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2021.9 In die zaak stond buiten kijf dat geen sprake was van 
een veilige – vrouwvriendelijke – werkomgeving, waarvoor 
Optiver verantwoordelijk werd gehouden. Deze context ont-
breekt in de Eindhovense zaak; het gaat om het ‘niet ervaren’ 
van een veilige werkomgeving.

Belastende bewijsopdracht
9. De gemeente krijgt de keuze tussen het leveren van schrif-
telijk bewijs of het doen horen van getuigen. Het is in mijn 
ogen behoorlijk belastend – zowel individueel als voor een 
organisatie als zodanig – om collega’s te laten verklaren of zij 
een toekomstige samenwerking met de medewerker al dan 
niet zien zitten. De gemeente kan hier bovendien sturend in 
optreden door – ervan uitgaande dat nog steeds de wens be-
staat om van de medewerker afscheid te nemen – die colle-
ga’s die niet positief tegenover samenwerking met de betref-
fende medewerker staan te laten verklaren. De medewerker 
zal daarentegen ook tegenbewijs mogen leveren door het 
horen van andere, met hem op goede voet staande collega’s. 
Het houden van een enquête en contra-enquête is eerder 
voorgekomen in seksuele intimidatiezaken.10
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Essentie: De Hoge Raad bepaalt dat het belang van het kind 
dient te prevaleren bij de vraag of de vermoedelijke ouder 
bevolen kan worden mee te werken aan een DNA-onderzoek.

Samenvatting: Een in 1968 geboren persoon vordert dat zijn 
vermoedelijke biologische vader bevolen wordt om mee te 
werken aan een DNA-test. In de verhouding tussen een kind 
en een persoon van wie aannemelijk is dat hij de biologische 
vader van het kind kan zijn, heeft te gelden dat het recht van 
het kind op het verkrijgen van informatie over de eigen biolo-
gische afstamming voorgaat, ook indien deze informatie moet 

9  Rb. Amsterdam 24 maart 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:1776, «JAR» 
2021/128.

10  HR 26 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2806, RAR 2015/1.

worden verkregen door een bij de vermoedelijke biologische 
vader af te nemen DNA-test. Het hof is op ontoereikende 
gronden van dit uitgangspunt afgeweken.

[eiser], wonende te [woonplaats],
eiser tot cassatie,
hierna: [eiser],
advocaat: H.J.W. Alt,
tegen
[verweerder], wonende te [woonplaats],
verweerder in cassatie,
hierna: [verweerder],
advocaat: K. Teuben.

1. Procesverloop
Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties ver-
wijst de Hoge Raad naar:
a. het vonnis in de zaak C/13/635651 / HA ZA 17-971 van de 
rechtbank Amsterdam van 15 augustus 2018;
b. het arrest in de zaak 200.246.902/01 van het gerechtshof 
Amsterdam van 16 juni 2020.
[eiser] heeft tegen het arrest van het hof beroep in cassatie 
ingesteld.
[verweerder] heeft een verweerschrift tot verwerping inge-
diend.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.
De conclusie van de Advocaat-Generaal P. Vlas strekt tot ver-
nietiging van het bestreden arrest en tot afdoening van de 
zaak door de Hoge Raad zoals in de conclusie onder nr. 3.26 is 
voorgesteld. De advocaat van [verweerder] heeft schriftelijk 
op die conclusie gereageerd.

2. Uitgangspunten en feiten
2.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) [eiser] is geboren in [geboortedatum] 1968.
(ii) [verweerder] heeft in 1967 gedurende enige tijd een relatie 
gehad met de moeder van [eiser] (hierna: de moeder).
(iii) De moeder is in maart 1969 gehuwd met een man (hier-
na: de wettige vader) die niet de biologische vader is van [ei-
ser].
(iv) [eiser] heeft [verweerder] meermalen verzocht DNA te 
laten afnemen om te onderzoeken of [verweerder] zijn biolo-
gische vader is. [verweerder] heeft hieraan geen medewerking 
verleend.
2.2. [eiser] vordert in dit geding dat [verweerder] wordt ver-
oordeeld mee te werken aan het laten afnemen van DNA. 
Daaraan heeft [eiser] ten grondslag gelegd dat [verweerder] 
onrechtmatig jegens hem handelt door niet mee te werken 
aan DNA-onderzoek en dat het grondrecht van [eiser] om zijn 
familie te leren kennen zwaarder weegt dan het belang van 
[verweerder] om niet mee te werken. De rechtbank heeft de 
vordering toegewezen.
2.3. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd en 
de vordering alsnog afgewezen. Daartoe heeft het hof, samen-
gevat, het volgende overwogen.
Voldoende aannemelijk is dat [verweerder] de verwekker van 
[eiser] kan zijn. (rov. 3.6)
Het aan grondrechten als het recht op respect voor het privé-
leven ten grondslag liggende algemene persoonlijkheidsrecht 
omvat mede het recht om te weten van welke ouders men af-
stamt. Dit recht is echter niet absoluut. Het moet wijken voor 
de rechten en vrijheden van anderen, zoals het eveneens fun-
damentele, in het recht op respect voor zijn privéleven beslo-
ten liggende recht van de potentiële vader om de afstamming 
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verborgen te houden, wanneer dat in het gegeven geval 
zwaarder weegt. Er zal derhalve een afweging van belangen 
moeten plaatsvinden. Daarbij dient in beginsel het belang van 
het kind te prevaleren. Behalve door het vitale belang om te 
weten van welke ouders men afstamt voor het kind, wordt dit 
uitgangspunt daardoor gewettigd dat de natuurlijke ouder in 
de regel mede verantwoordelijkheid draagt voor het bestaan 
van het kind. De overige omstandigheden van het geval kun-
nen evenwel meebrengen dat in het specifieke geval het belang 
van de ouder, in dit geval [verweerder] als de vermoedelijke 
biologische vader, alsnog zwaarder weegt. (rov. 3.8)
In dit geval weegt het belang van [eiser] niet zwaarder dan de 
belangen van [verweerder]. [eiser] weet al meer dan veertig 
jaar dat [verweerder] zijn biologische vader is en had daarover 
zelf geen twijfel. Voor [eiser] heeft zijn ontstaansgeschiedenis 
dus geen onduidelijkheid opgeleverd. [eiser] verwacht en wil 
volgens zijn eigen stellingen niets van [verweerder]. De ge-
rechtelijke vaststelling van het vaderschap is, nu [eiser] door 
de wettige vader is erkend, niet mogelijk en wordt door [eiser] 
ook niet beoogd. Voorts is het hebben van contact met [ver-
weerder] niet iets wat [eiser], volgens zijn stellingen, nastreeft, 
en ligt toekomstig contact tussen hen ook allerminst in de lijn 
der verwachting. Hierdoor zal informatie over eventuele 
mentale of fysieke aandoeningen ook niet zonder meer wor-
den verkregen, nog daargelaten dat [verweerder] heeft weer-
sproken dat de uitslag van het DNA-onderzoek gebruikt mag 
worden voor het verkrijgen van kennis over mogelijke geneti-
sche aanleg voor het een of ander. Het belang van [eiser] is 
derhalve met name gelegen in het wegnemen van de door 
[verweerder] door zijn ontkenning van zijn verwekkerschap 
gecreëerde onzekerheid. Voor zover [eiser] voorts contact 
wenst met familieleden van [verweerder], heeft hij al stappen 
ondernomen om dit te realiseren en contact gelegd met diens 
zoon(s) en zou het zelfs mogelijk zijn in overleg met hen 
bloedverwantschap tussen (een van) hen en hemzelf te laten 
vaststellen.
Hiertegenover staat dat [verweerder] thans op leeftijd is (bijna 
80 jaar) en dat de huidige situatie bijzonder stressvol voor 
hem is en een grote druk op hem legt. [verweerder] is duide-
lijk in zijn standpunt dat hij met rust wil worden gelaten door 
[eiser]. De inmenging van [eiser] in zijn persoonlijke leven 
heeft ertoe geleid dat bij [verweerder] sprake is van een reac-
tieve depressieve stoornis en dat hij zich voor hulpverlening 
tot een psycholoog heeft moeten wenden. [verweerder] heeft 
belang bij een rustige oude dag, terwijl [eiser] – ondanks de 
wetenschap die hij over [verweerder] had – jarenlang de situ-
atie heeft gelaten voor wat zij was, waardoor nu ook de leeftijd 
van [verweerder] en zijn (mentale) gezondheid gewicht in de 
schaal leggen. Wegens de grote weerslag die de onderhavige 
situatie derhalve zowel fysiek als mentaal op [verweerder] 
heeft, dient thans zijn belang bij het voorkomen van (verdere) 
inmenging in zijn privéleven zwaarder te wegen dan het be-
lang van [eiser]. Het hof gaat voorbij aan het betoog van [ei-
ser] dat hij de ontkenning van [verweerder] dat hij zijn ver-
wekker is, wil ontkrachten omdat hij niet als leugenaar of 
oplichter te boek wil staan. Behalve dat [eiser] zelf, ondanks 
alle weerstand van [verweerder], is doorgegaan met het bena-
deren van de omgeving van [verweerder] en met verschillen-
de personen contact heeft gezocht met de mededeling dat hij 
de zoon is van [verweerder], betreft dit niet een belang dat van 
zodanig gewicht is dat de belangenafweging ten gunste van 
[eiser] uitvalt. Ditzelfde geldt voor zover [eiser] zich beroept 
op psychische klachten. De huisarts benoemt in een door [ei-
ser] overgelegde verklaring weliswaar dat de door [eiser] er-

varen klachten zijns inziens het gevolg zijn van een identiteits-
stoornis door de ontkenning van het verwekkerschap door 
[verweerder], maar een dergelijke conclusie volgt niet uit de 
eveneens door [eiser] overgelegde verklaring van een psycho-
loog. Uit deze verklaring volgt onder meer dat de reden van 
[eiser] zijn vader te zoeken een medisch aspect heeft (kennis 
van zijn biologische achtergrond) en een sociaal aspect (con-
tact). Beide aspecten zijn hier aan de orde geweest en worden 
niet opgelost indien de vordering wordt toegewezen. (rov. 
3.11)
Gelet op het voorgaande prevaleert het belang van [verweer-
der] bij het voorkomen van inmenging in zijn privéleven en 
zijn welbevinden, en daarmee zijn recht op respect voor zijn 
privéleven, boven het belang van [eiser] om met volstrekte 
zekerheid te weten door wie hij is verwekt en zijn daarmee 
gemoeide welbevinden. Om deze reden kan niet worden ge-
zegd dat [verweerder], door niet te willen meewerken aan een 
DNA-onderzoek, jegens [eiser] handelt in strijd met hetgeen 
naar ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer be-
taamt. Van een onrechtmatige daad is geen sprake. (rov. 3.12)

3. Beoordeling van het middel
3.1.1. Onderdeel 2.1 van het middel betoogt onder meer dat 
uit de rechtspraak van het EHRM en van de Hoge Raad volgt 
dat bij botsing van het recht op informatie over de eigen af-
stamming met het recht op privacy van de (vermoedelijke) 
vader, het eerstbedoelde recht voorgaat. Dit geldt ook in het 
geval waarin de verlangde medewerking aan de verkrijging 
van informatie over de eigen afstamming bestaat in medewer-
king aan DNA-onderzoek, aldus het onderdeel. Het onderdeel 
klaagt dat hetgeen het hof in rov. 3.8 heeft overwogen welis-
waar met die rechtsleer overeenstemt, maar dat de toepassing 
die het hof daaraan in de daarop volgende overwegingen heeft 
gegeven, strijdig is met die rechtsleer en tevens onvoldoende 
begrijpelijk is dan wel ondeugdelijk gemotiveerd.
3.1.2. Het recht op informatie over de eigen (biologische) af-
stamming is een fundamenteel recht dat wordt beschermd 
door internationale mensenrechtenverdragen, onder meer 
door art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens (hierna: EVRM), als onderdeel van het recht op be-
scherming van het privéleven1. De mogelijkheid om informa-
tie te verkrijgen over de eigen afstamming is van belang voor 
het vormen en ontwikkelen van een eigen identiteit en per-
soonlijkheid.2 Het belang bij bescherming van dit recht wordt 
niet minder, maar neemt veeleer toe naarmate een persoon 
ouder wordt.3

3.1.3. Tegenover het recht van een persoon om te weten van 
wie hij afstamt, staat het recht van de potentiële ouder om de 
afstammingsrelatie verborgen te houden, alsmede het recht 
van een persoon om niet tegen zijn wil aan een DNA-test te 
worden onderworpen. Die rechten zijn eveneens fundamen-
tele rechten die besloten liggen in het recht op bescherming 
van het privéleven en die als zodanig eveneens worden be-

1  EHRM 29 januari 2019, nr. 62257/15 (Mifsud/Malta), punt 56; 
EHRM 13 juli 2006, 58757/00 (Jäggi/Zwitserland), punt 37; EHRM 
13 februari 2003, nr. 42326/98 (Odièvre/Frankrijk), punten 28 en 44.

2  EHRM 29 januari 2019, nr. 62257/15 (Mifsud/Malta), punt 56; 
EHRM 7 februari 2002, nr. 53176/99 (Mikulić/Kroatië), punt 54; vgl. 
HR 18 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:452, rov. 5.1.3-5.1.4.

3  EHRM 29 januari 2019, nr. 62257/15 (Mifsud/Malta), punt 60; 
EHRM 16 juni 2011, nr. 19535/08 (Pascaud/Frankrijk), punt 65; 
EHRM 13 juli 2006, 58757/00 (Jäggi/Zwitserland), punt 40.
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schermd door art. 8 EVRM.4 Indien het recht van een persoon 
om te weten van wie hij afstamt, botst met het recht van de 
mogelijke ouder om dat verborgen te houden dan wel niet 
mee te werken aan een DNA-test, moet volgens de recht-
spraak van het EHRM door middel van een belangenafweging 
worden vastgesteld welk van deze rechten prevaleert, waarbij 
aan de lidstaten een margin of appreciation toekomt.5

3.1.4. Over de onderlinge rangorde tussen enerzijds het recht 
van een meerderjarig kind om te weten door wie het is ver-
wekt en anderzijds het recht van de moeder om zulks ook te-
genover haar kind verborgen te houden, heeft de Hoge Raad 
in zijn arrest van 15 april 1994 geoordeeld dat het recht van 
het kind prevaleert.6 In dat arrest is overwogen dat deze voor-
rang, behalve door het vitale belang van dit recht voor het 
kind, daardoor wordt gewettigd dat de moeder in de regel 
mede verantwoordelijkheid draagt voor het bestaan van dat 
kind.7 Deze overweging doet evenzeer opgeld in de verhou-
ding tussen een kind en een persoon van wie aannemelijk is 
dat hij de biologische vader van het kind kan zijn. Daarom 
heeft ook in die verhouding te gelden dat het recht van het 
kind op het verkrijgen van informatie over de eigen biologi-
sche afstamming voorgaat, ook indien deze informatie moet 
worden verkregen door middel van een bij de vermoedelijke 
biologische vader af te nemen DNA-test. De – relatief gerin-
ge – inbreuk van een DNA-onderzoek op de lichamelijke inte-
griteit van de vermoedelijke biologische vader wordt in een 
zodanig geval gerechtvaardigd door het zwaarwegende belang 
van het kind om te weten wie zijn biologische vader is.
3.1.5. Nadat het hof (in rov. 3.8) terecht tot uitgangspunt had 
genomen dat het belang van het kind dient te prevaleren, heeft 
het vervolgens (in rov. 3.11-3.12) geoordeeld dat in dit geval 
het belang van [eiser] niet zwaarder weegt dan de belangen 
van [verweerder]. De door het hof daartoe in aanmerking 
genomen omstandigheden komen erop neer dat [eiser] niet 
een concreet belang heeft bij het verkrijgen van zekerheid 
omtrent het verwekkerschap van [verweerder], zoals het ver-
krijgen van kennis over erfelijke aandoeningen of het tot 
stand brengen van familiecontact, en dat, mede gezien de ge-
vorderde leeftijd van [verweerder], het meewerken aan het 
verkrijgen van die zekerheid belastend voor hem is en de 
daarmee gepaard gaande inmenging in zijn privéleven een 
aantasting van zijn welbevinden en gezondheid oplevert. 
Door op grond van deze omstandigheden tot het oordeel te 
komen dat het belang van [eiser] niet zwaarder weegt dan dat 
van [verweerder], is het hof op ontoereikende gronden afge-
weken van het uitgangspunt dat het belang van het kind pre-
valeert boven dat van de vermoedelijke biologische vader. Het 
hof heeft miskend dat het belang bij het verkrijgen van infor-
matie over de eigen afstamming in de eerste plaats is gelegen 

4  EHRM 29 januari 2019, nr. 62257/15 (Mifsud/Malta), punt 61; 
EHRM 25 september 2012, nr. 33783/09 (Godelli/Italië), punten 50 
en 53; EHRM 13 februari 2003, nr. 42326/98 (Odièvre/Frankrijk), 
punt 44.

5  EHRM 29 januari 2019, nr. 62257/15 (Mifsud/Malta), punt 57; 
EHRM 16 juni 2011, nr. 19535/08 (Pascaud/Frankrijk), punt 59; 
EHRM 13 juli 2006, 58757/00 (Jäggi/Zwitserland), punt 33; EHRM 
13 februari 2003, nr. 42326/98 (Odièvre/Frankrijk), punten 40 en 
46-47; EHRM 7 februari 2002, nr. 53176/99 (Mikulić/Kroatië), pun-
ten 57-58 en 64-65.

6  HR 15 april 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1337 (Valkenhorst I), rov. 
3.4.3.

7  HR 15 april 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1337 (Valkenhorst I), rov. 
3.4.3.

in het kunnen vormen en ontwikkelen van een eigen identiteit 
en persoonlijkheid (zie hiervoor in 3.1.2) en dat dit belang als 
zodanig voorrang heeft boven het belang van de vermoedelij-
ke biologische vader om die informatie niet prijs te geven, ook 
zonder dat het kind daarbij een concreet belang heeft zoals het 
belang om informatie te verkrijgen over erfelijke aandoenin-
gen of het belang om familiecontact tot stand te brengen. 
Verder heeft het hof miskend dat de omstandigheid dat mede-
werking aan het verkrijgen van door het kind verlangde ze-
kerheid over het biologisch vaderschap voor de vermoedelijke 
biologische vader belastend is en een aantasting van diens 
welbevinden en gezondheid oplevert, slechts onder uitzon-
derlijke omstandigheden tot een andere uitkomst kan leiden, 
dan wel heeft het zijn oordeel op dit punt onvoldoende gemo-
tiveerd.
De klachten slagen derhalve.
3.2. De overige klachten van het middel behoeven geen be-
handeling.

4. Beslissing
De Hoge Raad:
– vernietigt het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 16 
juni 2020;
– verwijst het geding naar het gerechtshof Den Haag ter ver-
dere behandeling en beslissing;
– veroordeelt [verweerder] in de kosten van het geding in 
cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eiser] begroot 
op €  528,14 aan verschotten en €  2.600,-- voor salaris, ver-
meerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien 
[verweerder] deze niet binnen veertien dagen na heden heeft 
voldaan.

NOOT

Het recht van kinderen om hun afstamming te kennen, heeft 
de afgelopen decennia een sterke ontwikkeling doorgemaakt 
en is regelmatig onderwerp van gerechtelijke procedures in 
uiteenlopende kwesties. Bijvoorbeeld procedures waarin kin-
deren die met donorsperma zijn verwekt de identiteit van 
hun donor trachten te achterhalen. De Staatscommissie Her-
ijking Ouderschap concludeerde in haar rapport dat kinderen 
behoefte hebben aan inzicht in hun afstamming.1 Er is geen 
ruimte voor geheimen en onwaarheden, aldus de Staatscom-
missie. En er is steeds minder ruimte voor de belangen van 
ouders om geen openheid te geven over de afstamming van 
het kind.
Onderhavige uitspraak van de Hoge Raad is in lijn met de 
genoemde maatschappelijke ontwikkeling. Het recht van het 
kind om de eigen biologische afstamming te kennen, is 
steeds centraler komen te staan. Hoewel het recht van een 
kind om zijn afstammingsgeschiedenis te kennen in de recht-
spraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM) zwaar weegt, is het niet absoluut. In sommige geval-
len kan dit recht wijken voor andere zwaarwegende individu-
ele of algemene belangen. Een dergelijk oordeel moet geba-
seerd zijn op een kenbare afweging. De verschillende 
belangen moeten kenbaar en zorgvuldig worden afgewogen 
alvorens de rechter daarmee rekening kan houden.
Nederland is aangesloten bij het Europees Verdrag tot be-
scherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

1  Rapport Staatscommissie Herijking Ouderschap 2016.
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vrijheden (EVRM). Op grond van art. 8 van dit verdrag heeft 
‘een ieder recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- 
en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie’. Uit lid 2 
van dit artikel volgt dat ‘geen inmenging van enig openbaar 
gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 
zover bij de wet is voorzien en in een democratische samen-
leving noodzakelijk is in het belang van de nationale veilig-
heid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van 
het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare 
feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden 
of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van an-
deren’.
De rechten en vrijheden die voortvloeien uit voornoemd arti-
kel kunnen, met inachtneming van de in het artikel gestelde 
voorwaarden, beperkt worden. Daarbij speelt vooral de 
vraag of de door de verdragsstaat opgelegde beperking 
noodzakelijk is in het belang van een van de in het artikel op-
gesomde doelen. Er moet dus een belangenafweging plaats-
vinden waarin een evenwicht (fair balance) moet worden ge-
vonden tussen de verschillende belangen. De verdragsstaten 
hebben daarbij een zekere beoordelingsvrijheid (margin of 
appreciation).
Het EHRM heeft in verschillende uitspraken uitgewerkt welk 
gewicht kan worden toegekend aan het recht van het kind op 
afstammingsinformatie. Een van de belangrijkste uitspraken 
in dit kader is Mifsud/Malta.2 Hierin weigerde de vermoede-
lijke biologische vader mee te werken aan een DNA-test en 
stelde hij dat het afdwingen van een vaderschapstest een 
schending van art. 8 EVRM opleverde. Het EHRM oordeelde 
dat de verplichting om mee te werken aan DNA-onderzoek 
geen schending van art. 8 EVRM oplevert. Ook overwoog het 
EHRM dat het recht op respect voor privéleven inhoudt dat 
iedereen de mogelijkheid moet hebben om informatie over 
zijn of haar afstamming te krijgen. Daarbij hoort ook de 
waarheid over de belangrijke aspecten van de identiteit, zo-
als de identiteit van de ouders. Verder oordeelde het EHRM 
dat het belang van een kind bij afstammingsinformatie niet 
minder wordt naarmate een kind ouder wordt, maar eerder 
groter.
Aan Nederland komt dus een zekere beoordelingsvrijheid toe 
in deze belangenafweging op grond van art. 8 EVRM. De 
Hoge Raad heeft in Valkenhorst I (15 april 1994) al overwo-
gen dat een uitgangspunt is dat eenieder het recht heeft om 
te weten van welke ouders hij of zij afstamt, maar dat, in lijn 
met de rechtspraak van het EHRM, het recht van kinderen op 
afstammingsinformatie niet absoluut is.3 In deze zaak ging 
het om ‘Moederheil’, een door rooms-katholieke religieuzen 
gedreven inrichting met als doelstelling het verlenen van 
zorg en begeleiding aan ongehuwde moeders en kinderen. 
In 1935 was het kind (eiseres) daar als buitenechtelijk kind 
geboren. In de procedure vorderde zij afgifte door Valken-
horst (de rechtsopvolgster van Moederheil) van de informa-
tie die destijds door haar moeder was verstrekt over haar va-
der. Valkenhorst weigerde dit omdat de moeder daarvoor 
geen toestemming gaf. De Hoge Raad oordeelde in cassatie 
dat het belang van het kind prevaleerde boven het algemene 
belang dat werd gediend bij geheimhouding van de aan Val-
kenhorst verstrekte informatie, namelijk het belang dat vrou-
wen zich zonder vrees voor openbaarmaking van die gege-
vens voor hulp tot Valkenhorst konden wenden. Dat belang 

2  EHRM 29 januari 2019, nr. 62257/15 (Mifsud/Malta).
3  HR 15 april 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1337 (Valkenhorst I).

was, gelet op de hedendaagse opvattingen over ongehuwde 
moeders, niet langer doorslaggevend. De Hoge Raad over-
woog nog dat de voorrang van het belang van het kind om te 
weten van wie het afstamt daardoor wordt gewettigd dat de 
moeder in de regel medeverantwoordelijkheid draagt voor 
het bestaan van dat kind.
In de onderhavige zaak overweegt de Hoge Raad dat deze 
laatste overweging ook geldt in de verhouding tussen een 
kind en een persoon van wie aannemelijk is dat hij de biolo-
gische vader van het kind kan zijn. Maar de Hoge Raad gaat 
in onderhavige zaak nog een stap verder. In deze procedure 
vordert het kind namelijk niet slechts om afgifte van monde-
linge of schriftelijke informatie (zoals in Valkenhorst I), maar 
ook om afgifte van DNA-materiaal door de vermoedelijke 
biologische vader. Afgifte van DNA-materiaal vormt een in-
breuk op de lichamelijke integriteit in het geval de betrokke-
ne daarmee niet zelf instemt. Hierover oordeelde de Hoge 
Raad eerder dat – onder voorwaarden – een bevel kan wor-
den gegeven om DNA-materiaal af te staan om het vader-
schap op grond van art. 1:207 BW vast te stellen.4 Daarvoor 
is voldoende dat de betrokken man op grond van de tijdens 
de procedure gebleken feiten en omstandigheden de vader 
van het kind kan zijn. Immers, als zijn verwekkerschap al 
vaststaat, zou het DNA-onderzoek overbodig zijn. Wel merk ik 
op dat het in die zaak niet primair om het verkrijgen van af-
stammingsinformatie ging, maar om het creëren van een fa-
milierechtelijke betrekking tussen het kind en de vader.
In de onderhavige zaak is geen sprake van het creëren van 
een familierechtelijke betrekking. Het kind doet in de onder-
havige procedure geen verzoek tot gerechtelijke vaststelling 
van het vaderschap op grond van art. 1:207 BW. Hiertoe be-
stond ook geen mogelijkheid meer. Het kind was ten tijde 
van de procedure bij de rechtbank circa 50 jaar en had sinds 
zijn geboorte al een juridische vader, namelijk de man met 
wie zijn moeder ten tijde van zijn geboorte gehuwd was. Om-
dat het kind niet binnen de termijn van art. 1:200 lid 6 BW 
verzocht om gegrondverklaring van de ontkenning van het 
vaderschap is er geen mogelijkheid meer om het vaderschap 
van zijn juridische vader te ontkennen. Art. 1:207 lid 2 sub a 
BW bepaalt immers dat vaststelling van het ouderschap niet 
kan geschieden indien het kind al twee ouders heeft, zoals 
hier het geval was.
De onderhavige procedure is dan ook enkel gericht op het 
verkrijgen van afstammingsinformatie. Voor het kind was het 
immers al lange tijd helder dat de wederpartij zijn biologi-
sche vader was. Hij werd hiervan tussen zijn zevende en tien-
de levensjaar op de hoogte gesteld.5 Zijn naam stond boven-
dien op zijn geboortekaartje. Voor het kind stond dus al die 
tijd vast dat gedaagde zijn biologische vader is. Hoewel hij 
op enig moment is begonnen met een zoektocht op internet 
naar informatie over zijn vermoedelijke biologische vader, 
heeft hij daarmee niets gedaan, omdat hij geen contact durf-
de te zoeken. Pas nadat het kind op 46-jarige leeftijd een 
hartaanval kreeg, besloot hij contact te op te nemen. Zijn ver-
moedelijke biologische vader ontkende toen zijn biologische 
vader te zijn. Dat bracht twijfel bij het kind, waarna hij stap-
pen ondernam om onomstotelijk vastgesteld te zien dat zijn 
vermoedelijke biologische vader zijn verwekker is. De proce-

4  HR 22 september 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7204, NJ 2001/647, 
m.nt. J. de Boer.

5  Dit blijkt uit de uitspraak in tweede aanleg (hof Amsterdam 16 juni 
2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1769, r.o. 3.9).
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dure had niet tot doel om een vaderschapsactie op touw te 
zetten; het kind maakte geen aanspraak op welk vermogens-
bestanddeel van zijn vermoedelijke biologische vader dan 
ook en stond inmiddels, na jaren strijd, ook niet meer open 
voor contact met zijn vermoedelijke biologische vader.
In deze procedure moest dus een belangenafweging ge-
maakt worden tussen aan de ene kant het belang van het 
kind op afstammingsinformatie (zonder verdere juridische 
gevolgen) en aan de andere kant het belang van de vermoe-
delijke biologische vader om deze informatie verborgen te 
houden en het recht van een persoon om niet tegen zijn wil 
aan een DNA-onderzoek te worden onderworpen.
Het hof maakte deze belangenafweging en overwoog dat het 
belang van het kind bij afstammingsinformatie in beginsel 
dient te prevaleren, maar omdat het voor het kind ‘slechts’ 
om afstammingsinformatie ging en hij verder niets van zijn 
vermoedelijke biologische vader wilde, had hij onvoldoende 
belang bij zijn vordering. Het hof stelde daartegenover dat de 
vermoedelijke biologische vader op leeftijd is (bijna 80 jaar) 
en dat de situatie voor hem bijzonder stressvol is en een gro-
te druk op hem legt.6 Deze stress heeft bij de vermoedelijke 
biologische vader tot een reactieve depressieve stoornis ge-
leid, waarvoor hij inmiddels onder behandeling was bij een 
psycholoog. Het hof oordeelde dat, vanwege de grote weer-
slag die de situatie zowel fysiek als mentaal op de vermoede-
lijke biologische vader heeft, zijn belang bij het voorkomen 
van (verdere) inmenging in zijn privéleven zwaarder weegt 
dan het belang van het kind op afstammingsinformatie.
De Hoge Raad gaat hier niet in mee en oordeelt, in lijn met 
de rechtspraak van het EHRM en in lijn met de maatschappe-
lijke ontwikkelingen van de laatste decennia, dat ook in de 
verhouding tussen een kind en een persoon van wie aanne-
melijk is dat hij de biologische vader van het kind kan zijn het 
recht van het kind op het verkrijgen van informatie over de 
eigen biologische afstamming voorgaat, ook indien deze in-
formatie moet worden verkregen door een bij de vermoede-
lijke biologische vader af te nemen DNA-test. De Hoge Raad 
neemt daarbij in aanmerking dat het afnemen van DNA door 
middel van wangslijm nauwelijks lichamelijk belastend is en 
de gerechtelijke procedure voor de vermoedelijk biologische 
vader geen juridische gevolgen heeft. Een minder ingrijpend 
middel dan een DNA-test is bovendien niet voorhanden.
De Hoge Raad oordeelt dat het hof op ontoereikende gron-
den is afgeweken van het uitgangspunt dat het belang van 
het kind prevaleert boven dat van de vermoedelijke biologi-
sche vader. De Hoge Raad benadrukt dat het belang bij af-
stammingsinformatie in de eerste plaats ligt in het kunnen 
vormen en ontwikkelen van een eigen identiteit en persoon-
lijkheid, en dat dit belang als zodanig voorrang heeft boven 
het belang van de vermoedelijke biologische vader om deze 
informatie geheim te houden, ook zonder dat het kind een 
concreet belang heeft bij de afstammingsinformatie. Slechts 
onder uitzonderlijke omstandigheden kan van dit uitgangs-
punt worden afgeweken.
De Hoge Raad zet hiermee de lijn van het EHRM, Valken-
horst I en de uitspraak van 22 september 2000, door. Ik meen 
dat het goed is dat de Hoge Raad het belang bij afstam-
mingsinformatie onderstreept, ook zonder dat het kind daar-
bij verdere concrete belangen heeft, zoals het vaststellen van 
het vaderschap, aanspraak op vermogensbestanddelen, con-

6  Dit blijkt uit de uitspraak in tweede aanleg (Hof Amsterdam 16 juni 
2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1769, r.o. 3.11.).

tact of medische informatie. Het belang van het kind bij het 
vormen en ontwikkelen van zijn eigen identiteit door te we-
ten waar het vandaan komt, mag worden verondersteld en 
dient te prevaleren boven andere belangen, behoudens uit-
zonderlijke omstandigheden. Kortom, er is geen ruimte meer 
voor geheimen en onwaarheden.

mr. E.A.C. van Dijk
Uiteen – Advocaten & Mediators Familierecht en Erfrecht
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Vervangende toestemming voor verhuizing. Wijziging 
hoofdverblijfplaats. Zorgregeling. 

[BW art. 1:253a]Noot mr. M.A. Zon

Essentie: De moeder krijgt vervangende toestemming om 
met het kind van partijen (geboren in 2011) te verhuizen. De 
hoofdverblijfplaats van het kind wordt daarom bepaald bij de 
moeder.

Samenvatting: In hun ouderschapsplan zijn de ouders co-ou-
derschap overeengekomen en hebben zij de hoofdverblijf-
plaats van het kind bepaald bij de vader in woonplaats A. Na-
dat de vader de moeder ernstig heeft bedreigd (waarvoor hij 
is veroordeeld), is zij met het kind gevlucht naar woonplaats 
B, waar zij inmiddels al ruim een jaar woont. Door deze ver-
huizing is het co-ouderschap beëindigd. Het kind is onder 
toezicht gesteld en zag zijn vader eerst alleen op zaterdag en 
later op zaterdag en zondag. Het hof stelt voorop dat de nood-
zaak voor de moeder om met het kind te verhuizen gezien 
deze omstandigheden vaststaat. Beide ouders hebben een 
liefdevolle band met het kind en zijn goed in staat het op te 
voeden, beiden zijn flexibel. Het kind is inmiddels ook inge-
bed in zijn nieuwe omgeving, in beide woonplaatsen kan hij 
voetballen. Doorslaggevend voor de toewijzing van de ver-
vangende toestemming om te verhuizen, is dat de moeder 
meer instaat voor continuering van het contact tussen het 
kind en de vader dan omgekeerd. Zij heeft in het afgelopen 
jaar al laten zien dat zij – ondanks de omstandigheden – be-
reid blijft de vader tegemoet te komen. De vader heeft daaren-
tegen niet kenbaar gemaakt dat hij zijn verantwoordelijkheid 
wil nemen in het behouden van de belangrijke rol die de 
moeder in het leven van het kind speelt. Bovendien deelt het 
hof de zorg van de raad dat het kind als hij bij zijn vader zou 
wonen meer naar woonplaats A zou trekken en daardoor de 
moeder meer op afstand zou komen te staan dan omgekeerd 
het geval zou zijn. Het hof komt tot de conclusie dat het be-
lang van de moeder om met het kind te verhuizen zwaarder 
weegt dan het belang van de vader bij afwijzing van haar 
verzoek.




