Burgerlijk Wetboek: Procesbekwaamheid
I.

Algemeen

Art. 378.<W 2001-04-29/39, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> (§ 1.) Onder voorbehoud
van het bepaalde in artikel 935, derde lid, is de machtiging van de vrederechter vereist om (de in
artikel 410, § 1, 1° tot 6°, 8°, 9° en 11° tot 14° bepaalde handelingen) te verrichten waarvoor de
voogd bijzondere machtiging van de vrederechter moet verkrijgen. <W 2003-02-13/54, art. 2, 016;
Inwerkingtreding : 04-04-2003>
[1 De territoriale bevoegdheid van de vrederechter wordt geregeld overeenkomstig artikel
629quater van het Gerechtelijk Wetboek. Bij gebrek aan woonplaats of gewone woonplaats van de
minderjarige is de bevoegde vrederechter :
- die van de laatste gemeenschappelijke woonplaats in België van de ouders of in voorkomend
geval, die van de laatste woonplaats in België van de ouder die het ouderlijk gezag alleen uitoefent,
en bij ontstentenis daarvan,
- die van de laatste gemeenschappelijke verblijfplaats in België van de ouders of in voorkomend
geval, die van de laatste verblijfplaats in België van diegene die het ouderlijk gezag alleen uitoefent.]1
In het belang van de minderjarige kan de met toepassing van het vorige lid bevoegde vrederechter
in een met redenen omklede beschikking beslissen om het dossier over te zenden aan de
vrederechter van het kanton waar de minderjarige op duurzame wijze zijn hoofdverblijfplaats heeft
gevestigd.) <W 2003-02-13/54, art. 2, 016; Inwerkingtreding : 04-04-2003>
De vrederechter beslist over het door de partijen of door hun advocaat ondertekende
verzoekschrift. Indien de zaak slechts door een van de ouders bij de rechtbank aanhangig wordt
gemaakt, wordt de andere gehoord of ten minste bij gerechtsbrief opgeroepen. Door die oproeping
wordt hij partij in het geding.
(In geval van belangentegenstelling tussen de beide ouders, of wanneer één van hen verstek laat
gaan, kan de vrederechter één van de ouders machtiging verlenen om alleen de handeling te
verrichten waarvoor om de machtiging wordt verzocht.) <W 2003-02-13/54, art. 2, 016;
Inwerkingtreding : 04-04-2003>
In geval van belangentegenstelling tussen het kind en zijn ouders wordt door de vrederechter hetzij
op verzoek van enig belanghebbende, hetzij ambtshalve een voogd ad hoc aangewezen.
(§ 2. De handelingen bedoeld in artikel 410, § 1, 7°, zijn niet onderworpen aan de machtiging
bedoeld in § 1. In geval van belangentegenstelling tussen de minderjarige en zijn ouders wordt door
de rechter bij wie de zaak aanhangig is, hetzij op verzoek van enig belanghebbende, hetzij
ambtshalve, een voogd ad hoc aangewezen.) <W 2003-02-13/54, art. 2, 016; Inwerkingtreding : 0404-2003>
---------(1)<W 2013-07-30/23, art. 62, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
Art. 379.<W 31-03-1987, art. 46> De ouders die belast zijn met het beheer van de goederen van hun
minderjarige kinderen, zijn rekening en verantwoording verschuldigd wat betreft de eigendom en de
opbrengsten van de goederen waarvan ze niet het genot hebben, en wat betreft de eigendom alleen,
van de goederen waarvan hun volgens de wet het genot toekomt.
(Iedere rechterlijke beslissing waarbij uitspraak wordt gedaan over geldsommen die toekomen aan
een minderjarige, beveelt ambtshalve dat voornoemde geldsommen worden geplaatst op een
rekening die op zijn naam is geopend. Behoudens het recht op wettelijk genot, is de rekening
onbeschikbaar tot het tijdstip van de meerderjarigheid van de minderjarige.

Wanneer de beslissing bedoeld in het vorige lid in kracht van gewijsde is gegaan, geeft de griffier
daarvan kennis door toezending van een afschrift bij een ter post aangetekende brief aan de
schuldenaars, waarna deze laatsten zich slechts met nakoming van de beslissing van de [1
familierechtbank]1 rechtsgeldig kunnen bevrijden. Wanneer een voogdij is opengevallen, zendt hij
eveneens een afschrift aan de griffier van het vredegerecht waarvan de voogdij afhangt.) <W 200302-13/54, art. 3, 016; Inwerkingtreding : 04-04-2003>
---------(1)<W 2013-07-30/23, art. 63, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
Art. 488. <W 19-01-1990, art. 2> De meerderjarigheid is vastgesteld op de volle leeftijd van achttien
jaren; op die leeftijd is men bekwaam tot alle handelingen van het burgerlijk leven.
Art. 1123. Een ieder kan contacten aangaan, indien hij daartoe door de wet niet onbekwaam is
verklaard.
Art. 1124.<W 30-04-1958, art. 7> Onbekwaam om contracten aan te gaan zijn : minderjarigen, [1
krachtens artikel 492/1 beschermde personen]1 en, in het algemeen, al degenen aan wie de wet het
aangaan van bepaalde contracten verbiedt.
---------(1)<W 2013-03-17/14, art. 132, 028; Inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
Art. 1125.<W 30-04-1958, art. 7> Minderjarigen en [1 personen beschermd krachtens artikel 492/1]1
kunnen slechts in de bij de wet bepaalde gevallen tegen hun verbintenissen opkomen op grond van
onbekwaamheid.
Personen die bekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan, kunnen zich niet beroepen op de
onbekwaamheid van de minderjarige of de [1 de persoon beschermd krachtens artikel 492/1]1, met
wie zij een contract hebben aangegaan.
---------(1)<W 2013-03-17/14, art. 133, 028; Inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

II.

Huwelijk

Art. 144. <W 19-01-1990, art. 7> Niemand mag een huwelijk aangaan voor hij de leeftijd van achttien
jaar heeft bereikt.
Art. 145.<W 19-01-1990, art. 8> Om gewichtige redenen kan de [1 familierechtbank]1 de in het
vorige artikel vervatte verbodsbepaling opheffen. (De vordering wordt bij verzoekschrift ingediend,
ofwel door beide ouders, ofwel door een van hen, ofwel door de voogd, ofwel door de minderjarige
indien de ouders of de voogd niet in het huwelijk toestemmen.) <W 2001-04-29/39, art. 4, 011;
Inwerkingtreding : 01-08-2001>
De procedure wordt ingeleid tegen een bepaalde dag. De rechtbank doet uitspraak binnen vijftien
dagen, de ouders (of de voogd), de minderjarige en de aanstaande echtgenoot opgeroepen en de
procureur des Konings gehoord. <W 2001-04-29/39, art. 4, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001>
Hoger beroep kan (binnen acht dagen na de kennisgeving per gerechtsbrief van het vonnis) worden
ingesteld en [1 de familiekamer van het hof van beroep]1 doet uitspraak binnen vijftien dagen. (Het
vonnis wordt eveneens door de griffier aan het bevoegde openbaar ministerie medegedeeld) Tegen
het vonnis of arrest is geen verzet mogelijk. <W 2006-05-09/35, art. 2, 032; Inwerkingtreding : 10-052007>
---------(1)<W 2013-07-30/23, art. 15, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

Art. 148.<W 19-01-1990, art. 9> Zonder toestemming van zijn ouders mag een minderjarige geen
huwelijk aangaan.
Die toestemming wordt vastgesteld door de [2 familierechtbank]2 waarbij de vordering tot
ontheffing van het leeftijd vereiste aanhangig is gemaakt.
Ingeval de ouders weigeren hun toestemming te geven, kan de rechtbank toestemming tot het
huwelijk verlenen als zij de weigering een misbruik acht te zijn.
Ingeval één van de ouders zijn toestemming weigert te geven, kan de rechtbank toestemming tot
het huwelijk verlenen indien de weigering niet gegrond wordt geacht. De ouder die niet verschijnt,
wordt geacht niet in het huwelijk toe te stemmen.
Ingeval één van de ouders in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven [1 of
wilsonbekwaam is]1 en de andere ouder zijn toestemming weigert, kan de rechtbank toestemming
tot het huwelijk verlenen als zij de weigering een misbruik acht te zijn.
Ingeval beide ouders in de onmogelijkheid verkeren hun wil te kennen te geven [1 of
wilsonbekwaam zijn]1 of ingeval zij niet verschijnen, kan de rechtbank toestemming tot het huwelijk
verlenen.
---------(1)<W 2013-03-17/14, art. 4, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
(2)<W 2013-07-30/23, art. 16, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
Art. 184.<W 31-03-1987, art. 26> Tegen elk huwelijk dat is aangegaan met overtreding van (de
bepalingen van de artikelen 144, 146bis, 146ter, 147, 161, 162, 163, 341 of 353-13,) kan worden
opgekomen door de echtgenoten zelf, door allen die daarbij belang hebben en door het openbaar
ministerie. <W 2007-04-25/76, art. 6, 036; Inwerkingtreding : 25-06-2007>
[1 De procureur des Konings vordert de nietigheid van een huwelijk dat is aangegaan met
overtreding van de artikelen 146bis of 146ter.]1
---------(1)<W 2013-06-02/08, art. 6, 059; Inwerkingtreding : 03-10-2013>
Art. 185.<W 19-01-1990, art. 23> Tegen een huwelijk dat is aangegaan door een minderjarige
echtgenoot of door minderjarige echtgenoten die van de [1 familierechtbank]1 geen toestemming
hebben gekregen om een huwelijk aan te gaan, kan evenwel niet meer worden opgekomen wanneer
zes maanden verlopen zijn sinds die echtgenoot of de echtgenoten de leeftijd van achttien jaar
bereikt hebben.
---------(1)<W 2013-07-30/23, art. 18, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

III.

Afstamming

Art. 318.<W 2006-07-01/75, art. 7, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2007> § 1. Tenzij het kind bezit
van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot, kan het vermoeden van vaderschap worden betwist
[1 voor de familierechtbank]1 door de moeder, het kind, de man ten aanzien van wie de
<afstamming> vaststaat [2 de man die het vaderschap van het kind opeist en de vrouw die het
meemoederschap van het kind opeist]2.
(lid 2 geschrapt.) <W 2006-12-27/32, art. 368, 031; Inwerkingtreding : 01-07-2007>
§ 2. (De vordering van de moeder moet worden ingesteld binnen een jaar na de geboorte.) De
vordering van de echtgenoot moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit
dat hij niet de vader van het kind is, die van de man die het vaderschap van het kind opeist moet
worden ingesteld binnen het jaar na de ontdekking van het feit dat hij de vader van het kind is en die
van het kind moet worden ingesteld op zijn vroegst op de dag waarop het de leeftijd van twaalf jaar
heeft bereikt en uiterlijk op de dag waarop het de leeftijd van tweeëntwintig jaar heeft bereikt (of

binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de echtgenoot zijn vader niet is) [2 De vordering
van de vrouw die het meemoederschap van het kind opeist, moet worden ingesteld binnen een jaar
na de ontdekking van het feit dat zij overeenkomstig artikel 7 van de wet van 6 juli 2007 betreffende
de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten
heeft toegestemd in de verwekking en de verwekking hiervan het gevolg kan zijn.]2. <W 2006-1227/32, art. 368, 031; Inwerkingtreding : 01-07-2007>
Indien de echtgenoot overleden is zonder in rechte te zijn opgetreden, terwijl de termijn om zulks te
doen nog niet verstreken is, kan zijn vaderschap binnen een jaar na zijn overlijden of na de geboorte,
worden betwist door zijn bloedverwanten in de opgaande en in de neerdalende lijn.
Het vaderschap dat vaststaat krachtens artikel 317 kan daarenboven worden betwist door de vorige
echtgenoot.
§ 3. Onverminderd het bepaalde in §§ 1 en 2, wordt het vermoeden van vaderschap teniet gedaan
indien door alle wettelijke middelen is bewezen dat de betrokkene niet de vader is.
De betwisting van het vermoeden van vaderschap van de echtgenoot wordt bovendien, behoudens
tegenbewijs, gegrond verklaard :
1° in de gevallen bedoeld in artikel 316bis ;
2° wanneer de <afstamming> van moederszijde door erkenning of bij rechterlijke beslissing is
vastgesteld;
3° wanneer de vordering werd ingesteld vooraleer de <afstamming> van moederszijde is komen
vast te staan.
§ 4. De vordering tot betwisting van het vermoeden van vaderschap is niet ontvankelijk, als 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.
§ 5. De vordering tot betwisting die wordt ingesteld door de persoon die beweert de biologische
vader van het kind te zijn, is maar gegrond als diens vaderschap is komen vast te staan. De beslissing
welke die vordering tot betwisting inwilligt, brengt van rechtswege de vaststelling van de
afstammingsband van de verzoeker met zich. De [1 familierechtbank]1 gaat na of aan de voorwaarden
van artikel 332quinquies is voldaan. In ontkennend geval wordt de vordering afgewezen.
[2 § 6. De vordering tot betwisting die wordt ingesteld door de vrouw die het meemoederschap van
het kind opeist, is maar gegrond als bewezen wordt dat zij overeenkomstig artikel 7 van de wet 6 van
juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige
embryo's en de gameten heeft toegestemd in de medisch begeleide voortplanting en de verwekking
van het kind hiervan het gevolg kan zijn. De beslissing welke die vordering tot betwisting inwilligt,
brengt van rechtswege de vaststelling van een afstammingsband ten opzichte van de verzoekster
met zich. De familierechtbank gaat na of aan de voorwaarden van artikel 332quinquies, §§ 1, 1/1, 2
en 4, is voldaan. Zo niet, wordt de vordering afgewezen.]2
---------(1)<W 2013-07-30/23, art. 32, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
(2)<W 2014-12-18/01, art. 11, 071; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
Art. 328.[2 § 1. De erkenning kan geschieden door een ontvoogde minderjarige en door een nietontvoogde minderjarige met onderscheidingsvermogen.]2
[1 [2 § 2.]2 De persoon die op grond van artikel 492/1, § 1, derde lid, 7°, uitdrukkelijk onbekwaam
werd verklaard om een kind te erkennen, kan, op zijn verzoek, door de in artikel 628, 3°, van het
Gerechtelijk Wetboek bedoelde vrederechter alsnog worden gemachtigd een kind te erkennen.
De vrederechter oordeelt over de wilsbekwaamheid van de beschermde persoon.
De artikelen 1241 en 1246 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing.
[2 § 3.]2 De erkenning kan geschieden ten gunste van een verwekt kind, dan wel van een overleden

kind indien dit afstammelingen heeft nagelaten. Indien het kind overleden is zonder afstammelingen
na te laten, kan de erkenning slechts geschieden binnen het jaar na zijn geboorte.]1
---------(1)<W 2013-03-17/14, art. 10, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
(2)<W 2014-04-25/23, art. 181, 062; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
Art. 329bis.<ingevoegd bij W 2006-07-01/75, art. 15; Inwerkingtreding : 01-07-2007> § 1. De
erkenning van het meerderjarige of het ontvoogde minderjarige kind is alleen ontvankelijk zo het
kind daarin vooraf toestemt.
[1 § 1/1. De toestemming van het meerderjarige kind is niet vereist indien de rechtbank, op grond
van feiten die vastgesteld zijn in een met redenen omkleed proces-verbaal, oordeelt dat het kind niet
wilsbekwaam is. Hetzelfde geldt ingeval het kind, bij beschikking van de vrederechter krachtens
artikel 492/1, onbekwaam wordt verklaard om met zijn erkenning in te stemmen. Het kind dat zijn
mening zelfstandig kan uiten, wordt rechtstreeks door de rechter gehoord. Ingeval het kind niet zelf
zijn mening kan uiten, vertolkt de vertrouwenspersoon de mening van het kind. De rechter hecht
passend belang aan deze mening.]1
§ 2. Indien het kind minderjarig en niet ontvoogd is, is de erkenning alleen ontvankelijk mits de
ouder ten aanzien van wie de <afstamming> vaststaat of, indien de erkenning voor de geboorte van
het kind gebeurt, de moeder, vooraf daarin toestemt.
Bovendien is de voorafgaande toestemming van het kind vereist, indien het de volle leeftijd van
twaalf jaar heeft bereikt. Deze toestemming is niet vereist [1 ...]1 indien de rechtbank, op grond van
feiten die vastgesteld zijn in een met redenen omkleed proces-verbaal, oordeelt dat het kind geen
onderscheidingsvermogen heeft.
Bij gebreke van die toestemmingen dagvaardt degene die het kind wil erkennen de personen wier
toestemming vereist is voor de rechtbank. De partijen worden in raadkamer gehoord. De rechtbank
poogt ze te verzoenen. Indien de rechtbank de partijen tot verzoening brengt, ontvangt zij de nodige
toestemmingen. Bij gebreke van verzoening wordt het verzoek verworpen als vaststaat dat de
verzoeker niet de biologische vader of moeder is. Als het verzoek een kind betreft dat op het tijdstip
van de indiening van het verzoek een jaar of ouder is, kan de rechtbank bovendien de erkenning
weigeren als ze kennelijk strijdig is met de belangen van het kind.
Indien tegen degene die het kind wil erkennen een strafvordering is ingesteld wegens een in artikel
375 van het Strafwetboek bedoeld feit dat gepleegd is op de persoon van de moeder tijdens de
wettelijke periode van verwekking, kan de erkenning niet plaatsvinden en wordt de in het vierde lid
bedoelde termijn van één jaar opgeschort tot de beslissing over de strafvordering in kracht van
gewijsde is gegaan. Als degene die het kind wil erkennen op grond daarvan schuldig wordt verklaard,
kan de erkenning niet plaatsvinden en wordt het verzoek om toestemming tot erkenning verworpen.
§ 3. Is het kind minderjarig en niet ontvoogd en heeft het geen bekende ouder, of is de ouder ten
aanzien van wie de <afstamming> vaststaat overleden [1 , vermoedelijk afwezig, in de onmogelijkheid
zijn wil te kennen te geven dan wel wilsonbekwaam]1, dan moet de ambtenaar van de burgerlijke
stand een letterlijk afschrift van de erkenning ter kennis 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.
Indien de erkenning niet ontvangen is door een Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand,
moet zij op verzoek van de erkenner worden betekend aan de in het eerste lid bedoelde personen.
Binnen zes maanden te rekenen van de betekening of de kennisgeving kunnen de personen aan wie
zij is gedaan [2 , bij dagvaarding, gezamenlijk verzoekschrift of verzoekschrift op tegenspraak de
vernietiging van de erkenning vorderen van de territoriaal bevoegde familierechtbank]2.
De griffier stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand of de ministeriële ambtenaar die de akte van

erkenning heeft opgemaakt, onmiddellijk in kennis van die vordering.
Nadat de partijen werden gehoord, doet de rechtbank uitspraak over de vordering tot
nietigverklaring. Ze vernietigt de erkenning indien het bewijs wordt geleverd dat de verweerder niet
de biologische vader of moeder is. Bovendien vernietigt ze de erkenning als die kennelijk strijdig is
met de belangen van het kind, als dat kind op het tijdstip waarop de vordering wordt ingediend één
jaar of ouder is.
Het vierde lid van § 2 is van overeenkomstige toepassing. Totdat de termijn van zes maanden
verstreken is of totdat de afwijzende beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, kan de erkenning
niet worden tegengeworpen aan het kind en aan zijn wettelijke vertegenwoordiger die er zich
niettemin op kunnen beroepen.
---------(1)<W 2013-03-17/14, art. 11, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
(2)<W 2013-07-30/23, art. 34, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014, zie W 2014-05-08/02, art. 42,
066; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
Art. 330.<W 2006-07-01/75, art. 16, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2007> § 1. Tenzij het kind bezit
van staat heeft ten aanzien van degene die het heeft erkend, kan de erkenning van het moederschap
worden betwist [1 voor de familierechtbank]1 door de vader, het kind, de vrouw die het kind heeft
erkend en de vrouw die het moederschap van het kind opeist. Tenzij het kind bezit van staat heeft
ten aanzien van degene die het heeft erkend, kan de erkenning van het vaderschap worden betwist
[1 voor de familierechtbank]1 door de moeder, het kind, de man die het kind heeft erkend [2 , de man
die het vaderschap van het kind opeist en de vrouw die het meemoederschap van het kind opeist]2.
De erkenner en zij die de voorafgaande, in artikel 329bis vereiste of bedoelde toestemmingen
hebben gegeven, zijn echter alleen gerechtigd de erkenning te betwisten, indien zij bewijzen dat aan
hun toestemming een gebrek kleefde.
De erkenning kan niet worden betwist door hen die partij zijn geweest bij de beslissing waarbij de
erkenning is toegestaan overeenkomstig artikel 329bis, of bij de beslissing waarbij de krachtens dat
artikel gevorderde vernietiging is afgewezen.
De vordering van de vader, de moeder of 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 vader of de moeder is; die van de persoon die [2 et vaderschap of moederschap]2 opeist moet
worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat hij of zij de vader of 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 jaar 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 noch zijn vader, noch zijn moeder is). [2 De vordering van de vrouw die
het meemoederschap van het kind opeist, moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking
van het feit dat zij overeenkomstig artikel 7 van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch
begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten heeft
toegestemd in de verwekking en de verwekking hiervan het gevolg kan zijn.]2 <W 2006-12-27/32, art.
370, 031; Inwerkingtreding : 01-07-2007>
§ 2. Onverminderd het bepaalde in § 1, wordt de erkenning tenietgedaan, indien door alle
wettelijke middelen is bewezen dat de betrokkene niet de vader of de moeder is.
§ 3. De vordering tot betwisting die wordt ingesteld door de persoon die beweert de biologische
vader of moeder van het kind te zijn, is maar gegrond als diens vaderschap of moederschap is komen
vast te staan. De beslissing welke die vordering tot betwisting inwilligt, brengt van rechtswege de
vaststelling van de afstammingsband van de verzoeker met zich. De rechtbank gaat na of aan de
voorwaarden van artikel 332quinquies is voldaan. In ontkennend geval wordt de vordering

afgewezen.
[2 § 4. De vordering tot betwisting die wordt ingesteld door de vrouw die het meemoederschap van
het kind opeist, is maar gegrond als bewezen wordt dat zij overeenkomstig artikel 7 van de wet 6 van
juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige
embryo's en de gameten heeft toegestemd in de medisch begeleide voortplanting en de verwekking
van het kind hiervan het gevolg kan zijn. De beslissing welke die vordering tot betwisting inwilligt,
brengt van rechtswege de vaststelling van een afstammingsband ten opzichte van de verzoekster
met zich. De familierechtbank gaat na of aan de voorwaarden van artikel 332quinquies, §§ 1, 1/1, 2
en 4 is voldaan. Zo niet, wordt de vordering afgewezen.]2
---------(1)<W 2013-07-30/23, art. 35, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014, zie <W 2014-05-08/02, art. 43,
066; Inwerkingtreding : 01-09-2014>>
(2)<W 2014-12-18/01, art. 15, 071; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
Art. 331sexies.<W 2006-07-01/75, art. 18, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2007> [1 § 1.]1
Onverminderd artikel 329bis, § 2, tweede lid, en § 3, eerste lid, [2 artikel 332quinquies en, wat
betreft de meerderjarige, § 1/1 van die bepaling, worden de niet-ontvoogde minderjarige en de
wilsonbekwame meerderjarige, in gedingen betreffende hun <afstamming>, als eiser of als
verweerder, vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger, of wordt de wilsonbekwame
meerderjarige, in voorkomend geval, bijgestaan door zijn bewindvoerder]2. [1 Bij gebreke van
wettelijke vertegenwoordiger, of indien er tegenstrijdigheid van belangen is, wordt hij
vertegenwoordigd]1, door een voogd ad hoc die aangewezen wordt door de voorzitter van de
rechtbank op verzoek van elke belanghebbende of van de procureur des Konings.
[1 § 2. [2 ...]2 ]1
---------(1)<W 2013-03-17/14, art. 12, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
(2)<W 2014-04-25/23, art. 182, 062; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
Art. 332bis.[1 De vorderingen tot betwisting van staat moeten op zodanige wijze worden ingesteld
dat het kind of zijn afstammelingen en degene van zijn ouders wiens vaderschap, meemoederschap
of moederschap niet wordt betwist in het geding worden geroepen, alsook de persoon wiens
vaderschap, meemoederschap of moederschap wordt betwist.]1
---------(1)<W 2014-05-05/08, art. 26, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
Art. 332ter.<W 31-03-1987, art. 38> De rechtsvordering tot inroeping van staat kan worden
ingesteld door het kind en door elk van zijn ouders persoonlijk.
Na het overlijden van het kind, kan de vordering worden ingesteld door diens afstammelingen, die
dat evenwel enkel kunnen doen voor de vijfentwintigste verjaardag van hun ouder.
[1 De vordering moet op zodanige wijze worden ingesteld dat het kind of zijn afstammelingen en
degene van de ouders wiens vaderschap, moederschap of meemoederschap vaststaat, alsook de
persoon wiens vaderschap, moederschap of meemoederschap wordt onderzocht, in het geding
worden geroepen.
Indien de rechtsvordering tot onderzoek naar het moederschap tot gevolg kan hebben dat het
vaderschap of het meemoederschap komt vast te staan op grond van de artikelen 315, 317 of 325/2,
dan moet ze ook worden ingesteld tegen de echtgenoot of echtgenote en, in voorkomend geval,
tegen de vorige echtgenoot of echtgenote van de vermeende moeder.]1
---------(1)<W 2014-05-05/08, art. 27, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

Art. 332quinquies.<W 2006-07-01/75, art. 20, 030; Inwerkingtreding : 01-07-2007> § 1. De
vorderingen tot onderzoek naar het moederschap of het vaderschap zijn onontvankelijk indien het
meerderjarige of het ontvoogde minderjarige kind zich daartegen verzet.
[1 § 1/1. Er wordt geen rekening gehouden met het verzet van het meerderjarige kind indien de
rechtbank, op grond van feiten die vastgesteld zijn in een met redenen omkleed proces-verbaal,
oordeelt dat het kind niet wilsbekwaam is. Hetzelfde geldt ingeval het kind, bij beschikking van de
vrederechter krachtens artikel 492/1, onbekwaam wordt verklaard zich te verzetten tegen een
rechtsvordering tot onderzoek naar het moederschap of het vaderschap. Het kind dat zijn mening
zelfstandig kan uiten, wordt rechtstreeks door de rechter gehoord. Ingeval het kind zijn mening niet
zelf kan uiten, vertolkt de vertrouwenspersoon de mening van het kind. De rechter hecht passend
belang aan die mening. ]1
§ 2. Indien het verzet uitgaat van een minderjarig kind dat niet ontvoogd is en de volle leeftijd van
twaalf jaar heeft bereikt, of van degene van de ouders van het kind ten aanzien van wie de
<afstamming> vaststaat, wijst de rechtbank, zonder afbreuk te doen aan § 3, de vordering slechts af
indien ze betrekking heeft op een kind dat minstens één jaar oud is op het ogenblik van de indiening
ervan, en de vaststelling van de <afstamming> kennelijk strijdig is met de belangen van het kind.
[1 Er wordt geen rekening gehouden met het verzet van het minderjarige kind indien de rechtbank,
op grond van feiten die vastgesteld zijn in een met redenen omkleed proces-verbaal, oordeelt dat
het kind geen onderscheidingsvermogen heeft.]1
§ 3. De rechtbank wijst de vordering hoe dan ook af indien het bewijs wordt geleverd dat degene
wiens <afstamming> wordt onderzocht niet de biologische vader of moeder van het kind is.
§ 4. Indien tegen de man die een vaderschapsonderzoek vordert een strafvordering is ingesteld
wegens een in artikel 375 van het Strafwetboek bedoeld feit dat gepleegd is op de persoon van de
moeder tijdens de wettelijke periode van verwekking, wordt op verzoek van een van de partijen de
uitspraak verdaagd, tot wanneer de beslissing over de strafvordering in kracht van gewijsde is
getreden. Indien de betrokkene hiervoor wordt veroordeeld, zal (de vordering tot onderzoek naar
het vaderschap) op vraag van één van de partijen worden verworpen. <W 2006-12-27/32, art. 371,
031; Inwerkingtreding : 01-07-2007>
---------(1)<W 2013-03-17/14, art. 13, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

IV.

Ouderlijk gezag

Art. 373.<W 1995-04-13/37, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 03-06-1995> Wanneer de ouders
samenleven, oefenen zij het gezag over de persoon van het kind gezamenlijk uit.
Ten opzichte van derden die te goeder trouw zijn, wordt elke ouder geacht te handelen met de
andere ouder wanneer hij, alleen, een handeling stelt die met gezag verband houdt behouden de bij
de wet bepaalde uitzonderingen.
Bij gebreke van instemming kan één van beide ouders de zaak bij de [1 familierechtbank]1 aanhangig
maken.
De rechtbank kan één van de ouders toestemming verlenen alleen op te treden voor één of meer
bepaalde handelingen.
---------(1)<W 2013-07-30/23, art. 58, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
Art. 374.<W 1995-04-13/37, art. 8, 003; Inwerkingtreding : 03-06-1995> (§ 1.) Wanneer de ouders
niet samenleven, blijven zij het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen en geldt het in artikel 373,
tweede lid, bepaalde vermoeden. <W 2006-07-18/38, art. 2, 029; Inwerkingtreding : 14-09-2006>

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 [1 familierechtbank]1 de
uitoefening van het ouderlijk gezag uitsluitend opdragen aan één van beide ouders.
Hij kan eveneens bepalen welke beslissingen met betrekking tot de opvoeding alleen met
instemming van beide ouders kunnen worden genomen.
Hij bepaalt de wijze waarop de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent, persoonlijk contact met
het kind onderhoudt. Dat persoonlijk contact kan enkel om bijzonder ernstige redenen worden
geweigerd. De ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent, behoudt het recht om toezicht te houden
op de opvoeding van het kind. Hij kan bij de andere ouder of bij derden alle nuttige informatie
hieromtrent inwinnen en zich in het belang van het kind tot de [1 familierechtbank]1 wenden.
In elk geval bepaalt de rechter de wijze waarop het kind wordt gehuisvest en de plaats waar het in
het bevolkingsregister wordt ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf.
(§ 2. Ingeval de ouders niet samenleven en hun geschil [1 bij de familierechtbank]1 aanhangig wordt
gemaakt, wordt het akkoord over de huisvesting van de kinderen door de rechtbank gehomologeerd,
tenzij het akkoord kennelijk strijdig is met het belang van het kind.
Bij gebrek aan akkoord, in geval van gezamenlijk ouderlijk gezag, onderzoekt de rechtbank op vraag
van minstens één van de ouders bij voorrang de mogelijkheid om de huisvesting van het kind op een
gelijkmatige manier tussen de ouders vast te leggen.
Ingeval de rechtbank echter van oordeel is dat de gelijkmatig verdeelde huisvesting, niet de meest
passende oplossing is, kan zij evenwel beslissen om een ongelijk verdeeld verblijf vast te leggen.
De rechtbank oordeelt in ieder geval bij een met bijzondere redenen omkleed vonnis, en rekening
houdend met de concrete omstandigheden van de zaak en het belang van de kinderen en de
ouders.) <W 2006-07-18/38, art. 2, 029; Inwerkingtreding : 14-09-2006>
---------(1)<W 2013-07-30/23, art. 59, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
Art. 374/1. [1 De ouder aan wie het gezag over de persoon van het kind is toevertrouwd, ofwel
luidens de in artikel 1288 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde overeenkomst die werd
gehomologeerd met toepassing van artikel 1298 van hetzelfde Wetboek, ofwel ingevolge de
overeenstemming tussen de ouders die werd bekrachtigd overeenkomstig artikel 1256 van hetzelfde
Wetboek, ofwel bij beslissing van de voorzitter van de rechtbank rechtsprekend in kortgeding,
overeenkomstig artikel 1280 van hetzelfde Wetboek, ofwel bij rechterlijke uitspraak met toepassing
van de artikelen 223 of 374, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, mag de rechter verzoeken voor
te schrijven dat op het op naam van het kind afgegeven identiteitsdocument en paspoort wordt
vermeld dat het zonder de instemming van die ouder geen buitengrens mag overschrijden van de
ruimte als bepaald in de Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het tussen de regeringen
van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek
op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de
controles aan de gemeenschappelijke grenzen.
Als het ouderlijk gezag gezamenlijk door de vader en de moeder van het kind wordt uitgeoefend,
komt het recht om te verzoeken om de toevoeging van de in het eerste lid bedoelde vermelding toe
aan die ouder over wie de rechter heeft bepaald dat het kind in het bevolkingsregister wordt
ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf.
Op verzoek van degene die het omgangsrecht heeft in de zin van artikel 5 van het Verdrag
betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, opgemaakt te
's Gravenhage op 25 oktober 1980, kan de rechter beslissen dat op het identiteitsdocument en op het

paspoort van het kind wordt vermeld dat ook de instemming van die persoon vereist is om de
minderjarige een buitengrens te laten overschrijden.
De rechter brengt de beslissing ter kennis van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeente waar het kind verblijft.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2014-05-22/38, art. 2, 069; Inwerkingtreding : onbepaald>
Art. 374/2. [1 De bevoegdheid om een op artikel 374/1 gebaseerd verzoek te behandelen, berust bij
de rechter bij wie een aan de gang zijnde echtscheidingsprocedure aanhangig is gemaakt, en in alle
andere gevallen bij de bevoegde rechter.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2014-05-22/38, art. 3, 069; Inwerkingtreding : onbepaald>

V.

Adoptie

Art. 348-1.<W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Eenieder die op het
tijdstip van de uitspraak van het vonnis van adoptie, de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, moet in
zijn adoptie toestemmen of daarin hebben toegestemd.
[1 In afwijking van het eerste lid is de toestemming niet vereist indien de rechtbank, op grond van
feiten die vastgesteld zijn in een met redenen omkleed proces-verbaal, oordeelt dat de
meerderjarige persoon wilsonbekwaam is. Hetzelfde geldt ingeval de meerderjarige persoon, bij
beschikking van de vrederechter krachtens artikel 492/1, onbekwaam wordt verklaard om met zijn
adoptie in te stemmen. De meerderjarige persoon die zijn mening zelfstandig kan uiten wordt
rechtstreeks door de rechter gehoord. Ingeval de meerderjarige persoon zijn mening niet zelf kan
uiten, vertolkt de vertrouwenspersoon de mening van die meerderjarige persoon. De rechter hecht
passend belang aan deze mening.
De toestemming is evenmin vereist als de rechtbank, op grond van feiten die vastgesteld zijn in een
met redenen omkleed proces-verbaal, oordeelt dat de minderjarige geen onderscheidingsvermogen
heeft. ]1
---------(1)<W 2013-03-17/14, art. 14, 061; inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
Art. 348-8.<W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Eenieder van wie de
toestemming in de adoptie vereist is, kan zulks doen door middel van ofwel :
1° een persoonlijke verklaring gedaan voor de [1 familierechtbank]1 die het verzoekschrift tot
adoptie behandelt en waarvan deze een proces-verbaal opstelt;
2° een akte verleden ten overstaan van een notaris naar keuze of ten overstaan van de vrederechter
van zijn woonplaats.
Er moet nader worden bepaald dat de toestemming wordt gegeven voor een gewone adoptie of
voor een volle adoptie.
De intrekking van de toestemming is slechts mogelijk tot het tijdstip van de uitspraak van het vonnis
en, ten laatste, zes maanden na de indiening van het verzoekschrift tot adoptie en dient te
geschieden in dezelfde vorm als vereist is voor de toestemming in de adoptie.
---------(1)<W 2013-07-30/23, art. 44, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
Art. 348-10.<W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Eenieder van wie de
toestemming vereist is en die niet in de adoptie wenst toe te stemmen, kan zijn weigering te kennen
geven door middel van ofwel :
1° een persoonlijke verklaring gedaan voor de [1 familierechtbank]1 die het verzoekschrift tot

adoptie behandelt en waarvan deze een proces-verbaal opstelt;
2° een akte verleden ten overstaan van een notaris naar keuze of ten overstaan van de vrederechter
van zijn woonplaats.
Niet-verschijning voor de rechtbank na door de griffier bij gerechtsbrief te zijn opgeroepen, wordt
als weigering van de toestemming beschouwd.
---------(1)<W 2013-07-30/23, art. 45, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
Art. 349-2. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> De adoptant of de
adoptanten kunnen in de loop van de procedure aan de rechtbank vragen dat de voornamen van de
geadopteerde worden gewijzigd. Indien de geadopteerde de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt,
moet hij in deze wijziging toestemmen.
Art. 354-1.<W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> De herroeping van de
gewone adoptie kan 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 kan de [1
familierechtbank]1 de herroeping uitspreken ten aanzien van slechts een van hen.
---------(1)<W 2013-07-30/23, art. 51, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

VI.

Voogdij

Art. 394. <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> Indien de minderjarige
twaalf jaar oud is wordt hij door de vrederechter gehoord vooraleer deze een voogd benoemt of de
aanwijzing van de voogd homologeert.
Hij hoort eveneens de bloedverwanten in de opgaande lijn in de tweede graad, de meerderjarige
broers en zusters van de minderjarige en de broers en zusters van de ouders van de minderjarige of
doet hen ten minste oproepen.
De vrederechter moet bovendien eenieder horen van wie de mening voor hem nuttig kan zijn.
De oproepingen geschieden bij gerechtsbrief.
Art. 405. <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> § 1. De voogd draagt zorg
voor de persoon van de minderjarige, die hij opvoedt overeenkomstig de beginselen waarvoor de
ouders eventueel hebben gekozen, inzonderheid wat betreft de aangelegenheden bedoeld in artikel
374, tweede lid.
Hij vertegenwoordigt de minderjarige in alle burgerlijke handelingen.
Hij beheert de goederen van de minderjarige zoals een goede huisvader en is gehouden tot
vergoeding van de schade die zou kunnen voortvloeien uit een slecht beheer.
Hij kan zich in het beheer van de goederen van de minderjarige laten bijstaan door personen die
onder zijn verantwoordelijkheid handelen, na uitdrukkelijke machtiging van de vrederechter.
De voogd besteedt de inkomsten van de minderjarige aan diens onderhoud en verzorging en
vordert de toepassing van de sociale wetgeving in het belang van de minderjarige.
§ 2. In geval van een ernstige betwisting tussen de minderjarige en de voogd of in voorkomend
geval de toeziende voogd, kan de minderjarige, op eenvoudig mondeling of schriftelijk verzoek, zich
tot de procureur des Konings richten indien hij twaalf jaar oud is in zaken betreffende zijn persoon en
indien hij vijftien jaar oud is in zaken betreffende zijn goederen.
De procureur des Konings wint alle nuttige inlichtingen in. Indien hij het verzoek gegrond acht,
maakt hij de zaak bij verzoekschrift aanhangig bij de vrederechter opdat deze het geschil beslecht.
De vrederechter beslist na de minderjarige, de voogd en de toeziende voogd te hebben gehoord.

Art. 407. <W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> § 1. Binnen een maand
nadat de boedelbeschrijving bij het procesdossier is gevoegd, bepaalt de vrederechter, na de voogd,
de toeziende voogd en de minderjarige, als laatstgenoemde vijftien jaar oud is, te hebben gehoord,
bij een met redenen omklede beschikking :
1° het bedrag waarover de voogd jaarlijks beschikt voor het onderhoud en de opvoeding van de
minderjarige;
2° het bedrag waarover de voogd jaarlijks beschikt voor het beheer van de goederen van de
minderjarige;
3° vanaf welk bedrag voor de voogd de verplichting begint om het saldo van de inkomsten boven de
uitgaven te beleggen en de termijn na verloop waarvan de voogd, bij gebrek van belegging, van
rechtswege rekening en verantwoording verschuldigd is voor de interest;
4° de door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen erkende instelling waar de rekeningen
worden geopend waarop de kapitaalstortingen plaatsvinden en de effecten alsmede de
waardepapieren van de minderjarige worden gedeponeerd;
5° de voorwaarden waaronder de gestorte kapitalen of neergelegde titels en waarden kunnen
worden teruggenomen;
6° het bedrag waarvoor, rekening houdend met de aard en de omvang van het vermogen van de
minderjarige, een hypothecaire inschrijving moet worden genomen op de onroerende goederen van
de voogd, het onroerend goed of de onroerende goederen waarop de griffier op kosten van de
minderjarige de inschrijving neemt, of de waarborgen welke de voogd die geen onroerend goed bezit
of vrijgesteld is van de hypothecaire inschrijving, in voorkomend geval moet bieden;
7° de maatregelen die moeten worden genomen met het oog op de voortzetting, de verhuring, de
overdracht of de beëindiging van de handelszaken en ondernemingen die de minderjarige heeft
verkregen.
§ 2. De vrederechter kan gedurende de voogdij op verzoek van de voogd, van de toeziende voogd,
van de procureur des Konings, van enige andere belanghebbende of zelfs ambtshalve, zijn vroegere
beslissingen betreffende de in paragraaf 1 opgesomde aangelegenheden wijzigen na de voogd, de
toeziende voogd en de minderjarige indien hij vijftien jaar oud is, te hebben gehoord.
§ 3. De vrederechter kan een in § 1, 4°, bedoelde instelling de opdracht toevertrouwen om bij haar
gedeponeerde en aan de minderjarige toebehorende kapitalen, effecten en waardepapieren te
beheren.
De vrederechter bepaalt de voorwaarden van dit beheer.
Art. 410.<W 2001-04-29/39, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 01-08-2001> § 1. De vrederechter moet
de voogd bijzondere machtiging verlenen om :
1° de goederen van de minderjarige, met uitzondering van de vruchten en de onbruikbare
voorwerpen, te vervreemden, tenzij het beheer is opgedragen aan een instelling bedoeld in artikel
407, § 1, 4°;
2° een lening aan te gaan;
3° de goederen van de minderjarige te hypothekeren of in pand te geven;
4° een pachtcontract, een handelshuurovereenkomst of een gewone huurovereenkomst van meer
dan negen jaar te sluiten alsook een handelshuurovereenkomst te hernieuwen;
5° een nalatenschap, een algemeen legaat of een legaat onder algemene titel te verwerpen of te
aanvaarden, wat slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving kan geschieden;
6° een schenking of een legaat onder bijzondere titel te aanvaarden;
7° de minderjarige in rechte te vertegenwoordigen als eiser bij de andere rechtsplegingen en
handelingen dan die bedoeld in de artikelen 1150, 1180-1° en 1206 van het Gerechtelijk Wetboek;
(Geen enkele machtiging is evenwel vereist in geval van burgerlijke partijstelling [1 ...]1;) <W 2003-02-

13/54, art. 5, 016; Inwerkingtreding : 04-04-2003>
8° een overeenkomst van onverdeeldheid te sluiten;
9° een onroerend goed aan te kopen;
10° (opgeheven) <W 2003-02-13/54, art. 5, 016; Inwerkingtreding : 04-04-2003>
11° een dading aan te gaan of een arbitrage-overeenkomst te sluiten;
12° een handelszaak voort te zetten die is verkregen door wettelijke erfopvolging of door
erfopvolging krachtens uiterste wil. Het bestuur van de handelszaak mag worden opgedragen aan
een bijzondere bewindvoerder onder het toezicht van de voogd. De vrederechter kan zijn
toestemming te allen tijde intrekken;
13° souvenirs en andere persoonlijke voorwerpen, zelfs als het om voorwerpen van geringe waarde
gaat te vervreemden.
(14° te beschikken over de goederen die onbeschikbaar zijn op grond van een beslissing genomen
krachtens artikel 379, op grond van artikel 776 of overeenkomstig een beslissing van de familieraad
genomen voor de inwerkingtreding van de wet van 29 april 2001 tot wijziging van verscheidene
wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen.) <W 2003-02-13/54, art. 5, 016;
Inwerkingtreding : 04-04-2003>
§ 2. De verkoop van de roerende of onroerende goederen van de minderjarige gebeurt openbaar.
Aan de voogd kan evenwel machtiging worden verleend om de roerende of onroerende goederen
onderhands te verkopen.
Deze machtiging wordt verleend indien het belang van de minderjarige zulks vereist. Er wordt
uitdrukkelijk in vermeld waarom de onderhandse verkoop de belangen van de minderjarige dient.
Onroerende goederen worden verkocht overeenkomstig het ontwerp van verkoopakte opgesteld
door een notaris en goedgekeurd door de vrederechter.
De vrederechter wint de nodige inlichtingen in. Hij kan inzonderheid het advies inwinnen van
eenieder die hij daartoe geschikt acht.
Souvenirs en andere persoonlijke voorwerpen kunnen niet worden vervreemd tenzij zulks volstrekt
noodzakelijk is en worden ter beschikking van de minderjarige gehouden tot zijn meerderjarigheid.
In elk geval wordt de minderjarige die over het vereiste onderscheidingsvermogen beschikt
uitgenodigd om, indien hij dit wenst, gehoord te worden vooraleer machtiging kan worden verleend.
---------(1)<W 2010-04-18/06, art. 2, 049; Inwerkingtreding : 20-05-2010>

VII.

Ontvoogding

Art. 476. Het huwelijk van de minderjarige heeft van rechtswege zijn ontvoogding ten gevolge.
(Ieder van de echtgenoten is van rechtswege curator over zijn minderjarige echtgenoot. Wanneer
beiden minderjarig zijn, wordt de curatele geregeld overeenkomstig artikel 480.) <W 30-04-1958, art.
4>
Art. 477.<W 08-04-1965, art. 21, 1> De minderjarige die de volle leeftijd van vijftien jaar heeft
bereikt, kan door de [1 familierechtbank]1 worden ontvoogd op verzoek van zijn ouders of, wanneer
dezen het niet eens zijn, op verzoek van een hunner.
De vader of de moeder die geen verzoek heeft ingediend evenals, in voorkomend geval, degene aan
wie de bewaring van het kind is toevertrouwd, moeten alleszins vooraf worden gehoord of
opgeroepen.
(De minderjarige wiens vader of moeder overleden is of wiens <afstamming> slechts ten aanzien
van een van zijn ouders vaststaat en die de volle leeftijd van vijftien jaar heeft bereikt, kan door de [1
familierechtbank]1 worden ontvoogd op verzoek van de enige ouder.) <W 31-03-1987, art. 61A>
(Als die ouder een zodanig verzoek niet indient, kan de ontvoogding worden verzocht door de

procureur des Konings.) <W 31-03-1987, art. 61B>
---------(1)<W 2013-07-30/23, art. 70, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
Art. 478.<W 2001-04-29/39, art. 18, 013; Inwerkingtreding : 01-08-2001> De minderjarige die geen
ouders heeft en die vijftien jaar oud is, kan worden ontvoogd indien de voogd en de toeziende voogd
hem daartoe geschikt oordelen.
De voogd en de toeziende voogd dienen daartoe een verzoek in bij de [1 familierechtbank]1, die
optreedt overeenkomstig artikel 477. Wanneer zij het niet eens zijn, wordt het verzoek door een van
hen ingediend. In dat geval moet de [1 familierechtbank]1 degene die geen verzoek heeft ingediend,
horen of oproepen.
Op verzoek van het openbaar ministerie wordt een eensluidend verklaard afschrift van het
overeenkomstig dit artikel uitgesproken vonnis overgezonden aan de vrederechter van de plaats
waar de voogdij is opengevallen.
---------(1)<W 2013-07-30/23, art. 71, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
Art. 479.<W 2001-04-29/39, art. 19, 013; Inwerkingtreding : 01-08-2001> Wanneer de voogd niets
heeft ondernomen om de minderjarige die voldoet aan de in artikel 478 gestelde voorwaarden te
ontvoogden en wanneer een of meer bloedverwanten of aanverwanten tot in de vierde graad van
deze minderjarige hem geschikt oordelen om te worden ontvoogd, kunnen zij de procureur des
Konings verzoeken zich met het oog op de ontvoogding tot de [1 familierechtbank]1 te wenden.
De minderjarige kan te dien einde eveneens een verzoek indienen bij de procureur des Konings.
Artikel 478, derde lid, is van toepassing.
---------(1)<W 2013-07-30/23, art. 72, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

