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Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent), vonnis van 27 april 2017 
 

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Afstamming – 2-in-1-
vordering – Betwisting van vaderschap – Artikel 61 WIPR – Artikel 62 WIPR – 
Pools recht 

 

Compétence internationale – Droit applicable – Filiation – Action deux-en-un – 
Contestation de paternité – Article 61 CODIP – Article 62 CODIP – Droit polonais 

 
 
In de zaak van 
 
Z., arbeider, wonende te […]  
 
D., zonder gekend beroep, wonende te […] 
Eerste en tweede vrijwillig verschijnende partijen, beide bijgestaan door mr. […] advocaat te  […] 
 
S., […] garnierder, wonende te  […] 
Derde vrijwillig verschijnende partij, bijgestaan door mr. […] advocaat te  […] 
 
M., advocaat te  […] in haar hoedanigheid van voogd ad hoc over de minderjarige L., (geboren te  […] 
op  […] en wonende te  […]  
 
vrijwillig tussenenkomende partij q.q., verschijnend in persoon 
 
verleent de rechtbank het volgende vonnis. 
 
 
De rechtbank heeft de partijen gehoord in raadkamer en de stukken ingezien, inzonderheid: 
- het verzoekschrift tot vrijwillige verschijning neergelegd op 26 april 2016, 
- het verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst, neergelegd op 24 november 2016, 
- het advies van eerste substituut-procureur des Konings […] neergelegd ter terechtzitting van 

30 maart 2017. 
 
De partijen hebben niet gerepliceerd op dit advies en de rechtbank heeft de zaak in beraad genomen 
op 30 maart 2017. 
 
 
I.  Relevante feiten en voorwerp van de vorderingen 
 
1. D. en S. hebben de Poolse nationaliteit. Zij zijn getrouwd op 11 december 2004 en tijdens hun 
huwelijk is hun zoon […] geboren op […] 2008. Sedert 27 maart 2014 zijn zij gescheiden. 
 
Op […] 2014 bevalt D. in Eeklo van een zoontje L. Op […] 2014 doet D. aangifte van L. geboorte bij de 
burgerlijk stand van de stad Eeklo. De geboorteakte van L. vermeldt S. als de vader. 
 
2. Op 26 april 2017 leggen Z. , D. en S. een verzoekschrift tot vrijwillige verschijning neer. S vordert 
daarin te horen zeggen voor recht dat hij niet de vader is van L. Z vordert daarin te horen zeggen voor 
recht dat hij de vader is van L. De voogd ad hoc komt nadien vrijwillig tussen in de procedure. 
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D. gaat akkoord met deze vorderingen. De voogd ad hoc is het eens met de vordering van S. en 
gedraagt zich naar het oordeel van de rechtbank wat de andere vordering betreft. 
 
Het openbaar ministerie verleent een gunstig advies voor de vordering van S. Wat de vordering van Z 
betreft, is het van oordeel dat de behandeling van die vordering voorbarig is (De vordering van Z. tot 
vaststelling van zijn vaderschap zal pas verder kunnen behandeld worden nadat de uitspraak over de 
betwistingsvordering van de heer […] definitief is geworden en gerandmeld is in de geboorteakte van 
het kind). 
 
II. Beoordeling 
 
3. Alle partijen wonen in Oost-Vlaanderen zodat deze rechtbank bevoegd is om de vorderingen 
te beoordelen(zie artikel 61 WIPR). 
 
S. en Z. hebben de Poolse nationaliteit en hadden die op het ogenblik van L. geboorte. De beide 
vorderingen moeten dan ook naar Pools recht beoordeeld (zie artikel 62 WIPR). 
 
4. Vordering van S. tot betwisting van zijn vaderschap 
 
4.1. Artikel 62 van het Poolse Wetboek van Gezin en Curatele van 25 februari 1964 bepaalt: 
 
“§ 1 Een kind geboren tijdens het huwelijk of in de periode van 300 dagen vanaf de datum van de 
beëindiging van het huwelijk of  de  nietigverklaring ervan, wordt vermoed af te stammen van de 
echtgenoot van de moeder. Dit vermoeden wordt niet toegepast als het kind geboren wordt na 300 
dagen vanaf de uitspraak inzake feitelijke scheiding. 
 
§ 2 Het kind geboren voor 300 dagen vanaf de datum van de beëindiging of nietigverklaring van het 
huwelijk, maar na het aangaan door de moeder van het tweede huwelijk, wordt vermoed af te 
stammen van de tweede echtgenoot van de moeder. 
 
§ 3 Bovenvermelde vermoedens kunnen enkel worden tegengesproken door de vordering in betwisting 
van vaderschap.” 
 
Artikel 63 van dit Poolse Wetboek bepaalt: 
 
“De echtgenoot van de moeder kan een procedure tot betwisting van het vermoeden van vaderschap 
instellen binnen de zes maanden vanaf de dag waarop hij kennis heeft genomen van de geboorte van 
het kind, niet later echter dan tot het kind meerderjarig wordt.” 
 
4.2. Toelaatbaarheid van de vordering 
 
S. heeft de vereiste hoedanigheid om de betwistingsvordering in te stellen (zie voormeld artikel 63 van 
het Poolse betreffende wetboek). 
 
Hij stelt dat hij pas op 20 november 2015 kennis heeft gekregen van de geboorte en dit naar aanleiding 
van de terechtzitting op die datum van de 18° familiekamer in deze rechtbank en afdeling. Op deze 
terechtzitting is het verzoek van S. behandeld om de verblijfs- en onderhoudsregeling van[…] te herzien 
[…] Er zijn geen elementen voorhanden die het tegendeel aantonen. 
 
S. heeft zijn vordering ingesteld op 26 april 2016 (neerlegging verzoekschrift tot vrijwillige verschijning) 
hetzij binnen de zes maanden na deze kennisneming van 20 november 2015. Zijn vordering is tijdig 
ingesteld. 
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Zijn vordering is dus toelaatbaar. 
 
4.3. Gegrondheid van de vordering 
 
S. bewijst dat de vrederechter van het kanton Eeklo bij vonnis van 22 november 2012 hem en D heeft 
gemachtigd om afzonderlijk/feitelijk gescheiden te leven (zie zijn stuk 6) en L. is meer dan 300 dagen 
na deze uitspraak geboren. Er is dan ook voldaan aan de vereisten van artikel 62 §1 in fine van het 
Poolse Wetboek van Gezin en Curatele, zodat de vordering gegrond is. 
 
4.4  Gerechtskosten 
 
S. vraagt om D. teveroordelen tot betaling van de gerechtskosten, aan zijn zijde begroot op € 1440 
rechtsplegingsvergoeding. Volgens hem had D. deze procedure immers kunnen vermijden als ze hem 
direct had ingelicht van haar zwangerschap en bij de geboorteaangifte van L. had gewezen op het 
vonnis van 22 november 2012. 
 
S. is slecht geplaatst om dit te verwijten aan D. 
 
Net als zij ging hij er immers ten onrechte van uit dat het Belgische recht toepasselijk was op het 
afstammingsgeschil (zie bewoordingen van het verzoekschrift tot vrijwillige verschijning) en het is pas 
tijdens de procedure dat de partijen het toepasselijke Poolse recht hebben opgezocht. 
 
In deze specifieke context kan D. niet worden aangezien als de in het ongelijk gestelde partij, die de 
gerechtskosten moet betalen overeenkomstig artikel 1017 Ger.W. Het komt gepast voor dat elke partij 
(lees: alle partijen behalve Z. haar eigen gerechtskosten draagt, zonder dat een 
rechtsplegingsvergoeding verschuldigd is. 
 
5. Vordering van M. tot vaststelling van zijn vaderschap 
 
Zolang dit vonnis, waarin voor recht wordt gezegd dat S. niet de vader is van L. niet in kracht van 
gewijsde is getreden, kan de vordering van Z. nog niet beoordeeld worden. 
 
De rechtbank verwijst de behandeling van deze vordering (incl. uitspraak over de gerechtskosten m.b.t. 
deze vordering) dan ook naar de bijzondere rol van deze kamer. 
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OP DEZE GRONDEN, 
 
DE RECHTBANK, op tegenspraak, 
 
met inachtneming van de artikelen 2, 35, 27 en 41 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in 
gerechtszaken, en het voormeld schriftelijk advies van het openbaar ministerie, 
 
verklaart de vordering van S. ontvankelijk en gegrond als volgt 
 
zegt voor recht dat S. geboren te […] op […] niet de vader is van L. geboren op […] te […] en aldaar 
ingeschreven in de akten van de burgerlijke stand van het jaar [….] onder nummer […] 
 
stelt vast dat de voogd ad hoc geen gerechtskosten heeft gedragen. 
 
stelt vast dat de vordering van Z. nog niet in staat van wijzen is en verwijst de behandeling van deze 
vordering naar de bijzondere rol van deze kamer. 
 
Aldus behandeld in raadkamer en uitgesproken in openbare terechtzitting door de zeventiende 
familiekamer van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent op zevenentwintig 
april tweeduizend zeventien. 
 
Heeft de zaak volledig behandeld en erover geoordeeld: ondervoorzitter Katrien De Wilde, bijgestaan 
door griffier Linda De Wispelaere. 


