Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent), vonnis van 5 februari
2015
Procedure verbetering van de geboorteakte – Artikel 62 WIPR – Vaststelling
vaderschap – Russische nationaliteit – Russisch recht – Vermoeden van
vaderschap – Echtgenoot overleden voor geboorte – Betwisting afstamming
Procédure en rectification d'un acte de naissance – Article 62 CODIP –
Établissement de la paternité – Nationalité russe – Droit russe – Présomption
de paternité – Époux décédé avant la naissance – Contestation de la paternité
De rechtbank nam inzage van het hieraan gehecht verzoekschrift, evenals van:
het schriftelijk advies van eerste substituut-procureur des Konings Guy Baesen
van 30 juli 2014, luidend als volgt: ‘Verzoekster steunt jaar verzoek tot
verbetering op bepalingen van het Belgische afstammingsrecht. Er dient
evenwel te worden vastgesteld dat het kind, verzoekster alsmede de
echtgenoot-vader allen de Russische nationaliteit hebben zodat er, naar de
mening van mijn Ambt, geen toepassing kan gemaakt worden van de
bepalingen van het Belgische recht inzake afstamming.
de conclusie voor de verzoekster neergelegd ter griffie op 8 december 2014;
de voorgelegde stukken.
De verzoekster en haar raadsman werden in raadkamer gehoord tijdens de terechtzittingen van
16 oktober 2014 en op 11 december 2014. Eerste substituut-procureur des Koning Guy
Baesen gaf tijdens de terechtzitting van 8 januari 2015 een gunstig advies.
De verzoekster heeft niet meer geantwoord op dit advies waardoor de zaak tijdens de
terechtzitting van 22 januari 2015 in beraad werd genomen.
Voorwerp van de vordering
De verzoekster heeft de Russische nationaliteit.
Op 1 juni 2011 is de verzoekster bevallen van haar dochter A. die eveneens de Russische
nationaliteit heeft.
In de geboorteakte van A. wordt als vader vermeld: B., geboren te Ingushetiy (Russische
Federatie) op […] en wonende te Stanica Nesterovskay (Russische Federatie).
De verzoekster stelt dat deze vaderlijke afstamming foutief is aangezien B. overleden is op 22
april 2009 (te Nesterovskaja, Republiek Ingoesjetië). De geboorteakte dient dan ook in die zin
aangepast te worden dat deze vaderlijke afstamming wordt geschrapt.
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Beoordeling
Conform artikel 62 WIPR wordt de vaststelling van het vaderschap van een persoon beheerst
door het recht van de staat waarvan de betrokkene de nationaliteit heeft bij de geboorte van
het kind.
De verzoekster was voor haar vlucht naar België gehuwd met B. Op 5 juni 2007 is ze in
België ingeschreven in het vreemdelingenregister.
Ter zake had de echtgenoot van de verzoekster – B. – de Russische nationaliteit zodat de
vaststelling van diens vaderschap naar Russisch recht dient beoordeeld.
Het Russisch recht heeft een gelijkaardige afstammingsregel als het Belgisch recht en
beschouwt de gehuwde man als de vader van het kind geboren tijdens het huwelijk (art. 48 en
51 Wetboek van Familierecht van de Russische Federatie van 29 december 1995). B. werd
om die reden ingeschreven als vader van A.
Uit een overlijdensattest dat voldoet aan de voorschriften van de Conventie van Den Haag van
5 oktober 1961 (apostille) blijkt dat B. op 22 april 2009 overleden is in Nesterovskaja
(Ingoesjetië). Door dit overlijden heeft het huwelijk met de verzoekster opgehouden te
bestaan op 22 april 2009 (conform art. 16 van het Russische Wetboek van Familierecht).
Aangezien A. geboren is op […] 2011 zijn er zeker meer dan 300 dagen verstreken sedert het
overlijden van B., en de beëindiging van het huwelijk met de verzoekster, zodat er naar
Russisch recht geen sprake meer is van een vermoeden van vaderschap in hoofde van B. Ten
overvloede legt de verzoekster tevens een DNA-test voor waaruit blijkt dat M. de biologische
vader is van A.
De Gentse ambtenaar van de burgerlijke stand heeft dan ook ten onrechte B. vermeld als
vader van A. in de geboorteakte […] van 2011.
Het verzoek tot verbetering van de geboorteakte – meer bepaald het schrappen van de
vaderlijke afstamming – is dan ook ontvankelijk en gegrond.

OP DEZE GRONDEN
DE RECHTBANK,
met inachtneming van de artikelen 2, 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik
in gerechtszaken,
Verklaart het verzoek ontvankelijk en gegrond.
Beveelt dat de geboorteakte van A., opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand van
de stad Gent op 7 juni 2011 met als nummer […] van het jaar 2011 dient verbeterd als volgt:
-

de vaderlijke afstamming van B., geboren te Ingushetiy (Russische Federatie)
op […] en wonende te Stanica Nesteroskay dient geschrapt te worden.

Verstaat dat verder zal gehandeld worden overeenkomstig artikel 1385 Ger.W.

2015/4

47

Bepaalt dat de kosten ten laste zijn van de Staat en begroot deze op € 60,00 rolrecht (in
debet).
Aldus, in tegenwoordigheid van eerste substituut-procureur des Konings Guy Baesen,
behandeld in raadkamer en uitgesproken in openbare terechtzitting van de zeventiende
familiekamer van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent op vijf
februari tweeduizend vijftien, waar aanwezig waren: rechter Katja Jansegers bijgestaan door
griffier Els Bogaert.
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