
is de verwijzingsrechter gebonden aan wat de hogere rechter
heeft bepaald. Maar dit artikel maakt een uitzondering. In
alimentatiezaken is het altijd mogelijk in een latere procedure,
zelfs met terugwerkende kracht, wijziging of intrekking van een
rechterlijke beslissing te vragen, indien deze van meet af aan dan
wel door latere wijziging van omstandigheden niet (langer) aan
de wettelijke maatstaven voor levensonderhoud voldoet. Om te
voorkomen dat een verwijzingsrechter een beslissing neemt, die
eigenlijk door de tijd al weer is achterhaald en op grond van art.
1:401 BW meteen weer dient te worden gewijzigd, houdt ook de
verwijzingsrechter rekening met de op dat moment geldende
juiste en laatste stand van zaken (ex nunc). Het maakt niet uit in
welke stand van de procedure daarop een beroep wordt gedaan.
Het hof zou volgens de vrouw daarom in haar alimentatiezaak
voor de tweede keer in alle omvang moeten beoordelen of zij al
dan niet samenwoonde en dat moest het hof beoordelen naar de
situatie zoals hij op dat moment was. Want voor zover zij wellicht
ten tijde van de inschrijving samenwoonde, zoals de Hoge Raad
had bevestigd, maar door haar wederom werd betwist, dat deed
zij nu ten tijde van de tweede ronde bij het hof niet meer.
Het hof en de Hoge Raad dachten daar anders over. De regel van
art. 1:401 BW geldt alleen voor de vaststelling van de hoogte van de
alimentatie en niet voor de vraag of er überhaupt een recht op
alimentatie bestaat. Dat is een voorvraag die eerst beantwoord
moet worden. En samenleven als gehuwd tast dat recht definitief
aan. De vraag van art. 1:160 BW is een voorvraag die eerst
beantwoord moet worden, voordat een rechter aan de vaststelling
van de alimentatie toekomt.
Voor die voorvraag geldt de algemene regel dat de
verwijzingsrechter is gebonden aan de in cassatie niet of
tevergeefs bestreden oordelen. Het hof moest daarom als
uitgangspunt nemen dat de vrouw op het moment van
inschrijving van de echtscheiding samenwoonde met haar nieuwe
partner, aangezien de daartegen gerichte klacht door de Hoge
Raad was verworpen. Het hof heeft alleen nog naar de overige
vereisten van art. 1:160 BW op het moment van inschrijving
gekeken. Het hof kwam tot de conclusie dat aan alle vereisten
was voldaan. De vrouw woonde op het moment van inschrijving
niet alleen samen met haar partner, ze leefde ook met hem
samen als gehuwd. En daarmee was definitief een einde gekomen
aan haar recht op partneralimentatie.
De deur naar art. 1:401 BW en een toets ex nunc was definitief
afgesloten. Haar zaak was voortijdig gestrand. Dat de vrouw dus
inmiddels niet meer samenwoonde, was voor het hof niet meer
relevant.

E.L.M. Louwen
Hanssen Spronk Familierecht Advocaten en Mediators
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Gerechtshof Amsterdam
19 april 2016, nr. 200.177.243/01
ECLI:NL:GHAMS:2016:1521
(mr. van den Berg, mr. Graafland-Verhaegen,
mr. Ackermans-Wijn)
Noot A.C.M. den Ridder-van der Meijden

Vernietiging van erkenning. Belanghebben-
den. Rol bijzondere curator.

Een moeder vraagt om vernietiging van de
erkenning van een van haar kinderen. De
bijzondere curator neemt het verzoek voor
en namens het kind over. Vaststaat dat de
juridische vader niet de biologische vader
van het betreffende kind is. Het hof wijst de
verzoeken toe en kent een groot belang toe
aan het uitgangspunt dat een juridische
situatie zo veel mogelijk in overeenstemming
dient te zijn met de biologische werkelijk-
heid.

[Rv art. 806 lid 1; BW art. 1:205, 1:212]

Het uitgangspunt van de wetgever is dat het afstammingsrecht zo
veel mogelijk in overeenstemming is met de biologische werkelijk-
heid. Het hof volgt dat uitgangspunt en maakt een einde aan de
met de biologische werkelijkheid strijdige juridische situatie. Dat het
kind al weet wie haar biologische vader is en veel van hem te ver-
wachten heeft (de biologische vader wil een belangrijke rol spelen in
het leven van het kind en haar ook erkennen), wordt door het hof
als zwaarwegend beschouwd. De moeder heeft het hof er bovendien
van overtuigd dat er een belangrijke rol blijft bestaan voor de man,
die op zijn beurt niet aannemelijk heeft kunnen maken dat de
vernietiging van de erkenning tot een onevenwichtige psychologisch
en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind zou kunnen
leiden. De man zal moeten afwachten of de moeder zich aan haar
woord houdt.

[de vrouw],
wonende te [woonplaats],
appellante,
advocaat: mr. drs. I. Vledder te Amsterdam,
tegen
[de man],
wonende te [woonplaats],
geı̈ntimeerde,
advocaat: mr. M. Kemmers te Hoorn.

Hof:

1 Het geding in hoger beroep
1.1. Partijen worden hierna respectievelijk de vrouw en de man
genoemd.
1.2. De vrouw is op 21 september 2015 in hoger beroep gekomen
van de beschikking van 15 juli 2015 van de rechtbank Noord-
Holland, met kenmerk C/15/224205/FA RK 15-1837.
1.3. De man heeft op 29 oktober 2015 een verweerschrift inge-
diend.
1.4. Mr. E.M. van Hemert (hierna ook: de bijzondere curator)
heeft op 3 november 2015 een schriftelijke reactie ingediend.
1.5. De zaak is op 21 januari 2016 ter terechtzitting behandeld.
1.6. Ter terechtzitting zijn verschenen:
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– de vrouw, bijgestaan door haar advocaat;
– de man, bijgestaan door zijn advocaat;
– de heer [X] (hierna: [X]), bijgestaan door mr. C.J.M. Ruijgrok,
advocaat te Amsterdam;
– de bijzondere curator.
1.7. Namens de Raad voor de Kinderbescherming is, hoewel
sprake is geweest van behoorlijke oproeping, niemand versche-
nen.

2 De fe i ten
2.1. Partijen hebben een relatie gehad en zijn [in] 2012 een gere-
gistreerd partnerschap aangegaan. Voorafgaand aan het aan-
gaan van het geregistreerd partnerschap is geboren [kind a]
(hierna: [kind a]) [in] 2011. Gedurende het geregistreerd partner-
schap is geboren [kind b] (hierna: [kind b]) [in] 2013 (hierna te-
zamen: de kinderen).
2.2. Uit de uitslag van de overgelegde DNA-test blijkt dat [X]
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de biologi-
sche vader is van [kind a].
2.3. Bij beschikking van 8 april 2015 van de rechtbank Noord-
Holland is mr. E.M. van Hemert benoemd tot bijzondere cura-
tor om [kind a] in deze procedure te vertegenwoordigen.

3 Het geschi l in hoger beroep
3.1. Bij de bestreden beschikking is het verzoek van de vrouw
om de door de man op 21 juli 2011 gedane erkenning van [kind
a] te vernietigen, afgewezen.
3.2. De vrouw verzoekt, met vernietiging van de bestreden be-
schikking, haar inleidend verzoek alsnog toe te wijzen.
3.3. De man verzoekt het door de vrouw verzochte af te wijzen
en – naar het hof begrijpt – de bestreden beschikking te be-
krachtigen.
3.4. De bijzondere curator verzoekt namens [kind a] om, met
vernietiging van de bestreden beschikking, te bepalen dat de
door de man op 21 juli 2011 gedane erkenning van [kind a] wordt
vernietigd.

4 Beoorde l ing van het hoger beroep
4.1. Aan de orde is de vraag of de door de man gedane erken-
ning van [kind a] op 21 juli 2011 al dan niet dient te worden ver-
nietigd.
Ingevolge het bepaalde in artikel 1:205 lid 1 van het Burgerlijk
Wetboek kan een verzoek tot vernietiging van de erkenning, op
de grond dat de erkenner niet de biologische vader van het kind
is, bij de rechtbank worden ingediend:
a. door het kind zelf, tenzij de erkenning tijdens zijn meerder-
jarigheid heeft plaatsgevonden;
b. door de erkenner, indien hij door bedreiging, dwaling, be-
drog of, tijdens zijn minderjarigheid, door misbruik van om-
standigheden daartoe is bewogen;
c. door de moeder, indien zij door bedreiging, dwaling, bedrog,
of tijdens haar minderjarigheid, door misbruik van omstandig-
heden bewogen is toestemming tot de erkenning te geven.
4.2. Het hof dient in de eerste plaats te beoordelen of [X] als be-
langhebbende moet worden aangemerkt in onderhavige proce-
dure. Ingevolge het bepaalde in artikel 798 van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) wordt onder belangheb-
bende verstaan degene op wiens rechten of verplichtingen de
zaak rechtstreeks betrekking heeft. Naar het oordeel van het
hof heeft de door de vrouw en de bijzondere curator verzochte
vernietiging van de erkenning niet rechtstreeks betrekking op
rechten of verplichtingen van [X] in de zin van artikel 798 Rv.
[X] kan naar het oordeel van het hof dan ook niet als belangheb-
bende worden aangemerkt. Hieraan doet niet af dat dat [X] in-
middels regelmatig contact heeft met [kind a]. Ook het gegeven

dat [X] op 24 september 2015 een brief van dit hof heeft ontvan-
gen waarin hij een verweertermijn heeft gekregen, alsmede de
mogelijkheid tot het indienen van incidenteel hoger beroep
brengt hier geen verandering in. [X] is met instemming van
partijen aanwezig geweest bij de zitting in hoger beroep en het
hof merkt [X] ten aanzien van hetgeen hij ter zitting verklaard
heeft aan als informant.
4.3. De bestreden beschikking is volgens de vrouw in strijd met
de bedoeling van de wetgever, aangezien de wetgever in het af-
stammingsrecht zoveel mogelijk heeft willen aansluiten bij de
natuurlijke afstamming. De vrouw is van mening dat de recht-
bank ten onrechte alle omstandigheden van het geval in over-
weging heeft genomen. Volgens de vrouw miskent de recht-
bank hiermee dat ingeval van een verzoek tot vernietiging van
de erkenning niet alleen het belang van het kind centraal staat,
maar dat ook een nadere afweging van de belangen van alle be-
trokkenen noodzakelijk is. Volgens de vrouw zijn de belangen
van [kind a] onvoldoende meegewogen, is het voor de identi-
teitsontwikkeling van [kind a] van belang dat zij weet van wie
zij afstamt en heeft de rechtbank niet meegewogen dat het niet
in het belang is van [kind a] dat zij thans een andere achternaam
heeft dan haar biologische ouders. De vrouw stelt zich voorts op
het standpunt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen
dat onzeker wordt of de man een rol kan spelen in het leven
van [kind a] wanneer de erkenning vernietigd wordt. De vrouw
stelt dat zij wil dat de man een belangrijke rol in het leven van
beide kinderen blijft vervullen, dat zij niet voornemens is om
met [X] het gezag uit te gaan oefenen over [kind a] en dat zij de
man wil benoemen tot voogd.
4.4. De man betwist de stellingen van de vrouw en is van me-
ning dat de rechtbank de belangen van alle betrokkenen op een
goede wijze heeft mee- en afgewogen. Volgens de man is bij de
beoordeling van een verzoek tot vernietiging van de erkenning
niet alleen het in overeenstemming brengen van de juridische
en de biologische werkelijkheid van belang, maar dient ook te
worden beoordeeld of het kind door deze vernietiging zou kun-
nen worden belemmerd in een evenwichtig psychologische en
sociaal-emotionele ontwikkeling. Het ontgaat de man waarom
de vrouw stelt dat het belang van [kind a] bij duidelijkheid om-
trent haar afstamming dient te prevaleren. [kind a] zal op een
wijze passend bij haar leeftijd worden geı̈nformeerd over haar
biologische vader. Wanneer [kind a] twaalf wordt kan zij zelf
een keuze maken. Voorts dienen de belangen van [kind a] en
[kind b] om de huidige opvoedsituatie te borgen te prevaleren
boven het in overeenstemming brengen van de juridische en
de biologische situatie, aldus de man. De man stelt dat hij inge-
val van een vernietiging van de erkenning juridisch gezien bui-
tenspel kan worden gezet. De man is van mening dat het voor
de hand ligt om de Raad voor de Kinderbescherming een onder-
zoek te laten uitvoeren.
4.5. De bijzondere curator is van mening dat, ongeacht of de
vrouw ontvankelijk is in haar verzoek, de erkenning door de
man in het belang van [kind a] vernietigd moet worden. Volgens
de bijzondere curator is het in het algemeen belang van een
kind om in een juridische relatie tot zijn beide ouders te staan,
en is het in het belang van [kind a] dat voor haar vast komt te
staan van wie zij afstamt. Het bezwaar van een juridisch va-
cuüm wordt ondervangen, nu zowel de vrouw als [X] hebben
verklaard dat [kind a] door [X] zal worden erkend. De bijzondere
curator is voorts van mening dat er zo min mogelijk wijziging
dient te komen in de uitoefening van de vaderrol die de man
thans feitelijk voor [kind a] vervult en hij acht in dit verband
van belang dat de vrouw en de man niet voornemens zijn om
na de beëindiging van hun geregistreerd partnerschap enig on-
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derscheid te maken tussen de beide kinderen waarbij zij ieder
de helft van de tijd voor de kinderen willen zorgen.
4.6. Het hof ziet aanleiding om eerst het verzoek van de bijzon-
dere curator te behandelen.
Tussen partijen staat vast dat niet de man maar [X] de biologi-
sche vader is van [kind a] en dat de man wel de biologische va-
der is van [kind b]. Uit de stukken in het dossier en het verhan-
delde ter zitting in hoger beroep is voorts gebleken dat de man
vanaf de geboorte van [kind a] tot op heden een grote opvoeders-
rol vervult in haar leven en dat [kind a] tot voor kort niet beter
wist dan dat de man haar biologische vader is. Ter zitting in ho-
ger beroep is gebleken dat de vrouw het Jeugdteam Zaanstad
benaderd heeft om partijen en [X] te begeleiden bij de status-
voorlichting aan [kind a]. De statusvoorlichting heeft inmiddels
plaatsgevonden en is door partijen zelf gegeven. [kind a] heeft
hier goed op gereageerd en er vindt nu sinds enige tijd weke-
lijks contact plaats tussen [kind a] en [X] en dit contact verloopt
goed. Verder is gebleken dat de procedure over de beëindiging
van het geregistreerd partnerschap van partijen, waarbij ook de
zorgregeling aan de orde zal komen, nog aanhangig is bij de
rechtbank en dat partijen op dit moment om de beurt een week
met de kinderen in hun voormalig gezamenlijke woning ver-
blijven.
Partijen en [X] hebben ter zitting in hoger beroep allen ver-
klaard dat zij, ongeacht de uitkomst van deze procedure, in de
toekomst voor wat betreft de zorgregeling geen onderscheid
willen maken tussen de beide kinderen. De vrouw en [X] heb-
ben ter zitting in hoger beroep verklaard dat zij de man een be-
langrijke plek gunnen in het leven van [kind a] en dat er na een
eventuele vernietiging van de erkenning niets zal veranderen
ten aanzien van de vaderrol van de man. De vrouw heeft verder
toegezegd dat zij bereid is om in bijvoorbeeld een ouderschaps-
plan vast te leggen dat zij met de man zal overleggen over be-
langrijke aangelegenheden van [kind a], zoals medische kwes-
ties en schoolkeuze, waarbij eveneens kan worden vastgelegd
ten aanzien van welke kwesties zij toestemming van de man
nodig heeft.
Het hof overweegt dat het uitgangspunt van de wetgever is dat
het afstammingsrecht zoveel mogelijk in overeenstemming
dient te zijn met de biologische werkelijkheid, hetgeen in het
licht van de identiteitsontwikkeling van [kind a] als zwaarwe-
gend moet worden beschouwd. Gelet hierop en onder voor-
noemde omstandigheden, waarbij met name van belang is dat
[kind a] inmiddels op de hoogte is van het feit dat [X] haar biolo-
gische vader is, dat [X] een rol van betekenis wil spelen in het
leven van [kind a] en haar ook wil erkennen en dat de vrouw
heeft toegezegd dat zij de huidige rol van de man in het leven
van [kind a] wil waarborgen, hetgeen zeker in het belang van
[kind a] is, is het hof van oordeel dat het belang van [kind a]
meebrengt dat de juridische toestand in overeenstemming
wordt gebracht met de biologische werkelijkheid. Het hof acht
het dan ook in het belang van [kind a] dat de door de man geda-
ne erkenning van [kind a] op 21 juli 2011 wordt vernietigd. Dat in
geval van de vernietiging van de erkenning door de man een
evenwichtige psychologische en sociaal-emotionele ontwikke-
ling van [kind a] in het gedrang komt, is niet aannemelijk ge-
worden. Gelet op hetgeen de moeder en de bijzondere curator
naar voren hebben gebracht, en hetgeen de biologische vader
te kennen heeft gegeven, is veeleer aannemelijk geworden dat
het belang van [kind a] gediend is met toewijzing van het ver-
zoek, waarbij het hof niet is gebleken van omstandigheden op
grond waarvan het belang van [kind a] met zich brengt dat niet
eerder over het verzoek tot vernietiging wordt beslist dan dat
[kind a] zelf daarover een weloverwogen oordeel kan vormen.
De man is er weliswaar bij gebaat dat er geen wijziging komt

in zijn huidige positie als ouder, maar dit staat niet in de weg
aan de vernietiging van de erkenning door de man, waarbij het
hof ervan uitgaat dat de vrouw haar toezeggingen in dit verband
ook gestand zal doen. Het hof ziet dan ook geen aanleiding voor
een raadsonderzoek, zoals door de man is verzocht.
Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen zal de bestreden
beschikking worden vernietigd en wordt het verzoek van de bij-
zondere curator toegewezen. Gelet hierop behoeven de overige
stellingen van partijen geen verdere behandeling.
4.7. Dit leidt tot de volgende beslissing.

5 . Bes l i s s ing
Het hof:
vernietigt de erkenning op 21 juli 2011 door [de man], van [kind
a], geboren [in] 2011;
verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
wijst af het in hoger beroep meer of anders verzochte.

NOOT
Het hof besluit in deze zaak een juridische afstammingsband te
verbreken, omdat deze niet overeenstemt met de biologische
werkelijkheid. Juridisch valt daar weinig op af te dingen. De
beslissing is in lijn met een reeks uitspraken, waaronder die van
het Hof Amsterdam van 21 april 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:1586
en die van het Hof ’s-Hertogenbosch van 26 februari 2015,
ECLI:NL:GHSHE:2015:620.
Wat opvalt aan deze uitspraak is dat het hof ogenschijnlijk weinig
belang hecht aan de grote rol die de man in het leven van het
kind heeft gespeeld en de omstandigheid dat het kind ook in de
toekomst nog veel met hem te maken zal hebben. Waarom is dat
en welke rol speelt de bijzondere curator in het geheel? En hoe
zit het met de (proces)positie van de biologische vader?
Wat was er aan de hand? Partijen hebben een relatie gehad en
zich in 2012 als partners laten registreren. Voorafgaand aan die
registratie is uit de vrouw een dochter geboren. Dat kind is – met
toestemming van de vrouw – door de man erkend. Tijdens het
geregistreerd partnerschap is een tweede kind geboren. Partijen
zijn in juridische zin ouders van beide kinderen en samen belast
met het ouderlijk gezag. DNA-onderzoek heeft echter aangetoond
dat de man niet de biologische vader van het oudste kind is. De
moeder heeft daarom een verzoekschrift ingediend, dat strekt tot
vernietiging van de erkenning.

Vernietiging van erkenning
In art. 1:205 BW is geregeld wie en op welke gronden om
vernietiging van een erkenning kunnen verzoeken. Dit zijn
limitatief het kind, de erkenner, de moeder en het Openbaar
Ministerie. Vernietiging door een ander is niet mogelijk.
In deze zaak is het de moeder die in eerste instantie heeft
gevraagd de erkenning te vernietigen.

Grond voor vernietiging
Vernietiging kan alleen worden gevraagd als de erkenner niet de
biologische vader van het kind is. Voor de moeder geldt dat ten
tijde van de erkenning sprake moet zijn geweest van een
wilsgebrek. Vernietiging van de erkenning wordt voor haar
gekoppeld aan haar toestemming tot de erkenning. Zij is aan die
toestemming gebonden, tenzij deze plaatsvond onder invloed van
een wilsgebrek.

DNA-onderzoek
Een verzoek tot vernietiging van een erkenning heeft betrekking
op een rechtsgevolg dat niet ter vrije bepaling van partijen staat.
Op grond van het bepaalde in art. 149 lid 1 Rv is de rechter dan
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ook niet gebonden aan de hoofdregel dat hij de aan het verzoek
ten grondslag liggende feiten als vaststaand moet beschouwen,
ook als dat deze niet of nauwelijks worden tegengesproken (Hof
Amsterdam 25 juni 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:2560).
De wet schrijft niet voor hoe moet worden aangetoond dat een
erkenner niet de biologische vader is. Uit de wetsgeschiedenis
volgt dat de rechtbank ambtshalve bewijs kan verlangen van
partijen (Kamerstukken II 1995/96, 24649, 3). Vaak wordt dit
bewijs geleverd door deskundigen op de voet van art. 194 lid 1
Rv. De wetsgeschiedenis biedt echter geen steun voor de stelling
dat ambtshalve een verwantschapsonderzoek moet worden
bevolen.
In deze zaak heeft het hof geen aanleiding gezien de verklaringen
van partijen te wantrouwen, vermoedelijk omdat deze werden
gestaafd door een op eigen initiatief uitgevoerd DNA-onderzoek.
Uit de uitspraak kan echter worden afgeleid in hoeverre sprake
was van een rechtsgeldige DNA-test, uitgevoerd door een van de
drie in het ‘werkproces benoeming bijzondere curator’ als
kwalitatief voldoende geaccepteerde onderzoeksinstituten.

Wilsgebreken en vervaltermijn
Op welk(e) wilsgebrek(en) de moeder een beroep heeft gedaan,
is niet duidelijk. Ook kan niet uit de uitspraak worden afgeleid of
zij haar verzoek binnen de vervaltermijn heeft gedaan. Op grond
van art. 1:205 lid 3 BW had de moeder het verzoek in moeten
dienen binnen een jaar nadat de invloed van de bedreiging of het
misbruik van omstandigheden had opgehouden te werken
respectievelijk het bedrog of de dwaling was ontdekt.
Een beroep op een van de in art. 1:205 BW genoemde
wilsgebreken wordt zelden gehonoreerd. Met name een geslaagd
beroep op dwaling komt niet vaak voor. Zowel erkenners als
moeders vergeten nog al eens dat de dwaling moet zien op het
biologisch vaderschap en niet op iets anders, zoals het
rechtsgevolg. De uitspraak van het Hof Amsterdam van 22 maart
2001, ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ8545 en die van het Hof Arnhem-
Leeuwarden van 13 november 2013, ECLI:NL:GHARL:2014:5294
maken onderdeel uit van een lange rij uitspraken, waarin geen
dwaling werd aangenomen.
Juist omdat een beroep op een van de in art. 1:205 BW genoemde
wilsgebreken zelden slaagt en een verzoek tot vernietiging van
een erkenning nogal eens ná de vervaltermijn wordt ingediend, is
de rol van de bijzondere curator in dit soort procedures groot.
Zelfstandige verzoeken van een bijzondere curator tot
vernietiging van een erkenning zijn gebruikelijk en
veelvoorkomend.

De bijzondere curator
In zaken van afstamming wordt een minderjarige, optredend als
verzoeker of belanghebbende, altijd vertegenwoordigd door een
bijzondere curator. Art. 1:212 BW spreekt over twee taken van de
bijzondere curator: die van verzoeker en die van belanghebbende.
In deze zaak zijn beide taken aan de orde, nu de moeder het kind
in rechte heeft betrokken, maar de bijzondere curator het verzoek
voor en namens het kind heeft overgenomen.
De bijzondere curator is de wettelijke vertegenwoordiger van het
minderjarige kind en hoeft als zodanig alleen diens belangen te
behartigen. Juist daarom is het in deze zaak zo opvallend dat de
bijzondere curator er niet voor heeft gekozen zelfstandig te
vragen om gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van de
biologische vader. Daar had de bijzondere curator opnieuw een
meerwaarde kunnen hebben, omdat de gerechtelijke vaststelling
van het vaderschap terugwerkt tot aan de geboorte.

De rol van de bijzondere curator
Ieder kind heeft recht op kennis van zijn identiteit. Dat betekent

niet alleen dat het kind mag weten dat het een juridische status
heeft die niet overeenstemt met de genetische waarheid, maar
ook dat het, als het daar prijs op stelt, mag weten van wie het
daadwerkelijk afstamt.
Met de kennis over de identiteit zijn voor het kind diverse
belangen gemoeid: psychologische, sociologische, medische en
juridische. Het recht op identiteit en persoonlijke ontwikkeling ligt
besloten in art. 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)
en volgt ook uit het Verdrag inzake de Rechten van het Kind
(IVRK).
In deze zaak wist het kind al van wie het werkelijk afstamt. De
status- en afstammingsvoorlichting waren met professionals
voorbereid en door partijen zelf gegeven. Dat is op zich heel
mooi. Net als het hof, neemt de bijzondere curator aan dat het
kind door de biologische vader zal worden erkend. Zelfs als dat
zo is, had het dan niet toch voor de hand gelegen een zelfstandig
verzoek ex art. 1:207 BW in te stellen?
Partijen hebben verklaard dat de biologische vader een rol van
betekenis wil spelen in het leven van het kind en haar ook wil
erkennen. Het hof heeft deze omstandigheid meegewogen in
zijn oordeelsvorming. Met de toewijzing van het verzoek biedt hij
de biologische vader ook de mogelijkheid om het kind te
erkennen. De wet biedt echter ook de mogelijkheid dat de
bijzondere curator zelfstandig verzoekt om gerechtelijke
vaststelling van het vaderschap van de biologische vader. Het hof
had het vaderschap van de biologische vader vast kunnen stellen,
onder de opschortende voorwaarde dat de beslissing ten aanzien
van de vernietiging van de erkenning in kracht van gewijsde zou
zijn gegaan.
De vernietiging van een erkenning heeft terugwerkende kracht.
Het in kracht van gewijsde gaan van een beschikking, houdende
vernietiging van de erkenning, heeft tot gevolg dat de erkenner
nooit de vader van het kind is geweest. In deze zaak leidt de
vernietiging van de erkenning ertoe dat het kind – dat feitelijk
twee vaderfiguren in haar leven heeft – beperkte tijd geen enkele
afstammingsrelatie heeft met een vader. Het is de vraag of dit
gewenst is.
Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van de biologische
vader heeft als voordeel dat het terugwerkt tot de geboorte. Het
voorkomt een tijdelijk afstammingsvacuüm en heeft bovendien
ook nog eens relevantie voor eventuele erfrechtelijke aanspraken.

En de erkenner dan?
Het hof kent in deze zaak zwaarwegende betekenis toe aan de
omstandigheid dat de biologische werkelijkheid niet strookt met
de juridische afstammingsrelatie. Het uitgangspunt van de
wetgever is ook dat het afstammingsrecht zo veel mogelijk in
overeenstemming is met de genetische werkelijkheid.
In het algemeen is het in het belang van een kind dat er een
afstammingsrelatie tot stand komt die strookt met de biologische
werkelijkheid. In deze zaak speelt echter een aantal bijzondere
omstandigheden, wat maakt dat het hof ook wel eens anders had
kunnen beslissen. De man blijft immers juridisch vader van het
jongste kind van partijen en lijkt een (opvoeders)rol te houden in
het leven van beide kinderen. Partijen hebben verklaard op dat
punt geen onderscheid te willen maken tussen de twee kinderen.
Omdat het ouderlijk gezag bij vernietiging van de erkenning van
rechtswege komt te vervallen, wil de moeder de man bovendien
als voogd benoemen. Wat zij daarmee beoogt, is overigens niet
helemaal helder. Wil zij de man tot testamentair voogd
benoemen voor het geval zij overlijdt? Of wil zij de rechtbank op
grond van art. 1:253t BW verzoeken haar en de man – weer –
samen met het gezamenlijk gezag te belasten? Een dergelijk
verzoek zal zeker niet zonder meer worden toegewezen.
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Hoe het ook zij, het is de vraag wat het kind, dat tot voor kort
niet beter wist dan dat de man haar biologische vader is, als
sociale (emotioneel-psychologische) en maatschappelijke
werkelijkheid beschouwt. Mag zij zelf uitmaken welke rol zij voor
de man ziet weggelegd of wordt dat voor haar beslist? Opvallend
is dat zowel door het hof als de bijzondere curator wordt
aangenomen dat de vrouw haar toezegging om de man een rol te
gunnen in het leven van het kind gestand zal doen. De man heeft
kennelijk toch zijn twijfels, daar hij vreest ‘juridisch gezien
buitenspel te worden gezet’. Dat sentiment is goed invoelbaar.
De verklaringen van de vrouw doen wel vermoeden dat zij hem
zijn grote rol in het leven van het kind gunt, maar de man kan in
dit verband weinig afdwingen.
Hoewel niet is vereist dat het kind in staat is tot een redelijke
waardering van haar belangen (HR 31 oktober 2003, NJ 2004/
315), had het hof er in de gegeven omstandigheden ook voor
kunnen kiezen dat niet op het verzoek zou worden beslist tot zij
daarover zelf een weloverwogen oordeel had kunnen vormen.

Belanghebbenden
Het hof overweegt in deze zaak dat de biologische vader geen
belanghebbende is, omdat zijn eigen afstammingsrelatie niet
rechtstreeks door het verzoek wordt geraakt. Dat hij een afgeleid
belang heeft bij het voortbestaan of het verbreken van de
afstammingsrelatie, speelt geen rol.
In art. 798 Rv is bepaald dat, in het kader van de rechtspleging in
andere zaken betreffende het personen- en familierecht dan een
echtscheiding, onder belanghebbende wordt verstaan ‘‘degene op
wiens rechten of verplichtingen de zaak rechtstreeks betrekking
heeft’’. De wetgever heeft er dus niet voor gekozen om per
procedure te bepalen wie belanghebbende is. Het antwoord op
de vraag wie als belanghebbende kan worden aangemerkt, is aan
de rechter overgelaten. Die heeft daarmee een belangrijke taak,
omdat een belanghebbende belangrijke processuele
bevoegdheden en rechten kent.
Het Procesreglement overige (Boek 1) zaken (regeling van 15
maart 2005, Stcrt 2005, 52, laatstelijk gewijzigd op 1 april 2016)
gaat met betrekking tot de vernietiging van een erkenning
overigens uit van een ander belanghebbendenbegrip. Blijkens het
Procesreglement worden als belanghebbenden aangemerkt de in
Bijlage 3, onder a, b en l genoemde personen, dat wil zeggen:
‘‘Degene op wie het verzoek betrekking heeft’’, ‘‘Indien het
verzoek betrekking heeft op een minderjarige: beide ouders
ongeacht de gezagssituatie’’, respectievelijk ‘‘De minderjarige
(vertegenwoordigd door een bijzondere curator)’’. Andere
personen die een afgeleid belang kunnen hebben bij het
voortbestaan of het verbreken van de afstammingsrelatie tussen
de vader en het betrokken kind, zoals een broer of een zuster van
het betrokken kind of diens vermeende biologische vader, worden
echter ook door het Procesreglement niet als belanghebbenden
beschouwd. Van een nauwe familierechtelijke band tussen het
kind en de biologische vader is nog geen sprake. Uit de uitspraak
blijkt dat er sinds enige tijd wekelijks contact plaatsvindt. Dit is
onvoldoende om family life aan te nemen.

Tot slot
Het hof heeft beslist in lijn met het uitgangspunt van de
wetgever, dat juridische afstammingsbanden zo veel mogelijk in
overeenstemming moeten zijn met de biologische werkelijkheid.
Dat de juridische band tussen het kind en degene die zij altijd als
haar vader heeft beschouwd, wordt verbroken, had wat
nadrukkelijker in de overwegingen mogen worden betrokken,
vooral gezien de feitelijke opvoedingssituatie en overige
bijzondere omstandigheden van het geval. De bijzondere curator
had zichzelf op dit punt een grotere rol kunnen toebedelen. Dat

de figuur van de bijzondere curator hoe dan ook van toegevoegde
waarde is, toont ook deze uitspraak weer aan.

A.C.M. den Ridder-van der Meijden
Meeuwsen Van den Pol Advocaten
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Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
17 mei 2016, nr. 200.154.893/01
ECLI:NL:GHARL:2016:3939
(mr. Den Hollander, mr. Jonkman, mr.
Idsardi)
Noot E.A. Slappendel

Omgang. Onderzoek Raad voor de Kinder-
bescherming.

Minderjarige kinderen willen contact met
hun vader. Vader weigert categorisch. On-
derzoek Raad voor de Kinderbescherming. Is
de vader ongeschikt of onmachtig?

[BW art. 1:377a; EVRM art. 8; IVRK art. 3 lid 1,
9 lid 3; EU-Handvest art. 24 lid 3]

Twee minderjarige kinderen willen contact met hun vader. Vader
weigert dit contact. Kinderen en vader hebben recht en plicht tot
omgang met elkaar. Op de rechter rust een zware inspannings-
verplichting om het wederzijds recht op omgang tussen een ouder
en kind(eren) mogelijk te maken en daadwerkelijk tot stand te laten
komen. Van de rechter kan een meer actieve opstelling worden
verlangd naarmate voor de weigering van de ouder minder – of zelfs
geen – goede en voldoende aannemelijk gemaakte gronden worden
aangevoerd. Gelet op de zware motiveringsplicht die op de rechter
rust, zullen alle mogelijke wegen moeten worden bewandeld om
wel tot contact te komen, in welke vorm dan ook. Het hof toetst het
verzoek van de minderjarige kinderen om een omgangsregeling vast
te stellen aan de ontzeggingsgronden van art. 1:377a lid 3 BW. Aan
het hof staat vervolgens ter beoordeling of de vader niet kennelijk
ongeschikt of onmachtig is om contact te hebben met de minder-
jarige kinderen. Het hof stelt hiertoe een raadsonderzoek in en
houdt het verzoek aan.

[verzoekster],
wonende te [A],
verzoekster in het principaal hoger beroep,
verweerster in het incidenteel hoger beroep,
verder te noemen: de vrouw,
advocaat: mr. M.J.H. Mühlstaff, kantoorhoudend te Deventer,
tegen
[verweerder],
wonende te [B],
verweerder in het principaal hoger beroep,
verzoeker in het incidenteel hoger beroep,
verder te noemen: de man,
advocaat: mr. D. Vrolijks, kantoorhoudend te Amersfoort.

Hof:

1 Het verdere geding in hoger beroep
1.1 Het hof verwijst naar zijn tussenbeschikking van 12 mei 2015,
zoals bij partijen bekend.
1.2 Na deze tussenbeschikking is binnengekomen bij de griffie:
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