een belangrijke beperking onderworpen. Ingeval zij ophoudt te bestaan, eindigen 
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afsluiten van deze overeenkomst, noch is er een controle op het belang van het kind bij deze 

overeenkomst. Het kind kan echter wel verzoeken een einde te maken aan deze overeenkomst (Sec. 

4A (3) (b) Children Act 1989).3794 De overeenkomst kan immers beëindigd worden door een 

rechterlijke beslissing op verzoek van een houder van ouderlijke verantwoordelijkheden of het kind 

met voldoende onderscheidingsvermogen (Sec. 4A (3) Children Act 1989).  

 

1184. Dezelfde ratio legis en perspectief gelden als Supra, nr. 1182. 

 

Afdeling 3. Omgangsrecht 

1185. In alle bestudeerde rechtsstelsels kan de stiefouder verzoeken om een omgangsregeling 

onder de voorwaarden die ook gelden voor derden (Supra, nr. 965).3795  

 

Net als bij het blokkaderecht kan ook bij een verblijfsbevel naar Duits recht de toekenning van een 

uitgebreid omgangsrecht aan de ouder een terugkeer voorbereiden.3796  

 

 

 

  

                                                           
3794
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 Duitse recht: § 1685 BGB, zie G. COESTER-WALTJEN, Familienrecht. 5. Auflage, München, Verlag C.H. Beck o HG, 2006, 
838; Franse recht: art. 371-4, tweede lid C.Civ.; Nederlandse recht: art. 1:377a BW; Engelse recht: Sec. 10 Children Act.  
3796

 T. RAUSCHER, Familienrecht, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 2008, 1007. 
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DEEL IV. BESLUIT 

Inleiding 

1186. In het eerste deel werd het positieve recht getoetst aan de feitelijke situaties waarin een kind 

opgroeit. Dergelijke situaties zijn, zoals blijkt uit het inleidende deel, sterk toegenomen en heel wat 

complexer geworden gelet op de ontwikkelingen m.b.t. het procreatievermogen en de 

samenlevingsvormen. De toetsing leverde een aantal uitdagingen op voor het Belgische recht. In het 

tweede deel werden in het licht van deze uitdagingen de grondwettelijke en mensenrechtelijke 

grondslagen en beginselen onderzocht. Het Belgische recht werd daaraan getoetst. Hieruit volgden 

een aantal tekortkomingen. Tegelijk werden de contouren voor een oplossing aangereikt. In het 

derde deel werd onderzocht op welke wijze andere rechtsstelsels een oplossing bieden aan de 

opgeworpen uitdagingen.  

 

Vanuit de bevindingen van alle voorgaande delen worden in dit laatste deel de concrete bouwstenen 

aangereikt om een coherente regeling omtrent het gezag over minderjarigen in te voeren. Daarvoor 

worden de twee hoger (Supra, nr. 83) opgesomde stellingen getoetst aan de bevindingen van het 

onderzoek: 

1° Blijft afstamming het (enige) familierechtelijk aanknopingspunt voor ouderlijk gezag? 

2° Blijft de invulling van ouderlijk gezag een alles-of-niets-systeem?   

 

HOOFDSTUK 1. AFSTAMMING EN OUDERLIJK GEZAG: WELKE VERHOUDING?  

 

Afdeling 1. Ouderlijk gezag is geënt op een affectieve zorgrelatie 

 

1187. Het ouderlijk gezag bestaat om het belang van het kind te dienen. Het is een functionele 

bevoegdheid. Het ouderlijk gezag dankt zijn bestaansreden aan de noodzaak om personen die de 

leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en bijzonder kwetsbaar zijn een gepaste ondersteuning 

te bieden. Die ondersteuning gaat volgens het IVRK over van een leiding over de persoon naar een 

begeleiding van de persoon. De regels inzake ouderlijk gezag geven een concrete vorm aan deze 

ondersteuning: bewaring van de persoon, zorg over de persoon, beheer van diens goederen, enz. 

Overeenkomstig het IVRK moet bij deze ondersteuning rekening gehouden worden met de zich 

ontwikkelende bekwaamheden van het minderjarige kind.  

 

Vanuit die wetenschap moet het rechtssysteem aanduiden wie geschikt of ‘bekwaam3797’ is om dit 

geheel van functionele bevoegdheden uit te oefenen. Dat vormt de kern van dit proefschrift.  

 

1188. Het kind heeft er sowieso belang bij dat iemand deze rol op zich neemt. Dit is niet de 

primaire verantwoordelijkheid van de samenleving (Supra, nr. 855). De wet duidt die personen aan. 

 

Idealiter blijkt uit alle bestudeerde rechtsstelsels en mensenrechteninstrumenten nog steeds een 

opvoedingskader te zijn bestaande uit twee personen die een duurzame affectieve relatie hebben 

met elkaar en die de wil tot gezinsvorming uiten (opvoedingsengagement) door te opteren voor een 

geïnstitutionaliseerde relatie (huwelijk, geregistreerd partnerschap, wettelijke samenwoning). 

                                                           
3797

 Zie Arbitragehof 8 oktober 2003, nr. 134/2003, r.o. B.3. 
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Feitelijke relaties moeten, voor zover al erkend door de wet, voldoen aan bijkomende eisen die de 

stabiliteit en de affectiviteit van de relatie aantonen. Dat is ook het beeld dat veel bestudeerde 

rechtsstelsels in hun adoptiewetgeving uitstralen m.b.t. de eisen inzake adoptiebekwaamheid (Supra, 

nr. 1026). Vanuit dezelfde optiek wordt ook het bestaan van gezins- en familieleven nog steeds 

beoordeeld. Bij afwezigheid van een geïnstitutionaliseerde relatie is steeds een wilsuiting vereist of 

moeten bijkomende elementen m.b.t. de kwaliteit van de relatie aangetoond worden. Uit de eerste 

sociologische resultaten opgenomen in het inleidende deel blijkt ook dat kinderen in dit ‘traditionele’ 

gezin over het algemeen beter presteren op meerdere vlakken (Supra, nr. 68). Verder onderzoek valt 

echter af te wachten.  

 

1189. Vanuit mensenrechtelijke optiek moet de affectieve zorgrelatie (‘gezins- en familieleven’) die 

bestaat of zich kan ontwikkelen (potentieel) tussen een ouder en een kind na de geboorte zo snel als 

mogelijk worden beschermd (Supra, nr. 696). Die band moet juridisch worden verankerd. Op de Staat 

rust de verplichting om de nodige randvoorwaarden te creëren zodat deze band tot (verdere) 

ontwikkeling kan komen (stabiliteit). Dit is in beginsel in het belang van het kind. Uitzonderlijk kan 

het belang van het kind in concreto vereisen dat een bestaande band van gezins- en familieleven niet 

juridisch wordt verankerd, m.n. ingeval de vestiging kennelijk nadelig is voor het kind. Ook in dat 

geval moet echter naar evenredigheid gehandeld worden, hetgeen kan vereisen dat er aan deze 

band minder verregaande rechtsgevolgen gehecht worden (bv. enkel een omgangsrecht). Het 

ouderlijk gezag behoort tot de fundamentele elementen van het gezins- en familieleven (Supra, nr. 

648). Dit geldt ook vanuit grondwettelijk perspectief.   

 

1190. Een en ander geldt ook in het geval het kind geboren werd uit een gelijkslachtige relatie. Het 

EHRM erkent sinds kort uitdrukkelijk (zaak-Schalk en Kopf) dat gelijkslachtige paren net zo bekwaam 

zijn als ongelijkslachtige paren om een duurzame toegewijde relatie aan te gaan en zich in een 

relevante vergelijkbare situatie als een ongelijkslachtig paar m.b.t. hun nood voor wettelijke 

erkenning en bescherming van hun relatie bevinden. Een gelijkslachtige relatie kan dus ook onder de 

bescherming van art. 8 EVRM vallen. In de ontvankelijkheidsbeslissing-Gas en Dubois oordeelde het 

EHRM zelfs dat een kind, geboren uit deze relatie en verwekt door middel van KID, gezins- en 

familieleven kan hebben t.a.v. beide partners. Volgens het EHRM genieten Staten evenwel een 

zekere beoordelingsruimte wat betreft de rechtsgevolgen die zij eraan verbinden. De Belgische 

wetgever erkende impliciet de gelijkslachtige relatie reeds in 1998 bij de invoering van de 

rechtsfiguur van de wettelijke samenwoning en uiteindelijk uitdrukkelijk met de openstelling van het 

huwelijk en de adoptie voor paren van gelijk geslacht. Wat dit laatste betreft, heeft de Belgische 

wetgever het minimale beschermingsniveau nog meer opgetrokken (art. 53 EVRM). Daarbij moet 

echter ook het non-discriminatiebeginsel geëerbiedigd worden. Uit de rechtspraak van het Belgisch 

Grondwettelijk Hof3798 blijkt alvast dat dit niet het geval is. Naar analogie met de redenering die het 

EHRM maakte bij de rechtspraak inzake de juridische erkenning van transseksualiteit, kan 

daarenboven gewezen worden op het feit dat de Belgische wetgever evenzeer medisch begeleide 

voortplanting openstelt voor paren van gelijk geslacht en de kosten voor behandeling (minstens ten 

dele) terugbetaalt. Een consequente houding impliceert dat de wetgever ook rekening houdt met het 

                                                           
3798

 Zie Arbitragehof 8 oktober 2003, nr. 134/2003, EJ 2003, 134, noot P. SENAEVE; BS 19 januari 2004; RW 2003-04, 1016, 
noot T. ROBERT en noot V. VERLINDEN, TJK 2004, 39, noot T. ROBERT en Rev.trim.dr.fam. 2004, noot J.-L. RENCHON.

3799
 Vgl. 

GwH. 8 oktober 2003, nr. 134/2003, r.o. B.2. 
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belang van het kind dat ten gevolge van deze handeling geboren wordt door te voorzien in een 

passend juridisch kader dat op gelijkwaardige wijze bescherming biedt aan dat kind. 

 

1191. Merk ook op dat de affectieve zorgrelatie kan verschillen van aard en intensiteit. Het EHRM 

erkent dit uitdrukkelijk in zijn rechtspraak m.b.t. naaste verwanten (Supra, nr. 670). Deze nuancering 

zal m.i. een steeds grotere betekenis krijgen naarmate de diversiteit in de gezinsconstellaties 

toeneemt. Het Belgische Grondwettelijk Hof neemt aan dat ook pleegouders (Supra, nr. 629) en 

(impliciet) ook stiefouders (Supra, nr. 641) een band van gezins- en familieleven kunnen opbouwen 

met een kind. Hetzelfde geldt in de andere bestudeerde rechtsstelsels. Het EHRM ging echter nog 

niet zo ver om dit uitdrukkelijk te erkennen in zijn rechtspraak. Een pleegzorgsituatie raakt enkel het 

privéleven van de pleegouders en het kind, maar kan wel een inbreuk op de bescherming van het 

gezins- en familieleven van de ouders rechtvaardigen voor zover dit in het belang van het kind is en 

inzonderheid voor de continuïteit in de opvoeding en de stabiliteit in de opvoedingsrelatie(s). Het feit 

dat het EHRM deze relaties op zich niet bijzonder beschermingswaard acht zodat zij niet vallen onder 

de noemer ‘gezins- en familieleven’ belet evenwel niet dat een lidstaat een hoger 

beschermingsniveau kan hanteren (art. 53 EVRM). Brengt een lidstaat een relatie onder de noemer 

‘gezins- en familieleven’ (art. 8 EVRM), dan moet zij daarbij het non-discriminatiebeginsel in acht 

nemen. Uit de rechtsvergelijking blijkt alvast dat een aantal bestudeerde rechtsstelsels in meer of 

mindere mate aan de pleeg- en stiefouder een bijzondere rechtspositie toekennen. Naar Belgisch 

recht kan de afwezigheid van enig statuut voor pleeg- en stiefouders strijdig geacht worden met de 

Grondwet en de mensenrechten nu wel erkend wordt dat deze relatie valt onder ‘gezins- en 

familieleven’ en dus bijzonder beschermingswaard is. 

 

1192. Het IVRK vertrekt vanuit een andere invalshoek. Het belang van het kind is het beste gediend 

als het, onmiddellijk na de geboorte, voor zover mogelijk, kan opgroeien bij zijn ouders (art. 7 en 9 

IVRK). Daarmee legt dit Verdrag onmiddellijk de klemtoon op het subsidiariteitsbeginsel dat 

eveneens terug te vinden is in zowel het EVRM als in het recht van de bestudeerde Staten. De 

primaire verantwoordelijkheid ligt bij de ouders, waaronder in eerste instantie zij die 

verantwoordelijk zijn voor de verwekking bedoeld worden. Dat zijn in beginsel de biologische ouders 

van wie verwacht wordt dat zij verantwoordelijkheden over hun kind zullen opnemen en om die 

reden het meeste geschikt zijn.3799 Uit de rechtspraak van het EHRM m.b.t. art. 8 EVRM en het 

Belgisch Grondwettelijk Hof volgt evenwel dat dit laatste niet noodzakelijk het geval moet zijn. Een 

beschermingswaardige relatie (affectieve zorgrelatie) kan ook bestaan tussen een kind en een 

persoon die geen biologische band heeft met dat kind. In dat geval zijn het vooral de reeds 

opgenomen of van een ouder overgenomen verantwoordelijkheden die een rol spelen. Het IVRK sluit 

dit niet uit. De uitdrukking “voor zover mogelijk” en de invulling van het begrip “ouders” laten 

daartoe m.i. voldoende ruimte. De bepalingen van het IVRK moeten ook in hun onderling verband 

gelezen worden. Inzonderheid zijn de vier kernbeginselen3800 daarbij van belang.    

 

1193. Een overdracht van het ouderlijk gezag vereist in ieder geval een zorgvuldige beoordeling 

waarbij rekening gehouden moet worden met alle rechten en belangen die betrokken zijn. Het 

ouderlijk gezag over een kind is niet vrij beschikbaar in de handel. Een kind is geen object, maar een 

                                                           
3799

 Vgl. GwH. 8 oktober 2003, nr. 134/2003, r.o. B.2. 
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 Dit zijn onder meer het belang van het kind (art. 3 IVRK) en het recht op deelname aan het besluitvormingsproces (art. 
12 IVRK).  
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volwaardig subject. De regels van het verbintenissenrecht of het zakenrecht kunnen niet zonder 

meer toegepast worden op de bepaling van het ouderlijk gezag. Een overdracht moet 

gerechtvaardigd zijn vanuit hetzelfde perspectief, nl. het belang van het kind. De overdracht moet 

onder toezicht van een onafhankelijke en onpartijdige instantie gebeuren.  

 

1194. In alle gevallen moet niet enkel aandacht geschonken worden aan het materiële recht, maar 

ook aan het besluitvormingsproces. De regel moet bovendien een uiting vormen van een billijk 

evenwicht tussen alle belangen in het geding. Ingeval de belangen strijdig zijn met elkaar, dient het 

belang van het kind zwaar te wegen.3801 Bij de beoordeling van het belang van het kind moet de 

mening van het minderjarige kind gevraagd worden en moet daaraan passend belang gehecht 

worden in overeenstemming met diens leeftijd en maturiteit. Heeft het minderjarige kind 

onvoldoende onderscheidingsvermogen, dan moet het vertegenwoordigd worden door iemand 

wiens belangen niet strijdig zijn met die van het minderjarige kind.  

 

1195. Ten slotte mag de wijze waarop ouderlijk gezag wordt toegekend niet strijdig zijn met het 

non-discriminatiebeginsel. Een maatregel die een onderscheid in behandeling invoert, dient in ieder 

geval te berusten op objectieve criteria, een wettig doel te beschermen en redelijk verantwoord te 

zijn. In die optiek wijst art. 2 IVRK erop dat kinderen niet gediscrimineerd mogen worden op grond 

van hun geboorte of andere omstandigheid van het kind of van zijn of haar ouder. Artikel 18 IVRK 

wijst op de erkenning van het beginsel dat beide ouders gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen 

voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind.3802  

 

Afdeling 2. Afstamming en ouderlijk gezag 

 

§ 1. De functies van het afstammingsrecht 

 

1196. Het afstammingsrecht vervult actueel twee functies. Enerzijds is het een familierechtelijk 

aanknopingspunt. Naar Belgisch recht is het titularisschap van het ouderlijk gezag uitsluitend het 

gevolg van een vastgestelde afstammingsband. Anderzijds vormt het een weergave van de identiteit 

van de persoon, nl. van wie het biologisch afstamt. Dit laatste wordt ook grondwettelijk en 

mensenrechtelijk beschermd door het recht op identiteit dat valt onder de noemer privéleven (art. 8 

EVRM en art. 22 Gw.).  

 

1197. Zoals uit het derde deel blijkt, bestaan er verschillende modellen omtrent de verhouding 

tussen het ouderlijk gezag en het afstammingsrecht. Het Belgische recht is gebaseerd op het zuiver 

monistische model. Afstamming is ouderlijk gezag en vice versa. Niet alle modellen doorstaan de 

mensenrechtelijke toets. Een gemengd dualistisch of gecorrigeerd monistisch model waarbij 

afstamming niet noodzakelijk ouderlijk gezag tot gevolg heeft, wordt niet strijdig geacht met het 

recht op eerbied voor het gezins- en familieleven, dit voor zover de buitenhuwelijkse vader de 

mogelijkheid heeft om zelfs bij weigering door de moeder een onafhankelijke en onpartijdige 

                                                           
3801

 Het belang van het kind vormt volgens de White paper 2006, 6, nr. 9 de determinerende overweging en beginsel 3.3. 
van de EU beginselen de eerste overweging. Volgens het IVRK is dit “een” eerste overweging. Het EHRM is genuanceerd en 
soms niet geheel duidelijk in zijn rechtspraak. Bij de vestiging en de uitoefening van het ouderlijk gezag primeert in ieder 
geval het belang van het kind ingeval het strijdig is met andere belangen in het geding.  
3802

 Vgl. wat art. 18 IVRK betreft: S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford 
University Press, 2011, 2e ed., 672 en de aldaar aangehaalde verwijzingen. 
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instantie te verzoeken hem al dan niet exclusief te belasten met het ouderlijk gezag en daarmee een 

toets in concreto aan het belang van het kind te openen. In een zuiver monistisch model gebeurt 

deze toets achteraf. De buitenhuwelijkse vader verkrijgt van rechtswege ouderlijk gezag. Nadien kan 

dit ontnomen worden hetzij op het niveau van de uitoefening hetzij op het niveau van het 

titularisschap zelf (‘ontzetting’). In een tussenmodel speelt de wijze en het tijdstip waarop de 

afstamming gevestigd wordt een rol. Wordt de afstamming bijvoorbeeld gerechtelijk vastgesteld, dan 

oordeelt de rechter meteen over de uitoefening van het ouderlijk gezag.  

 

Uit de rechtsvergelijking blijkt dat naast voornoemde modellen er ook verschillen bestaan in niveaus. 

Sommige rechtsstelsels, waaronder het Belgische, kennen drie niveaus: het ouderschap, het 

titularisschap van het ouderlijk gezag en de uitoefening van het ouderlijk gezag. Andere 

rechtsstelsels, waaronder het Engelse, kennen slechts twee niveaus: het ouderschap en de 

uitoefening van het ouderlijk gezag. Het onderscheid tussen het titularisschap en de uitoefening 

wordt niet steeds even duidelijk gemaakt, in tegenstelling tot het onderscheid tussen het ouderschap 

en de uitoefening van het ouderlijk gezag.  

 

§ 2. Welke functie moet afstamming vervullen?  

 

1198. Welk model verdient de voorkeur? In eerste instantie dient uitgemaakt te worden welke 

functie het afstammingsrecht moet vervullen. Afstamming was in België aanvankelijk een gevolg van 

het huwelijk waaruit kinderen voortsproten. Het was een instrument om het ‘huwelijk’ als hoeksteen 

van de samenleving te handhaven. Het huwelijk fungeerde min of meer als familierechtelijk 

aanknopingspunt. Vervolgens kreeg het afstammingsrecht, in het licht van de gelijkheid tussen 

huwelijkse en buitenhuwelijkse kinderen, de functie van familierechtelijk aanknopingspunt. Het 

diende als kapstok om rechtsgevolgen aan een juridische band tussen twee personen te hechten. De 

relatie waaruit het kind sproot, speelde steeds minder een rol. Gaandeweg kreeg het, in het licht van 

de vooruitgang op medisch vlak (DNA-onderzoeken, transseksualiteit, procreatievermogen) een 

identificerende functie. Afstamming is een weergave van onze biologische herkomst. In vrijwel alle 

bestudeerde rechtsstelsels vervult het afstammingsrecht (of registratie in Engeland) de rol van 

familierechtelijk aanknopingspunt. Die rol wordt in sommige rechtsstelsels afgezwakt door de creatie 

van nieuwe rechtsfiguren met alternatieve aanknopingspunten (bv. Nederland). In andere 

rechtsstelsels wordt die rol dan weer versterkt door de stimulering van registratie (bv. Engeland). 

Dezelfde vaststelling geldt ook voor de weergave van de identiteit. Afstamming of registratie vervult 

in ieder geval in alle bestudeerde rechtsstelsels nog een sterke rol bij de bepaling wie ouderlijk gezag 

over een minderjarig kind verkrijgt.  

 

Voorts kan opgemerkt worden dat vrijwel alle rechtsstelsels evolueren naar een monistisch model, 

waarbij ouderschap vastgesteld door het afstammingsrecht of het registratiesysteem tegelijk ook 

ouderlijk gezag tot gevolg heeft. In België bestaat dit systeem al sinds 1987 in zijn volmaakte vorm. 

De opvatting dat ouders aangeduid door het afstammingsrecht ook ouderlijke 

verantwoordelijkheden (‘ouderlijk gezag’) moeten opnemen werd in België nog versterkt door de wet 

van 13 april 1995 die het beginsel van de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag ongeacht 

het samenleven van de ouders invoerde en de wet van 18 juli 2006 die beoogde een gelijkmatig 

verdeelde verblijfsregeling te stimuleren. De andere bestudeerde rechtsstelsels kennen enkel een 

monistisch systeem langs moederszijde en voor de huwelijkse vader. Op te merken valt echter dat de 
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rechtspositie van de buitenhuwelijkse vader steeds meer versterkt wordt en hij gestimuleerd wordt 

tot opname van verantwoordelijkheden. Dit blijkt zowel uit de initiatieven die genomen worden om 

de registratie en de opname van verantwoordelijkheden te stimuleren (bv. Engeland) als de 

opheffing van het moederlijke vetorecht (bv. Duitsland) en het beginsel om na scheiding toch het 

gezamenlijk ouderlijk gezag als beginsel te implementeren. De implementatie van dat laatste 

beginsel leidde immers op zijn beurt ook tot een versterking van de rol van de buitenhuwelijkse 

vader vanuit de vaststelling dat het niet noodzakelijk strijdig is met het belang van het kind dat 

gescheiden levende ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen zelfs indien ze het daar niet 

over eens zijn. De opvatting achter dit alles is de beklemtoning van de primaire 

opvoedingsverantwoordelijkheid van zij die verantwoordelijk zijn voor de verwekking van het kind 

eerder dan een juridisch kader aan te bieden dat tegemoetkomt aan een feitelijke situatie die reeds 

tot stand is gekomen en waarbij aldus een opsplitsing tussen ouderschap en ouderlijk gezag wordt 

bewerkstelligd. Dit ligt in de lijn van het IVRK dat naast de primaire opvoedingsverantwoordelijkheid 

van de verwekkers (art. 7 IVRK) ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders voor de 

opvoeding en ontwikkeling beklemtoont (art. 18 IVRK). Het strookt ook met het gelijkheidsbeginsel 

dat kinderen op gelijkwaardige wijze behandeld worden ongeacht de geboorte of de status van hun 

ouders. Deze benadering staat haaks op de benadering dat ouderschap vraagstukken van ouderlijke 

status regelt en ouderlijk gezag voorbehouden is voor zij die daadwerkelijk de ouderlijke taak op zich 

nemen.3803 

 

De bewustwording van de rol die de identiteit van een kind speelt in zijn 

persoonlijkheidsontwikkeling, heeft ongetwijfeld ook een invloed op de ontwikkeling in de richting 

van een monistisch model. In het Belgische recht, net als in het recht van alle bestudeerde 

rechtsstelsels, speelt de biologische werkelijkheid als grondslag van het afstammingsrecht een 

cruciale rol. Moeder is in alle bestudeerde rechtsstelsels steeds de bio-fysiologische moeder. Vader is 

in beginsel de genetische vader. Indien er geen factoren bestaan die een (doorslaggevende) invloed 

hebben op de wil tot vestiging van een juridische relatie, zoals bij toepassing van medisch begeleide 

voortplanting of de aard van de relatie het geval kan zijn, zijn het ook deze ouders die ouderlijk gezag 

hebben. De vaderschapsregel is in vrijwel alle bestudeerde rechtsstelsels ook afgezwakt en niet meer 

(automatisch) van toepassing in die gevallen waarin er twijfels rijzen omtrent het biologische 

vaderschap. Minstens worden soepele mechanismen ter beschikking gesteld (bv. Duitsland) om het 

huwelijkse vaderschap alsdan uit te schakelen.  

 

Zoals hoger aangegeven (Supra, nr. 1189), is het ouderlijk gezag bovendien een fundamenteel 

onderdeel van het gezins- en familieleven. Het recht op eerbied van het gezins- en familieleven 

vereist dat een samenhangend geheel van rechtsgevolgen die voortvloeien uit een 

beschermwaardige band wordt beschermd. Zo oordeelde het EHRM in de zaak-Marckx en de zaak-

Kroon dat de eerbiediging van het gezins- en familieleven vereist dat het kind op volwaardige wijze in 

de familie wordt opgenomen. In de zaak-Kroon verhinderde de juridische band die bleef bestaan 

t.a.v. een derde dat de banden van gezins- en familieleven t.a.v. de biologische vader verder konden 

ontwikkelen, hoewel het recht van de desbetreffende Staat toeliet dat de biologische vader 

ouderlijke verantwoordelijkheden kon verkrijgen. In de zaak-Marckx wees het EHRM er op dat de 

ontwikkeling van banden van gezins- en familieleven tussen een ongehuwde moeder en haar kind 
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 S. HARRIS-SHORT en J. MILES, Family Law. Text, cases, and materials, Oxford, Oxford University Press, 2011, 2e ed., 682 
en de aldaar aangehaalde verwijzing. 
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dat ze heeft erkend, verhinderd kunnen worden ingeval het kind geen lid wordt van de familie van de 

moeder en de vestiging van afstammingsbanden enkel gevolgen genereert tussen hun beiden. De 

aard en intensiteit van het gezins- en familieleven kan aldus vereisen dat er juridische banden 

worden gevestigd die meer inhouden dan louter ouderlijk gezag.  

 

1199. In het ideale model valt de weergave van de identiteit aldus samen met de volwaardige 

verankering van de banden van gezins- en familieleven door het afstammingsrecht. Uit het 

inleidende deel blijkt dat dit model beantwoordt aan het merendeel van de gezinssituaties. Exacte 

cijfers bestaan er evenwel niet, omdat er geen statistieken bestaan over zogenaamde ‘leugenachtige’ 

erkenningen en ‘overspelige’ kinderen die bij toepassing van de vaderschapsregel toch het kind 

worden van de partner resp. echtgenoot.  

 

Het monistische model ligt aldus in de lijn van een rechtstraditie, vertolkt een ontwikkeling in de 

bestudeerde rechtsstelsels, is Grondwets- en mensenrechtenconform en dekt het merendeel van de 

gezinssituaties. Het wordt ook aanbevolen door de door de EU ontwikkelde beginselen van ouderlijke 

verantwoordelijkheden3804 evenals de White paper 2006 van de Raad van Europa.3805 

 

§ 3. Volstaat afstamming als aanknopingspunt? 

 

1200. Het zuiver monistische model is m.i. echter op zich niet houdbaar. Het biedt geen oplossing 

voor beschermwaardige relaties tussen personen die niet verantwoordelijk zijn voor de verwekking 

van het kind en dat kind. Te denken valt aan stief-3806 en pleegouders van wie de banden van gezins- 

en familieleven verschillen qua aard en intensiteit van diegene die verantwoordelijk zijn voor de 

verwekking van het kind. Ook de EU-beginselen3807 en de White paper3808 kennen een rol toe aan 

derden. 

 

Om die reden kan enkel een model verdedigd worden dat ook toelaat bepaalde bevoegdheden van 

ouderlijk gezag toe te kennen aan personen die geen ‘ouder’ zijn.3809 De alles-of-niets benadering van 

ouderlijk gezag is m.i. bijgevolg volledig achterhaald en komt niet tegemoet aan de ontwikkelen op 

maatschappelijk vlak.  

 

                                                           
3804

 Zie de beginselen 3:1, 3:8, 3:32 en 3:34 en voorts: K. BOELE-WOELKI, F. FERRAND, C. GONZALEZ BEILFUSS, M. JANTERA-
JAREBORG, N. LOWE, D. MARTINY en W. PINTENS, Principles of European Family Law Regarding Parental Responsabilities, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, 64-65. 
3805

 Luidens beginsel 19.1 van de Report on principles concerning the establishment and legal consequences of parentage – 
“The White Paper”” opgesteld door het Committee of Experts on Family Law (CJ-FA) (2006) 4 e, Straatsburg 23 oktober 
2006 (cjfa/docs2006/cj-fa(2006)4e) zoals aangenomen door de CDCJ op zijn 79ste plenaire vergadering van 11 tot 14 mei 
2004 behoren ouderlijke verantwoordelijkheden in beginsel gezamenlijk toe aan beide ouders. Overeenkomstig beginsel 
19.2 moet, ingeval slechts één ouder van rechtswege ouderlijke verantwoordelijkheden heeft, de andere ouder de 
mogelijkheid hebben om deze te verkrijgen, tenzij dit strijdig is met het belang van het kind. Gebrek aan toestemming of 
verzet van een ouder die titularis van ouderlijke verantwoordelijkheden mag op zich geen hinderpaal vormen voor zulke 
verkrijging.  
3806

 Vgl. J. SOSSON, Beaux-parents, Beaux-enfants. Etude de droit civil comparé, II, Doctoraal proefschrift Université 
Catholique de Louvain, 30 juni 1995, s.l., nrs. 772-775 alwaar gesteld wordt dat er een ruimte bestaat tussen het alles of het 
niets en dat erkend moet worden dat de stiefouder een eigen rol vervult. Zie voorts nr. 785 alwaar met verwijzing naar de 
rechtspraak van het EHRM gewezen wordt op de andere aard van de gezinsband.  
3807

 Zie beginsel 3:2(2) wat het titularisschap betreft en beginsel 3:17 wat de uitoefening betreft. 
3808

 Zie beginsel 20 en beginsel 23.3.  
3809

 Vgl. F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, nr. 386 die spreekt van “afgesplitste 
afstamming”. 
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§ 4. Welk model kan verdedigd worden?  

 

1201. In eerste instantie kan een gemengd dualistisch model verdedigd worden waarbij ouderlijk 

gezag in beginsel ouderschap gevestigd op basis van een afstammingsband is, maar niet noodzakelijk. 

In dit model kan een niet-ouder op volwaardige (gelijkwaardige) wijze naast of in de plaats van een 

ouder ouderlijk gezag verkrijgen. Bovendien is het mogelijk om een ouder te hebben die geen 

titularis is van het ouderlijk gezag.  

 
 Ouderschap Ouderlijk gezag 

 

 

 

 

 

 

Een ander alternatief dat ook enigszins tegemoetkomt aan de gestelde problematiek is een 

gecorrigeerd monistisch model waarbij ouderlijk gezag evenzeer in beginsel ouderschap gevestigd op 

basis van een afstammingsband is, maar niet noodzakelijk. In dit model verkrijgt iedere ouder steeds 

ouderlijk gezag, maar kan het op het niveau van de uitoefening beperkt en overgedragen of gedeeld 

worden met een niet-ouder. Dit model beklemtoont sterker de primaire 

opvoedingsverantwoordelijkheid van de ouders. Derden kunnen slechts ouderlijk gezag verkrijgen tot 

zolang zij overeenkomen met de ouders of ingeval uitzonderlijke omstandigheden m.b.t. het belang 

van het kind dit rechtvaardigen. In dit laatste geval is de uitoefening van ouderlijk gezag door een 

derde in essentie tijdelijk en moet er een overgangsregeling getroffen worden. Dit model leunt 

nauwer aan bij de Belgische rechtstraditie.  

 
 Ouderlijk gezag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5. Kan afstamming beperkt worden tot familierechtelijk aanknopingspunt?  

 

1202. GALLUS legt in haar proefschrift3810 de klemtoon op de dienende functie van het recht. Het 

recht op afstamming moet een autonoom recht worden steunend op de organisatie van de band zelf 

en los van de organisatie van het leven als paar van vader en moeder. De functie van het recht is 

omkadering waarvan het doel precies omschreven moet worden: het betreft de structurering van de 

afstamming teneinde de vestiging en de bescherming te verzekeren in alle gelijkheid en met respect 

voor de waardigheid en vrijheid van iedereen. De afstamming zelf zou in die optiek pluridimensioneel 

zijn omdat ze organiseert, structureert en zich niet beperkt tot de vaststelling van een feit en dus 

                                                           
3810

 N. GALLUS, Le droit de la filiation. Rôle de la vérité socio-affective et de la volonté en droit belge, Brussel, Larcier, 2009, 
nr. 521. 

Ouderschap 
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voorbijgaat aan het louter natuurlijke om een weerspiegeling te zijn van sociale en culturele 

opvattingen inzake ouderschap die zich nooit tot bloedbanden beperken. Afstamming zou niet 

samenvallen met biologische oorsprong omdat het een constitutief element is van de staat dat een 

kind niet enkel integreert in een relatie met zijn vader en moeder, maar in een heel 

verwantensysteem dat de eerste graad voorbijgaat en talrijke gevolgen ressorteert.3811  

 

De auteur beschrijft m.i. de voortzetting van een hele ontwikkeling die zich reeds sinds de jaren ’70 

aan het voltrekken is en in het inleidende deel wordt beschreven. Het recht dwingt mensen steeds 

minder tot een bepaald gedrag. Het huwelijk is niet langer de hoeksteen van de samenleving 

waarbinnen kinderen geboren moeten worden. Mensen mogen hun relaties vrij vorm geven. Het 

recht biedt enkel een ondersteunend kader aan. Beperkingen zijn ingegeven door het billijke 

evenwicht dat tussen de concurrerende belangen gezocht moet worden en inzonderheid ter 

bescherming van de belangen van kwetsbare individuen, zoals die van het kind. Het 

gelijkheidsbeginsel moet steeds in acht genomen worden.  

 

Impliciet maakt de auteur m.i. de keuze om afstamming uitsluitend de rol van familierechtelijk 

aanknopingspunt toe te bedelen. Het is de aanknoping voor opname in de familie. Er is in het 

afstammingsrecht geen rol weggelegd voor de weergave van de identiteit. Dit lijkt m.i. een andere 

ontwikkeling te ontkennen. Enerzijds worden aan afstamming zelf steeds minder gevolgen gehecht, 

zoals uit het eerste hoofdstuk van deel I blijkt. Afhankelijk van de materie wordt gezocht naar 

alternatieve aanknopingspunten. De rol van de grote familie wordt alsmaar kleiner. Anderzijds wordt 

de identiteit steeds belangrijker in het kader van de persoonlijkheidsontwikkeling. Ook de 

kennisname van de identiteit en het onderhouden van banden met de biologische ouders kunnen in 

het belang van het kind zijn. Er ontstaan om die reden in vele bestudeerde rechtsstelsels minder 

verregaande alternatieven op een adoptie en na adoptie kunnen er nog contacten blijven met de 

oorspronkelijke (biologische) ouders. Het EHRM erkent dat biologisch vaderschap moet vastgesteld 

kunnen worden door het afstammingsrecht.  

 

Afdeling 3. Welke grondslagen voor het afstammingsrecht?  

 

§ 1. Keuze van de grondslagen 

 

1203. Over de grondslagen van het afstammingsrecht is al veel inkt gevloeid. De inkt die vloeit 

neemt toe naarmate de aanvaarding van de complexiteit van de feitelijke realiteit toeneemt. 

Sommige auteurs wijzen er m.i. terecht op dat bij voorkeur een grondslag wordt gekozen waardoor 

de sociale functie van de afstamming wordt gerealiseerd en een feitelijk gegeven in aanmerking 

wordt genomen dat voor alle (minstens voor de meeste) kinderen voorhanden is.3812  

 

1204. Zoals hoger aangegeven, is ouderlijk gezag geënt op een affectieve zorgrelatie. Het is een 

fundamenteel onderdeel van het recht op gezins- en familieleven dat een volwaardige opname in de 

                                                           
3811

 N. GALLUS, Le droit de la filiation. Rôle de la vérité socio-affective et de la volonté en droit belge, Brussel, Larcier, 2009, 
nr. 517. 
3812

 A. HEYVAERT, Het personen- en gezinsrecht ont(k)leed. Theorieën over personen- en gezinsrecht rond een sylllabus van 

de Belgische techniek, Gent, Mys en Breesch, 1997, nr. 475; F. SWENNEN, “Familierecht in kort bestek” in Recht in kort 

bestek nr. 4, Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 70; A. HUYGENS, “Persoonlijk gezag over minderjarige kinderen: quo vadis?”, 
TBBR 2006, (567) nr. 15. 
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familie vereist. Afstamming dient aldus tot (dieperliggende) grondslag te hebben gezins- en 

familieleven, wil het als aanknopingspunt voor ouderlijk gezag fungeren. De juridische verankering 

van banden van gezins- en familieleven is ook een mensenrechtelijke verplichting. In tegenstelling tot 

datgene wat vele auteurs veronderstellen, moet niet gedacht worden in termen van de zoektocht 

naar evenwichten (Supra, nr. 118), maar in termen van bescherming van beschermwaardige relaties, 

zoals affectieve zorgrelaties. 

 

1205. Wat is dan de verhouding tussen biologisch ouderschap en gezins- en familieleven? 

Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan die situaties waarin gezins- en familieleven niet 

samenvalt met een biologische band en vice versa. Essentieel bij de beoordeling van gezins- en 

familieleven is de wil en de daadwerkelijk opgenomen verantwoordelijkheden3813 t.a.v. een 

minderjarig kind. Het is een concept dat rekening houdt met de wil en omstandigheden van de 

verwekking, de uiting van die wil tijdens de zwangerschap en na de geboorte, evenals de factoren die 

verhinderen dat deze wil tot uiting gebracht kon worden.  

 

In die optiek verschillen beide banden echter niet zoveel. In vele gevallen vormt de biologische band 

een uiting dan wel een aanzet voor die wil en het daadwerkelijk opnemen van 

verantwoordelijkheden t.a.v. een minderjarig kind. Hoe vaak is de verwekking van een kind niet het 

gevolg van een gezamenlijke beslissing van twee personen in het kader van gezinsplanning? Er wordt 

overigens steeds meer gesproken over een “recht op gezinsplanning”. Hoe vaak wordt er geen 

vordering tot betwisting ingesteld door de juridische vader die tot de vaststelling komt dat hij niet de 

biologische vader is? Hoe vaak gebeurt het niet dat een man die tot de vaststelling komt dat hij de 

biologische vader is zijn ouderrol wil opnemen? Hoe vaak vinden buitenhuwelijkse vaders het niet 

eigenaardig dat zij hun ‘eigen kind’ geboren uit de relatie met de moeder moeten erkennen?  

 

Heel vaak vallen “wil-biologisch” ouderschap en opgenomen ouderschap die leiden tot een band van 

gezins- en familieleven m.i. samen. Dat kan blijken uit de vele rechtspraak hieromtrent. Het is vanuit 

deze vaststelling dat ouderschap en ouderlijk gezag meestal samenvallen. Rechtsstelsels die aan de 

buitenhuwelijkse vader niet automatisch ouderlijk gezag toekennen, doen dit vanuit de 

onduidelijkheden die rijzen over de aard van de relatie waaruit het kind ontsproot en de onzekerheid 

die heerst over de wil tot het opnemen van verantwoordelijkheden. De buitenhuwelijkse vaders 

hebben met succes hun slechte rechtspositie bestreden en steeds meer gaat men in de bestudeerde 

rechtsstelsels er van uit dat deze gestimuleerd moeten worden om verantwoordelijkheden op te 

nemen.  

 

Impliciet doch zeker gaan zowel het IVRK, het EVRM, het Belgische Grondwettelijk Hof, de 

rechtspraak evenals de wetgevers er van uit dat de biologische ouders in beginsel ook diegene zijn 

met wie het kind gezins- en familieleven opbouwt. De aanduiding van de biologische ouders biedt de 

                                                           
3813

 Vgl. A.E. HENSTRA, Van afstammingsrecht naar ouderschapsrecht. Een beschouwing over de positie van sociale en 

biologische ouders in het familierecht, Boom, Boom Juridische Uitgevers, 2002, 170-173 die verantwoordelijkheid als 
interpretatiekader voorstelt; Vgl. N. GALLUS, Le droit de la filiation. Rôle de la vérité socio-affective et de la volonté en droit 

belge, Brussel, Larcier, 2009, 544-545 die de wil en de uiting van die wil op de voorgrond plaatst als van belang voor de 
transformatie van het concept ‘afstamming’ en de rol van het belang van het kind (nr. 523); Vgl. M. VONK, “Children and 
their parents. A comparative study of the legal position of children with regard to their intentional and biological parents in 
English and Dutch law” in European Family Law Series nr. 20, Antwerpen, Intersentia, 2007, 270-271 die wijst op het 
concept ‘procreational responsibility’.  
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meeste kansen dat er ook daadwerkelijk een affectieve zorgrelatie tot stand zal komen. Het is ook in 

het belang van de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind (privéleven) dat het zijn afkomst en de 

identiteit van zijn biologische ouders kent waar (materieel) mogelijk.3814 

 

1206. Gelet op de keuze voor een gemengd dualistisch model of gecorrigeerd monistisch model 

worden de dragers van ouderlijk gezag in beginsel aangewezen door het afstammingsrecht. Het 

afstammingsrecht moet dan als dieperliggende grondslag het gezins- en familieleven hanteren.3815 

Dit dient de sociale functie van afstamming als familierechtelijk aanknopingspunt. De keuze voor het 

model is echter mede ingegeven door de primaire verantwoordelijkheid van de verwekkers. Uit het 

onderzoek blijkt dat de biologische band op zich niet volstaat om te concluderen tot gezins- en 

familieleven. Omgekeerd is niet in alle gevallen een biologische band vereist om te besluiten tot 

gezins- en familieleven. In ieder geval vormt de biologische band een zeer belangrijke factor in de 

beoordeling en in de meeste gevallen zullen deze banden samenvallen, waardoor biologisch 

ouderschap een feitelijk gegeven is dat voor alle (minstens voor de meeste) kinderen voorhanden is.  

 

Er kan dan ook gepleit worden dat in die gevallen waarin het kind duidelijk niet uit een relatie van 

gezins- en familieleven geboren wordt, biologisch ouderschap een vermoeden van een band van 

gezins- en familieleven inhoudt, tenzij in concreto het omgekeerde bewezen wordt. Gezins- en 

familieleven in zijn meest volmaakte vorm bestaat alsdan t.a.v. maximaal twee personen. Een kind 

wordt (in beginsel) geboren uit een relatie tussen twee personen die in beginsel ook de biologische 

ouders zijn van het kind en (in beginsel) de primaire verantwoordelijkheid dragen voor het kind. Dit 

gezinstype blijkt ook het beste het belang van het kind te dienen. Het wordt als ideaal 

opvoedingskader naar voren geschoven. Een afstammingsband kan bijgevolg maar t.a.v. twee 

personen vastgesteld worden.  

 

1207. Bovendien moet bij de vaststelling van ouderschap rekening worden gehouden met het vitale 

belang dat het kind en de biologische ouder hebben bij kennis over de identiteit en dus de 

vaststelling en erkenning van het biologische ouderschap. Dit raakt het privéleven. Het privéleven 

van het kind wordt ook geraakt bij de vestiging of verbreking van juridische relaties met derden. Dit 

geldt echter ook voor het privéleven van deze derden (o.a. biologische of juridische ouders). Het 

recht op eerbiediging van het privéleven vormt dan een aanvullende grondslag die van toepassing is 

telkens er twijfels rijzen over het bestaan van gezins- en familieleven. De juridische verankering en 

bescherming van banden van gezins- en familieleven genieten voorrang. Daarbuiten geldt de 

eerbiediging van het recht op privéleven van het kind en derden (o.a. biologische of juridische 

ouders). Eerbiediging van het recht op privéleven impliceert het recht om relaties, m.n. van familiale 

aard, met andere mensen aan te gaan, te ontwikkelen en te beëindigen evenals de vaststelling en 

erkenning van de biologische waarheid. Daarbij dringt zich een belangenafweging op indien de 

belangen van alle betrokkenen niet gelijklopend zijn. De regel moet een uiting vormen van een billijk 

evenwicht tussen al deze belangen.  

 

 

                                                           
3814

 Vgl. L.A. MULDERS, “Is de positie van de verwekker in het afstammingsrecht toe aan verandering?”, FJR 2011, 73 e.v. 
3815

 Vgl. A.E. HENSTRA, Van afstammingsrecht naar ouderschapsrecht. Een beschouwing over de positie van sociale en 

biologische ouders in het familierecht, Boom, Boom Juridische Uitgevers, 2002, 184-185 alwaar voorgesteld wordt om het 
afstammingsrecht tot ouderschapsrecht om te vormen.  
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Afstamming 

 

 Privéleven Biologische band (recht op identiteit) 

 

 

           Gezins- en familie- 

 leven 

 Recht om familiale relaties aan te knopen, 

Potentieel gezins- en  te ontwikkelen en te beëindigen 

familieleven 

 

Zoals blijkt uit het eerste hoofdstuk van het derde deel stellen sommige auteurs3816 in het licht van 

vereenvoudiging, vermindering van het aantal afstammingsprocedures en rechtszekerheid voor om 

in het afstammingsrecht uitsluitend de biologische werkelijkheid als grondslag te hanteren. Erkend 

wordt wel vanuit het perspectief van het recht op eerbiediging van het privéleven dat een compleet 

gebiologiseerd afstammingsrecht onmogelijk is.3817 Deze stelling houdt m.i. onvoldoende rekening 

met de sociale functie die het afstammingsrecht vervult als familierechtelijk aanknopingspunt.3818 

Impliciet doch zeker wordt hiermee uitsluitend de identificerende functie van afstamming gediend. 

Voor alle gevallen waarin de biologische werkelijkheid strijdig is met de bestaande banden van 

gezins- en familieleven zou de biologische werkelijkheid moeten primeren en juridisch verankerd 

worden. Dit is m.i. strijdig met het recht op eerbied voor het gezins- en familieleven (art. 8 EVRM). Is 

dit overigens steeds in het belang van het kind, perspectief van waaruit de auteur ook vertrekt? De 

rechtspraak van het EVRM, de rol van het IVRK en de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof zijn 

vandaag de dag m.i. ook niet meer van die aard om te stellen dat ze geen ‘wezenlijke invloed’ 

uitoefenen.  

 

                                                           
3816

 Hoorzitting naar aanleiding van de hervorming van afstammingsrecht 2006 met prof. GERLO: Parl. St. Kamer, nr. 51-

597/24, 93-94; N. MASSAGER, “La proposition de loi 597 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l’établissement 

de la filiation et aux effets de celle-ci”, Rev.dr.ULB 2005, (193) 203-204 ; J. GERLO, "Ons afstammingsrecht moet (meer) 

aansluiten bij de biologische afstamming. Bedenkingen rond afstamming, adoptie en ouderlijk gezag” in W. 

DEBEUCKELAERE, J. MEEUSEN en H. WILLEKENS (eds.), Met rede ontleed, de rede ontkleed. Opstellen aangeboden aan Fons 

Heyvaert ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, Gent, Mys en Breesch, 2002, (101) 107; Vgl. H. CASMAN, 

“Enkele beschouwingen over ouderschap, afstamming en adoptie” in W. DEBEUCKELAERE, J. MEEUSEN en H. WILLEKENS 

(eds.), Met rede ontleed, de rede ontkleed. Opstellen aangeboden aan Fons Heyvaert ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste 

verjaardag, Gent, Mys en Breesch, 2002, (117) 122 met verwijzing naar het IVRK en het recht van het kind om zijn 

afstamming te kennen; Vgl. met de Engelse rechtsleer waarin gewezen wordt op de toenemende rol van het biologische 

ouderschap ten gevolge van ontwikkelingen in de medische wereld, inzonderheid de DNA-test en de toegang en 

beschikbaarheid van deze testen: S. DAY SCLATER, A. BAINHAM and M. RICHARDS, “Introduction” in A. BAINHAM, S. DAY 

SCLATER, and M. RICHARDS (eds.), What is a Parent? A Socio-Legal Analysis, Oxford, Hart Publishing, 1999, 15; Ook in de 

Engelse rechtsleer wordt gewezen op het fundamentele recht van het kind om zijn genetische oorsprong te kennen en de 

noodzaak dat juridisch ouderschap uitsluitend gebaseerd moet zijn op een genetische band teneinde een duidelijk concept 

te hebben dat uitdrukking geeft aan deze band: A. BAINHAM, “Parentage, Parenthood and Parental Responsibility” in A. 

BAINHAM, S. DAY SCLATER, and M. RICHARDS (eds.), What is a Parent? A Socio-Legal Analysis, Oxford, Hart Publishing, 

1999, 27. 
3817

 G. VERSCHELDEN, Origineel ouderschap herdacht, Brugge, die Keure, 2005, 365-366. 
3818

 Vgl. B. HEIDERHOFF, “Die Vaterschaftsklärung und ihre Folgen – von der Vaterschaftsanfechtung zur 
Vaterschaftsbeendigung?”, FamRZ 2010, (8) 11. 
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1208. GALLUS legt dan weer de klemtoon op het bezit van staat als exclusieve grondslag voor de 

afstamming. De echte ouder is diegene die van het kind houdt en het opvoedt eerder dan diegene 

die louter de verwekker is.3819 Bezit van staat moet ingevuld worden door te verwijzen naar de wil en 

inzonderheid het verantwoordelijke ouderschapsproject dat noodzakelijkerwijze voldoende lang en 

intens op zich genomen zelf de voorwaarden voor onderhoud en opvoeding van een kind zijn.3820  

 

De juridische verankering van gezins- en familieleven dient echter op het tijdstip van geboorte of zo 

snel als mogelijk na de geboorte te gebeuren. Daarom lijkt de voorgestelde grondslag van het bezit 

van staat m.i. op zich onvoldoende te zijn om te voldoen aan de eisen van eerbied voor het gezins- en 

familieleven vervat in art. 8 EVRM. Enkel daadwerkelijk opgenomen verantwoordelijkheid lijkt te 

leiden tot ouderschap en niet de relatie waaruit het kind geboren werd of de belangstelling en de 

uiting van de wil daartoe (vgl. potentieel gezins- en familieleven) noch de verantwoordelijkheid voor 

de verwekking. Dit is evenwel onduidelijk bij gebrek aan concrete omschrijving van wat precies de 

inhoud van het bezit van staat dan wel moet zijn. 

 

Ik ben het tevens niet eens met GALLUS wat de beklemtoning van de autonomie en de wil betreft, 

evenals de inferieure rol die toebedeeld wordt aan de biologische werkelijkheid. Mijns inziens 

bestaan er (steeds meer) duidelijke verbanden tussen al deze grondslagen. Eerder dan de 

tegenstellingen te benadrukken, zijn de gelijkenissen en verschillen m.i. van belang. Voorts laat deze 

opvatting uitschijnen dat de verwekking van een kind een vrijblijvend gegeven is nu de verwekker 

niet gedwongen, laat staan gestimuleerd wordt tot het opnemen van enige verantwoordelijkheid. 

Van enige procreatieverantwoordelijkheid3821 is geen sprake. Is dat in het belang van het kind? De 

verwekking zelf is nochtans steeds meer een ‘wilsbepaald’ gebeuren. Moet er een opdeling gemaakt 

worden tussen de wil om een kind te verwekken en de wil om dat kind groot te brengen? De 

loskoppeling van de voortplanting met het ouderschap lijkt m.i. strijdig met het belang van het kind. 

Het IVRK wijst uitdrukkelijk op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding 

van het kind (art. 7 en 18 IVRK). Onder ouders worden in de eerste plaats “verwekkers” bedoeld, 

zoals ook blijkt uit de nauwe samenhang met het recht op kennis van de ouders (art. 7-8 IVRK).  

 

Ingeval uitsluitend het bezit van staat als grondslag gekozen wordt, rijst m.i. ook de vraag of er dan 

geen vetorecht aan de moeder wordt toegekend die alzo de biologische vader met wie zij een relatie 

had waaruit het kind ontsproot, volledig buitenspel kan zetten door de nieuwe partner toe te laten 

bezit van staat te ontwikkelen met het kind? Is dat verantwoordelijk ouderschap en strookt dat met 

de wil van alle betrokkenen? Moet de juridische vader die bezit van staat had tot op het tijdstip van 

de kennisname van zijn niet-biologisch vaderschap gedwongen worden om de opgenomen 

verantwoordelijkheden voort te zetten, zelfs indien er een biologische vader komt opduiken die 

graag zijn ouderrol wil opnemen? Is dat in het belang van het kind? Mijns inziens schendt dit model 

het recht op eerbiediging van het privéleven van alle betrokkenen en is het om die reden strijdig met 

                                                           
3819

 N. GALLUS, Le droit de la filiation. Rôle de la vérité socio-affective et de la volonté en droit belge, Brussel, Larcier, 2009, 
nr. 519. 
3820

 N. GALLUS, Le droit de la filiation. Rôle de la vérité socio-affective et de la volonté en droit belge, Brussel, Larcier, 2009, 
nr. 520.  
3821

 Grondslag verdedigd door M. VONK, “Children and their parents. A comparative study of the legal position of children 
with regard to their intentional and biological parents in English and Dutch law” in European Family Law Series nr. 20, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, 270-271. 
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art. 8 EVRM en art. 22 Gw. Dat laatste kan ook blijken uit de recente arresten3822 van het Belgische 

Grondwettelijk Hof die het bezit van staat als absolute grond tot niet-ontvankelijkheid van een 

vordering tot betwisting van een afstammingsband strijdig verklaren met het recht op eerbiediging 

van het privéleven.  

 

Om alle voornoemde redenen is bezit van staat zelfs met de vernieuwende invulling die eraan 

gegeven wordt m.i. geen geschikte grondslag op zich.3823  

 

1209. De vestiging zo snel als mogelijk na de geboorte wijst op de voorrang van een vestiging van 

rechtswege op het tijdstip van geboorte en de openstelling van (toegankelijke) alternatieve 

vestigingswijzen voor na de geboorte. 

 

1210. De vraag rijst of verwerpelijke relaties nog tot verboden ouderschap moeten leiden. Het 

antwoord daarop luidt m.i. negatief. Bij de beoordeling van het bestaan van gezins- en familieleven 

wordt met dit gegeven geen rekening gehouden. Evenmin bestaat er een absolute uitzondering op 

art. 7 en 8 IVRK. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat het absolute verbod ingegeven door de relatie 

waaruit het kind ontsproten is, strijdig is met het gelijkheidsbeginsel en de mensenrechten. De 

juridische verankering van een verwerpelijke relatie kan enkel verhinderd worden ingeval dit in 

concreto strijdig zou zijn met het belang van het kind. Zelfs dan moet nog het evenredigheidsbeginsel 

in acht genomen worden en moet het mogelijk zijn dat de biologische ouder sommige bevoegdheden 

van ouderlijk gezag uitoefent.3824 Het kind behoudt in alle gevallen zijn recht op identiteit. Ook in dat 

geval kan enkel het belang van het kind in concreto rechtvaardigen dat het de informatie over het 

biologisch ouderschap geheel of gedeeltelijk (tijdelijk3825) wordt onthouden.3826 

 

1211. Vastgesteld moet worden dat hoe complexer en diverser gezinssituaties worden, des te meer 

een beoordeling in concreto aangewezen is omdat het moeilijker wordt om alle situaties in de wet te 

vatten. Deze “nieuwe juridische orde” werd in het Belgische afstammingsrecht geïntroduceerd door 

de arresten van het Grondwettelijk Hof van 2010 en 2011.3827 Als tussenoplossing kan hoogstens een 

lijst met elementen opgenomen worden waar de rechter bij zijn beoordeling rekening mee moet 

houden en die beogen een bepaalde finaliteit te bereiken. Tevens kan ook de kwaliteit van het 

besluitvormingsproces bewaakt worden.  

 

Het bestaan van gezins- en familieleven is een feitenkwestie die afhangt van het bestaan van de facto 

nauwe persoonlijk banden. De loutere wens om een gezin te stichten wordt niet beschermd door art. 

8 EVRM. Er wordt een opdeling gemaakt tussen vermoede banden van gezins- en familieleven en 

bewezen banden van gezins- en familieleven. Er bestaan geen absolute gronden die in alle gevallen 

                                                           
3822

 Zie bijvoorbeeld GwH 3 februari 2011, nr. 20/2011, T.Fam. 2011, 61, noot T. WUYTS, Act.dr.fam. 2011, 75, noot N. 
GALLUS en RW 2010-11, 1200. 
3823

 Vgl. B. HEIDERHOFF, “Die Vaterschaftsklärung und ihre Folgen – von der Vaterschaftsanfechtung zur 
Vaterschaftsbeendigung?”, FamRZ 2010, (8) 11 die er op wijst dat dit strijdig zou zijn met een moderne, kindgerichte 
rechtsonwikkeling en bovendien het risico veroorzaakt dat er geen voortdurend en zekere levensomgeving voor het kind 
wordt verschaft. 
3824

 Vgl. beginsel 29 White paper 2006.  
3825

 C. FORDER en A. VERBEKE, “Geen woorden maar daden. Algemene rechtsvergelijkende conclusies en aanbevelingen” in 
C. FORDER en A. VERBEKE (eds.), Gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen, Intersentia, 2005, (489) 558, nr. 104. 
3826

 Vgl. beginsel 28 White paper 2006.  
3827

 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) 139.  
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(in abstracto) kunnen verhinderen dat het bestaande gezins- en familieleven juridisch verankerd 

wordt. Ingeval gronden m.b.t. het belang van het kind voorhanden zijn die de weigering tot vestiging 

van een afstammingsband kunnen rechtvaardigen, moeten deze in ieder geval in concreto getoetst 

kunnen worden. Het EHRM geeft duidelijk aan dat de verankering van het gezins- en familieleven 

niet in strijd met het belang van het kind mag gebeuren.  

 

Als het privéleven van alle betrokkenen wordt geraakt en de belangen daarbij niet gelijklopend zijn, 

moet er een belangenafweging tussen alle individuele en algemene belangen in concreto 

plaatsvinden. De regel die van toepassing is moet een uiting vormen van een billijk evenwicht tussen 

al deze belangen, zoniet wordt het recht op eerbied voor het privéleven geschonden door een 

buitenproportionele maatregel. 

 

Ten slotte dient rekening gehouden te worden met het feit dat banden van gezins- en familieleven 

doorbroken kunnen worden en dat de band tussen ouders en volwassen kinderen niet binnen het 

beschermingsbereik valt van art. 8 EVRM, tenzij bijkomende factoren van afhankelijkheid, andere 

dan normale emotionele banden, worden aangetoond.  

 

§ 2. Toepassing van de gekozen grondslagen 

 

A. Vaststelling 

 

1. Van rechtswege 

 

a. Langs moederszijde 

 

1212. Banden van gezins- en familieleven worden vermoed te bestaan op het tijdstip van geboorte 

tussen een vrouw en het kind dat zij baarde, tenzij de vrouw het kind al van bij de geboorte afstond. 

In die situatie kan evenwel nog potentieel gezins- en familieleven bestaan. Deze grondslag voor de 

vestiging van een afstammingsband langs moederszijde wordt geconcretiseerd door de mater 

semper certa est-regel die in alle bestudeerde rechtsstelsels bestaat en door alle bestudeerde 

mensenrechtenverdragen wordt gestimuleerd. Aan deze regel moet m.i. als beginsel niet getornd 

worden.  

 

In sommige gevallen wenst de bio-fysiologische moeder geen verantwoordelijkheid op te nemen. Dit 

is inzonderheid het geval bij de afstand voor adoptie, de uitvoering van een 

draagmoederschapsovereenkomst, bij het te vondeling leggen, bij anonieme geboorte of bij bevalling 

in discretie. Vast staat dat de geboorte voor de moeder een psychologisch zeer zwaar beladen 

ogenblik is zoals erkend wordt bij adoptie en dat de moeder in alle gevallen een reflectieperiode (van 

minstens twee maanden) dient te verkrijgen. Gedurende die reflectieperiode bestaat er potentieel 

gezins- en familieleven tussen moeder en pasgeboren kind. Nadien kan, afhankelijk van de houding 

van de moeder, de band van potentieel gezins- en familieleven verbroken zijn.  

 

1213. Moet het Belgische recht voorzien in bevalling in discretie of anonieme bevalling? Dit 

ethische vraagstuk werd reeds voorgelegd aan het Raadgevend Comité voor de Bio-ethiek, maar dat 
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kwam in zijn advies van 12 januari 1998 niet tot een eenduidig standpunt.3828 Na het arrest-Marckx 

werd aangenomen dat een bevalling in discretie of anonieme bevalling strijdig zou kunnen zijn met 

het EVRM. Sinds het arrest-Odièvre is echter duidelijk geworden dat een systeem van bevalling in 

discretie op zich niet strijdig is met het EVRM. De bedoeling van dergelijk systeem is illegale 

abortussen en kindermoorden te voorkomen en de moeder aan te zetten om in gepaste medische 

omstandigheden te bevallen, wetende dat zij voor dit kind onbekend zal blijven. Van al de 

bestudeerde rechtsstelsels kent enkel Frankrijk een systeem van anonieme bevalling en bevalling in 

discretie. In de andere rechtsstelsels, maar ook in het Franse recht zelf3829, rijzen er echter ernstige 

vragen bij deze maatregel. Zowel de pertinentie3830 als de evenredigheid3831 tot het doel worden in 

vraag getrokken. Ook rijzen er vragen omtrent de verenigbaarheid met artikel 7 IVRK. Het Comité 

betreffende de Rechten van het Kind is daar alvast geen voorstander van. VERSCHELDEN3832 

beklemtoont m.i. ook terecht de maatschappelijke gevolgen die dergelijke juridische wijziging met 

zich zou kunnen meebrengen. De samenleving biedt alsdan de mogelijkheid om afstand te doen van 

de procreatieverantwoordelijkheid. De verwekking van een kind wordt een vrijblijvend gegeven en 

dit in een tijdperk dat het beheersingsvermogen over de procreatie zelf steeds meer een wilsbepaald 

gegeven is geworden. Het opent ook deuren voor de ongecontroleerde uitvoering van 

draagmoederschapsovereenkomsten met het risico op kinderhandel. Ten slotte is de uitwerking van 

een systeem van anonieme bevalling of bevalling in discretie een delicate oefening. Niet enkel het 

recht op eerbiediging van het gezins- en familieleven van de moeder en het kind zijn immers in het 

geding, maar ook dat van de vader (arrest-Keegan) en zelfs de gehele familie waaronder de 

grootouders. De anonimiteit van de moeder belet in vele gevallen de facto de eerbiediging van de 

rechten van de vader en de familie, zoals ook in het Franse recht werd vastgesteld. Het aanzuigende 

effect van de adoptie mag bovendien niet onderschat worden en er moet met de nodige 

omzichtigheid geoordeeld worden m.b.t. het verzoek tot herroeping van de beslissing om in de 

anonimiteit te bevallen, rekening houdende met de psychologische kwetsbaarheid van de 

moeder.3833 Deze vraagstukken moeten m.i. het voorwerp uitmaken van een diepgaander onderzoek. 

                                                           
3828

 Advies nr. 4 d.d. 12 januari 1998 van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende de problematiek van 
anonieme bevallingen.  
3829

 In Franse recht heeft dit vraagstuk reeds meermaals het voorwerp uitgemaakt van felle debatten. Onder meer het lijden 
van kinderen onder het feit anoniem geboren te zijn, de foutieve en verkeerde aanwending ervan (pratique des “faux X”), 
de opening die gecreëerd wordt voor kinderhandel en afwending van de instituten die moeilijk controleerbaar is zoals de 
aanwending in het kader van draagmoederschap, het feit dat het behoud vooral het gevolg is van lobbywerk van 
adoptieverenigingen eerder dan de tegemoetkoming aan een sociale behoefte en de strijdigheid met artikel 7 IVRK.   
3830

 Uit de statistieken kan immers niet blijken dat het aantal kindermoorden en illegale abortussen lager ligt in landen die 
een systeem van anonieme bevalling of bevalling in discretie hebben geïmplementeerd. De maatregel lijkt aldus zijn doel 
niet te bereiken.  
3831

 De anonieme bevalling heeft ernstige kritiek uitgelokt m.b.t. het recht op identiteit van het kind. Vele kinderen geboren 
in de anonimiteit gingen in Frankrijk op zoek naar hun geboorteouders en de reden van hun ‘verstoting’. Om die reden 
werd in Frankrijk in 2002 een systeem van bevalling in discretie ingevoerd. De vraag rijst of minder verregaande 
maatregelen zoals een veilige adoptie- of pleegzorgspoor dat reeds vóór de geboorte opgestart wordt geen maatregelen 
zijn die evenrediger tot het doel zijn, vgl. G. VERSCHELDEN, “De discrete bevalling: onaanvaardbare ontwijking van 
ouderlijke verantwoordelijkheid”, T.Fam. 2009, (81) 84. 
3832

 G. VERSCHELDEN, “De discrete bevalling: onaanvaardbare ontwijking van ouderlijke verantwoordelijkheid”, T.Fam. 
2009, (81) 83-84 die aangeeft dat “De invoering van de discrete bevalling impliceert een wettelijke organisatie van de 

mogelijkheid om ouderlijke verantwoordelijkheid te ontvluchten”.  
3833

 Zie in het Franse recht bv. de rechtspraak besproken door J. HAUSER, “Chroniques. Personnes et droits de la famille”, 
RTD civ. 2010, (521) 541-542. In eerste instantie werd geoordeeld dat een minderjarige alleen kan beslissen anoniem te 
bevallen. De beslissingsvrijheid is aan geen controle door de ouders onderworpen en na een zeer korte termijn is het te laat 
om van mening te veranderen. In een tweede handeling ontnam een meerderjarige moeder die besloot anoniem te 
bevallen binnen haar beslissingsvrijheid het kind van zijn familie (vader en grootouders). In een derde handeling, zelfs al 
had de moeder het kind nog erkend en maakte ze een psychologisch zware periode door, rustte het bewijs van banden met 
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In ieder geval staat vast dat een systeem van anonieme bevalling strijdig is met de mensenrechten 

ingeval het kind op geen enkele wijze informatie omtrent de niet-identificerende en, na 

belangenafweging, ook identificerende gegevens van zijn geboorteouders kan verkrijgen.3834 Enkel 

een systeem van bevalling in discretie lijkt m.i. mogelijk.3835 Daarenboven dient zoals de zaak-Keegan 

aantoont ook aandacht geschonken te worden aan de rechten van de biologische vader. De 

biologische vader moet ook daadwerkelijk het recht hebben om zijn vaderschap op te nemen 

hetgeen niet evident is zoals het Franse recht aantoont. Het recht wordt er alsdan niet eenvoudiger 

op. 

 

b. Langs vaderszijde 

 

1214. Voorts maakt een kind geboren uit een wettig en niet-geveinsd huwelijk van rechtswege deel 

uit van die relatie. Bijgevolg bestaat er vanaf het ogenblik van geboorte en door het loutere feit van 

geboorte uit het huwelijk, een band tussen hem en zijn ouders die gezins- en familieleven uitmaakt. 

Dit geldt zelfs indien de ouders op het tijdstip van geboorte niet meer samenleven. De kern is 

gelegen in de aard van de relatie waaruit het kind sproot. Het huwelijk is een relatie die een uiting 

vormt van de wil tot vorming van een gezin. De vaderschapsregel die in alle bestudeerde 

rechtsstelsels bestaat, kan bijgevolg als grondslag blijven gelden. Bij afwezigheid van samenwoning in 

het tijdvak van verwekking kunnen m.i. inderdaad ernstige twijfels rijzen omtrent de relatie waaruit 

het kind geboren is die rechtvaardigen dat de vaderschapsregel in dat geval niet automatisch werkt 

of op eenvoudige wijze uitgeschakeld kan worden.  

 

1215. Het begrip gezins- en familieleven omvat niet alleen op het huwelijk gebaseerde relaties, 

maar ook andere de facto bestaande familiale banden alwaar partijen samenleven buiten het 

huwelijk. Voldoet die relatie aan het vereiste van gezins- en familieleven, dan maakt het kind 

geboren uit die relatie van rechtswege deel uit van deze gezinskern. Dit geldt zelfs indien de ouders 

op dat tijdstip niet meer samenleven of hun relatie beëindigd hebben. Factoren die van belang zijn 

bij de beoordeling of de relatie gezins- en familieleven uitmaakt, zijn volgens het EHRM:   

1° de samenleving die voldoende lang heeft voortgeduurd; 

2° de samenleving die niet voldoende lang heeft voortgeduurd, maar met andere elementen kan 

aangevuld worden die wijzen op gezins- en familieleven zoals het feit dat de verwekking het gevolg is 

van een gezamenlijke beslissing, de planning om te huwen of de eerdere geboorte van drie kinderen 

uit die relatie; 

3° indien er geen samenleving is, maar andere factoren tonen aan dat de relatie voldoende stabiliteit 

vertoont om de facto familiale banden te creëren, zoals de eerdere geboorte van vier kinderen, de 

                                                                                                                                                                                     
het kind op haar schouders wilde zij vermijden dat het zou gevat worden met het oog op plaatsing en dit alles op grond van 
verbazingwekkend korte termijnen.  
3834

 Zie ook T. WUYTS, “Afstamming na medisch begeleide voortplanting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN, 
De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (289) 354-357. 
3835

 Vgl. F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, nr. 394; Vgl. 
KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT, Advies Discreet bevallen van 16 februari 2009, nr. 2008-2009/02, 
www.kinderrechten.be, punt 3. Het Kinderrechtencommissariaat is geen voorstander van inbreuken of afzwakkingen van 
art. 7 IVRK maar kan zich omwille van pragmatische redenen wel vinden in het concept discreet bevallen. Voorts benadrukt 
het commissariaat sterk het recht op identiteit en de bewaring en inzage in deze gegevens, desnoods na een 
belangenafweging.  
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duur van de relatie, de aard van de relatie, de gezinsplanning, de houding van de vader, de bijdrage 

in de verzorging en opvoeding, het regelmatig onderhouden van contacten, enz.  

 

1216. Beginsel 5 van de White paper 2006 geeft in die zin aan dat Staten de vaderschapsregel ook 

mogen toepassen in zaken waar de moeder van het kind samenleeft of samen heeft geleefd met een 

man zonder gehuwd te zijn. Wel wordt erkend dat het moeilijk is om deze vermoedens bij 

ongehuwde paren toe te passen, gelet op het bewijs van het begin en het einde van de samenleving. 

Voorgesteld wordt om de vermoedens enkel toe te passen op paren die leven of hebben geleefd in 

een relatie en omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die van gehuwden of waarvan hun 

samenleving geregistreerd werd door een bevoegde overheid.  

 

1217. Naar Belgisch recht wordt, net als in de andere bestudeerde rechtsstelsels, met dit gegeven 

onvoldoende rekening gehouden. De wettelijke samenwoning afgesloten tussen twee personen 

tussen wie geen absoluut huwelijksbeletsel bestaat, is overeenkomstig de rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof een uiting van gezinsvorming die vergelijkbaar is met een huwelijk en dit 

ongeacht de duur van de wettelijke samenwoning. De wettelijke samenwoning wordt geregistreerd. 

Aan het statuut van wettelijk samenwonenden worden ook alsmaar meer de gevolgen van een 

huwelijk toegekend. Uit de statistieken besproken in het inleidende deel blijkt dat steeds meer paren 

ervoor opteren om eerst een periode wettelijk samen te wonen alvorens te huwen. Het ware m.i. 

dan ook logisch en in overeenstemming met het EVRM geweest, had de wetgever, in navolging van 

het advies van SENAEVE, bij de vorige hervorming van het afstammingsrecht in 2006 de 

vaderschapsregel uitgebreid naar wettelijk samenwonenden tussen wie geen huwelijksbeletsel 

bestaat waarvoor de Koning geen dispensatie kan verlenen. Opnieuw kan deze grondslag net als bij 

gehuwden worden aangevuld met het vereiste van samenwoning in het vermoede tijdvak van 

verwekking.  

 

1218. Bij uitbreiding rijst dezelfde vraag wat betreft feitelijk samenwonenden tussen wie geen 

huwelijksbeletsel bestaat waarvoor de Koning geen dispensatie kan verlenen en die (op permanente 

en affectieve wijze) op het tijdstip van geboorte (of eerder, in het tijdvak van de verwekking,) reeds 

drie jaren samenwonen3836, zoals kan blijken uit de inschrijving in het bevolkingsregister op hetzelfde 

adres zonder dat er nog andere personen staan ingeschreven op dat adres. Dergelijk paar wordt 

geacht bekwaam te zijn om een kind te adopteren (art. 343, § 2, b) BW) en te genieten van 

ouderschapsverlof.3837 Waarom zouden dan niet van rechtswege afstammingsbanden kunnen 

vastgesteld worden t.a.v. een eigen kind dat geboren werd uit deze relatie? Ook de feitelijke 

samenwoning blijkt geen marginaal verschijnsel te zijn, zoals blijkt uit de statistieken opgenomen in 

het inleidende deel. Steeds meer kinderen worden geboren buiten het huwelijk. De vraag rijst of het 

bezwaar van het feit dat de feitelijke samenwoningen vooral tussen vrienden worden afgesloten wel 

opgaat? Vereist wordt immers een feitelijke samenwoning van drie jaren tussen twee personen van 

ongelijk geslacht. Er zijn m.i. geen statistieken over het aantal duurzame ongelijkslachtige 

vriendschapssamenwoningen bekend. In ieder geval lijkt het m.i. absurd een getrouwheidsplicht 

                                                           
3836

 In het licht van de rechtspraak van het EHRM rijst ook de vraag of niet bepaald kan worden dat de vaderschapsregel 
geldt ingeval het kind geboren werd uit de relatie van een feitelijk samenwonend paar dat reeds een gemeenschappelijk 
kind heeft, maar niet voldoet aan de vereiste duur van samenwoning. Ook dat is immers een objectief vaststelbaar gegeven 
waaruit een vermoeden van biologisch vaderschap kan voortvloeien.  
3837

 Zie Wet van 13 april 2011 tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake het geboorteverlof, BS 10 
mei 2011. 
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hieruit af te leiden om als argument tegen de uitbreiding te hanteren zoals, werd opgeworpen tegen 

de uitbreiding naar wettelijk samenwonenden. Het seksuele leven behoort tot het privéleven van de 

betrokkenen en is enkel wettelijk omkaderd bij het huwelijk (art. 213 BW).  

 

De uitsluiting van feitelijk samenwonenden is ook merkwaardig te noemen. In omgekeerde zin wordt 

wel aangenomen dat het gebrek aan samenwoning de vaderschapsregel buiten spel kan zetten (art. 

316bis BW) gelet op de twijfels die er alsdan rijzen omtrent het biologische vaderschap. Minstens zou 

bij duurzame feitelijke samenwoning een omkeerbaar vermoeden ingevoerd kunnen worden waarbij, 

mits (gezamenlijke) verklaring, uiterlijk op tijdstip van de aangifte van geboorte aangegeven kan 

worden dat het kind niet uit deze relatie werd geboren. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan 

hierop wijzen, zoals omgekeerd ook het geval is bij toepassing van art. 316bis BW.  

 

1219. Het gebrek aan automatische vestiging wordt in alle bestudeerde rechtsstelsels min of meer 

opgevangen door de (prenatale) erkenning door de buitenhuwelijkse vader of door de gezamenlijke 

registratie mogelijk te maken. Dit lukt niet altijd zonder meer. De buitenhuwelijkse vader moet een 

initiatief nemen en de moeder moet soms haar medewerking verlenen bij ontstentenis waarvan de 

buitenhuwelijkse vader zich tot de rechtbank moet wenden. Dit verhoogt het conflictpotentieel. Naar 

Belgisch recht kon de rechter aanvankelijk de vervangende machtiging niet weigeren ingeval het 

verzoek werd ingediend op een tijdstip waarop het kind nog geen jaar oud was. Actueel dient 

aangenomen te worden dat de toets aan het belang van het kind ook in dat geval openstaat. 

Niettemin betreft het steeds een marginale toetsing. De wet gaat er van uit dat het in het belang van 

het kind is dat er een afstammingsband gevestigd wordt t.a.v. de biologische vader. Waarom zou de 

regel dan niet omgekeerd kunnen worden door ook bepaalde buitenhuwelijkse vaders, waarvan 

waarschijnlijk is dat zij ook de biologische vader zijn, automatisch juridisch vader te laten worden? 

Dit komt toch tegemoet aan steeds meer feitelijke situaties gelet op de toename van het aantal 

kinderen geboren buiten het huwelijk?3838 

 

1220. De automatische vestiging lijkt m.i. des te meer nut te vertonen bij de vestiging van een 

afstammingsband t.a.v. de buitenhuwelijkse vader die in het tijdvak van verwekking wettelijk 

samenwoonde of reeds drie jaar feitelijk samenwoonde, maar voor wie de relatie met de moeder 

tijdens de zwangerschap of op tijdstip van de geboorte spaak liep. Op die manier wordt deze man 

aangespoord om zijn verantwoordelijkheden op te nemen of aan te tonen dat hij geen 

verantwoordelijkheden wenst op te nemen bv. bij gebrek aan biologisch vaderschap (zie infra). Door 

dit laatste wordt verduidelijkt dat het kind niet uit deze relatie werd geboren. Dit zorgt ook voor 

rechtszekerheid.3839 Ook de moeder wordt aangezet tot verantwoordelijk gedrag en kan de 

buitenhuwelijkse vader niet zonder meer buiten spel zetten. Het kind geboren uit een relatie die 

geacht wordt gezins- en familieleven uit te maken, verkrijgt op die manier in beginsel op het tijdstip 

van geboorte een dubbelzijdige afstammingsband en geniet zoveel als mogelijk van een 

gelijkwaardige rechtsbescherming als die geldt voor kinderen geboren binnen het huwelijk.3840  

                                                           
3838

 Vgl. W.M. SCHRAMA, “Afstamming kinderen van samenlevers”, FJR 2010, 17. 
3839

 Vgl. W.M. SCHRAMA, “Afstamming kinderen van samenlevers”, FJR 2010, 17. 
3840

 Vgl. Vgl. L.A. MULDERS, “Is de positie van de verwekker in het afstammingsrecht toe aan verandering?”, FJR 2011, 73 
e.v. De auteur stelt naar Engels model voor dat de man die het kind bij de geboorte aangeeft, de juridische vader is. Voor de 
aangifte is de toestemming van de moeder nodig of een DNA-test die het verwekkerschap van de man aantoont. De 
moeder kan de gegeven toestemming enkel binnen het jaar na de geboorte laten vernietigen op grond van een wilsgebrek 
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2. Erkenning 

 

1221. In de gevolgde optiek is de erkenning een geschikt middel om bestaand gezins- en 

familieleven juridisch te verankeren voor het geval het kind niet geboren werd uit een relatie die 

voldoet aan de eisen van gezins- en familieleven of waarvan het bewijs niet eenvoudig geleverd kan 

worden, aangezien het in concreto beoordeeld moet worden wegens het niet voldaan zijn aan het 

vereiste van duurzame samenleving. Alle bestudeerde rechtsstelsels laten de erkenning of registratie 

als vader toe. Enkel het Belgische en Franse recht laten ook toe dat de moeder het kind erkent. De 

erkenning vereist in alle gevallen een vrijwillige rechtshandeling in hoofde van de persoon die het 

kind erkent en moet geregistreerd worden. Voorwaarde is wel dat het kind nog geen 

afstammingsband heeft t.a.v. de persoon van hetzelfde geslacht als de erkenner, zoniet moet deze 

eerst betwist worden.  

 

1222. De erkenning mag onderworpen worden aan een toestemmingsvereiste van de moeder en 

het kind. Overeenkomstig het IVRK moet het kind de gelegenheid hebben om in alle 

aangelegenheden die het aanbelangt zijn mening te kennen te geven en moet er passend belang aan 

gehecht worden in overeenstemming met diens leeftijd en maturiteit. Het toestemmingsvereiste is 

vooral zinvol om het onderzoek naar het bestaan van gezins- en familieleven en de toets in concreto 

aan het belang van het kind te openen bij weigering.  

 

1223. Ingeval de moeder en/of het kind weigert in te stemmen met de erkenning, moet de 

erkenner zich kunnen wenden tot de rechtbank. De rechtbank onderzoekt alsdan of er tussen de 

verzoeker en het kind minstens potentieel gezins- en familieleven bestaat. Factoren die daarbij een 

rol spelen zijn: 

1° is het kind geboren uit de relatie tussen de erkenner en de moeder en is de erkenner de 

genetische vader van het kind? De biologische factor is geen doorslaggevende factor, maar wel een 

belangrijke factor omdat in voorkomend geval ook gekeken moet worden of de biologische vader 

bekend is en welke rol die in het leven van het kind speelt of zou kunnen spelen?  

2° Voldoet de relatie tussen de moeder en de erkenner waaruit het kind geboren is aan de eisen van 

gezins- en familieleven?  

3° ingeval deze relatie niet voldoet aan de eisen van gezins- en familieleven, bestaan er dan 

voldoende nauwe banden tussen kind en erkenner of zouden deze banden zich mogelijkerwijze 

kunnen ontwikkelen? Van belang bij de beoordeling zijn: 

- De aard van de relatie en de afspraken die gemaakt werden; 

- De door de erkenner aangetoonde belangstelling en het engagement t.a.v. het kind zowel 

vóór als na de geboorte.  

 

Is de erkenner de biologische vader, dan is het in beginsel in het belang van het kind dat een 

afstammingsband gevestigd wordt, tenzij in concreto de aanwezigheid van gezins- en familieleven 

t.a.v. een andere man door moeder en/of kind wordt aangetoond. In het merendeel van de gevallen 

is de erkenning op zich een daad die belangstelling en verantwoordelijkheid aantoont, tenzij blijkt dat 

de erkenner (lange tijd) geen verantwoordelijkheden heeft opgenomen of belangstelling voor het 

                                                                                                                                                                                     
in de toestemming. De verwekker kan het vaderschap verkregen bij de geboorteaangifte betwisten op grond dat hij zelf de 
biologische vader is en dit tot één jaar na de geboorte.  
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kind heeft vertoond en dat dit te wijten is aan zijn eigen houding dan wel dat de erkenning ingegeven 

is om andere redenen dan de juridische bescherming van een affectieve zorgrelatie. De aard van de 

relatie en de tijd dat de erkenner, nadat hij op de hoogte was van diens biologisch ouderschap, heeft 

gelaten om belangstelling en verantwoordelijkheid te vertonen spelen ongetwijfeld een 

doorslaggevende rol, evenals de aard en intensiteit van de aangetoonde belangstelling en 

opgenomen verantwoordelijkheden door een andere man. Er moet een belangenafweging 

plaatsvinden. Bij afwezigheid van een andere man met gezins- en familieleven speelt enkel de 

grondslag van het privéleven een rol. Het recht op eerbiediging van het privéleven vereist dat een 

afstammingsband vastgesteld wordt tussen een kind en zijn biologische ouder.  

 

Ingeval de erkenner niet de biologische vader is zal veel afhangen van de houding van de moeder, de 

biologische vader en de erkenner en de wetenschap van deze laatsten over het al dan niet-biologisch 

vaderschap. Het komt alsdan de erkenner toe aan te tonen dat hij gezins- en familieleven heeft met 

het kind.  

 

Naar Belgisch recht impliceert dit dat het bewijs van niet-biologisch vaderschap niet in alle gevallen 

automatisch moet leiden tot de afwijzing van het verzoek tot machtiging, maar dat de rechter ook 

met de aard van de relatie en de aangetoonde belangstelling en het engagement van de erkenner 

t.a.v. het kind, zowel vóór als na de geboorte rekening moet houden evenals met de belangen van de 

biologische vader en diens rol. Omgekeerd hoeft het bewijs van biologisch vaderschap ook niet 

onmiddellijk te leiden tot de inwilliging van het verzoek ingeval daarmee het bestaande gezins- en 

familieleven tussen het kind en een derde verstoord zou worden. Ook in dat geval zal de aard van de 

relatie en de houding van de moeder en de erkenner en diens wetenschap over het biologische 

vaderschap doorslaggevend zijn evenals de aard en intensiteit van het gezins- en familieleven t.a.v. 

een andere man. Ingeval de moeder elk contact tussen de erkenner en het kind onmogelijk heeft 

gemaakt, dient beoordeeld te worden of er zich mogelijks een band van gezins- en familieleven kan 

ontwikkelen (potentieel). Er moet een belangenafweging plaatsvinden. In het Belgische recht bestaat 

deze belangenafweging reeds impliciet bij de gecombineerde vordering (betwisting-vaststelling) 

ingesteld door de man die het vaderschap opeist en dit onder de noemer van ‘het belang van het 

kind’ (Supra, nr. 273).  

 

1224. Zowel moeder, erkenner als kind moeten op passende en effectieve wijze bij het 

besluitvormingsproces betrokken worden en de gelegenheid hebben gekregen om hun mening 

dienaangaande kenbaar te maken. Met de mening van het kind moet op passende wijze, in het licht 

van de leeftijd en de maturiteit, rekening gehouden worden. 

 

1225. Eens de rechter vaststelt dat de erkenner (minstens) een (potentiële) band van gezins- en 

familieleven heeft met het kind of, bij afwezigheid van een andere man met wie het kind gezins- en 

familieleven heeft, een biologische band, moet hij het verzoek inwilligen tenzij de vestiging van een 

afstammingsband in concreto strijdig zou zijn met het belang van het kind. Te denken valt in die 

situatie aan het belang van het kind bij stabiliteit in het opvoedingsmilieu of continuïteit in de 

opvoeding of als het in het belang van het kind is dat het verwerpelijke karakter van de relatie 

waaruit het is voortgesproten niet gereflecteerd wordt in de afstammingsbanden (bv. incest of 

verkrachting). De weigering moet evenwel evenredig zijn en onderzocht moet worden of er geen 

minder verregaande oplossing bestaat zoals op het niveau van het titularisschap of de uitoefening 
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van het ouderlijk gezag.3841 De rechter moet rekening houden met alle vastgestelde wensen en 

belangen en deze afwegen. Het belang van het kind vormt een eerste overweging. Ingeval de 

belangen van het kind strijdig zijn met die van de erkenner dienen de eerste zwaarder door te 

wegen. Het belang van het kind moet hier ook op een negatieve wijze en vanuit een 

langetermijnperspectief beoordeeld worden. De juridische verankering van (potentiële) banden van 

gezins- en familieleven moet het kind op ernstige wijze een nadeel kunnen berokkenen, niet enkel 

actueel maar ook in de toekomst, alvorens de vordering afgewezen kan worden.  

 

Als beginsel moet aldus gelden dat daar waar er een (potentieel) affectieve zorgrelatie bestaat, die 

juridisch verankerd moet worden. De rechter die moet oordelen over de erkenning moet tegelijk de 

mogelijkheid krijgen om te oordelen over het titularisschap of de uitoefening van het ouderlijk gezag 

of bepaalde componenten er van, zoals in het Franse recht het geval is bij het gerechtelijk onderzoek 

of bij een betwistingsvordering.  

 

3. Gerechtelijk onderzoek 

 

1226. De vraag rijst of afstammingsbanden ook tegen de wil in van een betrokkene gevestigd 

kunnen worden? Kan er in dat geval immers sprake zijn van gezins- en familieleven? De wil en de 

uiting er van spelen immers een belangrijke rol bij de totstandkoming van gezins- en familieleven 

evenals het behoud er van.  

 

De vraag dient m.i. positief beantwoord te worden. De verwekking van een kind mag geen 

vrijblijvende situatie met zich meebrengen. In de samenleving moet de keuze gemaakt worden wie in 

beginsel zorg draagt voor het kind en dit in het belang van het kind. In alle bestudeerde rechtsstelsels 

worden om die reden de personen die verantwoordelijk zijn voor de verwekking minstens residuair 

aangeduid tot ouders. De samenleving neemt die taak in beginsel niet op zich. Het IVRK wijst 

duidelijk op de primaire verantwoordelijkheid van de personen verantwoordelijk voor de verwekking 

als recht van het kind (art. 7 IVRK) en de residuaire verantwoordelijkheid van de samenleving (art. 18 

IVRK). Het is belangrijk om als samenleving de boodschap te geven dat verwekking (minstens 

financiële) verantwoordelijkheden met zich meebrengt die niet zonder meer op anderen of de 

samenleving afgeschoven kunnen worden. Gelet op de beheersing van de procreatievermogens 

waardoor de verwekking van een kind steeds meer kadert binnen de gezinsplanning of minstens een 

doelbewust karakter verkrijgt zoals blijkt uit het inleidende deel, kan de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de verwekkers steeds meer benadrukt worden. Men wist of men had 

minstens kunnen weten dat een bepaalde daad zonder de nodige voorzorgsmaatregelen procreatie 

tot gevolg kon hebben gehad.  

 

Het EHRM wijst erop dat in het kader van afstammingsvorderingen steeds het belang van het kind 

voor ogen gehouden moet worden. Inzonderheid dient in acht genomen te worden het vitale belang 

dat het kind heeft om snel en ondubbelzinnig uitsluitsel te krijgen over het genetische vaderschap 

van de beweerde vader (vgl. art. 8 IVRK). Dit raakt het recht op eerbiediging van het privéleven van 

het kind en zelfs dat van de biologische vader. De biologische vader mag een DNA-onderzoek 

weigeren, maar zelfs dan nog moeten de rechtbanken hieruit passende gevolgen kunnen trekken.  

                                                           
3841

 Vgl. F. SWENNEN, “De toets aan het belang van het kind” (noot onder GwH 16 december 2010), T.Fam. 2011, (57) 60. 
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1227. Het is uiteraard onmogelijk om een persoon te dwingen een affectieve zorgrelatie met een 

kind te ontwikkelen. Het kan zelfs schadelijk zijn om in dat geval ouderlijk gezag toe te kennen. Om 

die reden voorzien de bestudeerde rechtsstelsels in de mogelijkheid om hetzij een 

onderhoudsvordering tegen de verwekker in te stellen zonder dat er een juridische band tot stand 

komt, hetzij een afstammingsband te vestigen zonder dat dit ouderlijk gezag met zich meebrengt. 

Naar Belgisch recht impliceert dit laatste dat de rechter die oordeelt over de vestiging van een 

afstammingsband meteen ook uitspraak moet kunnen doen over het titularisschap of de uitoefening 

van het ouderlijk gezag.  

 

1228. Moet een persoon die een afstammingsband wenst te vestigen ook de mogelijkheid hebben 

dit gerechtelijk te laten vaststellen? In dergelijke situatie bestaat immers de mogelijkheid om door 

middel van een erkenning een afstammingsband te vestigen. Het antwoord op deze vraag luidt in 

vrijwel alle bestudeerde rechtsstelsels positief. Een van de achterliggende gedachten daarbij is dat 

ook het kind in beginsel belang heeft bij de vaststelling van het biologische vaderschap. De 

vaststelling van het biologische vaderschap kan de man aanzetten tot het opnemen van 

verantwoordelijkheden en de ontwikkeling van een affectieve zorgrelatie stimuleren enerzijds. De 

vaststelling en erkenning van het biologisch ouderschap raakt het privéleven van die man. Anderzijds 

krijgt het kind ook uitsluitsel over wie zijn biologische vader is, hetgeen het recht op eerbiediging van 

het privéleven van het betreffende kind raakt.  

 

1229. De vraag rijst welke grondslag voor deze vordering moet gelden? Gezins- en familieleven is 

moeilijk in alle gevallen als grondslag te hanteren. Er kan immers tegen de wil in van de betrokken 

ouder een afstammingsband worden gevestigd zonder dat deze een persoonlijke nauwe band heeft 

met het kind. Mocht die wel bestaan, dan valt het als grondslag evenwel niet uit te sluiten. De 

vrijwillig opgenomen verantwoordelijkheden moeten erkend en beschermd kunnen worden in het 

belang van het kind.3842 Aangezien het gerechtelijk onderzoek naar ouderschap een residuaire vorm 

is van vestiging van een afstammingsband die na de geboorte vastgesteld kan worden en op 

voorwaarde uiteraard dat er reeds aan de bewuste zijde geen afstammingsband van rechtswege of 

middels een (prenatale) erkenning werd gevestigd, kan verdedigd worden dat dit het biologische 

ouderschap of gezins- en familieleven is. Naar Belgisch recht heeft dit tot gevolg dat het bewijs van 

het bezit van staat (zie art. 324 , eerste en tweede lid BW) vervangen moet worden door het bewijs 

van gezins- en familieleven dat omschreven moet worden in art. 331nonies BW en dat art. 

332quinquies, § 3 BW opgeheven moet worden.  

 

In het eerste geval dient de verwekker op te draaien voor een gevolg dat uit zijn daad voortvloeit. Dit 

behoort tot zijn verantwoordelijkheid, zoals hoger aangehaald, en raakt het privéleven van alle 

betrokkenen. Net als bij erkenning moet verzet mogelijk zijn, waardoor alsnog de aanwezigheid van 

gezins- en familieleven t.a.v. een derde bewezen kan worden of de toets in concreto aan het belang 

van het kind geopend kan worden (zie Infra).  

 

In het tweede geval waar gezins- en familieleven niet gedekt wordt door biologisch ouderschap, 

wordt aangegeven dat het opnemen van verantwoordelijkheden geen vrijblijvendheid met zich 

                                                           
3842

 Vgl. N. GALLUS, Le droit de la filiation. Rôle de la vérité socio-affective et de la volonté en droit belge, Brussel, Larcier, 
2009, nr. 522. 
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meebrengt, maar precies ernstig genomen moet worden. Dit is zeker het geval indien de betrokkene 

wist of gronden had om aan te nemen dat hij niet de biologische ouder was en niettegenstaande dit 

gegeven toch een affectieve zorgrelatie tot stand heeft laten komen door vrijwillig 

verantwoordelijkheden op te nemen. Wist de betrokkene dit niet, dan moet er een 

belangenafweging plaatsvinden. Ook hier moet verzet mogelijk zijn, waardoor de toets aan het 

belang van het kind in concreto geopend wordt.  

 

1230. Moeder en kind moeten in alle gevallen evenwel de mogelijkheid hebben om aan te tonen 

dat de vestiging van een afstammingsband in concreto strijdig zou zijn met het belang van het kind. 

Dezelfde beoordelingsruimte als bij een erkenning moet gelden (Supra, nr. 1225). De rechter die 

oordeelt over de afstamming moet in elk geval de mogelijkheid krijgen om tegelijk te oordelen over 

het ouderlijk gezag.  

 

1231. In het belang van de rechtszekerheid mag de vaststelling van een afstammingsband door 

middel van een gerechtelijk onderzoek beperkt worden in de tijd.3843 Van essentieel belang is 

evenwel dat de titularissen een daadwerkelijk en geen theoretisch recht hebben om een 

afstammingsband gevestigd te zien. Dit impliceert dat in ieder geval rekening gehouden moet 

worden met de daadwerkelijke kennisname van het biologisch ouderschap of minstens gronden 

daartoe en dat elke termijn voldoende lang is om een weloverwogen keuze te maken.  

 

4. Adoptie 

 

1232. Adoptie is geen geschikt middel om gezins- en familieleven zo snel als mogelijk na de 

geboorte juridisch te verankeren, aldus het EHRM in de zaak-Marckx. De adoptieprocedure kost tijd 

en geld en vormt een buitenproportionele en onzekere struikelblok nu een rechter moet oordelen 

over het belang van het kind, terwijl duidelijk is dat daar waar (potentiële) banden van gezins- en 

familieleven bestaan, het in beginsel in het belang van het kind is om deze juridisch te verankeren.  

 

1233. De adoptie wordt door alle bestudeerde rechtsstelsels evenals het IVRK beschouwd als een 

bijzondere instelling van jeugdbescherming. De essentie van deze rechtsfiguur is gelegen in de 

subsidiariteitstoets: tussen de oorspronkelijke ouders en het kind mag er geen affectieve zorgrelatie 

(meer) bestaan en naar de toekomst toe kunnen ontwikkelen. De rechter moet dit beoordelen 

rekening houdende met alle belangen in het geding en inzonderheid het doorslaggevende belang van 

het kind dat in beginsel belang heeft bij de stabiliteit in de vastgestelde afstammingsbanden. De 

rechtsfiguur dient om ouderschap geheel of ten dele over te dragen, hetgeen met de nodige 

omzichtheid beoordeeld moet worden, gelet op alle rechten en belangen in het geding. Het kind mag 

niet verheven worden tot ‘object’ (kinderhandel of afwending van de adoptie voor andere 

doeleinden). Tevens dient het potentiële karakter om banden van gezins- en familieleven t.a.v. 

kandidaat-adoptanten te ontwikkelen, beoordeeld te worden. Het EHRM sluit ook niet uit dat 

banden van gezins- en familieleven kunnen verzwakken t.a.v. een oorspronkelijke ouder en kunnen 

versterken t.a.v. een derde (bv. stiefouder) en dat adoptie in dat geval wel een geschikt middel is om 

de nieuwe banden van gezins- en familieleven juridisch te verankeren.  

 

                                                           
3843

 Vgl. beginsel 8 White paper 2006.  
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1234. Sommige rechtsstelsels laten toe dat een juridische ouder zijn eigen kind adopteert om de 

andere ouder buiten spel te zetten. Deze handelswijze wordt echter steeds meer bekritiseerd (bv. 

Engeland) en er wordt m.i. terecht gewezen op minder verregaande alternatieven, zoals de 

ontneming van ouderlijk gezag. De maatregel lijkt m.i. dan ook op buitenproportionele wijze afbreuk 

te doen aan het recht op eerbiediging van het privéleven van een van de ouders en het kind.  

 

5. Bezit van staat 

 

1235. Het bezit van staat overlapt deels met de grondslag van het gezins- en familieleven. Bezit van 

staat vervult in het Belgische recht bij de vaststelling van een afstammingsband slechts een 

bewijsfunctie. Dit was ook reeds het geval in 1804 toen er nog geen sprake was van enig bloed- of 

DNA-onderzoek. Als een persoon zich gedraagt als vader en de omgeving erkent hem als zodanig, 

dan zal dit zo wel zijn. De schijn van vaderschap was belangrijk en die schijn moest beschermd 

worden. Bezit van staat heeft maar pas in 1987 in België naast het vermoeden van biologisch 

ouderschap de dimensie van sociale werkelijkheid verkregen zoals die vandaag bekend is. In het 

Franse recht is bezit van staat een volwaardige grond (geen bewijsmiddel) om een afstammingsband 

te vestigen. Het bezit van staat kan er vastgesteld worden in een akte van bekendheid of bij een 

rechterlijke uitspraak.  

 

De invulling van het bezit van staat heeft al veel inkt doen vloeien, evenals de kwaliteiten waaraan 

het moet voldoen. De rechtsfiguur stuit steeds meer op kritiek. De vraag rijst of deze behouden moet 

blijven dan wel of het niet vervangen moet worden door een moderne en meer aangepaste 

grondslag van het gezins- en familieleven. Mijns inziens is bezit van staat een bewijsmiddel dat 

dateert van vervlogen tijden toen er nog geen sluitend bewijs van biologisch vaderschap geleverd 

kon worden en werd het kunstmatig heropgewaardeerd tot bewijs van een sociale werkelijkheid. 

Bezit van ‘staat’ legt de klemtoon fundamenteel anders. Het is een ‘staat’ die bewezen moet worden, 

geen nauwe persoonlijke band. Die ‘staat’ moet ook met elementen van erkenning door de omgeving 

en de samenleving bewezen worden. Voor het bewijs van een nauwe persoonlijke band is dat niet 

vereist. Met de stabiliteitsfictie3844 die aan het bezit van staat3845 werd gekoppeld, weerspiegelt het in 

sommige gevallen ook een achterhaalde sociale werkelijkheid, waardoor ze soms leidt tot een niet 

gerechtvaardigde discrepantie tussen de juridische en feitelijke werkelijkheid.  

 

1236. GALLUS beoogt het bezit van staat een nieuwe invulling3846 te geven door te verwijzen naar 

de wil en het duurzame en krachtige verantwoordelijk ouderschapsproject.3847 Bezit van staat op die 

manier ingevuld, loopt m.i. achter de feiten aan en wordt, onverminderd de ongelukkig gekozen 

terminologie ‘bezit van een staat’, volledig opgeslorpt door de modernere grondslag van het gezins- 

en familieleven. Het ‘bezit van staat’ legt m.i. te veel de nadruk op de (herhaalde) wilsautonomie en 

                                                           
3844

 Zie voor een toepassing GwH 3 februari 2011, nr. 20/2011, T.Fam. 2011, 61, noot T. WUYTS, Act.dr.fam. 2011, 75, N. 

GALLUS en RW 2010-11, 1200. 
3845

 Een ‘staat’ is immers niet vatbaar voor autonome wijziging, zie: P. SENAEVE, Compendium, 2011, ed. 13, nr. 55; Vgl. F. 
SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, nr. 128. Nochtans kan luidens art. 331ter, eerste 
lid BW het ‘bezit van staat’ ook eindigen.  
3846

 Zie in die zin ook A. QUIRYNEN, “Een andere (en grondwetsconforme?) kijk op bezit van staat” (noot onder GwH 7 juli 
2011), T.Fam. 2011, (154) 161, nr. 26. 
3847

 N. GALLUS, Le droit de la filiation. Rôle de la vérité socio-affective et de la volonté en droit belge, Brussel, Larcier, 2009, 
nr. 520. 
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dit ten koste van het belang van het kind om op het tijdstip van geboorte of zo snel als mogelijk 

daarna juridisch ouders te hebben. Ouders hebben weliswaar de vrije keuze om hun relatie vorm te 

geven en de wil om verantwoordelijkheden over een kind op te nemen is een zeer belangrijk 

ingrediënt voor de totstandkoming van een affectieve zorgrelatie, toch mag dit m.i. niet verworden 

tot iets ‘vrijblijvend’. Zoals de auteur zelf aangeeft, moet het vrijwillige engagement aangegaan door 

de sociale ouder beschermd worden in het belang van het kind. Datzelfde vrijwillige engagement kan 

m.i. ook teruggevonden worden bij de verwekking zelf, nu dit op zich steeds meer een wilsbepaald 

gebeuren is geworden. In die optiek is de verwekking van een kind geen vrijblijvend gebeuren en dit 

precies vanuit het belang van het kind. Ook de rechten van de biologische ouders die gezamenlijk 

besloten om een kind te verwekken worden m.i. geschonden in dit model. Met het oorspronkelijk 

ouderschapsproject (‘gezinsplanning’) wordt immers geen rekening gehouden; evenmin met de 

oorzaken die verhinderen dat een van de biologische ouders het verantwoordelijk 

ouderschapsproject voortzet en beleeft.  

 

B. Betwisting 

 

1. Gronden die een betwistingsvordering verhinderen 

 

1237. Als algemene regel geldt dat een daadwerkelijk respect voor privé-, gezins- en familieleven 

vereist dat de biologische en sociale realiteit primeert op een wettelijk vermoeden, ingeval dit 

indruist tegen beide vastgestelde feiten en de wensen van alle betrokkenen, zonder dat iemand er 

voordeel uit haalt. De wettelijke regel lijkt dan geen legitiem doel te beschermen.  

 

Ligt er een legitiem doel voor, dan moet de regel die een betwisting verhindert relevant en 

toereikend zijn om dat doel te bereiken.  

 

Ingeval daarentegen slechts de vastgestelde biologische of sociale realiteit indruist tegen een 

wettelijke bepaling en de betrokkenen niet allen gelijklopende belangen hebben, moeten de 

onderscheiden belangen tegenover elkaar afgewogen worden. Aan de orde is dan opnieuw de vraag 

naar de eerbiediging van de proportionaliteit van de maatregel in het licht van het doel dat ermee 

werd beoogd, inzonderheid of de (absolute) regel een weerspiegeling vormt van een billijk evenwicht 

van de (individuele en algemene) belangen in het geding.  

 

1238. Er bestaan legitieme doelstellingen om de betwisting van het ouderschap niet in alle gevallen 

toe te laten. Deze zijn inzonderheid: 

1° de bescherming van het bestaande gezins- en familieleven. Dit is zelfs een positieve 

mensenrechtelijke verplichting; 

2° het belang van het kind bij de stabiliteit in familierechtelijke betrekkingen; 

3° de rechtszekerheid waarmee meteen ook de legitieme belangen van de betrokkenen, derden en 

de samenleving beschermd worden tegen laattijdige vorderingen over feiten die vele jaren teruggaan 

in de tijd. Onder andere zou elke vorm van vermogensplanning onmogelijk worden ingeval er geen 

rechtszekerheid gecreëerd werd. Deze doelstelling wordt door sommige auteurs evenwel in twijfel 

getrokken, er van uitgaande dat zowel het kind als de betrokken ouder er op ieder ogenblik belang 

bij hebben de biologische werkelijkheid uitgeklaard te zien. Er zijn daarvoor m.i. echter minder 

verregaande oplossingen mogelijk (Infra, nr. 1264). Merk ook op dat het wegnemen van enige 
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beperking in de mogelijkheden tot betwisting de beschikkingsmacht over elementen van de staat van 

de persoon gigantisch zou doen toenemen. De gevolgen daarvan mogen niet onderschat worden.3848  

 

1239. Als eerste beperking moet aldus gelden de bescherming van het bestaande gezins- en 

familieleven. Dit is immers een beschermingswaardige relatie. Deze wettelijke doelstelling geldt in 

beginsel maar totdat het kind de meerderjarigheid heeft bereikt, omdat na de meerderjarigheid er 

bijzondere omstandigheden moeten voorliggen opdat er nog sprake zou kunnen zijn van gezins- en 

familieleven. Voorts moet in concreto het bestaan van persoonlijke nauwe banden tussen het kind en 

de juridische vader of moeder, afhankelijk van wiens afstamming betwist wordt, beoordeeld worden. 

In het recht van de meeste bestudeerde rechtsstelsels wordt dit doel uitdrukkelijk verwezenlijkt door 

de exceptie van het bezit van staat en de sozial-familiäre Beziehung. Indirect vormen ook de 

beperkingen in het titularisschap, de (verval)termijnen, het geëiste aanvangsverdacht en de 

omkering en verzwaring van de bewijslast maatregelen die tot doel hebben het bestaande gezins- en 

familieleven te beschermen.  

 

Het is evident dat deze maatregelen maar tot doel kunnen hebben een bestaand gezins- en 

familieleven te beschermen in zoverre vastgesteld is dat dit gezins- en familieleven wel degelijk (nog) 

bestaat. Dit moet eerst in concreto vastgesteld worden.  

 

Een bijzonder vraagstuk dat in dat verband rijst is of de biologische vader buitenspel gezet kan 

worden ingeval de moeder de totstandkoming van gezins- en familieleven met een derde en de 

juridische verankering hiervan heeft benaarstigd? De feitelijke macht van de moeder mag, zoals blijkt 

uit het vierde hoofdstuk van het eerste deel, niet onderschat worden. Ook het EHRM lijkt hiervoor 

gevoelig, zoals recent nog bleek uit de zaak-Anayo en eerder uit de zaak-Rózanski. De grond tot niet-

ontvankelijkheid mag volgens deze rechtspraak niet absoluut zijn. De rechtbank moet vooreerst 

onderzoeken of de man die beweert de biologische vader te zijn (potentieel) gezins- en familieleven 

heeft met het kind. Voorts dient de houding van de moeder onderzocht te worden en inzonderheid 

nagegaan te worden of zij de ontwikkeling van banden van gezins- en familieleven met de beweerde 

biologische vader heeft verhinderd. Ten slotte moet er een belangenafweging3849 plaatsvinden tussen 

enerzijds de belangen van de biologische vader en anderzijds de belangen van het kind en de familie 

die ontstaan is door erkenning door of huwelijk met een andere man. De rechtbank moet in het 

bijzonder aandacht besteden aan de vraag of de vaststelling van het vaderschap in die situatie de 

belangen van het kind zou kunnen schaden of niet. Het besluitvormingsproces moet daarbij de 

vereiste eerbied bieden voor de bescherming van de belangen van alle betrokkenen onder art. 8 

EVRM.  

 

In deze afweging spelen o.a. volgende elementen een rol: 

                                                           
3848

 In sommige bestudeerde rechtsstelsels wordt er gewezen op vorderingen ingesteld om erfrechten te verkrijgen, het 
ontstaan van opeenvolgende ouderschappen, de nieuwsgierigheid van de ene die een trauma voor anderen kan betekenen, 
enz.  
3849

 Vgl. T. HELMS, “Die Stellung des potenziellen biologischen Vaters im Abstammungsrecht”, FamRZ 2010, (1) 6-7 en de 
verwijzingen in voetnoot 47. De auteur stelt o.a. voor om naar Duits recht de beperkende werking van de sociaal-familiale 
band bij een betwistingsvordering het jaar na de geboorte uit te schakelen of dat de tweejarige verjaringstermijn 
weggelaten moet worden en de uitoefening van het betwistingsrecht onderworpen moet worden aan een toets aan het 
belang van het kind; Vgl. L.A. MULDERS, “Is de positie van de verwekker in het afstammingsrecht toe aan verandering?”, FJR 
2011, 73 e.v. 
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- de inspanningen die de biologische vader geleverd heeft nadat hij op de hoogte was van de 

geboorte van het kind en zijn biologisch vaderschap om verantwoordelijkheden over het kind op te 

nemen en er contacten mee te onderhouden. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak-Keegan; 

- de houding van de moeder en inzonderheid of zij de totstandkoming of ontwikkeling van banden 

van gezins- en familieleven t.a.v. de biologische vader heeft verhinderd. Een goed voorbeeld hiervan 

is de zaak-Anayo en de zaak-Rózanski; 

- de houding van de juridische vader en in het bijzonder of hij op de hoogte was van zijn niet-

biologische vaderschap, de aangetoonde belangstelling en opgenomen verantwoordelijkheden en 

diens wil om verder verantwoordelijkheden op te nemen; 

-de aard en intensiteit van de affectieve zorgrelatie die er bestaat tussen de juridische vader en het 

kind waarbij de leeftijd van het kind, de duur van die relatie en de houding van het kind een 

belangrijke rol spelen.  

 

Hoe sterker de inspanningen van de biologische vader, hoe jonger de leeftijd van de kinderen en hoe 

oppervlakkiger (waarin de wetenschap over het niet-biologische vaderschap en de aangetoonde 

belangstelling en opgenomen verantwoordelijkheid een rol speelt) de band van gezins- en 

familieleven t.a.v. de juridische vader, samen met de weigerachtige houding van de moeder, moeten 

m.i. er toe leiden dat de vordering alsnog ontvankelijk wordt verklaard. Zoals ook het IVRK 

beklemtoont, komt de primaire verantwoordelijkheid over een kind in eerste instantie toe aan de 

personen die verantwoordelijk zijn voor diens verwekking. In dat geval vallen identiteit en 

verantwoordelijkheid samen. Slechts door omstandigheden eigen aan de wil van de betrokken 

verwekker kan deze verantwoordelijkheid overgenomen worden door een derde die heeft 

aangetoond op bewuste wijze deze verantwoordelijkheid op zich te willen nemen.  

 

In het Belgische recht heeft dit tot gevolg dat de grond tot niet-ontvankelijkheid van het bezit van 

staat volledig achterhaald is. Bezit van staat moet in eerste instantie actueel beoordeeld worden of 

het beschermt in een aantal gevallen gezins- en familieleven dat niet meer bestaat. Voorts moet 

bezit van staat volledig in de zin van gezins- en familieleven ingevuld worden. Ten slotte moet er in 

alle gevallen een belangenafweging kunnen plaatsvinden. Het bestaande gezins- en familieleven 

mag, gelet op de aard en intensiteit, de vestiging van een afstammingsband t.a.v. de biologische 

ouder verhinderen. Rijst er onzekerheid over het biologische ouderschap, dan mag het bestaande 

gezins- en familieleven zelfs zonder belangenafweging beschermd worden.  

 

1240. Het belang van het kind bij de stabiliteit in familierechtelijke betrekkingen is een tweede 

legitiem doel dat de inwilliging van een betwistingsvordering mag verhinderen. In het recht van de 

bestudeerde rechtsstelsels wordt dit doel verwezenlijkt door het bezit van staat, de beperking in de 

kring van titularissen van de vordering, de (verval)termijnen, de toetsing in concreto aan het belang 

van het kind ingeval de vordering ingesteld wordt door een wettelijke vertegenwoordiger, het 

aanvangsverdacht en de omkering en verzwaring in de bewijslast. Deze wettelijke maatregel leidt 

alsdan tot een discrepantie tussen de juridische realiteit en de vastgestelde biologische en sociale 

realiteit. In dit geval verhindert deze doelstelling vooral de betwisting ingesteld door een van de 

juridische ouders of het kind (qualitate qua).  

 

Het belang van het kind bij de stabiliteit in familierechtelijke betrekkingen mag er opnieuw niet toe 

leiden dat een betwistingsvordering absoluut onmogelijk wordt. Het is een doelstelling die in 
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abstracto de belangen van het kind bij een betwisting van een afstammingsband vertolkt.3850 

Opnieuw moet eerst in concreto onderzocht worden of er geen elementen voorliggen die er op 

wijzen dat het kind eerder belang heeft bij de inwilliging van de betwisting. Dit kan m.n. het geval zijn 

indien een juridische vader, na ontdekt te hebben dat hij niet de biologische vader is, geen 

verantwoordelijkheden meer wenst op te nemen, terwijl er een biologische vader klaarstaat om zijn 

rol als juridische vader op te nemen. In dat geval lopen de belangen van het kind gelijk met diegene 

die de betwistingvordering instelde, tenzij het tegendeel in concreto bewezen wordt. Naar Belgisch 

recht wordt de biologische vader die een geslaagde vordering tot betwisting van het juridische 

vaderschap instelde, automatisch de nieuwe juridische vader (art. 318, § 5 BW). Voorts kan ook het 

kind zelf, eens het meerderjarig is, de vordering ingesteld hebben. Ook in dat geval rijst de vraag naar 

het belang van het kind bij stabiliteit in familierechtelijke betrekkingen.  

 

Lopen de belangen en wensen in het geding niet allen gelijk, dan moet er een belangenafweging in 

concreto plaatsvinden tussen de belangen van het kind bij het behoud van de afstammingsband en 

alle andere belangen in het geding. Merk evenwel op dat het belang van het kind bij de stabiliteit in 

familierechtelijke betrekkingen veel aan gewicht heeft verloren ingeval het meerderjarig is en er in 

concreto geen affectieve zorgrelatie wordt aangetoond.  

 

Het is echter zeer onduidelijk hoeveel gewicht er gehecht moet worden aan de belangen van de 

juridische vader die nog geen gelegenheid had om zijn vaderschap in het licht van biologische 

bewijzen te betwisten enerzijds, en aan de belangen van het minderjarige kind bij het behoud van 

een afstammingsband anderzijds bij afwezigheid van een socio-affectieve en biologische 

werkelijkheid op tijdstip van het verzoek. Enerzijds lijkt het onbillijk om een man die door zijn eigen 

goede trouw het recht om het vaderschap te betwisten heeft verbeurd verder (financieel) te laten 

opdraaien voor het kind bij afwezigheid van een derde die de vaderrol wil overnemen. Het kan m.i. 

niet de bedoeling zijn om juridische vaders systematisch aan te zetten tot het uitvoeren van een 

DNA-onderzoek, omdat zij anders gestraft zouden worden. Anderzijds kan niet genegeerd worden 

dat een man die in het verleden gedurende enige tijd de vaderrol op zich nam plots – vaak omwille 

van de breuk in de relatie met de moeder en de kennisname van het niet-biologische vaderschap – 

door het instellen van een vordering het kind eenzijdig verstoot. Het kind treft in deze kwestie geen 

schuld en kan nog affectie vertonen t.a.v. deze man. In ieder geval heeft het kind financiële belangen 

bij het behoud van een afstammingsband in deze situatie. Die kunnen m.i. echter op zich niet 

rechtvaardigen dat de belangen van het kind doorwegen, zo niet zou iedere belangenafweging 

gebeuren in het voordeel van het kind en zou de juridische vader nog steeds een louter theoretisch 

en illusoir recht op betwisting hebben. Hetzelfde geldt a fortiori ingeval er systematisch voorrang 

verleend moet worden aan de belangen van het kind.  

 

De nadruk dient m.i. gelegd te worden op de gevolgen voor het kind en voor de juridische vader. 

Ingeval de inwilliging van de vordering op buitenproportionele wijze nadeel berokkent aan het kind, 

gelet op de feitelijke omstandigheden (sociaal leven, affectie, financieel), in vergelijking tot de 

voordelen die de juridische vader daarbij kan halen, dienen de belangen van het kind m.i. te 

primeren. Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met het feit dat kind tot de leeftijd van 22 

jaar zelf nog een vordering tot betwisting kan instellen, althans naar Belgisch recht (art. 318, § 2 BW). 

                                                           
3850

 Vgl. B. HEIDERHOFF, “Die Vaterschaftsklärung und ihre Folgen – von der Vaterschaftsanfechtung zur 
Vaterschaftsbeendigung?”, FamRZ 2010, (8) 13. 
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In ieder geval moet ook het besluitvormingsproces voldoen aan de vereisten van art. 8 EVRM, zodat 

alle belanghebbenden hun wensen en belangen hebben kunnen verdedigen. Ook het kind dient de 

gelegenheid te hebben gekregen om zijn mening te uiten en aan deze mening dient passend belang 

in overeenstemming met diens leeftijd en maturiteit gehecht te worden.  

 

Opnieuw heeft deze vaststelling naar Belgisch recht tot gevolg dat bezit van staat geen absolute 

grond tot niet-ontvankelijkheid van de vordering mag vormen. In alle gevallen moet er een 

belangenafweging plaatsvinden. Het bezit van staat is dan ook geen geschikt middel om het doel te 

bereiken. Beter lijkt het m.i. te bepalen dat ingeval de biologische en sociale werkelijkheid strijdig zijn 

met de juridische werkelijkheid en de rechter vaststelt dat niet alle belangen en wensen in het geding 

gelijklopend zijn, hij de belangen van alle betrokkenen afweegt tegenover elkaar.  

 

Het verstrijken van de vervaltermijnen, voor zover deze er niet toe leiden dat de verzoeker geen 

effectieve kans had om diens afstammingsband te betwisten, mag m.i. wel op absolute wijze de 

betwisting verhinderen in het belang van het kind bij de stabiliteit in familierechtelijke betrekkingen. 

Van vrijwillig en doelbewust opgenomen ouderlijke verantwoordelijkheden kan niet vrijblijvend 

afstand gedaan worden en dit in het belang van het kind.  

 

1241. Het wettige doel van de rechtszekerheid dient zowel het algemene belang als de individuele 

belangen. Maatregelen die dit doel beogen zijn het bezit van staat en de (verval)termijnen. In elk 

geval mogen deze maatregelen er niet toe leiden dat de betrokkene geen kans heeft gehad om het 

recht op eerbiediging van diens privéleven te laten gelden. Voorts is de houding van de betrokkene 

doorslaggevend. Heeft hij de gelegenheid gehad om een betwistingsvordering in te stellen, maar 

nagelaten om dat te doen, dan mag de rechtszekerheid verhinderen dat hij om de eerbiediging van 

diens recht op privéleven verzoekt. Om die reden worden vervaltermijnen met een flexibel 

beginpunt die rekening houden met de daadwerkelijke kennisname van het biologisch (niet-) 

ouderschap of gronden daartoe, niet strijdig geacht met het EVRM. Hetzelfde geldt voor het geval er 

een heropening omwille van deze kennisname mogelijk wordt gemaakt na het verstrijken van de 

vervaltermijn.  

 

De exceptie van het bezit van staat is ook in dit geval niet evenredig tot het doel. De vervaltermijnen 

met een flexibel startpunt dat rekening houdt met de kennisname van het (niet-) biologische 

ouderschap zijn daarentegen wel een geschikte en evenredige maatregel om het beoogde doel te 

bereiken, op voorwaarde dat de duur van de termijn voldoende lang is om de betrokkene in staat te 

stellen diens recht op eerbiediging van het privéleven te doen gelden en deze ten vroegste beginnen 

te lopen vanaf het tijdstip waarop de betwiste afstammingsband werd vastgesteld. Merk op dat deze 

grond tot verhindering van een betwisting ook na de meerderjarigheid van het kind in alle gevallen 

nog opgaat. Er geldt daarbij slechts één uitzondering, nl. ingeval de biologische en sociale 

werkelijkheid strijdig is met de juridische werkelijkheid en alle belangen en wensen in het geding 

gelijklopend zijn, dan lijkt ook deze hinderpaal een maatregel te zijn die niet evenredig is tot het doel 

dat wordt beoogd.  

 

2. Titularissen 
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1242. De kring van titularissen van een vordering tot vaststelling en betwisting mag beperkt 

worden tot diegenen wier recht op eerbiediging van het gezins- en familieleven of privéleven in het 

geding is.  

 

1243. Gelet op het belang van het minderjarige kind dient de biologische ouder die het ouderschap 

opeist na een geslaagde afstammingsbetwisting ook juridisch tot ouder aangewezen te worden. In 

vrijwel alle bestudeerde rechtsstelsels die aan de biologische ouder een vorderingsrecht toekennen, 

is dit het geval. Zoals aangegeven, is ouderschap geen vrijblijvend gegeven waarover beschikt mag 

worden naar goeddunken. Een betwistingsvordering instellen louter om diens eigen biologisch 

ouderschap vastgesteld te zien zonder meer getuigt van weinig verantwoordelijk gedrag. Dit zou het 

kind verheffen tot een object dat in de handel is. Het kind heeft personen die verantwoordelijkheden 

opnemen nodig. Het verlies van een afstammingsband wordt dan ook in beginsel als strijdig met 

diens belang geacht, tenzij het tegelijk een nieuwe afstammingsband verkrijgt met iemand met wie 

het wèl een affectieve zorgrelatie kan opbouwen.  

 

3. Grondslagen 

 

1244. Als grondslag tot betwisting geldt, bij afwezigheid van een band van gezins- en familieleven 

die elke vorm van betwisting onmogelijk maakt, de afwezigheid van een biologische band. Dit laatste 

raakt het privéleven van alle betrokkenen (verbreking van juridische relaties). Als de vastgestelde 

biologische en sociale werkelijkheid strijdig is met de juridische werkelijkheid zonder dat dit enig 

belang dient of tot voordeel van iemand strekt, moet de vordering tot betwisting in alle gevallen 

ingewilligd worden. Zijn niet alle belangen gelijklopend, dan moet er een belangenafweging 

plaatsvinden. Bij minderjarige kinderen dient inzonderheid rekening gehouden te worden met het 

beginsel van het belang bij de stabiliteit in familierechtelijke betrekkingen en het belang dat het 

heeft bij een vastgestelde afstammingsband. Bij (oudere minderjarige of) meerderjarige kinderen 

dient rekening gehouden te worden met het vitale belang van het kind bij kennis over diens afkomst 

en inzonderheid de identiteit van zijn biologische ouders.  

 

C. Gelijkslachtige relaties? 

 

1245. Zoals hoger aangegeven, kunnen er naar Belgisch recht ook banden van gezins- en 

familieleven ontstaan ingeval het kind geboren wordt uit een gelijkslachtige relatie. Dit is naar 

Belgisch recht ook een beschermingswaardige relatie. Het gelijkheidsbeginsel gebiedt dat kinderen 

geboren uit dergelijke relatie op gelijkwaardige wijze moeten kunnen genieten van het recht op 

eerbiediging van het privé-, gezins- en familieleven.3851 Dit impliceert o.a. dat banden van gezins- en 

familieleven vanaf het tijdstip van de geboorte of zo snel als mogelijk daarna juridisch verankerd 

moeten kunnen worden.  

 

                                                           
3851 Vgl. Raad van Europa, Comité van Ministers, Aanbeveling No CM/Rec(2010)5 betreffende maatregelen voor het 

bestrijden van discriminatie op grond van seksuele geaardheid of genderidentiteit van 31 maart 2010, §§ 24-25. Luidens § 
24 moet, ingeval de nationale wetgeving de registratie van gelijkslachtige partnerschappen toelaat, de Staat verzekeren dat 
hun juridische status en hun rechten en verplichtingen gelijkwaardig zijn aan deze van heteroseksuele paren die zich in een 
vergelijkbare situatie bevinden.  



807 
 

1246. Een belangrijk objectief onderscheid met ongelijkslachtige relaties is evenwel dat het kind 

nooit een genetische band (zelfs niet in abstracto) kan hebben met beide volwassenen. Het kind zal 

altijd geconfronteerd worden met vraagstukken over zijn identiteit. Afhankelijk van diens behoeften 

kan het recht op eerbiediging van het privéleven vereisen dat het kind een aantal gegevens over zijn 

ontstaansgeschiedenis tot zelfs de identiteit van een van zijn genetische ouders die niet betrokken 

was bij het ouderschapsproject verkrijgt.3852 Op de Staat rust dus de plicht om, voor zover materieel 

mogelijk, de gegevens van deze genetische ouder te bewaren (art. 7 - 8 IVRK). Naar Belgisch recht 

kan dit actueel enkel verzekerd worden ingeval het gelijkslachtige paar een beroep doet op medisch 

begeleide voortplanting met tussenkomst van een fertiliteitscentrum. Op het fertiliteitscentrum rust 

de plicht om een aantal gegevens van de genetische ouders te registreren. Bovendien bepaalt de 

MBV-wet dat het fertiliteitscentrum eerlijke informatie moet verstrekken over de medisch begeleide 

voortplanting en het paar psychologische begeleiding moet bieden voor en tijdens het medisch 

begeleide voortplantingsproces (art. 6 MBV-wet). Dit omvat m.i. ook de voorbereiding op 

vraagstukken inzake identiteit zoals tevens het geval is bij de voorbereiding van een adoptie. Het 

argument dat het recht op identiteit verhindert dat een kind van rechtswege een afstammingsband 

verkrijgt t.a.v. beide partners ingeval het geboren wordt uit een gelijkslachtige relatie3853 gaat om die 

reden in dit geval niet op. Evenmin is aangetoond dat de psyche van het kind maar ten volle wordt 

ontwikkeld indien de biologische werkelijkheid correct wordt weergegeven.3854 Dat argument geldt 

overigens ook tegen de adoptie door paren van gelijk geslacht, hoewel dat blijkbaar als minder 

problematisch wordt aangevoeld. 

 

Voorts bestaat er ook nog een ander belangrijk objectief onderscheid met ongelijkslachtige paren. Er 

is voor de verwekking van een kind (alsnog3855) de tussenkomst van een derde vereist waardoor in 

alle gevallen de vraag naar de rol van deze derde rijst.3856 Naar Belgisch recht wordt deze rol enkel op 

rechtszekere wijze nog vóór de verwekking vastgesteld ingeval het paar een beroep doet op medisch 

begeleide voortplanting met tussenkomst van een fertiliteitscentrum. Nog vóór de verwekking is 

duidelijk wie de ‘wensouders’ zijn en wie de ‘donor’ van gameten. Alle betrokkenen sluiten een 

overeenkomst met het fertiliteitscentrum. De rechtsgevolgen van die keuze worden duidelijk 

uiteengezet. Het argument dat noodzakelijk voorbij wordt gegaan aan de rechten van de verwekker 

die er in de feiten steeds is3857, gaat m.i. in voornoemde situatie evenmin op.  

 

1247. Om al die redenen kan er een model zoals bestaat in het Engelse en Zweedse recht worden 

verdedigd waarbij binnen het kader van medisch begeleide voortplanting afstammingsbanden bij 

toepassing van de gewone regels inzake afstamming gevestigd kunnen worden. Daarbuiten kan het 

recht op identiteit niet gegarandeerd worden en rijzen er ernstige vragen omtrent de rol van de 

genetische vader. De eerbiediging van de rechten van de genetische ouders vereist een toets aan het 

                                                           
3852

 Vgl. M. VONK, “Children and their parents. A comparative study of the legal position of children with regard to their 
intentional and biological parents in English and Dutch law” in European Family Law Series nr. 20, Antwerpen, Intersentia, 
2007, 273. 
3853

 Zie in die zin: A. HUYGENS, “Persoonlijk gezag over minderjarige kinderen: quo vadis?”, TBBR 2006, (567) 574, nr. 17. 
3854

 In die zin: J.-L. RENCHON, “Parenté sociale et adoption homosexuelle. Quel choix politique?”, JT 2005, 130, nrs. 22 e.v. 
3855

 Gelet op de vooruitgang in de medische wereld is het naar de toekomst toe niet uitgesloten dat andere technieken 
worden ontwikkeld dan wel toegelaten (bv. kloneren).  
3856

 Vgl. M. VONK, “Children and their parents. A comparative study of the legal position of children with regard to their 
intentional and biological parents in English and Dutch law” in European Family Law Series nr. 20, Antwerpen, Intersentia, 
2007, 273. 
3857

 A. HUYGENS, “Persoonlijk gezag over minderjarige kinderen: quo vadis?”, TBBR 2006, (567) 574, nr. 17. 
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subsidiariteitsbeginsel en een beoordeling in concreto van het belang van het kind. Om die reden is 

buiten het voornoemde kader van medisch begeleide voortplanting de (stiefouder)adoptie de 

geschikte rechtsfiguur om alsnog bestaande banden van gezins- en familieleven juridisch te 

verankeren. Ingeval het kind geboren wordt uit een gelijkslachtige relatie die gezins- en familieleven 

uitmaakt, kan naar Nederlands model overwogen worden om een versnelde adoptieprocedure3858 in 

te voeren.  

 

Voorwaarde voor de analoge toepassing van de gewone regels inzake afstamming is aldus dat het 

paar een beroep deed op medisch begeleide voortplanting door tussenkomst van een 

fertiliteitscentrum in België. Opdat met deze situatie op rechtszekere wijze rekening gehouden kan 

worden, kan de wet het beste bepalen dat een voor eensluidend verklaard uittreksel van de 

overeenkomst inzake MBV en de bevestiging van de uitvoering ervan door het fertiliteitscentrum 

naar de ambtenaar van de burgerlijke stand die bevoegd is om de geboorteakte op te maken, 

gezonden moet worden. 

 

Wordt het kind bij toepassing van MBV geboren tijdens een relatie die voldoet aan hoger 

aangehaalde voorwaarden (Supra, nr. 1214 e.v.), dan moet het van rechtswege een 

afstammingsband verkrijgen t.a.v. beide gelijkslachtige partners. In de andere gevallen, moet de 

meemoeder t.a.v. het kind onder dezelfde voorwaarden als die gelden voor de wensvader een 

afstammingsband kunnen verkrijgen (zie Infra, nr. 1248 e.v.). De biologische band moet in dat geval 

als grondslag vervangen worden door het wensouderschap, zoals uitgedrukt in de oorspronkelijke 

(geregistreerde) overeenkomst met het fertiliteitscentrum. Ook tegen de wil van de meemoeder in 

moet een afstammingsband vastgesteld kunnen worden op grond van de 

procreatieverantwoordelijkheid en dus de primaire verantwoordelijkheid als ouder. Het besluit om 

samen een kind te verwekken en verantwoordelijkheden hiervoor op te nemen, kan geen vrijblijvend 

engagement met zich meebrengen. 

 

De donor weet op het tijdstip van de aflevering van zijn gameten dat hij geen primaire rol te spelen 

heeft in het leven van het aldus te verwekken kind. Voor de anonieme donor is duidelijk dat deze 

geen verantwoordelijkheid opneemt en wil opnemen. Anders is het geval waarin de donor een 

bekende is. Vast staat dat hij op grond van zijn genetisch ouderschap geen aanspraak kan maken op 

juridisch ouderschap. Dat wordt ook duidelijk gemaakt bij de ondertekening van de overeenkomst 

inzake donorschap met het fertiliteitscentrum. Er geldt geen vermoeden van (potentieel) gezins- en 

familieleven. De enige grond waarop de donor aanspraak kan maken op juridisch ouderschap is door 

de latere ontwikkeling van gezins- en familieleven, hetgeen noodzakelijkerwijze afhangt van de 

houding van de moeder en diens partner. De wensouder die niet de moeder is, heeft in ieder geval 

dezelfde rechten als een biologische vader. De vaststelling van een afstammingsband met de 

meemoeder primeert. De bekende donor met family life kan op grond van art. 375bis BW steeds een 

omgangsrecht verkrijgen met het kind. De uitoefening ervan mag evenwel niet strijdig zijn met het 

belang van het kind.  

 

Afdeling 4. Quid bij medisch begeleide voortplanting?  

 

                                                           
3858

 Dit impliceert o.a. dat de adoptie reeds vóór de geboorte kan verzocht worden, de adoptieuitspraak terugwerkende 
kracht heeft tot op tijdstip van geboorte en het vereiste van duurzame en affectieve samenwoning komt te vervallen.  
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§ 1. De impact van medisch begeleide voortplanting 

 

1248. Medisch begeleide voortplanting kan de wil tot het opnemen van verantwoordelijkheden 

t.a.v. een bepaald kind beïnvloeden. Dit is het geval bij heterologe medisch begeleide voortplanting 

en bij draagmoederschap. De toepassing van MBV vergt een uitdrukkelijke keuze.  

 

1249. In de bestudeerde rechtsstelsels bestaat er een (meestal onvolmaakt) verband tussen de 

toelaatbaarheid van medisch begeleide voortplanting en de rechtsgevolgen die daaraan gehecht 

worden. Uit de zaak-X, Y en Z blijkt dat gezins- en familieleven in geval van medisch begeleide 

voortplanting ook kan ontstaan t.a.v. een wensouder. Voor de rechtsgevolgen die daaraan 

verbonden worden, beschikt de Staat over een ruime beoordelingsmarge. Het mag in ieder geval 

geen onevenredige nadelen veroorzaken voor het kind.  

 

Vast staat dat ingeval een Staat het gebruik van MBV toelaat of zelfs stimuleert, zij niet de 

rechtsgevolgen zonder meer mag negeren. Dit zou strijdig zijn met het belang van het kind en het 

gelijkheidsbeginsel.  

 

1250. Door toe te laten dat over genetisch materiaal beschikt wordt, geeft de Staat impliciet doch 

zeker aan dat de primaire verantwoordelijkheid van de genetische ouder overgedragen kan worden 

op die van de wensouder die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de verwekking.3859  

 

De Belgische wetgever vervangt dan ook terecht binnen het kader van de georganiseerde MBV 

uitgevoerd in een fertiliteitscentrum de grondslag van de biologische band door die van het 

wensouderschap. Dit laatste impliceert dat de wensvader die de overeenkomst van MBV mede 

ondertekende, op gelijke voet geplaatst wordt met de biologische vader. De donor die de biologische 

vader is, wordt door de wet gelijkgesteld met een derde. Daarbij moet wel rekening gehouden 

worden met het recht op identiteit van het kind en de toegang tot de gegevens van die donor.  

 

1251. De vraag rijst of de doelbewuste wil om een kind te verwekken niet automatisch moet leiden 

tot juridisch ouderschap over het aldus verwekte kind. In meerdere rechtsstelsels wordt de vraag 

opgeworpen of, ingeval MBV uitgevoerd wordt binnen een al dan niet georganiseerd kader, de 

vastgelegde wil niet tot een soort automatische (of gedwongen) erkenning of adoptie moet leiden 

ingeval deze werd volgehouden tot na de daad van verwekking. Naar Belgisch recht zou dit kunnen 

impliceren dat het fertiliteitscentrum de ambtenaar van de burgerlijke stand, na de uitvoering van 

MBV, op de hoogte brengt van het wensouderschap en dat deze laatste dit vervolgens ambtshalve 

opneemt in een erkenningsakte, althans wat de wensvader betreft.   

 

Ik heb dit reeds eerder de lege ferenda bepleit.3860 Vastgesteld moet worden dat aan de wensvader 

alsdan een sterkere rechtspositie verleend wordt dan aan de biologische vader in het kader van een 

                                                           
3859

 Vgl. in het Duitse recht bv. ‘Verantwortungskonstanz’; in het Franse recht: art. 311-20, vierde en vijfde lid C.Civ. dat het 
wenspaar verplicht door toe te stemmen met de behandeling het kind te erkennen op straffe van schadevergoeding en 
gerechtelijke vaststelling; in het Nederlandse recht wordt het onderscheid zelfs terminologisch gemaakt: ‘verwekker’ of 
‘instemmende levensgezel’ is diegene die verantwoordelijk is voor de verwekking. De donor is de biologische vader, maar 
geen verwekker; Vgl. beginsel 10 White paper 2006, 15, nr. 39.   
3860

 Zie T. WUYTS, “Afstamming na medisch begeleide voortplanting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN 
(eds.), De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (289) 327, nr. 548. 
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natuurlijke voortplanting. Uit de uitdrukkelijke wilsuiting van een wenspaar kan m.i. echter met 

voldoende zekerheid potentieel gezins- en familieleven vastgesteld worden eens het kind verwekt 

werd. De aard van de relatie waaruit het kind voortsproot, is voldoende duidelijk vastgesteld. Dat 

rechtvaardigt dat de juridische verankering van rechtswege gebeurt, althans voor zover de MBV 

gebeurt binnen een door de wet geregeld kader en dus met tussenkomst van een fertiliteitscentrum. 

Daarbuiten kan dit m.i. geen onderscheid in behandeling rechtvaardigen. Onduidelijk is alsdan wat de 

rol is van de genetische vader. Er kan bovendien ook discussie bestaan omtrent de wil. Het lijkt dan 

ook in het belang van het kind om medisch begeleide voortplanting uitsluitend te laten verlopen 

binnen een wettelijk kader en met tussenkomst van een derde (fertiliteitscentrum, arts) die de 

(volgehouden) wil vaststelt en doorgeeft aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.  

 

§ 2. Het draagmoederschap 

 

1252. Een ander vraagstuk houdt verband met de gevolgen van het draagmoederschap op de 

juridische verankering van ouderschap. Naar Belgisch recht is het draagmoederschap niet verboden 

en wordt het door sommige fertiliteitscentra zelfs toegepast. De wetgeving betreffende de 

afstamming houdt echter geen rekening met dit fenomeen. Eerder heb ik om die reden al gepleit dat 

het draagmoederschap ofwel verboden wordt ofwel wettelijk omkaderd wordt.3861 De 

rechtsonzekere situatie die actueel bestaat is strijdig met het belang van het kind, het recht op 

eerbied voor diens privé-, gezins- en familieleven en het gelijkheidsbeginsel. Het is m.i. ook strijdig 

met het recht op eerbiediging van het privéleven van alle betrokkenen. Niemand haalt hier voordeel 

uit; minstens leiden de bestaande struikelblokken tot onevenredige nadelen voor alle betrokkenen, 

hetgeen strijdig is met de Kroon-rechtspraak.  

 

Het weze daarbij opgemerkt dat het EHRM zijn rechtspraak na de zaak-Marckx heeft verfijnd door 

aan te geven dat er situaties kunnen bestaan waar een moeder geen - zelfs potentieel - gezins- en 

familieleven heeft met het kind. Dit is inzonderheid het geval wanneer de moeder op het tijdstip van 

geboorte het kind heeft achtergelaten (vondeling, anonieme bevalling of bevalling in discretie) of 

afgestaan heeft ter adoptie. Er rust in die situaties geen verplichting om de banden tussen moeder 

en kind juridisch te verankeren en te beschermen vanuit het perspectief van de bescherming van het 

gezins- en familieleven. Dergelijke situatie raakt wel in ieder geval het privéleven van alle 

betrokkenen.  

 

1253. In het Belgische recht wordt de bio-fysiologische moeder steeds tot juridische moeder 

aangewezen. Dit is ook het geval in alle andere bestudeerde rechtsstelsels. Vastgesteld kan ook 

worden dat steeds meer wensouders een beroep doen op draagmoeders in een land waar het 

draagmoederschap wettelijk werd omkaderd en erkend.3862 Vervolgens pogen deze wensouders in de 

bestudeerde rechtsstelsels hun ouderschap te laten registreren en botsen daarbij op allerhande 

                                                           
3861

 Zie T. WUYTS, “Afstamming na medisch begeleide voortplanting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN 
(eds.), De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (289), nr. 604; Vgl. White paper 2006, nr. 
13, 7-8 alwaar wordt aangegeven dat Staten die draagmoederschap toelaten in de gevallen bepaald in de wet, in hun 
nationaal recht procedures moeten voorzien, onder toezicht van een bevoegde overheid, om te verzekeren dat het belang 
van het kind in acht wordt genomen op het tijdstip van de overdracht van het juridische ouders van de draagmoeder naar 
de nieuwe juridische moeder.  
3862

 Zie o.a. ook G. VERSCHELDEN, “Nood aan een familierechtelijk statuut voor draagmoederschap in België, met aandacht 
voor grensoverschrijdende aspecten”, T.Fam. 2010, (69) 69. 



811 
 

beperkingen. Creatieve rechtspraak tracht deze (onbillijke) gevolgen alsdan toch nog enigszins te 

corrigeren. Vaak ontstaan echter hinkende rechtsverhoudingen hetgeen uiteraard strijdig is met het 

belang van alle betrokkenen.3863 Deze vaststelling op zich rechtvaardigt m.i. niet dat er 

rechtsgevolgen aan het draagmoederschap gehecht moeten worden3864, maar het is een factor naast 

alle andere opgesomde factoren die de noodzaak van een wettelijke omkadering beklemtonen.  

 

1254. Naar Belgisch recht kan de wensmoeder enkel de juridische moeder worden na het kind te 

hebben geadopteerd. De adoptie wordt, in tegenstelling tot Frankrijk, steeds meer beoordeeld op 

zichzelf ongeacht of ze ter uitvoering van een draagmoederschapsovereenkomst wordt gevraagd. 

Voorts is een adoptie vereist zelfs ingeval de wensmoeder ook de eicel heeft geleverd. Enkele 

auteurs3865 zijn het daar evenwel niet mee eens. Volgens hen kan de genetische moeder een 

vordering tot betwisting van het moederschap van de draagmoeder inleiden voor zover deze geen 

deugdelijk bezit van staat heeft en oordeelt de rechter alsdan welk moederschap primeert. Wel 

wordt aangegeven dat de wetgever in 2007 nagelaten heeft te bepalen welk moederschap moet 

primeren. Langs vaderszijde is het daarentegen minder moeilijk en kan in vele gevallen3866 een 

oplossing gezocht worden bij toepassing van de gewone regels inzake afstamming. Heeft de 

wensvader een afstammingsband met het kind kunnen vestigen, dan kan de wensmoeder een 

afstammingsband vestigen door middel van een stiefouderadoptie.  

 

Hinderpalen zijn vooral ingegeven om te voorkomen dat een kind verheven zou worden tot object en 

de onduidelijkheid die bestaat omtrent de (potentiële) banden van gezins- en familieleven die 

ontstaan zijn tussen de draagmoeder en het kind. Ook dient rekening gehouden te worden met het 

recht op identiteit van het kind.  

 

Draagmoederschap mag om die reden nooit commercieel worden. Voorts moet draagmoederschap 

binnen een georganiseerd kader uitgevoerd worden waarbij de rechten van het kind op identiteit 

geëerbiedigd worden en de band die tussen de draagmoeder en het kind op het tijdstip van geboorte 

in concreto onderzocht wordt. De draagmoeder moet, net als bij adoptie, een inkeerrecht3867 hebben 

tot twee maanden na de geboorte.3868  

 

Ten slotte mag het draagmoederschap, net als elke andere vorm van medisch begeleide 

voortplanting, geen vrijblijvendheid meebrengen voor de wensouders die uiteindelijk 

verantwoordelijk zijn voor de verwekking van het kind. Het is in het belang van het kind dat het zo 

                                                           
3863

 In die zin: G. VERSCHELDEN, “Nood aan een familierechtelijk statuut voor draagmoederschap in België, met aandacht 
voor grensoverschrijdende aspecten”, T.Fam. 2010, (69) 70. 
3864

 Vgl. met het ontstaan van een voldongen feit door na draagmoederschap bezit van staat trachten tot stand te brengen: 
J. HAUSER, “Chronique. Personnes et droits de la famille”, RTD civ. 2010, (75) 96-97; Het kan inderdaad niet de bedoeling 
zijn om forumshopping te stimuleren. Het enige belang dat daarmee wordt gediend is dat van de wensouders: vgl. J. 
HAUSER, “Chronique. Personnes et droits de la famille”, RTD civ. 2010, (295) 317-318.  
3865

 N. MASSAGER, “La filiation” in A.-C. VAN GYSEL (ed.), Précis de droit de la famille, Brussel, Bruylant, 2009, (378) 409-410 
en 422; J. SOSSON, “Le droit de la filiation nouveau est arrivé!” in Droit de la famille, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, 
(101) 124-125. 
3866

 Problemen rijzen daar (vooral) ingeval de draagmoeder gehuwd is op tijdstip van de geboorte omdat alsdan in de 
meeste gevallen de vaderschapsregel uitwerking heeft.  
3867

 Vgl. H. JACOBS, “Draagmoederschap”, T.Fam. 2009, (41) 42. 
3868

 Vgl. 15, §§ 2 en 4 CAHBI-rapport waarnaar verwezen wordt door de White paper 2006, nr. 13, 7-8. Draagmoederschap 
mag nooit commercieel worden en de draagmoeder kan niet gedwongen worden om het kind af te staan.  
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snel als mogelijk, liefst op het tijdstip van geboorte3869, een afstammingsband heeft t.a.v. personen 

met wie het ook (minstens) een band van potentieel gezins- en familieleven heeft.  

 

1255. De vraag rijst of de genetische band met het kind van een of beide wensouders een vereiste 

moet zijn3870, zoals o.a. in het Engelse recht het geval is?  

 

Afwegingen die daarbij een rol spelen zijn enerzijds de angst die er bestaat om kinderhandel te 

stimuleren, afweging die ook aan de oorsprong ligt om draagmoederschap sowieso niet aan te 

moedigen door de afwezigheid van enig wettelijk kader. Anderzijds wordt in landen waar het 

draagmoederschap toch toegelaten is, gekeken naar de sterkte van de banden met het kind. In die 

optiek is het wensouderschap, aangevuld met het genetische ouderschap, sterker dan het bio-

fysiologische ouderschap op zich. Er bestaat dan ook een element dat de gehechtheid van de ouders 

aan het kind garandeert. Dit wijst er nogmaals op hoe sterk biologische banden een rol spelen bij de 

totstandkoming van gezins- en familieleven. 

 

Het antwoord op deze vraag hangt m.i. samen met de toelaatbaarheid van medisch begeleide 

voortplanting. Naar Belgisch recht kunnen embryo’s gecreëerd met gameten van derden gedoneerd 

worden, zodat geen van beide wensouders een genetische band heeft met het kind. In dat geval 

heeft de wensmoeder wel in alle gevallen een bio-fysiologische band met het kind. Het 

wensouderschap op zich volstaat nooit, zelfs niet ingeval een gelijkslachtig paar een beroep doet op 

medisch begeleide voortplanting. Verdedigd kan worden dat in alle gevallen het wensouderschap 

minstens aangevuld moet worden met hetzij een genetische band hetzij een bio-fysiologische band 

met een van beide wensouders bij gebreke waaraan een adoptieprocedure het meest geschikte 

middel lijkt. In laatstgenoemde situatie is het overigens onduidelijk of het kind verwekt werd door 

middel van medisch begeleide voortplanting en moet er sowieso een beoordeling in concreto 

gebeuren. Ingeval een kind louter op grond van een overeenkomst (wilsovereenstemming) 

toegewezen kan worden aan bepaalde personen, wordt dit kind m.i. verheven tot object en staat de 

deur naar kinderhandel wijd open.  

 

1256. Hoe moet het juridische ouderschap in dat geval verankerd worden? Een nuttig model3871 

kan m.i. teruggevonden worden in het Engelse recht. Het Engelse recht laat toe dat de wensouders 

tot juridische ouders aangewezen worden bij parental order. De parental order lijkt sterk op een 

versnelde adoptieprocedure. Het belangrijkste verschil is evenwel dat het belang van het kind een 

onvoldoende rechtvaardiging vormt om over de weigering tot toestemming door de draagmoeder 

                                                           
3869

 Vgl. H. JACOBS, “Draagmoederschap”, T.Fam. 2009, (41) 42. 
3870

 M. VONK maakt een onderscheid tussen drie typen van draagmoederschap al naargelang geen, één of beide 
wensouders een genetische band hebben met het kind: “Children and their parents. A comparative study of the legal 
position of children with regard to their intentional and biological parents in English and Dutch law” in European Family Law 

Series nr. 20, Antwerpen, Intersentia, 2007, 276-277. 
3871

 Voor andere interessante modellen zie ook S.H. SNYDER en M.P. BYRN, “The Use of Prebirth Parentage Orders in 
Surrogacy Proceedings”, Family Law Quaterly 2005, vol. 39, 633-662. Met de prebirth parentage proceeding vragen de 
wensouders nog vóór de geboorte aan de rechtbank hen te verklaren als juridische ouders. In Californië onderzoekt de 
rechtbank de banden van de moeder met het kind en verklaart de wensmoeder die ook genetische moeder is de juridische 
moeder van het kind. In sommige Staten wordt een toelating van de rechtbank geëist alvorens de zwangerschap wordt 
opgestart. Andere Staten kennen dan weer enkel een procedure na de geboorte. In ieder geval is de aanwezigheid van een 
genetische band een belangrijke factor bij de beoordeling. Illinois is dan weer zeer innoverend nu deze Staat reeds in 2004 
geen rechterlijke tussenkomst meer eist. Een uitdrukkelijke prenatale wilsverklaring volstaat op voorwaarde dat aan alle 
wettelijke eisen is voldaan. 
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heen te stappen. Er is ook een controle op de afwezigheid van enige vorm van betaling anders dan 

deze toegelaten door de rechtbank in het belang van het kind.  

 

Naar Belgisch recht kan m.i. ofwel een versnelde3872 adoptieprocedure ofwel een procedure sui 

generis ingevoerd worden, zoals ook door sommige Nederlandse auteurs3873 wordt aanbevolen. Wat 

dit laatste betreft zou eventueel geopteerd kunnen worden voor het model dat wordt aanbevolen bij 

toepassing van medisch begeleide voortplanting. De tussenkomst van een fertiliteitscentrum 

verzekert de genetische band van een van de wensouders met het kind en zorgt ervoor dat nog vóór 

de verwekking de rol van alle betrokkenen verduidelijkt wordt. Bovendien verzekert de tussenkomst 

van een fertiliteitscentrum de nodige psychologische begeleiding tijdens de behandeling en verlaagt 

het de kans op commercieel draagmoederschap.3874 De wensouders kunnen alsdan aangeduid 

worden tot juridische ouders op het tijdstip van geboorte3875 en de draagmoeder heeft het recht om 

binnen twee maanden het kind op te eisen. Deze procedure geniet de voorkeur boven een prenatale 

erkenning3876 of adoptieprocedure ingeval de wensen en belangen op tijdstip van verwekking werden 

vastgesteld en bepaald binnen het georganiseerde kader van medisch begeleide voortplanting. Er 

mag m.i. geen vrijblijvendheid gelden. Het kind heeft er ook belang bij dat het vanaf het tijdstip van 

geboorte een afstammingsband heeft t.a.v. twee personen met wie het (minstens) een potentiële 

band van gezins- en familieleven heeft.  

 

Een regeling zoals de lege lata verdedigd door MASSAGER en SOSSON maken van het 

wensouderschap m.i. te veel een vrijblijvend gegeven. De genetische moeder is immers niet verplicht 

om een betwistingsvordering in te stellen. Dit is strijdig met het belang van het kind. In ieder geval 

volstaat deze regeling m.i. op zich niet. Om definitief uitspraak te doen over welke regeling valt te 

verkiezen is verdergaand wetenschappelijk onderzoek nodig, inzonderheid vanuit specifiek 

rechtsvergelijkend perspectief en omtrent de IPR-aspecten.3877  

 

Afdeling 5. Welke rol voor adoptie? 

 

1257. Aan de rechtsfiguur van adoptie wordt de functie van bijzondere beschermingsmaatregel 

toebedeeld. Zij heeft tot doel een kind een nieuw gezin te geven in het belang van het kind telkens 

het van zijn oorspronkelijke ouders geen verantwoordelijkheden meer te verwachten heeft en er dus 

geen affectieve zorgrelatie meer tot stand kan komen. Bij de beoordeling van een adoptieverzoek 

houdt de rechter, naast de garanties ingebouwd om te voorkomen dat de rechtsfiguur afgewend 

wordt van zijn doel, in concreto rekening met het subsidiariteitsbeginsel en weegt hij alle betrokken 

belangen af. Ingeval de belangen strijdig zijn met elkaar, moet het belang van het kind primeren.  

                                                           
3872

 Bijvoorbeeld door mogelijk te maken dat de adoptieprocedure reeds vóór de geboorte wordt opgestart en de 
uitgesproken adoptie terugwerkt tot op het tijdstip van geboorte.  
3873

 Zie o.a. M. VAN DEN BERG en C. BUISSEN, “Hoogtechnologisch draagmoederschap. De techniek staat voor niets, nu het 
recht nog!”, NJB 2004, (724) 727-728 wat de procedure sui generis betreft, en M. SCHOOTS, J. VAN ARKEL en S. DERMOUT, 
“Wetsaanpassing in verband met draagmoederschap?”, FJR 2004, (189) 193-194 wat de verkorte adoptieprocedure betreft.  
3874

 Vgl. beginsel 15, § 2 en 4 CAHBI ontwerp van aanbeveling. 
3875

 Contra: Beginsel 1 White paper 2006.  
3876

 Zie in die zin: H. JACOBS, “Draagmoederschap”, T.Fam. 2009, (41) 42; Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles in 
Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2

e
 ed., 2010, 611, nr. 647. De auteur pleit er voor 

om de lege ferenda een prenatale erkenning door de wensvader en de wensmoeder mogelijk te maken op voorwaarde dat 
het kind niet teruggegeven moet worden. 
3877

 Vgl. G. VERSCHELDEN, “Nood aan een familierechtelijk statuut voor draagmoederschap in België, met aandacht voor 
grensoverschrijdende aspecten”, T.Fam. 2010, (69) 70. 
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De rechtsfiguur van adoptie is, zoals hoger aangetoond (Supra, nr. 1232), geen geschikt middel om 

oorspronkelijke afstammingsbanden vast te stellen. De procedure kost tijd en geld en kan pas na de 

geboorte opgestart worden. De toepassing van het subsidiariteitsbeginsel en de belangenafweging is 

maar vereist ingeval er met zekerheid primaire opvoedingsverantwoordelijken, nl. ouders, aangeduid 

zijn geworden. In alle andere gevallen werkt ze nodeloos vertragend en belastend en creëert ze 

onnodig rechtsonzekerheid. Het is immers onduidelijk of de adoptie uitgesproken wordt en de 

houding van een van de ouders kan een adoptie verhinderen niettegenstaande eerdere 

andersluidende afspraken. Dit is strijdig met het belang dat het kind heeft bij een vastgestelde 

afstammingsband op het tijdstip van geboorte.  

 

De rechtsfiguur van de adoptie werkt evenmin responsabiliserend. Een adoptieprocedure vereist de 

wil van de kandidaat-adoptanten om een kind als hun kind op te voeden. Adoptie houdt geen 

rekening met het abstracte verband tussen verantwoordelijkheid voor de verwekking en 

verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderhoud van het kind dat ingevolge die 

verwekking is ontstaan.  

 

In vrijwel alle bestudeerde rechtsstelsels is het uitgesloten of onzinnig dat een oorspronkelijke ouder 

zijn eigen kind adopteert of wordt dit slechts zeer uitzonderlijk toegestaan. Dit laatste is o.m. het 

geval in het Engelse recht als techniek om de gevolgen van het moederschap of het huwelijkse 

vaderschap ongedaan te maken. De ouderlijke verantwoordelijkheden van de moeder en de 

huwelijkse vader kunnen in het Engelse recht enkel afgenomen worden door adoptie. Ook dat staat 

echter ter discussie. 

 

1258. Wat een kind geboren binnen een gelijkslachtige relatie betreft zij gewezen op een tendens 

binnen de bestudeerde rechtsstelsels naar aanvaarding van de analoge toepassing van de regels 

inzake afstamming (zie bv. Engeland en Zweden). Het meest terughoudende rechtsstelsel (Frankrijk) 

laat een regeling op het niveau van de uitoefening van het ouderlijk gezag toe. Veel (België en 

Duitsland) bestudeerde rechtsstelsels staan in dat geval de adoptie reeds toe. In het Nederlandse 

rechtsstelsel is zelfs een vereenvoudigde adoptieprocedure ingevoerd. Hetgeen opvalt is dat in de 

beoogde situatie de delegatie van ouderlijk gezag als te weinig erkenning wordt ervaren en de 

adoptie als een oneigenlijke manier wordt aangevoeld. Telkens rijst er - m.i. terecht - kritiek.  

 

1259. Adoptie is dus als rechtsfiguur gericht op de overdracht van ouderschap telkens er van de 

oorspronkelijke ouders geen verantwoordelijkheden of belangstelling te verwachten valt of m.a.w. er 

geen affectieve zorgrelatie (gezins- en familieleven) tot stand zal komen. Vanuit mensenrechtelijk 

perspectief dienen bestaande banden van gezins- en familieleven immers beschermd te worden. De 

hereniging van ouder en kind dient het ultieme doel te zijn. Een inmenging door de overheid kan 

enkel gerechtvaardigd worden door het (allesoverheersende) belang van het kind.  

 

1260. De rechtsfiguur van de adoptie is in dat verband ook geschikt om nieuwe banden van gezins- 

en familieleven juridisch te verankeren, zoals de zaak-Söderback aantoont. Het is om die reden ook 

een geschikte rechtsfiguur om de banden van gezins- en familieleven die tot stand zijn gekomen 

tussen de stiefouder en het stiefkind juridisch te verankeren in zoverre het kind geen gezins- en 

familieleven meer heeft of nooit heeft gehad met de ouder die niet de partner is van de stiefouder. 
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De verbreking of het niet tot stand komen van gezins- en familieleven dient ook uitsluitend aan de 

houding van die ouder zelf te liggen.  

 

1261. Er dient gewezen te worden op een tendens in alle bestudeerde rechtsstelsels dat de 

stiefouderadoptie als een te verregaande maatregel wordt beschouwd om aan de stiefouder een 

opvoedingsrol toe te bedelen. De breuk met de oorspronkelijke familie wordt als strijdig met het 

belang van het kind geoordeeld. Er ontstaan dan ook steeds meer gezagsvormen op het niveau van 

het dragerschap of de uitoefening van het ouderlijk gezag. Het is een omgekeerde tendens als die 

voor kinderen geboren binnen een gelijkslachtige relatie. In ieder geval moet het na adoptie mogelijk 

zijn dat het kind nog contacten onderhoudt met zijn oorspronkelijke familie.  

 

Naar Belgisch recht bestaan er twee vormen van adoptie: de gewone en de volle adoptie. Enkel 

laatstgenoemde vorm van adoptie zorgt voor een volledige breuk met de oorspronkelijke familie. In 

het Belgische recht bestaan op het niveau van de uitoefening van het ouderlijk gezag evenwel geen 

mogelijkheden. De adoptie heeft steeds tot gevolg dat het ouderlijk gezag overgedragen wordt van 

een van de ouders op de stiefouder. Dit “alles-of-niets-beginsel” miskent m.i. dat de aard en 

intensiteit van banden van gezins- en familieleven kunnen verschillen en gezinssituaties waarin 

kinderen opgroeien alsmaar diverser en complexer worden, waardoor het achterhaald is (zie verder 

Infra, nr. 1266). Het paradoxale is dat het Belgische recht als een van de weinige rechtsstelsels dit 

wel erkent op het niveau van de afstamming door een zwakke vorm van adoptie te behouden, nl. de 

gewone adoptie.  

 

Adoptie is aldus een rechtsfiguur die, gelet op de rechtsgevolgen die ze genereert, voor een aantal 

stiefoudersituaties niet tegemoetkomt aan de feitelijke realiteit, en geen oplossing naar 

evenredigheid3878 van de aard en intensiteit van het totstandgekomen gezins- en familieleven biedt. 

De vraag rijst ook of de procedure in die gevallen niet te zwaar is.  

 

Afdeling 6. Het recht op identiteit 

1262. Hoewel het niet onmiddellijk het voorwerp uitmaakt van dit proefschrift, lijkt het m.i. toch 

belangrijk om aan te geven hoe het recht op eerbiediging van het privéleven van het kind en de 

biologische ouder, inzonderheid het recht op eerbied voor de identiteit, gewaarborgd moet worden.  

 

1263. Zoals hoger aangegeven (Supra, nr. 1206) blijft in het voorgestelde model als grondslag voor 

het afstammingsrecht de biologische werkelijkheid gelden. Enkel waar in concreto aangetoond wordt 

dat deze niet samenvalt met het gezins- en familieleven wordt in een afwijking voorzien. Doordat in 

het merendeel van de gevallen de afstammingsband een weerspiegeling blijft vormen van de 

biologische werkelijkheid, wordt het recht op identiteit gegarandeerd door de geboorteakte.  

 

1264. Voor die gevallen waar de biologische werkelijkheid niet samenvalt met het gezins- en 

familieleven, bestaan er drie hypothesen: 

                                                           
3878

 Vgl. H. CASMAN, “Enkele beschouwingen over ouderschap, afstamming en adoptie” in W. DEBEUCKELAERE, J. MEEUSEN 
en H. WILLEKENS (eds.), Met rede ontleed, de rede ontkleed. Opstellen aangeboden aan Fons Heyvaert ter gelegenheid van 

zijn vijfenzestigste verjaardag, Gent, Mys en Breesch, 2002, (117) 121; Vgl. A. HUYGENS, “Persoonlijk gezag over 
minderjarige kinderen: quo vadis?”, TBBR 2006, (567) 577, nr. 24; Vgl. Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles in 
Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2

e
 ed., 2010, nrs. 603, 680, 708 en 753. 



816 
 

1° ofwel werd het kind verwekt door middel van medisch begeleide voortplanting binnen een 

georganiseerd wettelijk kader (MBV-wet) en moet dit wettelijk kader voorzien in de registratie van 

de gegevens van de genetische of bio-fysiologische ouders. Het kind moet, eens het voldoende 

maturiteit heeft en op diens vraag, inzage kunnen krijgen in minstens de niet-identificerende 

gegevens. Om inzage te krijgen in de identificerende gegevens moet de toestemming van de donor 

verkregen worden voor zover deze nog leeft. In geval van weigering moet het kind zich tot de 

rechtbank kunnen wenden. De rechter weegt alsdan het recht op eerbiediging van het privéleven van 

het kind af tegen dat van de donor in een besluitvormingsproces dat alle betrokkenen toelaat hun 

wensen en belangen te uiten.  

2° ofwel werd het kind geadopteerd. De adoptiewetgeving voorziet actueel reeds in een registratie 

van en inzage in de gegevens van de geboorteouders door het adoptiekind of kan de afstamming 

nadien nog vastgesteld worden zonder evenwel de gevolgen van de adoptieve afstamming in te 

perken (art. 350, tweede lid BW); 

3° ofwel werd een afstammingsband vastgesteld overeenkomstig de gewone regels inzake 

afstamming die niet strookt met de biologische werkelijkheid. Er rijzen dan volgende mogelijkheden: 

- Strookt de vastgestelde biologische werkelijkheid en de sociale werkelijkheid evenals alle 

wensen en belangen niet met de juridische werkelijkheid: een vordering tot betwisting en tot 

vaststelling van het biologisch ouderschap kan ingesteld worden;  

- Strookt de biologische werkelijkheid niet met de sociale werkelijkheid: in dat geval moeten 

de bestaande banden van gezins- en familieleven beschermd worden. Eens het kind 

meerderjarig is, kan het binnen de bestaande termijnen zelf een betwistingsvordering en een 

vordering tot vaststelling van het biologische ouderschap instellen;  

- Los van de vaststelling van een afstammingsband, moet het m.i. mogelijk zijn om een 

vordering tot vaststelling van het biologische ouderschap in te stellen.3879 Een voorbeeld 

hiervan is terug te vinden in het Duitse recht. Wel mag deze vordering m.i. onderworpen 

worden aan een aantal beperkingen waaronder de eis van een ‘aanvangsverdacht’. Tevens 

mag de rechter een afweging maken tussen de bescherming van het bestaande gezins- en 

familieleven en het recht op eerbiediging van het privéleven van de eiser alvorens de zaak 

ten gronde te behandelen (zie bv. de zaak-Nylund).  

HOOFDSTUK 2. OUDERLIJK GEZAG: NAAR EEN DYNAMISCH CONCEPT?  

Afdeling 1. Ouderlijk gezag of ouderlijke verantwoordelijkheden? 

1265. De term ‘ouderlijke verantwoordelijkheden’ wordt steeds meer gehanteerd. Er bestaat zelfs 

een Europese en internationale trend om het begrip ‘ouderlijke verantwoordelijkheden’ te 

implementeren in nationale wetgeving en dit vanuit de visie enerzijds dat ouders niet enkel rechten, 

maar ook plichten hebben en anderzijds dat het kind ook rechten heeft. Van al de bestudeerde 

rechtsstelsels is er echter maar één dat reeds de term “ouderlijke verantwoordelijkheden” hanteert, 

nl. Engeland. De andere rechtsstelsels hanteren alsnog de term ‘ouderlijk gezag’ of ‘ouderlijke zorg’ 

(elterliche Sorge). Mijns inziens strookt de term ‘ouderlijke verantwoordelijkheden’ meer met de 

                                                           
3879

 Vgl. F. SWENNEN en S. EGGERMONT, “Koekoekskinderen in het familierecht” in R. BARBAIX, S. EGGERMONT, N. 
GEELHAND en F. SWENNEN (eds.), Koekoekskinderen, Brussel, Larcier, 2009, 36; F. SWENNEN, Het personen- en 

familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 240 met verwijzing naar de zaak-Turnali voor het EHRM. 
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geest van het IVRK. Minderjarige kinderen staan niet onder het ‘gezag’ van hun ouders, maar de zorg 

over deze kinderen behoort tot de ‘verantwoordelijkheid’ van deze ouders. De term 

‘verantwoordelijkheden’ wijst op een dynamische invulling van de bevoegdheden van de ouders. 

Naarmate het kind ouder en rijper wordt, gaat de wijze waarop deze bevoegdheden uitgeoefend 

moeten worden over van leiding in begeleiding. De term ‘verantwoordelijkheid’ geeft ook beter aan 

dat ouders rechten en plichten hebben die zij in het belang van het kind moeten uitoefenen. Het kind 

wordt niet meer bekeken als een ‘object’ maar als een volwaardig ‘subject’. De term 

‘verantwoordelijkheden’ laat verder ook uitschijnen dat het kind een bepaald gedrag kan eisen van 

zijn ouders en dat de tussenkomst van de Staat vereist kan zijn indien ouders deze 

verantwoordelijkheid niet naar behoren vervullen.3880  

 

Het is voorts een ‘kwalitatieve’ verantwoordelijkheid die in de eerste plaats rust op de ouders. Zodra 

aangenomen wordt dat deze verantwoordelijkheid niet meer in de eerste plaats zou rusten op de 

ouders, moet m.i. de term ‘verantwoordelijkheid over minderjarige kinderen’ gehanteerd worden.  

Afdeling 2. Ouderlijk gezag zonder afstamming 

1266. Het Belgische recht kent enkel ouderlijk gezag toe aan personen met een afstammingsband. 

Bepaalde bevoegdheden van ouderlijk gezag kunnen contractueel overgedragen worden door middel 

van de rechtsfiguur van de pleegvoogdij. Uit de statistieken blijkt echter dat de populariteit van deze 

rechtsfiguur sterk is gedaald. Voorts bestaat nog de precaire rechtsfiguur van de materiële bewaring 

waardoor een derde kan verhinderen dat een kind dat hij gedurende enige tijd opvoedde, 

onmiddellijk terug naar zijn ouders moet. De toepassingsvoorwaarden en rechtsgevolgen van deze 

rechtsfiguur zijn echter niet wettelijk verankerd en zijn onduidelijk. Ten slotte hebben personen met 

een bijzonder affectieve band een recht op persoonlijk contact.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat al deze rechtsfiguren vandaag ontoereikend zijn om het belang van het 

kind bij de continuïteit in de opvoeding en de stabiliteit in het opvoedingsmilieu in alle gevallen te 

garanderen. Dit rechtvaardigt immers een inmenging in het recht op gezins- en familieleven van de 

ouders en dit in het belang van het kind. De absolute aard miskent voorts de feitelijke realiteit die er 

toe geleid heeft dat er (aanvullende) banden van gezins- en familieleven t.a.v. derden tot stand zijn 

gekomen die weliswaar anders zijn qua aard en intensiteit. Het Grondwettelijk Hof3881 oordeelde dat 

de wetgever moet voorzien in de mogelijkheid om ouderlijk gezag toe te kennen aan personen die 

een affectieve zorgrelatie hebben met het kind, maar er geen afstammingsband mee kunnen 

vestigen.3882  

 

In alle bestudeerde rechtststelsels, behalve het Belgische, kunnen derden ouderlijk gezag verkrijgen 

zonder een afstammingsband te hebben met het kind.  

 

                                                           
3880

 Vgl. D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, Antwerpen, 
Intersentia, 2003, 503-508. 
3881

 Arbitragehof 8 oktober 2003, nr. 134/2003, EJ 2003, 134, noot P. SENAEVE; BS 19 januari 2004; RW 2003-04, 1016, noot 

T. ROBERT en noot V. VERLINDEN, TJK 2004, 39, noot T. ROBERT en Rev.trim.dr.fam. 2004, noot J.-L. RENCHON. 
3882

 Vgl. Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles in Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, 
Larcier, 2

e
 ed., 2010, nr. 753. De auteur is van oordeel dat het openbreken van het ouderlijk gezag naar stiefouders een 

‘must’ is geworden na het genoemde arrest van het Grondwettelijk Hof.  
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Om die reden werd geopteerd voor een gecorrigeerd monistisch of gemengd dualistisch model 

(Supra, nr. 1201). Het ouderlijk gezag kan niet uitsluitend op basis van een afstammingsband 

verkregen worden. Een aanvullende grondslag is ook hier gezins- en familieleven ontstaan na de 

geboorte. De beoordeling gebeurt op basis van dezelfde criteria. De persoonlijke nauwe band tussen 

kind en derde is van belang. Factoren die daarbij aldus een rol spelen zijn de aangetoonde 

belangstelling en de daadwerkelijk opgenomen verantwoordelijkheden.  

 

De aard en intensiteit van deze persoonlijke nauwe band verschilt evenwel van de persoonlijke 

nauwe band die zich t.a.v. een ouder ontwikkelt, hetgeen ook vertolkt moet worden in de 

rechtsgevolgen.  

 

Telkens dient rekening gehouden te worden met alle wensen en belangen in het geding. Bij het 

treffen van een beslissing moet aandacht besteed worden aan het besluitvormingsproces. Het 

minderjarige kind dient de mogelijkheid te hebben om zijn mening te uiten. Met deze mening moet 

op passende wijze rekening gehouden worden, gelet op de leeftijd en maturiteit van het kind.  

 

Ten slotte moet in het belang van de rechtszekerheid duidelijk zijn welke bevoegdheden inzake 

ouderlijk gezag aan een derde worden overgedragen. Het systeem van de organisatie van het 

ouderlijk gezag moet ook transparant blijven.3883 

 

1267. De vraag rijst of een derde een gelijkwaardige positie als die van een ouder moet kunnen 

verkrijgen? Deze vraag houdt verband met de keuze van een gecorrigeerd monistisch of gemengd 

dualistisch model. Ingeval de derde een gelijkwaardige positie als die van een ouder kan verkrijgen, 

impliceert dit m.i. een ingreep op het titularisschap. Kan de derde daarentegen geen gelijkwaardige 

positie verkrijgen als een ouder, dan is een ingreep op het niveau van de uitoefening van het 

ouderlijk gezag vereist.  

 

Een antwoord op deze vraag moet op genuanceerde wijze geformuleerd worden. De aard en 

intensiteit van het gezins- en familieleven is m.i. doorslaggevend. Naar Belgisch recht kan op 

volwaardige wijze het totstandgekomen gezins- en familieleven met een derde dat het gezins- en 

familieleven met een ouder volledig vervangt door middel van een adoptie, juridisch verankerd 

worden. Gelet op de fundamentele gevolgen, is adoptie die de subsidiariteitstoets bevat m.i. de 

meest geschikte rechtsfiguur. Het ouderlijk gezag wordt alsdan volledig overgedragen. Blijft de 

oorspronkelijke familie nog een rol spelen, dan is een gewone adoptie het geschikte middel.  

 

In de meeste gevallen zal adoptie evenwel een te verregaande maatregel zijn. Het recht van alle 

bestudeerde rechtsstelsels, evenals alle mensenrechteninstrumenten, beklemtonen steeds meer de 

primaire verantwoordelijkheid van de ouders aangewezen door het afstammingsrecht en het belang 

van het kind om zijn biologische ouders te kennen (identiteitsontwikkeling). Daarenboven zijn de 

feitelijke situaties zo divers en complex dat een systeem dat in abstracto al deze gevallen regelt, 

uitgesloten is. De aard en intensiteit van het gezins- en familieleven moet in concreto bepaald 

kunnen worden. Om die reden lijkt m.i. een rechtsfiguur die op soepele wijze kan ingrijpen op de 

uitoefening van het ouderlijk gezag meer aangewezen.  

                                                           
3883

 Vgl. A. VANDEKERCKHOVE, “Vanuit het Kinderrechtencommissariaat. Zorgouderschap? Meerdere ouderschapsstatuten 
voor één kind?”, TJK 2006, (256) 259. 
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1268. Een andere belangrijke vraag die rijst is of meer dan twee personen gezag moeten kunnen 

verkrijgen over een kind en hoe dit dan uitgeoefend moet worden? Volgens SOSSON3884 zou de 

uitoefening van het ouderlijk gezag door meer dan twee personen in de huidige context van 

gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag een bron van bijkomende conflicten kunnen zijn, en 

zou het de rol van de ouder bij wie het kind niet samenleeft marginaliseren.3885 Het zou daarom 

afbreuk doen aan de rechten van de ouders. Voorts werd ook nog opgeworpen dat een kind niet met 

te veel ouders opgezadeld mag worden; ouderschap mag niet worden gefragmenteerd of 

versnipperd.3886 

 

Volgens beginsel 3:2 van de EU-beginselen kunnen andere personen dan de ouders van het kind 

naast of in de plaats van de ouders de ouderlijke verantwoordelijkheden hebben. Beginsel 3:9 laat 

toe dat de ouderlijke verantwoordelijkheid ook geheel of gedeeltelijk aan een andere persoon dan de 

ouder toegekend wordt. Luidens beginsel 3:17 kan een andere persoon dan een ouder naast of in de 

plaats van de ouders de ouderlijke verantwoordelijkheden ook geheel of gedeeltelijk uitoefenen.3887
 

Wel blijven de ouders luidens beginselen 3:1 en 3:8 drager van ouderlijke verantwoordelijkheden en 

oefenen zij dit in beginsel ook (gezamenlijk) uit. Van alle bestudeerde rechtsstelsels is het Engelse 

recht het enige dat geen beperkingen stelt in het aantal dragers van ouderlijke 

verantwoordelijkheden. In alle andere bestudeerde rechtsstelsels blijft het aantal dragers van 

ouderlijke verantwoordelijkheden steeds beperkt tot twee. Wel is er op het niveau van de 

uitoefening een gedeeltelijke overdracht of gezamenlijke uitoefening met een derde mogelijk.  

 

In de Belgische rechtstraditie komt ouderlijk gezag uitsluitend toe aan maximaal twee personen. Dit 

zijn in beginsel de ouders van het minderjarige kind. Onduidelijk is wat de gevolgen zijn voor de 

uitoefening van het ouderlijk gezag in zijn geheel door meer dan twee personen. Op dit punt is het 

voorliggende doctorale onderzoek niet ingegaan. Evenmin is duidelijk of dit werkelijk tot voordeel 

van het kind strekt. In rechtsstelsels waar de uitoefening van het ouderlijk gezag door meer dan twee 

personen mogelijk is, kunnen alvast geen bijkomende moeilijkheden afgeleid worden. Onderzocht 

moet worden of de invulling3888 van het ouderlijk gezag in die optiek niet bijgestuurd moet worden. 

In het Engelse recht bijvoorbeeld kan afhankelijk van de noodzaak ad hoc om maatregelen verzocht 

worden door een kring van personen die een rol spelen in het leven van het kind (bv. residence order, 

emergency protection order, enz.).3889  
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1269. Afhankelijk van de aard van het gezins- en familieleven kan er een opdeling gemaakt worden 

tussen het pleegouderschap dat in essentie tijdelijk is en een terugkeer naar het ouderlijk gezag 

uitgeoefend door de ouders moet bewerkstelligen, en het stiefouderschap dat in essentie duurzaam 

is en een juridische verankering beoogt van een nieuwe feitelijke situatie. In alle bestudeerde 

rechtsstelsels worden beiden situaties grondig van elkaar onderscheiden. Zorgouders kunnen in 

sommige rechtsstelsels (bv. Nederland en Frankrijk) ook een beroep doen op het statuut uitgewerkt 

voor stiefouders.  

 

Voorts kan opgemerkt worden dat de intensiteit van het gezins- en familieleven afhangt van de mate 

waarin de niet-ouder verantwoordelijkheden heeft opgenomen waarbij de samenleving, de tijdsduur 

en de continuïteit er van belangrijke elementen vormen.  

 

Afdeling 3. Naar een statuut voor pleegouders? 

 

§ 1. Algemeen 

 

1270. Zoals aangegeven (Supra, nr. 1266) vereist de aard en intensiteit van het gezins- en 

familieleven dat bepaalde rechtsgevolgen gehecht worden aan de totstandgekomen banden tussen 

een pleegouder en een pleegkind. Het Comité voor de Rechten van het Kind hekelt het gebrek aan 

omkadering van alternatieve vormen van zorg. In het Belgische recht is er bovendien ook nood aan 

rechtszekerheid in die gevallen.3890  

 

In vrijwel alle bestudeerde rechtsstelsels heeft een pleegzorgsituatie een invloed op de uitoefening 

van het ouderlijk gezag. Daarmee wordt het onderscheid met de ouders die van rechtswege titularis 

zijn van het ouderlijk gezag en meteen ook het subsidiariteitsbeginsel dat in dit soort situaties geldt, 

beklemtoond.  

 

1271. Een pleegzorgsituatie ontstaat doordat de ouders het kind toevertrouwen aan een derde of 

een derde zich om het kind bekommert zonder tegenstand van de ouders. Een pleegzorgsituatie kan 

ook ontstaan doordat de rechtbank het kind plaatst in een pleeggezin, al dan niet tegen de wil in van 

de ouders. Essentieel is dat het kind verblijft bij deze derde (pleegpersoon) of derden (pleeggezin) en 

dat zij de facto ouderlijke verantwoordelijkheden, al dan niet in samenspraak met de ouder(s), 

uitoefenen.  

 

§ 2. Blokkaderecht 

 

1272. In eerste instantie vereist de bescherming van het gezins- en familieleven tussen pleegouder 

en pleegkind dat het pleegkind niet zonder meer uit een omgeving onttrokken kan worden waar het 

is ingenesteld. Voorwaarde is uiteraard dat, gelet op de duur van de pleegzorgsituatie, er de facto 

banden van gezins- en familieleven met de pleegouders zijn ontstaan die qua intensiteit even sterk 

zijn als die ouders normaal met hun kind ontwikkelen. Dit moet in concreto beoordeeld worden. Alle 

betrokken rechten en belangen moeten tegenover elkaar afgewogen worden. Dit vergt een afweging 

van de belangen en het recht op gezins- en familieleven van het kind, diens pleegouders en diens 
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ouders waarbij de rechten en belangen van het kind moeten primeren voor zover deze strijdig zijn 

met andere rechten en belangen.  

 

Zoals ook blijkt uit de rechtspraak van het EHRM heeft het kind belang bij continuïteit in de 

opvoeding en stabiliteit in het opvoedingsmilieu. Een minderjarig kind heeft een overgangsperiode 

nodig om terug te keren naar zijn ouders. Om die reden kennen vrijwel alle bestudeerde 

rechtsstelsels een blokkaderecht toe aan de pleegouders op voorwaarde dat de pleegzorgsituatie 

voldoende lang heeft geduurd. Ook in het Belgische recht bestaat een soortgelijke jurisprudentiële 

rechtsfiguur. Deze rechtsfiguur moet m.i. wettelijk omkaderd worden. Dit ligt in de lijn van het zesde 

beginsel van Aanbeveling R(87)6 van de Raad van Europa. Overeenkomstig het IVRK moet er in dat 

verband een afweging gemaakt worden tussen het beginsel dat het belang van het kind in de eerste 

plaats vereist dat wordt opgevoed door zijn eigen ouders (art. 7.1 en 9.1 IVRK) en het belang van het 

kind bij de continuïteit in de opvoeding (hulpverlening) (art. 20 IVRK). Deze afweging wordt ook 

gemaakt in rechtsstelsels die het blokkaderecht kennen, zoals bijvoorbeeld Duitsland en Nederland.  

 

1273. Voor de beoordeling van het belang van het kind lijkt het aangewezen om naar Engels en 

Frans model een checklist in de wet in te schrijven.  

 

De rechter zou dan in het bijzonder rekening moeten houden met: 

a. de vast te stellen wensen en gevoelens van het betrokken kind in het licht van diens leeftijd 

en maturiteit; 

b. de situatie zoals die bestaat op tijdstip van het verzoek;  

c. de fysieke, emotionele en opvoedkundige behoeften van het kind; 

d. de impact die eender welke wijziging in omstandigheden waarschijnlijk heeft op het kind; 

e. de leeftijd, het geslacht, de achtergrond en elk kenmerk van het kind dat de rechtbank 

relevant acht; 

f. eender welk letsel waaraan het kind leed of riscio loopt te lijden; 

g. hoe bekwaam elk van de ouders en eender ander persoon ten aanzien van wie de rechtbank 

de vraag relevant acht inzake het tegemoetkomen aan de noden van het kind is; 

h. de resultaten van het bevolen (maatschappelijk) onderzoek; 

i. alle mogelijkheden die de rechtbank in de betreffende procedure ter beschikking worden 

gesteld door het BW.  

 

Alle belanghebbenden moeten betrokken worden in het besluitvormingsproces. Ook met ieders 

wensen en belangen moet rekening gehouden worden bij de beslissing. 

 

§ 3. Beslissingsrecht over dagdagelijkse en dringende noodzakelijke handelingen 

 

1274. Voorts kan vastgesteld worden dat telkens een kind door zijn ouders of door de rechtbank bij 

een derde geplaatst wordt, deze derde in beginsel moet instaan voor de dagdagelijkse beslissingen 

over het kind en zelf de dringende en noodzakelijke beslissingen moet kunnen treffen in het belang 

van het kind. De meeste rechtsstelsels gaan er in dezelfde optiek van uit dat de dagdagelijkse 

beslissingen over een kind getroffen worden door de ouder bij wie het kind op dat ogenblik verblijft. 

Dat is ook het geval in het Belgische recht. Bij de rechtsfiguur van de pleegvoogdij wordt zelfs 
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verduidelijkt dat de pleegvoogd het recht van bewaring over het kind uitoefent, voor zover het zijn 

gewone verblijfplaats bij hem heeft (art. 475quater, tweede lid BW).  

 

In het belang van het kind en de rechtszekerheid en in de lijn van beginsel 3 van Aanbeveling R(87)6 

lijkt het m.i. aanbevelingswaard dat de ouder(s) of de pleegouder(s) te allen tijde de rechtbank door 

middel van een eenvoudige procedure moeten kunnen vatten met het verzoek de pleegouder(s) te 

belasten met de uitoefening van het ouderlijk gezag inzake de dagdagelijkse beslissingen en de 

dringende en noodzakelijke beslissingen over het kind namens de ouders. Daarmee samenhangend 

moet er een informatieplicht over deze beslissingen van de pleegouder(s) naar de ouder(s) toe 

bestaan. De ouder(s) moeten het recht krijgen om een beslissing over deze uitoefening bij de 

rechtbank uit te lokken, zoals dit ook het geval is bij de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk 

gezag door niet-samenlevende ouders (art. 374 BW). Naar analogie met het Franse recht kan 

verdedigd worden dat deze overdracht van de uitoefening van het ouderlijk gezag zowel vrijwillig kan 

gebeuren en dus met toelating van de ouder die het ouderlijk gezag uitoefent als gedwongen, m.n. 

ingeval de jeugdrechtbank het kind plaatst in een pleeggezin. Voorts moet de overdracht het belang 

van het kind dienen. Dit laatste moet beoordeeld worden in het licht van de praktische 

noodzakelijkheid. De rechter moet een duur bepalen waarna de maatregel opnieuw geëvalueerd 

wordt. De ouders kunnen de bevoegdheden van de pleegouders niet zonder meer beëindigen. Er is 

m.i. steeds een rechterlijke beslissing vereist waarbij de rechter in voorkomend geval rekening kan 

houden met het blokkaderecht. 

 

1275. Voor de beoordeling van het belang van het kind lijkt het m.i. aangewezen om naar Engels en 

Frans model een checklist in de wet in te schrijven (Supra, nr. 1273).  

 

1276. De keuze om niet van rechtswege deze bevoegdheid toe te kennen zoals de aangehaalde 

aanbeveling suggereert en in het Duitse recht werd geïmplementeerd, houdt verband met de 

rechtszekerheid en de noodzaak om de situatie in concreto te beoordelen. Bij het van rechtswege 

toekennen van voornoemde bevoegdheden inzake ouderlijk gezag rijst steeds de vraag of de 

toepassingsvoorwaarden wel vervuld zijn. Inzonderheid rijzen er vragen omtrent het bestaan van een 

pleegzorgsituatie, de (rechtmatige) totstandkoming ervan en de duur en continuïteit. Dit zijn allemaal 

factoren die in concreto beoordeeld moeten worden en waar een rechterlijke beslissing in het belang 

van de rechtszekerheid uitsluitsel over kan brengen. 

 

1277. De keuze om de bevoegdheden nauwkeurig te beperken tot de dagdagelijkse en dringende 

noodzakelijke beslissingen moet de evenredigheid van de maatregel die ingegeven is door het belang 

van het kind garanderen. De aard en intensiteit van de banden van gezins- en familieleven die bij 

aanvang van de pleegzorgsituatie totstandgekomen zijn, kunnen m.i. geen verdere overdracht 

rechtvaardigen. De pleegzorgsituatie heeft als finaliteit de terugkeer naar de ouders te 

bewerkstelligen en moet aldus voor een zo kort mogelijke duur aanhouden. Er anders over oordelen 

zou in strijd zijn met het recht op eerbiediging van het gezins- en familieleven van de ouders en hen 

ontmoedigen om verantwoordelijkheden over het kind op te nemen, hetgeen in beginsel strijdig is 

met het belang van het kind.  

 

§ 4. Overdracht van ouderlijk gezag 

 



823 
 

1278. Eens een pleegzorgsituatie voldoende lang heeft voortgeduurd zodat er banden van gezins- 

en familieleven t.a.v. de pleegouders zijn ontstaan die qua intensiteit vergelijkbaar zijn met de 

banden die normaal t.a.v. de ouders ontstaan, moeten pleegouders de rechtbank kunnen verzoeken 

verdergaande bevoegdheden inzake ouderlijk gezag aan hen over te dragen voor zover er geen 

vooruitzichten bestaan dat het kind binnen redelijke termijn terug naar diens ouders keert. De 

overdracht moet zowel kunnen met toestemming van beide ouders als gedwongen. De sterkte van 

de banden van gezins- en familieleven met de oorspronkelijke ouders speelt daarbij ook een rol. 

Inzonderheid is van belang de aangetoonde belangstelling en inspanningen van de ouders om het 

kind opnieuw bij hen op te nemen. Van belang is tevens de verstandhouding tussen pleegouders en 

ouders en de uitoefening van het omgangsrecht. Pleegouders mogen in geen geval de opbouw van 

contacten met de oorspronkelijke familie verhinderd hebben. Opnieuw dient voldoende aandacht 

geschonken te worden aan het besluitvormingsproces en moet de overdracht het belang van het 

kind in concreto dienen, hetgeen aan de hand van de checklist onderzocht kan worden.  

 

De duur van de pleegzorgsituatie kan zowel in abstracto als in concreto bepaald worden. Beginsel 5 

van aanbeveling R(87)6 spreekt van een substantiële periode van pleegzorg. In ieder geval kan m.i. 

bepaald worden dat pleegouders ten vroegste één jaar na opname van het minderjarige kind in hun 

gezin een verzoek tot overdracht kunnen indienen.  

 

§ 5. Adoptie 

 

1279. Bestaan er volwaardige banden van gezins- en familieleven die niet enkel qua intensiteit, 

maar ook qua aard gelijkwaardig zijn aan de banden die tussen een ouder en een kind normaal 

bestaan, en wensen de pleegouders ook tot ‘ouder’ aangewezen te worden, dan lijkt m.i. de adoptie 

de meest geschikte maatregel. In alle bestudeerde rechtsstelsels is de adoptie een bijzondere 

instelling van jeugdbescherming die beoogt een kind een nieuw gezin te geven, ook ingeval een 

pleegzorgsituatie voldoende lang heeft voortgeduurd. Merk ook op dat het Comité voor de Rechten 

van het Kind in dat soort situaties aangeeft dat duurzame oplossingen primeren boven tijdelijke 

oplossingen.  

 

§ 6. Omgangsrecht 

 

1280. De vraag rijst of na de beëindiging van een pleegzorgsituatie de pleegouders over een recht 

op persoonlijk contact met hun (gewezen) pleegkind moeten beschikken. De lege lata kunnen zij, bij 

gebrek aan overeenkomst met de ouders, dit vragen op grond van art. 375bis BW. Voorwaarde is dat 

zij een bijzonder affectieve band met het kind kunnen aantonen. In vrijwel alle gevallen waarin de 

pleegouders enige tijd met het pleegkind hebben samengewoond, wordt het bestaan van dergelijke 

band aangenomen, zodat het m.i. niet nodig lijkt om pleegouders op voet van gelijkheid te plaatsen 

met grootouders van wie automatisch wordt aangenomen dat zij een bijzonder affectieve band 

hebben met hun kleinkind. De vordering wordt voorts ingewilligd voor zover dit niet strijdig is met 

het belang van het kind. Ook deze beoordeling in concreto moet m.i. niet afgeschaft worden. Er 

kunnen immers situaties bestaan waarin het in het belang van de integratie van het kind in zijn 

oorspronkelijk milieu noodzakelijk is dat de banden met de pleegouders uitdoven.  
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In vrijwel alle bestudeerde rechtsstelsels kunnen personen met een nauwe persoonlijke betrekking 

met het kind verzoeken om een omgangsrecht. Hieronder worden ook de pleegouders verstaan. Er 

komt in geen enkel bestudeerd rechtsstelsel een bijzondere positie toe aan de pleegouders. Het 

belang van het kind kan vereisen dat er geen omgangsrecht wordt toegekend.  

 

Afdeling 4. Naar een statuut voor stiefouders? 

§ 1. Algemeen 

1281. De aard en intensiteit van de banden van gezins- en familieleven tussen een stiefouder en 

een stiefkind kunnen vereisen dat naar evenredigheid van het bestaan van deze banden 

rechtsgevolgen gegenereerd worden.3891 Vrijwel alle bestudeerde rechtsstelsels erkennen dit. Ook 

het Belgische Grondwettelijk Hof erkent dit. Vast staat dat gelet op het onderscheid in de aard van de 

band, de stiefouder niet op voet van gelijkheid geplaatst moet worden met een ouder. In de 

rechtstraditie van alle bestudeerde rechtsstelsels geniet de uitoefening van het ouderlijk gezag door 

de ouders voorrang.  

 

1282. Op welk niveau moet er een rol toebedeeld worden aan de stiefouder? Dit moet m.i. 

afhangen van de feitelijke omstandigheden, het belang van het kind en de wensen en belangen van 

alle betrokkenen.  

 

Zoals hoger aangegeven kan de persoonlijke nauwe band tussen de stiefouder en het stiefkind van 

die aard en intensiteit zijn dat het de overdracht van het ouderschap kan rechtvaardigen. In dat geval 

is de rechtsfiguur van de adoptie aan te wenden. Desgevallend kan geopteerd worden voor een 

gewone adoptie om het kind toch niet volledig uit zijn oorspronkelijke familie te onttrekken en kan er 

tegelijk nog een omgangsrecht met leden van de oorspronkelijke familie toegekend worden. 

In vele situaties zal deze maatregel evenwel geen evenredige ingreep vormen op de rechten en 

belangen van een van de ouders (en diens familie) en het subsidiariteitsbeginsel aldus schenden. 

Bovendien komt het ook niet tegemoet aan de situaties waarin een stiefouder wel 

verantwoordelijkheden wil opnemen zonder evenwel afstammingsbanden te vestigen. Er is aldus 

nood aan een rechtsfiguur die ingrijpt op het niveau van de uitoefening van het ouderlijk gezag.  

1283. In het licht van het subsidiariteitsbeginsel dient m.i. allereerst een opdeling gemaakt te 

worden al naargelang de aan- of afwezigheid van een tweede ouder die niet de partner is van de 

stiefouder. De tweede ouder kan immers onbekend, vermoedelijk afwezig of reeds overleden zijn. Is 

er wel een tweede ouder, dan rijst de vraag welke rol die ouder, die niet de partner van de stiefouder 

is, speelt in het leven van het kind. Voorts moet er m.i. ook een opdeling gemaakt worden afhankelijk 

van de stabiliteit en het formele karakter van de relatie tussen de stiefouder en een ouder. Dit laatste 

hangt samen met de (voortdurende) wil om gezamenlijk verantwoordelijkheden te dragen voor het 

kind. Deze elementen komen terug in vrijwel alle bestudeerde rechtsstelsels. Ten slotte dient ook 

bepaald te worden welke rol aan de stiefouder toekomt na beëindiging van de relatie met de ouder 
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of na overlijden van deze ouder. Om die reden wordt hierna een opdeling gemaakt tussen tijdens het 

stiefouderschap en na beëindiging ervan. 

 

§ 2. Tijdens het stiefouderschap 

A. Medebeslissingsrecht m.b.t. dagdagelijkse en dringende noodzakelijke handelingen 

1284. Het sluiten van een huwelijk of het aangaan van een wettelijke samenwoning vormen naar 

Belgisch recht een uiting van de wil tot het stichten van een gezin.3892 Dit geldt ongeacht de 

aanwezigheid van kinderen uit een andere relatie. Deze relaties leiden ook automatisch tot banden 

van gezins- en familieleven. Voorts wordt in alle bestudeerde rechtsstelsels vastgesteld dat 

aangenomen kan worden dat een stiefouder de facto verantwoordelijkheden voor de minderjarige 

kinderen van zijn partner opneemt en er belangstelling voor vertoont. Dat is alleszins toch in het 

merendeel van de situaties het geval.  

 

Om al die redenen kan m.i. gepleit worden voor een systeem waarbij de stiefouder na het afsluiten 

van het huwelijk, of na het aangaan van de wettelijke samenwoning door personen tussen wie geen 

absoluut huwelijksbeletsel bestaat, van rechtswege bevoegdheden verkrijgt m.b.t. de uitoefening 

van het ouderlijk gezag. Deze bevoegdheden moeten ontnomen kunnen worden bij rechterlijke 

beslissing ingeval blijkt dat de toekenning ervan strijdig is met het belang van het kind. Een 

gelijkaardig systeem bestaat in Duitsland en Nederland.  

1285. Welke bevoegdheden inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag moet de stiefouder 

verkrijgen? Een belangrijke factor bij de beantwoording van deze vraag is de eerbiediging van het 

subsidiariteitsbeginsel. Het is strijdig met het recht op eerbied voor het gezins- en familieleven van 

een ouder ingeval een Staat een systeem van ouderlijk gezag organiseert dat leidt tot verbreking of 

verzwakking van bestaande banden van gezins- en familieleven. Wel integendeel moet een Staat de 

uitoefening van het ouderlijk gezag door de ouders zelf aanmoedigen. Dat ligt ook in de Belgische 

rechtstraditie. Vanuit die vaststelling kan m.i. het Duitse systeem van het kleine zorgrecht, zoals ook 

voorgesteld door SOSSON3893, worden verdedigd. Ook het Franse recht lijkt de facto dit systeem te 

hanteren. De stiefouder verkrijgt een afgeleid ouderlijk gezag dat toelaat dat hij in naam en voor 

rekening van diens echtgenoot of wettelijk samenwonende partner alle dagdagelijkse handelingen en 

dringende noodzakelijke handelingen m.b.t. het minderjarige kind stelt. Aangezien deze 

bevoegdheden afgeleid zijn uit het ouderlijk gezag uitgeoefend door de echtgenoot of wettelijk 

samenwonende partner en onmiddellijk samenhangen met het verblijf van het kind in het gezin van 

de stiefouder, wordt m.i. nooit geraakt aan de bevoegdheden van de andere ouder. De uitoefening 

                                                           
3892

 Het Grondwettelijk Hof leidt dit af uit de gevolgen die deze rechtsfiguren genereren. In het kader van de wettelijke 
samenwoning wijst het Grondwettelijk Hof in het bijzonder op de verplichting voor de samenwonenden om bij te dragen in 
de lasten van het samenleven naar evenredigheid van hun mogelijkheden, waarbij elke niet-buitensporige schuld 
aangegaan door één van de wettelijk samenwonenden ten behoeve van het samenleven en van de kinderen die door hen 
opgevoed worden de andere samenwonende hoofdelijk verbindt (art. 1477 BW): GwH 28 november 2001, nr. 154/2001, AA 
2001, afl. 5, 1993; AJT 2001-02, afl. 34, 887, noot J. VAN BROECK; AJT 2001-02, 649; BS 12 februari 2002 (uittreksel), 4639; 
JLMB 2002, afl. 3, 136, noot; JT 2002, 82, noot Y. LELEU; RW 2001-02, 949, noot P. SCHOLLEN; Rev.trim.dr.fam. 2002, 304; 
TBBR 2002, afl. 6, 381; TBP 2002 (verkort), afl. 10, 718, noot; TJK 2002, afl. 1, 28, noot M. GYSBERGHS, overweging B.5. 
Soortgelijke bepalingen zijn terug te vinden bij gehuwden (zie art. 221 en 222 BW).  
3893

 J. SOSSON, Beaux-parents, Beaux-enfants. Etude de droit civil comparé, II, Doctoraal proefschrift, Université Catholique 
de Louvain, 30 juni 1995, s.l., nr. 790.  
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van de bevoegdheden door de ouders geniet in elk geval de voorrang. De tussenkomst van de 

stiefouder heeft een louter ondersteunend karakter.  

 

1286. In het Nederlandse recht bestaat er de rechtsfiguur van het van rechtswege gezag van een 

ouder en een niet-ouder ingeval het kind staande een geïnstitutionaliseerde relatie (huwelijk of 

geregistreerd partnerschap) geboren wordt en op voorwaarde dat het kind niet in familierechtelijke 

betrekking staat tot een tweede ouder (art. 1:253sa BW). Dergelijke rechtsfiguur is m.i. misleidend, 

omdat als een kind geboren wordt uit deze relatie, het in beginsel gezins- en familieleven heeft t.a.v. 

beide partners en de juridische verankering van banden van gezins- en familieleven vereist dat er 

volwaardige afstammingsbanden totstandkomen. In het Nederlandse recht lijkt m.i. deze vaststelling 

vooral problematisch ingeval het kind geboren werd uit een geregistreerd partnerschap, omdat 

alsdan de (mannelijke) geregistreerde partner het kind moet erkennen alvorens een 

‘familierechtelijke betrekking’ tot stand komt. De vraag rijst of deze mannelijke geregistreerde 

partner het kind nog wel erkent nu het toch een van de belangrijkste gevolgen van een 

afstammingsband van rechtswege verkrijgt op het tijdstip van geboorte? Is dit in het belang van het 

kind? Ook voor kinderen geboren uit een geïnstitutionaliseerde gelijkslachtige relatie lijkt dit m.i. een 

magere troost. De enige situatie waarin deze rechtsfiguur in dat geval zinvol zou kunnen zijn, is het 

geval waarin het kind geboren binnen een geïnstitutionaliseerde gelijkslachtige relatie verwekt werd 

buiten het georganiseerde wettelijke kader van medisch begeleide voortplanting en in afwachting 

van een adoptie. De vraag rijst evenwel of de rechtsfiguur van het stiefouderschap in die periode niet 

volstaat. Het lijkt m.i. in ieder geval in het belang van het kind dat de personen verantwoordelijk voor 

de verwekking van het kind ook gestimuleerd worden om afstammingsbanden met het kind zo snel 

als mogelijk te vestigen.  

 

1287. De feitelijke samenwoning volstaat m.i. op zich niet om de stiefouder dergelijke 

bevoegdheden van rechtswege toe te bedelen. Deze feitelijke samenwoning moet m.i. aan bepaalde 

kwaliteiten voldoen waarvan het bestaan in concreto nagegaan moet worden. Een feitelijke relatie 

kan maar gezins- en familieleven uitmaken ingeval deze voldoende stabiliteit vertoont. In het 

Nederlandse rechtsstelsel dat ook een statuut aan de feitelijk samenwonende stiefouder toekent, 

worden bijkomende eisen inzake stabiliteit van de relatie geëist. De verzoekers moeten op de dag 

van het verzoek gedurende ten minste een aaneengesloten periode van een jaar onmiddellijk 

voorafgaand aan het verzoek gezamenlijk de zorg voor het kind hebben gehad. Het Franse recht 

hanteert daarentegen een meer pragmatische invalshoek: bijzondere omstandigheden m.b.t. het 

belang van het kind moeten een overdracht noodzakelijk maken. Niettemin beoogt de overdracht 

ook de juridische verankering van feitelijke banden. In elk geval is de gezamenlijke wil van een ouder 

en een stiefouder vereist en moet een rechtbank daarover oordelen. Dit model kan ook naar Belgisch 

recht gelden. Opnieuw moet de rechter m.i. beoordelen of er banden van gezins- en familieleven 

tussen stiefouder en stiefkind tot stand zijn gekomen die weliswaar qua aard en intensiteit 

verschillen van de banden die totstandkomen t.a.v. ouders. De criteria die gelden in het Nederlandse 

recht kunnen m.i. hiervoor in aanmerking genomen worden. Het besluitvormingsproces moet 

eerbied vertonen voor de bescherming van de rechten en belangen van alle betrokkenen. 

Inzonderheid moet het kind in de gelegenheid worden gesteld om zijn mening te uiten en moet er 

passend gevolg aan gegeven worden in overeenstemming met zijn leeftijd en maturiteit. Dezelfde 

rechtsgevolgen als het stiefouderschap van rechtswege moeten toegekend worden. De rechtbank 
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moet in het belang van het kind deze bevoegdheden ook opnieuw kunnen ontnemen. De 

welzijnschecklist is van toepassing (Supra, nr. 1273). 

 

B. Overdracht van ouderlijk gezag 

 

1288. De vraag rijst of, gelet op de concrete omstandigheden, een verdergaande toekenning van 

bevoegdheden van ouderlijk gezag aan de stiefouder mogelijk moet zijn? Het Nederlandse en 

Engelse recht laten, onder voorwaarden, toe dat een niet-ouder, wat betreft de uitoefening van 

ouderlijk gezag, op gelijke voet met een ouder wordt geplaatst. Telkens moet daarbij rekening 

gehouden worden met de rechten en belangen van beide ouders en het kind. Een opdeling kan 

gemaakt worden tussen de situatie waarin het kind twee ouders heeft die beiden in staat zijn het 

ouderlijk gezag uit te oefenen, en het geval waarin het kind slechts één ouder heeft of één ouder die 

niet in de voortdurende onmogelijkheid verkeert om het ouderlijk gezag uit te oefenen. In 

laatstgenoemde situatie moet het m.i. mogelijk zijn dat op gezamenlijk verzoek van ouder en 

stiefouder, en ingeval de rechter vaststelt dat er voldoende intense banden van gezins- en 

familieleven zijn ontstaan tussen stiefouder en stiefkind mede gelet op de duur van de affectieve 

zorgrelatie en de inwilliging van het verzoek niet strijdig is met het belang van het kind, de rechtbank 

de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag beveelt. De titel ‘ouderlijk gezag’ moet alsdan 

integraal van toepassing zijn waardoor de rechtbank de gezamenlijke uitoefening ook kan aanpassen 

aan gewijzigde omstandigheden nadien en betwistingen tussen ouder en stiefouder kan beslechten 

in het belang van het kind.  

 

1289. Ingeval er daarentegen wel nog een andere ouder is die het ouderlijk gezag kan uitoefenen, 

moet rekening gehouden worden met het recht op eerbied voor diens gezins- en familieleven. De 

regeling mag er niet toe leiden dat banden van gezins- en familieleven tussen die ouder en het kind 

verzwakt en uiteindelijk doorbroken worden. Wel integendeel rust er op de Staat een positieve plicht 

om deze te beschermen en de randvoorwaarden te creëren opdat deze zich zouden kunnen 

ontplooien. Het kind heeft in beginsel belang bij de opvoeding door zijn ouders. Het Nederlandse 

recht eist om die reden dat de partner van de stiefouder reeds drie aaneengesloten jaren alleen met 

het gezag belast is geweest. Er wordt daarbij van uitgegaan dat na drie jaren een gezamenlijke 

gezagsuitoefening door beide ouders niet meer in de lijn van de verwachtingen ligt. In het Engelse 

recht volstaat het dat alle dragers van ouderlijke verantwoordelijkheden hiermee akkoord gaan of 

dat de rechter dit beveelt voor zover dit in het belang van het kind is.  

 

In het Belgische recht wordt meer nog dan in het Engelse en Nederlandse recht de 

verantwoordelijkheid van de oorspronkelijke ouders beklemtoond. M.i. moet de gezamenlijke 

gezagsuitoefening sowieso mogelijk zijn indien voldaan is aan de voorwaarden om over een 

toestemmingsweigering van een ouder bij adoptie heen te stappen en m.n. indien uit een grondig 

maatschappelijk onderzoek is gebleken dat deze persoon zich niet meer om het kind heeft 

bekommerd of de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van het kind in gevaar heeft gebracht. 

Aangezien in die situatie een adoptie mogelijk is, moet a fortiori een volledige overdracht van het 

ouderlijk gezag ook mogelijk zijn.  

1290. De vraag rijst of buiten deze gevallen de aard en intensiteit van de banden van gezins- en 

familieleven die tot stand zijn gekomen tussen de stiefouder en het kind vereisen dat deze stiefouder 
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op gelijkwaardige wijze als een ouder het ouderlijk gezag over dat kind kan uitoefenen? 

Deresponsabiliseert dit de oorspronkelijke ouders niet te veel? Naar analogie met het Kroon-arrest 

moet het m.i. mogelijk zijn dat ingeval een ouder reeds enige tijd exclusief het ouderlijk gezag 

uitoefent over het kind, terwijl de andere ouder een (uitgebreid) omgangsrecht en een recht op 

informatie en controle behoudt, de stiefouder met toestemming van beide ouders verzoekt om 

gezamenlijk het ouderlijk gezag uit te oefenen met die ene ouder die het gezag exclusief uitoefent. 

Hiermee wordt geen afbreuk gedaan aan het beginsel dat het ouderlijk gezag maximaal door twee 

personen gelijktijdig wordt uitgeoefend. Deze regeling leidt m.i. ook niet tot onoverkomelijke 

conflicten. Ook in het Engelse, Nederlandse en Franse recht is dit mogelijk. De titel ouderlijk gezag 

kan alsdan integraal van toepassing zijn.  

 

Daarentegen is het m.i. actueel onduidelijk of een regeling waarbij het ouderlijk gezag integraal 

uitgeoefend wordt door meer dan twee personen (ouders + stiefouder(s)) aangewezen is in het 

Belgische recht.3894 Verder onderzoek naar de gevolgen voor het kind lijkt m.i. aangewezen, 

inzonderheid wat betreft de potentiële conflicten die rijzen omtrent de verblijfsregeling, de 

fundamentele beslissingen over de persoon en het beheer van de goederen van het kind. Strekt deze 

regeling tot “voordeel” van het kind? Zoals hoger aangegeven (zie supra, nr. 1268) moet dit verder 

onderzocht worden vanuit de invulling van het ouderlijk gezag en niet vanuit de aanknoping. Ik sluit 

vanuit het perspectief van de aanknoping evenwel niet uit dat naar Engels en zelfs Frans model het in 

de toekomst mogelijk moet worden om met akkoord van alle ouders de rechtbank te vragen dat de 

ene ouder de uitoefening van het ouderlijk gezag deelt met een stiefouder. De geschillenregeling 

bedoeld in de titel ouderlijk gezag moet alsdan integraal van toepassing zijn. Elke ouder alsook de 

stiefouder moet de rechtbank kunnen vatten met het verzoek om een beslissing uit te lokken over de 

uitoefening van het ouderlijk gezag.  

Ook een regeling waar na lange periode van exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag door de 

partner van een stiefouder, deze stiefouder kan verzoeken om tegen de wil van de andere ouder het 

ouderlijk gezag gezamenlijk met diens partner uit te oefenen, moet m.i. met de nodige omzichtheid 

beoordeeld worden. Opnieuw is dit strijdig met de Belgische rechtstraditie waar gestimuleerd wordt 

dat ouderlijk gezag zoveel als mogelijk wordt uitgeoefend door de ouders. Een maatregel mag niet 

leiden tot het doorbreken of afzwakken van banden van gezins- en familieleven met een van de 

ouders. De hereniging van ouder en kind dient het ultieme doel te zijn. De vraag rijst of de 

gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag door ouder en stiefouder geen maatregel is die op 

onevenredige wijze afbreuk doet aan het recht op gezins- en familieleven van de andere ouder en bij 

uitbreiding ook het kind zelf? 

§ 3. Na beëindiging van het stiefouderschap 

A. Door beëindiging van de relatie 

1291. Ingeval de stiefouder van rechtswege of krachtens een rechterlijke beslissing het gezag m.b.t. 

de dagdagelijkse aangelegenheden en in dringende noodzakelijke aangelegenheden heeft verkregen, 

is het logisch dat hij deze bevoegdheden niet meer kan uitoefenen na een vastgestelde feitelijke 

scheiding of na echtscheiding of beëindiging van de wettelijke samenwoning. Die bevoegdheden zijn 

                                                           
3894

 Vgl. A. VANDEKERCKHOVE, “Vanuit het Kinderrechtencommissariaat. Zorgouderschap? Meerdere ouderschapsstatuten 
voor één kind?”, TJK 2006, (256) 259-260 die deze vraag negatief beantwoordt. 
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onlosmakelijk verbonden met de samenwoning met het minderjarige kind en de relatie met de 

ouder. Voorts moet ook tijdens de relatie nog een uitspraak uitgelokt kunnen worden over de 

uitoefening van deze componenten van ouderlijk gezag in het belang van het kind (Supra, nr. 1284). 

Dit is ook het geval in het Duitse recht.  

 

1292. In alle bestudeerde rechtsstelsels maakt de stiefouder evenwel aanspraak op een 

omgangsrecht net als alle derden die gezins- en familieleven hadden met het kind. De uitoefening 

van dit recht kan ingeperkt worden in het belang van het kind. Ook in het Belgische recht is deze 

regeling van toepassing en leidt dit niet tot noemenswaardige problemen (zie art. 375bis BW).  

 

1293. De situatie is m.i. anders ingeval het ouderlijk gezag gezamenlijk werd uitgeoefend door een 

ouder en een stiefouder. Het is duidelijk dat de intensiteit van de totstandgekomen banden van 

gezins- en familieleven dan in beginsel sterker waren. Naar Nederlands model kan bepleit worden 

dat het ouderlijk gezag op verzoek van de ouder en de stiefouder of een van hen te allen tijde 

beëindigd kan worden, indien de omstandigheden gewijzigd zijn of bij de instelling ervan van onjuiste 

of onvolledige gegevens is uitgegaan. Na de beëindiging belast de rechtbank de ouder of de niet-

ouder met het gezag, dan wel – op diens of dier verzoek - de andere ouder of de ouders gezamenlijk 

(zie art. 1:253v, derde lid j° art. 1:253n BW). Er wordt op die manier aan de ouder of de ouders geen 

voorkeurpositie toegekend. De rechtbank oordeelt rekening houdende met alle wensen en belangen 

in het geding en in het bijzonder het belang van het kind bepaald overeenkomstig de 

welzijnschecklist en met eerbiediging van het besluitvormingsproces.  

 

B. Door overlijden van de ouder 

1294. Ingeval de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenden, moet de langstlevende of 

overblijvende ouder het ouderlijk gezag van rechtswege voort uitoefenen. Dit is in alle bestudeerde 

rechtsstelsels het geval. Daarmee wordt de voorrang van de uitoefening van het ouderlijk gezag door 

de ouders uitgedrukt. Dit gebeurt ter eerbiediging van het recht op gezins- en familieleven van de 

ouders en het kind. Wel moet het, net als bij pleegouders, mogelijk zijn dat de stiefouder een toets 

aan het belang van het kind opent ingeval het kind reeds lang bij hem verblijft. Dit raakt immers ook 

het gezins- en familieleven van de stiefouder. Er moet een afweging gebeuren waarbij inzonderheid 

rekening gehouden moet worden met het belang van het kind bij de continuïteit in de opvoeding en 

stabiliteit in het opvoedingsmilieu. De rechter moet in het belang van het kind een overgangsperiode 

kunnen organiseren. Dit is zowel het geval in het Duitse als in het Franse recht. De stiefouder bij wie 

het kind verblijft, oordeelt alsdan enkel over de dagdagelijkse handelingen en de dringende en 

noodzakelijke handelingen. Aan de overblijvende ouder wordt (opbouwend) een uitgebreid 

omgangsrecht toegekend. De ouder en stiefouder kunnen bij conflict de rechtbank vatten. De 

rechtbank beslecht het geschil in het belang van het kind aan de hand van de welzijnschecklist. 

 

1295. Ingeval de ouder die het ouderlijk gezag uitoefende en met wie de stiefouder samenwoonde, 

komt te overlijden of in de voortdurende onmogelijkheid te verkeren het ouderlijk gezag uit te 

oefenen, moet m.i. opnieuw in beginsel het ouderlijk gezag door de langstlevende ouder uitgeoefend 

worden ingeval de stiefouder niet gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefende met een ouder. De 

stiefouder behoudt ook in dat geval een blokkaderecht zoals hoger aangegeven.  
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1296. Oefende de stiefouder wel gezamenlijk het ouderlijk gezag uit, dan moet er m.i., gelet op de 

strenge beoordeling bij aanvang, geen voorkeurpositie toekomen aan de overblijvende ouder. De 

stiefouder moet m.i. dan in beginsel het ouderlijk gezag alleen verder uitoefenen. De overblijvende 

ouder en, in voorkomend geval, de stiefouder moeten zich alsdan kunnen wenden tot de rechtbank 

om een beslissing in het belang van het kind uit te lokken. Het belang van het kind wordt bepaald aan 

de hand van de welzijnschecklist. De rechtbank weegt alle rechten en belangen in het geding af en 

oordeelt wat in het belang van het kind is. Daarbij dient rekening gehouden te worden met het 

besluitvormingsproces. Het minderjarige kind moet de gelegenheid krijgen om zijn mening te uiten 

en aan deze mening moet passend belang gehecht worden in overeenstemming met diens leeftijd en 

maturiteit.  

 

Afdeling 5. Naar een statuut voor zorgouders?  

1297. De vraag rijst of er aan een persoon die samen met een ouder zorg draagt voor een 

minderjarig kind ook een bijzondere rechtspositie toegekend moet worden.3895 In sommige 

bestudeerde rechtsstelsels is dit het geval (bv. Nederland en Frankrijk). In deze rechtsstelsels kunnen 

zorgouders een beroep doen op rechtsfiguren die ook openstaan voor stiefouders. Opnieuw vormt 

de leidraad de bescherming van een de facto tot stand gekomen affectieve zorgrelatie die qua aard 

en intensiteit verschilt met die van ouders. De rechtsgevolgen die aan deze affectieve zorgrelatie 

gehecht worden, moeten naar verhouding staan tot de intensiteit van deze relatie en situeren zich 

om die reden op het niveau van de uitoefening van het ouderlijk gezag. Een essentieel verschil met 

stiefouders is het gebrek aan seksueel-affectieve relatie met een van de ouders en de zeer ruime 

kring van personen die aldus in aanmerking kan komen als “zorgouder”. Om die reden en redenen 

van rechtszekerheid kan, naar analogie met de bestudeerde rechtsstelsels (bv. Frankrijk), bepleit 

worden dat een zorgouder enkel door middel van een rechterlijke beslissing en met medewerking 

van minstens een van de ouders het beslissingsrecht over dagdagelijkse en dringende noodzakelijke 

handelingen samen met deze ouder moet kunnen uitoefenen voor zover dit in het belang van het 

kind is. Dit laatste moet beoordeeld worden in het licht van de praktische noodzakelijkheid. Opnieuw 

dient rekening gehouden te worden met het besluitvormingsproces en de welzijnschecklist. De 

beperking tot de opgesomde bevoegdheden leidt er toe dat de uitoefening van het ouderlijk gezag 

van de ouder die niet instemt met het zorgouderschap niet geraakt wordt. Het subsidiariteitsbeginsel 

komt aldus niet in het gedrang. Een verdergaande toekenning van bevoegdheden inzake ouderlijk 

gezag strookt m.i. niet met de aard en intensiteit van de totstandgekomen banden van gezins- en 

familieleven.  

 

1298. In het licht van het belang van het kind bij de continuïteit in de opvoeding en de stabiliteit in 

diens opvoedingsmilieu moet het daarenboven mogelijk zijn dat de zorgouder, net als de stiefouder 

en de pleegouder, het blokkaderecht uitoefent. Opnieuw moet deze maatregel tijdelijk zijn en een 

overgang naar de opvoeding door de ouders bewerkstelligen.  

 

1299. Ten slotte komt de zorgouder onder dezelfde voorwaarden als de stiefouder en de 

pleegouder omwille van de (gewezen) affectieve zorgrelatie een omgangsrecht toe dat uitgeoefend 

kan worden voor zover het niet strijdig is met het belang van het kind.  

  

                                                           
3895

 Vgl. K. UYTTERHOEVEN, “Worden stiefouders stiefmoederlijk behandeld?”, T.Fam. 2009, (125) 126. 
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Wet van 10 februari 1958 tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Boek I, Titels VII en VIII), 
betreffende het vaderschap, de afstamming en de aanneming van kinderen, BS 20 februari 1958. 
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Wet van 30 april 1958 tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, betreffende het vaderschap, de 
afstamming en de aanneming van kinderen, BS 10 mei 1958. 

Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, BS 17 april 1964. 

Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, BS 15 april 1965, err. BS 19 mei 1965. 

Wet van 21 maart 1969 tot wijziging van artikel 45 van het Burgerlijk Wetboek, van de titels VIII en X van boek I van 
hetzelfde Wetboek, alsmede van de wetten op de verwerving, het verlies en de herkrijging van de nationaliteit, 
gecoördineerd op 14 december 1932, BS 12 april 1969, err. BS 4 juli 1969. 

Wet van 1 juli 1974 tot wijziging van de artikelen 221, 373 en 389 van het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van artikel 
374 van hetzelfde Wetboek, BS 1 augustus 1974. 

Wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming, BS 27 mei 1987. 

Wet van 27 april 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de adoptie, BS 27 mei 1987. 

Wet van 20 mei 1987 tot opheffing van de artikelen 387 en 390 van het Strafwetboek inzake overspel, BS 12 juni 1987. 

Wet tot verlaging van de leeftijd van burgerlijke meerderjarigheid tot achttien jaar, BS 30 januari 1990 met ingang van 1 mei 
1990. 

Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, BS 27 juli 1990. 

Wet van 13 april 1995 betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, BS 24 mei 1995. 

Wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning, BS 12 januari 1999, met ingang van 1 januari 
2000 (art. 1 KB 14 december 1999, BS 23 december 1999). 

Wet van 4 mei 1999 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk, BS 1 juli 1999 (m.i.v. 1 januari 2000). 

Wet van 7 mei 1999 tot afschaffing van de verlatenverklaring en van de overdracht van het ouderlijk gezag, BS 29 juni 1999, 
ed. 1. 

Wet van 27 maart 2001 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de voogdij 
over minderjarigen, BS 31 mei 2001.  

Wet van 29 april 2001 tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, BS 31 mei 2001 
(i.w. 1 augustus 2001). 

Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, BS 26 september 2002. 

Art. 479 van de Programmawet (I) van 24 december 2002, BS 31 december 2002. 

Wet van 13 februari 2003 tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk 
Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen, BS 25 maart 2003. 

Wet van 13 februari 2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een 
aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, BS 28 februari 2003, met ingang van 1 juni 2003 (art. 23 van voornoemde 
wet) 

Wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft, BS 16 mei 2003. 

Wet van 24 april 2003, BS 16 mei 2003, ed. 3 (i.w. 1 september 2005 (art. 25 j° art. 6 KB 24 augustus 2005, BS 29 augustus 
2005, ed. 2). 

Wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro, BS 28 mei 2003. 

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp, BS 4 oktober 2004. 

Art. 241 Programmawet van 27 december 2004, BS 31 december 2004, ed. 2. 

Decreet van 15 juli 2005 tot regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, BS 16 september 2005. 
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Wet van 18 mei 2006 tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door 
personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken, BS 20 juni 2006, ed. 2, 31128. 

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, ed. 6. 

Wet van 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders 
gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake de huisvesting van het kind, BS 4 september 
2006. 

Art. 367-374 Wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), BS 28 december 2006, ed. 3. 

Wet van 28 maart 2007 tot wijziging, wat de regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende 
betreft, van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met 
het oog op het bevorderen van de continuïteit, BS 8 mei 2007. 

Wet van 9 mei 2007 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van 
overlijden, BS 21 juni 2006. 

Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit, BS 11 juli 2007 (i.w. 1 september 2007). 

Wet van 15 mei 2007 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het huwelijk tussen aanverwanten, BS 29 
december 2006. 

Wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo’s en de 
gameten, BS 17 juli 2007. 

Decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, BS 15 april 2008. 

Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de huwelijksbeletselen bij adoptie betreft, BS 21 juni 
2010, 38337. 

Wet van 13 april 2011 tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake het geboorteverlof, BS 10 mei 
2011. 

KB van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, 
BS 7 november 1964. 

KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, BS 14 november 1967. 

KB 9 juli 1973 betreffende de anticonceptionele middelen, BS 9 augustus 1973. 

KB 21 december 2004 houdende vaststelling van de regels inzake de oprichting, beheer en raadpleging van het Centraal 
Register van Verklaringen betreffende de aanwijzing van een voorlopige bewindvoerder, BS 3 januari 2005. 

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, BS 30 mei 2007, ed. 2, 29203. 

2. DUITSLAND 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 18 augustus 1896. 

Gesetz zum Schutz von Embryonen (Embryonenschutzgesetz – EschG) 13 december 1990, BGBl. I S. 2746. 

Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft (Lebenspartnerschaftsgesetz – LPartG) 16 februari 2001, BGBl. I S. 266. 

Personenstandsgesetz (PStG) 19 februari 2007, BGBl. I S. 122. 

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Art. 1 FGG-
Reformgesetz, BGBl 2008 I 2586. 

Gesetz zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren 28 maart 2008, BGBl, I S. 441 . 

3. FRANKRIJK 
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Code civil 

Code de procédure civil 

Code de la santé publique 

Code de l’action sociale et des familles 

Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat, JO n° 19 du 23 
janvier 2002.  

Ord. n° 2005-759, 4 juli 2005, betreffende de hervorming van de afstamming, JO 6 juli, p. 11159 bevestigd bij wet van 16 
januari 2009. 

Circulaire de présentation de l’ordonnance n° 759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, CIV 2006-13 C1/30-
06-2008, Bulletin officiël du ministère de la justice n° 103 (1er juillet au 30 septembre 2006). 

4. ENGELAND 

Births and Deaths Registration Act 1953 

Family Law Reform Act 1969 

Surrogacy Arrangements Act 1985 

Family Law Act 1986 

Family Law Reform Act 1987 

Children Act 1989 

Human Fertilisation and Embryology Act 1990 

Sec. 1 Children (Scotland) Act 1995 

Human Rights Act 1998 

Adoption and Children Act 2002 

Children and Adoption Act 2006 

Human Fertilisation and Embryology Act 2008 

(Human Fertilisation and Embryology) Regulations 1994, SI 1994/2767. 

Human Fertilisation and Embryology Authority (Disclosure of Donor Information) Regulations 2004, SI 2004/1511. 

Welfare Reform Act 2009 (c.24). 

5. NEDERLAND 

Burgerlijk Wetboek, Boek 1 

Wet van 21 december 2000 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (adoptie door personen van hetzelfde 
geslacht), Stb. 2001, 10. 

Wet van 24 december 1997 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de herziening van het afstammingsrecht 
alsmede van de regeling van adoptie, Stb. 1997, 773 (i.w. 1 april 1998, Stb. 1998, 127).  

Wet van 30 oktober 1997 tot wijziging van, onder meer, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met invoering van 
gezamenlijk gezag voor een ouder en zijn partner en van gezamenlijke voogdij, Stb. 1997, 507 

Wet van 4 oktober 2001 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het gezamenlijk gezag van 
rechtswege bij geboorte tijdens een geregistreerd partnerschap, Stb. 2001, 468. 
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Wet van 25 april 2002, houdende regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van gegevens van donoren bij 
kunstmatige donorbevruchting (Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting), Stb. 240. 

Wet van 9 oktober 2008 tot wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het 
geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam en het verkrijgen van gezamenlijk gezag, Stb. 2008, 410.  

Wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met verkorting van de adoptie-
procedure en wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met adoptie door echtgenoten 
van gelijk geslacht tezamen, Stb. 2008, 425. 

Besluit Burgerlijke Stand, Stb. 1994/160. 

6. ZWEDEN 

Wet SFS 2005:434. 

C. RESOLUTIES 

Resolutie Europees Parlement over de grondrechten in de Europese Unie (2002), Europees Parlement 4 september 2003, 
document nr. 2002/2013 (INI). 

Resolutie Vlaams Parlement 21 april 2004 betreffende de regeling van binnenlandse en interlandelijke adoptie van kinderen 
door paren van gelijk geslacht, Parl.St. Vl. Parl. 2003-04, nr. 2170/5. 

II. RECHTSPRAAK 

A. EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS en EUROPESE COMMISSIE VOOR DE RECHTEN 
VAN DE MENS 

1. ONTVANKELIJKHEIDSBESLISSINGEN  

Commissie Mensenrechten, X. t./ Denemarken, nr. 1287/61, beslissing van 4 oktober 1962, Digest, Vol. I, 76. 

Commissie Mensenrechten nr. 8482/74, beslissing van 10 juli 1975 (X/België en Nederland). 

Commissie Mensenrechten nrs. 7289/75 en 7349/76, beslissing van 14 juli 1977 (X. en Y./Zwitserland). 

Commissie Mensenrechten nr. 8257/78, beslissing van 10 juli 1978 (X./Zwitserland). 

Commissie Mensenrechten, X. t./ Verenigd Koninkrijk, nr. 8416/79, beslissing van 13 mei 1980, Decisions and Reports nr. 
19, 254. 

Commissie Mensenrechten nr. 9492/81, beslissing van 14 juli 1982 (X./V.K.). 

Commissie Mensenrechten nr. 9993/82, beslissing van 5 oktober 1982 (X./Frankrijk). 

Commissie Mensenrechten nr. 9369/81, beslissing van 3 mei 1983 (X en Y/V.K.). 

Commissie Mensenrechten nr. 10961/84, beslissing van 13 mei 1986 (Lucile Marie de Mot e.a./België). 

Commissie Mensenrechten nr. 12763/87, beslissing van 14 juli 1988 (Lawlor/V.K.). 

Commissie Mensenrechten, nr. 17004/90, beslissing van 19 mei 1992 (H./Noorwegen), Decisions and Reports nr. 73, 170. 

Commissie Mensenrechten nr. 15666/89, beslissing van 19 mei 1992 (Catharina Johanna Kerkhoven, Anna Maria Hinke en 
Stijn Hinke/Nederland). 

Commissie Mensenrechten nr. 16944/90, beslissing van 8 februari 1993 (M./Nederland). 

Commissie Mensenrechten nr. 22920/93, beslissing van 6 april 1994 (M.B./V.K.). 

Commissie Mensenrechten nr. 31924/96, beslissing van 10 juli 1997 (Di Lazzaro/Italië). 

EHRM nr. 27145/95, beslissing van 30 maart 1999 (Tiziana Pipoli/Italië). 
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EHRM nr. 27110/95, beslissing van 29 juni 1999 (Nylund/Finland). 

EHRM nr. 34308/96, beslissing van 19 oktober 1999 (Yildirim/Oostenrijk). 

EHRM Fretté t./ Frankrijk, nr. 36515/97, beslissing van 12 juni 2001, Rev.trim.dr.fam. 2001, 711, noot D. VAN 
GRUNDERBEECK. 

EHRM nr. 31519/96, beslissing van 7 november 2000 (Kwakye-Nti and Dufie/Nederland). 

EHRM nr. 60148/00, beslissing van 3 september 2002 (Pavittar Singh e.a./V.K.). 

EHRM nr. 50490/99, beslissing van 5 september 2002 (Boso/Italië). 

EHRM nr. 67914/01, beslissing van 6 maart 2003 (Magarita Sijakova e.o./Former Yugoslav Republic of Macedonia). 

EHRM nr. 64848/01, beslissing van 3 maart 2005 (Kuijper/Nederland). 

EHRM nr. 55339/00, beslissing van 10 maart 2005 (Rózanski/Polen). 

EHRM nr. 4261/02, beslissing van 22 mei 2007 (V.S./Duitsland). 

EHRM nr. 57813/00, beslissing van 15 november 2007 (S.H. e.a./Oostenrijk). 

EHRM nr. 42971/05, beslissing van 28 november 2006 (Parry/V.K.). 

EHRM nr. 35748/05, beslissing van 28 november 2006 (R. en F./V.K.). 

EHRM nr. 4261/02, beslissing van 22 mei 2007 (V.S./Duitsland). 

EHRM nr. 57813/00, beslissing van 15 november 2007 (S.H. e.a./Oostenrijk).   

EHRM nr. 33375/03, beslissing van 18 maart 2008 (Hülsmann/Duitsland). 

EHRM nr. 34441/05, beslissing van 9 september 2008 (E. Remmerswaal e.a./Nederland). 

EHRM nr. 11313/02, beslissing van 23 juni 2009 (M.W./V.K.). 

EHRM nr. 7802/05, beslissing van 17 november 2009 (Darmon/Polen). 

EHRM nr. 35016/07, beslissing van 9 maart 2010 (Wulff/Denemarken). 

EHRM nr. 20674/07, beslissing van 27 april 2010 (Klocek/Polen). 

EHRM nr. 25951/07, beslissing van 31 augustus 2010 (Gas en Dubois/Frankrijk). 

2. ARRESTEN TEN GRONDE 

EHRM nr. 6833/74, 13 juni 1979 (Marckx/België), Publ.Hof, Serie A, Vol. 31. 

EHRM nr. 6289/73, 9 oktober 1979 (Airey/Ierland), Publ.Hof, Serie A, Vol. 32. 

EHRM nr. 7525/76, 22 oktober 1981 (Dudgeon/V.K.), Publ.Hof, Serie A, Vol. 45. 

EHRM nr. 8777/79, 28 november 1984 (Rasmussen/Denemarken), Publ.Cour.eur.D.H., Serie A, nr. 87. 

EHRM nr. 8978/80, 26 maart 1985 (X en Y/Nederland), Publ.Hof, Serie A, Vol. 91. 

EHRM (Plenaire) nrs. 9214/80, 9473/81 en 9474/81, 28 mei 1985 (Abdulaziz, Cabales en Balkandali/V.K.). 

EHRM nr. 9532/81, 17 oktober 1986 (Rees/V.K.), Publ.Eur.Cour.H.R., Serie A, Vol. 106. 

EHRM (Plenaire) nr. 9697/82, 18 december 1986 (Johnston e.a./Ierland), Publ.Hof., Serie A, Vol. 112. 

EHRM (Plenaire) nr. 9749/82, 8 juli 1987 (W./V.K.). 

EHRM (Plenaire) nr. 11329/85, 18 december 1987 (F./Zwitserland). 
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EHRM W.,B.,O., H. t./ Verenigd Koninkrijk, 8 juli 1987, Serie A, Vol. 120-121, 117, NJ 1988, nr. 828. 

EHRM (Plenaire) nr. 10465/83, 24 maart 1988 (Olsson/Zweden). 

EHRM nr. 10730/84, 21 juni 1988 (Berrehab/Nederland), Publ.Eur.CourtH.R., Serie A, Vol. 138. 

EHRM nr. 10929/84, 28 november 1988 (Nielsen/Denemarken), Publ.Hof., Serie A, Vol. 144 

EHRM nr. 11373/85, 22 juni 1989 (Eriksson/Zweden). 

EHRM (Grote Kamer) nr. 10454/83, 7 juli 1989 (Gaskin/V.K.), FJR 1990, 201, noot M.J.C. KOENS. 

EHRM (Grote Kamer) nr. 10843/84, 27 september 1990 (Cossey/V.K.), Publ.Eur.Cour.H.R., Serie A, Vol. 184. 

EHRM nr. 44/1990/235/301, 29 november 1991 (Vermeire/België). 

EHRM nr. 12963/87, 25 februari 1992 (Margareta en Roger Andersson/Zweden). 

EHRM nr. 13343/87, 25 maart 1992 (B/Frankrijk), Publ.Hof, Serie A, Vol. 232-C. 

EHRM nr. 74/1991/326/398, 27 november 1992 (Olsson/Zweden). 

EHRM nr. 13710/88, 16 december 1992 (Niemietz/Duitsland), Publ.Hof, Serie A, Vol. 251-B. 

EHRM nr. 12849/87, 29 november 1991 (Vermeire/België), Publ.Hof, Serie A, Vol. 270-A. 

EHRM nr. 16213/90, 22 februari 1994 (Burghartz/Zwitserland), Publ.Hof, Serie A, Vol. 280-B. 

EHRM nr. 16969/90, 26 mei 1994 (Keegan/Ierland), Publ.Hof, Serie A, Vol. 290. 

EHRM nr. 19823/92, 23 september 1994 (Hokkanen/Finland), Publ.Hof, Serie A, Vol. 299-A. 

EHRM nr. 18535/91, 27 oktober 1994 (Kroon e.a./Nederland), Publ.Hof, Serie A, Vol. 297-C. 

EHRM nr. 23218/94, 19 februari 1996 (Gül/Zwitserland), Reports of Judgments and Decisions 1996-I. 

EHRM nr. 17383/90, 7 augustus 1996 (Johansen/Noorwegen). 

EHRM nr. 75/1995/581/667, 22 april 1997 (X, Y en Z/V.K.), Publ.Hof., Serie A, 1997-II. 

EHRM nr. 21439/93, 24 februari 1998 (Botta/Italië), Reports 1998-I, 422. 

EHRM nr. 40/1997/824/1030, 9 juni 1998 (Bronda/Italië). 

EHRM nrs. 22985/93 en 23390/94, 30 juli 1998 (Sheffield en Horsham/V.K.), Reports of Judgements and Decisions 1998-V, 
Vol. 84, 2011. 

EHRM nr. 113/1997/897/1109, 28 oktober 1998 (Söderbäck/Zweden), Reports of Judgements and Decisions 1998-VII, Vol. 
94, 3086. 

EHRM nr. 33290/96, 21 december 1999 (Salgueiro Da Silva Mouta/Portugal), AJT 1999-2000, 696; EJ 2000, 106, noot D. VAN 
GRUNDERBEECK; J.T.dr.eur. 2000 (verkort), 18; NJB 2000 (weergave), 413; R.U.D.H. 1999, 444; RW 2001-02 (weergave A. 
DIERICKX), 1117; Rev.trim.dr.fam. 2000, 185; T.Vred. 2002 (verkort), 252, noot D. VAN GRUNDERBEECK. 

EHRM nr. 31679/96, 25 januari 2000 (Ignaccolo/Roemenië). 

EHRM nrs. 39221/98 en 41963/98, 13 juli 2000 (Scozzari en Giunta/Italië). 

EHRM nr. 25735/94, 13 juli 2000 (Elsholz/Duitsland). 

EHRM nr. 25651/94, 27 april 2000 (L./Finland). 

EHRM nr. 32842/96, 27 juni 2000 (Nuutinen/Finland). 

EHRM nr. 44599/98, 6 februari 2001 (Bensaid/V.K.). 
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EHRM (Grote Kamer) nr. 25702/94, 12 juli 2001 (K en T/Finland). 

EHRM nr. 53176/99, 7 februari 2002 (Mikulic/ Kroatië). 

EHRM nr. 36515/97, 26 februari 2002 (Fretté/Frankrijk). 

EHRM nr. 46544/99, 26 februari 2002 (Kutzner/Duitsland). 
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EHRM (Grote Kamer) nr. 56547/96, 16 juli 2002 (Sahin/Duitsland). 
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EHRM nr. 33711/96, 5 november 2002 (Yousef/Nederland). 

EHRM nr. 42326/98, 13 februari 2003 (Odièvre/Frankrijk), CEDH- 2003-III en NJCM-Bulletin 2003, 774, noot C. FORDER. 
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EHRM nr. 48206/99, 26 juni 2003 (Maire/Portugal). 
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EHRM nr. 31871/96, 8 juli 2003 (Sommerfeld/Duitsland). 
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EHRM nr. 36141/97, 23 september 2003 (Sophia Gudrún Hansen/Turkije). 
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