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Editoriaal

COVID-19 en het familierecht. Als ik kon toveren, 

kwam alles voor elkaar

Charlotte DECLERCK

 

Soms gaat alles mis1

Bij het schrijven van dit editoriaal – begin mei 2020 – 

leven we in bijzondere en moeilijke omstandigheden. 

COVID-19 plaatst tal van families, gezinnen, ouders 

en kinderen, onder hoogspanning. Het familierecht 

wordt uitgedaagd, in vraag gesteld en getoetst. Dit is 

niet enkel het geval in België2, maar ook in tal van 

andere landen. Getuige hiervan zijn de verschillen-

de bijdragen in zustertijdschriften, zoals het Neder-

landse Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht3 en het 

Duitse Zeitschrift für das gesamte Familienrecht4.

Waar ben je? Meegenomen door een heks? Opgevreten 
door een draak?5

In (inter)nationale media dook in eerste instantie de 

vraag op in welke mate ouders die niet (langer) samen-

leven gehouden zijn om een eerder overeengekomen 

dan wel rechterlijk opgelegde verblijfsregeling te res-

pecteren in tijden van COVID-19. De Vlaamse Rege-

ring alsook woordvoerder van het nationaal crisiscen-

trum Yves Stevens communiceerden onverwijld dat 

de genomen overheidsmaatregelen in beginsel niet 

verhinderen dat kinderen naar hun ouders worden 

gebracht en dat dus wissels in het kader van een ver-

blijfsregeling kunnen blijven doorgaan.6 Het wantrou-

wen en de argwaan tussen niet-samenlevende ouders 

werden evenwel verder gevoed door het in de media 

gebrachte gerucht dat sommige gescheiden ouders de 

crisis zouden misbruiken om hun kinderen langer bij 

zich te houden.7 Familierechters, parket, advocaten, 

bemiddelaars en politie riepen vervolgens ouders op 

om zich redelijk op te stellen in het belang van het 

kind en elkaar te steunen in deze moeilijke omstan-

digheden. De Studiedienst van de Orde van Vlaamse 

Balies bracht een nota uit teneinde verder duidelijk-

heid te scheppen: de verblijfsregeling moet worden 

nageleefd, behalve indien de ouders anders zouden 

overeenkomen of indien er  in concreto  ook sprake 

zou zijn van een noodtoestand.8 Niet alle vragen wer-

den hiermee opgelost. In welke gevallen is immers 

sprake van een noodtoestand? Volstaat bijvoorbeeld 

niezen en/of hoesten door een kind of ouder opdat 

de verblijfsregeling niet langer kan of moet worden 

nageleefd? En welke rol kunnen of moeten medische 

attesten hierbij spelen? Welk regime is van toepassing 

nu de kinderen niet naar school kunnen gaan: de ver-

blijfsregeling voor schoolvakanties of niet? Geldt het 

principe dat de rechterlijk opgelegde regeling moet 

worden gerespecteerd ook voor grootouders die over 

een eigen omgangsrecht beschikken? De soep wordt 

gelukkig niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend. 

Een (beperkte) rondvraag bij Nederlandstalige fami-

lierechters leert dat het aantal rechterlijke uitspraken 

in dit verband eerder klein is. Bovendien blijkt uit een 

eerste analyse van deze rechtspraak dat verzoeken om 

de verblijfsregeling aan te passen uitsluitend vanwege 

COVID-19 vaak niet ingewilligd worden.

Het probleem dook eveneens in andere landen op. 

In essentie wordt dezelfde oplossing aangereikt. Zo 

wordt bijvoorbeeld bij Frans decreet uitdrukkelijk toe-

gelaten om verplaatsingen binnen het kader van een 

verblijfsregeling te maken, zij het mits het voorleggen 

van een attestation de déplacement dérogatoire.9 Ook 

in Italië geldt dat, onder voorbehoud van het hebben 

van een certificaat, wissels toegelaten verplaatsingen 

zijn.10 In Engeland heeft de overheid erkend dat wis-

sels een uitzondering vormen op de Rules on Staying 
at Home and Away from Others.11 In navolging hier-

van heeft de President of the Family Division en Head 
of Family Justice Sir Andrew McFarlane een Guidan-
ce on Compliance with Family Court Child Arran-
gement Orders  bekendgemaakt.12 Benadrukt wordt 

dat het in eerste instantie aan de ouders toekomt om 
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1. Subtitel: Toveren van Herman van Veen. Soms gaat alles mis uit Praat dan wat van Herman van Veen.
2. Zie bv. de special van het Rechtskundig Weekblad over Corona en Recht met daarin de bijdrage van I. BOONE, “Co-ouderschap in tijden van Corona”, RW 2019-20, 

1362.
3. Editorial “COVID-19 en het Familie- en Jeugdrecht” in het meinummer van FJR 2020.
4. FamRZ Sondernewsletter 2/2020; zie https://www.famrz.de/newsletter.html.
5. Waar ben je? van Herman van Veen.
6. Aangehaald in De Standaard van 20 maart 2020.
7. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/27/gescheiden-ouders/
8. Nota Studiedienst Orde van Vlaamse Balies “Verblijfsregelingen in tijden van het coronavirus: quid?” d.d. 1 april 2020.
9. Décret n° 2020-60 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la prorogation du virus COVID-19, JORF 17 maart 

2020.
10. Decretto legge 25 marzo 2020, no. 19; https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg.
11. Zie ook https://www.gov.uk/government/publications/full-guidance-on-staying-at-home-and-away-from-others/full-guidance-on-staying-at-hom

e-and-away-from-others.
12. https://www.judiciary.uk/announcements/coronavirus-crisis-guidance-on-compliance-with-family-court-child-arrangement-orders/
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hierover overeenkomsten te sluiten en in alle redelijk-

heid beslissingen te nemen. Onderstreept wordt dat 

kinderen de wissels kunnen maar niet moeten onder-

gaan zoals bepaald in een Child Arrangement Order.

Het sluiten van de landsgrenzen doet op zijn beurt 

vragen rijzen over  cross-border  verblijfsco-ouder-

schap in tijden van COVID-19.13 Uitgangspunt hierbij 

is dat de fysieke verplaatsing van een kind moet ge-

beuren met inachtneming van (beschermings)maatre-

gelen van de betrokken landen en mogelijke reisver-

boden. In België zijn niet-essentiële verplaatsingen 

verboden. Verplaatsing van het kind in het kader van 

een gezamenlijke uitoefening van ouderlijk gezag (ge-

zagsco-ouderschap) is toegestaan, ook wanneer de ou-

ders aan weerszijden van de grens met een buurland 

wonen (Frankrijk, Nederland, Duitsland, Luxem-

burg). Maar geldt dit ook in onze buurlanden? In de 

verhouding België-Duitsland en Nederland-Duitsland 

gelden zowel België als Nederland als risicogebieden. 

Een verplaatsing is alleen mogelijk bij een dringende 

reden. Overwegend wordt aangenomen dat de over-

brenging van het kind in het kader van verblijfsco-ou-

derschap een dringende reden is. Hiermee worden 

evenwel niet alle vragen opgelost. Wat bijvoorbeeld 

te doen wanneer de ouder waar het kind tijdelijk ver-

blijft, weigert het kind terug te laten gaan naar het 

land waar het zijn gewone verblijfplaats heeft omdat 

in dat land het virus heftiger woedt dan in het land 

waar het kind tijdelijk verblijft?14

Ik geef je alles wat ik heb, alles, alles wat ik heb is 
voor jou15

België telt sedert het uitbreken van COVID-19 meer 

dan 1,25  miljoen tijdelijk werklozen. Voorspeld 

wordt dat het aantal faillissementen in 2020 zo’n 8 

procent hoger zal liggen dan in 2019. Veel gezinnen 

staan onder financiële druk door verminderde in-

komsten, (dreigende) werkloosheid en oplopende 

schulden. Wat brengt dit met zich mee voor partner- 

en kinderalimentatie? De omvang van een te betalen 

onderhoudsbijdrage is afhankelijk van meerdere pa-

rameters, waaronder de middelen en inkomsten van 

beide partners/ouders op het ogenblik van de vast-

stelling van de onderhoudsbijdrage. Bovendien moet 

rekening worden gehouden met het draagkrachtbe-

ginsel of het verdienvermogen van de ouders/part-

ners en dus met diens mogelijkheden om inkomsten 

te verwerven en dit op het ogenblik van de uitspraak 

door de rechter. Gelet op de financiële onzekerheid 

waarin wij ons vandaag bevinden, is de vraag hoe 

de rechter überhaupt een onderhoudsbedrag kan be-

groten en een verzoek tot aanpassing van het onder-

houdsbedrag (verhoging, vermindering of afschaffing) 

kan beoordelen. Nederland en Duitsland kampen met 

dezelfde problematiek.16

Ik heb overal blauwe plekken van jou17

Gedwongen samenzijn creëert stress en onmacht, die 

op hun beurt aanleiding geven tot familiaal geweld, 

zowel tussen volwassenen als tegenover kinderen.18 

Hulplijnen spreken zelfs over een verdriedubbeling 

van huiselijk geweld in België. De strenge COVID-19 

maatregelen leiden ook in de landen om ons heen tot 

een toename. In Frankrijk waren een week na de lock-
down 30 procent meer meldingen. In Duitsland huur-

den een aantal gemeenten hotels voor slachtoffers van 

familiaal geweld. Ook Vlaams minister van Justitie en 

Handhaving Demir heeft in samenwerking met een 

hotelketen in bijkomende vluchthuizen voorzien. 

Familiaal geweld is geen onbekende in het Belgische 

familierecht. Zo verkrijgt binnen een huwelijk of wet-

telijke samenwoning het slachtoffer in principe gratis 

het genot van de gezinswoning als voorlopige maatre-

gel op basis van ernstige aanwijzingen van familiaal 

geweld, zij het voor zover het gaat over fysiek (en dus 

niet psychisch) geweld tussen partners (en dus niet te-

genover kinderen) (art. 223 en 1479 BW plus art. 1280 

Ger.W., telkens  juncto art. 1253ter/5 Ger.W.). De toe-

gang tot de rechter wordt door de COVID-19-maatre-

gelen weliswaar bemoeilijkt, maar dringende zaken 

worden behandeld.19 De praktijk leert wel dat het be-

leid van de rechtbanken in het licht van het volmach-

tenbesluit nr. 2 van 9 april 2020 uiteenloopt.20 Uiter-

aard is ook een beroep op de Wet tijdelijk huisverbod 

in geval van huiselijk geweld mogelijk. Voor de goede 

orde: het tijdelijk verbod op uithuiszettingen om-

wille van de coronavirusmaatregelen geldt niet voor 

uithuiszettingen in het kader van voorlopige maat-

regelen tussen (ex-)partners, in het kader van strub-

belingen tussen ouders en kinderen of tussen andere 

personen die op hetzelfde adres wonen, ...21

Mijn bomen laat ik aan de vogels22
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13. Zie ook Editorial “COVID-19 en het Familie- en Jeugdrecht” in het meinummer van FJR 2020.
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van FJR 2020.
17. Blauwe plekken van Herman van Veen.
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19. Vergelijk I. BOONE, “Co-ouderschap in tijden van Corona”, RW 2019-20, 1362.
20. KB nr. 2 van 9 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van 

de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken, BS 9 april 2020, 25727.
21. Omz. OMG/W 2020/2 van 7 april 2020 betreffende het tijdelijk verbod op uithuiszettingen omwille van de coronavirusmaatregelen, BS 14 april 2020, 26088.
22. Testament van Herman van Veen.
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Ook de notaris krijgt in tijden van corona heel wat 

vragen over familiale aangelegenheden, zoals drin-

gende aanpassingen aan het huwelijkscontract of het 

opstellen van een testament.23 Wat dit laatste betreft, 

rijzen er in België weinig problemen. Ook een eigen-

handig testament zonder tussenkomst van de notaris 

is rechtsgeldig, voor zover het door de testator met de 

hand geschreven, gedateerd en ondertekend wordt. 

De notaris kan in voorkomend geval telefonisch ad-

vies verstrekken. De opmaak van een notarieel testa-

ment wordt ten gevolge van de COVID-19 problema-

tiek wel bemoeilijkt omdat daartoe de aanwezigheid 

van twee getuigen of een tweede notaris is vereist. Om 

deze reden werd een wetsvoorstel ingediend tenein-

de de verplichte aanwezigheid van twee getuigen of 

een tweede notaris te schrappen, behalve wanneer de 

testator niet in staat is te tekenen (omwille van zijn 

fysieke toestand), niet kan tekenen (omdat hij het 

nooit geleerd heeft) of omdat hij blind of doofstom 

is.24 Inmiddels is de wet van 30 april 2020 houdende 

diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in 

het kader van de strijd tegen de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad van 4 mei 2020 met onmiddellijke inwer-

kingtreding.25 Deze maatregel is van toepassing op 

alle authentieke testamenten verleden tussen 4  mei 

2020 en 3 juni 2020 (behoudens verlenging). Door het 

KB van 20 mei 2020 werd deze maatregel inmiddels 

verlengd tot 3 juli 2020.26 Merk overigens op dat het 

Burgerlijk Wetboek ook nog voorziet in een testament 

in tijd van besmettelijke ziekten (art. 985 BW).

Dit staat in schril contrast met het Nederlandse erf-

recht waar men steeds is aangewezen op een notaris 

voor het opmaken van een testament. Dit bracht met 

zich mee dat personen in ziekenhuizen of personen 

die in quarantaine werden geplaatst niet over de mo-

gelijkheid beschikten om een testament op te maken. 

Teneinde hieraan tegemoet te komen werd spoedwet-

geving uitgevaardigd waarbij de notaris het testament 

kan verlijden met gebruikmaking van tweezijdige 

audiovisuele communicatiemiddelen, voor zover de 

notaris hiervan melding maakt in de akte (zgn. Skype-
testament).27 De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en 

Veiligheid is in werking getreden op 24  april 2020 

met terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020, 

althans wat artikel 26 inzake o.a. het Skypetestament 

betreft.28 De wet vervalt op grond van artikel 35, derde 

lid in beginsel op 1 september 2020 behoudens de mo-

gelijkheid van verlenging met telkens twee maanden.

Wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald?29

De huidige crisis heeft grote gevolgen voor kwetsbare 

personen, zijnde in het bijzonder de kinderen én de 

ouderen. De berichtgeving in de media spreekt in dit 

verband boekdelen.

Elementaire rechten zoals het recht op toegang tot 

onderwijs (art.  28 IVRK), veiligheid (art.  19 IVRK), 

gezondheid (art. 24 IVRK) en een toereikende levens-

standaard (art.  27 IVRK) zien kinderen vandaag be-

perkt worden. Dit geldt des te meer voor kinderen die 

zich op het ogenblik van de uitbraak van COVID-19 

reeds in een moeilijke situatie bevonden, zoals kin-

deren die opgroeien in kansarme gezinnen, kinderen 

die verblijven in (gesloten) instellingen of kinderen in 

een onveilige thuissituatie.30

Wat de ouderen betreft, kan niet anders dan worden 

verwezen naar de schrijnende toestanden in Belgi-

sche woonzorgcentra en Nederlandse rusthuizen. In 

de laatste fase van het leven van de vrijheid worden 

beroofd en elk rechtstreeks menselijk contact met fa-

milie worden ontnomen beperkt deze ouderen danig 

in de uitoefening van hun grondrechten.

Ook en vooral in tijden van crisis moeten we er even-

wel over waken dat alle grondrechten zoveel als mo-

gelijk beschermd en gerealiseerd worden.31 Wat kin-

deren en ouderen betreft, moet worden vastgesteld 

dat er in dit verband in onze samenleving nog heel 

wat werk voor de boeg is.

De wereld is niet mooi, maar jij kan haar een beetje 
mooier kleuren32

Families en gezinnen worden vandaag danig op de 

proef gesteld, ofwel omdat ze ‘gedwongen’ moeten 

samenleven, ofwel omdat ze plotsklaps worden uit-

eengerukt. Tal van nieuwe rechtsvragen hebben zich 

hierbij ontpopt. Het familierecht is flexibel en biedt 
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23. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/26/vragen-testament-notaris/
24. Wetsvoorstel (S. Verherstraeten) houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, Parl.

St. Kamer 2019-20, nr. 55-1145/1 d.d. 8 april 2020.
25. Wet 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-

19, BS 4 mei 2020, 30297.
26. KB 20 mei 2020 tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij de wet van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in 

het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 27 mei 2020, 37955.
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28. Wet van 22 april 2020 houdende tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19 

(Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid), Stb. 2020, 124. Zie ook Besluit van 22 april 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de 
Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, Stb. 2020, 126.

29. Wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald van Herman van Veen.
30. Zie in dit verband ook de Statement “Kinderrechten in het kader van de COVID-19-uitbraak” van het Europees netwerk van Kinderombudsdiensten 

(ENOC)  dd.  1  april 2020; https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/20200401_nl_enoc_statement_kinderrechten_in_het_
kader_van_COVID-19_.pdf. Zie ook de Opinie “Waar is het belang van het kind? – in coronatijden” in De Standaard van 6 mei 2020.

31. Zie in dit verband ook het Statement “Kinderrechten in het kader van de COVID-19-uitbraak” van het Europees netwerk van Kinderombudsdiensten 
(ENOC) d.d. 1 april 2020.

32. Anne van Herman van Veen.
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vaak  rebus sic stantibus  antwoorden, maar de toe-

passing ervan is in de praktijk niet altijd vanzelfspre-

kend wegens de beperktere toegang tot de rechter en 

soms ook onaangepast aan het uitzonderlijke karakter 

van de situatie waarin we ons vandaag bevinden. Dit 

stemt eerst tot nadenken en vervolgens tot welover-

wogen actie. Door dag in dag uit het beste van onszelf 

te geven binnen onze familie, ons gezin en onze na-

bije omgeving zetten we alvast een eerste van de vele 

stappen die nog zullen nodig zijn in de heropbouw 

van onze ontwrichte samenleving. Heel misschien 

kunnen wij dan binnen afzienbare tijd, zoals Anne 

van Veen, zingen: “Papa, als ik eerlijk ben, de wereld 
is wel mooi”.33
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33. Anne, de wereld is wel mooi van Anne van Veen.
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