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Hof van Cassatie, S. A. en M. B. tegen procureur-generaal bij het Hof 
van Beroep te Brussel, arrest van 2 mei 2014 
 

Huwelijk – Nietigverklaring – Artikel 146bis BW 
 
Mariage – Annulation – Article 146bis C. civ. 

 

 

1. S. A., 

 

2. M. B., 

 

Mr. Simone Nudelholc, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

 

tegen 

 

PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL. 

 

 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 8 april 

2013. 

 

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht. 

 

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd. 

 

 

II. CASSATIEMIDDEL 

 

De eisers voeren volgend middel aan. 

 

Geschonden wettelijke bepalingen 

 

 de artikelen 22 en 142 van de Grondwet; 

 de artikelen 8 en 12 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd 

bij de wet van 13 mei 1955; 

 de artikelen 146bis en 1349 van het Burgerlijk Wetboek; 

 artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof; 

 algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een rechtsnorm uit het internationale 

verdragenrecht die rechtstreekse werking heeft in de interne rechtsorde, voorrang 

moet krijgen op het interne recht. 

 

 

  



 

2015/1  

 

117 
 

Aangevochten beslissing 

 

Het arrest stelt vast wat volgt: 1. de eiser “is op 3 maart 1990 te Konya in Turkije in het 

huwelijk getreden met [...] H. B. Uit dat huwelijk zijn vier kinderen voortgekomen [...]. In 

2001 heeft [de eiser] beslist met onderlinge toestemming te scheiden in Turkije”; 2. “toen de 

[eisers] in juli 2001 in Istanbul in Turkije waren, zou [de eiser] [de eiseres] hebben ontmoet, 

die daar met vakantie verbleef; tussen beiden zou een liefdesrelatie zijn ontstaan [...]. [De 

eiser] [...] verklaart dat hij sinds oktober 2002 in België verblijft [...]. Hij is vervolgens gaan 

inwonen in het kleine appartement van [de eiseres] in de V… straat te U..., waar zij samen 

met haar dochter B. verblijft. Spoedig beslissen de [eisers] te huwen [...]. Het huwelijk vindt 

in alle discretie plaats te U. op 22 februari 2003. [De eiser] schrijft zich in op het adres van 

zijn echtgenote [...] op 15 maart 2003; op 29 september 2003 verkrijgt [de eiser] een 

identiteitskaart en legitiem werk als schoonmaker. Op 25 maart 2004 verhuist het koppel naar 

een ruimer appartement te M., V… straat 46. [De eiseres] heeft gepreciseerd dat zij haar 

appartement te U. aan haar dochter had overgelaten, omdat het te klein was om er met drie te 

wonen”; 3. “in april 2004 zijn de vier kinderen [van de eiser] in Griekenland aangekomen 

met een toeristenvisum; de kinderen zouden niet lang in Griekenland zijn gebleven omdat [de 

eiser] hen daar is gaan afhalen om ze naar België te brengen. [De eiseres] heeft verklaard 

dat zij voor een voldongen feit werd geplaatst en dat zij in eerste instantie – volgens haar – 

werd gedwongen voor de vier kinderen zorg te dragen. [De eiseres] kon die situatie kennelijk 

niet aan en heeft beslist om de verblijfplaats in de V… straat te verlaten. [De eiser] wenste 

vervolgens met onderlinge toestemming van haar te scheiden en [de eiseres] heeft zich 

daartegen niet verzet [...]. De scheiding is in de registers van de burgerlijke stand 

ingeschreven op 29 augustus 2006”. 

 

Vervolgens verklaart het arrest, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, 

“nietig en zonder gevolg” het huwelijk dat de eisers “zijn aangegaan te U. op 22 februari 

2003, alsook de akte die dezelfde dag is opgemaakt onder het nummer 26 van het register van 

de huwelijksakten van dezelfde gemeente, en dat is ontbonden door de echtscheiding die op 

29 augustus 2006 door de ambtenaar van de burgerlijke stand van U. is overgeschreven in de 

akte met nummer 140; beveelt de ambtenaar van de burgerlijke stand deze beslissing, binnen 

de maand na de betekening ervan, over te schrijven op de kant van zijn vermelding in de 

registers van de burgerlijke stand”. 

 

Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen: 

 

“De omstandigheden waarin de partijen elkaar hebben ontmoet in Istanbul, Turkije, blijven 

uiterst onduidelijk; [de eiseres] beweert dat zij daar met vakantie was, maar ze erkent ook dat 

zij voor de broer van haar aanstaande man heeft gewerkt […]. Het blijft verbazingwekkend 

dat [de eisers] elkaar toevallig hebben ontmoet in een cafetaria in Istanbul, terwijl [de 

eiseres] uitgerekend heeft gewerkt voor de broer van haar aanstaande man, die zich in België 

heeft gevestigd. 

 

[De eiser] spreekt de waarheid niet wanneer hij het volgende verklaart op 4 november 2008 : 

'ik dronk thee in een café en ze zaten aan de tafel naast mij, er was een andere dame in het 

gezelschap, maar ik weet niet of het haar dochter of iemand anders was’ [...]. Het hof [van 

beroep] stelt zich vragen bij de draagwijdte van de leugen [van de eiser] aangezien hij, van 

bij zijn aankomst in België, in hetzelfde appartement als de dochter van zijn echtgenote, B., 

heeft geleefd [...]. 
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Sterker nog, uit het uittreksel van de huwelijksakte van 22 februari 2001 blijkt dat de dochter 

van [de eiseres] als tolk is opgetreden tijdens de huwelijksplechtigheid in het gemeentehuis 

[...]. 

 

Toen [de eiser] door de politie werd ondervraagd, wist hij maar al te goed dat de persoon die 

zich in Istanbul, in Turkije, in het gezelschap van [de eiseres] bevond, niet haar dochter B. 

was, aangezien hij haar kende. 

 

[De eiser] heeft ook gelogen om een visum voor België te verkrijgen; zijn bedoeling was 

uiteraard niet om als ‘toerist’ naar België te komen, aangezien hij – zoals hij zelf heeft 

bekend – [de eiseres] wou vervoegen. 

 

Hoewel de partijen officieel hebben samengewoond, blijft het gebrek aan interesse van de 

eiser voor het vroegere leven van zijn echtgenote verbazingwekkend; hij weet haast niets van 

haar en heeft kennelijk geen gezamenlijke plannen met haar; hij heeft met name de 

Koerdische afstamming van zijn moeder voor haar verborgen gehouden, wat op zijn minst 

vragen doet rijzen. 

 

De partijen spreken elkaar ook tegen wat betreft de omstandigheden waarin de vier kinderen 

[van de eiser] naar België zijn gekomen; [de eiseres] beweert dat zij enkel heeft aanvaard om 

met [de eiser] te huwen, op voorwaarde dat de kinderen in Turkije, bij hun moeder, zouden 

blijven [...]. 

 

[De eiser] voert daarentegen aan dat zijn echtgenote van houding is veranderd nadat ze zich 

een jaar lang over zijn kinderen heeft ontfermd; hij geeft toe dat ze niet meer voor de 

kinderen wou zorgen en dat zij daarom is vertrokken. 

 

De wijze waarop [de eiser] zijn kinderen naar België heeft gebracht, namelijk door ze via 

Griekenland naar hier te brengen, bewijst dat hij ervoor vreesde dat zijn echtgenote zich 

hiertegen zou verzetten; het was immers eenvoudiger geweest de gezinshereniging aan te 

vragen. 

 

De omstandigheden die tot de breuk tussen [de eisers] hebben geleid, zijn ook onduidelijk; 

[de eiseres] heeft weliswaar verklaard dat zij niet meer voor de vier kinderen [van de eiser] 

wenste te zorgen, des te meer daar zij voor haar dochter B. wou zorgen, maar de juiste datum 

waarop zij de echtelijke woonplaats heeft verlaten, is niet duidelijk. 

 

[De eiseres] is sinds 13 mei 2005 weliswaar op een ander adres gedomicilieerd, maar vreemd 

genoeg in het gebouw naast dat van haar schoonbroer, op de …steenweg. 

 

Uit de verschillende verhoren blijkt daarenboven dat H.B. sinds 2004 in België verbleef, na 

op 27 april 2004 een visum voor Nederland te hebben verkregen; zij beweert sinds 3 maart 

2005 in België te verblijven. 

 

De versie [van de eiser], volgens welke hij niet wist dat zijn eerste vrouw zich in België 

bevond en hij ervan uitging dat ze nog steeds in Turkije was, is een leugen die strijdig is met 

de stukken van het dossier en met zijn volslagen tegenstrijdige verklaringen. Hij beweert zelfs 

dat hij zijn eerste vrouw niet heeft teruggezien vóór zijn volgende tweede huwelijk in Turkije 

[...]. 
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Op 9 februari 2007 stelt de wijkagent vast dat [de eiser], die in de V… straat …, te M., is 

ingeschreven, op dat adres samenleeft met H.B. (zij erkent dat zij sinds 21 november 2006 met 

hem samenleeft). 

 

Uit het voorgaande volgt dat [de eiser] steeds voorrang heeft gegeven aan zijn eerste 

huwelijk en aan de duurzame vestiging van zijn kinderen en daarna van zijn eerste echtgenote 

op Belgisch grondgebied. 

 

[De eiser] heeft zich kennelijk schuldig gemaakt aan veinzing, doordat hij [de eiseres] heeft 

voorgehouden dat hij met haar wou huwen om samen met haar een lang en duurzaam leven te 

leiden, terwijl zijn gedrag uitwijst dat hij zijn eerste kerngezin het verblijfsrechtelijk voordeel 

wou bieden dat hij uit dat huwelijk zou verkrijgen en dat hij met dat gezin opnieuw wou gaan 

samenleven, zoals hij dat vanaf 1990 had gedaan in Turkije en zoals dat tot in 2001 had 

voortgeduurd. 

 

Het hof [van beroep] bevestigt het beroepen vonnis, waarbij het oordeelt dat de door het 

openbaar ministerie verzamelde gegevens een geheel van gewichtige, bepaalde en met elkaar 

overeenstemmende vermoedens vormen die aantonen dat er niet, of op zijn minst niet aan de 

zijde [van de eiser], de ware intentie is geweest een duurzame levensgemeenschap tot stand te 

brengen”. 

 

 

Grieven 

 

Eerste onderdeel 

 

I. Onder de titel “hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen 

aangaan” bepaalt artikel 146bis Burgerlijk Wetboek dat “er geen huwelijk is wanneer, 

ondanks de gegeven formele toestemmingen tot het huwelijk, uit een geheel van 

omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is 

gericht op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het 

bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde”. 

 

Een huwelijk kan op grond van dat artikel dus enkel nietig worden verklaard indien op zijn 

minst één van de echtgenoten alleen de intentie had uit dat huwelijk een verblijfsrechtelijk 

voordeel te verkrijgen, dat is verbonden aan de staat van gehuwde. Indien de echtgenoot wel 

een dergelijk voordeel nastreeft maar niettemin instemt met het huwelijk en met de wettelijke 

gevolgen ervan en, met name, met het tot stand brengen “van een duurzame 

levensgemeenschap”, zijn de toepassingsvoorwaarden van artikel 146bis niet vervuld. 

 

De omstandigheid dat er na het huwelijk een werkelijke en duurzame samenwoning is 

gevolgd, of de omstandigheid dat een dergelijke samenwoning, die vóór het huwelijk is 

aangevat, na dat huwelijk is voortgezet, betekent dat er een duurzame levensgemeenschap tot 

stand is gebracht en dat beide echtgenoten bijgevolg, tenzij er sprake is van bijzondere 

omstandigheden (opsluiting, dwang), die door het openbaar ministerie niet zijn aangevoerd, 

hun toestemming hebben gegeven om een dergelijke levensgemeenschap tot stand te brengen 

en voort te zetten. 

 

Hoewel de feitenrechter op onaantastbare wijze de omstandigheden beoordeelt waaruit volgt 

dat het huwelijk, minstens voor één van de echtgenoten, enkel dient om een verblijfsrechtelijk 
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voordeel te verkrijgen, gaat het Hof niettemin na of de rechter zodoende de in het voormelde 

artikel 146bis vastgelegde wettelijke begrippen “duurzame levensgemeenschap” en “intentie 

die gericht is op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap” niet heeft 

miskend. 

 

II. Te dezen volgt uit de voormelde vaststellingen van het arrest dat de samenwoning van 

de partijen is begonnen van bij de aankomst van de eiser in België in oktober 2002 (het arrest 

stelt immers vast dat “[de eiser] van bij zijn aankomst in België in hetzelfde appartement als 

de dochter van zijn echtgenote, B., heeft geleefd”) of, in ieder geval, vóór het huwelijk, dat is 

voltrokken op 22 februari 2003 (“Hij is vervolgens gaan inwonen in het kleine appartement 

van [de eiseres] in de V… straat te U..., waar zij samen met haar dochter B. verbleef. Spoedig 

beslissen de [eisers] te huwen”) en dat die samenwoning op zijn minst heeft voortgeduurd tot 

de aankomst van de kinderen van de eiser in België, in april 2004: hoewel het arrest vaststelt 

dat er onzekerheid blijft bestaan over de datum waarop de eiseres de laatste 

gemeenschappelijke verblijfplaats van de echtgenoten in de V… straat te M… heeft verlaten, 

impliceren de voormelde redenen van het arrest dat met zekerheid vaststaat dat zij enige tijd 

na de aankomst van de kinderen is vertrokken. Volgens de vaststellingen van het arrest heeft 

de samenwoning dus op zijn minst dertien maanden geduurd en het arrest sluit niet uit dat ze 

nog van oktober 2002 tot mei 2005, dus gedurende meer dan tweeënhalf jaar, heeft 

voortgeduurd. 

 

Het arrest, dat aldus de werkelijke en duurzame samenwoning van de echtgenoten vaststelt, 

heeft vervolgens niet naar recht kunnen beslissen dat de intentie van de eiser niet erop gericht 

was een duurzame levensgemeenschap met de eiseres tot stand te brengen, in de zin die 

artikel 146bis Burgerlijk Wetboek aan dat begrip geeft. Het arrest, dat op grond van de 

voormelde redenen beslist dat het huwelijk van de eisers nietig moet worden verklaard, 

schendt de wettelijke begrippen “duurzame levensgemeenschap” en “intentie die gericht is 

op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap” en miskent de 

toepassingsvoorwaarden van artikel 146bis Burgerlijk Wetboek (schending van dat artikel). 

 

(…) 

 

 

III. BESLISSING VAN HET HOF 

 

Beoordeling 

 

Eerste onderdeel 

 

Artikel 146bis Burgerlijk Wetboek bepaalt dat er geen huwelijk is wanneer, ondanks de 

gegeven formele toestemmingen tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt 

dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het tot stand 

brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het verkrijgen van een 

verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde. 

 

Het huwelijk kan niet nietig worden verklaard indien de intentie van de echtgenoten, al was 

het maar in bijkomende orde, erop gericht was een duurzame levensgemeenschap tot stand te 

brengen. 
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Het arrest vermeldt dat de eiser vóór zijn huwelijk met de eiseres, na zijn aankomst in België, 

met haar heeft samengeleefd, dat de eisers in februari 2003 in het huwelijk zijn getreden, dat 

hun samenwoning in ieder geval tot april 2004 heeft voortgeduurd, terwijl eisers eerste 

echtgenote en kinderen in Turkije waren gebleven, en dat de scheiding van de partijen te 

wijten is aan het feit dat de eiseres niet langer verdroeg zorg te moeten dragen voor de vier 

kinderen uit het eerste huwelijk van de eiser, die in de lente van 2004 in België waren 

aangekomen. 

 

Het arrest heeft uit die vermeldingen niet kunnen afleiden dat de intentie van de eiser 

kennelijk niet erop gericht was een duurzame levensgemeenschap met de eiseres tot stand te 

brengen maar enkel een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen, zodat hun huwelijk nietig 

was. 

 

Het onderdeel is gegrond. 

 

(…) 

 

 

Dictum 

 

Het Hof, 

 

Vernietigt het bestreden arrest. 

 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk 

vernietigde arrest. 

 

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter. 

 

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik. 

 

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door 

afdelingsvoorzitter Christian Storck, de raadsheren Didier Batselé, Martine Regout, Michel 

Lemal en Marie-Claire Ernotte, en in openbare terechtzitting van 2 mei 2014 uitgesproken 

door afdelingsvoorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Thierry 

Werquin, met bijstand van griffier Lutgarde Body. 

 

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Alain Smetryns en overgeschreven met 

assistentie van griffier Johan Pafenols. 

  


