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______________ 

 
IN NAAM DER KONINGIN! 

_______ 
 

DE WAARNEMENDE GOUVERNEUR van Curaçao, 
 

  In overweging genomen hebbende: 
 
dat het wenselijk is dat van niet-erkende buiten huwelijk geboren kinderen het vaderschap 
gerechtelijk kan worden vastgesteld en in verband daarmede Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 
te wijzigen; 
 
dat het ontwerp aan de Staten van de Nederlandse Antillen is aangeboden op 12 januari 2010 en 
onder verwijzing naar additioneel artikel IV bij de Staatsregeling van Curaçao, de behandeling is 
voortgezet; 
 
 

 Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten vastgesteld 
onderstaande landsverordening: 
 
 
ARTIKEL I 
 
Titel 11, afdeling 4, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek komt te luiden: 
 

Afdeling 4 Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap 
 
 

Artikel 207 
 
1. Het vaderschap van een man kan, ook indien deze is overleden, op de grond dat deze de 

verwekker is van het kind of op de grond dat de man als levensgezel van de moeder 
ingestemd heeft met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad, 
door de rechter in eerste aanleg worden vastgesteld op verzoek van: 

 a. de moeder, tenzij het kind de leeftijd van twaalf jaren heeft bereikt; 
 b. het kind; 
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  c. de voogdijraad, tenzij het kind de leeftijd van twaalf jaren heeft bereikt of de moeder blijk 

geeft van verzet tegen het verzoek. 
2. Vaststelling van het vaderschap kan niet geschieden, indien: 

a. het kind een vader heeft; of 
b. tussen de man en de moeder van het kind krachtens artikel 41 geen huwelijk zou mogen 

worden gesloten. 
3. Overlijdt het kind voordat vaststelling van het vaderschap heeft kunnen plaatsvinden, dan kan 

een afstammeling van het kind in de eerste graad de vaststelling van het vaderschap aan het 
gerecht in eerste aanleg verzoeken, mits de man bedoeld in het eerste lid, nog in leven is. Het 
verzoek wordt gedaan binnen een jaar na de dag van overlijden van het kind of binnen een jaar 
nadat het overlijden ter kennis van de verzoeker is gekomen. 

4. De vaststelling van het vaderschap, mits de beschikking daartoe in kracht van gewijsde is 
gegaan, werkt terug tot het moment van de geboorte van het kind. Te goeder trouw door derden 
verkregen rechten worden hierdoor nochtans niet geschaad. Voorts ontstaat geen verplichting 
tot teruggave van vermogensrechtelijke voordelen, voor zover degene die hen heeft genoten ten 
tijde van het doen van het verzoek daardoor niet was gebaat.  

 
 

Artikel 207a 
 
1. Indien de in artikel 207, eerste lid, bedoelde man voor de gerechtelijke vaststelling van het 

vaderschap is overleden en de erfopvolging bij versterf door het kind die een gevolg is van de 
gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, een bijzondere hardheid betekent voor de 
weduwe of andere kinderen van de man, kan de rechter in eerste aanleg op verzoek de 
erfrechtelijke aanspraken van het kind beperken. De rechter houdt in voorkomende gevallen 
rekening met de reden waarom niet eerder het verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het 
vaderschap is gedaan. 

2. Indien een verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap wordt ingediend meer dan 
vijf jaren na het overlijden van de man en deze een weduwe of andere kinderen heeft 
achtergelaten, heeft de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, onverminderd het 
bepaalde in afdeling 3 van titel 7 van Boek 3, geen erfopvolging bij versterf door het kind tot 
gevolg met betrekking tot de nalatenschap van de man. 

 
 

Artikel 207b 
 
Het vaderschap dat is vastgesteld op grond van deze afdeling kan door het kind worden ontkend 
op de grond dat de man niet de biologische vader van het kind is. Afdeling 2 is van 
overeenkomstige toepassing. 
 
 

Artikel 208 
 
Bij de uitspraak waarbij het vaderschap wordt vastgesteld, kan de rechter op een daartoe strekkend 
verzoek ten behoeve van het kind een bijdrage toekennen in de kosten van verzorging en 
opvoeding als bedoeld in artikel 404 of in de kosten van levensonderhoud en studie als bedoeld in 
artikel 395a. 
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ARTIKEL II 
 
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt voorts als volgt gewijzigd: 
A. In artikel 3, eerste lid, komt de tweede volzin te luiden: 
 Hierbij telt een erkenning, een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap of een adoptie als 
 een geboorte. 
 
B. 1. Artikel 5d komt te luiden: 
 

Artikel 5d 
 
  Indien een kind op het tijdstip van het ontstaan van de familierechtelijke betrekking met 
  beide ouders zestien jaren of ouder is, kan het zelf naamskeuze doen, in geval van 
 erkenning, ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand, dan wel, in geval van 
  adoptie of gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, ten overstaan van de rechter. Van 
  de verklaring van naamskeuze wordt melding gemaakt in de akte van erkenning of in de 
  rechterlijke uitspraak inzake adoptie of gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. 
 2. Artikel 5h komt te luiden: 
 

Artikel 5h 
 
  Indien een kind door gerechtelijke vaststelling van het vaderschap in familierechtelijke 
  betrekking tot de vader komt te staan, houdt het de geslachtsnaam van de moeder, tenzij de 
  moeder en de man wiens vaderschap is vastgesteld, ter gelegenheid van de vaststelling 
  gezamenlijk verklaren naamskeuze te doen. De rechterlijke uitspraak inzake de vaststelling 
  van het vaderschap vermeldt de verklaring van de ouders hieromtrent. 
 
C. Artikel 7, vierde lid, komt te luiden: 
 4. Een wijziging of vaststelling van de geslachtsnaam bij landsbesluit blijft in stand, niettegen-
  staande een latere erkenning of gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. 
 
D. Artikel 20, eerste lid, komt te luiden: 
 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand voegt aan de onder hem berustende akten van de 
  burgerlijke stand latere vermeldingen toe van akten van de burgerlijke stand en andere 
  authentieke akten houdende erkenning, ontkenning van het vaderschap door de moeder, 
  van besluiten houdende wijziging of vaststelling van namen, van bevestigingen van opties 
  mede houdende vaststelling van namen, van naturalisatiebesluiten mede houdende wijzi-
  ging of vaststelling van namen en van besluiten tot intrekking van zulke bevestigingen of 
  besluiten, alsmede van rechterlijke uitspraken waarvan de dagtekening ten minste zes 
  weken oud is en die inhouden: 
  a. een last tot wijziging van de voornamen of van de geslachtsnaam, een adoptie, een 
   herroeping van een adoptie, een vernietiging van een erkenning, een gerechtelijke 
   vaststelling van het vaderschap, een gegrondverklaring van een ontkenning van het 
   vaderschap of een vernietiging van zulk een uitspraak; 
  b. de nietigverklaring van een huwelijk of de vernietiging van zulk een uitspraak tussen 
   echtelieden wier huwelijksakte in de Nederlands-Antilliaanse registers van de burger-
   lijke stand is opgenomen. 
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 E. Artikel 20e wordt als volgt gewijzigd: 
 1. In het tweede lid vervallen de woorden "brieven van vaderschap, van". 
 2. Het derde lid vervalt. 
 
F. In artikel 20g worden de woorden "dat brieven van vaderschap zijn verleend" vervangen 
 door: dat het vaderschap van de minderjarige gerechtelijk is vastgesteld. 
 
G. Artikel 199, onderdeel d, komt te luiden: 
 d. wiens vaderschap gerechtelijk is vastgesteld; of 
 
H. Artikel 203, eerste lid, komt te luiden: 
 1. Erkenning van een kind geschiedt bij een akte van erkenning, opgemaakt door een ambtenaar 
  van de burgerlijke stand.  
 
I. In artikel 301, tweede lid, onderdeel d, worden de woorden "brieven van vaderschap" vervangen 
 door: gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. 
 
 
ARTIKEL III 
 
Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip. 
 
 
ARTIKEL IV 
 
Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening gerechtelijke vaststelling van 
het vaderschap. 
 
 
      Gegeven te Willemstad, 15de december 2011 
             A.P. VAN DER PLUIJM-VREDE 
 
 
De Minister van Justitie, 
      E.R. WILSOE 
 
 
 Uitgegeven de 23ste december 2011 
 De Minister van Algemene Zaken, 
                   G.F. SCHOTTE 
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