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WOORD VOORAF

Dit Compendium biedt een inleiding in de begrippen, beginselen en belangrijkste 
regels van het Belgische positief personen- en familierecht. Het bestrijkt alle ge-
deelten van deze erg gevarieerde rechtstak.

Doelbewust kozen wij voor een compendium. Dit liet toe uitdrukkelijk de 
hoofdzaken en de basisinhoud aan te geven van de wet en van het in de recht-
spraak heersende standpunt, zonder stil te staan bij de controverses en kritische 
evaluaties in de rechtsleer en rechtspraak. Slechts daar waar de heersende leer 
o.i. niet kan worden gevolgd, wordt ons persoonlijk standpunt uitdrukkelijk 
verwoord.

In dezelfde optiek hebben wij ook de verwijzingen naar literatuur en jurispruden-
tie tot een minimum beperkt. In beginsel worden alleen de leidinggevende arres-
ten van het Grondwettelijk Hof, van het Hof van Cassatie, van de Raad van State 
en van de supranationale rechtsinstanties vermeld.

De eerste uitgave van dit Compendium van de hand van Patrick Senaeve ver-
scheen in 1989. Hij gebruikte het in de eerste plaats als cursus voor het door 
hem tot 2017 aan de KU Leuven gedoceerde college personen- en familierecht. 
Hij herwerkte het om de twee jaar tot de in 2015 verschenen 15de editie. Deze 
synthese van het personen- en familierecht is gegroeid op basis van zijn meer dan 
veertig jaar wetenschappelijke activiteit en onderwijs in het personen-en familie-
recht, aangevuld met de inzichten verworven uit de praktijk van het personen- en 
familierecht, eerst als advocaat en vervolgens als magistraat in het hof van beroep 
te Brussel.

Deze zeventiende editie werd gezamenlijk herwerkt door Patrick Senaeve en 
Charlotte Declerck. Zij hanteert dit werk als cursus voor het door haar sinds 2010 
aan de Universiteit Hasselt gedoceerde college personen-, familie- en familiaal 
vermogensrecht.

Voor een goed begrip van de instellingen en regels van het personen- en familie-
recht is enig inzicht in de historische context ervan en enige kennis van de rechts-
vergelijking ter zake onontbeerlijk. De geschiedkundige en rechtsvergelijkende 
analyse leert de relativiteit te ontdekken van de meeste regels uit het Belgische 
positieve recht. Dergelijke analyse gaat evenwel de optiek van een compendium 
te buiten.



10 Woord vooraf

De verwijzingen naar wetsartikelen betreffen het Burgerlijk Wetboek, tenzij an-
ders is aangegeven. Teneinde een zowel nutteloze als vervelende belasting van de 
tekst te vermijden wordt met de woorden ‘hij’, ‘zijn’ en ‘hem’ zowel een man als 
een vrouw beoogd, tenzij uit de context blijkt dat enkel een man bedoeld kan zijn 
(bv. inzake de verwekker van een kind).

De stof werd in deze 17de herwerkte uitgave bijgehouden tot 1 januari 2020.

Patrick SENAEVE Charlotte DECLERCK



LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN VERKORT 

AANGEHAALDE WETTEN1

Antwoordrechtwet  Wet betreffende het recht tot antwoord – 23 juni 1961
Bloedwet  Wet betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oor-

sprong – 5 juli 1994
BS  Belgisch Staatsblad
BW  Burgerlijk Wetboek
Cons.W.  Consulair Wetboek (wet van 21 december 2013)
DABS  Databank voor de Akten van de Burgerlijke Stand
DAVO  Dienst voor Alimentatievorderingen
DAVO-wet  Wet tot oprichting van een DAVO bij de FOD Financiën – 21 fe-

bruari 2003
DVZ  Dienst Vreemdelingenzaken
Euth.W.  Euthanasiewet – 28 mei 2002
EHRM  Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Straatsburgse Hof)
EVRM  Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden (4 november 1950 – Raad van Europa)
Ger.W.  Gerechtelijk Wetboek
Gw.  Grondwet
GwH  Grondwettelijk Hof
IVBPR  Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 

– 19 december 1966 (= BUPO-verdrag – VN)
IVRK  VN-verdrag inzake de rechten van het kind – 20 november 1989
Jeugdbeschermingswet  Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van 

minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben ge-
pleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade 
– 8 april 1965

jo.  juncto (= samengelezen met)
KB  Koninklijk Besluit
KFBN  Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
MBV-wet  Wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de be-

stemming van de overtallige embryo’s en de gameten – 6  juli 
2007

O.M.  Openbaar Ministerie (= parket van de procureur des Konings)
resp.  respectievelijk
Sv.  Wetboek van Strafvordering
Sw.  Strafwetboek

1 Voor de lijst van de afkortingen van de juridische tijdschriften, zie: Juridische verwijzingen en afkortingen 
(Interuniversitaire Commissie Juridische verwijzingen en Afkortingen), Mechelen, Wolters Kluwer, 6de ed. 2015.



12 Lijst van gebruikte afkortingen en verkort aangehaalde wetten

VCF Vlaamse Codex Fiscaliteit
Vreemdelingenwet  Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen – 15 december 
1980

WBN  Wetboek van de Belgische nationaliteit (wet van 28 juni 1984)
WBPG  Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geestes-

zieke – 26 juni 1990
WER Wetboek van Economisch Recht
Wet Menselijk  Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk
Lichaamsmateriaal  lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing 

op de mens of het wetenschappelijk onderzoek – 19 december 
2008

Wet Patiëntenrechten  Wet betreffende de rechten van de patiënt – 22 augustus 2002
Wet Verwerking Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met  
Persoonsgegevens   betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens – 30  juli 

2018
WIB  Wetboek van de Inkomstenbelastingen
WIPR  Wetboek van Internationaal Privaatrecht (wet van 16 juli 2004)
WRR  Wet tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke perso-

nen – 8 augustus 1983
WVV Wetboek van vennootschappen en verenigingen



INLEIDING

§ 1. BEGRIPSBEPALING

1. Van de leergang personen- en familierecht kan een formele en een in hou-
delijke begripsbepaling gegeven worden.

A. Formele begripsbepaling

2. Het personen- en familierecht is een onderdeel van de rechtstak burger lijk recht. 
Het omvat in essentie het geheel van de rechtsregels vervat in Boek I getiteld “Per-
sonen” van het Burgerlijk Wetboek (art. 7 tot art. 515). Daar naast omvat het ook de 
rechtsregels vervat in vele afzonderlijke wetge vin gen zoals de wet op de bescher-
ming van de persoon van de geesteszieke, de jeugd beschermingswet, het wetboek 
van de Belgische nationaliteit, de or gaantransplantatiewet, de wet tot bescherming 
van de privacy t.o.v. de ver werking van persoonsgegevens, enz. Verder maken ook 
een aantal bepalin gen van bepaalde internationale verdragen waar België door ge-
bonden is, integrerend deel uit van het personen- en familierecht. Ten slotte moet 
mel ding gemaakt worden van de aan deze bepalingen door de gewoonte, rech-
terlijke uitspraken en rechtsgeleerde studies toegevoegde regelen en inzich ten.

B. Inhoudelijke begripsbepaling

3. Inhoudelijk bepaald, komt de tweedeling van deze leergang in personen recht 
enerzijds en familierecht anderzijds in het daglicht te staan.
In het Personenrecht worden de algemene begrippen en beginselen van de persoon 
behandeld, alsook de regeling omtrent het statuut en de bescher ming van de per-
soon als enkeling.
In het Familierecht worden bepaalde privaatrechtelijke verhoudingen tussen per-
sonen behandeld. Het gaat van de ene kant om verhoudingen die ontstaan uit 
seksuele betrekkingen en uit andere wijzen van voortplanting en daarmee verge-
lijkbare verhoudingen (= verticaal familierecht), en anderzijds om verhoudingen 
tussen personen die zich in een samenlevingsverband bevinden dat doorgaans – 
maar niet noodzakelijk – rechtstreeks of onrecht streeks op seksualiteit is geba-
seerd (= horizontaal familierecht).

C. De notie ‘gezinsrecht’

4. Sommigen geven de voorkeur aan het begrip ‘personen- en gezinsrecht’ in 
plaats van ‘personen- en familierecht’. Het gezinsrecht kan dan gedefi nieerd wor-
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den als de rechtstak die de privaatrechtelijke verhoudingen regelt binnen het gezin. 
Voor een omschrijving van de notie ‘gezin’, zie nrs. 2201-2206. Aldus bestrijkt 
het gezinsrecht slechts een gedeelte van het familie recht.

§ 2. RAAKVLAKKEN MET ANDERE RECHTSTAKKEN

5. Het personen- en familierecht werd bepaald als een onderdeel van het burgerlijk recht.
Ook in andere delen van het burgerlijk recht alsook in andere rechtstakken zijn er tal van 
rechtsregels die evenzeer te maken hebben met de materie van de personen en/of met de 
materie van de verhoudingen tussen [seksuele] partners en tussen personen die in een 
afstam mingsrelatie staan.

A. Het huwelijksvermogensrecht

6. Het huwelijksvermogensrecht is een onderdeel van het burgerlijk recht waarin de ver-
mogensstelsels van de echtgenoten geregeld worden. Het regelt enkel deze vermogens-
rechtelijke verhoudingen tussen de echtgenoten onderling, alsmede tussen echtgenoten en 
derden, waarover de echtgenoten een keuzevrijheid hebben.
De regels van het huwelijksvermogensrecht vindt men in Titel V ‘Huwelijksvermogensstel-
sels’ van Boek 3 van het BW, getiteld “Op welke wijze eigendom verkregen wordt”. Deze 
materie is inhoudelijk onlosmakelijk verbonden met het huwelijksrecht en dus met het 
familierecht. Om historische redenen en door de gespreide behandeling ervan in het BW, 
vormt het huwelijksvermogensrecht evenwel het voorwerp van een andere rechtstak, na-
melijk ‘Fa miliaal vermogensrecht’. Het huwelijksvermogensrecht werd hervormd door de 
wet van 22 juli 2018, in werking getreden op 1 september 2018.

Declerck, C. en Pintens, W., Schets van het familiaal vermogensrecht, Brugge, die 
Keure, 2019, 492 p.

B. Het erfrecht

7. In ons rechtsstelsel wordt het probleem dat in een systeem van privé-eigendom rijst 
door de tijdelijkheid van het menselijke bestaan, opgelost door de erfrechtelijke overgang 
van de goederen binnen de familie. Ons recht kent dus een familiaal erfrecht. Ook dit 
onderdeel van het burgerlijk recht regelt dus een aspect van de verhoudingen tussen [sek-
suele] partners en tussen personen tussen wie een afstammingsrelatie bestaat. Het erfrecht 
werd grondig hervormd door de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wet-
boek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen 
ter zake, gerepareerd door de wet van 22 juli 2018, en eveneens in werking getreden op 
1 september 2018.

Declerck, C. en Pintens, W., Schets van het familiaal vermogensrecht, Brugge, die 
Keure, 2019, 492 p.
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C. Het gerechtelijk privaatrecht

8. In deze basisleergang wordt in de regel alleen het materiële personen- en familierecht 
behandeld. De regels van het procesrecht (bevoegdheid, rechtspleging, tenuitvoerlegging) 
terzake vertonen nochtans een nauwe samenhang met het materiële personen- en familie-
recht, zodat de hoofdlijnen in de behandeling ervan betrokken dienen te worden.

9. Door de wet van 30  juli 2013, gerepareerd door de wetten van 8 mei 2014 en van 
12 mei 2014, werd er, na decennia discussie, binnen de rechtbank van eerste aanleg een 
familierechtbank ingericht en werden alle bevoegdheden inzake familierecht die voor-
heen verspreid zaten bij de vrederechter, de jeugdrechtbank, de kortgedingrechter en de 
burgerlijke rechtbank, overgeheveld naar en geconcentreerd bij de familierechtbank. De 
familierechtbank vormt een onderdeel van de sectie familie- en jeugdrechtbank binnen de 
rechtbank van eerste aanleg (art. 76, § 1 Ger.W.)
Door deze wet van 30 juli 2013 werd de bevoegdheid voor de meeste geschillen inzake 
personenrecht geconcentreerd bij de vrederechter.
Aldus heeft sinds de inwerkingtreding van deze wet op 1 september 2014 de vrederechter 
al zijn bevoegdheden inzake familierecht verloren maar heeft hij zijn bevoegdheid inzake 
personenrecht behouden en er nog bevoegdheden bij gekregen, heeft de jeugdrechtbank 
al zijn bevoegdheden inzake familierecht verloren en enkel zijn bevoegdheid aangaande 
jeugdbescherming en gedwongen opname van minderjarigen behouden, en hebben de 
burgerlijke rechtbank, de kortgedingrechter en de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanlag al hun bevoegdheden inzake familierecht verloren.
Op het niveau van het hof van beroep werden familiekamers ingericht, bevoegd voor de 
hogere beroepen tegen uitspraken van de familierechtbank (art. 101, § 1, 1ste lid Ger.W.).
Door de wet van 19  maart 2017 heeft de jeugdrechtbank echter opnieuw bevoegdheid 
inzake familierecht gekregen. Overeenkomstig de artikelen 7 en 7/1 Jeugdbeschermings-
wet kan de jeugdrechtbank uitspraak doen over alle maatregelen inzake ouderlijk gezag, 
voor zover deze samenhangen met de bevolen jeugdbeschermingsmaatregelen. De door 
de familierechtbank uitgesproken maatregelen inzake ouderlijk gezag worden geschorst 
voor zover deze onverenigbaar zijn met de bevolen jeugdbeschermingsmaatregelen, tot 
de beëindiging van de jeugdbeschermingsmaatregel of tot de jeugdrechtbank hier anders 
over beslist.

Swennen, F., “Pendelbewegingen: opnieuw familierecht in de jeugdrechtbank”, T.Fam. 
2017, 83.

10. De rechtspleging aangaande personen- en familierecht is deels een toepassing van 
regels van gemeen gerechtelijk privaatrecht, deels vormt het een afwijkend procesrecht, 
het familieprocesrecht, dat verantwoord is op grond van de specifieke aard van de materie. 
Door de wet van 30 juli 2013 werden de bijzondere regels van rechtspleging in familie-
rechtelijke geschillen zoveel mogelijk eenvormig gemaakt. Aldus moet voor de rechtsple-
ging in een bepaald familiaal geschil achtereenvolgens toepassing gemaakt worden van: 1° 
specifieke procesregels [enkel] voor dat geschil; 2° de bijzondere regels van rechtspleging 
in familiezaken; 3° de regels van gemeen gerechtelijk privaatrecht.
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Devolder, K., “De invoering van een familie- en jeugdrechtbank. Commentaar bij de wet 
van 30 juli 2013” T.Fam. 2014, 128-147.

Senaeve, P. en Bekkers, A., De wet betreffende de familie – en jeugdrechtbank. Com-
mentaar, gesystematiseerde uittreksels uit de voorbereidende werken en gecoördineer-
de wetteksten, Mechelen, Wolters Kluwer, 2014, 696 p.

Senaeve, P. (ed.), Handboek Familieprocesrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2de uitg. 
2020 (ter perse).

D. Het strafrecht

11. Een aantal juridische regels wordt door de overheid zo belangrijk geacht dat ze straf-
rechtelijk beteugeld worden. Dit is zeker het geval voor heel wat regels uit het personen- 
en familierecht (bv. de niet-naleving van een veroordeling tot onderhoudsgeld vormt het 
mis drijf van familieverlating).
Daarnaast dient het strafrecht in de behandeling betrokken te worden om het familiale en 
seksuele beleid van de overheid te begrijpen (het seksueel strafrecht).

E. Het fiscaal recht en het socialezekerheidsrecht

12. Voor het bepalen van de fiscale bijdragen die de burgers aan de overheid verschul-
digd zijn en van de socialezekerheidsprestaties waarop de burgers tegenover de overheid 
aan spraak kunnen maken, zijn de familiale verhoudingen (verhoudingen tussen seksuele 
part ners en tussen personen die in een afstammingsrelatie staan) niet onverschillig. Aldus 
oefe nen deze beide rechtstakken een belangrijke invloed uit op genoemde verhoudingen.
De fiscale behandeling van de diverse samenlevingsrelaties maakt het voorwerp uit van 
een actueel maatschappelijk debat.

§ 3. SAMENHANG TUSSEN PERSONENRECHT EN 
FAMILIERECHT

13. Het samengaan tussen personenrecht en familierecht in één leergang heeft 
twee redenen.

A. Historische reden

14. De opstellers van de Code Napoléon voorzagen niet in een algemeen deel van het 
Burgerlijk Wetboek, maar gaven er de voorkeur aan om de verscheidene onderdelen van 
de algemene rechtsleer i.v.m. het privaatrecht op te splitsen en onder te brengen in de on-
derscheiden boeken van het BW.
Aldus werden de algemene beginselen inzake de rechtssubjecten (personen) ondergebracht 
in het Boek over familierecht. Deze bundeling van het personen- en familierecht stamt 
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trou wens uit het Romeinse recht, waar de nadruk gelegd werd op de gezagsverhoudingen, 
en waar de familierechtelijke instituten benaderd werden in functie van de gezagsregels.
Hoewel de regels sindsdien diepgaand veranderd zijn, is het samen behandelen van het 
personen- en familierecht in onze rechtstraditie gebleven.

B. Inhoudelijke reden

15. Tussen beide onderdelen van het personen- en familierecht zijn er ook belangrijke 
raakvlakken en verbanden, zodat het kunstmatig zou zijn om ze niet samen te behandelen.
Enkele voorbeelden mogen dit duidelijk maken.
 – Naamrecht. De naam is een element van de staat van de persoon, dus behoort de mate rie 

tot het personenrecht. De verwerving van de naam gebeurt nochtans voornamelijk via af-
stamming en adoptie, zodat de materie onlosmakelijk met het familierecht ver bonden is.

 – Jeugdrecht. Ons jeugdrecht is in wezen jeugdbeschermingsrecht, en vormt aldus een 
element van het personenbeschermingsrecht. Van de andere kant wordt in onze rechts-
traditie de opvoeding van jongeren tot volwassenheid in handen gelegd van hun ou-
ders: de opvoeding behoort normaliter in het gezin te geschieden; het jeugdrecht is 
dus gedeeltelijk ook familierecht. Het jeugdrecht vormt aldus een leerstuk waarin een 
sym biose tussen de twee onderdelen van het personen- en familierecht tot stand komt.

§ 4. BRONNEN VAN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT

A. De wet

16. De hoofdbron van het personen- en familierecht is de wet. De zetel van de materie 
vormt Boek I “Personen” van het BW (art. 7 tot 515). Dit is het deel van het BW dat het 
meeste wijzigingen heeft ondergaan sinds 1804. Vele bepalingen werden zelfs meerdere 
keren aangepast; andere werden gewoon afgeschaft.
Het wettenrecht inzake het personen- en familierecht kan echter onmogelijk gelijkgesteld 
worden met de regels uit het Burgerlijk Wetboek. Deze werden aangevuld door talrijke bij-
zondere wetten die bepaalde facetten van het personen- en familierecht beheersen. Voor het 
feit dat sommige van die wetten een afzonderlijk bestaan blijven leiden, moet geen logi-
sche verklaring gezocht worden: dit hangt grotendeels af van toevallige omstandigheden.
De voornaamste bijzondere wetten zijn:
 – wet van 30  april 1958 betreffende de handelingsbekwaamheid van de minderjarige 

voor sommige spaarverrichtingen;
 – wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, zoals grotendeels vervangen 

door het Vlaams decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp en door 
het Vlaams decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht;

 – wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
 – wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen 

(WRR);
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 – wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN) (wet van 28 juni 1984);
 – wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (Or-

gaantransplantatiewet);
 – wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke 

(WBPG);
 – wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluis-

teren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en -telecommunicatie;
 – wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong;
 – wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie;
 – wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt;
 – wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming 

van de overtallige embryo’s en gameten (MBV-wet);
 – wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrek-

king tot de verwerking van persoonsgegevens.

Ten slotte wordt een aantal regels van het personen- en familierecht teruggevonden in 
andere wetboeken of in globale wetten. Zo bevat het Gerechtelijk Wetboek tal van regels 
van materieel personen- en familierecht (bv. art. 1278; art. 1283; art. 1287-1288; art. 1304; 
art. 1305). Zo ook bevinden zich in de organieke wet van 8 juli 1976 be treffende de open-
bare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) enkele bepalingen met familierechte-
lijke inslag (art. 63-68).

17. Oorspronkelijk werd de gehele materie van het personen- en familierecht beheerst 
door federale wetgeving.
Met de voortschrijdende federalisering van België worden aan de Gemeenschappen resp. 
de Gewesten steeds meer bevoegdheden verleend in materies van personenrecht. De ma-
terie van het familierecht blijft vooralsnog volledig tot de federale bevoegdheid behoren, 
met uitzondering van sommige aspecten van de adoptie. In de Vlaamse Gemeenschap 
respectievelijk het Vlaams Gewest werden op het vlak van het personen- en familierecht 
volgende decreten uit gevaardigd:
 – Decreet 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale 

rechtshulp [Vlaamse Gemeenschap];
 – Decreet 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging [Vlaams Gewest];
 – Decreet 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie (Vlaams omroepdecreet 

– inzake het recht van antwoord en het recht van mededeling) [Vlaamse Gemeen-
schap];

 – Decreet 20 januari 2012 houdende de regeling van de interlandelijke adoptie van kin-
deren [Vlaamse Gemeenschap].

 – Decreet 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp [Vlaamse Gemeenschap];
 – Decreet van 15  februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht [Vlaamse Ge-

meenschap].
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd de Ordonnantie van 16 mei 2019 betreffende 
de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming uitgevaardigd [Gemeenschappelijke Ge-
meenschapscommissie].
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B. Het verdrag

Senaeve, P., “De betekenis van het EVRM voor het Belgische familie- en jeugdrecht” in 
Het EVRM en het Nederlandse en Belgische personen-, familie- en jeugdrecht, Zwolle, 
Tjeenk-Willink, 1987, 33-48.

Senaeve, P., “Het personen- en familierecht, de Grondwet en het EVRM” in Gezin en 
recht in een postmoderne samenleving. Twintig jaar post-universitaire cyclus Willy 
Delva (1973-1993), Gent, Mys en Breesch, 1994, 331-375.

Senaeve, P. en Lemmens, P. (eds.), De betekenis van de mensenrechten voor het Perso-
nen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2003.

Van Grunderbeeck, D. en Sieburgh, C., “Privaatrecht en grondrechten”, TPR 2014, 
643-676.

18. Een aantal internationale verdragen die door België werden ondertekend en geratifi-
ceerd, bevat enkele specifieke personen- en familierechtelijke bepalingen.
Dit is meer bepaald het geval voor het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens (EVRM), ondertekend op 4 november 1950 en geratificeerd op 14 juni 1955, 
en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR), onder-
tekend op 10 december 1968 en geratificeerd op 21 april 1983. Zo stelt art. 12 EVRM het 
fundamentele recht voorop om te huwen en een gezin te stichten, en bepaalt art. 8 EVRM 
dat iedereen recht heeft op eerbiediging van zijn privéleven en zijn familie- en gezinsleven.

19. Dat ook buiten deze uitdrukkelijk gewaarborgde rechten het EVRM voor het perso-
nen- en familierecht betekenis kon hebben, werd maar door weinigen onderkend vóór het 
arrest-Marckx t/ België van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens d.d. 13 juni 
1979. In het Marckxarrest werd door het Straatsburgse Hof bevonden dat de toenmalige 
Belgische wetgeving over de natuurlijke kinderen op drie punten een schending uitmaakte 
van het EVRM (art. 8, art. 14 en art. 1, Eerste Bijg. Protocol).
Het Europese Hof kwam tot deze veroordeling op grond van een evolutieve en teleologi-
sche interpretatiemethode. Hierbij stelt het Hof dat het Verdrag uitgelegd moet worden, 
niet ge axeerd op de toestand die bestond op het ogenblik van het totstandkomen van het 
Verdrag, maar in het licht van de omstandigheden van vandaag, en niet op basis van een 
exegese van de tekst van de verdragsbepalingen maar in het licht van de doelstellingen die 
voorzaten bij de ontwerpers ervan.
Sindsdien heeft het Hof talloze keren uitspraak moeten doen in zaken met een personen- 
en familierechtelijke inslag. Van kapitaal belang hierbij zijn art. 8 (recht op bescherming 
van het privéleven en van het familie- en gezinsleven), art. 12 (recht om een huwelijk te 
sluiten en een gezin te stichten) en art. 14 (discriminatieverbod) EVRM.

20. Ook voor de Belgische rechtspraktijk is het EVRM op het domein van het perso-
nen- en familierecht zeer belangrijk. Door de Belgische rechtspraak wordt heden immers 
alge meen aanvaard dat de inhoudelijke bepalingen van het EVRM rechtstreekse werking 
heb ben in de interne rechtsorde. Van de andere kant is met het cassatiearrest van 27 mei 
1971 in ons land de opvatting algemeen doorgedrongen dat een verdragsbepaling een 
hiërar chisch hogere norm is dan een wetsbepaling. De met de direct werkende bepalingen 
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van het EVRM onverenigbare regels van de interne wet, ook al is die van latere datum, 
mogen dus door de rechter niet worden toegepast.
Een probleem hierbij rijst door het feit dat de volkenrechtelijke norm, om als rechtstreeks 
werkend te kunnen worden beschouwd, aan de verdragsluitende Staten voldoende uitge-
werkte en voldoende nauwkeurige verplichtingen dient op te leggen.
Nu oordeelt een groot deel van de lagere Belgische rechtspraak, alsook ons Hof van Cassa-
tie, dat in de nieuwe, uitbreidende betekenis die door het Europese Hof te Straatsburg 
gege ven wordt aan art. 8 en art. 14 EVRM, waarbij de Staat ook verplichtingen worden 
opge legd aangaande het civielrechtelijke statuut van de persoon, deze bepalingen niet 
voldoen de nauwkeurig en volledig zijn om directe werking te hebben in de interne rechts-
orde (Cass. 10 mei 1985, RW 1985-86, 1848, noot; Cass. 6 maart 1986, RW 1986-87, 236, 
noot P. Senaeve; Cass. 27 april 1989, RW 1989-90, 257; Cass. 19 september 1997, TBBR 
1999, 45, noot Y.-H. Leleu) (= minimalistische strekking). Een ander deel van de lagere 
recht spraak, de Raad van State en de meerderheid van de auteurs menen daarentegen dat 
de rech ter, ook inzake het civielrechtelijke statuut van de persoon, de toepassing van de 
Belgische wettelijke bepalingen opzij dient te zetten in de mate ze een schending uitma-
ken van art. 8 en/of art. 14 EVRM (en eventueel van andere verdragsbepalingen), zoals ze 
geïnterpre teerd worden door het Straatsburgse Hof in het Marckxarrest en in de daarop-
volgende uit spraken (= maximalistische strekking).
Evenwel dient sinds de Bijz. wet 12 juli 2009 een rechtscollege voor wie wordt opgewor-
pen dat een wet een grondrecht schendt dat op geheel of gedeeltelijk analoge wijze wordt 
gewaarborgd enerzijds door de Grondwet en anderzijds door een bepaling van Europees 
of internationaal recht (bv. art. 22 Gw. en art. 8.1 EVRM: recht op eerbiediging van pri-
véleven en gezinsleven), in beginsel eerst aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële 
vraag te stellen over de verenigbaarheid van de wet met de gelijklopende bepaling van de 
Grondwet (art. 26, § 4 Bijz. wet op het Grondwettelijk Hof). Sindsdien moeten de hoven 
en rechtbanken zich maar zelden meer uitspreken over de verenigbaarheid van een interne 
wettelijke bepaling inzake personen- en familierecht met het EVRM.

21. Op basis van de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
kun nen een aantal basisbeginselen van een Europees personen- en familierecht vanuit 
het EVRM (en andere Europese verdragen) gedistilleerd worden waardoor nagenoeg 
alle deelgebieden van het personen- en familierecht bestreken worden: naam, geslacht, 
statuut van de geestesgestoorden, persoonlijkheidsrechten, huwelijk en echtscheiding, 
buitenhuwe lijkse samenlevingsvormen, afstamming, adoptie, ouderlijke verantwoorde-
lijkheden, fami lieprocesrecht, enz. Hierbij kan een opdeling gemaakt worden tussen van 
de ene kant de beginselen die afgeleid kunnen worden uit het EVRM en uit de Straats-
burgse rechtspraak enerzijds – en die aldus reeds tot het positieve recht behoren van de 
47 door het EVRM gebonden Staten, en van de andere kant de beginselen die afgeleid 
kunnen worden uit (an dere) binnen de Raad van Europa tot stand gekomen verdragen en 
uit bepaalde aanbevelin gen en resoluties van het Comité van Ministers van de Raad van 
Europa, die hoogstens tot de Europese ‘soft law’ gerekend kunnen worden.
Daarbuiten is het evenwel vrij utopisch en overigens ook niet wenselijk om tot een volledi-
ge harmonisatie van het personen- en familierecht in de Europese landen over te gaan.
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Senaeve, P., “Harmonisatie van het familierecht binnen Europa: noodzaak en/of utopie?” 
in Lustrumboek 40 jaar Jura Falconis, Jura Falconis vzw (ed.), Brussel & Gent, Lar-
cier, 2005, p. 117-134.

Van Grunderbeeck, D., Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechte-
lijke benadering [doctoraat KU Leuven], Antwerpen, Intersentia, 2003.

Krenc, F. en Puechavy, M. (eds.), Le droit de la famille à l’épreuve de la Convention 
européenne des droits de l’homme [Droit et Justice nr. 78], Brussel, Bruylant, 2008, 
170 p.

22. Het belang van het IVBPR voor het personen- en familierecht is in de Belgische 
rechtspraktijk nog maar sporadisch aan bod gekomen (zie nr. 307).

23. Van recentere datum is het V.N.-Verdrag betreffende de rechten van het kind (IVRK) 
van 20 november 1989. Het gaat hier om een alomvattend verdrag dat alle mogelijke fun-
damentele rechten van het kind beoogt te beschermen (zie nr. 1137).
Dit verdrag heeft reeds aanleiding gegeven tot enkele aanpassingen van de interne wetge-
ving, inzonderheid aangaande het hoorrecht van minderjarigen (zie nrs. 1216 e.v.).
Van de andere kant moet aanvaard worden dat een aantal bepalingen van dit verdrag even-
eens rechtstreekse werking hebben in de interne rechtsorde (bv. art.  9.2 houdende het 
recht van alle betrokken partijen om deel te nemen aan de procedures i.v.m. het opleggen 
van een scheiding tussen een ouder en zijn kind – Cass. 11 maart 1994, Arr. Cass. 1994, 
253 en RW 1994-95, 671), terwijl dit voor een aantal andere verdragsbepalingen uitge-
sloten is (bv. art. 3 stellende dat bij alle maatregelen de belangen van het kind een eerste 
overweging vormen – Cass. 4 november 1999, TJK 2000, 62; Cass. 4 november 1999, 
C.99.0111.N en Cass. 2 maart 2012, C.10.0685.F; art. 7 i.v.m. het recht om zijn ouders te 
kennen en door hen opgevoed te worden – Cass. 11 juni 2010, C.09.0236.F; art. 24 i.v.m. 
het recht op het genot van de grootst mogelijke mate van ge zondheid, en art. 26 i.v.m. het 
recht de voordelen te genieten van de sociale zekerheidsvoor zieningen – Cass. 31 maart 
1999, Soc. Kron. 2000, 204; art. 25 i.v.m. de periodieke evalua tie van plaatsingsmaatrege-
len – Cass. 31 maart 1999, JLMB 1999, 1430 en TJK 2000, 60). Zie ook m.b.t. art. 3 en 12: 
Cass. 10 november 1999, TJK 2000, 63.

Adriaenssens, K., “De rechten van het kind”, RW 1991-92, 1108-1118.
Senaeve, P., m.m.v. Arnoeyts, S., “Tien jaar Belgische rechtspraak inzake de aan-

wending van het IVRK” in Senaeve, P. en Lemmens, P. (eds.), De betekenis van 
de mensen rechten voor het Personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 
p. 103-170.

24. Het V.N.-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap [Gehandicapten-
verdrag] van 13 december 2006, dat in België sinds 2009 volkomen gevolg heeft, beoogt 
de participatie en de bescherming van personen met een functiebeperking te bevorderen. 
Door de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid 
en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waar-
digheid (zie nrs. 555 e.v.) werd de interne wetgeving in overeenstemming gebracht met 
dit verdrag.
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25. Ten slotte dient melding gemaakt te worden van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie, ondertekend en afgekondigd door de voorzitters van het Europees 
Parle ment, de Raad en de Commissie op 7 december 2000 op de Europese Raad van Nice, 
aangepast op 12 december 2007 te Straatsburg.
Dit Handvest bevat in één tekst alle burgerlijke, politieke, economische en sociale rechten 
van de Europese burger en alle personen die op het grondgebied van de Unie verblijven, 
geordend in zes hoofdstukken: waardigheid van de persoon, vrijheid, gelijkheid, solidari-
teit, burgerschap en gerechtigheid. Ze berusten op de fundamentele rechten en vrijheden 
die erkend worden door het EVRM, de grondwettelijke tradities van de lidstaten, het Eu-
ropees Sociaal Handvest en het Handvest van de sociale grondrechten van de werknemers 
van de E.G., naast andere internationale overeenkomsten die door de Unie of haar lidstaten 
ondertekend zijn.
In het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa was het Handvest in deel II 
opgenomen (zie ook art. I-7 Verdrag Europese Grond wet).
Het (nieuwe) Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Lis-
sabon op 13 december 2007, beperkt zich daarentegen tot een loutere verwijzing naar het 
Handvest (art. 6 VEU).

C. De rechtspraak

26. De rechtspraak vervult een belangrijke rol in de ontwikkeling van het personen- en 
familierecht.
Zij heeft de leemten van de wet opgevuld (bv. inzake de persoonlijkheidsrechten) en haar 
opzettelijk stilzwijgen geïnterpreteerd (bv. inzake het ongehuwd samenleven, de feite-
lijke scheiding, enz.). M.b.t. vele recente wetten heeft de rechtspraak onduidelijkheden en 
onvol maaktheden moeten verhelpen. Globaal genomen heeft de Belgische rechtspraak in-
zake personen- en familierecht in het verleden een uitgesproken behoudende rol gespeeld. 
De meest kenschetsende uiting hiervan was de beoordeling door het Hof van Cassatie van 
het ongehuwd samenleven (zie nr. 2149). Hierin kwam sinds het einde van de jaren 1980 
een evolutie, onder invloed van de situatie in de ons omringende landen en van de wijzi-
gingen in de opvattingen van de bevolking.

27. Ook het Grondwettelijk Hof, dat uitgegroeid is tot een volwaardig constitutioneel 
hof, speelt een belangrijke rol in de evolutie van het Belgische personen- en familierecht, 
sinds de bij Bijz. wet van 6 januari 1989 toegekende bevoegdheid om wetten (en decreten) 
te toetsen aan (toen) drie bepalingen van de Grondwet, o.a. art. 10 (gelijkheidsbeginsel) 
en het daarmee verknochte art. 11 (discriminatieverbod). Dit heeft de weg geopend naar 
het in vraag stellen van een aanzienlijk aantal regels van het personen- en familierecht. In 
de rechts praktijk gebeurde dit inzonderheid via het stellen van prejudiciële vragen aan het 
Grond wettelijk Hof m.b.t. de verenigbaarheid van sommige wetsbepalingen aangaande 
personen- en familierecht met het gelijkheidsbeginsel. Vooral in het afstammingsrecht 
heeft de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof een diepgaande invloed uitgeoefend, 
maar ook inzake de naam, de adoptie, het ouderlijk gezag en de echtscheiding.
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Nadat door de Bijz. wet van 9 maart 2003 aan het Grondwettelijk Hof de bevoegdheid 
werd toegekend om wetten (en decreten) te toetsen (o.m.) aan alle artikelen van titel II 
“De Belgen en hun rechten” (art. 8-32) van de Grondwet (m.a.w. alle opgenomen funda-
mentele rechten), lag de weg open naar een nog ingrijpender rol van het Grondwettelijk 
Hof in de evolutie van het personen- en familierecht. Zo is in de materie van het perso-
nen- en familierecht ook de toetsing aan artikel 22 Gw. (bescherming van het privéleven 
en van het gezinsleven) en aan artikel 22bis Gw. (belang van het kind) op de voorgrond 
getreden.

D. De rechtsleer

28. Door de doctrine is tot nu toe een veel geringere invloed uitgeoefend op het per-
sonen- en familierecht. Weliswaar heeft zij de algemene rechtsleer inzake personen- en 
familie recht, die in de wet nauwelijks tot uiting komt, uitgewerkt, en de theorie van de 
persoonlijk heidsrechten een zekere vorm gegeven. Voor het overige zijn de meeste rechts-
geleerde ge schriften zeer praktijkgericht en beperken zij zich hoofdzakelijk tot een sys-
tematische weer gave van de wet en een gedetailleerde analyse van de rechtspraak, met 
relatief weinig aan dacht voor fundamentele hervormingen.

29. Hieronder volgt een beknopte bibliografie van het Belgische personen- en familie-
recht, beperkt tot de algemene werken die niet (helemaal) verouderd zijn, de gespeciali-
seerde tijd schriften en de recentste rechtspraakoverzichten.

a) Handboeken

Baeteman, G., Overzicht van het personen- en gezinsrecht, Antwerpen, Kluwer, 1993, 
4de uitg.

Boone, I. en Declerck, C. (eds.), Personen- en familierecht, Themis, Vormingsonderdeel 
111, Brugge, die Keure, 2020, 122 p.

Casman, H., Notarieel Familierecht, Gent, Mys & Breesch, 1991.
Dekkers, R. en Wylleman, A., Handboek Burgerlijk Recht, I, Personen- en familierecht, 

Antwerpen, Intersentia, 2009, 3de uitg., 420 p.
Delva, W., Personen- en Familierecht, Gent/Leuven, Story-Scientia, 1978, 7de uitg.
De Page, H. en Masson, J.P., Traité élémentaire de droit civil belge, II, Les personnes, 

vol. I en II, Brussel, Bruylant, 1990, 4de uitg.
Gezin en recht in een postmoderne samenleving. Twintig jaar post-universitaire cyclus 

Willy Delva (1973-1993), Gent, Mys en Breesch, 1994, 548 p.
Heyvaert, A., Het personen- en gezinsrecht ont(k)leed. Theorieën over personen- en ge-

zinsrecht rond een syllabus van de Belgische techniek, Gent, Mys en Breesch, 3de uitg. 
2001.

Het familierecht geactualiseerd, Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Gent, 1985 (idem 
in TPR, 1985, 1-538).

Leleu, Y.-H., Droit des personnes et des familles, Brussel, Larcier, 3de uitg. 2016, 904 p.
Leleu, Y.-H., Droit patrimonial des couples, Brussel, Larcier, 2014, 582 p.
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Massager, N., Droit familial de l’enfance. Filiation – Autorité parentale – Hébergement, 
Brussel, Bruylant, 2009, 616 p.

Pauwels, J., Beginselen van personen- en familierecht, Leuven, Acco, I, 1985, II, 1985 
en III, 1986.

Personen- en Familierecht. Artikelsgewijze Commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl. (afkorting: Comm. Pers.).

Rigaux, F., “Les relations familiales” in Précis de la Faculté de Droit de l’Université 
Ca tholique de Louvain, Les personnes, Brussel, Larcier, 1971, 901 p., en mise à jour, 
1978, 207 p.

Senaeve, P. (ed.), Personen- en familierecht, Themis, Vormingsonderdeel 7, Brugge, die 
Keure, 2001, 111 p.

Senaeve, P. (ed.), Personen- en familierecht, Themis, Vormingsonderdeel 25, Brugge, die 
Keure, 2004, 99 p.

Senaeve, P. (ed.), Personen- en familierecht, Themis, Vormingsonderdeel 43, Brugge, die 
Keure, 2007, 96 p.

Senaeve, P. e.a. (eds.), Personen- en familierecht, Themis, Vormingsonderdeel 61, Brug-
ge, die Keure, 2011, 157 p.

Senaeve, P. e.a. (eds.), Personen- en familierecht, Themis, Vormingsonderdeel 85, Brug-
ge, die Keure, 2014, 114 p.

Senaeve, P. e.a. (eds.), Personen- en familierecht, Themis, Vormingsonderdeel 98, Brug-
ge, die Keure, 2017, 133 p.

Swennen, F., Het personen- en familierecht. Een benadering in context, Antwerpen, In-
tersentia, 6de uitg. 2019, 585 p.

Van Gysel, A.-Ch., Précis de droit des personnes et de la famille, Limal, Anthemis, 2013, 
609 p.

Verschelden, G., Handboek Belgisch Personen- en Familierecht, Brugge, die Keure, 
2016, 970 p.

b) Tijdschriften

Tijdschrift voor Familierecht (T.Fam.), vóór 2007 Echtscheidingsjournaal (EJ) [Wolters 
Kluwer].

Revue trimestrielle de droit familial (RTDF) [Larcier].
Actualités du droit de la famille (Act. dr. fam.), vóór 2008 Divorce (Div. Act.) [Wolters 

Kluwer].

c) Rechtspraakoverzichten

Baeteman, G., Gerlo, J., Guldix, E., Wylleman, A., De Saedeleer, V. en Jacobs, K., 
“Overzicht van rechtspraak Personen- en Familierecht 1988-1994”, TPR 1994, 2073-
2362.

Baeteman, G., Gerlo, J., Guldix, E., Wylleman, A., Verschelden, G. en Brouwers, 
S., “Personen- en familierecht (1995-2000)”, TPR 2001, 1551-2095.

Baeteman, G., Gerlo, J. en Pintens, W., “Overzicht van rechtspraak Huwelijksvermo-
gensrecht 1996-2002”, TPR 2003, 1139-1242 en 1639-1780.
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des personnes et des familles. Chronique de jurisprudence 2005-2010 in Les Dossiers 
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725-738 en 745-755.

Masson, J.-P. en Massager, N., Droit des personnes. Chronique de jurisprudence 1994-
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mogensrecht 2003-2010”, TPR 2010, 1383-1583.
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tions alimentaires”, RCJB 2007, 611-689.

Verschelden, G., Brouwers, S., Boone, K., Martens, I. en Verstraete, K., “Over-
zicht rechtspraak. Familierecht (2001-2006)”, TPR 2007, 141-789.

Verschelden, G., Brouwers, S., Boone, K., Pluym, L., Segers, W. en Vinck, B., 
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De werken Patrimonium 2006-2019 bevatten eveneens overzichten van rechtspraak.



DEEL I. PERSONENRECHT

TITEL I. PERSOONLIJKHEID

HOOFDSTUK I. DE PERSOON

§ 1. BEGRIPSBEPALING

30. Persoon in de zin van het recht is iedere drager van rechten en plichten. Het 
begrip persoon is dan ook synoniem met rechtssubject. Het geheel van zijn rech-
ten en plichten wordt de persoonlijkheid genoemd.
De begrippen persoonlijkheid en rechtsbekwaamheid zijn nauw verwant: zodra 
men enigszins rechtsbekwaam is, is men een persoon (zie nr. 94).

§ 2. WIE IS PERSOON?

31. Er zijn twee soorten personen: de natuurlijke (of fysieke) personen en de 
rechtspersonen.

A. De natuurlijke persoon

32. Onder de levende wezens zijn alleen mensen personen. In het positieve recht 
hebben dieren geen persoonlijkheid, hetgeen niet wegneemt dat zij in onze rechts-
orde wel een zekere bescherming genieten, waarbij rekening gehouden wordt met 
het dierenbelang.

Dirix, E., “Dieren zijn geen zaken”, RW 2014-15, 1122.
Van De Voorde, J., “Dieren als quasi-goederen. Beschouwingen over de juridisch-tech-

nische wenselijkheid van een bijzonder statuut voor dieren tussen goederen en rechts-
subjecten”, RW 2016-17, 203-219.

33. Alleen de levende mens is een persoon: noch het embryo en de foetus, noch 
het lijk hebben de persoonlijkheid. Zowel aan het embryo en de foetus als aan 
het lijk wordt wel een bijzondere rechtsbescherming geboden: zij zijn ook geen 
zaak.
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34. Alle mensen hebben de persoonlijkheid, zonder enige uitzondering. In de 
huidige stand van ons recht zijn er geen mensen meer die geen dragers zijn van 
rechten en plichten: slaven en met de burgerlijke dood gestraften (zie art. 18 Gw.) 
komen niet meer voor.
Dit betekent evenwel niet dat elke mens volledig rechtsbekwaam is, dit niettegen-
staande er in ons rechtsstelsel naar gestreefd wordt om eenieder gelijke rechtsbe-
kwaamheid te verlenen (zie verder nrs. 96-98).

35. Aangezien de mens een persoon is en geen roerend goed, kan er geen beslag 
gelegd worden op de ‘handelswaarde’ – d.i. een abstrahering – van een mens (bv. 
een professionele sportbeoefenaar); evenmin kan men door de ‘handelswaarde’ 
van een mens weg te maken het misdrijf van artikel 507, 1ste lid Sw. begaan, aan-
gezien dit enkel straft degene die een ‘voorwerp’ waarop tegen hem beslag is 
gedaan, wegmaakt (Antwerpen 27 september 1995, Limb. Rechtsl. 1996, 17).

B. De rechtspersoon

36. Privaatrechtelijke rechtspersonen zijn groeperingen van mensen en groeperingen van 
rechtspersonen die als groepering drager zijn van eigen rechten en plichten, los van die 
van de samenstellende leden. Bovendien werd door de wet van 14 juli 1987 de eenper-
soonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevoerd, waardoor het mogelijk is 
voor een enkele natuurlijke persoon een rechtspersoon te creëren waarin hij een deel van 
zijn vermogen afzondert.
Uitzonderlijk wordt zelfs aan een door één of meer personen afgezonderd en voor een be-
paald doel bestemd vermogen de rechtspersoonlijkheid toegekend (de stichtingen – Boek 
11 WVV). In dit geval gaat het niet om een groepering van personen, maar om een verper-
soonlijkt vermogen, dat feitelijk aan niemand toebehoort.
De rechtspersonen zijn drager van rechten en plichten zoals de natuurlijke personen, behou-
dens m.b.t. deze rechten en plichten die zich uit hun aard zelf niet tot toekenning aan andere 
dan natuurlijke personen lenen (bv. recht op huwelijk, recht om een kind te erkennen), en 
behoudens de wettelijke beperkingen voor bepaalde categorieën van rechtspersonen.

37. De materie van de privaatrechtelijke rechtspersonen wordt in de leergang 
‘Vennootschappen en verenigingen’ behandeld.

§ 3. ONTSTAAN EN BEËINDIGING VAN DE 
PERSOONLIJKHEID VAN DE NATUURLIJKE PERSOON

38. Voor het rechtsverkeer is het noodzakelijk dat begin en einde van de persoon-
lijkheid kunnen worden vastgesteld.
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A. Ontstaan

39. De persoonlijkheid van de mens vangt aan met de geboorte, niet met de ver-
wekking.

40. Het materiële feit van de geboorte volstaat nochtans niet om de persoonlijk-
heid te creëren. Er dienen twee bijkomende voorwaarden vervuld te zijn:
 – het kind moet levend geboren worden: een doodgeboren kind verwerft niet de 

persoonlijkheid; geen enkel recht wordt te zijnen behoeve geopend; artikel 58, 
§ 3, 1ste lid bepaalt uitdrukkelijk dat het kind dat overleden is op het ogenblik 
van de vaststelling van de bevalling door de arts of de vroedvrouw, geen rechts-
persoonlijkheid heeft.

 – het kind moet levensvatbaar geboren worden: wezens die in de absolute on-
mogelijkheid zijn om te overleven (bv. bij extreme vroeggeboorte), worden 
geacht nooit de persoonlijkheid gehad te hebben, ook al zijn ze levend geboren 
(art. 331bis, inzake afstamming, dat slechts de uiting is van een algemene re-
gel; zie ook art. 725 en art. 906).

Aan zogenaamde Siamese tweelingen moet gezamenlijk de persoonlijkheid toe-
gekend worden voorzover zij voldoen aan deze dubbele voorwaarde. Pas bij een 
eventuele succesvolle scheidingsoperatie kan aan elk van hen een afzonderlijke 
persoonlijkheid worden toegekend.
Elk kind dat levend en levensvatbaar ter wereld komt, heeft persoonlijkheid; hoe 
kort het ook moge leven, het is in het genot van burgerlijke rechten en plichten 
geweest, die na zijn overlijden weer op anderen kunnen overgaan.

41. Eens de persoonlijkheid ontstaan is, heeft zij nochtans een – beperkte – re-
troactieve werking. Zulks houdt in dat een verwekt kind al titularis van bepaalde 
rechten kan zijn voorzover het naderhand levend en levensvatbaar geboren wordt. 
De persoonlijkheid werkt dan terug tot op het ogenblik van de verwekking. De 
retroactiviteit is nochtans beperkt, in die zin dat zij enkel geldt voor het verwerven 
van rechten, niet voor het ontstaan van plichten: Infans conceptus pro iam nato 
habetur, quotiens de commodo eius agitur. De retroactiviteit geldt dan ook uitslui-
tend ten behoeve van het kind zelf; derden kunnen er zich niet op beroepen.
Dit beginsel wordt niet uitdrukkelijk bepaald in de wet; het is in het BW vastge-
knoopt aan de leerstukken van erfopvolging en schenking: art. 725 (erfgerechtig-
heid van het kind dat reeds verwekt was bij het openvallen van de nalatenschap), 
art. 906 (mogelijkheid om bij schenking onder de levenden te verkrijgen voor het 
kind dat reeds verwekt was op het ogenblik van de schenking, en om bij testament 
te kunnen verkrijgen, voor het kind dat reeds verwekt was bij het overlijden van 
de erflater). Men vindt er ook een toepassing van in de regeling van de erkenning: 
een vaderlijke en meemoederlijke erkenning kan geschieden ten gunste van een 
verwekt kind (art. 328, § 3) (zie nrs. 826 en 928). Het gaat nochtans om een al-
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gemene regel die ook in andere gevallen toepassing dient te vinden (bv. recht op 
schadevergoeding overeenkomstig art. 1382 voor het kind dat reeds verwekt was 
op het ogenblik van de onrechtmatige daad). Op deze regel Infans conceptus… 
werden door de wetgever nochtans uitzonderingen gecreëerd. Aldus geldt hij niet 
op het vlak van de toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van de af-
stamming (art. 8 WBN). Volgens het Hof van Cassatie bestaat er geen algemeen 
rechtsbeginsel volgens welk de gevolgen van de persoonlijkheid slechts kunnen 
terugwerken tot aan de verwekking in het belang van het kind (Cass. 2 maart 2012, 
RTDF, 2012, 712, noot J. Sosson).

42. In het Burgerlijk Wetboek wordt de behartiging van de belangen van de ongebo-
ren vrucht niet uitdrukkelijk geregeld. De rechtsfiguur van de curator over de ongeboren 
vrucht (curator ad ventrem) die ingesteld werd bij overlijden van de echtgenoot van een 
zwangere vrouw (oud art. 393), werd afgeschaft bij wet van 31 maart 1987.
Het strafrecht biedt daarentegen wel een bijzondere bescherming (wet van 15 oktober 
2018 – zie nr. 374). Bovendien zijn de in het burgerlijk recht gehanteerde criteria om als 
persoon erkend te worden (nrs. 39-40), niet noodzakelijk van toepassing in het strafrecht: 
voor de toepasselijkheid van sommige misdrijven wordt tevens als persoon beschouwd 
de levende doch niet-levensvatbare vrucht, of nog, de nog niet geboren vrucht gedurende 
de gehele tijd dat de bevalling duurt (Sw., art. 396, 418-419 en 422bis; Cass. 11 februari 
1987, Arr. Cass. 1986-87, 780).

43. Art. 2.1 EVRM stelt dat het recht van eenieder [Fr. “toute personne”] op het leven 
wordt beschermd door de wet en dat niemand opzettelijk van het leven mag worden be-
roofd. In de zaak-Vo t/ Frankrijk oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
dat het noch wenselijk noch mogelijk was om in abstracto te antwoorden op de vraag of 
een nog niet geboren kind een ‘persoon’ is in de zin van art. 2 EVRM (8 juli 2004, § 85 
– in dezelfde zin: beslissing aangaande de ontvankelijkheid d.d. 6 januari 2005 in de zaak-
Adelaide t/ Frankrijk; A., B. en C. t/Ierland, 16 december 2010; Şentürk t/Turkije, 9 april 
2013, § 107-109).

44. In tegenstelling tot de geboorte is het feit van de verwekking niet voor ui-
terlijke waarneming vatbaar. Daarom heeft de wetgever een wettelijk vermoeden 
aangaande het ogenblik van de verwekking vooropgesteld. Hiertoe heeft hij een 
minimale en een maximale duur van de zwangerschap vooropgesteld, zodanig 
dat de periode tussen deze twee uitersten het wettelijk tijdvak van verwekking 
uitmaakt. Elk kind wordt vermoed te zijn verwekt in het tijdvak van de 300e tot en 
met de 180e dag vóór de geboortedag. Het gaat hier om een weerlegbaar vermoe-
den: het bewijs mag geleverd worden dat een zwangerschap meer dan 300 dagen 
resp. minder dan 180 dagen heeft geduurd. Het wettelijke vermoeden houdt dus 
geen tijdstip van verwekking in, maar een periode van 121 dagen. Dit vermoeden 
wordt dan ook aangevuld door een tweede vermoeden dat de verwekking kan heb-
ben plaatsgehad op elk willekeurig tijdstip binnenin het wettelijke tijdvak van ver-
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wekking, naar vrije keuze van het betrokken kind (vermoeden Omni meliore mo-
mento). Dit houdt in dat elk feit dat van aard is om aan een nog niet geboren kind 
rechten te verschaffen, hem ten goede komt voorzover het zich heeft voorgedaan 
gedurende deze periode van 121 dagen. Elke persoon heeft dus het recht om het 
exacte ogenblik van zijn eigen verwekking te situeren op elk willekeurig ogenblik 
binnen het wettelijke tijdvak van verwekking, volgens wat hem het gunstigst is.
Ook hier gaat het evenwel om een vermoeden juris tantum.
De wetgever heeft beide vermoedens aangaande de verwekking geformuleerd in 
het afstammingsrecht (art. 326). Beide vermoedens hebben evenwel een algemene 
draagwijdte, en kunnen dus ook in andere materies worden ingeroepen (bv. inzake 
schenkingen en testamenten).

B. Beëindiging

45. De natuurlijke persoonlijkheid eindigt met de dood.
Door het overlijden gaan de rechten (en plichten) van de betrokkene teniet.

46. Een persoon die overlijdt ten gevolge van euthanasie toegepast onder de 
voorwaarden van de Euthanasiewet (zie nrs. 345 e.v.), wordt geacht een natuurlij-
ke dood te zijn gestorven wat betreft de uitvoering van de overeenkomsten waarbij 
hij partij was (met name de verzekeringsovereenkomsten) (art. 15 Euth.W.).

47. De verdwijning van de persoonlijkheid door de dood neemt nochtans niet 
weg dat bepaalde gevolgen van de wilsuiting die door de decujus tijdens zijn leven 
gedaan is, uitwerking hebben na zijn dood; aldus erkent ons recht de geldigheid 
van het testament en van andere laatste wilsbeschikkingen.

48. Uitzonderlijk is het ook toegelaten postuum rechtshandelingen te stellen die 
de – uitgedoofde – persoonlijkheid van de overledene nog wijzigen; de wet laat dit 
alleen toe in bepaalde gevallen waarin dit van belang is voor derden.
Toepassingen:
 – de erkenning van een overleden kind is mogelijk, doch enkel als het zelf afstam-

melingen heeft nagelaten, of anders binnen het jaar na zijn geboorte (art. 328, 
§ 3, 1ste lid);

 – het vaderschap van de echtgenoot kan betwist worden na de dood van de echt-
genoot en na de dood van het kind;

 – onderzoek naar het (mee)moederschap/vaderschap is mogelijk na het overlij-
den van de beweerde (mee)moeder/vader (art. 332quater, 1ste lid);

 – faillietverklaring is mogelijk tot zes maanden na het overlijden van de persoon 
die overleden is nadat hij op duurzame wijze had opgehouden te betalen en 
wiens krediet geschokt was (art. XX. 99 WER);
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 – de adoptieprocedure kan worden voortgezet na het overlijden van de kandidaat-
adoptant (art. 1231-20 Ger.W.), niet echter na het overlijden van de kandidaat-
adoptandus (zie nrs. 997 en 1007).

49. De wet geeft geen definitie van (het ogenblik van) de dood. Gezien de ver-
regaande gevolgen voor de betrokkene, moet het begrip overlijden in het recht 
zeer restrictief worden gehanteerd. Indien er ook maar enig ‘teken van leven’ is, 
kan niet van overlijden in juridische zin worden gesproken, ook al zijn voor de 
mens vitale functies blijvend verloren gegaan en al geschiedt het instandhouden 
van dit leven kunstmatig; slechts indien alle functies nodig voor de handhaving 
van het menselijke leven volledig en onomkeerbaar uitgevallen zijn, komt er een 
einde aan de persoonlijkheid (Pol. Hasselt 30 juni 1986, T. Vred. 1988, 253). Al-
dus behoudt iemand die jarenlang in coma vigilis vertoeft in een ziekenhuis en 
kunstmatig in leven wordt gehouden, al die tijd de persoonlijkheid.
Zelfs inzake orgaanuitneming ex mortuo, waar het probleem van de vaststelling 
van het tijdstip van de dood bijzonder acuut is, geeft de wet geen definitie van de 
dood. In de wet wordt alleen een procedure bepaald tot overlijdensvaststelling, 
die beoogt maximale waarborgen op het stuk van competentie en onpartijdigheid 
te bieden: het overlijden van de donor moet worden vastgesteld door een college 
van drie artsen, met uitsluiting van de artsen die de receptor behandelen of die 
de uitneming of de transplantatie zullen verrichten, en dezen moeten zich hierbij 
laten leiden door de jongste stand van de wetenschap (art. 11 Orgaantransplanta-
tiewet – zie nr. 440).

50. Indien de volgorde waarin twee of meer personen zijn overleden, niet kan 
worden bepaald, bv. doordat zij bij eenzelfde ramp zijn verongelukt, stelt de wet 
een vermoeden van gelijktijdig overlijden voorop (art. 721, bij wet van 19 septem-
ber 1977 gewijzigd overeenkomstig de Benelux-overeenkomst inzake commorien-
tes). Deze bepaling wordt slechts uitdrukkelijk geformuleerd inzake de wettelijke 
en de testamentaire erfopvolging, maar verwoordt in feite een algemene regel.
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