
Essentie 

Naar bovenFamily life tijdens zwangerschap en ten aanzien van levenloos ter wereld gekomen kind. 

Partij(en) 

Naar bovenVerzoekschrift van X, Y en Z, te Helmond, proc. mr. M. Obers. 

Uitspraak 

Naar bovenVerzoekschrift van X, Y en Z, te Helmond, proc. mr. M. Obers. 

2  

De feiten 

1  

X is gehuwd geweest met Z. Het huwelijk is op 29 oktober 1993 ontbonden door inschrijving in de 

registers van de burgerlijke stand van een tussen hen op 24 september 1993 gewezen vonnis, waarbij 

de echtscheiding werd uitgesproken. Zij waren in het najaar van 1992 al feitelijk uit elkaar gegaan. In 

april 1993 is X een affectieve relatie aangegaan met Y en in november 1993 is zij met hem gaan 

samenwonen. 

2  

Op 20 maart 1994 is Melanie geboren, dochter van X. Melanie is levenloos ter wereld gekomen. 

Omdat de geboorte binnen 306 dagen na de ontbinding van het huwelijk heeft plaatsgevonden en X 

in die periode niet is hertrouwd, is Z als de wettige vader opgenomen in de akte van 21 maart 1994, 

nr. 21B0151, waarin aangifte van het ter wereld komen is gedaan. Naar door alle partijen, dus ook 

door Z, in het verzoekschrift wordt gesteld is niet Z, maar Y de biologische vader van Melanie. 

3  

Al op 20 maart 1994 heeft X via een daartoe bestemd formulier aan de ambtenaar van de burgerlijke 

stand van de gemeente Helmond te kennen gegeven dat Y toestemming gaf om Melanie te 

erkennen. X heeft, samen met Y, getracht om een akte van ontkenning van het vaderschap van Z op 

te laten maken, waarbij Y heeft verklaard Melanie als zijn kind te willen erkennen, alles als bedoeld in 

artikel 1:198 Burgerlijk Wetboek (BW). Op 29 november 1994 heeft Z een schriftelijke verklaring 

getekend waarin hij het vaderschap van Melanie ontkent. De ambtenaar van de burgerlijke stand van 

de gemeente Helmond heeft geweigerd om op deze verzoeken in te gaan en terzake een akte op te 

maken om redenen als vermeld in zijn brief van 14 december 1994 aan de procureur van partijen. 

3  

Het standpunt van betrokkenen. 

4  

Zakelijk weergegeven komt het standpunt van de ambtenaar van de burgerlijke stand er op neer dat 

ingevolge het bepaalde in artikel 1:2, 2e volzin BW een levenloos ter wereld gekomen kind voor de 



wet geacht wordt nooit te hebben bestaan. Van een kind dat nooit heeft bestaan kan ook een 

erkenning van het vaderschap niet mogelijk zijn. 

5  

Verzoekers stellen hiertegenover dat X en Y een groot emotioneel belang hebben bij opname van de 

feitelijk correcte gegevens in de registers van de burgerlijke stand. Zij betwisten dat de bestaande 

akte op correcte wijze tot stand is gekomen. Bij gelegenheid van de mondelinge behandeling is het 

verzoekschrift aangevuld in die zin, dat aan het verzoek subsidiair ten grondslag wordt gelegd dat er 

sprake is, althans is geweest, van ‘family life’ in de zin van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), waarop door de 

ambtenaar van de burgerlijke stand op ongerechtvaardigde wijze inbreuk wordt gemaakt. 

(…) 

13  

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende komen vast te staan dat X en Y zich tot de 

ambtenaar van de burgerlijke stand hebben gewend om een akte op te laten maken als bedoeld in 

artikel 1:198 BW. De ambtenaar heeft geweigerd een dergelijke akte op te maken onder verwijzing 

naar artikel 1:2 BW. Dit standpunt maakt elke andere mogelijke actie van partijen om tot het 

beoogde doel te komen onmogelijk: ook in een rechtsvordering tot ontkenning van vaderschap moet 

worden aangenomen dat artikel 1:2 BW aan toewijzing van de vordering in de weg staat. 

14  

Door verzoekers is bepleit dat de ambtenaar door het doen van een beroep op artikel 1:2 BW 

inbreuk maakt op het bepaalde in artikel 8 EVRM. X en Y hebben — onweersproken — gesteld dat zij 

een affectieve relatie met elkaar onderhouden en in het kader daarvan vanaf november 1993 

samenwonen. Alle partijen zijn het eens over het feit dat Y de biologische vader van Melanie is. Het is 

een feit van algemene bekendheid dat reeds tijdens de zwangerschap, uitzonderingen daargelaten, 

een emotionele band ontstaat tussen de biologische ouders en het kind, zeker in het geval waarin de 

ouders een affectieve relatie met elkaar onderhouden en in het kader van die relatie samenwonen. 

Ter terechtzitting is voldoende komen vast te staan dat in het onderhavige geval een dergelijke band 

met het ongeboren kind ook daadwerkelijk is ontstaan. Naar het oordeel van de rechtbank kan een 

dergelijke emotionele band worden gekenmerkt als ‘family life’ in de zin van het EVRM. 

Dat een dergelijke relatie met een ongeboren kind niet onmogelijk is vloeit ook voort uit het feit dat 

het BW de mogelijkheid van erkenning van een ongeboren kind, en daardoor het tot stand brengen 

van een familieband, toelaat. 

15  

Naar het oordeel van de rechtbank houdt een situatie van ‘family life’ ook niet direct bij of na 

overlijden van een kind op te bestaan. Immers, ook een levenloos ter wereld gekomen kind zal, in het 

rouwproces om het feit dat het levenloos geboren is, emotioneel gezien een plaats in het gezin 

innemen, wellicht nog sterker dan een levend geboren kind. Het feit dat het niet fysiek in het gezin 

aanwezig is, doet daar naar het oordeel van de rechtbank niet aan af. 



16  

Uit het bepaalde in artikel 1:2 BW vloeit voort dat de wet, door de fictie in het leven te roepen dat 

een levenloos ter wereld gekomen kind nimmer heeft bestaan, miskent dat in elk geval tijdens de 

zwangerschap, maar ook nog na de geboorte feitelijk een situatie van ‘family life’ kan bestaan. De 

rechtbank constateert, gelet op het hiervoor overwogene, dat in het onderhavige geval fictie en 

feiten op dit punt ook daadwerkelijk met elkaar in tegenstrijd zijn. 

17  

In zijn arrest Kroon/Nederland (NJ 1995, 248, m.nt. JdB; red.) heeft het Europese Hof voor de 

Rechten van de Mens in rechtsoverweging 32 als algemeen uitgangspunt voor de vraag of zich een 

geval van strijd met het bepaalde in artikel 8 EVRM voordoet overwogen:  

‘According to the principles set out by the Court in its caselaw, where the existence of a family tie 

with a child has been established, the State must act in a manner calculated to enable that tie to be 

developed and legal safeguards must be established that render possible as from the moment of 

birth or as soon as practicable thereafter the child's integration in his family.’ 

18  

Vastgesteld is reeds dat tijdens de zwangerschap een situatie is ontstaan waarin sprake was van 

‘family life’. Voormeld algemeen uitgangspunt leest de rechtbank niet zo, dat daarmee alleen wordt 

geduid op de situatie waarin een kind levend ter wereld is gekomen. Hiervoor is immers reeds 

overwogen dat ook na het levenloos ter wereld komen nog een band tussen ouders en kind kan 

bestaan die gekenschetst kan worden als ‘family life’. Het bepaalde in het aangehaalde arrest is 

daarom onverminderd van toepassing op de onderhavige situatie. 

19  

In rechtsoverweging 40 van genoemd arrest wordt door het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens overwogen:  

‘In the Court's opinion, ‘respect’ for ‘family life’ requires that biological and social reality prevail over 

a legal presumption which, as in the present case, flies in the face of both established fact and the 

wishes of those concerned without actually benefiting anyone.’ 

20  

De rechtbank is van oordeel dat ook in het onderhavige geval door een beroep op de fictie van artikel 

1:2 BW een situatie ontstaat waarin de juridische fictie wordt verleend boven de sociale en 

biologische feiten en de wensen van alle betrokkenen, moeder, wettige vader en biologische vader. 

De rechtbank kan niet inzien welk algemeen belang of welke belangen van het levenloos geboren 

kind rechtvaardigen dat aan de juridische fictie voorrang wordt verleend boven deze feiten en 

wensen. Een beroep op de juridische fictie leidt derhalve tot een situatie waarin geen recht wordt 

gedaan aan het bepaalde in artikel 8 EVRM. 

21  

Hetgeen door verzoekers is verzocht komt derhalve voor inwilliging in aanmerking (enz.) 


