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Strij d over vermeend vaderschap
Albertll kan nogjarengaan duren
4VRAGEN OVER
DELPHINE BOËL

Bijna heel België denkt dat
Delphine noël (as) de bui-
tenechtelijke dochtei is van
oud-koning Albert II. Toch
wil de rechter niet ingaan op
haar waag naar erkenning.

Wie is Delphine Boël?
De naam Delphine Boël klinkt in Bel-
giëvoorheteerst in t999, als een jour-
nalist het bestaan van een koninklijke
bastaarddochter onthult. Maanden-
langis de kunstenares, wier moeder
naareigen zeggen een langdurige af-
faire metAlbert had, voorpagina-
nieuws. In zijn kerstboodschap kort
daarna verwijst de koningomfloerst
naar zijn huwelijkscrisis, maar over
een dochterrept hij niet.

Boël zegt haarvermoedelijke ver-
wekkertot haart6de dagelijks te heb-
bengezien. Ookdaarna krijgt ze nog
brieven en cadeautjes. Maar na de me-
diaheisa verbreekt de koning al het
contact. Gekwetst zoekBoël de publi-
citeit op met provocatieve kunstwer-
ken vol Belgische vlaggen. In 2013
spant ze een rechtszaak aan om het
wettelijke vaderschap van ]acques
Boë1, de ex-man van haar moede! te
betwisten en het biologische vader-
schap van koningAlbert vast te stel-
len.

Pas afgelopen februari wordt de
zaak inhoudelijk behandeld. Aange-
zien uiteen dna-test is gebleken dat

facques Boël niet de biologischevader
is,verwachten velen dat Delphine Boël
gelijk krijgt. Maar de rechter houdt
vast aan hetwetteliike vaderschap van
]acques Boë1, waardoor haar waag
naar erkenning van het vaderschap
van Albert II ononwankelijk wordt.

llYaarom houdt de rechter vol dat
Jacques Boël de vader is, ook al
bewijst een dna-test het tegen-
deel?
De rechter baseert zich op het 'bezit
van staat', een concept uit het Belgi-
sche familierecht dat bepaalt dat ie-
mand die zich jarenlang als vader ge-
draagt, ook als wettelijke vader moet
worden beschouwd. Datis bedoeld
om 'de wede van de familie' te be-
schermen: een biologische vader kan
nietzomaarnajaren opduiken en een
rol in een bestaandgezin opeisen. En
een man die ontdek datzijn kindvan
een ander is, kan dat kind nietin de
steeklaten. Ookeen kind kan nietzo
maarafstand doenvan een man die
het jarenlang'papa' heeft genoemd.

Volgens de advocaten van Delphine
Boël heeftfacques Boël zich nietals
een vader gedragen, omdat hij ge-
scheiden leefde van Delphine en haar
moeder. Maartot haar 9de had Del-
phine ofÍicieel hetzelfde adres als

]acques en daarna vierde ze meer-
maals Kerstmis bij hem, of gingze
met hem opvakantie. Haarstudies
zijn door hem gefinancierd.

Kindercn hebben ook recht op
kennisvan hrrr aHamming: komt
dat hier niet in hetgedrang?
De laatste iaren heeft het Grondwette-

lijkHof van Bel-
gië kanttekenin-
gengeplaatstbij
hetbezitvan
staat. Het Hof
vindt dat de rech-
ters ook naar de
concrete omstan-

DelphineBoël dighedenmoe-
FotoReuters tenkijken.Als

eenkindbijvoor-
beeld een fantastische band heeft
met zijn biologische vader en op voet
van oorlogleeft metzijn wettelijke va-
der, kan dateen reden zijn om het
wettelijke vaderschap terug te
draaien.

In de zaak-Boël oordeelde het
Grondwettelijke Hof dat het recht op
kennis van de afstamming primeert
op het bezit van staat. In dat licht is
het oordeel van de rechter merkwaar-
idg. 'Het is alsof het Grondwettelijk
Hof alle deuren wagenwijd openzet
voorDelphine Boël,waama de recht-
bank die deur in haar gezicht dicht-
slaat', aldus FrederikSwennen, hoog-
leraar familierecht aan de Universi-
teitAntwerpen.

Hoe moet het nu ver&r?
Boël kondigdeaan in beroep tegaan
en blijft geloven in haar kansen. Aan-
gezien ook koningAlbert onverzette-
lijkis,tekentzich een langeprocedure-
slag af, desnoods totaan het Europees
Hof.'Het is de waag of de protagonis-
ten dan nog in leven zijn', zei Boëls ad-
vocaat Alain De f onge eerder.'Jacques
Boël is sz, Abert II is 82. Ik hoop dat we
niemand moeten opgraven.'
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