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Familierechtbank Limburg (afd. Tongeren), vonnis van 17 oktober 2018 
 
Noot Leontine Bruijnen 
 

Tenuitvoerlegging – Buitenlandse rechterlijke beslissing – Afstamming – Polen – 
Derdenverzet – Artikel 22 WIPR – Artikel 23 WIPR – Artikel 24 WIPR – Vaststelling 
van vaderschap – Onderhoudsbijdrage – Overlegging van stukken – Artikel 25 
WIPR – Weigeringsgronden – Artikel 61 WIPR – Poolse rechtbank bevoegd – 
Geen schending rechten van verdediging – Artikel 62 WIPR – Geen mogelijkheid 
om Italiaans recht van toepassing te verklaren op afstamming – Geen schending 
openbare orde – DNA-onderzoek 

 

Exécution – Décision judiciaire étrangère – Filiation – Pologne – Tierce opposition 
– Article 22 CODIP – Article 23 CODIP – Article 24 CODIP – Etablissement de 
paternité – Pension alimentaire – Production de documents – Article 25 CODIP – 
Motifs de refus – Article 61 CODIP – Juridiction polonaise compétente – Absence 
de violation des droits de la défense – Article 62 CODIP – Pas de possibilité 
d’appliquer le droit italien à la filiation – Absence de violation de l’ordre public – 
Analyse de l’ADN 

 
 
Inzake 
 
[…] geboren te […] (Italië) op […], wonende 3600 Genk, […], 
 
eiser op derdenverzet 
 
Ter zitting vertegenwoordigd door mr. […], loco mr. […], advocaat te 3500 Hasselt, […]. 
 
Tegen 
 
[…], geboren te […] (Polen) op […] wonende te […] (Polen), […], keuze van woonst doende bij haar 
raadsman. 
 
verweerster op derdenverzet  
 
Ter zitting vertegenwoordigd door mrs. […] en […], loco […], advocaat te 3900 Overpelt, […]. 
 
 
I. Volgt het vonnis: 
 
Gelet op 
 
- het vonnis van deze rechtbank van 02.02.2011 waarbij uitspraak doende op eenzijdig 
verzoekschrift, een buitenlandse rechterlijke beslissing, met name het vonnis gewezen door de 
Rechtbank te Goleniow III, afdeling 'gezin en minderjarigen', d.d. 12.02.2007 conform art. 22-23 WIPR 
geheel uitvoerbaar werd verklaard; 
- de betekening van het vonnis van 02.02.2011 van deze rechtbank aan eiser op derdenverzet 
[…], middels deurwaarderexploot van 20.02.2015; 
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- de akte van derdenverzet betekend op 11.03.2015; 
- de beschikking conform art. 747, § 2 Ger.W. van 02.01.2018; 
- de besluiten en stukken van partijen; 
 
De rechtbank heeft partijen en hun raadslieden gehoord ter zitting. Allen gebruikten de Nederlandse 
taal. 
 
II. De feiten en probleemstelling: 
 
a. Dhr. […] en mevr. […] hebben in 2004, in de periode dat mevr. […] in België verbleef, meermaals 
seksuele betrekkingen gehad. Een laatste contact zou volgens dhr. […] plaats hebben gevonden in 
september 2004. Mevr. […] zal na haar vertrek uit België dhr. […] per sms berichten dat zij zwanger is. 
Op 11.05.2005 is de minderjarige […] geboren te Goleniow (Polen).  
 
b.  Op 23.06.2005 heeft mevr. […] zich gericht tot de arrondissements- of districtsrechtbank te 
Goleniow Polen, afdeling gezin en minderjarigen, teneinde het vaderschap van dhr. […] te laten 
vaststellen met betrekking tot de minderjarige […] en hem te horen veroordelen tot betaling van een 
alimentatie ten bedrage van 400 zloty per maand. 
 
Dhr. […] zou middels aangetekende gerechtsbrief van 27.10.2005 door de arrondissementsrechtbank 
te Goleniow een oproep hebben ontvangen tot deelname aan de zitting alsook een afschrift van de 
oproep. Eiser […] ontkent de handtekening die op het bewijs van aangetekende zending voorkomt en 
legt hiervoor een kopie van zijn ID kaart bij. Ingevolge een rogatoire opdracht werd dhr. […] op 
11.10.2006 door deze rechtbank verhoord. Hij ontkende de vader te zijn van […] en weigerde het kind 
te erkennen of deel te nemen aan een genetisch onderzoek. Hij verklaarde verder dat hij het kind nog 
nooit heeft gezien en dat hij nooit enige financiële hulp aan mevr. […] of de minderjarige heeft 
verstrekt. Hij verklaarde zich evenmin akkoord om een onderhoudsbijdrage te betalen voor het kind, 
waarbij hij verduidelijkte dat zijn financiële toestand dat evenmin toeliet. 
 
Middels besluiten van 06.10.2006 wierp de raadsman van dhr. […] op dat conform art. 62, § 1 WIPR 
het Pools recht in casu niet van toepassing is, maar de nationale wet van de persoon wiens vaderschap 
wordt aangevoerd, i.e. het Italiaans recht. Hij betwistte dan ook de bewijsvergaring zoals gevraagd in 
de middels V0. Nr. 1206/2001. 
 
Op 12.02.2007 werd vonnis uitgesproken door de arrondissements- of districtsrechtbank te Goleniow 
Polen, afdeling gezin en minderjarigen. Als volgt: 
 
“Na kennismaking op 12.02.2007 te Goleniow van de zaak van de minderjarige […] vertegenwoordigd 
door zijn moeder […]  
Tegen 
[…] 
Over het bepalen van het vaderschap en de alimentatie: 
I. bepaalt dat […], zoon van […], geboren op […] te […] (ltalië) de vader is van […], geboren op 

11.05.2005 te Goleniow, voor wie een geboorteakte is opgemaakt bij de Burgerlijke Stand te 
Goleniow onder nummer 132/2005 zoon van […]. 

II. bepaalt dat het minderjarige kind de naam […] zal dragen 
III. geeft […] geen ouderlijke macht over het minderjarige kind 
IV. eis van de verweerder […] om ten voordele van de minderjarige […] alimentatie te betalen, 

betaalbaar voor de 25ste van elke maand, te starten op 01.11.2005, samen met de wettelijk 
voorziene nalatigheidsintresten in geval van vertraging van welke maandelijkse betaling ook; 

V. verwerpt de eis voor het overige gedeelte 
VI. seponeert het onderzoek voor het overige 
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VII. bepaalt de te betalen kost voor niet-geldelijke claims op 40 zloty 
VIII. ziet af van de belasting van de verweerder […] met de gerechtskosten  
IIX.  Geeft aan het vonnis onder punt IV het karakter van onmiddellijke uitvoerbaar 

uitvoerbaarheid.  
... Het vonnis treedt in voege op 06.03.2007 en is uitvoerbaar.” 
 
c.  Vervolgens wordt er in het kader van Verdrag van New York van 20.06.1956 inzake het verhaal 
in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud, een verzoek ingediend bij de FOD Justitie te België 
tot het verkrijgen van de toegekende onderhoudsbijdrage. In het kader hiervan wordt een dossier 
geopend op de Burgerlijke Dienst van het Parket te Tongeren onder nr. […]. […] wordt in het kader van 
dit onderzoek op 03.10.2007 door de politiediensten verhoord. Ook hier bevestigt hij dat hij mevr. […] 
in 2004 kende en een seksuele relatie met haar heeft gehad. Hij ontkent opnieuw de vader te zijn van 
de minderjarige […] en is niet bereid een onderhoudsbijdrage te voldoen. Hij is niet op de hoogte van 
het hogervermelde vonnis van de Poolse rechtbank. 
 
d.  Op 20.10.2010 wordt namens verweerster […] een eenzijdig verzoekschrift ingediend teneinde 
de uitvoerbaarverklaring van een buitenlands vonnis te bekomen. Verweerster […] vordert hierbij dat: 
- het beschikkend gedeelte van het vonnis van de arrondissementsrechtbank Goleniow van 
12.02.2007 uitvoerbaar wordt verklaard, 
- gezegd wordt voor recht dat er grond is tot zekerheidsstelling; 
- Verweerder […] te veroordelen tot de kosten van het geding; 
- de beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren niettegenstaande alle verhaal en zonder 
borgstelling noch kantonnement. 
Er wordt door het openbaar ministerie gunstig advies verleend. 
 
Middels beschikking van 02.02.2011 werd het vonnis van de arrondissementsrechtbank van Goleniow 
te Polen van 12.02.2007 uitvoerbaar verklaard in België en werden de gerechtskosten ten bedrage van 
52,00 EUR rolrecht ten laste van dhr. […] gelegd. Deze beschikking werd samen met een bevel tot 
betaling op 20.02.2015 betekend aan dhr […]. De achterstallen in de onderhoudsbijdragen bedragen 
alsdan 17.277,93 EUR.  
 
Dhr. […] heeft op 11.03.2015 middels gerechtsdeurwaardersexploot derdenverzet aangetekend tegen 
de voormelde beschikking van deze rechtbank van 02.02.2011. 
 
III. De vorderingen: 
 
De vorderingen van dhr. […] strekken ertoe: 
- het derdenverzet ontvankelijk en gegrond te horen verklaren; 
- dienvolgens de beschikking van 02.02.2011 teniet te doen en opnieuw rechtdoende de 
oorspronkelijke vordering tot uitvoerbaarverklaring niet ontvankelijk te verklaren, minstens 
ongegrond te verklaren, en gedaagde op derdenverzet te veroordelen tot alle gedingkosten; 
- in ondergeschikte orde, alvorens recht te doen, minstens de behandeling van de zaak op te 
schorten tot dat er een volledig en geïnventariseerd dossier is bijgebracht door de oorspronkelijke 
eisende partij met inbegrip van de geboorteakte van de minderjarige en alle procedurestukken die 
deel uitmaken van de procedure-initiatieven genomen op verzoek van mevr. […], met een beëdigde 
vertaling in de Nederlandse taal; in uiterst ondergeschikte orde vordert dhr. […] dat er een minstens 
een DNA-onderzoek plaatsvindt aangaande de eventuele genetische band tussen verweerder en de 
minderjarige […].  
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IV. De beoordeling:  
 

a. Ontvankelijkheid 
 

Het derdenverzet werd tijdig en in de vereiste vorm ingesteld. De ontvankelijkheid van het 
derdenverzet wordt niet betwist. 
 
b.  Stukken 
 
Bij gebreke aan toepasselijke bepalingen van internationale verdragen en Europese verordeningen zijn 
de bepalingen van het Belgisch Wetboek IPR in casu van toepassing. De toepasselijkheid van het 
Belgisch Wetboek Internationaal Privaatrecht inzake de uitvoerbaarverklaring van buitenlandse 
rechterlijke beslissingen staat niet ter discussie. 
 
Overeenkomstig art. 22 WIPR wordt een buitenlandse rechterlijke beslissing die uitvoerbaar is in de 
Staat waar zij werd gewezen, in België geheel of gedeeltelijk uitvoerbaar verklaard overeenkomstig de 
procedure voorzien door art. 23-24 WIPR. Een beslissing mag alleen erkend of uitvoerbaar verklaard 
worden indien zij de voorwaarden gesteld in artikel 25 niet schendt. 
 
Conform art. 24, § 1, 3° moet de partij die een beroep doet op de erkenning van een buitenlandse 
rechterlijke beslissing, of de uitvoerbaarverklaring ervan vordert, volgende stukken overleggen: 
1. een uitgifte van de beslissing die volgens het recht van de Staat waar zij is gewezen, voldoet 

aan de voorwaarden nodig voor de echtheid ervan; 
2. in geval van een verstekbeslissing, het origineel of een voor eensluidend verklaard afschrift van 

het document waaruit blijkt dat het stuk dat het geding heeft ingeleid of een gelijkwaardig stuk 
volgens het recht van de Staat waar de beslissing is gewezen aan de niet verschenen partij is 
betekend of ter kennis gebracht; 

3. enig document op grond waarvan kan worden vastgesteld dat de beslissing volgens het recht 
van de Staat waar zij is gewezen, uitvoerbaar is en betekend of ter kennis is gebracht. Bij 
gebreke aan overlegging van de in § 1 vermelde documenten kan de rechter een termijn voor 
de termijn voor de overlegging ervan bepalen, of gelijkwaardige documenten aanvaarden, of 
indien hij zich voldoende voorgelicht acht, van overlegging vrijstellen. 
De rechtbank stelt inzake vast dat het vonnis van de arrondisssementsrechtbank van Goleniow 
ontegensprekelijk een verstekvonnis betreft, waarbij er geen tegensprekelijk debat heeft 
plaatsgevonden omtrent de vorderingen van verweerster […]. Verweerder werd in het kader 
van de procedure enkel gehoord als getuige, ingevolge een rogatoire opdracht van de 
arrondissementsrechtbank te Goleniow. 

 
De rechtbank stelt verder vast dat verweerster […] in haar stukkenbundel geen afschrift van de 
inleidende dagvaarding of het inleidend verzoekschrift inzake de vordering tot vaststelling van 
vaderschap of de vordering tot betaling van een onderhoudsbijdrage bijbrengt, noch van de wijze 
waarop dit aan verweerder werd betekend of ter kennis gebracht. 
 
De rechtbank beschikt dienaangaande wel over een vertaalde verklaring van het hoofd van het 
secretariaat van de arrondissementsrechtbank te Goleniow van 19.05.2007 dewelke bevestigt dat in 
de zaak […] aan de verweerder een oproep is overhandigd tot deelname aan de zitting alsook een 
afschrift van de oproep. Er wordt tevens een bewijs van aangetekende zending uitgaande van de 
arrondissementsrechtbank te Goleniow aan eiser […] dd. 27.10.2005 bijgebracht. Deze aangetekende 
zending werd voor ontvangst door dhr. […] ondertekend. De handtekening op het bewijs van de 
aangetekende zending, komt wel degelijk overeen met de handtekening zoals voorzien op de 
identiteitskaart van dhr. […].  
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Bovendien blijkt uit de besluiten opgesteld door de raadsman van dhr. […] (zie stuk 3 bundel eiser […]) 
in het kader van de rogatoire opdracht tot verhoor van d.d. 11.10.2006 dat hij uitdrukkelijk erkend dat 
hij gedagvaard werd op 23.06.2005 om te verschijnen voor de zitting van 20.02.2006 van de 
Districtsrechtbank te Goleniow. Het feitenrelaas zoals door mevr. […] opgenomen in de inleidende 
dagvaarding, wordt bovendien in deze besluiten uitdrukkelijk geciteerd. 
Hieruit blijkt ten genoegen van recht dat verweerder kennis heeft gekregen van de inleidende akte van 
23.06.2015, waarbij de vordering tot vaststelling van vaderschap en tot betaling van een 
onderhoudsbijdrage ten behoeve van de minderjarige werd ingeleid bij de arrondissementsrechtbank 
te Goleniow te Polen en van de datum van de inleidingszitting van 20.02.2006. 
De rechtbank acht zich aan de hand van de overlegde stukken voldoende voorgelicht en aanvaardt de 
documenten die dienaangaande door verweerster […] aan het dossier werden gevoegd. 
De overige procedurestukken voorzien door art. 24, § 1 WIPR worden door verweerster bijgebracht 
met de noodzakelijke beëdigde vertaling van de stukken. 
 
Er zijn dan ook geen redenen voorhanden om de procedure op te schorten ingevolge de samenstelling 
van de stukkenbundel van mevr. […].  
 
c.  Exceptie openbare orde - rechten van verdediging 
 
-  Eiser werpt in eerste instantie op dat de arrondissementsrechtbank te Goleniow III te Polen in 
haar vonnis van 12.02.2007 het vaderschap van dhr. […] ten aanzien van de minderjarige […] heeft 
vastgesteld zonder dat er op enig moment een tegensprekelijk onderzoek werd gevoerd omtrent het 
vaderschap. Eiser stelt dat hij niet betrokken is in deze procedure. 
 
- Overeenkomstig art. 22 WIPR wordt een buitenlandse rechterlijke beslissing die uitvoerbaar is 
in de Staat waar zij werd gewezen, in België geheel of gedeeltelijk uitvoerbaar verklaard 
overeenkomstig art. 23-24 WIPR. Een beslissing mag alleen erkend of uitvoerbaar verklaard worden 
indien zij de voorwaarden gesteld in artikel 25 niet schendt. 
 
- Overeenkomstig art. 25, § 1 wordt een buitenlandse rechterlijke beslissing niet erkend of 
uitvoerbaar verklaard indien: 
1. het gevolg van de erkenning of van de uitvoerbaarverklaring kennelijk onverenigbaar zou zijn 
met de openbare orde; bij de beoordeling van deze onverenigbaarheid wordt inzonderheid rekening 
gehouden met de mate waarin het geval met de Belgische rechtsorde is verbonden en met de ernst 
van de gevolgen die aldus worden veroorzaakt; 
2. De rechten van de verdediging zijn geschonden,... 
Art. 25, § 2 bepaalt dat in geen geval de buitenlandse rechterlijke beslissing ten gronde mag worden 
herzien. 
 
De internationaal privaatrechtelijke openbare orde, waarnaar verwezen wordt in artikel 25, § 1, 1° 
WIPR, is tegelijk een evolutief en een enger begrip dan de interne openbare orde. Het is evolutief 
omdat de internationaal privaatrechtelijke openbare orde niet zozeer een positieve rechtsinstelling is; 
zij moet eerder als een pragmatisch verweermiddel tegen ongewenste rechtsgevolgen beschouwd 
worden. Zij verandert bijgevolg naar gelang van plaats en tijd. 
 
Een wet raakt slechts de internationaal privaatrechtelijke openbare orde indien de wetgever, door de 
bepalingen van die wet, een beginsel heeft willen vastleggen dat hij als wezenlijk voor de in België 
gevestigde morele, politieke of economische orde beschouwt en dat, op die grond, noodzakelijkerwijs 
de toepassing in België moet worden uitgesloten van elke vreemde rechtsregel die hiermee strijdig is 
of hiervan afwijkt, zelfs indien deze volgens de gewone regels van de wetsconflicten van toepassing is. 
Het hof beschikt over een marginale toetsing nu het een buitenlandse rechterlijke beslissing enkel kan 
weigeren te erkennen wanneer deze beslissing kennelijk strijdig is met de internationaal 
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privaatrechtelijke openbare orde. De eventuele schending van de internationaal privaatrechtelijke 
openbare orde is te beoordelen op het moment van de erkenning. (Fam.Rb. Oost-Vlaanderen, afdeling 
Gent, 19.03.2015, Tijdschrift@ipr.be 2016, afl. 1,143) 
 
- Eiser […] werpt op dat het kennelijk in strijd is met de Belgische internationale openbare orde 
dat hij eenzijdig als vader van de minderjarige […] door verweerster […] werd aangeduid als de 
biologische vader, en dat op basis hiervan de vordering tot vaststelling van het vaderschap werd 
toegekend zonder dat er dienaangaande een tegensprekelijk onderzoek heeft plaatsgevonden. 
Bovendien voorziet de Poolse wetgeving geen mogelijkheid tot betwisting van het wettelijk 
vaderschap. 
 
- De rechtbank stelt aan de hand van de overlegde stukken vast dat verweerder in de 
geboorteakte van de minderjarige […] niet werd aangeduid als de wettelijke vader van de minderjarige. 
In de geboorteakte wordt dhr. […] vermeld als vader, zonder vermelding van geboortedatum of 
geboorteplaats. Onder verduidelijkingen wordt hierbij vermeld: 'op basis van art. 42, al. 2 van de Wet 
op de akten van de burgerlijke stand wordt de naam […] als naam en familienaam van de vader en op 
verzoek van de moeder de naam […] zoals de voornaam van de vader'. Dit houdt evenwel geen 
vaststelling of erkenning van vaderschap in, in hoofde van eiser […] ten aanzien van de minderjarige. 
 
De gegevens van eiser […] werden enkel opgenomen in de geboorteakte van de minderjarige na 
overschrijving van het vonnis van de arrondissementsrechtbank van 12.02.2007 waarbij is vastgesteld 
dat hij de vader is van de minderjarige […].  
 
-  Verweerster […] heeft een vordering tot vaststelling van vaderschap ingeleid en hiermee 
samenhangend een vordering tot betaling van een onderhoudsbijdrage ten behoeve van de 
minderjarige gesteld ten aanzien van dhr. […]. De rechtbank stelt vast dat de Poolse rechtbank te 
Goleniow conform art. 61 WIPR beschikte over de internationale rechtsmacht om kennis te nemen van 
het geschil, rekening houdend met de nationaliteit van de minderjarige […] en de moeder, en met de 
verblijfplaats van de minderjarige op het ogenblik van de inleiding van het geschil. De internationale 
bevoegdheid van de Poolse arrondissementsrechtbank te Goleniow wordt niet betwist. 
 
Zoals reeds hoger aangegeven, heeft dhr. […] wel degelijk tijdig kennis gekregen van de inleidende 
akte, van de vorderingen van mevr. […] en van de inleidingszitting van 20.02.2006. Dhr. […] werd 
voorafgaandelijk aan de inleidingszitting van 20.02.2006 voor de arrondissementsrechtbank te 
Goleniow bovendien als getuige verhoord in het kader van een rogatoire commissie, waarbij door hem 
uitdrukkelijk bevestigd werd dat hij in 2004 seksuele betrekkingen heeft gehad met mevr. […]. Hij 
ontkende evenwel de vader te zijn van de minderjarige en weigerde deel te nemen aan een genetisch 
onderzoek. 
 
Conform de Belgische wetgeving, kan ook naar Pools recht het bewijs van het biologische vaderschap 
in het kader van een vordering tot vaststelling van vaderschap, bij gebreke aan bezit van staat, 
bewezen worden door alle middelen van recht. Ook naar Belgisch recht is een tegensprekelijk 
genetisch onderzoek hiertoe niet vereist. 
 
Bij de beoordeling van de noodzakelijke onderzoeksmaatregelen ter beslechting van een 
afstammingsgeschil, zoals een DNA-onderzoek, moet worden uitgegaan van de regel dat de rechter op 
onaantastbare wijze de opportuniteit van een onderzoeksmaatregel beoordeelt. Het recht op bewijs, 
dat voortvloeit uit het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en uit artikel 6 EVRM, is 
het recht van elke procespartij om de bewijzen waarover zij beschikt voor te leggen en ook te 
verzoeken dat de bewijzen waarover zij nog niet beschikt, zouden worden vergaard aan de hand van 
de nodige onderzoeksmaatregelen. 
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Dhr. […] heeft buiten het afleggen van een getuigenverklaring evenwel geen verweer gevoerd ten 
aanzien van de arrondissementsrechtbank te Goleniow en heeft verstek gegeven bij de behandeling 
van het dossier. Er ligt geen enkel stuk voor waaruit blijkt dat dhr. […] als verwerende partij is 
tussengekomen in de procedure van de arrondissementsrechtbank te Goleniow, ofschoon hij hiertoe 
rechtsgeldig werd opgeroepen, of zijn verweer op enige ontvankelijke wijze kenbaar heeft gemaakt 
ten aanzien van de arrondissementsrechtbank te Goleniow. 
 
Eiser […] heeft dan ook geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden om de vorderingen van 
verweerster […] te betwisten en dienaangaande een tegensprekelijk onderzoek te laten plaatsvinden. 
Bij gebreke aan enig verweer heeft de arrondissementsrechtbank Goleniow, na de uitvoering van de 
rogatoire commissie waarbij dhr. […] als getuige werd verhoord, de vordering van verweerster […] 
gegrond verklaard. 
 
Het feit dat de arrondissementsrechtbank te Goleniow het vaderschap van eiser […] ten aanzien van 
de minderjarige […] heeft vastgesteld, zonder tegensprekelijk onderzoek of DNA-onderzoek, vloeit dan 
ook voort uit het gebrek aan vordering/verweer hieromtrent door eiser […] en diens weigering om aan 
een DNA-onderzoek deel te nemen. 
 
De rechtbank stelt dan ook vast dat het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Goleniow van 
12.02.2007 op dit punt geenszins strijdig is met de Belgische internationale openbare orde, noch heeft 
de Poolse arrondissementsrechtbank te Goleniow de rechten van de verdediging van eiser […] 
geschonden. 
 
d.  Beoordeling ten gronde door de Arrondissementsrechtbank te Polen 
 
Eiser […] stelt vervolgens dat er geen rechtsgrond is om hem te veroordelen tot betaling van een 
alimentatie ten aanzien van het minderjarig kind, gelet op het feit dat er geen tegensprekelijk 
onderzoek werd bevolen omtrent de biologische band met het kind. 
 
Bovendien zou volgens art. 62 WIPR het recht van de staat waarvan de persoon van wie het vaderschap 
wordt vastgesteld of betwist de nationaliteit heeft op het ogenblik van de geboorte van het kind in 
casu van toepassing zijn, met name de Italiaanse wetgeving. Op grond van de Italiaanse wetgeving kan 
de erkenning van het vaderschap van een buitenhuwelijks [kind] enkel plaatsvinden met instemming 
van de vader en niet eenzijdig op aangeven van de moeder. Elke vermelding van de moeder omtrent 
de identiteit van de vader in de geboorteakte van het kind, wordt voor niet geschreven beschouwd. 
 
De rechtbank herhaalt dat zij bij de beoordeling van het al dan niet uitvoerbaar verklaren van een 
buitenlandse rechtelijke beslissing, enkel een marginale toetsing heeft en dat deze enkel geweigerd 
kan worden op basis van de weigeringsgronden voorzien door art. 25 WIPR. Hierbij wordt overigens 
uitdrukkelijk bepaald dat de beslissing ten gronde van de buitenlandse rechterlijke beslissing geenszins 
kan worden herzien. 
 
De middelen die eiser […] verder aanhaalt betreffen de grond van het geschil, hetwelk door het vonnis 
van de arrondissementsrechtbank Goleniow van 12.02.2007 reeds bij in kracht van gewijsde gegaan 
vonnis werd beoordeeld. De rechtbank beschikt slechts over een marginale toetsing nu het een 
buitenlandse rechterlijke beslissing enkel kan weigeren te erkennen wanneer deze beslissing kennelijk 
strijdig is met de internationaal privaatrechtelijke openbare orde. 
 
Het feit dat de Poolse rechtbank overeenkomstig art. 62 WIPR het Italiaans recht niet heeft toegepast 
bij de beoordeling van het afstammingsgeschil, geeft geen aanleiding tot weigering van de exequatur. 
Enkel indien uitsluitend de Belgische rechtbanken exclusief bevoegd zouden zijn om uitspraak te doen 
over het afstammingsgeschil, kan het exequatur worden geweigerd (art. 25, 7° WIPR). In zoverre het 
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Italiaans recht van toepassing zou zijn op het geschil, kan het feit dat de Poolse rechtbank het 
afstammingsgeschil beoordeeld heeft conform haar nationale wetgeving, de weigering van de 
exequatur niet verantwoorden. 
 
Bovendien merkt de rechtbank op dat eiser […] verwijst naar de Italiaanse wetgeving inzake de 
erkenning van een buitenechtelijk kind, gelet op de vermeldingen voorzien in de geboorteakte van de 
minderjarige […]. De rechtbank heeft reeds hoger vastgesteld dat de aanvankelijke verklaring van de 
moeder in de geboorteakte, geenszins de identiteit van eiser vermeldde. Eiser […] werd slechts na 
overschrijving van het vonnis van de arrondissementsrechtbank van Goleniow van 12.02.2007 in de 
geboorteakte vermeld als de vader van de minderjarige […]. Er is in casu dan geen sprake van een 
eenzijdige erkenning van het vaderschap op verklaring van de moeder in de geboorteakte. 
 
De rechtbank beschikt in het kader van de exequatur procedure evenmin over de mogelijkheid om 
alsnog een tegensprekelijk genetisch onderzoek te bevelen om het biologisch vaderschap van eiser […] 
ten aanzien van de minderjarige […] opnieuw te onderzoeken. 
 
De vordering van eiser […] om alsnog een genetisch onderzoek te bevelen, is in casu dan ook niet 
ontvankelijk. 
 
e.  Besluit 
 
Het derdenverzet is ontvankelijk. 
 
De rechtbank stelt vast dat het vonnis van de arrondissementsrechtbank van Goleniow van 12.02.2007 
waarbij werd vastgesteld dat eiser de vader is van de minderjarige […] niet strijdig is met de Belgische 
internationale openbare orde, noch tot stand is gekomen in strijd met de rechten van verdediging van 
eiser […].  
 
De rechtbank stelt vast dat de weigeringsgronden voorzien door art. 25 WIPR in casu niet voldaan zijn, 
zodat middels vonnis van deze rechtbank van 02.02.2011 terecht het vonnis van de 
arrondissementsrechtbank van Goleniow van 12.02.2007 uitvoerbaar werd verklaard. 
 
De rechtbank heeft niet de bevoegdheid om de beslissing ten gronde van de buitenlandse rechterlijke 
beslissing te herzien. De vorderingen van eiser […] om het Italiaans recht van toepassing te verklaren 
op het afstammingsgeschil, dan wel om een genetisch onderzoek te bevelen teneinde het biologisch 
vaderschap van eiser […] ten aanzien van de minderjarige […] opnieuw te onderzoeken, zijn dan ook 
onontvankelijk.  
  
V.  De kosten: 
 
Eiser […] wordt als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld tot de kosten van het geding. 
 
De rechtbank verwerpt alle strijdige en meeromvattende besluiten als ongegrond, niet dienend en van 
feitelijke aard. 
 
Gelet op de naleving van de bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in 
gerechtszaken. 
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OM DEZE REDENEN  
 
De rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren, uitspraak doende op tegenspraak. 
 
Verklaart het derdenverzet ontvankelijk doch ongegrond. 
 
Veroordeelt eiser […] tot betaling van de kosten van het geding, in hoofde van verweerster […] begroot 
op 1.440 euro rechtsplegingsvergoeding. 
 
Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare zitting in het gerechtsgebouw te Tongeren op 17 oktober 
2018, door N. Boufflette, rechter, voorzitter van deze kamer, bijgestaan door B. Crijns, griffier.  
  


