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Hoge Raad: biologisch kind heeft recht
op DNA-test van mogelijke ouder
Door middel van DNA-onderzoek kan worden vastgesteld wie de biologische ouder is van een kind. Dat is ondermeer van
belang voor het ontwikkelen van een eigen identiteit en persoonlijkheid. Wat als de mogelijke ouder weigert om medewerking
te verlenen? Hoe weegt zijn recht op privacy op tegen het belang van het kind? Wat is het oordeel van de Hoge Raad?
Wat brengt dat met zich mee?

Wat speelde?
Lang geleden heeft Trudy gedurende korte tijd een relatie gehad met Hein. Ze is later getrouwd met John. Op het moment van
het huwelijk was Trudy zwanger van haar zoon Tom. Het staat vast dat John niet de biologische vader is van Tom. Jaren later wil
Tom graag opheldering over zijn afstamming. Tom vraagt aan Hein om mee te werken aan een DNA-onderzoek om duidelijkheid
te krijgen. Het is hem er niet om te doen om met Hein daarna contact te blijven zoeken of om een vader-zoonrelatie aan te gaan.
Eigenlijk weet hij al ruim veertig jaar dat Hein zijn vader is. Voor hem is het van groot belang om daarover zekerheid te verkrijgen.
Hein weigert echter om mee te werken aan een DNA-onderzoek. Hij voert aan dat hij al op leeftijd is en graag met rust gelaten
wil worden. De huidige situatie met het verzoek van Tom om DNA-materiaal af te staan ervaart hij als bijzonder stressvol. Zijn
recht op privacy weegt volgens hem zwaarder dan het belang van Tom om zekerheid te verkrijgen over zijn afstamming.

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
Het recht op informatie over de eigen afstamming is een fundamenteel recht. Dat is vastgelegd in artikel 8 van het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het recht op informatie en duidelijkheid over de afstamming is voor het kind
van belang voor het ontwikkelen van een eigen identiteit en persoonlijkheid. Dat belang wordt niet minder maar juist vaak
meer naarmate men ouder wordt.

Lees verder op de volgende pagina >
powered by

www.register-estate-planners.nl

Licent Academy

NIEUWSFLITS | PAGINA 2

JUNI 2022

Tegenover het belang van het kind staat het belang van de mogelijke ouder om een afstammingsrelatie verborgen te houden
en om niet tegen diens wil verplicht te worden om mee te werken aan een DNA-onderzoek. Zowel het recht van het kind om
duidelijkheid te verkrijgen over diens afstamming als het recht van de mogelijke ouder om niet tegen diens wil een DNAonderzoek te ondergaan, is gebaseerd op artikel 8 EVRM. In dit artikel is het recht op respect voor privé- en familieleven
vastgelegd. Bij botsing van deze rechten dient er een belangenafweging te worden gemaakt.

Hoe oordeelt de Hoge Raad?
De Hoge Raad heeft al eerder bepaald dat bij een belangenafweging het belang van het kind voorop staat (ECLI:NL:HR:1994:ZC1337). De betrekkelijk geringe inbreuk van een DNA-onderzoek op de lichamelijke integriteit van de mogelijke vader weegt
niet op tegen het zwaarder wegend belang van het kind om te weten wie zijn biologische ouder is. Slechts bij zeer uitzonderlijke
en zwaarwegende omstandigheden is dat anders. Dat is hier echter niet het geval. Hein wordt door de (Hoge Raad 11 maart
2022; ECLI:NL:HR:2022:349) verplicht om mee te werken aan een DNA-onderzoek.
Erfrechtelijk kan dit natuurlijk ook het een en ander meebrengen, zoals bijvoorbeeld dat het biologische kind recht heeft op het
wettelijk erfdeel. En het kind heeft voor de successierechten recht op de kindvrijstelling. Dit is voor de praktijk belangrijk mede
met het oog op de recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden (25 mei 2022; ECLI:NL:GHARL:2022:4050) waarbij werd
beslist dat als het kind niet door zijn biologische vader is erkend het voor de erfbelasting recht heeft op het vrijgestelde bedrag
zoals dat geldt voor kinderen en op het lage tarief.
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