Jong en vader
Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure
informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten
als vader, de combinatie van ouderschap met je studies of werk en geldzaken, …
Wanneer er over tienerzwangerschap gesproken wordt, wordt er vaak automatisch éénzijdig
aan het zwangere meisje gedacht. De jongen wordt vaak, ten onrechte, vergeten.
Uit onze ervaring met jonge papa’s komt voornamelijk hun nood aan concrete en juiste
informatie naar voor. We hebben de vragen gebundeld en getracht ze van een correct antwoord
te voorzien. Het resultaat is deze brochure. Als je de tekst leest, komt er heel wat informatie op
je af. Als jonge vader zit je in een specifieke situatie die specifieke vragen met zich meebrengt.
Het is dan ook onmogelijk om een antwoord te vinden voor al jouw persoonlijke vragen in deze
brochure. Contacteer Fara gerust met de vragen waar je mee blijft zitten of surf naar de adressen
waar we op onze website naar
verwijzen.
Deze brochure wordt uitgegeven door Fara1. Heb je vragen of bedenkingen bij deze brochure,
aarzel dan niet om ons te contacteren.

Dit is Fara-uitgave van mei 2012, een herwerking van de cRZ-uitgave ‘Jong en Vader’, R.
Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. (Deze uitgave werd opnieuw herwerkt in 2015)
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Inleiding
Vader worden, wat nu?
Strikt genomen is het mogelijk dat jij als vader op het moment van de zwangerschap niet op de
hoogte bent van de zwangerschap.
Juridisch gezien is je zwangere (ex)vriendin niet verplicht jou op de hoogte te brengen. Indien jij
dagen, weken, maanden of zelfs jaren na datum te horen krijgt dat je (ex)-vriendin zwanger was,
ervaar je dit misschien zoals de meeste jongens als een shock. Jouw positie als papa van het
ongeboren kind werd volledig miskend.
Als reactie op dit nieuws kan je een heleboel verschillende emoties ervaren. Vaak zullen
kwaadheid en woede betreffende het geheim houden de bovenhand hebben. Indien het meisje
een abortus heeft ondergaan, kan deze eerste reactie van kwaadheid opgevolgd worden door
gevoelens van verdriet en droefheid. Deze gevoelens hebben onder meer te maken met het
beëindigen van de zwangerschap en het ontnemen van de kans om zelf na te denken of je vader
wilde worden.
Als je (ex)vriendin de zwangerschap en de geboorte van het kind heeft achtergehouden, sta je
voor de beslissing of je al dan niet een rol wil spelen in het leven van het kind, of je het kind wil
erkennen… Je staat nu voor de taak het hele gebeuren een plaats te geven in je leven. Hulp
inroepen is geen schande. Door een gesprek aan te gaan met een hulpverlener kan je de zaken
op een rijtje krijgen.

Je besluitvorming en de verschillende keuzes die je hebt
Je besluitvorming
Geconfronteerd worden met een zwangerschap is niet iets waar je lichtzinnig overheen kan
gaan. Op het eerste zicht denk je misschien dat je als 'vader' geen beslissingsproces te doorlopen
hebt. Maar ook voor jou als jongen zijn er enkele belangrijke beslissingen te nemen. Tijd maken
voor het zorgvuldig doorlopen van het beslissingsproces is niet overbodig. De beslissing zal
immers bepalend zijn voor je verdere toekomst.
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Het zwangere meisje kan je rol en je gevoelens erkennen en jou betrekken bij het
beslissingsproces rond het al dan niet behouden van de zwangerschap. Dit houdt in dat jullie
samen bespreken en beslissen of de zwangerschap al dan niet zal afgebroken worden. Hoe groot
jouw invloed en hoe groot jouw rol in dit proces is, ligt echter in haar handen. Wettelijk gezien
ligt de beslissing over het al dan niet afbreken van de zwangerschap niet bij jou als (tiener)vader.
Dit is eveneens het geval voor een volwassen vader. Dit impliceert dat een zwanger meisje tegen
jouw wil in de zwangerschap kan beëindigen. Dit impliceert eveneens dat een zwanger meisje
tegen jouw wil in kan beslissen om het kind te houden.
Jouw beslissingsproces situeert zich rond twee belangrijke vragen. Je moet enerzijds een
beslissing nemen rond het vaderschap (indien mogelijk) en anderzijds rond de relatie met het
meisje.


 Vraag 1: Wil je onafhankelijk van de uitkomst van de zwangerschap, nog een relatie
aangaan/verder zetten met het zwangere meisje?
Als het meisje de beslissing -al of niet in samenspraak met jou- neemt de zwangerschap te
beëindigen, draait jouw beslissingsproces rond het al dan niet verder zetten van de relatie.
Doordat de zwangerschap wordt afgebroken, is je beslissing rond 'vaderschap' niet van
toepassing. Het kan je goed doen een gesprek met een hulpverlener aan te gaan. Hier kan
je jouw gevoelens van kwaadheid, verdriet, opluchting, miskenning,... rond de relatie, de
zwangerschap of de abortus kwijt. Ook als zij beslist heeft de zwangerschap te behouden,
rijst de vraag of je al dan niet een relatie wil aangaan met het meisje. In dit geval zal je ook
de tweede vraag moeten beantwoorden.
Vraag 2: Indien het meisje kiest om het kind te houden, wil jij je vaderschap dan opnemen?
Zo ja, hoe ga je het vaderschap invullen? Je hebt de keuze uit vier verschillende
alternatieven.
Alternatief 1: je verbreekt de relatie met zowel de mama als het kind.
Dit kan een beslissing zijn van jou, van de moeder of van jullie beiden.
Alternatief 2: je verbreekt de relatie met de moeder maar je neemt je vaderschap op ten
opzichte van je kind.
De relatie met de moeder was niet zo serieus bedoeld of een toekomst samen zien jullie niet
meer zitten. Als vader sta je voor de taak een invulling te geven aan jouw vaderschap. Op
welke manier wil jij papa zijn voor je kind? Wat houdt dit in?
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Alternatief 3: je zet de relatie met de mama verder, maar de relatie met het kind
verbreek je.
Deze keuzemogelijkheid is natuurlijk sterk afhankelijk van de houding van de moeder en is
tamelijk onwaarschijnlijk.
Alternatief 4: je kiest voor een relatie met zowel mama als kind.
Net zoals bij alternatief 2, dien je als vader na te denken op welke manier je een papa wil zijn
voor je kind.

Samen beslissen ... de verschillende mogelijkheden overwegen
Als je betrokken wordt in het beslissingsproces rond het al dan niet behouden van de
zwangerschap, is het goed te weten welke keuzealternatieven er bestaan. De meeste jongeren
denken dat er slechts twee mogelijkheden zijn: het kind houden en zelf opvoeden of kiezen voor
abortus.
Wanneer je beslist om het kind zelf op te voeden kan je best samen gaan nadenken over hoe je
de geboorte kan voorbereiden: wanneer maken we het bekend? Hoe gaan we alles financieel
en praktisch regelen? Waar gaan we wonen? …?
Abortus is in België mogelijk tot 14 weken na de eerste dag van je laatste regels, dwz. 12 weken
na de bevruchting. Hiervoor ga je best naar een abortuscentrum. Een abortus kost niet veel
(ongeveer 3€) en kan anoniem gebeuren. Je kan steeds naar een centrum gaan voor meer
informatie. Het is niet omdat je een keer op gesprek gaat, dat je dan ook effectief de abortus
moet laten uitvoeren.
Je kan echter op verschillende manieren steun en hulp krijgen, waardoor er naast deze twee
mogelijkheden nog enkele tussenvormen gerealiseerd kunnen worden. Afhankelijk van jouw
situatie kan de hulp gezocht worden die het best bij jullie past. Voor meer informatie ga je best
te rade bij een Jongeren Advies Centrum (JAC) of bij het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
(CAW). De hulpverlening is er gratis en iedereen kan er terecht.
Even kort enkele tussenmogelijkheden op een rij: Je kan bijvoorbeeld adoptie in overweging
nemen. Dit kan via een erkende adoptiedienst. Adoptie wil zeggen dat het meisje de
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zwangerschap uitdraagt en van haar ouderlijke plichten en rechten afziet. Als je niet gehuwd
bent, hoef jij hier geen toestemming voor te geven.
Je kan ook kiezen voor pleegzorg, dit kan zowel voor het kind alleen als voor moeder en kind.
Pleegzorg impliceert dat het kind en/of de mama in huis worden genomen door een
pleegfamilie. Zij staan in voor de dagelijkse zorg en bieden onderdak. Belangrijk verschil met
adoptie is dat zij/jij niet afziet van je ouderlijke plichten en rechten. Jij blijft juridisch vader of
moeder van je kind.
Contact tussen ouders en kinderen wordt onderhouden, je gaat op bezoek, je kind komt een
weekend bij jou... Pleegzorg kan ook tijdelijk hulp bieden, bijvoorbeeld gedurende je studies
De gezinsondersteunende pleegzorg is een meer flexibele opvangvorm op maat van het gezin.
Deze plaatsingen (pleegzorg) zijn in principe van korte duur, het kind wordt gedurende een 3 à
6 maanden opgenomen in een pleeggezin (voor kinderen tot 12 jaar). Als het eventjes te moeilijk
wordt binnen het gezin kan je op deze vorm van pleegzorg beroep doen.
Als jullie samen een jong gezin vormen of het meisje is alleen met het kind en het wordt allemaal
wat teveel, kan je ook een beroep doen op Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
(CKG). Daar kan je elke dag van de week, 24 op 24 uur, terecht voor tijdelijke opvang,
opvoedingsondersteuning en begeleiding. Ze kunnen je gezin bij jouw thuis begeleiden, maar
je kan je kind ook tijdelijk in een leefgroep in het centrum onderbrengen. Zij kunnen
gedeeltelijke opvang regelen, bijvoorbeeld alleen overdag of 's nachts.
Zelfstandig begeleid wonen, is een mogelijkheid als je zelf (eventueel met je vriendin en je kind)
op eigen benen wil staan. Dit is een dienst die jou ondersteunt en begeleidt bij het alleen wonen.
Zij leren je/jullie wat er allemaal bij zelfstandig wonen komt kijken.
Het Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG) biedt hulp wanneer je bijvoorbeeld in conflict ligt
met je omgeving, wanneer de opvoeding van je kind erg moeilijk loopt... Het CIG biedt jou, je
partner en kind een beschermende opvang. Onder deskundige begeleiding wordt aan je
problemen gewerkt en word je geholpen ze aan te kunnen. Als je (ex-) vriend- in samen met je
kind in een CIG verblijft dan kan je ook als vader contact opnemen met het centrum. Afhankelijk
van je vragen zullen zij je trachten verder te helpen. Bijvoorbeeld contacten organiseren tussen
jou en je kind. Het CIG kan jullie ook helpen zonder dat je vriendin daar is opgenomen.
Voor meer informatie rond al deze mogelijkheden, kan je terecht bij Fara.
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Hoe vertel ik het thuis? En aan vrienden?
Op een bepaald moment sta je voor de taak je omgeving in te lichten over de zwangerschap van
je (ex)vriendin.
Misschien ben je bang voor de reacties, vooral de reacties van je ouders en schuif je het voor je
uit om ze op de hoogte te brengen.
Of je bent bang vrienden te verliezen door het nieuws van de zwangerschap. Je bent bang
uitgelachen of aan de kant geschoven te worden en stelt het daarom steeds weer uit om het
hen te vertellen.
Enkele tips
Bereid je voor op het gesprek; bedenk wat en hoe je het gaat zeggen. Hou de mededeling kort
en bondig. Draai niet teveel rond de pot, zeg waar de situatie op staat. Het kan helpen om eerst
iemand in te lichten die je vertrouwt. Naar wie stap je toe als je problemen hebt? Wie laat je
zeker niet in de steek? Bij wie voel je je goed? Het zal minder moeilijk zijn om eerst aan hem of
haar over de zwangerschap te vertellen. Misschien kan je vragen beschikbaar te zijn of zelfs
aanwezig te zijn als je je ouders of vrienden gaat inlichten. Op deze manier weet je dat er iemand
is die je opvangt en steunt. Heb je niemand in je buurt die deze rol kan opnemen, dan kan je
steeds terecht bij een hulpverlener. Je kan hiervoor binnen springen bij het centrum voor
leerlingenbegeleiding (CLB) in je school of bij een Jongeren adviescentrum (JAC) verbonden aan
een centrum algemeen welzijnswerk (CAW). Zij trachten je verder te helpen, het gesprek voor
te bereiden, steun te bieden,...
Sommige jongens zeggen het eerst aan één van beide ouders, om dan gesterkt naar de tweede
ouder toe te stappen. Soms brengt de eerst ingelichte ouder de andere ouder zelf op de hoogte.
Of misschien zijn je ouders wel uit elkaar, dan moet je vaak je ouders elk apart inlichten. Ouders
kunnen op verschillende manieren reageren:
 in shock: stil zijn
 verdriet hebben en wenen
 de situatie ontkennen
 rationeel blijven, koel en koud reageren
 agressief en/of kwaad zijn
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Stel je maar eens in hun plaats. Als je dat beseft, ga je beter begrijpen dat ze wat meer tijd nodig
hebben. Het is niet omdat ze zo reageren dat ze je niet willen helpen. Ze hebben wellicht enkele
dagen nodig om het nieuws te verwerken.
Het merendeel van de jonge vaders omschrijven deze fase als een moeilijke periode.
Doordat de meeste ouders aanvankelijk negatief reageren en tijd nodig hebben om aan het
nieuws te wennen, kan het zijn dat je op minder steun en hulp kan rekenen dan gehoopt.
Aanvaarden dat hun zoon vader wordt gebeurt soms pas nadat het kind geboren is of zelfs
helemaal niet.
Het kan natuurlijk ook zijn dat je ouders je dadelijk steunen en misschien wel blij zijn met het
nieuws.

Ik beslis vader te zijn, maar voel ik me dan papa?
Als je beslist hebt om een vader te zijn voor je kind hoeft dat niet te betekenen dat je je
onmiddellijk gaat verheugen op deze taak. Vaak zit je na het beslissingsproces nog in een
toestand van ongeloof en ontkenning.
Dit is ondermeer te wijten aan de afwezigheid van de lichamelijke en biologische realiteit van
de zwangerschap bij jou. Zwangere meisjes ervaren allerlei lichamelijke, psychische en
hormonale veranderingen, die het praktisch onmogelijk maken om de zwangerschap te
ontkennen (vb buik groeit). Doordat je als toekomstige tienervader je lichaam niet zo ziet of
voelt veranderen, kan je de realiteit van de zwangerschap langer voor je uitschuiven.
Sommige jonge vaders zien de komst van een kind als een bedreiging van hun eigen vrijheid.
Een kind brengt heel wat beperkingen met zich mee. De baby moet op regelmatige tijdstippen
eten, slapen en verschoond worden. Een kind dwingt je als ouder een structuur in te bouwen
die grenzen legt aan je sociale -en ontspanningsleven.
Anderen zijn bang dat alle aandacht nu naar het kind zal gaan. Een kind vraagt, zeker de eerste
maanden, veel aandacht. Het betekent dat je afscheid moet nemen van hoe het tot nu toe was
onder jullie tweetjes.
Tenslotte twijfelen een aantal jongens of ze de verantwoordelijkheid voor een kind wel kunnen
dragen. Tot op heden had je misschien slechts een beperkt aantal verantwoordelijkheden. Door
de zwangerschap groeit het besef dat je voldoende verantwoordelijk moet zijn om een kind te
kunnen opvoeden. Sommige jonge vaders twijfelen of ze dat wel kunnen of zijn niet bereid om
er zoveel voor te laten vallen.
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Het gevoel echt vader te zijn, komt bij de meeste jongens wanneer ze voor het eerst alleen zijn
met hun kind. De geboorte ervaren de meeste jongens als een roes, het overkomt hen, maar
het echte vadergevoel komt pas later. Het besef dat het kleine wezentje afhankelijk is van hen
wakkert bij de meeste jongens hun vadergevoel aan. Je hoeft je dus geen zorgen te maken als
je jezelf voor, tijdens of na de geboorte niet dadelijk vader voelt. Wanneer en met welke
intensiteit het vadergevoel ontstaat, is sterk afhankelijk van de mate waarin je betrokken mag
of kan zijn op je kind.

Jezelf voorbereiden op de geboorte
Samen met de mama van je kind
 Controlebezoeken bij huisarts, gynaecoloog en/of vroedvrouw: je volgt samen met de mama
en arts/vroedvrouw de groei van het kind op. De arts/vroedvrouw controleert of alles nog
normaal verloopt en kan je enorm veel informatie geven over de ontwikkeling. Je hoeft het
enkel te vragen. Hij is er ook om jullie gerust te stellen als er iets 'raars' zou gebeuren. Met
andere woorden, je kan met al je vragen bij de arts terecht. Gynaecologen zijn diegenen die
je al snel het geslacht van je kindje kunnen verklappen. De gynaecoloog zal dit enkel
meedelen als je dit zelf wil.
 Zwangerschapscursussen of prenatale lessen: je kan samen met je vriendin deelnemen aan
deze cursussen. Hier leer je ondermeer handige ademtechnieken die jullie tijdens de
bevalling kunnen gebruiken. Deze cursussen zijn niet echt medisch (daar heb je de
gynaecoloog of arts voor), maar ze helpen je wel goed voorbereid te zijn zowel tijdens de
zwangerschap als tijdens de bevalling. Op deze manier hebben ze een geruststellende
werking. Daarenboven is het een fijne activiteit om met zijn tweëen te doen.
 In een aantal ziekenhuizen organiseren ze een paar keer per jaar info-sessies. Het is een leuke
manier om kennis te maken met de kraamafdeling. Informeer of ze dit ook doen in het
ziekenhuis waar het meisje gaat bevallen, het loont de moeite.
 Kinesitherapie, zwangerschapszwemmen, zwangerschapsyoga... zijn allerlei initiatieven voor
het zwangere meisje. In een aantal van deze cursussen is de vader ook betrokken partij. Vraag
na of je aanwezig kan zijn.
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 Zwangerschapsboeken: naast de informatie over de ontwikkeling van de baby, vind je hier
ook informatie over het zwangere meisje. Door een zwangerschap zijn er heel wat
veranderingen in het lichaam van het meisje, allerlei hormonen swingen de pan uit. Dit uit
zich ook in het gedrag van het meisje. Ze kan plots heel emotioneel zijn, verdrietig, uitbundig,
kwaad... Ook haar zin in seks kan veranderen door deze wisselende hormonen. Deze boeken
geven je de nodige informatie en verklaringen om dit alles beter te begrijpen.

Zonder de mama
Het is mogelijk dat de mama van je kind, jou volledig uit haar leven en dat van haar kind wil
bannen. Het is vanzelfsprekend dat zij je dan ook, bij bovenstaande initiatieven, niet zal toelaten.
In deze situatie is het normaal dat je allerlei verschillende gevoelens ervaart. Kwaadheid en
verdriet hebben vaak de bovenhand, maar ook onmacht, ontgoocheling en verwarring komen
regelmatig voor.
Het is belangrijk met deze gevoelens om te gaan. Sommige jongens 'vluchten' in het extreem
uitoefenen van sport, studies of job. Voor een tijdje werkt dit wel, maar hoe hard je deze
gevoelens ook probeert te ontkennen of weg te duwen, vroeg of laat zijn ze er terug. Het is aan
te raden om met iemand te praten. Gezien de situatie zijn al deze gevoelens héél normaal en je
hoeft je er dan ook niet over te schamen. Je kan te rade gaan bij een JAC, CAW of CLB
hulpverlener, maar je kan ook aan een goede vriend je verhaal kwijt.
Als de mama van je kind jou niet toelaat aanwezig te zijn bij de bovenstaande initiatieven, dan
hoeft dit niet te betekenen dat je jezelf niet kan voorbereiden. Er zijn nog een aantal andere
mogelijkheden om je van op afstand voor te bereiden op de zwangerschap en de bevalling.
 Op de markt bestaan er tal van zwangerschapsboeken, ook voor mannen. Je kan van op
afstand volgen hoe je kind van week tot week groeit. Als je niet bereid bent een boek zelf te
kopen, kan je eens langslopen bij de plaatselijke bibliotheek. De meeste bibliotheken hebben
een heel gamma zwangerschapsboeken in hun bezit.
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 Internet is een onuitputtelijke bron van informatie. Je hebt enkele bekende
'zwangerschapswebsites' waar je heel wat informatie kunt terugvinden over zwangerschap,
groei, bevalling... maar ook over opvoeding, problemen en dergelijke. Daarnaast heb je
enkele sites waar je met andere jonge vaders of moeders contact kunt leggen en ervaringen
kunt uitwisselen. Er wordt te vaak gedacht dat iedereen nu toegang tot het internet heeft.
Heb je zelf thuis geen internet, kan je langs de bibliotheek gaan. In de meeste bibliotheken
heb je de mogelijkheid om gedurende bepaalde tijd gebruik te maken van internet. Informeer
eens bij de bibliotheek in jouw buurt.
Enkele websites:
www.fara.be
www.papaworden.be
www.facebook.com/farajongenouder
www.zappybaby.be
www.kindengezin.be
www.9maand.be
www.mamabaas.be
 Misschien is het voor jou een idee om een dagboekje bij te houden in deze periode van
wachten op de geboorte. Of je kiest een lied of cd dat je associeert met je kind en je
vaderschap of je koopt een troetelbeest voor in je kamer. Wie graag tekent, kan ook daarmee
iets doen. Het zijn dingen die je kan bewaren en die je later, als je kind je zou komen
opzoeken, kunnen helpen om over je gevoelens van nu te spreken.

Juridische vragen
Kennisgeving en aangifte van de geboorte
Kennisgeving en aangifte van de geboorte zijn twee verschillende handelingen. Vaak gooit men
met deze woorden naar je hoofd, 'als dingen die je moet doen'. In wat volgt leggen we uit wat
deze termen betekenen en wie dit al dan niet moet of kan doen.
Kennisgeving
Hier hoef je je als jonge vader geen zorgen over te maken. Kennisgeving van de geboorte wil
zeggen dat de arts, verantwoordelijke van kraamafdeling, vroedvrouw,... de plicht heeft om elke
geboorte mee te delen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.
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Aangifte
In België is het steeds verplicht een aangifte te doen van de geboorte van een kind. Zelfs bij
miskraam (vanaf 180 dagen zwangerschap) of bij doodgeboorte is men verplicht het kind aan te
geven.
Het aangeven van een kind kan door de vader, de moeder of door beide ouders samen gedaan
worden. Let wel op, indien je ongehuwd bent, dien je dit samen op te nemen, tenzij je je kind
reeds erkende voor de geboorte en de aangifte dient te gebeuren bij de ambtenaar van
burgerlijke stand van de geboorteplaats en dit binnen 15 werkdagen na de geboorte.
Voorbeeld 1
Als jij en je vriendin in Kampenhout wonen en je vriendin bevalt in een ziekenhuis te Leuven.
Dan dient de aangifte te gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand te Leuven.
Voorbeeld 2
Als je vriendin thuis bevalt te Kampenhout, dan moet de aangifte gebeuren bij de ambtenaar
van de burgerlijke stand te Kampenhout.
Voor de aangifte heb je nodig:
 identiteitskaarten van de aangevers
 medisch geboorteattest: dit document krijg je na de bevalling van de arts of vroedvrouw
 trouwboekje indien je gehuwd bent
 erkenningsakte indien je je kind erkende voor de geboorte

De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft je 3 of 4 geboortebewijzen mee. Zo'n bewijs heb
je nodig voor:
 het ziekenfonds
 het kinderbijslagfonds (voor aanvraag kraamgeld)
 de ambassade of het consulaat als je als ouder niet de Belgische nationaliteit draagt.
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Het vaststellen van je vaderschap
Anoniem bevallen is onmogelijk in België. Doordat de naam van de moeder vermeldt staat op
de geboorteakte, weet men steeds wie de moeder van het kind is. Haar moederschap ligt dus
wettelijk vast.
Voor de vader ligt dit anders. Als je als man wettelijk erkend wil worden als vader, dan dien je
het kind te erkennen.
Binnen het huwelijk
Stel dat jij en je partner een kindje verwachten, dan is op jullie de speciale term 'vermoeden van
vaderschap' van toepassing. Concreet betekent dit dat er juridisch vanuit gegaan wordt dat jij
de papa bent van het kind, net omdat jullie getrouwd zijn. Het kind dient dan geboren te worden
tijdens het huwelijk of 300 dagen na het einde van het huwelijk. Met andere woorden, als je
getrouwd bent dan hoef je niet via erkenning jouw vaderschapsband met het kind te laten
vaststellen.
Dit betekent echter niet dat je moet trouwen 'omdat' er een kindje op komst is. Wat je verder
met je relatie wil, beslis je best los van het ouderschap. Ben je eraan toe om samen te leven?
Wil je nog wat tijd?...
Als je overtuigd bent dat het kind geboren binnen het huwelijk toch niet van jou is, kan je het
vaderschap gaan betwisten. Alle middelen van recht kunnen ingeroepen worden om deze
betwisting te bewijzen. Jij zal dan moeten bewijzen dat het kind niet het jouwe is, bijvoorbeeld
via een DNA onderzoek.
Leeftijd?
Belangrijk om hierbij te weten is dat je pas kan trouwen als je meerderjarig bent (18 jaar of
ouder). Wens je toch onder deze leeftijdsgrens in het huwelijksbootje te treden, dan kan je naar
de jeugdrechtbank stappen. De jeugdrechtbank kan je de toelating geven te huwen. Op dat
moment ben je ontvoogd, wat wil zeggen dat je niet meer onder het ouderlijk gezag van je
ouders valt.
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Buiten het huwelijk
De meeste tienervaders bevinden zich door hun jonge leeftijd in deze situatie.
Als je als (jonge) vader je kind wil erkennen, dan kan dit enkel mits toestemming van de moeder.
Deze regelgeving wordt soms beoordeeld als discriminerend voor de vader. Ze geldt voor alle
vaders ongeacht hun leeftijd.
Waar?
Een erkenning kan gebeuren bij elke ambtenaar van de burgerlijke stand van om het even welke
gemeente in België. Je hoeft dus geen rekening te houden met waar je woont of waar je vriendin
zal/is bevallen. Het is daarenboven kosteloos.
Wanneer?
Je kan op verschillende momenten een kind erkennen. Zolang het kind minderjarig is, heb je de
toestemming van de moeder nodig. Als je kind de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt dan heb je
ook zijn/haar toestemming nodig.
 Voorerkenning: de erkenning gebeurt voor de geboorte. Je gaat samen met de mama van
het kind naar een gemeentehuis of notaris.
Je hebt nodig:
- Identiteitskaarten van zowel moeder als vader
- Medisch attest met vermoedelijke bevallingsdatum
Een voorerkenning is interessant omdat men dan als vader het kind na de geboorte alleen
kan gaan aangeven. Voorts kan men het kraamgeld reeds via de werkgever van de papa
aanvragen.
 Na de geboorte: je kan de erkenning dan laten samenvallen met de aangifte van de geboorte.
Je gaat samen met de moeder van je kind naar een gemeentehuis of notaris.
Je hebt nodig:
- Identiteitskaarten van zowel moeder als vader
- Recent afschrift van de geboorteakte
Leeftijd?
De wet legt geen beperking op inzake leeftijd. Je kan dus als minderjarige vader je kind zelf en
zelfstandig erkennen. Je hoeft met andere woorden geen toestemming te krijgen van je ouders.
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Wat als...
Op wat voorafgaand besproken is, kunnen er heel wat 'wat als...' vragen gesteld worden. In wat
volgt wordt er getracht kort in te gaan op de meest voorkomende vragen.
Wat als de moeder geen toestemming geeft, wat als je kind door iemand anders is erkend, wat
als jij weigert je kind te erkennen, wat als je weigert maar later van gedacht zou veranderen,
wat als je je kind voor het eerst ontmoet.
Het is steeds belangrijk om concrete en juiste informatie te verzamelen over wat je kan en wat
je moet doen, wat je rechten en wat je plichten zijn. Deze brochure helpt je op weg, maar kan
niet op elke situatie een antwoord formuleren. Voor meer gespecificeerde informatie, verwijzen
we je door naar specialisten binnen dit domein. Voor eerder eenvoudige algemene vragen kan
je terecht bij een juridische eerstelijnsbijstand. Voor meer ingewikkelde en concrete vragen roep
je best de hulp in van een advocaat. Indien je niet over voldoende geld beschikt, kan je beroep
doen op de juridische tweedelijnsbijstand. Dit is wat men vroeger de 'pro-deo' advocaat
noemde. Als je inkomen onder een bepaalde inkomensgrens valt kan je beroep doen op deze
(gedeeltelijk) kostenloze advocaten.
Voor meer informatie: www.advocaat.be, www.kinderrechtswinkel.be of het Justitiehuis in
jouw buurt.
 … de moeder geen toestemming geeft
Als de moeder geen toestemming geeft om je kind te erkennen, kan je de afstamming langs
vaderszijde bekomen via een gerechtelijk onderzoek naar het vaderschap. Je kan als jonge
(minderjarige) papa naar de vrederechter stappen om zo een procedure te laten starten. Het
is sterk aangewezen niet alleen, maar samen met een (pro-deo) advocaat naar de rechter te
stappen. De rechter zal de mama uitnodigen voor gesprek. Indien zij blijft weigeren of niet
op de uitnodiging ingaat, kan je een procedure starten bij een rechtbank eerste aanleg.
Via een genetisch onderzoek wordt onderzocht of jij de echte (genetische) vader bent van
het kind. De rechtbank zal jou dan als wettelijke vader erkennen, als uit onderzoek blijkt dat
jij de papa bent van het kind.
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Let op, de rechtbank kan de erkenning ook weigeren. Een weigering kan in drie situaties
voorkomen:
1. je aanvraag tot erkenning strookt niet met het belang voor het kind.
2. er wordt na onderzoek geen genetische band vastgesteld tussen jou en het kind.
Jij bent dus biologisch gezien niet de vader.
3. de zwangerschap is ontstaan na een verkrachting.
Prijskaartje
Het prijskaartje van de gerechtelijke vaststelling en procedures om de afstamming langs
vaderszijde te verkrijgen, kan heel hoog oplopen. Let wel, deze kosten zijn ten laste van
diegene die de aanvraag doet. Ook als je nog geen 18 jaar bent, ben jij diegene die opdraait
voor de kosten als jij de aanvraag doet.
Niet genoeg geld?
Als je zelf niet voldoende geld hebt, kan je via je pro-deo advocaat aan het bureau van
rechtsbijstand van de rechtbank van eerste aanleg rechtsbijstand vragen. De kosten worden
dan voorgeschoten door de staat.
In geval van procedure voor de rechtbank waar de moeder de vraag tot erkenning geweigerd
heeft, zullen de kosten op het einde vaak ten laste van de moeder komen. De vader die de
procedure gestart heeft en dus de kosten heeft voorgeschoten, kan ze dan terugvorderen
van de moeder.

 … je kind door iemand anders is erkend?
Stel, je vriendin wordt zwanger en jullie relatie springt af. Je ex-vriendin heeft een nieuwe
vriend, wanneer het kind geboren wordt, geeft zij de toestemming aan haar nieuwe vriend
om het kind te erkennen als het zijne. Op deze manier wordt hij de juridische vader van het
kind.
In deze situatie kan jij als biologische vader een procedure starten om de erkenning door de
nieuwe vriend te laten vernietigen. Daarna kan je een procedure starten om het kind zelf te
mogen erkennen.
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij een (pro-deo) advocaat (juridische
tweedelijnsbijstand).
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 … jij weigert je kind te erkennen?
Als je als biologische vader weigert je kind te erkennen, zal de moeder dus eerst een
procedure moeten starten van onderzoek naar het vaderschap. Hierbij zal de rechter, vaak
ook na eerst een DNA onderzoek te hebben laten uitvoeren, uiteindelijk in een vonnis neer
schrijven dat persoon x de vader is van kind y. Dit vonnis wordt dan overgeschreven in de
marge van de doopakte. Ook dit is een kostelijke procedure, waarvan de kosten uiteinde- lijk
meestal voor de mama zijn en die ook door haar moeten worden voorgeschoten, omdat de
zij de procedure gestart is. Als je vaderschap is vastgesteld kan de moeder nadien een
procedure starten om onderhoudsgeld te vragen. Dit zijn dus wel degelijk twee afzonderlijke
juridische procedures, de eerste voor de rechtbank van eerste aanleg, de tweede voor het
vredegerecht.
De mama van je kind kan eisen dat jij onderhoudsgeld (alimentatie) betaalt voor je kind. Ze
moet deze eis dan verwoorden aan de vrederechter. De rechter zal in zijn vonnis bepalen
hoeveel je per maand zal moeten betalen. Er wordt rekening gehouden met jouw bron van
inkomsten. Jij dient immers de alimentatie zelf te betalen, niet je ouders! Ook als je student
bent, zal de rechter van oordeel zijn dat jij een bijdrage kunt betalen. Studenten kunnen
immers door vakantiewerk of studentenjobs aan geld geraken. Als je gratis kost en inwoon
hebt bij je ouders, kan het zijn dat de rechter hier rekening mee houdt. Door gratis in te
wonen bij je ouders heb je geen kosten op dit gebied, zodat een rechter kan oordelen dat je
een groter bedrag van je inkomen kan besteden aan de opvoedingskost van je kind.
De redenering 'ik betaal voor mijn kind, dus ik heb het recht het te zien' gaat NIET op.
Omgangsrecht en betaling van onderhoudsgeld (alimentatie) zijn zaken die niets met elkaar
te maken hebben. Als jij onderhoudsgeld betaalt, dan kan je bij de jeugdrechtbank een
aanvraag tot omgangsrecht indienen. De jeugdrechter zal afhankelijk van jouw situatie een
uitspraak doen wanneer en hoeveel contact je mag hebben of opbouwen met je kind.
Je moet geen onderhoudsgeld betalen om naar de jeugdrechtbank te kunnen stappen. Jij kan
als papa het initiatief nemen om naar de jeugdrechtbank te stappen en om een
omgangsrecht te vragen, de mama kan dan bij de jeugdrechtbank een tegenvordering
inleiden tot het bekomen van onderhoudsgeld.
Er bestaat ook een zeer specifieke procedure waarbij de moeder aan de rechtbank kan
vragen om de vermoedelijke verwekker van het kind te veroordelen tot onderhoudsgeld. Het
vaderschap komt dan juridisch niet vast te staan, er zijn geen vaderlijke rechten en plichten,
behalve de plicht om onderhoudsgeld te betalen. Het kan wel zijn dat dit in sommige gevallen
een aangewezen procedure is. Vb. een jongen verwekt een kind, het kind wordt geboren
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maar op dat moment is de relatie al lang beëindigd. De jongen wil wel onderhoudsgeld
betalen maar ziet het vaderschap niet zitten, dan zou de moeder een beroep kunnen doen
op die procedure.

 … jij weigert, maar later van gedachten verandert?
Op het moment van de geboorte wou je niets met het kind te maken hebben, maar er is wat
tijd verstreken en je wenst op deze beslissing terug te komen. Het kan ook zijn dat je pas later
te weten bent gekomen dat je een kind hebt en je wil graag een band opbouwen.
Dit is niet altijd vanzelfsprekend. De mama van je kind is wellicht omringd door heel wat
mensen die misschien (gedeeltelijk) mee de zorg van je kind opnemen. Deze omgeving
(inclusief de moeder) zal vaak wat argwanend staan ten opzichte van een plots opduiken- de
papa. Deze gevoelens zijn meestal gegrond in de bezorgdheid naar het kind toe. Geef hen
tijd om te begrijpen dat jij nu wel contact wil en leg uit waarom.
- Eerst en vooral moet het vaststaan dat jij de vader bent van het kind. Als de moeder
haar toelating geeft, kan je het kind erkennen. Als de mama weigert dit te doen, dan
kan je de afstamming via gerechtelijke weg laten vaststellen (zie hierboven). Je hoeft
je kind niet te erkennen, maar dan ben je afhankelijk van de goede wil van de moeder
voor het regelen van de omgang met je kind. Wettelijk gezien heb je dan geen
rechten of plichten als vader. Het is trouwens zo dat de mama jou ook nog altijd
gedwongen kan laten erkennen (zie boven).
- Vervolgens moeten afspraken gemaakt worden over enerzijds een eventuele
omgangsregeling (hoe vaak zie je je kind) en anderzijds over welke som je zal betalen
als onderhoudsgeld voor je kind.
Als je er samen niet uit geraakt, dan kan de jeugdrechtbank ingeschakeld worden.
Voorafgaandelijk kan je ook een neutraal bemiddelaar inschakelen. Je kan hiervoor terecht
bij het CAW (intra familiale bemiddeling), hij poogt tot onderlinge afspraken te komen die
desnoods als document ter advies voor een rechter kunnen dienen, indien deze toch niet
nageleefd worden. De rechter kan, na alle partijen gehoord te hebben (eventueel ook na
sociaal onderzoek), een beslissing nemen (vonnis) over hoeveel alimentatie er moet betaald
worden en over de wijze en de mate van contact tussen jou en je kind. De rechter zal een
beslissing nemen in functie van het welzijn van het kind. Als één van jullie beiden niet akkoord
gaat met de beslissing van de rechter, kan je hiertegen in beroep gaan.
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Of het al dan niet aangewezen is om tegen zo'n beslissing in te gaan is sterk
situatieafhankelijk. Of het in jouw geval aangewezen is, kan je best navragen bij een (prodeo) advocaat.
De inschakeling van de jeugdrechtbank is niet verplicht. Soms is de band tussen jou en de
mama goed genoeg om onderling afspraken te maken. Tracht wel zeer specifieke en concrete
afspraken te maken, dit om misverstanden en conflicten zoveel mogelijk te vermijden. Jullie
kunnen de hulp inroepen van een CAW, waar juristen werkzaam zijn die je (bijna) gratis zullen
verder helpen. Juristen raden aan om deze onderlinge afspraken toch officieel te laten
vastleggen in een vonnis. Je kan hiervoor terecht op de griffie van de jeugdrechtbank, die je
verder zal helpen. Het is de enige manier om iemand die zijn afspraken niet nakomt
(bijvoorbeeld, niet meegeven van kind op afgesproken moment, niet betalen van
afgesproken onderhoudsgeld...) te dwingen zijn afspraken na te komen. Als je als vader je
kind niet meekrijgt op bezoek, kan je bij de politie enkel klacht neerleggen als je een vonnis
hebt. Je kan het onderhoudsgeld ook enkel fiscaal in mindering brengen als het in een vonnis
vastgelegd is.
 Bij later contact …
Indien je later contact hebt met je kind is het belangrijk te beseffen dat je kind (en de moeder)
daar niet zomaar blij om zal zijn. Je mag niet verwachten dat je kind je dadelijk als papa zal
behandelen. Je bent een vreemde voor hem. Jullie contact zal moeten opgebouwd worden,
op het tempo van het kind (niet van jou!). Jij moet je kind leren kennen, maar je kind moet
ook de tijd krijgen om jou te leren kennen.
Het is aangewezen de eerste contacten tussen papa en kind te organiseren in een voor het
kind veilig milieu. Indien er na verloop van tijd contact is opgebouwd of hersteld, kan je als
vader samen in overleg met de moeder of via de jeugdrechtbank een verdere
omgangsregeling (laten) vast leggen.
Ideaal gesproken, zouden er contacten georganiseerd kunnen worden in het
thuismilieu van het kind. Op deze manier wordt je als vader geïntroduceerd in een voor het
kind bekend en vertrouwd milieu. Bij onderlinge spanningen of ruzies met de moeder is dit
echter niet mogelijk of wenselijk.
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Een andere mogelijkheid is bezoeken te organiseren in een neutraal maar bekende omgeving
voor het kind. Eventueel kan gedacht worden aan het huis bij grootouders, familie, ... die dan
tevens als steunfiguren kunnen fungeren voor het kind. Dit is slechts mogelijk indien er een
goede verstandhouding is tussen 'steun'-milieu en papa, maar ook tussen het 'steun'-milieu
en mama. Door allerlei omstandigheden is dit niet altijd mogelijk.
De centra voor integrale gezinszorg bieden de mogelijkheid aan jonge papa's om op bezoek
te komen in hun centra, indien het meisje met het kind daar verblijft of door het CIG wordt
begeleid. Ze krijgen de nodige hulp en begeleiding om contact met hun kind op te bouwen.
CIG’s organiseren contacten tussen vader en kind, ook indien de relatie tussen tienervader
en tienermoeder heel moeilijk ligt. Het voordeel is dat je op deze manier onder begeleiding
contact kunt opbouwen met je kind.
Als het contact tussen de ouders uitermate conflictueus is of er is geen neutraal 'steun'milieu
waar de contacten georganiseerd kunnen worden, kan men bezoeken laten organiseren door
een bezoekruimte. Dit is een dienst binnen een CAW die in situaties waar ouders niet meer
overeenkomen, contacten onder toezicht organiseren tussen kinderen en de ouder met het
bezoekrecht. Zij bieden een neutrale ruimte waar ouder en kind elkaar onder toezicht, los
van alle conflicten, kunnen ontmoeten. Ze gaan contactherstellend of opbouwend te werk.
Op termijn zoeken zij naar mogelijke alternatieven om eventueel buiten de bezoekruimte
contacten te organiseren. Een rechter kan de ouders doorsturen naar een bezoekruimte. Of
als beide ouders akkoord zijn om de omgangsregeling via de bezoekruimte te organiseren
kunnen ze zelf, na schriftelijk akkoord, contact opnemen met een bezoekruimte.
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Gevolgen van het vaderschap
Gevolgen voor je kind
Je kind erkennen heeft enkele belangrijke gevolgen.
 Erfrecht
Als je de juridische vader bent van je kind, dan wordt dit kind lid van jouw familie. Het kind
kan hierdoor zowel van jou als van jouw familie erven. Als jij als vader komt te overlijden,
dan zal je kind, wat men noemt, een erfgenaam in eerste lijn zijn.
 Naamgeving
Ouders hebben meerdere keuzemogelijkheden: naam van één van de ouders of een
combinatie van beide namen.
Als je als vader het kind niet voor de geboorte of bij aangifte erkent, dan krijgt het kind
automatisch de naam van moeder, je kan alsnog bij een latere erkenning het kind op jouw
naam laten zetten. In dit geval moet je de toestemming hebben van de mama. Je legt dan
samen met de moeder een verklaring af bij ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze verklaring moet wel binnen de 12 maanden na de erkenning gebeuren.
 Nationaliteit
Een kind dat geboren wordt op Belgisch grondgebied krijgt de Belgische nationaliteit. Als je
als vader een andere nationaliteit hebt dan kan afhankelijk van welke nationaliteit je hebt je
kind eventueel een dubbele nationaliteit dragen. Heel de nationaliteitswetgeving is een heel
moeilijke en ingewikkelde materie en is steeds anders bij verschillende nationaliteiten. Wil
je hier meer informatie over, dan kan je contact opnemen met een juridische dienst
(eerstelijns of tweedelijns) of een jurist binnen een CAW. Deze personen zullen je trachten
verder te helpen of je eventueel doorverwijzen naar de juiste persoon/dienst.
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Ouderlijke plicht
In dit onderdeel wordt er algemeen besproken wat er onder ouderlijke plicht wordt begrepen.
Met name de onderhoudsplicht, plicht tot vergoeding van schade na onrechtmatige daad, plicht
tot eerbied voor het kind.
 Plicht tot levensonderhoud, opvoeding en opleiding: Onderhoudsplicht
Deze plicht omvat 5 facetten:
- zorgen voor huisvesting
- verschaffen van levensonderhoud
- toezicht uitoefenen
- verstrekken van een opvoeding
- een opleiding bezorgen
Je bent onderhoudsplichtig tot je kind 18 jaar is of langer indien hij of zij op deze leeftijd aan
een eerste opleiding bezig is. Maximaal kan je tot het kind 25 jaar is onderhoudsplichtig zijn.
Als je zelf nog minderjarig bent of je eerste opleiding nog niet voltooid hebt, dan zijn jouw
ouders nog onderhoudsplichtig voor jou, en jij bent zelf onderhoudsplichtig voor je eigen
kind.
Wanneer je geen relatie meer hebt met de mama, kan zij, als het kind bij haar woont,
alimentatie of onderhoudsgeld aanvragen. Alimentatie is een vergoeding van de ene ouder
aan de andere, ten behoeve van het kind. Alimentatie dient om bij te dragen aan het
levensonderhoud, huisvesting, kledij, school, ... Het algemene principe is dat de rechtbank
de alimentatie toekent aan de ouder bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft en die in
hoofdzaak de kosten voor het levensonderhoud draagt. De andere ouder wordt veroordeeld
tot betaling van alimentatie. De betaling van alimentatie kan afgetrokken worden bij de
belastingen (fiscaal aftrekbaar). Als je een oproeping krijgt om te verschijnen voor het
vredegerecht of voor de jeugdrechtbank is het zeer belangrijk deze brief goed te lezen. Je
gaat er best mee naar een juridische eerstelijnsbijstand (adressen achteraan). Daar kan men
je ook vertellen of je al dan niet recht hebt op een pro-deo advocaat en wat je hiervoor moet
doen.
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 Plicht tot vergoeding van de schade veroorzaakt door onrechtmatige daad van het kind
Als ouder ben je verantwoordelijk voor de goede opvoeding van je kind. Je moet er dus voor
zorgen dat je kinderen geen dingen uitspoken die ze niet mogen doen. Als je kind wel iets
uitspookt dat hij/zij niet mag doen (onrechtmatige daad) dan word jij als ouder aansprakelijk
gesteld tegenover derden, voor de schade die je kind veroorzaakt heeft. Dit is een heel
ingewikkelde materie, waar hier niet verder op ingegaan wordt. Voor meer info kan je terecht
bij juridische eerstelijnsbijstand.
 Plicht tot eerbied voor het kind
Net zoals kinderen eerbied moeten hebben voor hun ouders, moeten ouders eerbied hebben voor hun kinderen. Dit is een plicht die levenslang van toepassing is, die dus niet eindigt
op het moment dat je kind 18 jaar wordt.

Ouderlijke rechten
In dit onderdeel wordt er algemeen besproken wat er onder ouderlijke rechten wordt begrepen.
Met name het ouderlijk gezag en wat dit ouderlijk gezag dan juist inhoudt.
Ouderlijk gezag
Als je als minderjarige vader je kind hebt erkend, dan oefen jij ook het ouderlijk gezag uit over
je kind. Zelf sta je onder het ouderlijk gezag van je ouders, behalve wanneer je ont- voogd bent
(bv. wanneer je getrouwd bent).
Ook als je niet (meer) samenwoont met de moeder, behoud je in principe het ouderlijk gezag
over je kind. Beperkingen van het ouderlijk gezag kunnen enkel opgelegd worden door een
rechtbank. De rechtbank beslist dan welke ouderlijke rechten de ouders samen dan wel
afzonderlijk uitoefenen. De rechter kan ook uitspraak doen indien één ouder het niet eens is
met de beslissing van de andere ouder. De rechter kan bij verschillende situ- aties één ouder uit
zijn ouderlijke rechten ontheffen. Hij zal dit beschrijven in een officieel document, vonnis
genaamd.
Het ouderlijk gezag is, kort samengevat, een geheel van bevoegdheden die een ouder kan laten
gelden ten aanzien van zijn kinderen.
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Je hebt het recht:
 Persoonlijk contact te onderhouden met je kind
Als jij en de mama uit elkaar zijn, spreekt men in juridische termen niet meer over recht op
persoonlijk contact maar dan noemt men dit 'omgangsrecht'. Dit betekent dat je moet
afspreken hoe vaak, wanneer en op welke manier je dit recht zal uitoefenen. Als je met de
moeder niet tot een akkoord kunt komen, dan moet je de hulp van de jeugdrechtbank
inroepen.
 Gezag uit te oefenen over je kind
Dit wil zeggen dat je het recht hebt, je kind bij jou te hebben en toe te zien op de dagelijkse
opvoeding van het kind. Dagelijkse opvoeding wil ondermeer zeggen dat je het recht hebt
toezicht te houden op de lectuur die je kind leest, de keuze van vrienden... Daarnaast heb je
ook het recht beslissingen te nemen over zijn taal, school, onderwijstype, lidmaatschap in
bepaalde organisaties...
 De goederen van je kind te beheren en je kind te vertegenwoordigen
Je hebt als ouder recht om de bezittingen en het geld van je kind te beheren. Omdat het kind
minderjarig is, kan jij als ouder in naam van je kind handelen. Dit geldt niet altijd. Voor
sommige beslissingen heb je zelfs de toestemming van een vrederechter nodig. Let wel: de
goederen en bezittingen blijven eigendom van je kind. Ze worden niet van jou omdat jij het
ouderlijk gezag hebt over je kind. Het is zelfs zo dat je als ouder na afloop van het ouderlijk
gezag (bijvoorbeeld wanneer je kind 18 jaar wordt) je op het matje kunt geroepen worden
over dit beheer. Je zal moeten verantwoorden wat je met het geld en de bezittingen hebt
gedaan. Als zou blijken dat je bezittingen of geldsommen hebt vervreemd of je hebt toegeëigend dan zal jij dit moeten terugbetalen aan je kind.
 Toezicht uit te oefenen op de opvoeding
Als jij en de moeder van het kind uit elkaar zijn en het kind verblijft bij de moeder, dan kan je
bovenstaande rechten in praktijk misschien minder uitvoeren. Daarom heeft de wet het
recht van toezicht op de opvoeding ingevoerd. Op deze manier heb je als uithuiswonende
papa het recht toezicht te houden op de opvoeding die je kind krijgt èn je hebt het recht
toezicht te houden op de manier waar- op de andere ouder het kind opvoedt en zijn
goederen beheert. Om dit op een goede en correcte manier in het oog te houden, heb je het
recht informatie over de opvoeding (en beheer van de goederen) op te vragen bij de andere
ouder, maar ook bij derden (vb schooldirecteur, arts, banken...).
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Dit betekent dat derden die in aanraking komen met het kind informatie moeten doorgeven
aan jou. Dit geldt niet voor beroepen die beschermd zijn met het beroepsgeheim.
 Vruchtgenot te hebben van de goederen van de minderjarige
De ouders hebben het recht de goederen van hun kinderen te gebruiken, alsook de
interesten van de gelden van de kinderen. De goederen en de gelden zelf blijven bezit van de
kinderen. Als ouder kan je ze dus niet weggeven of kan je ze ook niet toe-eigenen aan jezelf.
De wet heeft dit recht van vruchtgebruik aan ouders toegekend omdat het enerzijds een
beetje tegemoet komt aan de kosten van onderhoud en opvoeding van het kind. Anderzijds
wil de wetgever vermijden dat kinderen na het ouderlijk gezag ingewikkelde en pijnlijke
rekeningen gaan maken ter verantwoording van hun ouders.
Als de ouders niet samenleven en beide ouders hebben ouderlijk gezag over hun kind, dan
dienen de ouders een regeling te treffen omtrent de verblijfsregeling van het kind.
Er zijn verschillende mogelijkheden, de twee bekendste zijn:
- bi-locatie: het kind verblijft de ene week bij de mama en de andere week bij de papa.
- één hoofdverblijfplaats: het kind verblijft één weekend op twee weekends en de helft
van de vakantieperiodes bij de andere ouder.
Deze afspraken kunnen onderling tussen de ouders gemaakt worden. In dit geval hangt de goede
naleving en uitvoering van de verblijfsregeling af van elkaars goede wil. Onderlinge afspraken
kunnen niet afgedwongen worden! Juristen raden aan onderlinge afspraken neer te laten
schrijven in een vonnis door een rechter. Op deze manier heb je een rechtsgeldig document,
waar zowel jij als je ex-partner je aan moet houden.
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Diploma, geld en werk
Opleiding en werk
School: de leerplicht
In België zijn ouders verplicht hun kinderen te laten leren tot het kind 18 jaar is. Ook als je papa
gaat worden of jonge vader bent, blijft de leerplicht gelden. Je afwezigheid op school is alleen
gewettigd mits voorlegging van een doktersvoorschrift.
Met andere woorden: als de bevalling op een schooldag doorgaat, moet je volgens de wet in de
klas zitten. Als je graag bij de bevalling aanwezig bent, is het aan te raden dit op voor- hand te
bespreken met een vertrouwensleerkracht of CLB medewerker. Samen met jou kunnen zij
eventueel tot onderlinge afspraken komen met de school(directie). Voorts heb je als
schoolplichtige geen recht op vaderschapsverlof.
Als je school loopt en je wordt geconfronteerd met een zwangerschap, doe je er goed aan eens
te gaan praten met een CLB medewerker. De meeste jongens zitten op zo'n moment met heel
wat vragen. De CLB medewerker kan samen met jou een antwoord trachten te vinden op elk
van deze vragen.
Combinatie werken en schoolgaan
Minderjarige jongeren, die het niet langer zien zitten om 5 dagen op 7 op de schoolbanken te
slijten, kunnen deeltijds onderwijs, leertijd of deeltijdse vorming volgen. Deze opleidingsvormen
bieden de mogelijkheid om schoolgaan en werken te combineren.
Leertijd is wat vroeger bekend stond als 'het leercontract'. Je volgt 1 dag per week les en 4 dagen
per week leer je een vak. In deze vorm van onderwijs is men verplicht een contract te hebben
met een werkgever. De beroepsmogelijkheden die je hier kunt volgen zijn erop gericht om later
als zelfstandige aan de slag te gaan. Je kan dit volgen in een CDO, CDV of bij SYNTRA.
Deeltijdse vormingscentra (CDV), zijn centra waar je 2 dagen les volgt en de overige 3 dagen kan
je gaan werken. De manier van lesgeven en de aanpak van de centra komt minder schools over.
Het CLB kan je ook verwijzen naar een alternatief onderwijsproject (brugproject, POT,
voortraject) als tussenoplossing tot je terugkeer naar school of je zoektocht naar werk.
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Werken
Vaderschapsverlof
Elke kersverse vader heeft recht op 10 dagen vaderschapsverlof die hij moet opnemen binnen
de 4 maanden na de bevalling. Dit geldt echter enkel voor gehuwde en samenwonende vaders.
Drie dagen zijn volledig uitbetaald door de werkgever (klein verlet) en 7 dagen worden door het
ziekenfonds vergoed aan 82 % van zijn loon. Dit geldt enkel voor werknemers en niet voor
werklozen.
De vader dient schriftelijk een aanvraag voor vaderschapsverlof in bij het ziekenfonds met een
kopie van de geboorteakte. Het ziekenfonds stuurt hem dan een formulier dat de werkgever
moet invullen. De vader bezorgt dit ingevulde formulier terug aan het ziekenfonds binnen de 30
dagen na de bevalling. Op basis daarvan krijgt hij 7 dagen uitbetaald.
Of je al dan niet recht hebt op vaderschapsverlof is enerzijds afhankelijk van het type
opleidingsvorm dat je kiest en anderzijds van het contract dat je aangaat met je werkgever.
Vraag dit na binnen het opleidingscentrum of bij het CLB.
Een vader die nog naar schoolgaat, heeft geen recht op vaderschapsverlof.

Financiële aangelegenheden
Kinderbijslag
Wat?
De kinderbijslag is een maandelijkse som die door een kinderbijslagfonds wordt uitbetaald. Het
kan aangevraagd worden voor elk kind dat ten laste is. Het bedrag loopt op van het eerste tot
het derde kind.
Je ontvangt kinderbijslag tot het kind 18 jaar is, te verlengen tot 25 jaar als de eerste studie nog
niet is afgewerkt.
In een aantal gevallen (langdurig werkloos, laag inkomen...) heb je recht op een extra toeslag
bovenop de kinderbijslag. Vraag na of jij hier recht op hebt bij Famifed.
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Wie vraagt de kinderbijslag aan?
De 'rechthebbende' vraagt de kinderbijslag aan. Dit is de persoon die het recht op de
kinderbijslag opent. De rechthebbende moet een band hebben met het kind voor wie hij
kinderbijslag vraagt.
De aanvraag gebeurt meestal door de vader, maar kan dus evengoed door de moeder gedaan
worden. Andere personen, zoals grootouders, kunnen de kinderbijslag ook aanvragen ALS ze
effectief deel uitmaken van het gezin waartoe het kind behoort. Een uitzondering hierop zijn de
broers of zussen van de mama. Zij kunnen de aanvraag doen en reeds een andere woonplaats
hebben.
Bij de uitbetaling van het kinderbijslag wordt er steeds gekeken naar het aantal kinderen die in
het gezin wonen waar het kind woont. Dit is belangrijk omdat het kindergeld stijgt van het eerste
tot het derde kind.
Ter verduidelijking
Joris (19 jaar) en Ann (17 jaar) hebben samen een dochter Laure. Joris is bij zijn ouders blijven
wonen en Ann woont samen met haar dochtertje bij haar ouders. Ann's jongere zus woont ook
nog thuis. Joris, die als metser werkt, heeft via zijn werkgever het recht op kinderbijslag geopend.
Doordat er in het gezin waar Joris' dochtertje woont, nog twee andere kinderen zijn namelijk Ann
zelf en haar zus, wordt Laure als derde kind in lijn uitbetaald.
In dit voorbeeld zou het de kinderbijslag evengoed door de ouders van Ann geopend kunnen
worden, zij wonen, in het zelfde gezin als Laure. Ook in dat geval zal Laure als derde kind in lijn
worden uitbetaald.
De rechthebbende moet een werknemer zijn of daarmee gelijkgesteld (langdurig ziekte,
invalide, werkloze...). Als de rechthebbende zelfstandige is, betaalt de kas waarbij deze
aangesloten is de kinderbijslag. Dit bedrag is momenteel lager dan wanneer men kinderbijslag
aanvraagt via een loontrekkende.
De rechthebbende (eventueel de vader) vraagt de kinderbijslag aan MAAR het geld wordt
dadelijk op de rekening van de persoon die het kind opvoedt gestort (meestal de moeder)!
Waar en hoe vraag je de kinderbijslag aan?
De aanvraag dient door de rechthebbende rechtstreeks te gebeuren bij het kinderbijslagfonds
waarbij de (laatste) werkgever van de rechthebbende is aangesloten. Door middel van een
aanvraagformulier model AA, te verkrijgen bij de werkgever, het kinderbijslagfonds of via de
website www.vlaanderen/famifed.be
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 Kinderbijslag voor je kind
Als er verschillende mensen in aanmerking komen als rechthebbende, dan bestaat er een
voorrangsronde tussen deze personen.
Als je kind jouw naam draagt, dan kan jij als vader het recht op kinderbijslag openen.
- Je werkt: het kindergeld kan je aanvragen via je werkgever
- Je combineert werk en studies (deeltijds onderwijs...) en je hebt een volwaardig contract
met je werkgever, met andere woorden je betaalt een RSZ bijdrage, dan kan je bij
kinderbijslagfonds van deze werkgever de aanvraag doen.
- Je bent werkloos: het kindergeld kan aangevraagd worden bij Famifed of via het
kinderbijslagfonds van je laatste werkgever.
Als je kind de naam van de moeder draagt
- De moeder werkt: kinderbijslag moet aangevraagd worden bij kinderbijslagfonds van haar
werkgever.
- De moeder werkt niet: een studerende moeder of vader kan enkel recht op kinderbijslag
openen indien er geen enkele andere persoon dit kan aanvragen. Men spreekt dan van
subsidiair recht. Alvorens dit te doen, zal men nagaan of de oudste grootouder binnen het
gezin van het kind de aanvraag kan doen. In deze situatie krijgt deze persoon steeds
voorrang. Op deze manier wordt het kind de volgende in lijn, wat meer kinderbijslag
betekent.
Als je voor je kind geen enkele Belgische, buitenlandse of internationale regeling voor
kinderbijslag kunt krijgen, dan kan je gewaarborgde gezinsbijslag aanvragen. Sta je er
financieel niet goed voor, je stempelt niet, je hebt geen leefloon, geen inkomen, dan kan je
trachten in aanmerking te komen voor de gewaarborgde gezinsbijslag (meer info op
www.Famifed.be).
 Kinderbijslag voor jezelf
Je ouders krijgen tot je 18 (max. 25) jaar kindergeld voor jou. Je kan zelf je kindergeld
ontvangen als je:
- tenminste 16 jaar bent en officieel alleen woont (apart domicilieadres): je bent je nieuwe
adres gaan aangeven bij het gemeentehuis. Daar krijg je een attest van je adreswijziging.
Dit attest dien je op te sturen naar het kinderbijslagfonds.
- Of je hebt zelf al een kindje voor wie je kinderbijslag ontvangt.
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Alle vragen rond kinderbijslag kan je stellen bij Famifed: www.vlaanderen/famifed.be
Ouderschapsverlof
Als werkende ouder heb je het recht om je loopbaan te onderbreken om voor de opvoeding van
je kind te zorgen. Totdat je kind 12 jaar wordt, heb je in principe recht op vier maanden voltijds,
acht maanden deeltijds ouderschapsverlof of 20 maanden 1/5de vermindering van je
arbeidsprestaties. Let wel, de richtlijnen voor ouderschapsverlof verschillen per sector.
Je krijgt een uitkering van de RVA (www.rva.be). Daarnaast kan je een aanmoedigingspremie
aanvragen bij de Vlaamse Gemeenschap (tel. 1700 of www.werk.be).
Vanaf je schriftelijke aanvraag tot twee maanden na het beëindigen van het verlof ben je
beschermd tegen ontslag (zie boven).

Kraamgeld of geboortepremie
Wat?
Kraamgeld is een geldelijke bijdrage die je voor elk kind éénmalig mag aanvragen vanaf de 6de
maand van de zwangerschap. De premie is bedoeld om de kosten van de bevalling te helpen
dragen. De premie wordt ten vroegste 2 maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum
uitbetaald.
Wie en hoe aanvragen?
Via de werkgever wordt kraamgeld aangevraagd bij dezelfde instantie als voor de kinderbijslag.
Men moet een medisch attest met de vermoedelijke bevallingsdatum binnenbrengen bij de
werkgever. Meestal brengt de vader dit bij zijn werkgever binnen, maar dit hoeft niet.
Iedereen die werkt voor een werkgever, kan kraamgeld aanvragen. Vraag je na de aangifte de
premie aan, dan heb je een geboortebewijs nodig. Dit is het papier dat je bij aangifte van de
geboorte gekregen hebt in het gemeentehuis.
Wat als je niet werkt?
Ben je werkloos dan moet je de premie aanvragen bij je laatste werkgever. Als jij nog studeert
en de toekomstige moeder werkt, dan kan zij dit aanvragen via haar werkgever. Wanneer jullie
beide nog studeren, dan kan de premie aangevraagd worden via kinderbijslagfonds van de
werkgever van de grootvader van het kind (vader van het meisje).
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Soms wordt er ook een aanvullende geboortepremie uitbetaald door het ziekenfonds of
gemeentebestuur. Deze aanvulling geldt niet voor iedereen en bestaat niet in elk ziekenfonds
of gemeente. Informeer hierover bij je gemeente en/of ziekenfonds.

Leefloon
Als je niet genoeg geld hebt om van te leven dan kan je via het OCMW beroep doen op je recht
op maatschappelijke integratie. Of je in aanmerking komt, is afhankelijk van strikte
voorwaarden. Er wordt onder andere rekening gehouden met jouw bestaansmiddelen, met die
van je eventuele partner en met die van de ouders als je bij hen inwoont. Daarnaast:
 mag je geen andere uitkering ontvangen (voorbeeld werkloosheidsuitkering, als je
werkloosheidsuitkering onder een bepaalde grens valt kan je eventueel een bijpas van het
OCMW vragen)
 moet je in België wonen
 moet je Belg zijn of een geldige verblijfsvergunning hebben
 bereid zijn tot werken of hiervan vrijgesteld zijn om gezondheids- of billijkheidsredenen (vb.
studenten)
In principe kom je pas in aanmerking als je meerderjarig bent. Als je jonger bent dan 18 jaar dan
kan je hier toch een beroep op doen als je:
 getrouwd bent of
 ontvoogd bent of
 kinderen ten laste hebt
Als je jonger bent dan 25 jaar, dan zal het recht tot maatschappelijke integratie betekenen dat
je via het OCMW
 ofwel een tewerkstelling krijgt binnen de 3 maanden na de aanvraag
 ofwel een geïndividualiseerd project krijgt voor maatschappelijke integratie dat leidt tot een
tewerkstelling
 In afwachting van deze tewerkstelling heb je recht op een leefloon.
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Wat zijn de eerste kosten die een baby met zich meebrengt?
Het ligt niet binnen ons betoog om een exact prijskaartje op een kind vast te pinnen, wel wordt,
in wat volgt, op een rij gezet aan welke kosten je je mag verwachten.
 Zwangerschap
Tijdens de zwangerschap is het aangewezen dat het meisje regelmatig naar de huisarts of
gynaecoloog gaat voor een onderzoek. De kosten van dit doktersbezoek worden deels
terugbetaald door je ziekenfonds, maar je zal steeds zelf een opleg moeten betalen.
 Bevalling
Als het meisje kiest om in het ziekenhuis te bevallen, dan moet er betaald worden voor de huur
van de kamer en voor de bevallingskosten.
Eens het kindje er is, komen naaste familie en vrienden een bezoekje brengen in het ziekenhuis.
Het is niet ongewoon dat je voor deze mensen een glaasje hebt klaarstaan. Ook het uitdelen van
doopsuiker en het rondsturen van geboortekaartjes behoort tot onze cultuur. Het is een manier
om de buitenwereld op de hoogte te brengen van de geboorte van je kleine spruit. Door
geboortekaartjes zelf in elkaar te knutselen/schrijven kan je kosten besparen. Bovendien maak
je er dadelijk iets persoonlijks van. Als je kiest om de kaartjes te laten maken bij een
gespecialiseerde winkel, vraag dan op voorhand wat je voor welke prijs kan verwachten. Zo kom
je achteraf niet voor verrassingen te staan. Ook voor doopsuiker kan je de prijs drukken door
zelf de verpakking te maken bijvoorbeeld. Als je apart doopsuiker koopt en zelf iets in elkaar
steekt, komt het een stuk goedkoper uit.
 Babyuitzet
Een baby heeft heel wat spullen nodig: de 'babyuitzet'. Je hoeft slechts de belangrijkste -niet
alle- zaken bij elkaar te sprokkelen tijdens de zwangerschap. Je krijgt bij de geboorte wellicht
heel wat spullen en/of cadeaubonnen. Als je een geboortelijst legt, dan krijg je spulletjes die je
zelf graag wilt. Familie of vrienden kunnen je vaak heel wat gerief uitlenen. Doordat de
babymarkt erg duur is, zijn er heel wat babyspullen in tweedehands winkels te vinden. Er worden
ook heel regelmatig tweedehands markten met uitsluitend babyspulletjes georganiseerd.
Gebruik je na een tijdje bepaalde babyspulletjes niet meer, kan je ze op jouw beurt weer
doorverkopen. Meer info vind je bijvoorbeeld bij Kind en gezin of bij de Gezinsbond
(www.gezinsbond.be of www.kindengezin.be). Daar kan je een handige en veilige babyuitzet
checklist uitprinten. Dit helpt je een overzicht te houden van wat je al verzameld hebt en wat je
nog nodig hebt.
De babyuitzet wordt onderverdeeld in producten/materiaal die nodig zijn voor:
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 baby’s verzorging
 baby’s voeding
 baby’s kledij
 baby’s slaapkamer
 dagelijkse benodigdheden
Naast deze babyuitzet heeft een kind nood aan aangepast speelgoed. Speelgoed helpt het kind
stappen te zetten in zijn ontwikkeling. Je hoeft geen duur merk speelgoed te kopen. Een op het
eerste zicht simpel speelgoedje kan voor een kind een immense ontdekkingsreis betekenen.
Dat hoeft niet allemaal duur te zijn, het kan ook gratis! Op Facebook zijn er heel wat pagina’s en
organisaties die gratis, of tegen een heel klein prijsje, allerlei spullen aanbieden.


Facebook: Freecycle (vaak per stad), weggeefgroep (per stad), babyspullen bijna gratis,
gratis spulletjes, **het girafje winkeltje**…



Online: www.online-weggeefwinkel.be, www.2dehands.be, www.kapaza.be...



Weggeefwinkel: in deze winkels kan je gratis spullen krijgen www.weggeefwinkels.be

 Dokter/ziekte
Dokterskosten zijn onvermijdelijk als je kind ziek wordt. Om bepaalde ziekten te voorkomen dien
je je kind te laten vaccineren. Dit zowel voor de bescherming van je kind als voor zijn omgeving.
In principe is de poliovaccinatie de enige verplichte, maar je doet er goed aan je kind ook voor
de andere ziektes te laten vaccineren. Deze vaccinaties kan je in het consultatiebureau van Kind
en Gezin gratis laten zetten door de arts. Als je een kindje hebt jonger dan 3 jaar, dan kan je bij
het consultatiebureau van Kind en Gezin terecht voor een gratis preventief onderzoek. Je kindje
wordt er gemeten en gewogen en je kan er terecht met al je vragen.
 Kinderopvang
Voor kinderopvang bieden sommige grootouders zich spontaan aan. Als je niet kunt rekenen op
hun steun of je voelt je er niet goed bij, dan kan je beroep doen op de georganiseerde
kinderopvang. Deze laatste is een dienst waarvoor je moet betalen. Binnen de kinderopvang,
kan je kiezen tussen opvang in gezin (onthaalouder) of opvang in groep (mini-crèche of
kinderdagverblijf). Informeer goed alvorens een beslissing te nemen. Er zijn immers
verschillende vormen kinderopvang, die vaak van aanpak en prijs verschillen. Enerzijds moet je
kiezen wat financieel haalbaar is, zo houden sommige opvangdiensten rekening met je inkomen
(IKG). Anderzijds moet je een vorm van kinderopvang kiezen waar jij je goed bij voelt.
Alle info vind je op www.kindengezin.be/kinderopvang
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Nuttige adressenlijst


De juridische eerstelijnsbijstand: justitiehuizen, telefonische juridische hulplijn...

Dit is een verzamelnaam voor diensten die je kan contacteren met elke (eenvoudige) juridische
vraag. Zij beantwoorden zelf je vraag of in geval van moeilijkere vragen, verwijzen ze je door
naar mensen die je verder kunnen helpen. Het is een eerste gratis gesprek waar je juridisch
advies krijgt. Adressen zijn te vinden op www.advocaat.be


De juridische tweedelijnsbijstand

Omdat privé-advocaten zeer duur zijn en iedereen recht heeft op juridische bijstand, bestaat de
juridische tweedelijnsbijstand voor mensen die het financieel niet zo breed heb- ben. Vroeger
werd deze vorm van bijstand 'het recht op een pro-deo advocaat' genoemd. Deze dienst is,
afhankelijk van je inkomen en je gezinssamenstelling, volledig of gedeelte- lijk kosteloos. Deze
vorm van bijstand houdt in dat advocaten je helpen bij moeilijkere of ingewikkelde juridische
problemen. Zij kunnen je, indien nodig, vertegenwoordigen in de rechtbank. Als je een eerste
afspraak maakt vergeet dan niet je identiteitskaart, samen- stelling van je gezin en recent bewijs
van je inkomen mee te brengen. Informeer of je in aanmerking komt voor deze vorm van
bijstand op www.advocaat.be


Jongeren Advies Centrum

Het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 zoeken naar een antwoord op hun vragen en problemen.
Problemen thuis? Op zoek naar je eigen stek? Vragen over seks? Slachtoffer van geweld of
misbruik? Geldproblemen? Vragen over drugs? Of over pesten? Informatie nodig om zelfstandig
te wonen? Of over je rechten en plichten? …?
Je bent welkom met om het even welke vraag www.jac.be


Centum Algemeen Welzijnswerk

Binnen het (CAW) zijn onder andere juristen werkzaam die je (bijna) gratis kunt raadplegen met
je vragen. In elke provincie zijn er een aantal CAW's terug te vinden, waardoor er in jouw buurt
zeker ook één te vinden is. Het is een laagdrempelig centrum, waar iedereen welkom is. Zij
zoeken samen met jou een oplossing voor je problemen en vragen. Meer info www.caw.be
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Met bijkomende (praktische) vragen of nood aan een gesprek, contacteer ons gerust:
Je kan met Fara-medewerkers praten via mail, de Farafoon of de Farachat of je kan een afspraak
maken voor een of meerdere begeleidingsgesprekken.
Faramail

vragen@faranet.be

Farafoon

016 38 69 50, elke werkdag tussen 9 en 16 uur

Farachat

op maandag van 14 u tot 17u, op woensdag en vrijdag van 13 u tot 16 u

Bronnen:
Accou, S. (2002). De beleving van tienervaders tijdens de zwangerschap, de bevalling en de
periode daarna. Niet gepubliceerde licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, Faculteit
geneeskunde en gezondheidswetenschappen, Gent.
Dillemans, R. & De Moor, A. (2000). Wegwijs recht. Leuven: Davidsfonds.
Kind & Gezin (februari, 2010). Kinderkwesties: sociaal aspect van de zwangerschap.
Senaeve, P. (2004). Compendium van het Personen- en Familierecht. Leuven: Acco.
Senaeve, P. (2003). Compedium van het Personen- en Familierecht 2. Leuven: Acco.
Van Oost, N & Meuffels, W. (1997). Jonge vaders en hulpverlening. In Menger,
R. & Jhinkoe-Rai,
S. (eds.), Tienermoeders: preventie, opvang en begeleiding. Utrecht: Uitgeverij SWP.

34

