In deze bijdrage staan we stil bij de vraag hoe binnen een westers rechtsbestel
het beste kan worden omgegaan met onbekende buitenlandse rechtsfigure~, zoals bijvoorbeeld de polygamie. Onze voorbeelden zijn geent op het Belgische
recht. De redeneringen die eraan ten grondslag liggen, kunnen echter evengoed
worden doorgetrokken naar de Nederlandse juridische r~ali!eit. We s~aan voornamelijk stil bij de mogelijke doorwerking van polygamie in het sociale zekerheidsrecht nu daamaar vooralsnog nauwelijks onderzoek is verricht.
In de loop der jaren hebben zich binnen het recht twee verschuivingen ~oor
gedaan die mogelijk kunnen leiden tot een licht gewijzigde k~jk op polygamie.
Enerzijds erkent ons recht dat 'feitelijk polygame' situaties bepaalde rechtsgevolgen kunnen hebben. Met de term 'fe~telijke p~~ygamie: bedoelen w~ de
situatie van een gehuwd persoon die een buitenechtelijke rel.atle heeft. De s~tu~
tie vertoont in de feiten meerdere kenmerken van polygamie, maar wordt juridisch niet als polygaam huwelijk gekwalificeerd, aangezien er slechts sprake is
van een huwelijk.
..
Worden buitenechtelijke relaties door het recht beschermd, dan lijkt het ons
niet gerechtvaardigd om a priori te stellen dat polyg~ie in al ~ijn facetten moet
worden verworpen omwille van de openbare orde. Mmstens dient de tweede of
volgende echtgenote in vergelijkbare omstandigheden eenzelf~e ~echtsbesc~er
ming te kunnen genieten als een partner in overspel. Deze gernet m de regelmg
inzake onrechtmatige daad, bij overlijden van zijn partner door ~~ fout van een
derde, evenals de wettige echtgenoot recht op morele en matenele schadevergoeding. We staan hier verderop nader bij stil.

Een andere situatie waarin meerdere gezinskemen tegelijk juridisch bescherming kunnen genieten, is de situatie waarin een persoon een tweede suecessief huwelijk aangaat. Het komt voor dat een man tijdens de duur van zijn
huwelijk onderhoudsgeld is verschuldigd aan de echtgenote uit een voormalig
huwelijk. Met andere woorden, naar Belgisch recht kan een dubbele onderhoudsplicht bestaan.
Deze vaststelling zou voor het familierechtelijke intemationaal privaatrecht
(IPR) aan de grondslag kunnen liggen van het voorstel om aan de tweede of
volgende echtgenote, ook na nietigverklaring van haar huwelijk wegens polygamie, een vordering tot onderhoudsuitkering toe te kennen. Dit voorstel wordt
hier niet verder uitgewerkt. Het vormt een hoofdstuk apart in ons proefschrift. I
Daarin staan we nader stil bij de stelling dat aile echtgenotes wat hun onderhoud
betreft een gelijke behandeling verdienen, aangezien hun huwelijk in toepassing
van hun personeel recht geldig is.
Voor het sociale zekerheidsrecht kan de vergelijking aanleiding geven tot het
voorstel om de tweede of volgende echtgenote, minstens wanneer ze te goeder
trouw is, dezelfde aanspraken te verlenen als de voormalige echtgenote uit een
ontbonden huwelijk. We gaan hier verderop nader op in.
Anderzijds (een tweede verschuiving) opteren steeds meer Afrikaanse en
Aziatische rechtsstelsels die oorspronkelijk polygamie toelieten, voor monogamie. Het lijkt erop dat de kloof terzake tussen noord en zuid ook (en zelfs voornamelijk) van zuidelijke kant uit langzaamaan gedicht wordt. Op termijn zal de
problematiek zich mogelijk niet langer stellen, en zal ons recht alvast met betrekking tot deze buitenlandse rechtsfiguur niet langer moeten kampen met de
vraag hoe hij het best in onze rechtsorde kan worden ingepast.
De vraag ofhet opportuun is om in Belgie rekening te houden met polygame
gezinsverhoudingen en/of bepaalde gevolgen ervan, zal mede in het licht van de
genoemde verschuivingen worden beantwoord. Daarbij moet vanzelfsprekend
centraal blijven staan dat polygamie zich van overspelig concubinaat onderscheidt door het rechtsgeldige ontstaan van de tweede, derde of vierde gelijktijdige partnerverhouding in het land van huwelijkssluiting. Een gelijke behandeling van beide rechtsverhoudingen zou de tweede en volgende echtgenote tekort
doen. De doortrekking van juridische redeneringen die de overspelige partner
ten goede komen kan daarom slechts een minimale tegemoetkoming voor de
polygame echtgenote betekenen.
Onze aandacht voor beide verschuivingen in de wijze waarop tegen polygamie wordt aangekeken, is ingegeven door de zorg om de problematiek te plaatsen binnen de actuele juridische en maatschappelijke context. Deze wordt, zoals
we hierboven illustreerden voor polygamie, steeds gevormd door enerzijds de
buitenlandse wetgeving die terzake tot op vandaag in de regel toepasselijk is, en
anderzijds de maatschappelijke context waarin die toepassing plaatsvindt.
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POLYGAMIE IN BELGIE
Belgische rechtspraak inzake polygamie
Openbare orde en rechtsgevolgen, met bijzondere
aandacht voor het sociale zekerheidsrecht

Sarah D'hondt
Instituut Vreemdelingenrecht
Katholieke Universiteit Leuven

Inleiding: Een beoordeling met aandacht voor de actuele juridische
en maatschappelijke context

Onder invloed van de toenemende pogingen in steeds meer buitenlandse
rechtsordes om polygamie af te schaffen of aan strengere voorwaarden te verbinden, gaan in onze en andere rechtsordes steeds meer stemmen op om aan een
polygame gezinsrelatie niet langer rechtsgevolgen toe te kennen' Wij menen
evenwel dat het risico op een hinkende rechtspositie als gevolg van dergelijke
weigerachtige houding vooralsnog te groot blijft en pleiten voor een voorzichtige houding ter zake. De autoriteit en representativiteit van de 'progressieve'
stemmen is nog steeds niet zo groot dat deze in de betrokken rechtsstelsels
daadwerkelijk aanleiding geven tot afschaffmg van polygamie in recht en prak-

tijk.'
Naast de genoemde afweging van de rechtsfiguur in het licht van evoluties
binnen het eigen en binnen het instellende recht, kan tevens een negatieve afweging ertoe aanzetten om aan een polygaam huwelijk bepaalde rechtsgevolgen te
verbinden, zolang het huwelijk niet is nietig verklaard.
Een volledige afwijzing om principiele redenen van elk rechtsgevolg dient te
worden afgewogen tegen het risico op een hinkende rechtspositie en op onhersteIbare schade voor een van de betrokkenen. Een polygaam huwelijk kan in
Belgie, anders dan in Nederland, niet worden erkend. Het huwelijk van de tweede of volgende echtgenote hinkt met andere woorden steeds. Worden aan dat
huwelijk evenwel rechtsgevolgen verbonden, dan zal het aantal confrontaties
met het hinkende karakter van het huwelijk beperkt blijven.
. . Daarenboven vergroot een principiele weigering van enig rechtsgevolg het
nsico dat de polygame man de concrete situatie als dusdanig ongewenst gaat
beoordelen en dat hij besluit zijn eerste echtgenote te verstoten. Ook al wordt die
verstoting niet erkend en ook al zal hij verder in het onderhoud van de vrouw
moeten voorzien, feitelijk (sociaal) zal de verstoting onherroepelijk schade aanrichten aan de gezinsrelatie van de betrokkenen. Een rechterlijke weigering om
de verstoting te erkennen is immers niet in staat om de relatie tussen de partijen
te herstellen (indien die effectief is verbroken, wat niet het geval is bij een
schijnverstoting). In elk geval zal een hinkende verstoting ontstaan.
am die reden dient o.i. bij de beslissing om al dan niet bepaalde gevolgen
van polygamie te erkennen, het belang van de zwakke partij in acht te worden
genomen. Deze overweging wordt dan ook een van de leidende beginselen in
onze bespreking (cf. infra). De zwakke partij is overigens niet steeds de eerste
echtgenote. Naargelang de concrete beoordeling van de voorliggende rechtsvraag, kan het bijvoorbeeld tevens de volgende echtgenote (bij weigering van
enig rechtsgevolg) of de man zijn (bijvoorbeeld indien in het sociale zekerheidsrecht systematisch zou worden beslist dat de man aileen de lasten van het dubbele huwelijk moet dragen, cf. infra).
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De erkenning van bepaalde rechtsgevolgen, zowel in het familierecht
als in het sociale zekerheidsrecht

am de hierboven aangehaalde redenen staan meerdere Belgische rechters tot op
vanda,ag toe dat een polygaam huwelijk, ook al is dat als dusdanig niet erkenbaar, in het kader van een vordering die de vraag naar de geldigheid van het huwelijk niet opwerpt, bepaalde rechtsgevolgen ressorteert. Deze gevolgen betreffen onder meer de vaststelling van de afstarnming," het recht op levensonderhoud.' erfrecht," het recht op kinderbijslag" en schadevergoeding bij het overlijden van de echtgenoot naar aanleiding van een arbeidsongeval of een ander ongeval met aansprakelijke derde." Inzake verblijfsrecht heeft de Belgische Dienst
Vreemd~l~ge~aken reeds meerrnaals geoordeeld dat de echtgenote te goeder
trouw die inrniddels een zelfstandig recht op verblijf had verworven haar verblijf in Belgie kon voortzetten, ook al was haar huwelijk nietig verklaard,
De~e tegemoetkom~g. belet evenwel niet dat het polygame huwelijk op elk
ogenblik kan worden nietig verklaard, ongeacht of het in Belgie of in het buit~nla~? i~ aange~aan, op .grond van schending van de Belgische interne respectievelijk intemationaal privaatrechtelijke openbare orde (BIPOO)9 en dat het van
dan afwordt geacht nooit te hebben bestaan.

3

Bijzondere aandacht voor de rechtspraak inzake sociale zekerheid

3.1

Argument

Vanuit de bevinding dat de gepubliceerde Belgische rechtspraak inzake polygamie zich onderscheidt van de rechtspraak van onder meer Nederland en Frankrijk op het vlak van vorderingen inzake sociale zekerheid.!" en bovenal vanuit de
bevinding dat vooralsnog geen eensgezinde regeling is getroffen binnen het
Belgische recht, terwijl op terreinen als het familierecht en het verblijfsrecht
overwegend met vergelijkbare en behoorlijk vaste maten en gewichten wordt
geoordeeld, gaat onze aandacht hierna uitsluitend uit naar uitspraken inzake sociaal recht.
In meerdere rechtsordes bestaat tot op vandaag inzake sociale zekerheid een
grote terughoudendheid ten aanzien van polygamie. Deze terughoudendheid is
vaak terug te brengen tot financiele motieven. II Onder invloed van de relatief
soepel~ rechtspraak en recht~Jeer ~e privaatrechtelijke gevolgen die aan polygamie worden verbonden, wordt m deze rechtsordes weliswaar door steeds
meer auteurs gepleit vo.or een ruimere openstelling van het sociale vangnet voor
de tweede echtgenot~. III een polygame gezinsrelatie.!' De rechtspraak die we
konden raadplegen blijft ter zake evenwel weigerachtig.
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De meeste Be1gische rechtspraak die in dit verband is gepubliceerd, lijkt
hiermee te contrasteren. Na een korte bespreking van de gepubliceerde rechtspraak, geven we aan welke evoluties mogelijk te verwachten zijn en evalueren
we de huidige aanpak met het oog op een billijke oplossing.

3.2

Rechtspraak

3.2.1 De uitkering na dodelijk (arbeids)ongeval
Inzake vorderingen tot toekenning van een uitkering na dodelijk (arbeids)ongeval aan de tweede of volgende echtgenote in een polygaam gezinsverband zijn ons vier uitspraken bekend.
Een eerste vonnis" gaf aanleiding tot de nietigverklaring en dit op vordering
van zijn eerste echtgenote, van het tweede polygame huwe1ijk van een man die
in een arbeidsongeval om het leven was gekomen. Aan de tweede vrouw en haar
kinderen werd in toepassing van respectievelijk artikel 201 en 202 B.W. het
voordeel van putatief huwelijk toegekend. Daardoor genoten zij normaal gezien
het voordeel van aile gevolgen die het huwelijk had geressorteerd alvorens het
vonnis tot nietigverklaring in kracht van gewijsde ging. Voltrokken rechtsfeiten
zouden met andere woorden kunnen blijven voortbestaan. De nietigheid zou
slechts tot gevolg hebben dat geen nieuwe huwelijksgevolgen konden ontstaan.
De rechter heeft evenwel geoordeeld dat het voordeel van een putatief huwelijk geen betrekking kon hebben op een vordering tot schadevergoeding op
grond van het overlijden van de man in het kader van een arbeidsongeval, omdat
het hoogstwaarschijnlijk nooit de bedoeling van de wetgever is geweest om de
bepaling in het burgerlijk wetboek inzake het voordeel van een putatiefhuwelijk
betrekking te laten hebben op de uitkering na een dodelijk arbeidsongeval. Verderop in zijn motivering gaf de rechter evenwe1 aan dat een nietigverklaring om
een andere reden dan bigamie bij putatiefhuwelijk wel recht zou geven op schadevergoeding voor de (enige) betrokkene."
De ware reden van zijn weigering was met andere woorden louter gelegen in
een ander argument dat hij aanhaalde: hij wenste de werkgever niet te belasten
met een dubbele vergoedingsplicht: "II ne parait pas douteux que l'allocation de
deux rentes de veuve heurterait l'economie generale des lois coordonnees, qui
(... ) ont voulu eviter de greyer les employeurs de charges trop lourdes et romprait l'equilibre des droits et obligations reciproques",
De rechter heeft eveneens gemeend niet tot een verdeling van de vergoeding
te kunnen beslissen, aangezien "le fractionnement de cette rente unique (... )
conduirait faire sortir au mariage putatif des effets portant atteinte au droit in-

a
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contestable d'un conjoint legitime" en aangezien bovendien de eerste vrouw
daardoor "verrait son droit reduit par la faute d'un tiers".
Drie jaar later gaf de rechtbank van Hasselt" de doorslaggevende'" aanzet
tot een stroming binnen de rechtspraak die lijnrecht ingaat tegen bovengenoemde motivering. Artikel 201 en 202 B.W. werden erkend als wettelijke grondslag
voor. een schadevergoeding (in casu eveneens naar aanleiding van een dodelijk
arbeidsongeval) voor de tweede echtgenote te goeder trouw, na de nietigverklaring van het bigame huwelijk. Het voordeel van een putatief huwelijk geldt
voortaan onbetwist met betrekking tot aile gevolgen die zijn opgetreden v66r de
nietigverklaring. De vraag of elk van beide vrouwen op het gehee1 van de lijfrente recht had, dan wei elk op een helft," werd beantwoord door een afweging
van het belang van de vrouwen, die geen van beiden foutief hadden gehandeld
of te kwader trouw waren, tegen de belasting die een dubbele betaling voor de
werkg~ver zou betekenen. De rechter heeft geoordeeld "dat zulke (d.i. de laatste)
oplossmg toch meer gelijkvormig is met de wet, die nu eenmaal aan de echtgenote een forfait toekent".
Ook ~et Hofvan Luik veroordeelde de aansprakelijke voor een auto-ongeval
dat een bigame man het leven kostte, tot de betaling van een volledige schadevergoeding aan beide vrouwen.!" Het Hof ging daarmee in tegen de stelling van
de rechtbank van eerste aanleg" dat polygamie een "notion inacceptable en droit
public beIge" is.
Het Hof heeft beklemtoond dat "l'intervention du principe de l'ordre public
international dans Ie conflit des lois doit avoir un caractere exceptionnel, car elle
tend a ecarter la loi reconnue normalement competente", De keuze tussen de
twee wetgevingen bestaat in de afweging van "les exigences de l'ordre public de
chacune (des legislations), en l'espece, d'une part, une consideration generale de
politique sociale (la prohibition de la polygamie) et, d'autre part, une consideration particuliere d'equite privee (Ie droit d'une epouse arecevoir l'indemnisation
du prejudice resultant de la mort de son mari)".
. Be!de uitspraken gaan in hun verantwoording van de dubbele vergoedingsplicht .m hoofde van de aansprakelijke niet verder dan de algemene vermelding
dat beide betrokken belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zelf zijn
we eerder gen~igd d~ verantwoording te zoeken in een vergelijking met bepaalde elementen in het mterne recht. Zo heeft de overspelige concubijn sinds 1989
recht op een schadevergoeding. Zo kan een aansprakelijke nu eens het 'geluk'
hebben dat niemand morele schade inroept, dan weer integendeel de pech dat
meerdere personen een vordering instellen. Zo wordt elke schade berekend aan
de h~d van het gelede~ nadee~ (met ~begrip van de gemiste kans, waarbij de
opleiding, beroepsfunctie, specifieke eigenschappen en kwaliteiten van de betrokkene in aanmerking worden genomen). "La prise en consideration du mariage polygamique n'est done pas de nature a fausser les calculs d'assurance"."
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Bovendien kunnen we op meerdere punten de vergelijking maken me~ de
situatie van een nieuw huwelijk na echtscheiding, de zogenaamde successieve
. 22
po Iygamle.
.
..
In het socia Ie zekerheidsrecht blijkt dat ook een voormahg huwelijk van de
overleden rechtgevende vaak gedeeltelijk, met name ten belope van het bedrag
van de onderhoudsuitkering aan de overlevende partner, mee in rekening wordt
genomen.
.
..
De vergelijking is niet zover gezocht als op het eerste gezicht kan lijken.
Graulich verwees in zijn noot d.d. 1974 reeds naar de bevinding dat polygamie
zich in Noord-Afrika eerder successief dan cumulatief voordoet." Eerder dan
zijn eerste (onvruchtbare.t" zieke, oude) vr?uw te verstoten, gaat ~e poly§ame
man - mede vanuit een sociale bewogenheid - een tweede huwelijk aan. De
achtergrond van het Luikse arrest lijkt in de richting van een dergelijke situatie
te wijzen: tussen het eerste huwelijk en de geboorte van een kind uit het tweede
huwelijk lag een periode van zevenendertig jaar.

3.2.2 Het overlevingspensioen
In de pensioensector is recent bevestigd dat er geen eenheid binnen de rechtspraak bestaat. Tot voor kort schaarden de rechters zich unaniem - a~thans voor
zover de beperkte gepubliceerde rechtspraak een algemene evaluatie toelaat achter de stelling dat. aan beide echtgeno~es het volledige bedr~% van d~ uitkering moest worden uitgekeerd, Het Arbeidshof van Antwerpen heeft in 1985
expliciet bevestigd dat goede trouw daartoe niet aangetoond moet worden." Het
Hof heeft uitdrukkelijk gesteld zich niet te moeten uitspreken over een desgevallende pensioenaanvraag door de eerste vrouw. Zijn mening ter zake la~
evenwel duidelijk in dezelfde lijn als het Brusselse arrest van 1943: " ... da~ dit
alles op een dubbele toekenning van het overlevingspensioen zou kunnen uitlopen, lijkt ons geen onoverkomelijk bezwaar naar billijkheid en recht",
De arbeidsrechtbank van Hasselt is in 1998 alvast gedeeltelijk teruggekomen
op deze 'vrijgevige' beoordeling van de situatie van echtgenotes in een polygaam gezinsverband." Hij kende de tweede echtgenote van een polygame m~
slechts een deel van diens rustpensioen toe. Niettemin getuigt deze uitspraak 0.1.
van ruimdenkendheid, aangezien de betreffende echtgenote niet in Belgie v~.r
bleef en er reeds een volledig rustpensioen was uitbetaald aan de man en zijn
eerste echtgenote."
..
.
Recenterheeft de Brusselse arbeidsrechter evenwel een gelijkaardige vordering strijdig bevonden met de openbare orde.l" Hij weigerde een ~verlevings
pensioen toe te kennen aan de tweede echtgenote. Ook ~~n ~erdelmg van het
pensioen tussen beide Marokkaanse echtgenotes achtte hi] met opportuun. De
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tweede echtgenote had haar vordering gesteund op het Marokkaans-Belgische
akkoord, dat duidelijk aangeeft dat het bedrag wordt verdeeld tussen de twee
echtgenotes "dans les conditions prevues par Ie statut personnel de l'assure'', In
casu bleek dat de polygame man niet aan de wettelijke verplichting had voldaan
om zijn eerste echtgenote op de hoogte te brengen van zijn voornemen om polygaam te huwen. De rechter steunde zijn weigering evenwel niet op deze grond,
aangezien die pas na de sluiting van het polygame huwelijk een wettig~. nietigheidsgrond was geworden naar Marokkaans recht. Wei beklemtoonde hi] dat de
materiele toestand van de in Belgie verblijvende echtgenote moeilijker was dan
die van de in Marokko verblijvende echtgenote en besloot hij daaruit dat een
gelijke verdeling ongerechtvaardigd zou zijn en bovendien te ernstige financiele
gevolgen zou hebben voor de Belgische sociale zekerheid. Deze zou imrners de
gevolgen moeten ondervangen van de verdeling, aangezien een gewaarborgd
inkomen het pensioen van de eerste echtgenote zou moeten aanvullen. De rechter beoordeelde het inopportuun dat de Belgische Staat de kosten zou moeten
dragen van een huwelijk dat hij onwenselijk achtte.
.
.
Met zijn weigering heeft de rechter te kennen gegeven artikel 24 BelgischMarokkaans akkoord systematisch buiten toepassing te willen verklaren. De
verdragsbepaling wordt met andere woroden betekenisloos. De opname van een
openbare-ordeclausule in het Verdrag laat dit toe. We wens en evenwel op te
merken dat het van een spijtige verdragspolitiek getuigt om bepalingen aan te
nemen waarvan een van de partijen vermoedelijk op voorhand reeds weet dat
een andere verdragsbepaling ze systematisch buiten werking zal stellen.
Hoe het ook zij, de bovenstaande rechtspraak wijst uit dat er nog geen consensus bestaat over de vraag of een dubbele betaling al dan niet onaanvaardbaar
is in het licht van de openbare orde.

3.2.3 Evaluatie
Door het beperkte aantal gepubliceerde uitspraken in dit verband, kunnen we
niet waarborgen dat ze representatief zijn voor de houding die algemeen in dit
verb and wordt aangenomen ten aanzien van polygamie. Mogen we evenwel uitgaan van hun representativiteit, dan is het contrast van de meerderheid van deze
uitspraken met de ons gekende Nederlandse en Franse rechtspraak en reg~lge
ving in dit verband groot. Deze wijzen eerder in de richting van een verdelmgsprincipe waarbij weliswaar rekening wordt gehouden met polygamie, maar dan
zonder dat dat de nationale schatkist belast: er wordt een verdelingsprincipe toegepast, waarbij elke echtg~~ote een gelijk deeI van het enkelvoudige wettelijk
voorziene bedrag ontvangt.
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Ook met betrekking tot deze conclusie willen we evenwel een voorbehoud
maken: deze bijdrage wil slechts een aanzet zijn om het onderzoek naar ~e problematiek van polygamie door te trekken naar het soc~aal re~ht. .We vernchtten
slechts een vluchtige studie naar de buitenlandse regelmg~n ~ dit ve~band. Een
exhaustieve studie zou een uitgebreid onderzoek vergen, met m het rmnst omdat
de invulling van het sociale zekerheidsrecht sterk v~ieert .v~ rechtsor?e tot
rechtsorde. Elk rechtsstelsel heeft zijn eigen verzekeringsprincipes, termmologieen en wijzen van indeling in categorieen van verzeke.rden. ~e. ge~evens op
grond waarvan we voorzichtig gewagen van een verdelingsprincipe m de genoemde rechtsordes zijn slechts iIIustratief en niet exhaustief.
In 1988 (de laatste ons bekende cassatieuitspraak in dit verband) heeft het
Franse Hof van Cassatie overigens de bescherming van eigen onderdanen verheven boven het principe van de verdeling, ook al was dat in casu gesteund op
een materieelrechtelijke norm (het Frans-Algerijnse verdrag), waartegen de e:ceptie van openbare orde strikt genomen niet kan worden inge~?~pen ..32 De uitkering werd geweigerd aan de tweede echtgenote we~ens strijdigheid van de
polygame relatie met de openbare orde. Deze beschermmg van de e.:rst~ echtgenote met monogaam statuut tegen een ongewenst polygaam huwelijk, IS fel bekritiseerd.r'
.
.
Voor zover de meest recente uitspraak in verband met overlevingspensioenen niet zou worden beschouwd als aanwijzing voor een nakende algemene verstrenging van de rechtspraak in dit verban~, lijkt de hi.erboven ~angehaalde .gepubliceerde rechtspraak aan te geven dat in ~et Belgische s~clale zekerheidsrecht geen fmancieel leidmotief speelt. Het felt dat de er~ennmg van rechtsgevolgen voor de sociale zekerheid een dubbele kost met zich mee kan brengen,
weerhield meerdere rechters er vooralsnog niet van om rekening te houden met
de realiteit van een polygame gezinssituatie. Mogelijk zit in dat I~tste een verklaring voor deze specifieke aanpak vervat: in het so~iale zekerhe~dsrecht staat
de feitelijke gezinssituatie centraal en wordt de gezinsproblematiek benaderd
vanuit wat redelijkerwijze door de betrokkenen kan worden. verwach~. De arbeidsongevallenregeling bijvoorbeeld voorziet in een 3~ergoedmg van met allee.n
het materiele (financiele) nadeel, maar ook de morele schade. Deze ~dacht IS
er mede gekomen als keerzijde van het besparingsoogm.erk van het gezmsmodel
in het sociale zekerheidsrecht. De sociale bijstandsregelmg heeft ervoor ~ezor~d
dat feitelijke situaties in aanmerking worden genomen, op.dat een behoeftige met
door eigen handelen of opzettelijk stilzitten (met name met huwen, maar ongehuwd samenwonen) zou kunnen bewerken dat hem een groter ~teu~bedrag
wordt toegekend dan wettelijk is voorzien voor zijn feitelijke situatie, Hiervoor
verwijzen we naar de verschiIIende behandeling van samenwonenden en allee~
staanden. Doordat samenwonenden enkele hoge vaste kosten kunnen delen (bijvoorbeeld de huurprijs van de woning, de verzekeringskosten van een auto), be-
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draagt het hen toegekende steunbedrag minder dan twee maal het bedrag voor
een alleenstaande. Deze verschillende behandeling is ingegeven en gerechtvaardigd door de bekommernis de sociale steunregeling betaalbaar te houden, door
eenieder datgene, maar ook slechts datgene te geven, waar hij nood aan heeft.
Deze redenering heeft er evenwel tevens in andere takken van het sociaIe
zekerheidsrecht voor gezorgd dat bepaalde personen die burgerrechtelijk niet als
familielid kunnen worden gekwalificeerd, dat in het sociale zekerheidsrecht wei
worden. Terwijl dat in de ene sector (sociale bijstand: bestaansminimum, inkomensgarantie voor ouderen, met de notie "samenwoners") een besparing tot gevolg heeft indien aile echtgenoten samenwonen," voigt daar in andere sectoren
(bijvoorbeeld arbeidsongevallenregeling, overlevingspensioen) uit dat bij vergoeding van een geleden nadeel ook aan deze bijkomende groep van personen
wordt gedacht. Er wordt een ruimer gezinsconcept toegepast dan in het burgerlijk recht.
Uit de hierboven aangehaalde rechtspraak blijkt dat deze redenering zich
heeft doorgezet naar de omgang met buitenlandse rechtsfiguren, zoals de behandeling van polygame gezinsrelaties. Deze worden terecht gelijk behandeld als
samenlevingsvormen, voor zover aile betrokkenen onder hetzelfde dak wonen.
Ook als er geen samenwoning is, maar wei sprake is van een rechtsgeldig
huwelijk, kan de polygame gezinsrelatie in aanrnerking worden genomen voor
rechtsbescherming. In dat geval staat de vraag centraal hoe het tweede of volgende huwelijk wordt gekwalificeerd. Wordt het gekwalificeerd als een rechtsgeldig huwelijk (in Belgie niet mogelijk), of wordt toegestaan dat het rechtsgevolgen van sociaal recht met zich meebrengt, of wordt het huwelijk vernietigd,
maar wordt er het voordeel van een putatiefhuwelijk aan verbonden, ook inzake
sociaal recht, dan kan het in aanmerking worden genomen in het sociaal recht.
20 niet, dan wordt de tweede of volgende echtgenote sociaalrechtelijk aan haar
lot overgelaten.
Ook voor de omgang in het sociaal recht met ouder-kindverhoudingen naar
buitenlands recht, denken we aan buitenlandse pleegvormen zoals de islamitische kafiila, is de kwalificatie van de familieband van doorslaggevend belang.
Naargelang buitenlandse pleegverhoudingen al dan niet kunnen worden geassimileerd met adoptie, zullen de sociale rechten van de betrokken kinderen al dan
niet uitgebreid zijn.
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4

Argumenten voor een soepele rechtspraak: Assimilatie van de ~ituatie van
het putatieve huwelijk met de regeling voor uit de echt gescheiden personen

4.1

Inleiding

De mogelijke herorientering van de rechtspraak in dit verband - we drukken ons
hypothetisch uit, aangezien twee gepubliceerde uitspraken n.iet volstaan.?m van
een overtuigende trend te kunnen spreken - sluit weliswaar dichter aan bij de ons
bekende rechtspraak van onze buurlanden. Ook herstelt ze .het evenwicht te.n
aanzien van onderdanen van een Staat waarmee Belgie een bilateraal verdrag IS
.. 37 0 f Tunesi
.,38 en
aangegaan, met name onderdanen van Marokko, 36 Alg:rIje
~esl~
voor wie reeds een tussenregeling, met name een verdelmg van de uitkeringen
.
•
39
onder de echtgenotes, IS voorzien,
Meerdere argumenten pleiten evenwel voor een aansluiting bij de eerdere
soepele rechtspraak. De onge1ijke behande1ing tussen onderdanen van de ~e
noemde Verdragsstaten met strengere bilaterale rege1ing en andere vreemdelmgen zou kunnen worden opgeheven door de eerstgenoemden in toepa.ssing ,van
het gelijkheidsbeginse1 toe te Iaten een beroep te ~oe? op de voor?~hger~ gemeenrechtelijke' regeling. In beginsel laat het pnncipe van de hierarchic der
rechtsnormen dat niet toe. Voorrang moet worden verleend aan verdragsbepalingen. Er is o.i, evenwel geen objectieve grondslag om ten aanzien. van de genoemde vreemdelingen strengere normen te hanteren. Zoals de Umeburger en
zijn familieleden voor de toepassing van de Vreemdelingenwet steeds e.en beroep kunnen doen op de gemeenrechtelijke regeling, menen we dat ook hier een
dergelijke optie moet bestaan.
.
.
We menen dat het compensatoire karakter van de genoemde uitkering na
dode1ijk arbeidsongeval, wat overigens ook deels geldt voor het.overlevingspensioen, rechtvaardigt dat ook de tweede of volgende echtgenote m een polyga~
huwe1ijk een volledige compensatoire uitkering zou worden toegekend. Ook Zlj
lijdt moreel en materieel verlies. Ook na nieti~verklaring van het polygame huwelijk kan aan een gedeeltelijke tegemoetkommg worden gedacht. Argume?ten
en verdeelcriteria kunnen we halen uit een vergeIijking met andere begunstigde
categorieen birmen de genoemde takken van het sociale zekerheidsrecht.

4.2

Argumenten indien het huwelijk niet nietig verklaard is voor het overlijden van de rechtgevende

4.2.1 Eerste argument: De uitkering als aanvaardbaar huwelijksgevolg of als
voordeel, verbonden aan het voordeel van een putatiefhuwelijk
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Is het huwelijk niet nietig verklaard op het ogenblik van het overlijden, dan menen we dat de schadevergoeding voor alle echtgenotes volledig kan zijn.
Ook indien het huwelijk naar aanleiding van de vordering van een uitkering
zou worden nietig verklaard, kan de echtgenote bij aanname van goede trouw
het voordeel van een putatief huwe1ijk worden toegekend. Dat voordeel kan o.i,
onder meer betrekking hebben op haar sociale zekerheidsrechtelijke positie (cf.
hierboven aangehaalde rechtspraak). De vrouw behoudt het recht op een volledige lijfrente ais weduwe, aangezien de man is overleden voor het ogenblik
waarop de nietigverklaring van het huwelijk werd uitgesproken en op het ogenblik van het overlijden het recht op de uitkering is ingegaan." Het voordeel van
een putatiefhuweIijk maakt het recht definitiefverworven.
Wordt het huwelijk niet nietig verklaard, dan zou de uitkering kunnen worden toegekend als aanvaardbaar (met de BIPOO verenigbaar) rechtsgevoig van
een polygaam huwelijk.

4.2.2 Tweede argument: de uitkering als tegenhanger van de Belgische uitkering voor ex-partners die een onderhoudsuitkering genoten ten laste van
het dodelijk slachtoffer van een arbeidsongeval
Het voorstel om alle echtgenotes te goeder trouw gelijk te behande1en voigt niet
aIleen logischerwijze uit de bepaling van artikel 201 B.W.,41 maar is ook - zoais
we reeds kort iIIustreerden - verantwoord in het licht van de soepe1e houding die
de wetgever van meet af aan heeft aangenomen tegenover samenlevingsvormen,
tussen Belgen onderling, die afwijken van het klassieke gezinspatroon.
In het familierecht zet een groeiende openheid birmen het interne recht ten
aanzien van alternatieve gezinsconcepten zich door naar gezinsconcepten die
onbekend zijn voor ons recht.
Bepaalde van de hierboven aangehaalde rechtspraak inzake arbeidsongevallen geeft aan dat eenzelfde evolutiepatroon zich voordoet in het sociale zekerheidsrecht. De openheid ten aanzien van polygame gezinsverbanden vloeit voort
uit de systematische aanvaarding naar intern recht dat het bedrag van de compensatie door het Fonds voor Arbeidsongevallen bij dode1ijk arbeidsongeval
varieert naar gelang van het aantal personen - echtgenotes en/of andere intimi _
met wie de getroffene daadwerkelijk een intense persoonlijke verhouding" had.
Het criterium dat expliciet wordt vooropgesteld (of in sommige gevallen impliciet wordt vermoed aanwezig te zijn) om de sterkte van die band te bepalen, is
het criterium van de financiele afhankelijkheid ten aanzien van de getroffene.
Ook al volstaat een louter feitelijke afhanke1ijkheid niet (cf. de afwezigheid van
een tegemoetkomirIg voor de overlevende feitelijke partner"), er wordt ook re-
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kening gehouden met de noden van hen die ooit een wettige verwantschapsband
hebben gehad met de getroffene, maar wier band iruniddels reeds was ontbonden.
De sector van de arbeidsongevallen is o.i, niet toevallig de eerste sector waar
door middel van rechtspraak stelling is genomen inzake polygamie. Deze sector
staat immers synoniem voor ruime wettelijke garanties ten aanzien van 'Belgische' niet-klassieke gezinsvormen. Deze garanties moesten niet via de rechtspraak beetje bij beetje worden afgedwongen. De wettelijke basis is steeds zo
ruim geweest dat openheid voor polygame gezinsverhoudingen er bijna automatisch is uit voortgevloeid.
De reglementering wekt verwondering waar ze zich meer openstelt voor de
gevolgen van een omwille van polygamie nietig verklaard huwelijk dan voor de
44
gevolgen van een concubinaatverhouding. Zeker in de huidige stand van het
recht, waarbij een samenwoningrelatie een wettige basis kan krijgen in de vorm
van een samenlevingscontract, kan het verwonderen dat de regeling nog steeds
niet is aangepast in die zin dat minstens wettelijke samenwoners gelijk zouden
worden behandeld.
Het verschil in behandeling kan onmogelijk steunen op een argument a1s zou
de wettelijke samenwoning moeilijker bewijsbaar zijn, of op een andere gr~nd
tot niet-vergelijkbaarheid van de situaties. Ook de wettelijke samenwon~g
houdt voor de betrokkenen de plicht in bij te dragen in de lasten van het huishouden. De onderlinge afhankelijkheid van de partners is bijgevolg evenzeer
45
. ,
. ,
wettelijk erkend en bewijsbaar.
De wettelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de regelmg tot metklassieke gezinspatronen komt in de eerste plaats ten goede aan elk van ~e exechtgenoten van de getroffene die te zijner laste een wettelijke of conventionele
onderhoudsuitkering genoten. Zij ontvangen een uitkering, waarvan het bedrag
niet wordt beperkt door het feit dat er meerdere rechthebbenden zouden zijn.
Ook als de overledene op het ogenblik van het overlijden nog gehuwd was, moet
naast deze persoon ook elk van de ex-echtgenoten die recht heeft op een onderhoudsuitkering naar aanleiding van een echtscheiding, een uitkering toegekend
krijgen."
.
Het bedrag van de uitkering verschilt naargelang van het ogenblik waarop
het beschikkend echtscheidingsvonnis werd overgeschreven. Gebeurde dat pas
na het ongeval, dan ontvangt de ex-echtgenoot het volledige wettelijk bepaalde
bedrag. Werd het beschikkend gedeelte van het echtscheidingsvonnis in de registers van de burgerlijke stand overgeschreven alvorens het ongeval plaatsvond,
47
dan kan de lijfrente nooit meer bedragen da~ het (wettelijke o~ conv:n~ionele)
onderhoudsgeld dat de betrokkene ontving. Hetzelfde geldt bij scheiding van
tafel en bed.

Staat echtscheiding aan een lijfrente niet in de weg, en dit ongeacht de gezinssituatie van de getroffene op het ogenblik van het ongeval, dan is het o.i,
logisch dat een in het buitenland rechtsgeldig aangegaan polygaam huwelijk, dat
weliswaar is nietig verklaard maar aan de tweede vrouw het voordeel van de
putativiteit heeft verleend, eveneens een dergelijk recht opent.

4.3

Argumenten indien het huwelijk nietig verklaard is veer het overlijden
van de rechtgevende

De regeling in geval van polygamie moet o.i, op nog verdergaande wijze worden versoepeld. Volgens de huidige regeling ontvangt de tweede echtgenote
slechts een uitkering wanneer het ongeval zich heeft voorgedaan veer het huwelijk is nietig verklaard. Ook in de andere hypothese zou bij goede trouw van de
tweede echtgenote, die neerslag heeft gekregen in een toekenning van het voordeel van een putatief huwelijk, redelijkerwijze in een uitkering moeten worden
voorzien.
Deze opvatting ligt in het verlengde van onze suggestie elders'? om bij dergelijke nietigverklaring in het familierecht een onderhoudsuitkering toe te kennen aan de tweede of volgende echtgenote. De arbeidsongevallenuitkering zou
kunnen worden begroot op het bedrag van die onderhoudsuitkering.t'' Hij dient
immers, zoals ook het geval is bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed,
niet aileen het materiele (en eventueel tevens morele) verlies van het slachtoffer
te compenseren, maar ook het verlies aan onderhoud na beeindiging van het huwelijk, ongeacht of die beeindiging het gevolg is van echtscheiding, scheiding
van tafel en bed of o.i. ook vemietiging wegens polygamie.
Deze redenering kan tevens worden toegepast voor de regeling van de uitkeringen binnen de ziekte en invaliditeitsverzekering. Daarin wordt een dusdanig
ruim geformuleerd gezinsconcept gehanteerd dat ook de feitelijke partner, ongeacht zijn geslacht, als persoon ten laste wordt beschouwd voor de bepaling van
de hoogte van de vergoeding (bij leven) van de werknemer wegens arbeidsongeschiktheid." De polygame partner moet daar afortiori toe kunnen worden gerekend.
De vraag of de polygame partner zelf verzekerd is als persoon ten laste in de
zin van artikel 32 van de Wet52 en artikel 123 van het Besluit.t' is evenwel
moeilijker te beantwoorden. Vit de regeling blijkt immers dat de feitelijke partner die samenwoont niet als samenwonende met afgeleid recht kan worden ingeschreven wanneer de echtgenoot van de gerechtigde zelf gerechtigde is en
onder hetzelfde dak woont." Deze regeling is dermate afgestemd op een monogaam gezinspatroon, dat het moeilijk is om te bepalen of een tweede echtgenote
eveneens als echtgenote wordt beschouwd, abstractie makend van het bestaan
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van een eerste echtgenote, dan wei of deze eerste echtgenote daartoe .een definitieve hindemis vonnt en elke volgende echtgenote als samenwoner m overspel
wordt uitgesloten van de categorie van gerechtigde samenwone~den. 55
Een mogelijk altematief bestaat er in de tweede hypothese m om de twee~e
echtgenote, naar analogie van de niet-beschennde ex-echtgenote na echtsch~l
ding, het recht te verlenen zich als niet-beschennde persoon tegen een voordehg
tarief in te schrijven"

Zowel in de materie van het sociale zekerheidsrecht, als in de burgerrechtelijke materie opteren we overwegend voor een analogische toepassing van de
echtscheidingsgevolgen op een nietig verklaard polygaam huwelijk ten behoeve
van de partner te goeder trouw. Een uitzondering: de hoogte van de uitkering na
arbeidsongeval kan o.i, voor elke echtgenote in een polygame gezinssituatie best
gelijk, met name volwaardig, zijn.

5
4.4

Besluit

Weerlegging van het financiele tegenargument

Het mogelijke bezwaar dat het Fonds voor Arbeidsongevallen 1~or dergelijke
uitbreiding mede het slachtoffer zou worden van de kwade tr~~w van ~e. polygame man, kan worden weerlegd door erop te wijzen dat bij echtscheiding of
scheiding van tafel en bed evenmin rekening wordt gehouden met de kwade
trouw van de rechtgevende. Ook in het huidige echtscheidingsrecht, waar h.et
schuldelement nog steeds'" speelt, worden gerechtelijk" slechts onderhoudsuitkeringen toegekend aan de onschuldige partner.t" Elke verzwaring .van de last
voor het Fonds voor Arbeidsongevallen wegens een onderhoudsphcht .~an de
getroffene is vandaag met andere woorden reeds het gevolg van ofwel zijn p~:
soonlijke schuld aan de echtscheiding of scheiding van tafel en bedt ofwel zijn
vrije wi! (bij vrijwillige overeenkomst tot onderhoud). In dezel~de zm menen we
dat elke polygame echtgenote te goeder trouw door de verlen~g van het voordeel van een putatief huwelijk een uitkering moet kunne~ g~meten, .~ok. al had
het slachtoffer moeten weten dat zijn polygame huwelijk m Belgie met zou
worden erkend.
Het wekt bijgevolg eerder verwondering dat de lijfrente voor~~en we~d g~
weigerd aan de polygame vrouw, te meer aangezien de wetgever bij afwezigheid
van rechthebbende kinderen - ook warmeer de getroffene een echtge~o(~ )t(e)
achterlaat - in een ware cascaderegeling voorziet om ascendenten, kle~mde
ren eventueel zelfs (half of stief) broers en zussen recht te geven op een lijfrenteo Daartoe wordt slechts de voorwaarde gesteld dat zij rechtstreeks voordeel
haalden uit het loon van de overledene of onder hetzelfde dak woonden. Is aan
die voorwaarde niet voldaan, dan volstaat het dat de getroffene v~?r hen d~ belangrijkste kostwinner is geweest, om vanafhet ogenblik waarop hi] de (fi~~leve)
leeftijd van vijfentwintig jaar heeft bereikt (en ten vroegste vanafhet overlijden),
toch nog een beperkte II]iifrente te on tv angen. 62
..
.
Ondanks de beperkingen die worden gesteld aan de uitkering, kunnen we uit
het voorgaande afleiden dat van meet af aan prioriteit is verleend aan de ondersteuning van hen die er materieel behoefte aan hebben.

Het sociale zekerheidsrecht is in het Belgische recht de andere rechtstakken
voorafgegaan in het verregaand gelijkstellen van concubinaat en huwelijk. 63 Deze gelijkstelling gebeurt overigens ongeacht de bestendigheid van de samenwoning. Dit kan o.i. wijzen op een verruimde en nog steeds groeiende'" aandacht
voor elk feitelijk gezinsleven. In de sociale zekerheid geeft dat nu eens aanleiding tot lagere uitkeringen per persoon (uitkering als samenwonende of gezinslid in plaats van als alleenstaande), dan weer tot de toename van het aantal
rechthebbenden (bij uitkeringen met indemnitair karakter, ingeval van ziekteverzekering).
Dit verruimde gezinsconcept schept ruimte voor een verregaande bescherming van polygame gezinsverbanden. Er is evenwel nooit eenduidigheid geweest binnen de rechtspraak. Sinds de jaren veertig heeft elk van de echtgenotes
steeds de volledige uitkering van het weduwenpensioen genoten in het kader van
de pensioenreglementering. Sinds kort lijkt de waarborg ter zake evenwel weggevallen. Bepaalde rechters menen dat de tweede echtgenote geen aanspraak op
een overlevingspensioen kan laten gelden. De uitkering naar aanleiding van een
dodelijk arbeidsongeval van de polygame man wordt nu eens aan beiden,65 dan
weer aan slechts een enkele echtgenote'" uitbetaald.
Het is hoog tijd dat binnen het sociale zekerheidsrecht aandacht rijst voor de
problematiek van de omgang met buitenlandse rechtsfiguren en dat eenduidige
beoordelingscriteria worden uitgewerkt.
We herhalen ons voorstel om op indemnitaire vergoedingen geen beperking
te stellen. Een werkbaar principe voor het vreemdelingenrecht is o.i. de stelling
"bescherm feitelijk gezinsleven, maar werk geen misbruik in de hand". In bepaalde verbanden, bijvoorbeeld bij de strijd tegen schijnhuwelijken, is het behoorlijk eenvoudig om aan de hand van deze stelling voorstellen te fonnuleren.
In ons doctoraatsonderzoek argumenteerden we dat het is aangewezen om,
enigszins naar Nederlands voorbeeld, de verblijfsrechtelijke voordelen van een
huwelijk af te bouwen, om zo het probleem van de schijnhuwelijken bij de
wortel aan te pakken. De preventieve controle op schijnhuwelijken, die erin bestaat de ambtenaar een onderzoek naar de oprechtheid van het huwelijk te laten
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verrichten kan dan meteen worden afgebouwd. Ook van Belgen wordt niet nagegaan of ze elkaar voldoende kennen om een duurzaam huwelijk te kunnen
sluiten...
d
Inzake polygamie'" leidt de stelling evenwel niet zo eenvoudig tot een goe. e
keuze. Hier stelt zich immers niet in eerste orde de vraag naar de oprechtheid,
maar wei de vraag of de situatie verenigbaar is met onze open bare orde. In dat
verband wordt steeds vaker een beroep gedaan op het criterium van de Inlandsbeziehung: de situatie wordt strenger beoordeeld naargelang hij meer banden
heeft met de beoordelende rechtsorde (bijvoorbeeld indien een van de betrokkenen de nationaliteit heeft van het land van hetforum of er verblijft). Daarbij rijst
devraag in hoeverre het gerechtvaardigd is om van vree~delingen te verwachten dat ze zich juridisch assimileren aan de rechtsopvattmgen van h:~ forum.
Zolang de nationaliteitsaanknoping wordt aangehouden, gaat dergeh~ke .verwachting o.i, een stap te ver. Wei kunnen abstract: regels wo~den afg~leld uit de
aard van de voorliggende vraag. Bij compensatoire vergoedingen bijvoorbeeld
dient o.i. louter de feitelijke situatie in acht te worden genomen.
Aandacht voor de feitelijke situatie binnen het sociale zekerheidsrecht kan
andere rechtstakken tot voorbeeld strekken. Aandacht voor de sociaal zwakkere
dient o.i, steeds centraal te staan, mits de betrokkene te goeder trouw in zijn situatie is beland. Zo zou in het familierecht kunnen worden gedacht aan een systematische toekenning van een onderhoudsuitkering aan de beho:ftige echtgenote wier huwelijk wordt nietig verklaard, mits zij te goeder tr0.uw.~s..
.
Steeds speelt evenwel de afweging van aandacht voor de fel~elIJ~e sl~atle en
voor de sociaal zwakkere tegenover de opvatting dat rechtssituaties die o~e
openbare orde schenden (zoals polygamie) niet mogen worden aangemoedigd.
Een ruime rechtsbescherming van de tweede of volgende echtgenote k~ aanzetten tot polygame huwelijkssluitingen. Anderzijds: is het gerechtvaardigd dat
aan het polygame huwelijk in het familierecht wei rechtsgevolg<:n.zo~~en worden verbonden, omdat slechts de financiele gevolgen daarvan pnve bllJv~?, terwijl in het sociale zekerheidsrecht de boot wordt afgehouden, vermoedelijk om
te vermijden dat de schatkist extra wordt belast?
.
.
We besluiten deze bijdrage met de bedenking dat keuzes m dlt verband
steeds moeten worden afgewogen tegen hun mogelijke consequent.ies in an~ere
rechtsdomeinen. Hiermee komen we aan een nieuwe rechtsvraag: IS het sociaal
rechtvaardig dat in bepaalde domeinen van het sociale zekerheidsrecht de ~
spraak op een uitkering wordt verbonden aan de voorwaarde dat de verzoek~r m
Belgie verblijft, terwijl in het verblijfsrecht eenfirst comes, first takes-begmsel
(zoals ook in Nederland en in Frankrijk) wordt gehanteerd, waardoor de eerste
echtgenote geen recht op verblijf geniet indien de tweede of volgende echtgenote de man reeds heeft vervoegd? Iemand die rechtsgeldig is g~huwd ~:m met
andere woorden niet aileen dat huwelijk niet effectief beleven in Belgie, maar
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wordt tevens sociaalrechtelijk aan haar lot overgelaten. Een onderzoekspiste ligt
open.

NOTEN
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bovendien aan dat het uiteindelijke doeI van de Koran erin bestond om
polygamie op termijn afte schaffen. Zie ook M. M'Salha, "Le sacre et Ie
profane dans Ie droit familial marocain: exemple de la polygamie et de la
repudiation", Revue de droit africxain;2000, 191; A. Shaheen Sardar,
"Women's Human Rights in Islam: towards a theoretical framework", in
E. Cotran en C. Mallat (ed), Yearbook of Islamic and Middle Eastern
Law, IV, 1997-1998, Den Haag, Kluwer Law International, 1998, 142143.
Slechts enkele Staten, waaronder Indie, Liberia, de Kaapverdische eilanden, Turkije, Irak, Guinea, Tunesie, Ivoorkust, Ethiopie, Botswana en
Madagascar hebben hun vroegere permissieve wetgeving in dit verband
verlaten. De meeste Staten die polygamie tot op vandaag toelaten hebben
de praktijk ervan weliswaar inmiddels aan voorwaarden gekoppeld, zoals
een vereiste van voorafgaande toestemming van de rechter of van de eerste echtgenote (al dan niet via de opname van een monogamieclausule in
het huwelijkscontract) met het polygame huwelijk, een vereiste van voorafgaande controle of de man zich het huwelijk met meerdere vrouwen financieel kan veroorloven, een vereiste van wettig belang bij het tweede
en daaropvolgende huwelijk, een restrictie tot de hypothese van steriliteit
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4
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II
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van de eerste echtgenote - en dat laatste dan nog mits rechterlijke toelating - of tot de hypothese van behoeftigheid van de tweede vrouw. Zelden
evenwel is in voldoende rechtsmiddelen voorzien om deze vereisten effectief afdwingbaar te maken.
Hof Brussel 26 oktober 1983, Tijschrifi Vreemdelingenrecht 1985, 29
(Het Hof baseerde zich op een beperking van de interventie van de exceptie van openbare orde, om te komen tot een oordeel over het effect
van de buitenlandse wet ten aanzien van het beschermde sociale belang,
in casu het belang van het kind); Rb. Brussel IS januari 1992, Pasinomie
1992, III, 42, noot F.B.
Rb. Luik 26 juni 1975, Jurisprudence de Liege, Mons et Bruxelles
(JLMB) 1975-76, 163; Vred. Sint-Gillis 5 april 1990, Journal des Tribunaux (JT) 1990, 662. Contra: Rb. Brussel 20 november 1990, Revue de
droit etranger 1990, 351, noot M.C. Foblets; Frankrijk: Casso fro 28 januari 1958 (arrest-Chemouni), Revue critique de droit international prive
(RCDIP) 1958, 110, noot Jambu-Merlin; Clunet 1958, 776, noot Ponsard.
O.m. Casso fro civ. 3 januari 1980, RCDIP 1980, 331, noot H. Batiffol.
Arbeidshof Antwerpen 22 oktober 1985, Journal des tribunaux de travail
(JTT) 1986,29.
Hof Luik 23 april 1970, Recueil critique de jurisprudence Beige (RCJB)
1971, 5,nootG. VanHecke.
Artikel147 B.W.: "Men mag geen tweede huwelijk aangaan voor de ontbinding van het eerste". Met betrekking tot huwelijken die in het buitenland zijn aangegaan: o.m. Rb. Charleroi 1 juni 1963, Recuel general
d'arrets (RGAR) 1967, 7909; Rb. Brussel 29 december 1987, Revue de
droit etranger 1988, afl. 50, 151; Rb. Mechelen, nr. 99/572/A van 7 oktober 1999, onuitg.; Rb. Mechelen nr. 00/653/A van 4 januari 2001, onuitg.; Rb. Antwerpen 16 februari 2001, nr. 00-3699-A, onuitg.
O.m. Casso fro 6 juli 1988, RCDIP 1989, 71, noot Y. Lequette: weigering
aan de tweede echtgenote van een breukdeel van de uitkering voor de
overlevende echtgenoot, in een geval waar de eerste echtgenote Franse
was: "Le mariage polygamique contracte it l'etranger par celui qui est encore l'epoux d'une Francaise ne peut produire ses effets it l'encontre de
celle-ci". In de andere gevallen krijgt elk van beide echtgenotes een helft
van het overlevingspensioen toegekend: o.m. P. Malaurie, Cours de droit
civil. Famille, Paris, Cujas, 1998, 30.
Casso fro 8 maart 1990, RCDIP 1991, 694, noot 1. Deprez.
B. Bourdelois, doct., 223-352; Y. Lequette, noten in RCDIP 1984,479 en
1989, 71; P. Courbe, noot in RCDIP 1987, 374.
O.m. J. Deprez, "Droit international prive et conflits de civilisations",
Recueil des cours de La Haye 1988, IV, 165, stelt aan de kaak dat een fl106
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16
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18
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25

nancieel motief dat grotendeels ten onrechte (gezien het verzekeringskarakter van de sociale zekerheid) is ingegeven door louter emotionele reacties van het 'corps social', niet kan volstaan om in rekening genomen te
worden in de uitstippeling van een openbare orde-beleid.
Rb. Charleroi I juni 1963, RGAR 1967,7909.
"sans doute cet elargissernent jurisprudentiel des effets de la putativite,
qui se constate actuellement peut-il s'harmoniser avec la legislation en
matiere d'accidents du travaillorsque la nullite du mariage n'ayant point
ete prononcee pour cause de bigamie ...". Zulks was reeds toegestaan
door HofBrussel17 november 1943, JT 1946,115, in het kader van een
louter religieus gesloten huwelijk, waarbij de vrouw bij de nietigverklaring het voordeel van putativiteit was toegekend.
Rb. Hasselt 18 februari 1966, RGAR 1967, 7867, noot S.R.; zie later ook:
Hof Luik 23 april 1970, RCJB 1971, noot G. Van Heeke.
Voorheen werd reeds in deze zin besloten door Hof Luik 19 februari
1952, RCJB 1953,253, noot P. De Visscher. In casu was de vrouw van
wie het huwelijk pas na het overlijden van haar polygame echtgenoot was
nietig verklaard en die het voordeel van putatief huwelijk genoot, het militair weduwenpensioen voor oorlogsweduwen toegekend. Dit precedent
heeft de rechtbank van Charleroi er in 1963 evenwel niet van weerhouden
om in andere zin te oordelen.
Daarbij nog eens rekening houdend met het breukdeel waarop de kinderen recht hebben.
HofLuik 23 april 1970, RCJB 1971,5, noot G. Van Heeke, RCDIP 1974,
54, noot P. Graulich.
Corr. Luik 22 december 1969, JLMB 1969-70, 163.
G. Van Heeke, "Le mariage polygamique devant les tribunaux belges",
(noot onder HofLuik 23 april 1970), RCJB 1971, 12.
Zie ook R. Jambu-Merlin, noot onder Cass. fro 28 januari 1958, arrestChemouni, RCDIP 1958, 114.
Zie noot 19. Zie ook M. Taverne, "Quelques reflexions it propos de la
polygamie", Annales de droit Louvain 1983,247.
O.m. bepaling 14 West Pakistan Rules under Muslim Family Laws Ordinance, 10 juli 1961; M.-T. Meu1ders-Klein, La personne, la famille et Ie
droit. Trois decennies de mutations en occident, BrussellParis,
BruylantILGDJ, 1999, 18.
Zie ook: Y. Linant de Bellefonds, "La conception nouvelle de la famille
musulmane", Etudes de droit contemporain, Paris, Cujas, 1966, 57; I.
Fadlallah, "Lien conjugal et rencontre de civilisations", in 1.Y. Carlier en
M. Verwilghen (ed.), Le statut personnel des musulmans. Droit compare
et droit internationazlprive, Brussel, Bruylant, 1992, 344. Vgl. overigens
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26

27

28
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30
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met het voorstel van C. Bohmer, "Sind noch aile Eheverbote zeitgemass?", StAZ 1991, 127, om feitelijke polygamie juridisch te erkennen en
de tweede vrouw, zonder haar daadwerkelijk een huwelijk te laten aangaan, te behandelen als een echtgenote, in de hypothese dat .de eerste
echtgenote krankzinnig is en het huwelijk niet langer als dusdanig beleefd
kan worden, maar de man wenst voor haar verblijf in te staan.
Arbeidshof Antwerpen 22 oktober 1985, JTT 1986, 29. In casu was na
het overlijden van een Pooise man gebleken dat hij twee Pooise echtgenotes had. Zijn eerste vrouw had hij voor het begin van de tweede wereldoorlog gehuwd in Polen. Na de oorlog was hij in Duitsland met een
tweede Pooise vrouw getrouwd. Beiden hadden zich als UNOvluchtelingen in Belgie gevestigd. Naar aanleiding van de vordering van
een overlevingspensioen door de tweede vrouw heeft het H?f h~t t,weede
huwelijk gekwalificeerd als 'vaststaand gegeven' en als 'met metig verklaard'. De vordering werd toegewezen.
Voorheen bestond daarover onduidelijkheid. In het arrest Hof Brussel 17
november 1943 JT 1946,115, noot P. de Visscher, had de rechter weliswaar verwezen naar een bewijs van goede trouw. In casu stond die evenwei voorheen reeds vast, aangezien het polygame huwelijk na het overlijden van de man was nietig verklaard en de vrouw het voordeel van putatief huwelijk was toegekend. Het is met andere woorden niet duidelijk of
de rechter ook een bewijs van goede trouw zou hebben gevergd, mocht
de vordering voor de arbeidsrechtbank zijn gekomen zonder d~t er.voorheen burgerrechtelijk uitspraak. zou zijn gedaan over de geldigheid van
het huwelijk.
.
.
Arbeidsrechtbank Hasselt 9 juni 1998, Sociaalrechtelijke Kronieken
2001,375.
De motivering gebeurde o.i, evenwel in weinig genuanceerde b~woordingen: "onze openbare orde laat geen medewerking toe voor de ill Belgie te sluiten bigame huwelijken .. B~t~eft ~et evem;el een tweede huwelijk regelmatig en zonder wetsontduikill~ ill het bUlt~~land gesloten, dan
zal dit in Belgie worden erkend". Een bigaarn huwelijk wordt als dusdanig nooit in Belgie erkend.
.
_. .
Arbeidsrechtbank Brussel 24 januari 2000, nr. 00/01272, Sociaalrechte. '
lijke Kronieken 2001, 387.
Naar Nederlands recht geeft artikel 23 Aigemeen Verdrag Jnz~e ~oclale
Zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko, Trb. 1972, 34, jO artikel 26 bijbehorend Administratief Akkoord,
Trb 1973 130 aan dat er meerdere rechthebbenden op een weduwenpen~ioen kunne~ bestaan. In dat geval wordt het pensi?en in g~lijke dele~
onder hen verdeeld. Frans recht: uitkering na dodelijk arbeidsongeval:
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Casso fro 22 april 1986, Dalloz. 1986, info rap., 270, noot B. Audit, RCDIP
1987, 374, noot P. Courbe, Journal de droit international(JDI) 1987,
629, noot Ph. Kahn; Cass, 27 februari 1970, Dalloz 1970, 201, noot R.
Combaldieu, Juris-classeur Periodique (JCP) 1970, II, 16.305, noot
Parlange, Revue trimestrielel de droit civil (RTDCiv) 1970,353, noot Durry; Paris 3 november 1983, RCDIP 1984, 481; overlevingspensioen: C.E
(fr.) 27 juni 1956, zaak Bzabaz, Rec. Lebon 1956,271; art. 62 van de
Franse Code des pensions civiles et militaires pour les fonctionnaires et
militaires des territoires d'outre mer non maries sous Ie regime du code
civil: Casso 22 april 1986, RCDIP 1987,374, noot P. Courbe, JDI 1987,
629, noot Ph. Kahn, Dalloz 1986, IR 270, noot B. Audit; B. Bourdelois,
O.C., 338. Vg!.: Frans-Algerijns verdrag van 1 oktober 1980, Journal Of
ficiel (Jo.) 10 februari 1987; Frans-Marokkaans Verdrag van 9 juli 1965,
Lt). 6 mei 1967 en Frans-Beninees verdrag van 6 november 1972, JO. 9
september 1981: de verdeling wordt bepaald volgens de wet van het land
van oorsprong als de weduwes er leven. In het andere geval ontvangt elk
een gelijk dee!. Voor een goede samenvatting van de Franse regeling: 1.
Rubellin-Devichi, "Droit de la famille", Dalloz, 1999, 29-48.
Casso fro 6 juli 1988 (arrest Baaziz), RCDIP 1989,79, noot Y. Lequette.
y. Lequette, o.c; 1.M. Bischoff, "Le mariage polygamique en droit international prive", Travaux commentaries francais de droit international
prive (TCFDIP) 1980-81, II, 103.
De uitkering is immers definitief verworven, ook bij nieuw huwelijk: 1.
Put, "Dodelijk arbeidsongeval", in X., Arbeidsongevallen, Diegem,
Ced.Samsom, 1998, Comm. 2.2/53. Ook al is de betrokkene dus niet langer behoeftig, de uitkering loopt door.
Bij gescheiden wonen zal de alleenstaande echtgenoot het volledige bedrag van een alleenstaande ontvangen: niet het al dan niet gehuwd zijn is
doorslaggevend, wei de concrete situatie van a1 dan niet met iemand een
huishouden te vormen.
Aigemeen Verdrag van 24 juni 1968 betreffende de sociale zekerheid
tussen het Koninkrijk Belgie en het Koninkrijk Marokko, goedgekeurd
bij Wet van 20 juli 1970, Belgisch Staatsblad (B.s.) 25 juni 1971: artikel
24 met betrekking tot overlevingspensioen en artikel 33 met betrekking
tot uitkering na overlijden naar aanleiding van arbeidsongeval of beroepsziekte. Wat betreft de Ziekte en Invaliditeitsverzekering (ZIV)- en
de moederschapsuitkering is niets bepaald en geldt bijgevolg slechts de
algemene voorwaarde van het voldoen aan de uitkeringsvoorwaarden die
de Belgische regelgeving ter zake stelt. In dezelfde zin: artikel 16 Convention generale entre la France et Ie Maroc sur la securite sociale, 9 juli
1965, J 0. 5 mei 1967: inzake overlevingspensioen: "Ies dispositions sont
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applicables, Ie cas echeant, aux droits des c?njo~nts ,et enfants survi,v~t~.
La pension de veuve est eventuellement rep~~Ie, egalement et definitivement entre les beneficiaires, dans les conditions prevues par Ie statut
personnel de l'assure", aan te vullen met: Avenant a la convention generale sur la securite sociaIe du 9 juillet 1965 van 13 december 1973 (website Franse ministere des affaires etrangeres - traites bilateraux: ingevolge
artikel 15, §3 gebeurt de verdeling als voIgt: (a) wanneer aIle echtgenotes
in Marokko verblijven, wordt de uitkering uitbetaald aan de bevoegde
Marokkaanse instantie, die verdeelt naar de regels van het personeel statuut van de betrokkenen; (b) indien niet, ontvangt elk een gelijk deel; artikel 32 convention generale: uitkering na arbeidsongeval: "la ren~e ~u.e
au conjoint survivant est eventuellement repartie, ega~ement et definitivement entre les beneficiaires, dans les conditions prevues par Ie statut
perso~el de la victime". Deze regeling ligt even~el in dezelfd: lijn als
deze ten aanzien van andere polygame vreemdelingen, aangezien voor
37

allen het verdelingsmodel geldt.
. '
AIgemeen Verdrag van 27 februari 1968 betre.ffende de sociale 7ekerheld
tussen het Koninkrijk Belgie en de Dernocratische VoIksrepubhek. Algerije, goedgekeurd bij wet van 3 juli 1969, B.S 25 oktober 1969: ~ikel 24
met betrekking tot overlevingspensioen, artikel 35 met be~ekkmg tot de
uitkering na overlijden wegens arbeidsongeval of beroepsziekte. 0t.Dtrent
de ZIV en de moederschapuitkering heerst o.i. verwarnng aangezien de
administratieve schikking van 16 februari 1970 betreffende de toepassingsmodaliteiten van het AIgemeen verdrag, B.S 1~ ~pri,1 970 ~,artik.el
6 onder de 'gemene bepalingen voor verschillende nsico s stelt: de uitdrukking 'Ieden van het gezin' geldt de als zodanig bepaalde of aanvaarde personen dan wei de personen die ?oor de wetgevmg. ~:m ?et land
waar zij verbIijven als leden van het gezm wo~den aangedu~~ . BI] gebreke aan een beperkende bepaling in deze matene kan mogelijk worden gesteld dat beide voordelen aan aIle echtgenotes voor het geheel toekomen.
AIgemeen Verdrag van 29 januari 1975 bet~effende ~:. sociale zekerhei~
tussen het Koninkrijk Belgie en de Repubhek Tunesie, goedgekeurd .bl]
wet van 4 augustus 1976, B.S. 23 oktober 1976: artik~120 metbetrekkrng
tot overlevingspensioen en artikel 28 met betrekking t~t uitkering na
overlijden wegens arbeidsongeval of beroepsziekte, Opnieuw zl]n geen
specifieke bepalingen getroffen omtrent de ziekte en invaliditeits~it~ering
en de moederschapsuitkering. Door de afschaffmg van polygarnie in Tunesie is de bepaling in de huidige materie niet langer relevant.
Zie hierover ook Vragen en Antwoorden Senaat B.Z, 1987-88, 12 juli
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1988, nr. 11 (vraag Lenfant).
Ten belope van 30% van het basis loon van de getroffene.

46

Goede trouw impliceert dat het nietig verklaarde huwelijk gevolgen ressorteert tot op de dag waarop de beslissing die de nietigheid heeft bepaald, in kracht van gewijsde is gegaan en bijgevolg ten uitvoer kan worden gebracht: J. Put, "Dodelijk arbeidsongeval", in x., Arbeidsongevallen, Diegem, Ced.Samsom, 1998, Comm. 2.2/50.
Feitelijke samenleving volstaat: Arbeidsrechtbank Gent I december
1997, Sociaalrechtelijke Kronieken 1998,454: "de niet-erkenning van het
feitelijk gezin is strijdig met de eerbiediging van het gezinsleven zoaIs
bepaald in artikel 8 EVRM en houdt een niet toegelaten discriminatie in
zoals bepaald in artikel 14 EVRM. Deze strijdigheid heeft tot gevolg dat
het voordeel van de lijfrente in geval van een dodelijk arbeidsongeval,
voorzien in artikel 12 ArbeidsongevaIIenwet, ook dient te worden toegekend aan de persoon die samen met het slachtoffer een gemeenschappeIijke huishouding vormde".
Door Arbitragehof nr. 137/2000 van 21 december 2000, B.S 9 maart
2001 en nr. 89/200 I van 21 juni 2001, B.S 19 oktober 2001, verenigbaar
bevonden met het geIijkheidsbeginsel.
Zie inzake discriminatie van samenwonenden reeds A. Heyvaert en H.
Willekens, Beginselen van het gezins- en familierecht na het Marckxarrest. De theorie van het Marckxarrest en haar weerslag op het geldend
recht, Antwerpen, Kluwer, 1981, 85-87.
Aan deze achterstand lijkt evenwel binnenkort een eind te komen. Het
Arbitragehof (nr. 137/2000 van 21 december 2000, B.S 9 maart 2001)
heeft impliciet te kennen gegeven dat wettelijke samenwoning onder dezelfde omstandigheden als een huweIijk aanleiding moet geven tot de uitkering van een lijfrente, gezien de plicht tot bijstand en hulp tussen de
partners. In casu werd geen discriminatie vastgesteld van buitenhuwelijkse partners zonder wetteIijke samenwoning door artikel 12 van de Arbeidsongevallenwet dat het recht op een lijfrente voorbehoudt aan de huweIijkspartner en aan de vroegere echtgenoot die onderhoudsgeld was
toegekend. De motivering van de ongeIijke behandeling lag in de afwezigheid van een plicht tot bijstand en hulp. Het Hof heeft geoordeeld dat
de hypothese van de personen met samenlevingscontract niet aan de orde
was. We betreuren deze uitspraak. Het was aangewezen geweest mocht
het Hof de gelegenheid te baat hebben genomen om zich ook over de situatie van feiteIijke samenwoningen uit te spreken. Zie reeds eerder in
dezelfde zin voor een gelijke behandeling: Arbeidsrechtbank Gent 1 december 1997, Sociaalrechtelijke Kronieken 1998,454; Vragen en Antwoorden Kamer 1998-99,3 februari 1999, 167 (Vr. nr. 729 Ghesquiere).
Contra: ArbeidshofLuik 15 januari 1976, De Verz. 1976, 137, noot V.H.
en JT.T. 1976, 146, noot V.P., ter hervorming van Arbeidsrechtbank
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Luik 6 november 1974, De Verz. 1976, 131. Voor kritiek op dit arrest: J.
Put, "Dodelijk arbeidsongeval", in X., Arbeidsongevallen, Diegem,
Ced.Samsom 1998, Comm. 2.2/46.
Artikel301 0[307 B.W. en artike!1287 Ger. W. bij echtscheiding; artikel
.
308 RW. bij scheiding van tafel en bed.
Artikel 12 Arbeidsongevallenwet; 1. Put, "Dodelijk arbeidsongeval", m
X., Arbeidsongevallen, Diegem, Ced.Samsom, 1998, Comm. 2.2/51.
Zie S. D'hondt, doct. o.c.
Derge!ijke veroorde!ing ligt in de lijn van het voorstel van meerdere auteurs om via een responsabilisering van de polygame echtgeno~t de praktijk van polygamie op een overtuigende wijze te ontraden. Z1e o.~. B.
Ancel en Y. Lequette, Grands arrets de la jurisprudence fr~nfQ/se de
droit international prive, Paris, Sirey, 1987, 231, met verwijzmg naar
Droz. Het voorstel om een reserve te forrnuleren in geval van kwade
trouw van de tweede echtgenote, wordt later uiteengezet en heeft betrekking op de redelijke verwachting die zij al dan niet, rekening houdend
met onder meer haar verblijfssituatie, kon koesteren ten aanzien van het
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tweede huwelijk.
Artikel225 KB. 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringe.n, gecoordineerd op 14 juli 1994; L. van Rompaey en K Verreth, "~rbe1d~onge
schiktheid", in: 1. Put, Praktijkboek sociale zekerheid, Diegem,
Ced.Samsom, 1999, 239.
Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994, BiS. 27 augustus
1994.
KR van 3 juli 1996 tot uitvoering van d~ wet betr~ffe~de de verpl~~h~e
verzekering voor geneeskundige verzorgmg en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994, BiS. 31 juli 1996.
S. Derieuw en G. Gesquiere, "Gezondheidszorg", in 1. Put, o.c., 176.
Vgl. met de oplossing naar Frans recht die bestaat in eenfir~t comes,first
takes-model: de eerste echtgenote die om een verzekermg verzoekt,
wordt deze toegekend, met uitsluiting van aile andere echtgenotes. Zie
o.m. inzake moederschap: Casso fro 1 maart 1973, JDI Clunet.1974, 834,
noot G. de la Pradelle, RCDIP 1975, 54, noot P. Graulich. Bevmdt slechts
een van de echtgenotes zich in Frankrijk, dan ontvangt zij evenwel steeds
de uitkeringen: 1. Deprez, noot onder Casso 8 maart 1990, RCDIP 199~,
708; X., "De que! droit la famille defendre?", Plein droit 1994, 6. Z1e
evenwe! de Franse Omz. van 5 augustus 1965, aangehaald door J. Deprez, noot onder Casso 8 maart 1990, RC:DIP 19~ I, 697, die een .tweede
echtgenote een recht op sociale zekerhe1dsprestaties verleent dat 1S afge-
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leid van het recht van haar echtgenoot, ook al had de voorheen rechthebbende echtgenote inmidde!s een persoonlijk recht op sociale zekerheidsuitkeringen verworven; Charnbery, RCDIP 1962,496, noot P. Lampue:
de exceptie van open bare orde werd ingeroepen, terwij I nochtans de
Convention generale de securite sociale franco-algerienne van 19 januari
1965 in het licht van het gelijkheidsbeginsel dusdanig geinterpreteerd
moet worden dat elk een gelijk dee I krijgt toegekend.
M. Taveme, "Quelques reflexions it propos de la polygamie", Annales de
droit de Louvain 1983,247.
Bij invoering van een mogelijke onderhoudsvordering zou de tweede
vrouw naar analogie van het huidige echtscheidingsrecht de kwade trouw
- en dus fout - van de man moeten bewijzen, wil ze effectief een onderhouduitkering verwerven (zie verderop de hypothese van een veralgemeende schuldloze echtscheiding). Naar ons voorstel om een onderscheid
in behandeling in te stellen op grond van het criterium' stabiel verblijf in
Belgie' zou de kwade trouw van de man met stabiel verblijf in Belgie
wettelijk worden verrnoed. Heeft de tweede vrouw eveneens stabiel verblijf, dan zou ze evenwel haar vordering afgewezen zien aangezien ook
zij van kwade trouw zou worden geacht. Pas vanaf een veralgemening
van schuldloze echtscheiding, kan het criterium 'kwade trouw' moge!ijk
worden verlaten in de materie. Dat zou evenwel nog geen evidentie zijn
omdat het voordeel van de putativiteit sterk is verbonden met het beginsel
van de goede trouw (cf. infra).
Bij desgevallende invoering van de schuldloze echtscheiding (bestaat nog
niet naar Belgisch recht), zal mogelijk ook de sociale zekerheidsrechtelijke aanpak wijzigen.
In tegenstelling tot de contractsvrijheid ingeval van echtscheiding met
onderlinge toestemming.
D.i. een gekwalificeerde toepassing van de exceptie van onwaardigheid:
P. Senaeve, Compendium van het personen- enfamilierecht, Leuven, Acco, 1996, nr. 2236.
Artikel 308 B.W. Het betreft een bijzondere vorrn van de huwelijkse
plicht tot hulp van artikel 213 B.W.
13 tot 16 Wet Arbeidsongevallenwet. 1. Put, "Dodelijk arbeidsongeval",
in x., Arbeidsongevallen, Diegem, Ced.Samsom, 1998, Comm. 2.2/55
e.v. Zie in hoofdstuk gezinsconcept (nu nog bij verwantschapsbeletselen
ondergebracht).
Zie bijvoorbee!d artikel 110 § I KR 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering (aangepast in 1996); artikel 13§ I KB. 30
oktober 1974 houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminirnum; artikel 2 en 5 Bestaansminimumwet; artikel 123, 125,225,226,
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227,246 K.B. tot uitvoering van de gecoordineerde wet van 14 ju1i 1994
betreffende de verp1ichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen; artikel 1 (met betrekking tot pensioen werknemers) K.B. tot
uitvoering artikel 68 wet 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen; artikel 19, 30, 36, 42, 50, 58, 59, 62, 87, 110, 116, 124, 171 Werkloosheids
M.B. van 26 november 1991; artikel 6 Wet tegemoetkoming gehandicapten; artike! 6.0,64 en 69 Kinderbijslagwet werknemers; artike! 1 KinderbijslagK.B.; artikel 4 K.B. betreffende de gewone en bijzondere tegemoetkomingen aan de minder validen en vele andere. Zie ook Arbeidsrechtbank Brugge 4 maart 1992, TBR 1993, 39, inzake concubinaat.
Zie de geformuleerde voorbehouden ten aanzien van het feitelijke gezin.
Meer hierover bij B. van Buggenhout, "Individualisering en gezinsmodalisering. Technieken van gezinsmodalisering en e!ementen voor een vernieuwd beleid", in B. CantiIIon e.a. (ed.), Actuele uitdagingen voor de sodale zekerheid, Brugge, Die Keure, 1990, 139-I57.
Hof Brusse! 17 november 1943, JT 1946, 115; Hof Luik 19 februari
1952, RCJB 1953,253; Rb. Hasselt 18 februari 1966, RGAR 1967,7867,
noot S.R.; HofLuik 23 april 1970, RCJB 1971, noot G. van Heeke cf infra.
Rb. Charleroi I juni 1963, RGAR 1967,7909.
OJ. dient geen onderscheid te worden gemaakt tussen doelbewuste en
toevaIlige (soms ongewilde) polygamie. De laatste vorm ontstaat wanneer iemand opnieuw huwt na een huweIijk dat niet rechtsge!dig is ontbonden. Wordt de huwelijksontbinding niet erkend, dan moet de "eerste"
echtgenote o.i. aanspraak kunnen maken op de genoemde uitkeringen.
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