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AMENDEMENTS AMENDEMENTEN

N° 15 DE M. BACQUELAINE ET CONSORTS

Intitulé

Remplacer l’intitulé de la proposition de loi par
l’intitulé suivant:

«Proposition de loi insérant un Chapitre IIter au sein
du Livre Premier, Titre X, du Code civil et créant la
tutelle par le conjoint ou le cohabitant.».

Nr. 15 VAN DE HEER BACQUELAINE c.s.

Opschrift

Het opschrift van het wetsvoorstel vervangen
door het volgende opschrift:

«Wetsvoorstel tot invoeging van een Hoofdstuk IIter
in Boek I, Titel X, van het Burgerlijk Wetboek en tot
instelling van de voogdij door de echtgenoot of de
samenwonende.».

PROPOSITION DE LOI WETSVOORSTEL

tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek
teneinde adoptie door koppels van gelijk

geslacht toe te laten

modifiant le Code civil afin d’autoriser
l’adoption par des couples homosexuels

Documents précédents :

Doc 51 0664/ (2003/2004) :
001 : Proposition de loi de M. Swennen.
002 et 003 : Amendements.

Voorgaande documenten :

Doc 51 0664/ (2003/2004) :
001 : Wetsvoorstel van de heer Swennen.
002 en 003 : Amendementen.
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Nr. 16 VAN DE HEER BACQUELAINE c.s.

Art. 2

Het voorgestelde artikel vervangen door de vol-
gende bepaling:

«In Boek I, Titel X, van het Burgerlijk Wetboek, wordt
een Hoofdstuk IIter ingevoegd, luidende:

«Hoofdstuk IIter — Voogdij door de echtgenoot of de
samenwonende

Afdeling 1 —  Algemene bepaling

Art. 475octies-1. — § 1. Er wordt verstaan onder:

a) samenwonenden: twee personen die geen ver-
wanten zijn van elkaar en die op een permanente en
affectieve wijze samenwonen sedert ten minste drie jaar
op het tijdstip van de indiening van het verzoek tot be-
krachtiging van de overeenkomst van voogdij door de
echtgenoot of de samenwonende;

b) voogdij: de voogdij die in de zin van dit hoofdstuk
is ontstaan ten voordele van de echtgenoot of de sa-
menwonende van de ouder van het kind;

c) voogd: de echtgenoot of samenwonende van de
ouder van het kind ten opzichte van wie een voogdij in
de zin van dit hoofdstuk is ontstaan;

d) ouder: de ouder ten opzichte van wie de afstam-
ming met het kind wordt vastgesteld en die over het
kind ouderlijk gezag uitoefent;

e) kind: het kind ten opzichte van wie de afstam-
ming met de ouder wordt vastgesteld.

Afdeling 2 —  Voorwaarden voor de voogdij

Art. 475octies-2. — Elke voogdij moet berusten op
gegronde redenen, en als het om een kind van minder
dan achttien jaar gaat, alleen in zijn belang plaatsheb-
ben.

Art. 475octies-3. — De voogdij kan maar ontstaan
als de andere ouder is overleden of onbekend is.

Art. 475octies-4. — De voogd moet de volle leeftijd
van achttien jaar hebben bereikt en ten minste tien jaar
ouder zijn dan het kind.

N° 16 DE M. BACQUELAINE ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer l’article 2 proposé par un nouvel arti-
cle rédigé comme suit:

«Au Livre Premier, Titre X, du Code civil, un Chapitre
IIter est inséré, rédigé comme suit:

«Chapitre IIter. — De la tutelle par le conjoint ou le
cohabitant

Section 1 — Disposition générale

Art. 475octies–1. — On entend par:

a) cohabitants: deux personnes non apparentées,
qui vivent ensemble de façon permanente et affective
depuis au moins trois ans au moment de l’introduction
de la demande d’entérinement de la convention de tu-
telle par le conjoint ou le cohabitant;

b) tutelle: la tutelle ouverte en faveur du conjoint ou
du cohabitant du parent de l’enfant, au sens du présent
chapitre;

c) tuteur: le conjoint ou le cohabitant du parent de
l’enfant envers lequel a été ouverte une tutelle au sens
du présent chapitre;

d) parent: le parent envers lequel la filiation est éta-
blie avec l’enfant et qui exerce sur l’enfant une autorité
parentale;

e) l’enfant: l’enfant envers lequel la filiation est éta-
blie avec le parent.

Section 2 — Des conditions de la tutelle

Art. 475octies-2. — Toute tutelle doit se fonder sur
de justes motifs, et si elle porte sur un enfant de moins
de dix-huit ans, ne peut avoir lieu que dans son intérêt.

Art. 475octies-3. — La tutelle ne pourra être ouverte
que si l’autre parent est soit décédé, soit inconnu.

Art. 475octies-4. — Le tuteur doit avoir atteint l’âge
de dix-huit ans et avoir au moins dix ans de plus que
l’enfant.
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Die voorwaarden moeten overeenkomstig artikel
475octies-6 zijn vervuld op het tijdstip van de indiening
van het verzoek tot bekrachtiging van de voogdij-
overeenkomst.

Art. 475octies-5. — De voogdij kan maar ontstaan
mits de instemming is verkregen van wie voor de voog-
dij zijn akkoord moet geven. De artikelen 348-1 tot
348-3, 348-5 en 348-11 zijn bij analogie van toepas-
sing.

Afdeling 3 —  De voogdijovereenkomst

Art. 475octies-6. — De overeenkomst waarbij de
voogdij tot stand komt en de conform het vorige artikel
vereiste toestemmingen worden vastgesteld bij authen-
tieke akte, opgemaakt door de vrederechter van de ver-
blijfplaats van het kind of door een notaris.

Deze overeenkomst heeft eerst haar gevolgen nadat
zij, op aanvraag van de voogd, is bekrachtigd door de
jeugdrechtbank of door de rechtbank van eerste aan-
leg, als de persoon over wie men de voogdij wenst te
verkrijgen, ouder is dan achttien jaar.

De jeugdrechtbank of de rechtbank van eerste aan-
leg behandelt de aanvraag in raadkamer. De rechtbank
hoort de voogd of roept hem ten minste op, en in voor-
komend geval het kind, indien het meer dan twaalf jaar
oud is, zijn voogd en toeziende voogd, indien het in de
zin van dit Boek, Titel X, Hoofdstuk II, onder voogdij
staat, alsmede wie overeenkomstig het vorige artikel
zijn instemming met de voogdij heeft betuigd. De pro-
cureur des Konings wordt altijd gehoord.

Afdeling 4 —  Gevolgen van de voogdij

Art. 475octies-7. — Het ouderlijk gezag wordt geza-
menlijk door beide echtgenoten of samenwonenden uit-
geoefend. De bepalingen van dit Boek, Titel IX, zijn van
toepassing.

Als de ouder overlijdt of in de onmogelijkheid ver-
keert om het ouderlijk gezag tijdens de minderjarigheid
van het kind uit te oefenen, wordt de voogdij in de zin
van dit boek, titel X, hoofdstuk II, ingesteld ten voordele
van de voogd.

Art. 475octies-8. — Het huwelijk is verboden:

1° tussen de voogd en het kind of zijn afstammelin-
gen;

2° tussen het kind en de gewezen echtgenoot van
de voogd;

Ces conditions doivent être remplies au moment de
l’introduction de la demande d’entérinement de la con-
vention de tutelle, conformément à l’article 475octies-6.

Art. 475octies-5. — La tutelle ne peut s’ouvrir que
moyennant l’accord de ceux dont le consentement est
requis pour l’adoption. Les articles 348-1 à 348-3,
348-5 et 348-11 s’appliquent par analogie.

Section 3 — De la convention de la tutelle

Art. 475octies-6. — La convention établissant la tu-
telle et, les consentements requis conformément à l’ar-
ticle précédent, sont constatés par acte authentique
dressé par le juge de paix de la résidence de l’enfant ou
par un notaire.

Cette convention ne produit ses effets qu’après avoir
été entérinée, à la requête du tuteur, par le tribunal de
la jeunesse ou par le tribunal de première instance si la
personne dont on souhaite obtenir la tutelle est âgée
de plus de dix-huit ans.

Le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de première
instance instruit la demande en chambre du conseil. Il
entend ou à tout le moins convoque le tuteur et, le cas
échéant, l’enfant s’il est âgé de douze ans, ses tuteur et
subrogé tuteur s’il se trouve sous tutelle au sens du pré-
sent Livre, Titre X, Chapitre II et les personnes qui ont
donné leur accord à la tutelle conformément à l’article
précédent. Le procureur du Roi est toujours entendu.

Section 4 — Des effets de la tutelle

Art. 475octies-7. — L’autorité parentale est exercée
conjointement par les deux époux ou cohabitants. Les
dispositions du présent Livre, Titre IX, sont applicables.

Lorsque le parent décède ou se trouve dans l’impos-
sibilité d’exercer l’autorité parentale pendant la minorité
de l’enfant, la tutelle au sens du présent Livre, titre X,
chapitre II est organisée en faveur du tuteur.

Art. 475octies-8. — Le mariage est prohibé:

1° entre le tuteur et l’enfant ou ses descendants;

2° entre l’enfant et l’ancien conjoint du tuteur;
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3° tussen het kind en de gewezen wettelijk samen-
wonende van de voogd;

4° tussen de voogd en de gewezen echtgenoot van
het kind;

5° tussen de voogd en de gewezen of huidige wet-
telijke samenwonende van het kind;

6° tussen het kind en de kinderen van de voogd;
7° tussen het kind en de adoptieve kinderen van de

voogd.

Van de laatste twee beletsels kan de Koning om wet-
tige redenen ontheffing verlenen.

Art. 475octies-9. — De voogd is ertoe gehouden het
kind en zijn afstammelingen levensonderhoud te ver-
schaffen als zij zich in een behoeftige toestand bevin-
den. Als het kind minderjarig is, is bij analogie artikel
203 van toepassing.

Het kind en zijn afstammelingen zijn levensonderhoud
verschuldigd aan de voogd die behoeftig is. Als het kind
zonder afstammelingen sterft, is zijn nalatenschap le-
vensonderhoud verschuldigd aan de voogd, indien die
ten tijde van het overlijden behoeftig is. De bepalingen
van artikel 205bis, §§ 3 tot 5, zijn op deze verplichting
tot levensonderhoud van toepassing.

Art. 475octies-10. — Het kind of zijn afstammelingen
verwerven op de nalatenschap van de voogd dezelfde
rechten als die welke krachtens Boek III, Titel I, zijn toe-
gekend, maar verwerven geen enkel recht op de nala-
tenschap van de ouders van de voogd.

Art. 475octies-11. — De voogd verwerft op de nala-
tenschap van het kind dezelfde rechten als die welke
een vader of een moeder zou hebben. De ouders van
de voogd verwerven geen enkel recht op de nalaten-
schap van het kind.

Onder voorbehoud van de rechten van de overle-
vende echtgenoot op de gehele nalatenschap van het
kind dat zonder nakomelingen is overleden, wordt de
nalatenschap geregeld als volgt:

1° de artikelen 747 en 915 zijn niet van toepassing;
2° bij gebreke van beschikkingen onder levenden

of bij testament, keren de goederen die door de bloed-
verwanten in de opgaande lijn van het kind geschon-
ken dan wel uit hun nalatenschap verkregen zijn en nog
in natura aanwezig zijn in de nalatenschap van het kind,
terug naar die bloedverwanten in de opgaande lijn of
naar hun erfgenamen in de neerdalende lijn, onder ver-
plichting om in de schulden bij te dragen en onder voor-
behoud van de verkregen rechten van derden; wanneer
de goederen verkocht zijn, wordt dit recht uitgeoefend
op de prijs, indien deze nog niet betaald is of niet ver-
mengd is met de massa;

3° entre l’enfant et l’ancien cohabitant légal du tu-
teur;

4° entre le tuteur et l’ancien conjoint de l’enfant;

5° entre le tuteur et l’ancien ou actuel cohabitant lé-
gal de l’enfant;

6° entre l’enfant et les enfants du tuteur;
7° entre l’enfant et les enfants adoptifs du tuteur.

Ces deux derniers empêchements peuvent être le-
vés par le Roi pour des motifs légitimes.

Art. 475octies-9. — Le tuteur est tenu de fournir des
aliments à l’enfant et aux descendants de celui-ci s’ils
sont dans le besoin. Si l’enfant est mineur, l’article 203
est applicable par analogie.

L’enfant et ses descendants doivent des aliments au
tuteur s’il est dans le besoin. Si l’enfant meurt sans lais-
ser de descendance, sa succession doit des aliments
au tuteur s’il est dans le besoin lors du décès. Les dis-
positions de l’article 205bis, §§ 3 à  5, sont applicables
à cette obligation alimentaire.

Art. 475octies-10.  — L’enfant ou ses descendants
acquièrent sur la succession du tuteur les mêmes droits
que ceux qui sont conférés en vertu du Livre III, Titre
1er, mais n’acquièrent aucun droit sur la succession des
parents du tuteur.

Art. 475octies-11. — Le tuteur acquiert sur la suc-
cession de l’enfant les mêmes droits que ceux qu’aurait
un père ou une mère. Les parents du tuteur n’acquiè-
rent aucun droit sur la succession de l’enfant.

Sous réserve des droits du conjoint survivant sur l’en-
semble de la succession de l’enfant décédé sans pos-
térité, celle-ci est réglée comme suit:

1° les articles 747 et 915 ne sont pas applicables;
2° à défaut de dispositions entre vifs ou testamen-

taires, les biens donnés par les ascendants de l’enfant
ou recueillis dans leur succession et qui se retrouvent
en nature dans la succession de l’enfant, retournent à
ces ascendants ou à leurs héritiers en ligne descen-
dante, à charge de contribuer aux dettes et sous ré-
serve des droits acquis des tiers; lorsque les biens ont
été vendus, ce droit s’exerce sur le prix si celui-ci n’est
pas encore payé ou s’il n’est pas confondu avec la
masse;
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3° bij gebreke van beschikkingen onder levenden of
bij testament, keren de goederen die door de voogd aan
het kind zijn geschonken en die in natura aanwezig zijn
in de nalatenschap van het kind, terug naar de voogd
als die niet is overleden, onder verplichting om in de
schulden bij te dragen en onder voorbehoud van de
verkregen rechten van derden; wanneer de goederen
verkocht zijn, wordt dit recht uitgeoefend op de prijs,
indien deze nog niet betaald is of niet vermengd is met
de massa;

4° met betrekking tot de overige goederen van het
kind wordt een regeling getroffen overeenkomstig de in
Boek III, Titel 1 vervatte regels.

Afdeling 5 — Einde van de voogdij

Art. 475octies-12. — Op voorwaarde dat zulks niet
strijdig is met het belang van het kind, kunnen de jeugd-
rechtbank of de rechtbank van eerste aanleg, indien
degene die onder voogdij is geplaatst ouder dan acht-
tien jaar is, aan de voogdij een einde maken op ver-
zoek:

1° hetzij van het kind;
2° hetzij van de voogd;
3° hetzij van de ouder;
4° hetzij van degenen die het kind zullen hebben

erkend of geadopteerd na de totstandkoming van de
voogdij;

5° hetzij van de procureur des Konings.

De jeugdrechtbank of de rechtbank van eerste aan-
leg behandelt het verzoek op de wijze omschreven in
artikel 475octies-6, derde lid.

Indien zij aan de voogdij een einde maakt, kan zij
desgevraagd, na het advies van de personen bedoeld
in het eerste lid, 1° tot 4°, te hebben ingewonnen en na
de procureur des Konings te hebben gehoord, de ver-
plichtingen van de voogd beperken of opheffen.  Indien
aan de voogdij op verzoek van de voogd een einde werd
gemaakt, kan de rechtbank  niet beslissen over de be-
perking of opheffing van de verplichtingen van de voogd.

Art. 475octies-13. — Wanneer een voogdij ontstaat
nadat aan een vorige voogdij een einde was gemaakt,
houden de gevolgen van de eerste voogdij, met uitzon-
dering van de huwelijksbeletsels, van rechtswege op te
bestaan vanaf het tijdstip dat de gevolgen van de nieuwe
voogdij van kracht worden.

3° à défaut de dispositions entre vifs ou testamen-
taires, les biens donnés par le tuteur à l’enfant et qui se
retrouvent en nature dans la succession de l’enfant,
retournent au tuteur s’il n’est pas prédécédé, à charge
de contribuer aux dettes et sous réserve des droits ac-
quis des tiers; lorsque les biens ont été vendus, ce droit
s’exerce sur le prix si celui-ci n’est pas encore payé ou
s’il n’est pas confondu avec la masse;

4° le surplus des biens de l’enfant est déféré con-
formément aux règles prévues au Livre III, titre ler.

Section 5 — Fin de la tutelle

Art. 475octies-12. — Il peut être mis fin à la tutelle
par le tribunal de la jeunesse ou par le tribunal de pre-
mière instance si la personne sous tutelle est âgée de
plus de dix-huit ans, si ce n’est pas contraire à l’intérêt
de l’enfant et à la requête:

1° soit de l’enfant;
2° soit du tuteur;
3° soit du parent;
4° soit des personnes qui auront reconnu ou adopté

l’enfant après l’établissement de la tutelle;

5° soit du procureur du Roi.

Le tribunal de la jeunesse ou le tribunal de première
instance instruit la demande dans les formes prévues à
l’article 475octies-6, alinéa 3.

S’il met fin à la tutelle, il peut, sur la demande qui lui
en est faite, après avoir recueilli l’avis des personnes
énumérées à l’alinéa 1er, 1° à 4°, ci-dessus, et entendu
le procureur du Roi, supprimer ou réduire les obliga-
tions du tuteur. S’il a été mis fin à la tutelle à la de-
mande du tuteur, il ne pourra décider la suppression ou
la réduction des obligations du tuteur.

Art. 475octies-13. — Lorsqu’une tutelle est ouverte
après qu’il soit mis fin à une tutelle antérieure, les effets
de la première tutelle cessent de plein droit, à l’excep-
tion des empêchements à mariage, à partir du moment
où se produisent ceux de la nouvelle tutelle.
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Afdeling 6 — Administratieve formaliteit

Art. 475octies-14. — De ambtenaar van de burger-
lijke stand van de gewone verblijfplaats in België van
de voogd, of bij gebreke daarvan, van het kind, is be-
voegd om in zijn registers het beschikkend gedeelte van
iedere in België gewezen beslissing tot bekrachtiging
van een voogdijovereenkomst over te schrijven.».».

VERANTWOORDING

Het belang van het kind in acht nemen, maakt ontegen-
sprekelijk ten volle deel uit van de door de overheidsinstanties
te spelen rol.  De wetgever maakt van die bescherming een
prioriteit.

Thans kan worden geconstateerd dat kinderen worden
opgevoed door paren van hetzelfde geslacht, ongeacht of zij
via inseminatie met donorsperma ter wereld kwamen, dan wel
door één van de ouders werden geadopteerd of zijn voortge-
sproten uit een vroegere heteroseksuele relatie.  Aan die kin-
deren worden sommige rechten ontzegd. Zij zullen in geval
van scheiding van het stel geen uitkering tot onderhoud kun-
nen ontvangen; zij zullen geen recht op huisvesting krijgen,
en al evenmin bij wet vastgelegde successierechten genie-
ten; op het stuk van de aansprakelijkheid is geen sprake van
een vermoeden van enige fout wat de opvoeding of het toe-
zicht door de schoonouder betreft enzovoort.

Het Arbitragehof heeft in zijn arrest nr. 134/2003 geoordeeld:
«dat die categorie van kinderen zonder toelaatbare verant-
woording verschillend wordt behandeld».  Het nodigt de wet-
gever uit «om te preciseren in welke vorm, onder welke voor-
waarden en volgens welke procedure het ouderlijk gezag, in
het belang van het kind, zou kunnen worden uitgebreid tot
andere personen die geen afstammingsband met het kind
hebben.».

Die kinderen beschermen, is onze verantwoordelijkheid, of
het nu gaat om kinderen die leven bij een heteroseksueel dan
wel een homoseksueel paar.

Ten slotte moeten nog de grenzen  en de nadere regels
worden afgebakend wat de onderlinge rechtsband betreft
waarin tussen die kinderen en hun schoonouder dient te wor-
den voorzien.

Moet in een afstammingsband worden voorzien door adop-
tie open te stellen voor paren van hetzelfde geslacht?

In de huidige stand van het debat is het volgens ons niet
raadzaam die weg in te slaan, die maatschappelijk gezien trou-
wens niet wordt aanvaard.

De overheid heeft de plicht de kinderen te beschermen die
in België zullen worden geadopteerd, ongeacht of het gaat
om Belgische kinderen dan wel om van andere landen afkom-
stige kinderen.

Section 6 — Formalité administrative

Art. 475octies-14. — L’officier de l’état civil de la rési-
dence habituelle en Belgique du tuteur, ou, à défaut, de
l’enfant, est compétent pour transcrire sur ses registres
le dispositif de toute décision rendue en Belgique qui
entérine une convention de tutelle.».».

JUSTIFICATION

Veiller à l’intérêt de l’enfant fait partie intégrante de la fonc-
tion des instances publiques. C’est indiscutable. Le législa-
teur fait de cette protection une priorité.

Aujourd’hui, nous constatons que des enfants sont édu-
qués par des couples de même sexe, qu’ils soient issus d’une
insémination artificielle avec donneur, d’une adoption par un
seul des parents, ou encore, d’une ancienne relation hétéro-
sexuelle. Ces enfants sont privés de certains droits. Ils ne
pourront recevoir de pension alimentaire en cas de sépara-
tion du couple, pas de droit d’hébergement, pas de droits de
succession légaux; en matière de responsabilité, il n’y a pas
de présomption de faute d’éducation ou de surveillance du
beau-parent, etc…

La Cour d’arbitrage (arrêt n° 134/2003) a jugé «que cette
catégorie d’enfants fait l’objet d’un traitement différent sans
justification admissible». Elle invite le législateur à «préciser
sous quelle forme, à quelles conditions et selon quelle procé-
dure l’autorité parentale pourrait, dans l’intérêt de l’enfant, être
étendue à d’autres personnes qui n’ont pas un lien de filiation
avec lui».

Protéger ces enfants est de notre responsabilité, qu’il
s’agisse d’enfants vivant au sein d’un couple hétérosexuel ou
homosexuel.

Restent à déterminer les contours et les modalités du lien
juridique à créer entre ces enfants et leur beau-parent.

Créer un lien de filiation en permettant l’adoption par des
personnes de même sexe?

Dans l’état actuel du débat, nous n’estimons pas prudent
de s’engager dans cette voie, qui ne recueille d’ailleurs pas
une acceptation sociale.

En tant qu’instances publiques, nous avons le devoir de
protéger les enfants qui seront adoptés en Belgique, qu’il
s’agisse d’enfants belges ou d’enfants provenant d’autres pays.
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De overheid draagt voorts een verantwoordelijkheid ten
aanzien van de vreemde Staten die hun weeskinderen aan
België toevertrouwen in het kader van de interlandelijke adop-
tie.

Bovendien moet rekening worden gehouden met de lopende
adoptieprocedures waarin heteroseksuele stellen verwikkeld
zijn.  Dreigt men het procedureel verloop ervan niet op de
helling te plaatsen door twijfel te zaaien bij de vreemde Staten
die hun kinderen aan ons land toevertrouwen?

Is er nood aan een nieuwe regeling om die juridische band
gestalte te geven, bijvoorbeeld via de totstandbrenging van
het zorgouderschap?

Het zorgouderschap is een al te vaag begrip. Wil men er-
mee suggereren dat het «gebruikelijke» ouderschap niet zorg-
zaam zou zijn? Verschillende oudertypes zouden voor het
zorgouderschap in aanmerking komen. De invulling van het
begrip zou variëren, aangezien de rechter de mogelijkheid
heeft «de rechten en plichten van het ouderlijk gezag over het
kind geheel of gedeeltelijk [toe te kennen aan de ouder en
aan een derde]». Derhalve garandeert die regeling onvol-
doende stabiliteit voor de juridische banden tussen een kind
en diens schoonouder. Integendeel: ze zaait veeleer twijfel en
rechtsonzekerheid.

De bestaande regeling inzake voogdij biedt een uitweg

De regeling inzake voogdij schept tegelijkertijd ruimte voor
de bescherming van het kind en voor een juridische band tus-
sen de ouder/voogd en het kind. De aldus nagestreefde doel-
stelling bestaat erin alle kinderen vergelijkbare rechten en plich-
ten te geven, ongeacht de gezinsstructuur waarvan zij deel
uitmaken. Met het oog daarop wordt in dit amendement voor-
gesteld een nieuwe categorie van voogdij in het leven te roe-
pen, die zou openstaan voor de echtgenoot of de samenwo-
nende partner van de ouder van het kind.

Voorwaarden om een voogdij in te stellen:

Net als bij de adoptie moet het belang van het kind voorop
staan en kan er van voogdij pas sprake zijn als het kind slechts
één ouder heeft, waarbij de andere ouder ofwel overleden,
ofwel onbekend is.

De voogd moet de echtgenoot of de samenwonende part-
ner van de ouder van het kind zijn, ongeacht of die afstam-
ming biologisch of adoptief is. De definitie van het begrip
«samenwoning» blijft dezelfde als inzake adoptie: het gaat
om twee personen die op een permanente en affectieve wijze
samenwonen sedert ten minste drie jaar. Bovendien mogen
de echtgenoten of de samenwonenden van hetzelfde geslacht
zijn.

De vereiste instemmingen zijn dezelfde als die welke nood-
zakelijk zijn voor een eenvoudige adoptie, te weten die van de
ouder van het kind en die van het kind zelf, indien het ouder is
dan twaalf.

De voogd moet de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
en ten minste tien jaar ouder zijn dan het kind.

Les autorités ont également une responsabilité envers les
états étrangers qui confient leurs enfants orphelins à la Belgi-
que, dans le cadre de l’adoption internationale.

Nous devons également prendre en compte les projets
d’adoption internationale en cours par des couples hétéro-
sexuels. Ne risque-t-on pas de compromettre leur procédure
en créant un doute auprès des états étrangers qui confient
des enfants à la Belgique?

Créer une nouvelle institution pour établir ce lien juridique,
par exemple au travers de la création d’une parenté sociale?

Trop de flou accompagne la parenté sociale. La parenté
«ordinaire» serait-elle donc asociale? La parenté sociale se-
rait ouverte à plusieurs parents. Elle aurait un contenu varia-
ble, le juge ayant la possibilité d’attribuer «tout ou partie des
droits et obligations inhérents à l’autorité parentale sur l’en-
fant». Cette institution n’est dès lors pas de nature à stabiliser
les liens juridiques entre un enfant et son beau-parent, mais
risque de créer, au contraire une incertitude et une insécurité
juridique.

Utilisons l’institution juridique existante de la tutelle

L’institution de la tutelle permet à la fois d’assurer la pro-
tection de l’enfant et de créer un lien juridique entre le parent/
tuteur et l’enfant. L’objectif défendu est de conférer des droits
et des obligations comparables à tous les enfants, quelle que
soit la structure familiale au sein de laquelle ils évoluent. Pour
ce faire, le présent amendement propose de créer une nou-
velle catégorie de tutelle qui serait ouverte au conjoint ou au
cohabitant du parent de l’enfant.

Les conditions pour ouvrir une tutelle:

Tout comme pour l’adoption, l’intérêt de l’enfant devra pri-
mer et la tutelle ne pourra être ouverte que si l’enfant n’a qu’un
parent, l’autre étant, soit décédé, soit inconnu.

Le tuteur doit être le conjoint ou le cohabitant du parent de
l’enfant, que cette filiation soit biologique ou adoptive. La dé-
finition de la cohabitation est la même qu’en matière d’adop-
tion: on vise deux personnes qui vivent ensemble de façon
permanente et affective depuis au moins trois ans. En outre,
les conjoints ou les cohabitants pourront être de même sexe.

Les consentements requis sont les mêmes que ceux né-
cessaires pour une adoption simple, notamment, celui du pa-
rent de l’enfant et celui de l’enfant s’il a plus de douze ans.

Le tuteur doit avoir atteint l’âge de dix-huit ans et avoir, au
moins, dix ans de plus que l’enfant.



8 0664/004DOC 51

K A M E R    3e   Z I T T I N G  V A N  D E  5 1e  Z I T T I N G S P E R I O D EC H A M B R E   3e  S E S S I O N  D E  L A  51e  L É G I S L A T U R E 20052004

Gevolgen van de voogdijregeling

De ouder en de voogd oefenen gezamenlijk het ouderlijk
gezag uit, net als twee ouders of twee adoptanten. De voogd
moet samen met de ouder, naar evenredigheid van eenieders
middelen, het kind huisvesten en onderhouden, er toezicht op
uitoefenen, alsook het opvoeden en een passende opleiding
bieden.

Wat de erfopvolging betreft, krijgt het kind dezelfde rechten
als die welke een kind van de voogd zou hebben genoten.
Toch behoudt het eveneens alle erfrechten ten aanzien van
zijn oorspronkelijk gezin. Aangezien de voogdij geen nieuwe
afstamming tot stand brengt, blijven de bestaande verwant-
schapsbanden onaangetast (bijvoorbeeld: zo de moeder over-
lijdt en de echtgenoot of de samenwonende partner van zijn
vader zijn voogd wordt, behoudt het kind desalniettemin erf-
rechten ten aanzien van zijn grootouders aan moederskant).

In geval van echtscheiding heeft de voogd ten aanzien van
het kind een onderhoudsverplichting. Ook kan ervoor worden
gezorgd dat het kind alternerend bij elk van de ex-partners
verblijft.

Voorts wordt in een aantal huwelijksbeletsels voorzien, met
name tussen de voogd en het kind of tussen het kind en de
kinderen van de voogd.

Procedure om een voogdijregeling uit te werken

De voogdijregeling wordt ingesteld door middel van een
authentieke akte die moet worden opgemaakt door de vrede-
rechter of door een notaris. In die akte worden de vereiste
instemmingen vastgesteld.

De jeugdrechter of, zo het kind meerderjarig is, de recht-
bank van eerste aanleg, zal die overeenkomst bekrachtigen
op voorwaarde dat ze strookt met de belangen van het kind,
de hier voorgestelde wetgeving en de openbare orde.

Deze procedure is geïnspireerd op Titel X, Hoofdstuk IIbis,
van het Eerste Boek van het Burgerlijk Wetboek, waarin de
officieuze voogdij wordt geregeld. Die vorm van voogdij kan
worden omschreven als een «contract uit vrijgevigheid», waar-
bij de zogenaamde «officieuze» voogd zich ertoe verbindt
kosteloos de persoon en de goederen van het pleegkind te
beheren, alsook het kind op eigen kosten op te voeden en in
staat te stellen de kost te verdienen1.

Het einde van de voogdij

Zodra het kind met een van zijn ouders een verankerde
afstammingsband heeft, is het legitiem die band een voor-
keursbehandeling te geven. Daarom heeft de voogdij tot doel
het kind rechten te geven ten opzichte van zijn schoonouder,
zonder het evenwel in de band met die schoonouder te ver-
stikken.

Les effets de la tutelle:

Le parent et le tuteur exerceront l’autorité parentale con-
jointe, à l’instar de deux parents ou de deux adoptants. Le
tuteur sera tenu d’assumer avec le parent, à proportion de
leur faculté, l’hébergement, l’entretien, la surveillance, l’édu-
cation et la formation de l’enfant.

L’enfant acquiert sur la succession du tuteur les mêmes
droits que ceux qu’aurait un enfant du tuteur. Il conserve néan-
moins tous les droits héréditaires dans la famille d’origine. La
tutelle ne créant pas de nouveau lien de filiation, elle n’affecte
pas les liens parentaux existants (par exemple, il conserverait
des droits héréditaires envers ses grands-parents maternel-
les si sa mère est décédée et que le conjoint ou le cohabitant
de son père devient son tuteur).

En cas de séparation, le tuteur aura une obligation d’ali-
ments envers l’enfant. L’hébergement alterné de l’enfant pourra
également être organisé.

Certains empêchements à mariage sont prévus, notamment
entre le tuteur et l’enfant ou entre l’enfant et les enfants du
tuteur.

La procédure pour ouvrir une tutelle:

Un acte authentique dressé par le juge de paix ou par un
notaire établira la tutelle et constatera les consentements re-
quis.

Le tribunal de la jeunesse, ou le tribunal de première ins-
tance, si l’enfant est majeur, entérinera cette convention si
elle respecte l’intérêt de l’enfant, la présente législation et l’or-
dre public.

Cette procédure s’inspire du Chapitre IIbis, du Livre Pre-
mier, du Code civil qui organise la tutelle officieuse, qui se
défini comme étant «un contrat de bienfaisance par lequel le
tuteur dit «officieux» se charge d’administrer gratuitement la
personne et les biens du pupille et s’oblige en outre à l’élever
à ses frais et à la mettre en état de gagner sa vie»1.

La fin de la tutelle:

A partir du moment où l’enfant a un lien de filiation établi
avec l’un de ses deux parents, il est légitime de privilégier
cette relation. La tutelle a donc pour objectif de conférer des
droits à l’enfant envers son beau-parent mais non de l’enfer-
mer dans une relation avec lui.

1 Zie G. MAHIEU, Répertoire notarial, Tome 1 «Les Personnes»,
Titel III «L’adoption», Brussel, Larcier, 1989, blz. 90.

1 G. MAHIEU, Répertoire Notariale, Tome 1 «Les personnes»,
Titre III «L’adoption», Bruxelles, Larcier, 1989, p. 90.
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Net als bij de officieuze voogdij (cf. supra) lijkt het wenselijk
dat ook een einde kan worden gemaakt aan de hier voorge-
stelde voogdij. De jeugdrechtbank of, indien het kind meer-
derjarig is, de rechtbank van eerste aanleg kan daartoe wor-
den geadieerd:

– door het kind;
– door de voogd zelf (in dat geval blijft hij wel onderhouds-

plichtig ten aanzien van het kind);
– door de ouder van het kind;
– door de personen die het kind na de instelling van de

voogdij zullen hebben erkend of geadopteerd (wat inhoudt dat
de biologische afstamming in dat geval voorrang krijgt op de
voogdij);

– door de procureur des Konings.

Wanneer een nieuwe voogdij in de plaats komt van een
vorige, eindigen de gevolgen van die eerste voogdij van rechts-
wege, behalve de huwelijksbeletsels.

De indieners van dit amendement wensen in te spelen op
een maatschappelijke realiteit die, in de huidige stand van
zaken, een aantasting inhoudt van de belangen van bepaalde
kinderen.

Voor het overige vinden ze dat de politici in geen geval een
kloof mogen slaan tussen wat leeft in de samenleving en wat
de wetgever beslist, met name door adoptie open te stellen
voor partners van hetzelfde geslacht.

Via de totstandbrenging van rechten en plichten biedt de
hier voorgestelde oplossing een antwoord op een aantal legi-
tieme bekommeringen, maar dan wel zonder een afstamming-
band in het leven te roepen.

Nr. 17 VAN DE HEER BACQUELAINE c.s.

Art. 3 (nieuw)

Een artikel 3 (nieuw) invoegen, luidende:

«Art. 3. — In Deel IV, Boek IV, van het Gerechtelijk
Wetboek, wordt een Hoofdstuk IXbis ingevoegd, lui-
dende:

«Hoofdstuk IXbis — Voogdij door de echtgenoot of
de samenwonende

Art. 1237-1. — Het verzoek tot bekrachtiging van de
overeenkomst van voogdij door de echtgenoot of de
samenwonende als bedoeld bij Boek I, Titel X, Hoofd-
stuk IIter van het Burgerlijk Wetboek, wordt bij eenzijdig
verzoekschrift ingediend bij de jeugdrechtbank of bij de
rechtbank van eerste aanleg, wanneer de persoon over
wie men de voogdij wenst te verwerven, ouder is dan
achttien jaar. Het verzoekschrift wordt ingediend ter grif-
fie en ondertekend door de voogd dan wel door diens
raadsman.

Tout comme dans le cas de la tutelle officieuse (voy. su-
pra.), il semble souhaitable de pourvoir mettre fin à la tutelle.
Le tribunal de la jeunesse, ou le tribunal de première instance
si l’enfant est majeur, pourra être saisi à cette fin:

– par l’enfant;
– par le tuteur lui-même (dans ce cas, il restera tenu d’as-

sumer une obligation alimentaire envers l’enfant);
– par le parent de l’enfant;
– par les personnes qui auront reconnu ou adopté l’en-

fant après l’établissement de la tutelle (on privilégierait, en
l’espèce, la filiation biologique sur la tutelle);

– par le procureur du Roi.

Lorsqu’une nouvelle tutelle du parent se substitue à une
tutelle antérieure, les effets de la première tutelle cessent de
plein droit, à l’exception des empêchements à mariage.

Les auteurs du présent amendement souhaitent dès lors,
répondre à une réalité sociale qui, aujourd’hui, préjudicie l’in-
térêt de certains enfants.

Par ailleurs, nous soutenons, qu’il est impératif, pour le
politique, de ne pas creuser le fossé entre l’acceptation so-
ciale et la législation en allant dans le sens d’une ouverture de
l’adoption aux couples de même sexe.

Le choix qui est proposé répond à des préoccupations lé-
gitimes, créant des droits et des obligations, sans pour autant
établir un lien de filiation.

N° 17 DE M. BACQUELAINE ET CONSORTS

Art. 3 (nouveau)

Insérer un article 3, rédigé comme suit:

«Art. 3. — À la Quatrième Partie, au Livre IV, du Code
judiciaire, un Chapitre IXbis est inséré, rédigé comme
suit:

«Chapitre IXbis. — De la tutelle par le conjoint ou le
cohabitant

Art. 1237-1. — La demande d’entérinement de la con-
vention de tutelle par le conjoint ou le cohabitant, visée
par le Livre Premier, Titre X, Chapitre IIter du Code civil
est introduite par voie de requête unilatérale, devant le
tribunal de la jeunesse, ou, devant le tribunal de pre-
mière instance si la personne dont on souhaite obtenir
la tutelle est âgée de plus de dix-huit ans. La requête
est déposée au greffe et signée soit par le tuteur, soit
par son avocat.
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Art. 1237-2. — Om ontvankelijk te zijn, moeten bij
het verzoekschrift de volgende stukken worden ge-
voegd: een voor eensluidend verklaard afschrift van de
akte van geboorte van het kind, een verklaring betref-
fende de gewone verblijfplaats van het kind, de ouder
en de voogd, en eventueel een afschrift van de over-
lijdensakte van de overleden ouder.

Art. 1237-3. — Het beschikkend gedeelte van het von-
nis tot bekrachtiging van de overeenkomst van voogdij
door de echtgenoot of de samenwonende vermeldt met
name:

1° de datum van indiening van het verzoek tot be-
krachtiging van de voogdijovereenkomst;

2° de naam en de voornamen van de voogd;
3° de naam en de voornamen van het kind.
Het vonnis wordt bij gerechtsbrief betekend aan de

voogd en aan iedere persoon van wie de toestemming
vereist is krachtens artikel 475octies-5 van het Burger-
lijk Wetboek, alsmede aan het openbaar ministerie.

Art. 1237-4. — De procureur des Konings, de voogd
en het kind, alsmede de partijen van wie de toestem-
ming vereist is krachtens artikel 475octies-5 van het Bur-
gerlijk Wetboek, kunnen bij wege van een verzoekschrift
dat is ingediend ter griffie van het hof van beroep, ho-
ger beroep instellen binnen een maand, te rekenen van
de betekening van het vonnis ter bekrachtiging van de
overeenkomst van voogdij door de echtgenoot of de
samenwonende.

Het kind dat de leeftijd van twaalf jaar niet heeft be-
reikt, in staat van verlengde minderjarigheid verkeert of
onbekwaam is verklaard, wordt vertegenwoordigd door
één van de personen van wie de toestemming voor de
bevoogding vereist is.

Art. 1237-5. — De procureur des Konings, de voogd
en het kind, alsmede de partijen van wie de toestem-
ming voor de voogdij vereist is krachtens artikel
475octies-5 van het Burgerlijk Wetboek kunnen zich in
cassatie voorzien. Het kind dat de leeftijd van twaalf jaar
niet heeft bereikt, in staat van verlengde minderjarigheid
verkeert of onbekwaam is verklaard, wordt vertegen-
woordigd door één van de personen van wie de toe-
stemming voor de bevoogding vereist is.

Art. 1237-6. — Na het verstrijken van de termijn van
hoger beroep of van voorziening in cassatie of, in voor-
komend geval, na de uitspraak van het arrest waarbij
de voorziening wordt afgewezen, bezorgt de griffier het
beschikkend gedeelte van de rechterlijke uitspraak tot
bekrachtiging van de voogdijovereenkomst onverwijld
aan de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand,
krachtens artikel 475octies-15 van het Burgerlijk Wet-
boek. De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft

Art. 1237-2. — Pour que la requête soit recevable, y
sont annexés une copie certifiée conforme de l’acte de
naissance de l’enfant, une attestation de résidence ha-
bituelle de l’enfant, du parent et du tuteur, et éventuelle-
ment une copie de l’acte de décès du parent décédé.

Art.1237-3. — Le dispositif du jugement entérinant la
convention de tutelle par le conjoint ou le cohabitant
mentionne notamment:

1° la date du dépôt de la requête en entérinement
de la convention de tutelle;

2° le nom et les prénoms tuteur;
3° le nom et les prénoms de l’enfant;
Le jugement est notifié par pli judiciaire au tuteur et à

toute personne dont le consentement était requis par
l’article 475octies-5 du Code civil, ainsi qu’au ministère
public.

Art. 1237-4. — Le procureur du Roi, le tuteur et l’en-
fant, ainsi que les parties dont le consentement est re-
quis par l’article 475octies-5 du Code civil, peuvent in-
terjeter appel par requête déposée au greffe de la cour
d’appel dans le mois de la notification du jugement en-
térinant la convention de tutelle par le conjoint ou le
cohabitant.

L’enfant âgé de moins de douze ans, le mineur pro-
longé ou l’interdit est représenté par l’une des person-
nes dont le consentement à sa mise sous tutelle est
requis.

Art. 1237-5. — Le procureur du Roi, le tuteur et l’en-
fant, ainsi que les parties dont le consentement est re-
quis par l’article 475octies-5 du Code civil pour l’ouver-
ture de la tutelle, peuvent se pourvoir en cassation.
L’enfant âgé de moins de douze ans, le mineur pro-
longé ou l’interdit est représenté par l’une des person-
nes dont le consentement à sa mise sous tutelle est
requis.

Art. 1237-6. — Après l’expiration du délai d’appel ou
de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le
prononcé de l’arrêt rejetant le pourvoi, le greffier trans-
met sans délai le dispositif de la décision judiciaire en-
térinant la convention de tutelle à l’officier de l’état civil
compétent en vertu de l’article 475octies-15 du Code
civil. L’officier de l’état civil transcrit immédiatement le
dispositif dans ses registres et transmet une copie de
l’acte de transcription au greffier.
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het beschikkend gedeelte onmiddellijk over in zijn re-
gisters en bezorgt de griffier een afschrift van de akte
van overschrijving.

Art. 1237-7. — Indien de voogd overlijdt nadat het
verzoek tot bekrachtiging van de voogdijovereenkomst
is ingediend, maar vooraleer het beschikkend gedeelte
van het vonnis of van het arrest is overgeschreven door
de ambtenaar van de burgerlijke stand, kan de proce-
dure worden voortgezet op verzoek van het kind of van
de ouder ten aanzien van wie de afstamming is geves-
tigd.

Art. 1237-8. — Derdenverzet is slechts ontvankelijk
indien het wordt ingediend binnen de termijn van een
jaar, te rekenen van de overschrijving die is bedoeld bij
artikel 1237-6. Het verzoek tot herroeping van het ge-
wijsde is slechts ontvankelijk indien het uitgaat van de
voogd, van de ouder ten aanzien van wie de afstam-
ming is gevestigd, van het kind dat ouder is dan acht-
tien jaar, en voor zover het wordt betekend binnen drie
maanden, te rekenen van de dag waarop de verzoeker
kennis heeft gekregen van de reden waarop zijn ver-
zoek steunt. Indien het kind vóór zijn meerderjarigheid
kennis kreeg van die reden, gaat de termijn ten aanzien
van het kind pas in op de dag waarop het de leeftijd van
achttien jaar bereikt.

Art. 1237-9. — Rechterlijke beslissingen waarbij wordt
geweigerd de voogdijovereenkomst te bekrachtigen,
beletten niet dat later nogmaals een nieuw verzoek wordt
ingediend, dat gegrond is op handelingen of feiten die
na de weigering hebben plaatsgevonden.».

VERANTWOORDING

De procedure tot bekrachtiging van de voogdijovereenkomst
is gebaseerd op de adoptiebepalingen die zijn ingesteld bij de
artikelen 1231-1 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Die procedure moet eerst en vooral bij verzoekschrift wor-
den ingeleid. Vervolgens specificeren de bepalingen dat het
beschikkend gedeelte van het vonnis moet worden overge-
schreven op de kant van de akte van geboorte van het kind.
Aldus kan de voogdij aan derden worden bekendgemaakt.
Zulks is zeer nuttig, met name wanneer het kind zijn rechten
op de erfenis van de voogd doet gelden.

Net als in de adoptiewetgeving wordt gepreciseerd welke
personen hoger beroep kunnen instellen tegen het vonnis tot
bekrachtiging van de voogdijovereenkomst. Het gaat om de
voogd, de personen die hun toestemming voor de voogdij
hebben gegeven en het openbaar ministerie.

Om reden van standvastigheid voor het kind hebben wij,
naar het voorbeeld van de adoptiewetgeving, gestreefd naar
een inperking van de mogelijkheden om de voogdij te betwis-

Art. 1237-7. — Si le tuteur décède après le dépôt de
la requête en demande d’entérinement de la conven-
tion de tutelle, mais avant la transcription du dispositif
du jugement ou de l’arrêt par l’officier de l’état civil, la
procédure peut être poursuivie à la diligence de l’enfant
ou du parent envers lequel la filiation est établie.

Art. 1237-8. — La tierce opposition n’est recevable que
si elle est formée dans le délai d’un an à compter de la
transcription prévue à l’article 1237-6. La requête civile
n’est recevable que si elle émane du tuteur, du parent
envers lequel la filiation est établie, de l’enfant âgé de
plus de dix-huit ans et pour autant qu’elle soit signifiée
dans les trois mois du jour où le requérant a eu con-
naissance de la cause sur laquelle il appuie sa requête.
Si l’enfant a connaissance de cette cause avant sa
majorité, ce délai ne court à son égard qu’à dater du
jour où il atteint l’âge de dix-huit ans.

Art. 1237-9. — Les décisions judiciaires refusant d’en-
tériner la convention de tutelle ne font pas obstacle à
l’introduction ultérieure d’une nouvelle requête, fondée
sur des actes ou des faits postérieurs au refus. Les con-
sentements requis devront être à nouveau recueillis.

JUSTIFICATION

La procédure d’entérinement de la convention de tutelle
s’inspire des dispositions en matière d’adoption, organisées
par les articles 1231-1 et suivants du Code judiciaire.

Elle prévoit tout d’abord que la procédure est introduite par
voie de requête. Elle spécifie ensuite que le dispositif du juge-
ment sera transcrit en marge de l’acte de naissance de l’en-
fant. Cette mesure permettra la publicité de la tutelle envers
les tiers, très utile notamment au moment où l’enfant fera va-
loir ses droits à la succession du tuteur.

Tout comme dans le cadre de l’adoption, les personnes qui
pourront intenter des recours à l’encontre du jugement d’en-
térinement de la convention de tutelle sont précisées. Il s’agit
du tuteur, des personnes qui ont donné leur consentement à
la tutelle et du ministère public.

Dans un souci de stabilité pour l’enfant, à l’image de ce qui
est prévu pour l’adoption, nous avons voulu retreindre les
possibilités de remise en cause de la tutelle. C’est pour cette
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ten. Aldus werden de termijnen waarbinnen buitengewoon
hoger beroep en derdenverzet kunnen worden ingesteld, of
een verzoek tot herroeping van het gewijsde kan worden in-
gediend, beperkt in de tijd (drie maanden in plaats van zes in
het geval van het verzoek tot herroeping van het gewijsde, en
één jaar in plaats van dertig jaar in het geval van derdenverzet).

Nr. 18 VAN DE HEER BACQUELAINE c.s.

Art. 4 (nieuw)

Een artikel 4 (nieuw) invoegen, luidende:

«Art. 4. — In artikel 30, § 2, eerste lid, van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wor-
den tussen de woorden «de geboorte van een kind waar-
van de afstamming langs zijn zijde vaststaat» en de
woorden «gedurende tien dagen», de woorden «of van
een kind waarvan hij de voogdij heeft verkregen over-
eenkomstig de bepalingen van Boek I, Titel X, Hoofd-
stuk IIter van het Burgerlijk Wetboek»  ingevoegd.

VERANTWOORDING

Krachtens de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-
overeenkomsten heeft de werknemer het recht om gedurende
tien dagen van het werk afwezig te zijn ter gelegenheid van
de geboorte van een eigen kind. Gedurende drie dagen ge-
niet de werknemer het behoud van zijn normale loon, gedu-
rende de volgende zeven dagen ontvangt hij een vaderschaps-
uitkering. Hij mag gedurende die tijd van het werk afwezig
blijven om de komst van de pasgeborene voor te bereiden en
dat kind in de beste omstandigheden op te vangen. Die rege-
ling geldt naar analogie ook voor wie voor de federale over-
heid werkt.

De voogd die in zijn gezin een pasgeborene opvangt met
wie hij geen enkele afstammingsband heeft, doorgaans het
eigen kind van de persoon met wie de betrokkene samen-
woont, verkeert in dezelfde situatie als wie een pasgeborene
opvangt waarvan de afstamming langs zijn zijde vaststaat.

Wij achten het derhalve billijk de bij de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten ingestelde regeling
inzake vaderschapsverlof uit te breiden tot de voogd.

raison que les délais pour intenter les recours extraordinaires,
la requête civile et la tierce opposition, ont été limités dans le
temps, 3 mois au lieu de 6 pour la requête civile et 1 an au lieu
de 30 ans pour la tierce opposition.

N° 18 DE M. BACQUELAINE ET CONSORTS

Art. 4 (nouveau)

Insérer un article 4 (nouveau), rédigé comme suit:

«Art. 4. — À l’article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, sont insérés les mots «
ou d’un enfant dont il s’est vu accorder la tutelle confor-
mément aux dispositions du Livre Premier, Titre X, Cha-
pitre IIter, du Code civil, relatif à la tutelle par le conjoint
ou le cohabitant» entre les mots «dont la filiation est
établie à son égard» et les mots «pendant dix jours.».

JUSTIFICATION

Dans le cadre de la loi du 3 juillet 1978 relative aux con-
trats de travail, un travailleur a le droit de s’absenter à l’occa-
sion de la naissance d’un enfant biologique pour une durée
de 10 jours et de recevoir soit sa rémunération normale (3
jours) soit une indemnité de paternité (7 jours). Ce congé lui
est accordé pour lui permettre de préparer la venue du nou-
veau-né et de l’accueillir dans des conditions optimales. Ces
dispositions sont applicables par analogie dans la fonction
publique fédérale.

Le tuteur qui accueille dans son foyer un nouveau-né avec
lequel il n’a aucun lien de filiation, le plus souvent lorsqu’il
s’agit de l’enfant biologique de son conjoint ou cohabitant se
trouve, dans une situation similaire à celui qui va qui accueillir
un nouveau-né dont la filiation est établie à son égard.

Nous estimons dès lors qu’il est légitime d’étendre au
tuteur le régime du congé de paternité prévu par la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Daniel BACQUELAINE (MR)
Olivier MAINGAIN (MR)
Marie-Christine MARGHEM (MR)
Charles MICHEL (MR)
Alain COURTOIS (MR)
Jean-Pierre MALMENDIER (MR)
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