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Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent), vonnis van 29 juni 2017 
 

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Afstamming – Machtiging tot 
vaderlijke erkenning – Artikel 61 WIPR – Artikel 62 WIPR – Gewone verblijfplaats 
kind – Marokkaans recht – Geen vaderlijke erkenning buiten het huwelijk – 
Artikel 19 WIPR – Uitzonderingsclausule – Artikel 21 WIPR – Schending openbare 
orde – Belgisch recht – Geen toestemming moeder – Belang van het kind – Artikel 
329bis, § 2 BW 

 

Compétence internationale – Droit applicable – Filiation – Autorisation de 
procéder à une reconnaissance parentale – Article 61 CODIP – Article 62 CODIP 
– Résidence habituelle de l’enfant – Droit marocain – Pas de reconnaissance 
paternelle en dehors du mariage – Article 19 CODIP – Clause d’exception – Article 
21 CODIP – Violation de l'ordre public – Droit belge – Absence de consentement 
de la mère – Intérêt de l’enfant – Article 329bis, §2 C. civ. 

 
 
In de zaak van: 
 
A., zonder beroep, geboren te […] op […] wonende te […] thans verblijvende in de […] te […] toegelaten 
tot de kosteloze rechtspleging bij beslissing van 4 oktober 2016 van het bureau voor rechtsbijstand van 
de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent 
Eiser, bijgestaan door mr. […], advocaat te […] 
 
tegen  
 
1.  P., huisvrouw, wonende te […] 
Verweerster, niet verschenen maar opgeroepen volgens art. 735, § 5 Ger. W. 
 
2.  B., advocaat te […] in zijn hoedanigheid van voogd ad hoc over […] geboren te […] op […] en 
wonende te […] daartoe aangesteld bij bevelschrift van 8 november 2016 van de afdelingsvoorzitter 
van deze rechtbank 
verweerder q.q., verschijnend in persoon 
 
vonnist de rechtbank als volgt. 
 
De rechtbank heeft de aanwezige partijen gehoord in raadkamer tijdens de terechtzitting van 18 mei 
2017, waarna het debat gesloten werd en de zaak overgemaakt werd aan het openbaar ministerie voor 
advies. 
 
De rechtbank heeft de stukken ingezien, inzonderheid: 
- de dagvaarding van de eiser betekend op 17 november 2016, 
- de syntheseconclusie van de eiser neergelegd ter griffie op 20 maart 2017;  
- het schriftelijk advies van eerste substituut-procureur des Konings neergelegd ter 

terechtzitting van 1 juni 2017. 
 
Geen van de partijen heeft gerepliceerd op dit advies en de rechtbank heeft de zaak in beraad 
genomen ter terechtzitting van 15 juni 2017. 
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I. De feiten standpunten en vorderingen van de partijen 
 
Op 27 december 2014 is de verweerster bevallen van een dochter, […]. 
 
De eiser wenst dit kind, dat hij verwekt heeft bij de verweerster, te erkennen. 
 
De verweerster weigerde toe te stemmen in deze erkenning waardoor de eiser een procedure startte 
met het oog op het bekomen van een machtiging tot erkenning. 
 
De verweerster weigerde toe te stemmen in deze erkenning waardoor de eiser een procedure startte 
"met het oog op het bekomen van een machtiging tot erkenning. ' 
 
De eiser vraagt in zijn syntheseconclusie neergelegd ter griffie op 20 maart 2017 zijn vordering 
ontvankelijk en als volgt gegrond te horen verklaren: na het horen van de partijen en het openbaar 
ministerie hem te machtigen […] te erkennen. De eiser verzoekt hem voor zoveel als nodig toe te laten 
zijn vordering te bewijzen door  alle middelen van recht, getuigen inbegrepen en alvorens recht te 
doen, een gerechtsdeskundige aan te stellen met als opdracht na een vergelijkend onderzoek vast te 
stellen of de eiser de vader is van […]. Voor het overige verzoekt de eiser te zeggen voor recht dat zal 
gehandeld worden volgens art. 333 BW inzake de melding aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
Tenslotte verzoekt de eiser om de gedaagde partijen te veroordelen tot de kosten waaronder een 
rechtsplegingsvergoeding van 600,00 euro. 
 
De verweerster is niet verschenen op de behandelingszitting van 18 mei 2017 (waartoe ze opgeroepen 
was volgens art. 735 § 5 Ger.W.) maar had al ter terechtzitting van 9 februari 2017 verklaard dat de 
eiser de vader is van het kind maar dat het niet in belang van het kind is dat de eiser haar zou erkennen. 
Het koppel zou samengewoond hebben tot augustus 2016 maar de eiser zat toen geruime tijd in de 
gevangenis. 
 
De voogd ad hoc sloot zich ter terechtzitting van 18 mei 2017 aan bij het standpunt van de eiser. 
 
Het openbaar ministerie adviseert tot de gegrondheid van de gevraagde machtiging tot erkenning. 
 
II. Beoordeling 
 
2.1. Internationale bevoegdheid en toepasselijk recht 
 
Aangezien […] op het ogenblik van de inleiding van de procedure haar gewone verblijfplaats in Gent 
had, is deze rechtbank bevoegd om kennis te nemen van de vordering (art. 61 WIPR). Volgens art. 61 
WIPR is de Belgische rechter bevoegd om kennis te nemen van een vordering tot vaststelling of 
betwisting van het vaderschap (naast de in het WIPR voorziene gronden in de algemene bepalingen) 
als het kind bij de instelling van de vordering haar gewone verblijfplaats heeft in België of de persoon 
wiens vaderschap wordt aangevoerd of betwist zijn gewone verblijfplaats in België heeft. Deze 
rechtbank is aldus internationaal bevoegd. 
 
De eiser had op het ogenblik van de geboorte van […] de Marokkaanse nationaliteit zodat het 
Marokkaans afstammingsrecht dient toegepast te worden op de vordering van de eiser. 
 
2.2. Het toepasselijk Marokkaans recht en de strijdigheid met de internationale openbare orde 
 
Volgens art. 152 van het Marokkaans Burgerlijk wetboek kan de afstamming tot stand komen via een 
erkenning. Art. 160 geeft een omschrijving van de erkenning. Maar uit de door de eiser voorgelegde 
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rechtsleer dient afgeleid te worden dat er geen sprake kan zijn van een vaderlijke erkenning buiten het 
huwelijk, zoals in deze zaak. Dit betekent dat de eiser in principe niet kan overgaan tot erkenning. 
 
De eiser beroept zich op de uitzonderingsclausule van art. 19 WIPR om toepassing te horen maken van 
het Belgische afstammingsrecht. Welnu volgens paragraaf 2 kan zij er niet toe leiden dat wordt 
afgezien van een recht dat specifiek is aangewezen via een laddersysteem dat erop is gericht het recht 
aan te wijzen dat, gelet op de inhoud ervan, beantwoordt aan de verwachtingen van de wetgever 
(zoals inzonderheid het geval is in de artikelen 35, 62 §1 tweede lid en 64). Inzake afstamming wordt 
de in het WIPR opgenomen verwijzingsregel niet gesteund op het beginsel van de nauwste band maar 
wel op de wens een bepaald inhoudelijk resultaat te bereiken (vgl. J. Erauw, Handboek Belgisch 
internationaal privaatrecht, Kluwer, 2006, 294 (randnummer 307). Art. 19 kan dan ook niet worden 
ingeroepen om toepassing te maken van het Belgisch recht. 
 
Samen met de procureur des Konings is deze rechtbank wel van oordeel dat een beroep kan gedaan 
worden op art. 21 WIPR. De toepassing van het Marokkaans arstammingsrecht leidt zonder twijfel tot 
een resultaat dat kennelijk onverenigbaar is met de Belgische internationale openbare orde. Volgens 
art. 21 WIPR kan toepassing gemaakt worden van het Belgisch recht.  
 
De door de eiser beoogde vordering is uitdrukkelijk de vordering tot machtiging tot erkenning en niet 
de vaststelling van het vaderschap. Dit betekent dat het bezit van staat of een DNA test niet aan de 
orde zijn aangezien in het kader van een erkenning geen bewijs moet geleverd worden van een 
biologisch vaderschap. 
 
De rechtbank dient bij de opportuniteitsbeoordeling van de gevraagde machtiging tot erkenning, de 
belangen van alle betrokkenen (inclusief het nog ongeboren kind of het kind jonger dan één jaar) ten 
volle en concreet tegenover elkaar af te wegen, waarbij het belang van het kind een primordiaal 
karakter heeft (cfr. o.a. G. Verscheiden, "Overzicht van rechtspraak. Afstamming (2012,2015)", T.Fam. 
2015, 175- E. De Bock, "Rechtbank heeft volle rechtsmacht om erkenningsaanvraag te beoordelen", 
Juristenkrant 14 oktober 2015, nr. 135/2015, 7). De arresten van het Grondwettelijk Hof van 16 
december 2010 (nr. 144/2010, BS 14 februari 2011, 11196; Act.dr.fam. 2011, 2, noot N. Massager; 
RABG 2011, 883, noot) en van 2 juli 2015 (nr. 101/2015 en 102/2015) hebben immers respectievelijk 
gesteld dat: 
 
art. 329bis § 2, derde lid BW strijdig is met art. 10-11 GW inzoverre het de rechter bij wie een vordering 
tot erkenning aanhangig is gemaakt gedurende het eerste levensjaar van het kind en de erkenner de 
biologische vader van het kind is, hem niet toelaat controle uit te oefenen op het belang van het kind 
bij de vaststelling van de afstamming 
 
en 
 
art. 329bis § 2, derde lid BW strijdig is met 22bis, 4° lid GW door te bepalen dat de rechtbank slechts 
de erkenning kan weigeren als ze kennelijk strijdig is met de belangen van het kind, in die zin 
geinterpreteerd dat het de rechtbank slechts toestaat een marginale toetsing van het belang van het 
kind te doen. 
 
De rechtbank moet het verzoek tot vaderlijke erkenning in geval van toestemmingsweigering kunnen 
afwijzen in gevallen waarin deze vaststelling van de afstamming de belangen van het kind niet dient, 
op basis van een opportuniteitsoordeel waarbij het belang van het kind ten volle moet worden 
getoetst. Art. 22bis, 4° lid GW en art. 3.1 IVRK verplichten de rechtscolleges om in de eerste plaats het 
belang van het kind in aanmerking te nemen in procedures die op het kind betrekking hebben. De 
rechter moet ook de belangen van alle andere partîjen in het geding in overweging nemen. Bij deze 
volle toetsing moet hij niet alleen een ernstig gevaar voor het kind of een totale onverschilligheid voor 



 

  

2019/3 217 

 

het kind in hoofde van de aspirant erkenner in rekening brengen om diens vordering af te wijzen, maar 
hij mag tegelijk niet in het andere uiterste vervallen door het belang van het kind in abstracto voorrang 
te verlenen (cfr. G. Verschelden, Handboek Belgisch personen- en familierecht, Brugge, die Keure, 
2016, p. 53). 
 
Ter zake staat vast dat de verweerster ter terechtzitting van 9 februari 2017 heeft verklaard dat de 
eiser de vader is van […] maar dat ze weigerde haar toestemming voor de erkenning te geven omdat 
dit volgens haar niet in het belang zou zijn van het kind. 
 
Ter terechtzitting van 4 mei en 18 mei 2017 is de verweerster evenwel niet meer verschenen en heeft 
ze geen elementen of argumenten aangebracht waaruit zou moeten blijken dat de erkenning van […] 
door de eiser niet in het belang van het kind zou zijn. 
 
Eensluidend met het advies van de procureur des Konings en met de voogd ad hoc is de rechtbank van 
oordeel dat er geen elementen voorliggen waaruit dient afgeleid te worden dat de gevraagde 
machtiging tot erkenning het primordiaal belang van […] daadwerkelijk zou schaden. Het belang 
van·[…] wordt niet geschonden door de vaststelling van een dubbelzijdige afstammingsband. 
 
Verder meent deze rechtbank dat elk kind een fundamenteel recht heeft op een band met zijn beide 
ouders, waar mogelijk met zijn beide biologische ouders. 
 
De gevraagde machtiging tot erkenning kan dan ook worden verleend. 
 
Hierbij beklemtoont de rechtbank dat de erkenning een willige rechtshandeling blijft, wat betekent dat 
de eiser zelf verder de nodige initiatieven moet nemen voor de totstandkoming van de uiteindelijke 
erkenning. Art. 333 BW is in deze niet toepasselijk. 
 
2.3. De gerechtskosten 
 
De eiser verzoekt om de verweerster te veroordelen tot het betalen van de gerechtskosten en begroot 
deze aan zijn zijde op een rechtsplegingsvergoeding van 600,00 euro. 
 
Door de weigering van de verweerster om in te stemmen met een erkenning, is deze procedure 
genoodzaakt. De verweerster dient dan ook veroordeeld te worden tot de betaling van de 
gerechtskosten. De eiser is vertegenwoordigd door een advocaat en in het gelijk gesteld zodat hij 
gerechtigd is op een rechtsplegingsvergoeding. Aangezien de partijen onderscheidenlijk in het ongelijk 
werden gesteld, wordt de rechtsplegingsvergoeding omgeslagen zoals hieronder bepaald. 
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OP DEZE GRONDEN, 
 
DE RECHTBANK, op tegenspraak, 
 
met inachtneming van de artikelen 2 en 41 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in 
gerechtszaken en het advies van het openbaar ministerie, 
 
Verklaart de vordering van A. ontvankelijk en gegrond als volgt: 
 
Machtigt A., geboren te […] op […] om over te gaan tot erkenning van […] geboren op […] te […] en 
adaar ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van het jaar […] onder nummer […] 
 
Verklaart het anders- of meergevorderde ongegrond, 
 
Veroordeelt P. tot de eigen gerechtskosten en tot de kosten: 
- rolrecht aanstelling voogd ad hoc € 100,00 (in debet) 
- dagvaardingskosten   € 39,71 (in debet) 
- rechtsplegingsvergoeding  € 90,00 
 
Aldus behandeld in raadkamer en uitgesproken in openbare terechtzitting door de zeventiende 
familiekamer van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent op negenentwintig 
juni tweeduizend zeventien. 
 
Heeft de zaak volledig behandeld en erover geoordeeld: rechter Katja Jansegers, bijgestaan door 
griffier Els Bogaert. 
 
 


