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1. Gevat in het raam van een postuniversitaire lessencyclus en bedoeld als 
een kijk op de internationalisering van een onderdeel van het Belgisch 
privaatrecht, mocht de voordracht en de geschreven tekst die haar ten 
grondslag ligt, niet beschouwd worden als een aanvullend college bij een 
algemene cursus in het internationaal privaatrecht en ook niet als een 
filosofisch betoog over de , ,internationalisering''. 
Ret nate streven doelleek te moeten zijn, een bepaalde kijk te geven op de 
stromingen in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, ten einde een inzicht 
te krijgen in- zo mogelijk- de nieuwste stand van zaken. ,Bijscho
ling" in die zin staat hager dan loutere ,recyclage". 
Aangezien wij het over internationaal privaatrecht heoben, zit de , ,inter
nationalisering'' er vanzelf in: de benaming aileen wijst erop, dat het gaat 
over ge'internationaliseerd recht: privaatrecht dat voor het rechtsverkeer in 
grensoverschrijdend verband binnen de eigen rechtssfeer geldt en, in 
voorkomend geval, ook aanspraak maakt op gelding (erkenning, toepas
sing, uitvoering, enz.) doorheen een of meer, soms alle, vreemde 
rechtssferen. 
De diverse materiele regels van het nationale interne recht worden niet 
aileen door het eigen en door vreemde stelsels van internationaal privaat
recht gegrepen, doch worden daarbij ook vaak, zelfsin de eigen geldings
sfeer, aan de noodwendigheden van het internationale rechtsverkeer aan
gepast; ze zullen, wanneer ze buiten de landsgrenzen worden toegepast, 
aldaar nog eerder een gelijkaardige adaptatie moeten ondergaan. 
De internationalisering van de rechtsregels betreffende de materie waar
over wij het moeten hebben, huwelijk en echtscheiding, is een bijzonder 
kiese aangelegenheid, omdat de regeling daarvan wezenlijk te doen heeft 
met de structuur van het volk of van de volksgroepe-? van de staten. 
Bij het be grip , , volk'' is een gestructureerd-zijn niet weg te denken; de 
natuur en het recht sam en brengen daarvoor in elke staat een structuur aan, 
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die al dan niet verschilt van degene, waaraan andere staten de voorkeur 
geven. 
Voor het juridisch structureren wordt gebruik gemaakt van een ''instel
ling' die het huwelijk is. Eventueel kan binnen eenzelfde rechtssfeer meer 
dan een soort huwelijk bestaan. Die instelling geeft het aanzijn aan 
gezinnen en families. Het be lang daarvan wordt algemeen erkend ( 1). In 
die zin staan het huwelijk en, als wijze van ontbinding daarvan, de 
echtscheiding, centraal, voor heel die rechtssector die traditioneel al met 
de persoon van de onderdanen was verbonden (2), en die in 1804 voor het 
eerst nadrukkelijk met de nationaliteit van de persoon verknoopt geraak
te (3). 
In de loop van de laatste eeuw is in onze collisieregeling betreffende 
huwelijk en echtscheiding, alsmede in aanverwante materies (zoals hu
welijksvermogensrecht, erfopvolging, enz.) steeds meer ingewikkeldheid 
en beroering gekomen. De echtscheiding heeft zich b.v. van het huwelijk 
afgescheiden en is tot een soort instelling verheven ( 4). Daarbij kwam dan 
nog de scheiding van tafel en bed, met complicaties voor de omzetting 
daarvan in echtscheiding. 

Onze collisieregeling van de aldus gesplitste materie heeft zich ontwik
keldtot een bundel van_verwijziog~n en verwarde uitzonderingen op d~ _ 
regels. 
Om er enigszins uit wijs te worden, verdient het aanbeveling, een draad 
van Ariadne te zoeken en doorheen het labyrint te volgen. Voor zulk een 
leidraad, tevens, ,vertrekbasis'', nemen we datgene waaraan de wetgever, 
toen hij artikel 3 B. W. opstelde, wel heeft gedacht. Dat is te verkiezen 
boven de redenering die vooral aandacht vraagt voor hetgeen de wetgever 
destijds niet kon weten of voorzien. 

DE AANKNOPINGSFACTOR IN 1804 

2. Bij het opstellen van het drieledige artikel3 B. W. is blijkbaar hoofdza
kelijk gedacht aan het bepalen van de gelding van de wet van de soevereine 

(1) Zie b.v. GRAULICH, P., Principes de droit international prive, Parijs, 1961, 159: ,Toute Ia 
construction de notre droit de Ia filiation est Ia consequence de I 'importance donnee au mariage par !e 
legislateur, et de Ia conception de cette institution qu'il a voulu imposer". 
(2) Zie LAURENT, F., Le droit civil international, Brussel, 1881, II, 75. 
(3) KEGEL, G.,lnternationales Privatrecht, Miinchen, 1977, 196. GRAULICH, P., o.c., 66 zag die 
omwenteling ,un peu incidemment" ontstaan. 
(4) In Belgie werd in 1960, aileen daarover gelegifereerd, zodat op het collisierechtelijk vlak 
distorsies onvermijdbaar waren (zie verder). Een nieuw wetgevend initiatief kan daar wel!icht weer 
harmonie mogelijk maken. 
Het recente Duitse ontwerp voor een nieuwe i.p.r.-codificatie verzekert die eenheid, door de 
echtscheiding (en het huwelijksvermogensrecht afhankelijk van de verwijzing inzake het huwelijk te 
regelen (KUEHNE, G., IPR-Gesetz-Entwurf, Heidelberg, 1980, § 17 juncto § 14). 
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Franse staat met betrekking tot zijn grondgebied en tot zijn volk (de 
,Natie")(5). Daarvoor werden de aanknopingsfactoren of aanwijzings
factoren gegeven. Voor het overige heeft men zich onthouden van het 
uitwerken van bijzondere verwijzingsregels. 
Het , , volk'' waaraan, in verband met artikel3 derde lid van de Code, in de 
eerste plaats werd gedacht, was niet de ,bevolking", niet de inwoners, 
verblijfhouders of al wie zich op het grondgebied bevond, doch wei de 
eigen volksgroep, die ontstaat en voortbestaat door zich op natuurlijke 
wijze voort te planten(6). Bij de geboorte, de afstamming, de bloedver
wantschap, die basiselementen zijn, sluiten andere begrippen aan zoals 
,adoptie" (fictieve afstamming) en ,naturalisatie". 

Het huwelijk is voor de ordening van elke natie het sluitstuk; dat werd 
boven al benadrukt. 
Voor het Franse volk werd de regel geformuleerd, dat voor zaken van staat 
en bekwaamheid hun nationale wet de Fransen ook buitenslands bleef 
volgen. 

HET PERSONEEL STATUUT VAN VREEMDELINGEN 

3. De bedoelingen van de wetgever van 1804 omtrent de staat en de 
bekwaamheid voor vreemdelingen in Frankrijk, zijn niet helemaal duide
lijk. Gold voor hen hun buitenlandse nationale wet (de veelzijdige of 
multilaterale toepassing van art. 3, §3, B. W.), of vie len zij onder Frans 
recht voor zover Franse rechters over hen mochten oordelen? 
Dit laatste werd nog uitdrukkelijk gesteld in artikel4 van het antwerp van 
het jaar VIII ( 1801) voor de inleidende bepalingen (7). Niettegenstaande 
een summiere en ondeskundige behandeling was men toch voorzichtig 
geworden, na een bezwaar van het Tribunal de Grenoble (8). Het behoud 
van de eenzijdige formulering heeft te maken met de begripsverwarring 

(5) LAINE, A., ,La redaction du Code civil et le sens de ses dispositions en matiere de droit 
international prive", Rev.d.i.p.dr.pen.int., 1905, 51. 
(6) De voortplanting, het geboren worden (,natus") ligt tot grondslag aan begrippen als ,natie", 
,nationaliteit" enz. 
(7) Zie FENET, P.A., Recueil complet des travaux preparatoires de Code civil, Parijs, 1827, IT, 3 en 
zie LAINE, A., o.c., 24-25 (over de invloed van Cambaceres), 27 en 33 e.v. Het is boeiend dat 
SAMTLEBEN, J., ,Der Territorialitatsgrundsatz im IPR Lateinamerikas", Rabels Z. 1971, 77 de 
schakels legt tussen die eenzijdige bepaling, die de lex fori oplegde voor staat en bekwaamheid, en de 
in 1806 opgestelde codex van Louisiana (1808) en vandaar, over een Belgisch verge1ijkend werk, naar 
het wetboek van Chili en verder naar wetgeving in heel Zuid-Amerika. Daar is de ,territorialiteit" 
inderdaad strakker dan elders. PORTALIS heeft in de memories van toelichting voor , , Conseil d'Etat'' 
en ,Tribunat" de eenzijdige lezing aangehouden (tot grote ergemis van LAURENT, F., o.c., IT, 78). 
(8) LAINE, A., o .c., 35 en de gevolgen ervan: biz. 38. 
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tussen het vreemdelingenstatuut (genotsbekwaamheid) en de toepas
selijkheid van het materiele recht (handelingsbekwaamheid) (9). 
Het feit dat men zich tijdens de voorbereidende werkzaamheden bewust 
werd van de problematiek en dat, dientengevolge, de zaak dan maar in het 
ongewisse werd gelaten, is het sterkste argument om te zeggen, dat de 
wetgever zelf al openstond voor de multilateralisering ( 10). V ergeten we 
ook niet, dat de traditie van v66r het wetboek de ,personele" of grens
overschrijdende werking van de (domiciliaire) regels inzake staat en 
bekwaamheid toestond ( 11). De revolutionaire afkeer voor traditie en voor 
theorie en meer bepaaldelijk de nationalistische iso,latietendens was ten 
tijde van de redactie sterk aan het afkoelen. 
Men mag besluiten, dat artikel 3, §3, B.W. van in den beginne de 
multilaterale aanwijzing van de nationale wet wel impliceert, al werd het 
beginsel niet neergeschreven(12). 
In Frankrijk werd dan, korte tijd na de uitvaardiging van de Code civil, het 
gestelde principe bepleit, m.n. door Procureur-Generaal Merlin(l3). De 
rechtspraak volgde snel(14). En toch mag niet gezegd worden, dat in de 
eerste helft van de 19e eeuw het vreemd personeel statuut in Frankrijk en 
Belgie op dezelfde wijze werd toegepast, als dat heden ten dage gebeurt. 

DE MULTILATERALISERING VAN ARTIKEL 3, ALINEA 3 IN BELGIE 

4. De evolutie ging enigszins trager in Belgie dan in Frankrijk. Toen de 
bilateralisering er dan toch kwam, was het bovendien ook niet zonder 
nuance. 
Eerst in het midden van de vorige eeuw sprak het Belgische hof van 
cassatie zich uit. In het arrest van 22 juli 1847 werd gezegd, dat het 
beginsel, volgens hetwelk de personen aan hun landswet onderworpen 
worden, voor wat de Belgen betreft, uitdrukkelijk neergeschreven werd in 

(9) LAINE, A., o.c., 36. 

(10) LAINE, A., o.c., 56, maar de idee ,ne se traduisit dans une regie positive". 

(11) GU'!ZWll.LER, M., Geschichte des international privatrechts, Bazel, 1977, 275 stelt dat de Code 
civil op de statutenleer rust (verwijzend naar MERLIN). 

(12) BATJFFOL, H. en LAGARDE, P., Droit international prive, Parijs, 1976, II, 4. 
(13) MERLIN, P.A., inS. 1809, 1, 333 en in zijnRepertoire, Parijs, 1927, VIII, 434, aangehaalddoor 
LAURENT, F., o.c., 80 en door BEHN, M., Die Entstehungsgeschichte der einseitigen Kollisionsnor
men des EGBGB, Frankfurt, 1980, 298. 

(14) Cour Royale de Paris, 13 juni 1814, S. 1815, 2.67, inzak:e de bekwaamheid van een Spaanse 
vrouw om tehuwen. ZieBATIFFOL, H. en LAGARDE, P., o.c., 4 enGOTHOT, P., ,Le renouveaudela 
tendance unilateraliste", Rev. crit. d.i.p., 1971, 2 noot 1. 
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de derde paragraaf van artikel 3 B. W., en daar, voor wat de vreemdelin
gen betreft, noodzakelijkerwijs en uit wederkerigheid ook uit volgt(l5). 
De Procureur-Generaal had het graag voorzichtiger gesteld. Hij kreeg 
vlug de kans tot een nadere verklaring. 
In een arrest van 3 augustus 1848, dat eerder de internationale bevoegd
heid betrof, werd gesteld, dat onze rechters konden geroepen worden, om 
over staat en bekwaamheid van vreemdelingen te oordelen (b. v. een 
betwisting over de geldigheid van een overeenkomst, aangebracht onder 
artikel14 en 15 B. W.). Daaruit volgde voor het hof dat onze rechters soms 
vreemd recht moeten toepassen, m.n. die wetten waarover artikel3, §3, 
B. W. handelt (16). Daarmee werd, onzes inziens nog niet gezegd, dat aan 
de Belgische rechtsmachten de bevoegdheid werd toegekend, om over 
wijziging van de staat van buitenlanders uitspraak te doen. 
Uiteindelijk was er het arrest van 8 februari 1849 waarin meer ge
nual!ceerd werd ( 17). Nu werd de Procureur-Generaal gevolgd in het mooi 
aflijnen van de vragen naar de erkenbaarheid van de vreemde ven
nootschap (haar genotsbekwaamheid) en naar de voor haar , ,person eel 
statuut" toepasselijke wet(l8). Bovendien werd ,obiter" bevestigd, dat, 
op grand van een volkenrechtelijke beginsel, de staat en bekwaamheid van 
vreemdelingen volgens hun nationaal recht geregeld worden. Een wette
lijk beginsel was daarvoor niet voorhanden - ook niet in artikel 3. De 
grens van die toepassing van vreemd recht was de openbare orde. 
Daarmee was de Belgische houding bepaald voor wat de analoge, weder
kerige of logische interpretatie van artikel 3 betreft(19). Laurent bracht 
daarop kritiek uit, zeggende, dat de traditie ook Belgisch recht was. Maar 
het gebrek aan positivering was alleszins onmiskenbaar. Een direct gevolg 
daarvan was, dat het hof van cassatie, gegeveh de toenmalige leer, geen 
navolging van het beginsel zou afdwingen(20). 

( 15) Cass., 22 juli 1847, Pas., 1847, I, 392 concl. Proc.-Gen. LECLERCQ. Beslist werd, dat een 
Franse vennootschap in Belgie in rechte mocht optreden, behalve in geval van strijdigheid met het 
Belgische nationaal belang, zonder de in Belgie vereiste Koninklijke machtiging. 
(16) Cass., 3 augustus 1848, Pas., 1848, I, 358 concl. Proc.-Gen. LECLERCQ. De Procureur-Gene
raalleek hier weer sterk te denken, dat de miskenning van de vreemde nationale wet een wettelijke 
beginsel overtrad (zie biz. 369, 369-370 en 370-371). 
(17) Cass., 8 februari 1849, Pas., 1849, I, 221 concl. Proc.-Gen. LECLERCQ. De problematiek was 
identiek aan die van Cass., 22 juli 1847. De beslissing was in de tegengestelde zin. 
(18) De Procureur-Generaal verduidelijkte nude argumentatie van hemze1f en van de verweerster in 
de cassatiezaak uit 1847. De ene vraag moest voorafgaand behandeld worden en slechts bij de 
erkenbaarheid rees de tweede vraag. 
(19) Zie nog dezelfde klemtoon, een eeuw later: Rb. Brussel, 13 april1951, Pas., 1952, III, 42 en 
Rb. Brussel, 1 maart 1952, J.T., 1952, 250. 
(20) LAURENT, F., o.c., ll, 86 ,Ia consequence est juridique mais elle est deplorable". Diens 
ontleding was niet van retoriek gespeend (zie b.v. biz. II, 82). 
Zie over de genoemde arresten: RIGAUX, F. en ZORBAS, G., Les grands arrets de fa jurisprudence 
beige- Droit international prive, Brussel,. Larcier, 1981, 38. 
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De multilaterale interpretatie geraakte van die peri ode af ook stilaan in de 
lagere rechtspraak ingeburgerd (21). 
De eigenlijke doorbraak wordt in de cassatie-rechtspraak pas in 1882 
genoteerd en ook daarna(22). Toen was er al sprake van de invloed van de 
personalistische doctrine van Mancini. Die ltaliaanse school kende in 
Franc;ois Laurent haar ijverigste en meest succesvolle discipel. Zijn 
indrukwekkend achtdelig werk over het internationaal privaatrecht was de 
uitbouw van een grootse visie en bepleitte op overtuigende wijze de 
verdraagzame aanvaarding van de buitenlandse personele wetten(23). 
In het eerste arrest van 1882, het arrest de Bauffrement, speelde nog een 
reminiscentie aan een oud beginsel : nl. dat de nationale rechter de na
tuurlijke rechter was, om over de status te oordelen; minstens, om voor 
wijzigingen daarvan in te staan. Dat principe ligt ook aan de oorsprong van 
onze soepelere erkenningsleer inzake buitenlandse uitspraken over staat 
en bekwaamheid (24). 
In het tweede arrest van 1882 (Bigwood) werd echter het enige middel, 
gesteund op artikel 3 B. W. en ertoe strekkend, om door de Engelsen naar 
hun nationaal echtscheidingsrecht te verwijzen, klaar en duidelijk weer
houden(25). 

DE NATIONALE WET VOOR DE GEZINSRELATIES 

5. Belangrijk voor het vervolg van de evolutie wordt de bevestiging van 
de toepassing van de personele nationale wet (en van de analoge inter
pretatie van artikel 3 B. W.) op gezins- en familierelaties. 
Heden ten dage wordt allerscherpst kritiek geleverd op pogingen om 
precies dat te doen. Minstens daar, zo zeggen we nu, zit de lacune in de 

(21) Voor het eerst in het interessante: Gent, 26 maart 1847, Pas., 1848, II, 34 (verkoop van 
onroerend goed van een onbekwame) : , ,le principe generalement admis par les nations civilisees et 
par !'esprit du Code civil lui-meme", onder verwijzing naar FoELIX, J.-J., in het eerste Franse 
handboek. Zie een beschrijving van de multilateralisering bij BERN, M., o.c., 312-317. Op 6 
augustus 1852 maakte een Cassatie-arrest (Pas., 1853, I, 155) melding van de wet van het domicilie, 
als personeel statuut; maar dat hield ongetwijfeld verb and daarmee, dat over het faillissement van een 
rechtspersoon sprake was. 
(22) Cass., 19 januari 1882 (de Bauffremont),Pas., 1882, I, 37 en Cass., 9 maart 1882 (Bigwood), 
Pas., 1882, I, 62. 
(23) In Cass., 12 april1888,Pas., I, 186 triomfeerthetpersonalisme, als ,,universellementadmis''. 
(24) Zie ook Cass. , 6 augustus 1852, gecit. en de meer algemene ohzekerheid over de toepassing van 
vreemd recht in hetforum. Omtrent Cass., 19 januari 1882 (de Bauffremont) weze nog opgemerkt dat 
niet ,zomaar" van art. 3, lid 1 B.W. sprake is (contra: RIGAUX, F. enZORBAS, G., o.c., 41 en 124 die 
van een materiele vergissing spreken) : wetshistorisch lag een en ander even dicht bij het eerste lid als 
bij het derde. Zie ERAUW, J., , ,Echtscheiding door onderlinge toestemming van twee buitenlanders in 
Belgie". R. W., 1978-79, 2011 (verder: ,onderlinge toestemming"). 
(25) Zie RrGAUX, F. en ZORBAS, G., o.c., 41. 
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wettekst, de blinde v1ek van de wetgever van 1804(26). Waar twee 
personen door een rechtsband van persoon1ijke aard verbonden worden, 
ontstaan inderdaad de meest de1ikate vragen, en daar wordt voor een 
subsidiaire aanknoping gep1eit (27). 
In het ,avant-projet" (artike1 12) van Laurent stand, dat de fami1iever
houdingen de nationa1e wet vo1gen. Ook in het daarbij aans1uitende 
officiele antwerp van de ,Commission de revision" (art. 4) werden aan 
de bepaling , ,staat en bekwaamheid'' expliciet de familie-banden toege
voegd en het gehee1 werd voor de onderdanen van alle 1anden met de 
lex patriae verbonden(28). 
Laurent noemde dat een ,innovation importante", door het ltaliaans 
Burgerlijk Wetboek ingevoerd. Het betrof voor hem geen onderdee1 van 
de door artike1 3 B. W. bedoe1de staat en bekwaamheid (29). 
Deze1fde taal werd in Duits1and gesproken door de gezaghebbende 
Gebhard, wiens persoonlijke ontwerpen het Duitse , ,Einfiihrungsgesetz'' 
voor het Burgerlijk Wetboek van 1896 determineerden(30). 

Het vroege werk van de Haagse Conferentie voor internationaa1 privaat
recht stand in hetze1fde teken: de met het Napo1eontisch wetboek van 
1804 aangegeven aanknopingsfactor ,nationaliteit" werd consequent 
doorgetrokken. Het conflictenrechtelijke verdrag over de huwe1ijks
voltrekking (12 juni 1902) bevestigde de verwijzing naar de respectieve 
nationa1e wetten (31). De verdragen inzake de echtscheiding ( eveneens 12 
juni 1902) (32) en inzake de persoonsrechte1ijke en patrimonia1e gevo1gen 

(26) Zie b.v. LEFEBVRE,H. ineennootonderParijs, 12maart 1976,LaSemaineJuridique, 1977, Jur. 
Nr. 18721: ,nne extension demesuree d'un texte ... ". Zie ook ERAUW, J., o.c., I.e. 
(27) Zie Brusse1, 23 maart 1977 (verbroken), J.T., 1978,447 en zie b.v. FALLON, M., ,Les heures 
sombres du facteur de Ia nationalite en d.i. p. beige" ,J.T. 1978, 641 ; RraAux, F. , Droit international 
prive, Brusse], 1979, II, 239 en BATIFFOL, H. en LARGARDE, P., o.c., II, 15. 

(28) LAURENT, F.,Avant-projetde revision du Code civil, Brusse1, 1882,1,24 en VANBIERVLIET, J., 
,L'interpretation beige du Code civil" in: Le Code civi/1804-1904 -Livre du centenaire, Parijs, 
1904, II, 670. 
(29) Mocht in een familierelatie, door de onvolledigheid van de diverse nationaliteitswetten een 
conflict opduiken, b.v. tussen de wetten van de vader en van diens natuurlijk kind, dan verwierp 
Laurent de referte naar art. 3 C.c. ,Amon avis, Le Code Napoleon ne decide pas Ia difficulte": 
LAURENT, F., o.c., I, 647. 
Die uitspraak is belangwekkend, gezien ze door zulk een volbloed legist gedaan werd; ze past in zijn 
betoog over de noodwendigheid van verdragen van privaatrecht. 
(30) Zie BEHN, M., o.c., bijlagen 3 voor het antwerp van 1881 (§§ 17-19 verwezen naar de wet van 
de man voor huwelijksgevolgen en scheiding) en zie de artikels 15 en 17 vanhet op 1 januari 1900 van 
kracht geworden E.G.B.G.B. 
(31) B.S. 10 juli 1904 (voor Belgie van kracht tussen 1 augustus 1904 en 1 juni 1919). Het beschreef 
verder de afwijkingen daarvan (art. 2, 7 en 5, 2e lid) en constateerde duidelijk dat ruimtelijk begrensde 
huwelijken zouden voorkomen. 
(32) Dezelfde gegevens als in de vorige voetnoot. De Iaatste gemeenschappelijke nationale wet was 
toe te passen. 
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van het huwelijk (17 juli 1905) (33) voerden een cumulatie in van de lex 
patriae en van de lex fori (resp. artikel 8 en artikel 1). 

DE GEMENGDE HUWELIJKEN 

6. Het vraagstuk van de (inzake nationaliteit) gemengde huwelijken werd 
echter, ten tijde van de voornoemde geleerde vergadering nog niet onder 
ogen genomen(34). Later, in de zitting van 1928, heeftmen, in dat geval, 
voor het huwelijksvermogensrecht, de verwijzing naar de wet van de man 
willen invoeren en werd, met be trekking tot de echtscheiding, de cumula
tieve verwijzing naar de beide wetten van de echtgenoten voorzien(35). 
Doordat dan het principe van de eenheid van nationaliteit in het gezin 
verlaten werd (36) ontstond een gewichtig probleem voor de onderwer
ping van het personeel statuut aan de nationale wet. Voor de collisierege
ling die als personele wet de wet van de woonplaats verkiest (het domici
lie-principe), ontstaat dezelfde verwikkeling van zodra de eenheid van de 
wettelijke woonplaats prijsgegeven wordt. 
Om aan het samenlopen van afzonderlijke nationale instellingen een 
bevredigende oplossing te geven, moet men redelijkerwijs de verwijzing 
naar slechts een enkelepersonelewet handhaven. Voor de wijzigingen van 
staat leek en lijkt wellicht het behoud van een ophoping van de in twee 
wetten geschreven vereisten houdbaar (zie ook verder). 
Voor een verdere schets van de evolutie, mogen we onze aandacht even 
toespitsen op de terreinen van het huwelijksvermogensrecht en voorna
melijk van het echtscheidingsrecht. Het is daar dat de gemengde huwelij
ken opvallend voor moeilijkheden zorgen. 

DE VERWIJZINGSREGEL IN RET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 

7. De diverse rechtsstelsels hielden zich dan ook be zig met het structure
ren van die ,uninationale" gezinnen, waarvan ook de kinderen onderda
nen van de betrokken staat waren(37}. Zo was er b.v. sprake van een 
Belgisch, van een Frans, van een Duits, enz. huwelijk (en gezin). 

(33) B.S., 26 februari 1913 (voor Belgie van kracht tussen 16 apri11913 en 23 augustus 1922). 
(34) In het verdrag van 1905 werd nochtans naar de wet van de man gerefereerd voor de beoordeling 
van de innerlijke geldigheid van het huwelijkscontract (art. 5) - een aanwijzing. 
(35) Zie LIENARD-LIGNY, M., ,Le divorce en droit international prive be1ge", Ann. F ac. Dr. Liege 
1961, 106noot3 en Conference deLaHaye-Actesde laSixiemeSession, Den Haag, 1928, II, 163. 
(36) In Belgie, door de Wet van 15 mei 1922 (art. 18, 3°) en in nabuurlanden, jaren later; 
(:17) Dat verklaart o.m. de eenzijdigheid van art. 170 B.W., nu als discriminatoir aangevoe1d 
tegenover de Belgische vrouw die met een buiten1ander wil huwen. In de praktijk wordt de be
voegdheidsopdracht als aangevu1d beschouwd. 
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Aanleunend bij die oude eenheid van nationaliteit in het gezin, werd 
gemakkelijk voor de wet van de man geopteerd, toen het gemengd huwe
lijk ter sprake kwam. Bij de verschuiving in zake het huwelijksvermo
gensrecht wordt dat eerst duidelijk(38). Ook voor hen, door wie het 
vermogensstelsel niet zelf als behorend tot het personeel statuut werd 
beschouwd, mocht het door zijn nauwe band met het huwelijk, toch onder 
de verwijzingsregel vallen voor de gevolgen daarvan. Het was nochtans 
daar dat, zonder meer, onder de twee personele wetten die van de man 
primeerde, en wel sterker en sterker na de twintiger jaren en tot in de jaren 
zestig (39). 

INTERNATIONAL£ HUWELIJKEN EN DE BESLISSINGSHARMONIE 

8. Voor een ,Belgisch-Frans huwelijk" bestaat er echter geen en
kelvoudige juridische instelling. Daar is het noodzakelijk een keuze te 
maken; zoniet, moet er over een mengvorm, een hybridische huwelijks
vorm sprake zijn. Voor dergelijke gevallen zullen de nationale rechtsordes 
tot verzachting en aanpassing geneigd zijn. Daar ontstaat een intematio
nalisering van het nationaal instituut. 
Voor een goed be grip van het vervolg van de uiteenzetting, voor een beter 
inzicht in de evolutie zelf van ons intemationaal huwelijksrecht, is het 
volgende punt bijzonder belangrijk: de realiteit gebiedt ons te bekennen, 
dat het intemationaal privaatrecht bij ( onderling afwijkende) nationale 
regelingen is gebleven. Er is intemationaal geen eenstemmigheid over de 
collisieregels, er mag zelfs sprake zijn van verwarring, meer bepaaldelijk 
voor de meer nevralgieke punten, waar de openbare-orde-opvattingen 
botsen en waar de genoerude intemationalisering zich opdringt. 
Belgie heeft zo zijn opvattingen over een intemationaal huwelijk van een 
Belgische man of vrou w met een vreemdeling. Een andere land denkt aan 
een andere behandeling van ,zijn" intemationaal huwelijk(40). Door de 

(38) We beperken ons in het aanhalen van het verrnogensrecht. Zie vooral de nieuwe uiteenzetting 
van C. DE WULF in deze eye! us en het vroegere overzicht van de evolutie bij HEYV AERT, A., ,Het 
Belgisch internationaal huwelijksverrnogensrecht" in Het nieuwe Belgische huwelijksvermogens
recht, 'Gent, 1978, 411 e.v. en in T.P.R., 1978, 555. 
Uitvoerige verwijzingen naar de rechtspraak dienaangaand, ook bij VERWILGHEN, M., ,Belgique. 
Regimes matrimoniaux'', in Regimes matrimoniaux, successions et liberalites- Droit international 
prive et Droit compare, Neuchatel, 1979, I, 469 e.v. 
(39) Cass., 10 april 1980,R. W., 1980-81,981, metnootERAUW, J. enR.C.J.B., 1981, 330metnoot 
RIGAUX, F. bevestigde de aanknoping bij de nationale wet voor uninationale huwelijken en legde sterk 
de band tussen het verrnogensrecht en de staat. 
(40) BATIFFOL, H. en LAGARDE, P., o.c., II, 71 noemen een huwelijk van eenFranse onderdaan met 
een vreemdeling een "foyer en fait fran~ais" wanneer de betrokkenen in Frankrijk wonen. En dat 
rechtvaardigt in hun ogen de toepassing van het recht van het domicilie. 
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uiteenlopende behandeling - door de ,nationalisering" van het inter
nationaal geval- ontstaat het gebrek aan , ,internationale beslissingshar
monie''. Huwelijk en echtscheiding zullen daarom, geregeld vanuit elk 
van de twee rechtsstelsels, anders beschouwd worden. Het wordt dan ook 
nuttig minstens op twee of drie ( 41) sporen te redeneren; de moeilijkheid 
met ambtelijke of gerechtelijke tussenkomsten uit ,derde landen", 
d. w .z. landen die niet het vaderland van een der echtgenoten zijn, nog 
terzijde gelaten. 
Het bewerkstelligen of bewaren van de internationale of uitwendige be
slissingsharmonie is een mooi streefdoel, waarmee rekening moet ge
houden worden bij het kiezen voor bepaalde oplossingen in het internatio
naal privaatrecht: de bestendigheid van de status, de grensoverschrijdende 
gelding ervan is voornaam; het streven naar dat ideaal ligt aan de oor
sprang zelf van de bereidheid, om in een bepaald land het recht van een 
ander land toe te passen(42). Maar dat alles is niet het enig oogmerk van 
het intemationaal privaatrecht. Terwijl in die goede richting wordt ge
werkt, moet eerst en vooral in het eigen land een vaste aanpak van de 
internationale gevallen verzekerd worden (d. w .z. de innerlijke of interne 
beslissingsharmonie moet worden verzorgd) ( 43). 
Enerzijds is het onvermijdelijk, dat een huwelijk of een echtscheiding in 
soms maar e6n--land-erkend woruf-(hier is dan soms sprake -vaneen 
,hinkend" huwelijk of ,hinkende" echtscheiding, maar die termen 
werken misverstanden in de hand) en, anderzijds, kan een rechtsstelsel 
zich daardoor niet altijd laten storen, hoezeer men ook internationalistisch 
ingesteld is. 

DE WET VAN DE MAN EN DE WET VAN DE ElSER IN ECHTSCHEIDINGEN 

9. Na die theoretische beschouwing mogen we summier de grondvragen 
van het internationaal echtscheidingsrecht rapporteren. Ingevolge het 
ontstaan van de gemengde huwelijken was men oak hier voor een pro
bleem geplaatst. Slechts na decennia trekt de nevel van de begripsverwar
ring geleidelijk op, al is er vandaag nog nood aan klaarheid- terwijl we 
weer voor een hervorming van het conflictenrecht voor deze sector staan. 

( 41) Voor het geval twee vreemdelingen van verschillende nationaliteit in Belgie beoordeeld worden. 
( 42) De ,personaliteit" van het rechtging met de tijd betekenen, dathet als vreemdrechtinhetjorum 
geeerbiedigd moest worden. Dat stond tegenover de , ,realiteit'', waar altijd de lex fori gold. Zie b. v. 
LAURENT, F., o.c., I, 526. 
(43) Zie SCHURIG, K., Kollisionsnorm und Sachnorm- Zur Struktur, Standort und Methode des 
internationalen Privatrechts, Berlijn 1981, 191. Ook inzake de Voifrage worden prioriteiten zo 
bepaald, opdat het nationaal stelsel van i. p .r. de grootst mogelijke coherentie zou vertonen. Speciaal 
in het gezinsrecht zal de invloed van de openbare orde van aard zijn, om veelvuldig de nationale kijk 
op het intemationale geval door te drukken (zie verder). 
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Zoals verwacht, was er een stroming die de wet van de man als wet van het 
gezinshoofd toepaste ( 44). 
Daarmee werd sterk aangesloten bij de regeling van de overige gevolgen 
van het huwelijk. Het is ook goed dat men in deze het nut van een 
gelijklopende verwijzing zou voor ogen houden(45). 
Dan was er de interessante variante van wat men noemt: de , 1distributieve 
wetskeuze''. Gedacht werd, aan de toepassing van de nationale wet van de 
eiser, d.w.z. voor respectievelijk ieder van de echtgenoten (in eis en 
tegeneis) werd zijn persoonlijk recht gekozen. Dat heeft tot misverstan
den, zelfs tot aberraties geleid. 

DE ECHTSCHEIDING EN ,IDNKENDE ECHTSCHEIDINGEN" 

10. Aan de oorsprong van de ,distributieve verwijzing" ligt het Franse 
cassatie-arrest Ferrari ( 46). Een Fran9aise mocht tegen haar Italiaanse 
man de scheiding vorderen, niettegenstaande Italit~ de echtscheiding niet 
kende. Dat arrest kon op verschillende manieren worden ge"inter
preteerd ( 4 7) . 
Er wordt een opvallende onbillijkheid door ingevoerd: een partner wiens 
nationale wet geen scheiding kent, mag in het proces geen tegeneis 
indienen en ziet, algemeen gesproken, de huwelijksverplichtingen anders 
gesanctioneerd worden. 
Vooral over de gevolgen van zulk een scheiding overeenkomstig slechts 
een van de personele wetten, groeiden Speciale visies. Men zag goed dat 
de Italiaanse man naar zijn personele wet niet gescheiden was. Maar zo 
beschouwd was ook de Franse vrouw nog gehuwd. Voor latere voorvra
gen m.b.t. de staat van de man zouden verwikkelingen opduiken, omdat 
het Frans internationaal privaatrecht dan (art. 3, §2, C.c.) naar het Ita
liaans recht verwijst. We komen daarop terug. Men dreigde nog verder te 
gaan: de man was voor sommigen ook in Frankrijk niet gescheiden. Dat is 
al wat anders dante zeggen dat de man niet als eiser mag optreden (zie b. v. 

(44) De wet van de man: zie de recbtspraak bij WIGNY, P., ,Cbronique de jurisprudence et de 
legislation 1937-1938" ,B .J. 1939, 598 en zie de ,Examens de jurisprudence" vanSPANOGHE, Eg. in 
R.C.J.B., 1950, 355 enR.C.J.B., 1954,65. Voor aile varianten, kart, zieLIENARD-LIGNY, M., o.c., 
108-109 en ERAUW, J., ,onderlinge toestemming", gecit., 2001. 

(45) In Frankrijk drukt men daarop, met wrevel, i.v.m. de wet van 11 juli 1975 (invoering van bet 
nieuw art. 310 C.c.). Zie BATIFFOL, H. en LAGARDE, P., o.c., II, 61. 
(46) Cass. Fr., 6 juli 1922, Rev. crit. d.i.p., 1922-23, 444 verslag van COLIN en noot PILLET. Zie 
BATIFFOL, H. en LAGARDE, P., o.c., II, 14 en 70. 

(47) LIENARD-LIGNY, M., o.c., 107 noot2. OokWIGNY, P., o.c., 599 vroegb.v. de ontbindbaarbeid 
ten voordele van eigen onderdanen, zoals in Frankrijk N!BOYET dat deed. 
Artikel 6 van bet eerste antwerp van Eenvormige Benelux-wet op bet internationaal privaatrecbt 
(1951) verwees naar de wet van de eiser, gecumuleerd met de lex fori. 
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de toepassing van de Belgische wet van 27 juni 1960, art. 1). Er was zgn. 
een ,hinkende echtscheiding": de vrouw aileen was gescheiden. Hier 
dreigt gevaar om twee intemationaal privaatrechtelijke benadering door 
elkaar te halen (zie hoven). Als men in een land een wet kiest en men 
scheidt twee personen overeenkomstig die wet uit de echt, dan spreekt het 
vanzelf dat zein het betrokken land gescheiden zijn en, door de bindende 
kracht van de rechterlijke tussenkomst, gescheiden blijven. Het intern 
gewijsde zal moeten gerespecteerd worden. Vanuit die ene (nationale) 
benadering was niettemin sprake van een dubbele verwijzingsregel: de 
eiser en de verweerder werden verschillend behandeld (,distributief") 
voor wat de gronden betreft en, in het extreem geval, zoals bij de echt
genoten Ferrari, liep dat uit op een volkomen eenzijdige sanctie-regeling 
in het voordeel van de eiser(48). De kwalificaties van een dergelijke 
oplossing als , ,conception absurde du demi-divorce'' ( 49) en als , ,monstre 
hybride'' (50) slaan eerder op de ridicule besluiten door sommigen aan de 
distributiviteit verbonden, dan op het eenzijdig discriminerend karakter 
ervan. Men kan echter de begrippen , ,hinkend huwelijk en/ of scheiding'' 
nog voor die gevallen blijven gebruiken, als men ze goed begrijpt als de 
aanduiding van het gebrek aan internationale harmonie. 

DE RUWELIJKSBAND CONTRACTUEEL VERKOZEN 

11. Na 1941 duikt in Belgie een andere eerdervage oplossing op. Ze gaat 
terug op het cassatie-arrest van 12juni 1941 (Matkowski) en meer bepaal
delijk op de beschouwing naar aanleiding daarvan (obiter) gerriaakt door 
de toenmalige Advocaat -Generaal Co mil (51). Dat was voor de echtschei
dingen de eerste tussenkomst van ons hoogste hof en wel kart nadat daar 
voor het eerst de vraag naar de verwijzing in een gezinsrelatie rees, 
waarbij de verbondenen van nationaliteit verschillen(52). 
In dezaak Matkowski was een probleem van verandering van nationaliteit 
vervlochten (, ,conflit mobile''). Een Belgische was Russische geworden 

(48) Voor toepassing in Belgie, zie de eerder aangebaalde bronnen en bv. Luik, 22 februari 1951 
(Rossi),Jur. Liege, 1950-51, 201 (verbroken); Brussel, 24 mei 1952, J.T., 1952, 623 nootMAYNE, 
M. Zie nog VAN RECKE, G. en RIGAUX, F., ,Examen de jurisprudence (1953 a 1960)", R.C.J.B., 
1961, 376 noot 1. 
(49) De Franse Raadsheer RoLLEAUX in Trav. com. Jr. d.i.p., Parijs, 1954, 139. 
(50) RIGAUX, F. en ZORBAS, G., o.c., 60. 
(51) Pas., 1941, I, 217. Zie voordien: Rb. Antwerpen, 11 mei 1939, R.W., 1939-40, 1552. 

(52) Cass., 20 maart 1941 (Lakaye t. Nigra), Pas., 1941, I, 91 cone!. Adv.-Gen. RAYOITDE 
TERMICOURT. Ret betrof een gedwongen erkenning van de natuurlijke afstamming. Aanleunend bij 
opinies over de keuze van wet volgens bet sociaal doe! van de betrokken recbtsbepalingen (naar de 
Fransman PILLET), werd voor de wet van bet kind geopteerd: voor bet kind primeerde bet belang 
gelegen in bet verkrijgen van een staat. Ret meisje was Belg en kon door bezit van staat de afstamming 
aantonen van de overleden Italiaanse vader. 
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door haar huwelijkmet een Rus. Vijftien jaar later herkreeg zij de Belgi
sche nationaliteit, met terugwerkende kracht ( overgangsrecht van de wet 
van 15 oktober 1932). Nadien werden beide echtgenoten Polen, maar 
bleven onder Russisch huwelijksrecbt. In die omstandigheden, bena
drukte het Belgisch O.M., waren heiden toegetreden tot een Russische 
huwelijksband, zodat ze niet konden scheiden. Door het huwelijk was een 
gelijke nationaliteit ontstaan, dus kon sprake zijn van bet toetreden tot een 
band. De gegeven oplossing schijnt alles te doen te hebben met het 
beslechten van het ,conflit mobile" overeenkomstig de regel van bet 
Haags echtscheidingsverdrag van 1902, in deze, nog door de Advocaat
Generaal als gelijk aan bet Belgische positief recht beschouwd(53). 
Voor het geval waarin er vanaf de huwelijkssluiting verschil van nationa
liteit is, wordt geen aanduiding gegeven, behalve in de conclusie van het 
O.M. Daar rijst de vraag, of er niet tot een soort hybridiscb huwelijks
statuut wordt toegetreden (54). 
In de rechtspraak werd, daarop voortgi:tand, geredeneerd alsof echtgeno
ten de wilsvrijbeid bezaten om tot een welbepaalde instelling toe te treden; 
eventueel, om er zelf een te maken(55). Voor meer echter dan voor 
, ,conflits mobiles'' was die benadering niet geschikt. Het bleef zoeken 
naar een huwelijkswet die m.n. over het delicate al of niet ontbinden van 
de band mocht beslissen. 

DE TWEE WEITEN CUMULEREN- DE STRENGSTE BELEMMERINGEN HANTEREN 

12. Het hof van cassatie moest opnieuw tussenkomen in de zaak Ros
si (56). Weer was het huwelijk in de nationale wet van een der echtgenoten 
-de ltaliaanse man- niet ontbindbaar. De vrouw was Belgische. 
De uitspraak daar gedaan, is fundamenteel belangrijk. Zij verklaart in 
toepassing van artikel 3, lid 3, B. W. de beide personele wetten van de 
betrokkenen te moeten toepassen. De oorzaken van de ontbinding van het 
huwelijk ressorteren onder bet personeel statuut, zegde het hof, daarmee 

(53) Pas., 1941, I, 219. En zie LIENARD-LIGNY, M., o.c., 106-107. Zie eveneens de noot van 
SPANOGHE, Eg. onder Gent, 17 juni 1948, R.C.J.B;, 1949, 17 e.v. over de interpretatie van het 
cassatie-arrest. 
(54) Pas., 1941, I, 222. 
(55) Ziehetrechtspraak-overzichtvanSPANOGHE, Eg.,R.C.J.B., 1954,68. Verwantaandeidee van 
het toetredingscontract was het voorste1 om de lex loci celebrationis toe te passen, destijds door 
FoRIERS en PHILONENKO verdedigd. Geen van deze benaderingen kent internationaa1 enig sncces. 
(56) Cass., 16 mei 1952,Pas., 1952, I, 589 concl. Adv.-Gen. HAYOITDETERMICOURT en de tweede 
verbreking in Cass., 16 februari 1955, Pas., 1955, I, 647. 
Voor een ontleding zie ERAUW, J., ,onderlinge toestemming", gecit., 2012-2015: De beslissing 
wordt er consequent genoemd, als aansluitend bij de nationale wet (2003) maar wordt er o.m. a1s 
geforceerd conceptua1istisch bekritiseerd. 
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harmonisch aansluitend bij de evolutie: de huwelijksband even goed als 
het uittreden uit die band- met een wijziging van staat voor de individuen 
tot gevolg- is een , ,personele'' materie bij uitstek. De parallelle behan
deling van het huwelijk en de scheiding is, zoals al gezegd, toe te juichen. 
Het hof keurde ten strengste de distributieve verwijzing (uit het arrest a 

quo) af. 
De echtgenoten moeten dus op gelijke voet behandeld worden, m.a. w. ze 
vallen onder een ,loi unique". 
De formulering van een en ander is echter verre van sterk, maar kan 
vergoelijkt worden door de beperkingen door de cassatie-techniek opge
legd. Alle motieven in deRossi-uitspraken werden negatief geformuleerd, 
om de gebruikte distributieve verwijzing te verbreken. Een eigen theorie 
werd niet uitgewerkt en mocht wellicht hebben ontbroken (57). 
De regel door de cassatie-rechters en door het O.M. t6egepast, wordt 
terecht bestempeld als een negatieve cumulatie van de twee personele 
wetten. De strengste wet werd toegepast, want het ging immers over de 
vraag of scheiding ,toelaatbaar" was. Is er niet sprake van een hybridi
sche huwelijksband, nu het huwelijk door internationalisering wel ,an
ders" wordt, en voornamelijk nu we hebben gezien, dat het hof van 
cassatie op de in 1952-1955 ingeslagen weg verdergaat(58)? Qp lA 
december 1978 werd geeist dat de twee persoonlijke wetten tegelijk een 
bepaalde vorm van scheiding (in casu : door onderlinge toestemming) 
zouden inrichten(59). Dat brengt met zich, dat aan de twee betrokken 
wetten belemmeringen kunnen worden toegevoegd, in een ophoping door 
geen van de twee gewenst. 
Op de beslissing in zake Rossi hadden echter een aantal stromingen 
invloed: er waren beschouwingen die een zweem van de , ,leer'' van het 
toetredingscontract(60) bezaten en waarvoor billijkerwijs iets te zeggen 
was ; er was de ten dens van het hof om in de familierelaties het conflict van 
wetten te beslechten volgens het sociale doel van de wetgeving(61); 
uiteindelijk schijnt de doorslag te hebben gegeven, heeft een van ons 

(57) Zie nog ERAUW, J., ibid., 2012. 

(58) We1 te verstaan, voor de materies die buiten de specifieke regels van de Wet van 27 juni 1960 
vallen. Zie verder. 
(59) Gaat men verder in de cumulatie dan een abstracte toelatingscontrole, dan ontstaan technische 
belemmeringen (zie ERAUW, J., ibid., 2015-2016). Op het eigen vlak van het collisierechtkiestmen 
dan voor de bantering van een tegenover de echtscheiding weigerachtig staande aanknoping. Concreet 
is dat een keuze voor de verweerder. Men kan zich afvragen of ze nog in onze rechtsontwikkeling past. 
(60) ZievoomamelijkProc.-Gen. HAYOITDETERMICOURT,Pas., 1952, I, 591 enFORIERS, P., inzijn 
commentaar:J.T., 1955,257. DezeProcureur-Generaaltradop alsO.M. voor: Cass., 20maart 1941, 
gecit. 
(61) Zie RIGAUX, F. en ZORBAS, G., o.c., 63. 
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vroeger geschreven, de ,dieperliggende voorkeur" van het hof- ,une 
arriere-pensee morale et religieuse du meilleur aloi" (volgens de Franse 
Procureur-Generaal Gavalda) - volgens dewelke de onverbrekelijkheid 

. van de band hoger geschat moet worden dan het civielrechtelijk aanbod 
van middelen om er uit te treden. En inderdaad, liet het hof het probleem 
zich toespitsen tot een conflict van openbare-orde-bepalingen: het recht 
op ontbinding tegenover het verbod van ontbinding(62). 

DE INSPIRATIE VAN 1804 EN DE INTERNATIONALE BESLISSINGSHARMONIE 

13. Brengen we de problematiek uit die morele sfeer, uit het nebuleuse 
zoeken naar de maatschappelijke zin van het huwelijks- en echtschei
dingsrecht. Het cassatie-standpunt is een uiting van de zorg om de natio
nale wetten te respecteren. Het hof plaatst zich in een traditie van het 
aanknopen bij die wetten; het blijft logisch en bij analogie de inspiratie 
van de wetgever van 1804 volgen. Want zoveel is waar: de structurering 
van de gezinnen van de families en van het volk werd in dat nationaal 
daglicht geplaatst (zie hoven). 
In de ( op de nationaliteit steunende) personalistische benadering van het 
internationaal privaatrecht is de negatieve cumulatie als zinvol te beoor
delen, en zeker van zodra de internationale beslissingsharmonie (zie 
hoven) als vooraanstaand beschouwd wordt(63). De twee echtgenoten 
worden gelijk behandeld vanuit het oogpunt van aile betrokken rechts
stelsels; hinkende huwelijken worden vermeden alsook complicaties aan
gaande de staat van vreemde onderdanen wier nationale wet de wijziging 
van staat niet erkent. In die personele traditie voelt ons hoogste hof zich 
geplaatst door de aanwezigheid van artikel 3, lid 3, B. W. Daarin lag de 
(niet goed verwoorde) ratio van de Rossi-arresten; daar wordt een zeer 
legitieme zorg geuit. 
Maar ook als men kiest voor de internationale beslissingsharmonie, is de 
cumulatie niet altijd adekwaat: 

(62) Hier was merkwaardig, dat het hof, redenerend vanuit de zin van het instituut , ,huwelijk'', aldus 
kwam tot het beschermen van de ltaliaanse open bare orde, eerder dan van die van het eigen land (want 
in een andere context werd geheel het echtscheidingsrecht van openbare orde genoemd). In dat opzicht 
ontstond en bestaat nog een opvallende , ,internationalisering''. Het Belgisch hof van cassatie heeft in 
de Rossi-arresten, alles in acht genomen, internationale geschiedenis gemaakt- maar in de literatuur 
dringt dat niet door- door het respecteren en afdwingen van de buitenlandse openbare orde. Sedert 
1952 zijn de juridische zeden gewijzigd. V andaag mag het recht om te scheiden van openbare orde 
geacht worden; vroeger niet, al werd dat soms verdedigd. De wet van 1960 op de internationale 
echtscheiding had eigenlijk in hoofdorde slechts dat tot doel (zie verder). 
(63) De lex:fori-tendens in de , ,Ferrari-rechtspraak'', doet dan onder, voor een echte internationale 
ingesteldheid - Zie de vorige voetnoot. 
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1 . Haar nuttige werking wordt beperkt tot de blote vraag naar de wijzigin
gen van staat van individuen(64) en daar werkt ze eenvoudig door 
verhindering of remrning - voor fijnere cumulatie van echtschei
dingsgronden gaat het nut verloren, omdat distorsies tegenover aile 
betrokken wetten ontstaan (zie boven). 

2. Het abstract beoordelen van de ,toelaatbaarheid" van de wijziging 
van staat in de vreemde wet is een te grove toetsing: in de grond moet 
men de erkenbaarheid van onze rechterlijke tussenkomsten in het 
vaderland van de betrokkenen anticipatief onderzoeken- en dat is van 
een onoverkomelijke ingewikkeldheid. 

Het onbereikbare karakter van het streefdoel, die idealistische tint in het 
internationalistische standpunt, werpt een schaduw op de cumulatie. 
Daarbij moet gezegd blijven, dat de internationale beslissingsharmonie 
niet het hoofddoel van het conflictenrecht is(65). Er is o.m. de openbare
orde-werking van sommige rechtsbeginselen, die ons oplegt het buiten
lands recht te verlaten - zelfs in vragen van de veranderbaarheid van de 
civiele staat. 
Die aandacht echter voor de aantrekkelijke kant (de , ,logische Rich
tigkeit") van de cumulatieve verwijzing laat ons toe, deze techniek te 
plaatsen naast andere technieken met gelijke werking. In de 19e eeuw 
weigerden onze rechters nog om hun internationale bevoegdheid te aan
vaarden als het ging om wijziging van de staat van een vreemdeling -
veelal werd de ,bevoegdheid" van de nationale wet op die manier 
ge"interpreteerd. En nu nog zijn er nationale stelsels- zoals het West
duitse, dat helemaal de inspiratie van onze eigen nationaliteitsbenadering 
heeft doorgetrokken - waar de bevoegdheid om in echtscheiding tussen 
te komen pas aangenomen wordt, wanneer voorafgaandelijk aangetoond 
is, dat de uitspraak over de zaak in het vreemde vaderland zal erkend 
worden(66). Het blijkt dienvolgens dat wij (,la Belgique") niet ,la 

(64) NEUHAUS, P .H., ,Familieneinheit im intemationalen Privatrecht?" Rabels Z. 1955, 59, zag het 
voordeel voor de verhoudingen binnen de familie en spreekt daarbij van ,Statusbegriindenden 
Akten". Vooral NEUMAYER, K.H., ,Ehescheidung und Wiedererlangung der Ehefiihigkeit", Rabels 
Z. 1955, 83, wees op de ,logische Richtigkeit" van een ,Statutenkoppelung" of -cumulatie voor de 
grotere harmonie in voorafgaande vragen van staat. 
(65) Zie hoven nr. 8 en zie R!GAUX, F. en ZoRBAS, G., o.c., 70-71. 
(66) GRUNSKY, W., ,Internationales Zivilprozessrecht- International law of procedure", in: 
STORME, M. en CASMAN, H. (edit.), Towards a justice with a human face, Antwerpen, 1978 (bundel 
van het 1e internationaal congres voor privaatrechtelijk procesrecht), 78-79, toont aan, hoe Duitsland 
(§ 606 b ZPO), Oostenrijk (§ 76, 3 en J.N.) en Griekenland (art. 631 C.Pr.C.) door speciale 
voorwaardelijke bevoegdheidsgronden de internationale hinkende huwelijken proberen te voorko
meno Hij acht dat terecht een te duur betaalde doelstelling. Zie ook PALLSON, L., ,Marriage and 
divorce", in Int. Encycl. Comp. L., Ill, 16, Tiibingen, 1978, 114-115 voor nog andere Ianden. 
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derniere au monde" zijn om in deze aangelegenbeid complicaties te 
veroorzaken ( 67). 

ANDERE- AANV AARDE- VORMEN VAN CUMULATIE 

14. Overigens is de ,cumulatieve verwijzing" aan buwelijkszaken niet 
vreemd. Dezelfde zorg - om geen binkende recbtsrelaties te doen ont
staan - uit zicb nog bij de beoordeling van bet geldig ontstaan van een 
buwelijk. V erder bebandelen we enkele van de bijzondere actuele vragen 
dienaangaand. Maar bier signaleren we nu al bet verschijnsel van de 
,bilaterale huwelijksbeletselen" (zie nr. 23). Daarmee wordt bedoeld, 
dat aan een buwelijksvereiste of -beletsel dat aileen in de nationale wet van 
een der verloofden wordt geformuleerd, soms ook in boofde van de andere 
persoon- onderdaan van een ander land- zal moeten worden voldaan. 
Wanneer b.v. de Zweedse wet een epilepticus verbiedt te buwen, dan 
wordt aangenomen dat een gezonde Zweed ook geen geldig huwelijk kan 
sluiten met een aan die ziekte lijdende vreemdeling. 
In zake van adoptie wordt eveneens bet vraagstuk van de ,negatieve 
cumulatie'' gesteld, die m.n. reeds in de distributieve wetskeuze aanwe
zig is(68). Uit die sector zijn bier voor ons interessant, de discussies van 
v66r de wet van 21 maart 1969: er werd nog uitsluitend met artikel3 B. W. 
gewerkt. Advocaat-Generaal Stryckmans gaf toen een belangrijk advies 
voorafgaand aan bet arrest van Brussel, 24 mei 1965(69). Hij wees 
voornamelijk op bet onderscbeid tussen de conflictenrechtelijke beban
deling van een familiale band- waar inderdaad een impasse voorkwam 
en waarin de cassatie-arresten van 20 maart 1941 en 24 maart 1960 
mocbten werden gesitueerd- en tussen die van de wijziging van de staat 
van twee partijen, op basis van een vrijwillig gestelde recbtsbande
ling(70). Voor de wijziging van staat, zo meende bij, moest elk der 
partijen aan iijn nationale wet voldoen, volgens artikel 3 B.W. De 

(67) Zie nochtans RIGAUX, F. en ZORBAS, G., o.c., 61. Wij Iaten bier in bet midden, of ook niet de 
aanvaarding van de ,renvoi" in deze zaken van een gelijklopende inspiratie getuigt. 

(68) Zie ookRIGAUX, F., o.c., ll, 297 over art. 344, § 1, B.W. De cumulatie wordtnu ookopgelegd 
voor de versmelting van twee rechtspersonen: zie o.m. de artikels 7 en 16 van het Ontwerp van 
Europees verdrag over de internationale fusfe van naarnloze vennootschappen (Bull. E.G. suppl. 
13/73). . 

(69) ZieAnn. Not. 1965, 182 met de referte naar een opinie van BATIFFOL, nu nog voorkomend in 
BATIFFOL, H. en LAGARDE, P., o.c., IT, 13 en 37 noot 3. 

(70) ZieAnn. Not., 1965, 193. De Advocaat-Generaal stelde zeer terecht dat voor dit Iaatste, grotere 
omzichtigheid geboden was. Hij had gerust de arresten Rossi mogen aanhalen. Het hof van cassatie 
heeft nog op 14 december 1978, in de uitspraak waarin voor de echtscheiding door onderlinge 
toesternrning (en dus m.b.t. een wilsuiting der partijen) bet tegemoetkomen aan de beide personele 
wetten werd geeist, precies zo geoordeeld. 
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Advocaat-Generaal stak niet weg dat daardoor remmend ingewerkt werd 
op de adopties. 
Ben en ander wordt in Eng eland zo uitgedrukt, dat een persoon slechts met 
een andere kan trouwen (c.q. vrijwillig tot een band van afstamming kan 
toetreden), wanneer die andere persoon ook met hem kan trouwen(71). 
Binnen een stelsel van verwijzing naar de personele wetten impliceert dat, 
dat de beide wetten toestemmen en op dat punt dus negatief gecumuleerd 
worden, tot de grootste terughoudendheid of voorzichtigheid. 
In de zopas gegeven bewoordingen luidt de zin van de arresten-Rossi, dat 
een persoon maar van iemand kan scheiden wanneer deze laatste ook van 
hem kan scheiden. Dat laat een neutrale formulering van die arresten toe, 
zonder dat sprake hoeft te zijn noch van een toetredingscontract noch van 
voorkeur van de ene wet hoven de andere (72). 

DE CUMULA TIE MET DE LEX FORI 

15. Of nu in het verleden de wet van de man, die van de eiser, die van het 
contract dan wel de gecumuleerde wetten van de echtgenoten werden 
toegepast, toch was de invloed van de Belgische wet altijd groot. Voorwat 
degrondenv-our echtscheiding betreft, moest-,behalve aaneen eventueel 
aangewezen vreemde wet, tegelijk ook aan de Belgische wet voldaan 
worden(73). Bij de cumulatieve verwijzing moesten uiteindelijk soms 
drie wetten tegelijk toegepast worden. De gelijkheid moest niet volkomen 
zijn: de feiten mochten anders gekwalificeerd worden (zodat feiten die 
elders voor , ,mental cruelty'' zouden doorgaan, bij ons toch nog als 
,grove belediging" konden beschouwd worden). Men mag dan ook 
zeggen, dat voor Belgische rechtbanken de eigen gronden tot de openbare 
orde schenen te behoren- zelfs in de internationale context(74). 
Voor de huwelijksgevolgen is eenzelfde fixatie op het Belgisch recht soms 
merkbaar. 

(71) In Pugh t. Pugh (1951) P. 482, 494 was een Engelsman niet geldig gehuwd met een Hongaars 
meisje van 15 jaar, a!hoewel haar nationale wet dat toeliet. Naar Engels recht moest ze 16 jaar zijn. 
(72) Nietternin speelt in de problematiek van de , ,tweezijdige huwelijksbeletselen'' de openbare orde 
een opvallende rol. Zie daarover verder. 

(73) Zie de overzichten vanrechtspraak van SPANOGHE, Eg. (R.C.J.B., 1950,360-361 enR.C.J.B., 
1954, 55 en 70-71) en van VANHECKE, G. en R.!GAUX, F. (R.C.J.B., 1961, 377). Zie ook het 
Benelux-Ontwerp van Eenvormige Wet op het I.P.R. (1951), art. 6. 
(74) Aldus ook WIGNY, P., B.J., 1939, 599. 
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BELGEN IN HET BUITENLAND EN DE OPENBARE ORDE 

16. Hoezeer onze rechtspraak de Belgische regelen voor echtscheidings
gronden tot openbare-orde-beginselen verhief, uit zich nog in de tot voor 
tien jaar gehuldigde erkenningsleer (75). Dat was het geval, voordat op dit 
vlak de invloed van de bijzondere wet van 27 juni 1960 began door te 
werken. 
Vooraleer vreemde echtscheidingsvonnissen die een of twee Belgen be
troffen, in Belgie erkenning konden krijgen, moest de echtscheiding in het 
land van de beslissing het Belgisch personeel statuut hebben geres
pecteerd(76). De vreemde rechters zijn natuurlijk niet door ons artikel 3 
B. W. gebonden, maar vooronze eigen rechters heeft het derde lid daarvan 
een klare boodschap m.b.t. de Belgen in het buitenland - een con
flictenregel die in de erkenningsleer invloed kreeg. 
Hetzelfde erkenningsbeginsel wordt in de wet zelf geformuleerd i.v.m. 
huwelijken ( artikel 170ter B. W., dat - let wei - geen echte verwij
zingsregel is) en i.v.m. de adoptie (artikel 344, § 1, 2e lid, B.W.). 

Lange tijd nadat in Belgie de wet van 1960 op de internationale echtschei
ding van kracht werd, vond men daarin een reden om minder kieskeurig te 
zijn, wanneer vreemde rechters zelf ook hun eigen wet toepasten, met 
miskenning van de nationale wet van de betrokkenen. 
In arresten van de Gentse en Brusselse hoven van beroep werd bevestigd 
dat men in den vreemde van het Belgische personeel statuut mocht zijn 
afgeweken. Een en ander werd ingekleed als een verzachting van de 
openbare-orde-toetsing (77). 

(75) Hier wordt niet uitgeweid over de algemene leer van erkenning en tenuitvoerlegging. Voor de 
vreemde beslissingen die staat en bekwaamheid betreffen, is er nu· het cassatie-arrest van 29 maart 
1973, dat de oude tendens tot erkenning zonder procedure (Cass., 19 januari 1882) doortrekt: die 
uitspraken krijgen , ,de plano'' erkenning tot en met kracht van gewijsde; maar eenieder moet zelf een 
minimum-controle verrichten, waarvoor het 2e lid van art. 570 Ger.W. de toetsingsgronden Ievert. 
Een dergelijke erkenning is precair, zolang geen Belgische rechtbank daarover beslist heeft. 
(76) Men mag aannemen dat de lex patriae mede dee! uitmaakte van de openbare-orde-vereiste in art. 
570 Ger.W.: ABRAHAMS, R., ,Le divorce des Belges prononces a l'etranger", J.T., 1958, 378; 
GOTHOP, P., in R.C.J.B., 1975 (noot onder Cass., 29 maart 1973), 572 en ERAUW, J., ,Het 
,openbare-orde"-begrip en de erkenningsleer m.b.t. buitenlandse echtscheidingen", R.W., 
1976-77, 1994 (verder: ,openbare orde"). 
(77) Gent, 5juni 1968,R.W., 1968-69,264 (Zwitserseechtscheiding) en voornamelijkBrussel, 17 
december 1974, J.T., 1975, 279 (Joodse echtscheiding). Zie VAN HEeKE, G. en RIGAUX, F., 
R.C.J.B., 1965, 353. Zie ook ERAUW, J., ,openbare orde", gecit., 1997-2000, waarin er werd op 
gewezen, dat de terrninologie van die arresten- het algemeen aanvaarden, dat een vreemde rechter 
overeenkomstig zijn collisieregel werkt, ons te ver kon voeren; nl. tot de erkenning van verstotingen 
tussen Belgen, en nog erger. 
In de internationale leer wordt ook almaar vermindering van controle op de ingeroepen echtschei
dingsgronden bepleit; meer nog, men vraagt automatische erkenning van zodra een vormelijke of 
uitwendige controle heeft aangetoond dat de vreemde rechter een normaal bevoegde rechter was (zie 
het zopas geciteerde artikel). Het wetsvoorstel .Storme voor een nieuwe regeling van de internationale 
scheiding (zieR .W., 1981-81, 72), art. 9, bevestigt de versoepeling inzake erkenningen- speciaal 
van uitspraken waarbij Belgen betrokken waren - en geeft detail over de bevoegdheidscontrole. 
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In dit expose dient het aantonen van de versoepeling op dit punt slechts om 
de opvallende wijzigingen in het rechtsaanvoelen rond de scheiding te 
illustreren. In de stroomversnelling dienaangaand heeft de in 1960 inge
voerde collisieregeling wel degelijk een plaats. 

DE WET VAN 27 JUNI1960(78) TEN TIJDE VAN HAAR OPGANG 

17. Plaatst men de wet van 1960 in de evolutie, dan verstaat men gemak
kelijk haar hoofdkenmerken. 
Er is de aansluiting bij de arresten Rossi (1952 en 1955), tegen dewelke de 
wet, ingediend in 1957, een directe reactie was: 
1 o. De onontbindbaarheid van het huwelijk in sommige nationale wetten 

is de eerste zorg. Voor de Belgen wordt de ontbindbaarheid in alle 
gevallen vastgelegd (artikel2). Maar voor de vreemdelingen wordt ze 
niet tot een absoluut recht verheven. De wetgever heeft in het conflict 
van openbare-orde-concepten, zoals dat was gesignaleerd, geen al
gehele omkeer bewerkt(79). Dat is niet het geval, omwille van de 
beperking in het toepassingsgebied- alleen ingeval de echtscheiding 
als remedie (feiten) nodig is, onder vreemdelingen- en omwille van 
een hl!iging n~al_ de na!iQ!l~e~et ( daarover ,_ zo dadelijk). 

2o. De arresten Rossi spraken zich alleen uit over de , toelaatbaar
heid" (80). En zo wordt in de wet een scherpe afscheiding gemaakt 
tussen de toelaatbaarheid en de gronden (81). N adien heeft het hof van 
cassatie beklemtoond dat de ,toelaatbaarheid" de abstracte toetsing 
betreft van de vraag, of in de wet van de eiser een vorm van echtschei
ding voorkomt; d.w.z. of in dat land inderdaad geen principiele 
weigering bestaat(82). 

(78) Wet op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een 
vreemdeling is (J3.S., 9 juli 1960). 
Art. 1: In geval van huwelijk tussen vreemdelingen wordt de toelaatbaarheid van de echtscheiding 
wegens een bepaalde oorzaak beheerst door de Belgische wet, tenzij de nationale wet van de 
echtgenoot die echtscheiding vraagt, zich ertegen verzet. 
Art. 2: In geval van huwelijk tussen personen van verschillende nationaliteit van wie een Belg is, 
wordt de toelaatbaarheid van de echtscheiding beheerst door de Belgische wet. 
Art. 3: De gronden van echtscheiding worden bepaald volgens de Belgische wet. 
(79) Door de ontbindbaarheid van internationale openbare orde te verk!aren, ware een bijna identiek 
resultaat op meer econornische wijze bewerkt. 
(80) Het hof van cassatie sprak zich toen niet uit over de gronden (noch over het cumu1eren daarvan), 
want die kwamen, i. v .m. lta!H:, niet ter sprake. De lagere rechtspraak cumuleerde ook daar: RIGAUX, 
F., o.c., II, 266. 
(81) Voor de beide was er de inspiratie van de door het Instituut de Droit International op 2 augustus 
1948 te Brussel aangenomen Resolutie (Annuaire lnst. Dr. Int., 1948, 282). 
(82) Cass., 8 oktober 1964, Pas., 1965, I, 125. Zie ook SPANOGHE, Eg. en BOUCKAERT, F., 
,Overzicht van rechtspraak (1961-1965)", T.P.R., 1966, 449. 
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3°. De arresten Rossi betroffen uitsluitend de wijziging van staat. De 
scheiding van tafel en bed werd helemaal niet aangeraakt; overigens, 
door geen enkele van de discussies en overwegingen van de laatste 
vijftig jaar. Het is dan ook normaal dat de wet van 1960 eraan 
voorbijgaat, zelfs voor de gevailen waarbij een Belgische partner is 
betrokken. Wij zien ook geen reden om dienaangaande een parallel 
met de wettelijke regeling inzake de eigenlijke scheiding te trekken; 
het is, internationaal-rechtelijk beschouwd, een andere vraag. Er 
moet o.i. bij dehuwelijksgevolgen aangesloten worden (inderdaad, de 
persoonlijke en de geldelijke) ; het is naar de evolutie daar dat moet 
worden gekeken(83). 

De wet van 1960 lijdt ook onder de naweeen van de ,distributieve" 
verwijzingswijze. 
1. Er wordt een ongelukkige splitsing gemaakt tussen de behandeling van 

de eiser en van de verweerder (84). Onder vreemdelingen ( ariikel 1) 
moet hij die een eis (rep. tegeneis) formuleert, volgens zijn personele 
wet kunnen scheiden. De discriminatie wordt nog meer frappant, 
wanneer iemand, wiens wet enkel de scheiding van tafelen bed kent, 
overeenkomstig de heersende interpretatie van de cumulatieve wets
toepassing voor deze laatste rechtsfiguur (zie onze afwijkende opinie, 
hoven) ook dat niet kan vorderen, ingeval de wet van zijn huwelijks
partner aileen de voile echtscheiding kent. De partner zou niettemin 
tegen die persoon de echtscheiding kunnen vorderen(85). 

2. Het gemaakte onderscheid heeft echter een zonderling aspect, als men 
aan de internationale beslissingsharmonie denkt. De distributieve ver
wijzing kon hinkende huwelijken veroorzaken (en de toepassing van 
de wet van de man kon hetzelfde doen, vanuit het oogpunt van de wet 
van de vrouw). Daarom werd ze afgekeurd. Nu kan dus, beschouwd 
vanuit de nationale wet van de verweerder, eenzelfde weigering voor
komen om de ontbinding van de huwelijksband te erkennen. Inver
band met de complete splitsing tussen de abstracte toelaatbaarheid en 
de gronden zelf van de echtscheiding (artikel 3- zie verder), wordt 
zelfs de harmonie met de nationale rechtsorde van de eiser twijfelach
tig. Ze heeft maar nut wanneer de vordering, door die referte naar 
vreemd recht, moet afgewezen worden. Het marginaal nut ervan 

(83) Zie een daartoe nuttige beschouwing van VANHECKE, G. enR!GAUX, F.,R.C.J.B., 1961,380. 
De omzetting in echtscheiding vall wei onder art. 2. 

(84) We mogen hier denken aan het Ferrari-arrest (1922) waarin de Franse vrouw de echtscheiding 
kreeg ofwel omdat ze eiseres was, ofwel omdat ze Frangaise was, in Frankrijk- twee interpretaties 
waarop werd voortgegaan. 
(85) Een hypothese beschreven, door VANHECKE, G. en RIGAUX, F., R.C.J.B., 1961, 380-381. 
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verkleint nog, nu bijna alle landen een of andere vorm van echtschei
ding kennen, zodat het hek van de dam is en wij verder (zie artikel3) 
geen distorsies meer uit de weg gaan. 
In verband met de voorgaande overweging, is het dan ook gerecht
vaardigd te stellen, dat, in de termen van onze wet, de echtscheiding 
ook , , toelaatbaar'' is in het geval dat het huwelijk zelf in het vaderland 
van de eiser voor nietig of voor onbestaande wordt gehouden (86). Die 
, , toelaatbaarheid'' moet ook zo verstaan worden, dat de erkenbaarheid 
van onze gerechteli jke tussenkomst, in het vaderland van de eiser, voor 
ons voldoende is. Ben eveneens voldoende aanwijzing van de inter
nationaal privaatrechtelijke toelaatbaarheid kan gelegen zijn in het feit, 
dat een terugwijzing inzake staat en bekwaamheid gevonden wordt
ook al kent hetland zelf de scheiding niet(87). 

Uiteindelijk vertoont de wet van 27 juni 1960 vooral een sterke inslag van 
de voorheen al bestaande lex-fori-tendens. Doordat haar artikel 3, zonder 
meer, voor heel het toepassingsgebied van de wet, de Belgische gronden 
oplegt, werd ons echtscheidingsrecht ongenuanceerd nationalistisch. Na 
het verregaande internationalisme uit de arresten Rossi, ontstond een 
reactie die ongetwijfeld te ver gaat. Voor een huwelijk tussen vreemdelin
gen met dezelfde nationaliteit - een hypothese waarover nooit echt 
betwisting bestond en misschien mag geacht worden buiten de wet van 
1960 te vallen(88), trekt artikel3 ons eveneens weg van de huwelijkswet 
en wordt, qua ,scheiding-statuut", geheel onverwacht een andere wet 
opgedrongen. Doordat, in afwijking van de vroegere cumulatie met de lex 
fori, nu alleen de laatste wet gevolgd wordt en niet tevens de lex patriae, 
zijn internationale distorsies onvermijdelijk. 
In dit perspectief heeft de groet aan de nationale wet van de eiser gebracht, 
nog nauwelijks enige zin. Dat impliceert ook, dat de cumulatieve toepas
sing door onze hoogste rechters in 1952 en 1955 gehuldigd, ook haast alle 
krediet verloren heeft: het wordt doelloos, nog slechts in de marge van een 
- hoe restrictief ook toegepaste - erg eenzijdige wet, de internationale 

(86) Vroeger was dit nuttig i.v.m. Spanje. Zie ook DE CEUSTER, J. en REICH, S., ,Intemationaal 
Privaatrecht(Kroniek)" ,R.W., 1978-79,2628 enR. W., 1980-81,2111; RIGAUX, F. ,o.c., II, 274die 
rechtspraak aanhalen. RIGAUX wees erop (Rev. crit. d.i.p., 1957, 76-77) dat de Belgische praktijk op 
dit punt zeer oud is: Zie bv. Brussel, 8 juni 1899, Pas., 1900, II, 70. Zie ook verder, nr. 21 in fine. 
(87) De ,toelaatbaarheids-test'' is weliswaar geen conventionele verwijzing van onze kant uit, maar 
de gezochte harmonie wordt door de ,renvoi" zo goed als maar mogelijk is naderbij gebracht (zie 
boven). 
Toepassing daarvan in: Rb. Brussel, 11 januari 1980, Pas., 1980, ill, 16 (i.v.m. Argentinie). 
(88) De praktijk is anders, maar bjk nietternin naar de formulering van art. 1. Ze laat een werkelijk 
conflict van personele wetten vermoeden. 
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harmonie te predik:en (89). Omdat het hof zich echter geplaatst weet in een 
traditie van interpretatie van artikel 3 B. W., mag sprake zijn van een 
discrepantie tussen de bronnen zelf van het recht. 

DE WET VAN 27 JUNI 1960 HEDEN TEN DAGE 

18. Gedurende haar ruim twintigjarig bestaan kreeg de,, voorlopige'' wet 
een opvallend gewijzigd aangezicht. 
In de meeste landen ter wereld bestaat nu de echtscheiding, zodat de 
nuance van artikel 1, geen praktisch nut meer heeft. Er moet nog maar in 
zeldzame gevallen op gelet worden m.n. voor Andorra, Ierland, San 
Marino en Vatikaanstad en wellicht nog voor Chili, de Filippijnen en 
Paraguay (90). 
Hun onderdanen mogen voor een vordering tot echtscheiding op grand 
van feiten niet als eiser optreden. Men mag dus zeggen, dat praktisch de 
lex fori zonder meer toegepast wordt. 
De vraag is nog slechts: wat is het toepassingsgebied van de wet? En 
daarover wordt sedert de bekendmaking van de wet getwist. 
De scheiding van tafel en bed wordt altijd buiten de wet van 1960 
gehouden. De wetskeuze daar spiegelen aan de wet(91) kan zelfs niet 
aanbevolen worden. 
Wanneer een echtgenoot Belg is, is het toepassingsgebied ruim: alle 
vormen van echtscheiding inclusief de omzetting vall en eronder. 
Wanneer het twee vreemdelingen betreft, wordt alleen de echtscheiding 
wegens bepaalde feiten geregeld en dus niet de omzetting van scheiding 
van tafel en bed, evenmin als de echtscheiding door onderlinge toestem
ming(92). Wel heeft de rechtspraak de nieuw ingevoerde echtscheiding 
op grand van de langdurige feitelijke scheiding ( artikel 23 2 B. W.) onder 

(89) Zie ook DE CEUSTER, J., , ,Het sisteem der verwijzingsregels als aanleiding tot de toepassing van 
vreemd recht'', congresdocument voor de studiedag 18 mei 1981 in het raam van het thema-college 
,Vreemdelingen-recht" aan de U.I.A., biz. 29. RIGAUX, F., ,Loi etjurisprudence dans Ia matiere 
des conflits de lois", R.C.J.B., 1979, 125 (noot onder Cass., 14 december 1978) wijst op de 
gewijzigde zin en interpretatie van art. 3, 3e lid, B.W. na de wet van 1960. 
(90) M.b.t. de laatste Ianden zijn we onzeker, over de meest recente evolutie. In Spanje werd de 
echtscheidingswet van kracht op I augustus 1981. Zelfs in de aanhangige zaken met Spaanse eisers is 
de scheiding nu toelaatbaar. 

(91) Het voorstel is van RIGAUX, F., o.c., II, 273-274 en zoekt steun in het beginsel ,wie het 
meerdere mag, mag het mindere". Zie voorheen VAN HEeKE, G. en RIGAUX, F., R.C.J.B., 1961, 
380. We zegden hierboven (nr. 17) ook a! dat het hof van cassatie op geen enkel punt de scheiding van 
tafel en bed in de negatieve cumulatie betrok. De latere rechtspraak deed dat wei. 
(92) Cass., 14 december 1978, R. W., 1978-79, 2023 en de commentaar van ERAuw, J. (voor het 
arrest); FALLON, M.,J.T., 1979, 356; VANDERELST, R.,Rev. Trim.Dr. Fam., 1979, 170enRIGAUX, 
F., R.C.J.B., 1979, 121. 
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het artikell van de wet van 1960 gebracht; zodat, wanneer een vreemde 
eiser die scheiding beoogt, Belgisch recht geldt(93). 
Ten aanzien van de vluchtelingen en apatriden heeft een extensieve 
interpretatie van de echtscheidingswet ingang gevonden(94). Die per
sonen krijgen immers op verdragsrechtelijke basis (los van de nationali
teit) het personeel statuut van hun dornicilie, desgevallend van hun ge
woonlijke verblijfplaats aangeboden. Als dat vervangend statuut het Bel
gische is, heeft men hen willen gelijkstellen met ,Belgen" in termen van 
artikel2 van de wet(95). Daartegen werd geargumenteerd, o.m. door op 
de absurde consequenties te wijzen i.v.m. hen die op grond van een 
terugwijzing eveneens volgens het Belgisch personeel statuut worden 
behandeld (96). Ret hof van cassatie is nu precies tussengekomen in een 
hypothese waarin de terugwijzing voorkwam en waar ze werd aanvaard. 
Op een Engelsman paste ze het Belgische recht toe, maar dat vormde geen 
aanleiding om de Engelsman als Belg te behandelen. Daar heeft het hof 
niet artikel 2 toegepast - ten gevolge waarvan de door het arrest a quo 
toegestane echtscheiding door onderlinge toestemming van twee buiten
landers alleszins geldig ware geweest. Ret arrest a quo werd verbroken, 
in het belang van de wet. 
Daar_nu_heLhQfya_us.;ass_atie_in die z~_de nood aan een beperkende 
interpretatie van de wet van 1960 onderstreept~~ moetwaarschijni!j:k de 
zopas vernoemde praktijk worden herzien. 

0NDERLINGE TOESTEMMING EN DUURZAME ONTWRICHTING 

19. Voor het randgebied van de wet van 1960 heeft het hoogste hof de 
cumulatieve wetstoepassing bevestigd, in het genoemde arrest van 14 
december 1978 (Procureur-Generaal t. BigwoodenPiccini), metkortweg 
de bewoordingen van de Rossi-arresten over te nemen(97). 

(93) B~rgen, 6 april 1978, Rev. Not. B., 1978, 331 met noot STERCKX, D. 

(94) Zie bv. Luik, 11 december 1974, Jur. Liege, 1974-75, 186. 
(95) Zie nochtans de definitie van , vreemdeling" en het toepassingsgebied van de vreemdelingen
wet van 15 december 1980 (J3.S., 31 december 1980)- art. 1 en verder. 

(96) SPANOGHE, Eg. en BOUCKAERT, F., o.c., 445 en zie RIGAUX, F.,o.c., II, 266. De juistheid van 
die verbinding wordt onderstreept, doordat anderen die logische maar absurde consequentie nu precies 
wensen te trekken: VANDER ELST, R., Droit international prive, liere partie, Rep. Not. XV, Boek 
XIV, 65 en WAITE, N. ,Le divorce en droit international prive", Rev. Not. B., 1980, 573. 
(97) ERAUW, J., ,onderlinge toestemming", gecit., heeft gepoogd aan te tonen, dat de arresten Rossi 
er niet toe dwongen om ook de gronden en evenmin het type van echtscheiding zelf in de twee wetten 
nate speuren. Er is dus op het vlak van de cumulatie een verdere verstrakking ontstaan, zodat we weer 
op een scherpe wijze herinnerd worden aan de discrepanties tussen onze twee verwijzingscomplexen 
(de wet van 1960 en het gemeenrecht) in deze ene materie (zie nr. 17, boven). 
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Doordat de echtgenoten bier uit hun vrije wil en in onderlinge over
eenstemming hun beider staat wijzigen, wil men in de literatuur wel eens 
eerder de negatieve cumulatie aanvaarden (98). Hier voelt men dat we een 
parallel met het sluiten van het huwelijkmogen trekken, waar de gesplitste 
verwijzing zelf een vorm van cumulatie is (zie verder). 
De cassatie-uitspraak betrof weer een ecbte wijziging van staat; zodat er 
voor de scheiding van tafel en bed en voor de gevolgen van het huwelijk in 
bet algemeen nog steeds geen precedent is. 
Doordat wij gedwongen worden om voor de verwijzing veelal de ge
vraagde vorm van echtscbeiding te kwalificeren als gegrond op feiten of 
niet, ontstaan moeilijkheden inzake het b.v. in Nederland en Duitsland 
ingevoerde echtscheidingsrecbt (99). Indien de (of een van de) betrokken 
nationale wetten niet vraagt of zelfs niet toelaat de echtscheiding anders te 
bepalen dan we gens een , ,duurzame ontwrichting'' of een , ,Zerriitung'' 
van bet samen-leven, zullen onze recbters moeten kijken naar de wijze van 
het indienen van de eis, c. q. het gemeenschappelijk verzoek. Het Belgiscb 
recht verplicht de advocaten tot het do en van een keuze: ofwel eenzijdig, 
en dan naar Belgisch recbt procederen, ofwel gezamenlijk verzoeken, 
maar dan onder toepassing vallen van het buitenlands recbt van de natio
nale wet(ten). Dit laatste verlangt van de partijen dat zij werkelijke 
overeenkomsten sluiten omaan onze rechters voor te leggen. De nieuwe 
wetten, als de bovengenoemde, voorzien ook die mogelijkheid(IOO). 
Er is dan wel aanleiding, om voor de onderlinge toestemming de proce
dure-aspecten goed van de substantH~le regels te onderscheiden, omdat op 
de eerstgenoemde Belgisch recbt moet worden toegepast. 
Er werd geoordeeld, dat het vereiste van de toestemming of van de 
wilsovereenstemming van de partijen en van de eventuele toestemmingen 
van hun ascendenten of van anderen de grond betreft (en dus onder de lex 
patriae valt, maar dat de wijze van uitdrukken van die akkoorden de 
procedure aangaat(IOl). Daarmee is nog niet uitgemaakt, of de vol
barding in de wil om te scheiden moet blijken uit de voor ons recht 
voorgescbreven procedure, waarvan, zoals bekend, de duur als ver
zoeningsperiode wordt gekwalificeerd. Voor de Belgen in bet buitenland 
werd juist dat alles niet als procedurevormen maar wel als substantiele 

(98) Zie BATIFFOL, H. en LAGARDE, P., o.c., II, 37 noot 3. 

(99) Zie ook RIGAUX, F., o.c., II, 266. 

(100) Gent, 25 april1975,R.W., 1974-75,2545 (m.b.t. Nederland). 

(101) Brussel, 11 oktober 1963,J.T., 1963, 674: M.b.t. twee Luxemburgers, moest, in afwijking 
van hun nationaal recht, de ouderlijke toestemming maar bij bet begin van de procedure uitgedrukt 
worden; moest bet dossier niet telkens opnieuw ingediend worden en werd bet advies van familieleden 
n.a.v. de laatste verschijning overbodig geacht. 
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vormen beschouwd; zulks, in de tijd toen tegenover hen, in zaken van 
erkenning en tenuitvoerlegging hier te lande, de naleving van de Belgische 
wet streng werd afgedwongen (zie boven, nr. 16). 

DE GEVOLGEN VAN DE ECHTSCHEIDING 

20. Vooraf willen we stellen, dat de patrimoniale gevolgen van de echt
scheiding - waaronder de eventuele alimentatieverplichting de voor
naamste is- hier niet in detail besproken worden. De ruimere problema
tiek van de onderhoudsgelden krijgt steeds meer een eigen behan
deling(l02). De regeling van de ouderlijke macht vraagt evenzeer een 
specifieke kijk. Ten minste voor de alimentatieplicht is het hoofdbeginsel 
duidelijk: de persoonlijke wet van de ex -echtgenoten is van toepassing. 
Het gaat immers om een overblijfsel van het huwelijk. En voor de 
ouderlijke macht over de kinderen lijkt de tendens om de wet van het kind 
toe te passen, te overheersen(103). 
De echtscheiding kan ook gevolgen meebrengen voor de verde ling van de 
hu welijksvermogens van de partners of in verb and met het erfrecht van de 
langstlevende echtgenoot (zie voor Belgie b.v. artikel299, 301 B.W.). 
Meer bepaaldelijk, kan in het echtscheidingsvonnis, bij wijze van sanctie, 
een financiele benadeling van de schuldige bewerkt worden. Om die reden 
is wellicht de echtscheidingswet voor die aspecten verkieselijk, allijkt de 
rechtspraak daarvan af te wijken (1 04). 
Het hoofdzakelijk nagestreefde gevolg van de echtscheiding, is de wijzi
ging van staat van de partners. Ook hier blijft principieel de nationale wet 
gel den ( artikel 3 B. W.). Bij verschil van nationaliteit beslist de wet van 
iedere echtgenoot afzonderlijk. 
Hier doet zich het boven meermaals aangeraakte probleem voor: indien 
een personele wet weigert de echtscheiding te erkennen, staat de scheiding 
op een been- ,het is een hinkende echtscheiding", zegt men(l05). 

(102) Het betreft hier veelal verdragsregelingen. Zie, voor bet gebeel, HEYVAERT, A., ,Onder
boudsgeld in bet Belgiscb internationaal privaatrecbt'', in BAX, M. e.a., Onderhoudsgeld, Brussel, 
1978, 212. 
(103) Zie RIGAUX, F., o.c., II, resp. 278 (alimentatieplicbt bij binkende ecbtscbeidingen volgt de 
,ecbtscbeidingswet") en 315. 
(104) VERWILGHEN, M., o.c., I, 504, die Gent, 2lfebruari 1951 (Pas., 1951, II, 60) en Rb. Luik, 23 
maart 1961 (J.T., 1961, 373) aanbaalt. Het arrest scbijnt de financiele sanctie alleen in de nationale 
(Belgiscbe) wet van de benadeelde te willen zoeken; bet vonnis scbeen de vermogenswet toe te 
pas sen. Hier mag weer de noodzaak beklemtoond worden, om een wet voor zowel de buwelijksgevol
gen als de ecbtscbeiding aan te wijzen. In zake van erkenning van vreemde vonnissen moet de 
algemene leer toegepast worden. 
( 1 05) Het kan ook niet uitgesloten worden, dat bet exequatur aan een buitenlands ecbtscbeidingsvon
nis wordt geweigerd in verb and met een poging, om, b.v. inzake de verdeling, dwang op de goederen 
te gebruiken. We gaan ons ecbter verder tot de status beperken. 
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Door ons artikel 3, § 3, B. W. worden we met betrekking tot allerhande 
voorvragen (b.v. in afstammingsvragen, in erfeniszaken maar ook nog 
b.v. voor de inrichting van de ouderlijke macht enz.) verwezen naar de 
nationale wet. Zo worden wijzelf geconfronteerd met de weigering van de 
echtscheiding, die in Belgie ofwel in een derde land werd uitgesproken. 
Dat vraagstuk kwam geregeld voor, waar wij de bekwaamheid tot her
trouwen van een Italiaanse onderhorige, bier te Iande of elders ge
scheiden, moesten onderzoeken. 

In een eerste hypothese nemen we aan, dat de vreemdeling in Belgie uit de 
echt was gescheiden. Wij zijn in dat geval eerbied verschuldigd aan de 
interne kracht van gewijsde; de interne beslissingsharmonie komt duide
lijk v66r de internationale en dat, zonder dat de partijverwachtingen zullen 
teleurgesteld worden ( 1 06). Wijken we dus een keer af van de nationale 
wet (m.n. met de wet van 1960), dan dreigen wij later daarin te zullen 
moeten recidiveren. 

In de tweede hypothese nemen we aan, dat een vreemdeling in een ander 
vreemd land dan zijn vaderland werd gescheiden. Voor bet geval bet 
buitenlands vonnis bier overeenkomstig ons erkenningsrecht (verdrags
recht of gemeenrecht) mag erkend worden, ontstaat een tegenstrijdigheid 
met de nationale wet die de scheiding afwijst. Ook dan moet de voorkeur 
worden gegeven aan bet rechterlijk gewijsde en domineert de , ,de plano'' 
erkenning de gewone verwijzing ( 1 07). Overigens hebben wij niet eens de 
plicht om in de nationale wet de erkenbaarheid van een buitenlands vonnis 
te gaan onderzoeken. En zelfs al mocht uitsluitsel daarover gegeven zijn in 
bet vaderland, dan nog zou de voorkeur uitgaan naar de Belgische er
kenningsleer. 

Men mag dus zeggen, dat in geval van een hinkende echtscheiding, de 
status beoordeeld wordt volgens de wet die de echtscheiding uit
sprak(l08). 

( 1 06) Een uitspraak is bindend zelfs a! mocht zij verkeeri:l zijn. Uit die , , voorrang van het procesrecht 
hoven het materieel recht'' leidt KEGEL, G. in SOERGEL, T. en SIEBERT, W., Biirgerliches Gesetzbuch, 
VII Einfiihrungsgesetz, Stuttgart, 1970, nr. 19 bij Art. 13,- gevolgen af voor het internationaal 
privaatrecht. Contra: Rb. Antwerpen, 31 mei 1939, R.W., 1938-39, 1653 en zie SPANOGHE, Eg., 
R.C.J.B., 1950, 352. Zie ook Jeugdrb. Brussel, 20 oktober 1968, J.T., 1969, 13. 
Voor een toepassing in Belgie, zie Rb. Brussel, 9 april 1968, J.T., 1968, 566. 
Een in Belgie uitgesproken echtscheiding van een Belg zal vanzelfsprekend ook geeerbiedigd blijven, 
zonodig tegen andersluidende vonnissen in: Rb. Brussel, 16 december 1967 (J.T., 1970, 68) stelde, 
dat een Belg, in Belgie gescheiden, een geldig tweede huwelijkkan aangaan, zodat de nietigverklaring 
daarV'an, door een rechtbank in San Marino, hier niet erkend werd. 
(107) Zie KEGEL, G., ibid.; NEUMAYER, K.H., o.c., 78 en zie b. v. Rb. Brussel, 12 november 1965, 
J.T., 1966, 394, dat met de Franse echtscheiding van een Spanjaard rekening hield. 
Contra: Gent, 17 juni 1948, J.T., 1948, 579. 
(108) RIGAUX, F., o.c., II, 280. Zie ookERAUW, J., ,openbare orde", gecit., 1998, waar gewezen 
wordt op het storend effect daarvan. 
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De voorname rol daarbij door de lex fori gespeeld, blijkt echter, wanneer 
een Belg bij de vreemde beslissing betrokken is: de openbare-orde
toetsing voor de erkenbaarheid krijgt dan immers een bijzonder aspect (zie 
boven, nr. 16). 
Niettemin moet zelfs voor die hypothese duidelijk zijn, dat - nu wij in 
onze soepele erkenningsleer buitenlandse afwijkingen van de Belgische 
nationale wet aanvaarden - een bij ons erkenbaar vreemd vonnis de 
nationale wet opzij zet voor de status-vragen. 

EEN WETSWIJZIGING IN HET VERSCIDET 

21. Op 19 juni 1980 werd door Senator Storme en consorten een ,voor
stel van wet houdende internationaal-privaatrechtelijke regeling inzake 
echtscheiding en scheiding van tafel en bed ingediend ( 1 09). Aan het 
voorstel waren wetenschappelijke raadplegingen voorafgegaan. Na de 
bekendmaking ervan werd echter een breder discussieforum ingericht, 
waarbij nagenoeg alle professoren en assistenten in het vak betrokken 
werden. Het ligt in de bedoeling, de basisopties en ook bijna alle oplos
singen van het wetsvoorstel Storme te bewaren, maar om wel tot amen
dering van d~ eerste, een aangepaste en meer verfijnde tekst voor te 
leggen(llO). - - ·-

Het voorstel om vat een regeling voor de internationale bevoegdheid, voor 
de wetsconflicten en voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buiten
landse akten en beslissingen. In deze context beschrijven we enkel de 
collisieregeling. 
In artikel 6 van het eerste zowel als van het geamendeerde voorstel wordt 
verwezen naar: 
1° de nationale wet van de echtgenoten, indien zij een gemeenschap

pelijke nationaliteit bezitten; 

2° de wet van het land waarin zij heiden hun gewone verblijfplaats 
hebben, bij gebreke van een gemeenschappelijke nationaliteit; 

3° de Belgische wet, wanneer men zich in geen van de voorgaande 
hypothesen bevindt. 

Die regels moeten gelden zowel voor de toelaatbaarheid als voor de 
grondvereisten. Een cumulatie met de gronden van ons Belgisch recht 
wordt uitgesloten. In voorkomend geval wordt aileen buitenlands recht 

(109) Pari. St. (Senaat), zitting 1979-80, 470 nr. 1; en zie eveneensR.W., 1980-81, 72 voor de tekst 
en de toelichting. 
(110) De gewijzigde versie zal in de volgende maanden worden vrijgegeven, in samenspraak met 
degenen die het eerste voorstel neerlegden. 
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toegepast. Er rijzen dan ook opnieuw de vragen over de kwalificatie, de 
verjaring en het wegvallen van de gronden en over de toelaatbaarheid van 
de bewijsmiddelen. 
Doordat met de gemeenschappelijke nationale wet zou gewerkt worden, 
zal weer meer vreemd recht in Belgie moe ten toegepast worden ( 111). We 
zullen echter opvallend dichter gebracht worden bij de aanpak van de 
nationale wet en dus bij een mogelijke internationale harmonie. Dever
dere opbouw van de regel wordt, ook internationaal, ruim aanvaard. Zoals 
de toelichting bij het voorstel aanstipt,. werd gekeken naar de Franse 
rechtspraak (in Frankrijk ondertussen door een als ongelukkig be
schouwde wet vervangen), naar initiatieven, daar eerder genomen, en 
naar de internationale uitstraling van die regel die de lex patriae communis 
aanvult met de lex domicilii (zie Finland, Nederland, Oostenrijk, Polen, 
Portugal en Zweden). 
Bij ontstentenis van uninationaliteit ( op het tijdstip van het aanhangig 
maken van de zaak) stelt men de zeer goed aanvaarde verspringingvast, 
naar de wet van een land waarmee, in acht genomen de aanknopingsfac
toren, de actuele bindingen belangrijk zijn. 
Die door de vaklui sterk gesteunde regeling, heeft als bijkomend voordeel, 
dat met de evolutie in de rechtspraak over de gevolgen van het huwelijk 
aansluiting gevonden wordt. Het huwelijk en de echtscheiding worden 
dan omzeggens altijd aan dezelfde wet onderworpen (de gevallen van 
wijziging in de aanknopingsfactor - , ,conflit mobile'' - niet te na 
gesproken). Dat is maar logisch, want de scheiding wordt veelal als 
sanctie voor de niet-naleving van huwelijksverplichtingen uitgesproken. 
In het eerste voorstel Storme was, in artikel 7, een afwijking op het 
verwijzingsschema opgenomen - die nu zal wegvallen. Het artikel 
beoogde een gemakkelijker herstel van de internationale harmonie ingeval 
een huwelijk, in het uit de gewone verwijzingsregel (zie hierboven) 
aangewezen rechtsstelsel, ongeldig is. Wanneer een dergelijk huwelijk in 
Belgie als geldig erkend werd, zou het onder Belgisch echtscheidingsrecht 
hebben moeten vallen. Dat is een toepassing van een nu gang bare praktijk 
inzake de interpretatie van de ,toelaatbaarheid" in artikel 1 van de wet 
van 27 juni 1960 (zie nr. 17 in fine). Het zou heden ten dage enig nut 
kunnen hebben voor die huwelijken die, b.v. door een religieuze 
scheiding, in het vaderland alweer als ontbonden beschouwd worden. Er 
zijn in die sector echter geen onoplosbare problemen. 

( 111) De openbare-orde-exceptie blijft werkzaam. 
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DE STATUS QUAESTIONIS M.B.T. DE HUWELIJKSSLUITING 

22. Twee regels beheersen het sluiten van het intemationale huwelijk: 
voor de vorm geldt de wet van de plaats van sluiting, desgevallend van de 
gemachtigde diplomatieke of consulaire ambtenaar: voor de grond
vereisten moet het personeel statuut geeerbiedigd worden. Men kan die 
regels lezen, resp. in artikel170 en in het vast aanvaard beginsel van de op 
artikel 3, § 3, B. W. gebouwde lex patriae waarvan artikel 170ter B. W. 
een bevestiging is ( 112). 
Voor de aanduiding van de vormvereisten en van de voorwaarden die tot 
de grand van de zaak behoren, is men voornamelijk op de Belgische lex 
fori aangewezen: dat wij zelf kwalificeren is een aanvaard beginsel. 
De artikelen 144 e.v. B.W. en de rechtspraak(l13) geven aan, watm.b.t. 
de Belgen als grondvereisten wordt beschouwd: de minimum-leeftijd, de 
toestemming - zonodig aangevuld met de toestemming van ascenden
ten(ll4), het niet (meer) bestaan van een voorgaand huwelijk (,impedi
mentum ligaminis' '), het verschil van geslacht, het ontbreken van bloed
of aanverwantschap in een verboden graad, het ontbreken van verzet en 
van wachttermijnen uit weduwschap of we gens overspel. De machtiging 
door de man uit hoofde van militaire verplichtingen voor te leggen, mag 
daaraan worden toegevoegd. 
Hier moet echter breder, rechtsvergelijkend, gedacht worden; want de 
confrontatie met het vreemd recht kan ons tot verdere kwalificaties ver
plichten. Zo worden er in sommige nationale wetten meer getuigschriften 
vereist. Als grondvereisten zijn ons nog bekend: het verbod om met een 
gescheidene te huwen of met een priester (,impedimentum ordinis") en 
het beletsel van epilepsie of geestesziekte. 
Als vormvereisten kent ons recht de bekendmalingen voor en na de 
huwelijkssluiting en het geheel van exteme vormen en plechtigheden rond 
de uitwisseling van het jawoord. 
De sancties op de overtreding van een vorm of grondvereiste zijn die, in de 
overtreden wet van toepassing ( 115). Voor bilaterale vereisten (zie verder 

(112) Ret tijdstip van het huwelijk is bepalend in geval van wijziging van nationaliteit. Over de 
werking van de wet in de tijd (de eventuele retroactiviteit) beslist de lex causae. 
(113) Zie b.v. Rb. Luik, 3 februari 1966, fur. Liege, 1965-66, 203. 
(114) I.v.m. de vaststelling inzake de ouderlijke toestemming, zijn bevoegd in het buitenland, de 
gezanten genoemd in art. 155bis B. W. Een akte van eerbied wordt, van een behoeftige, van wie een 
ouder in Belgie geen gekend verblijf heeft, niet geeist (art. 153, 2e lid, B. W.). 
(115) Brussel, 31 januari 1961,Pas., 1962, II, 137 en Bergen, 20december 1978,Pas., 1979, II, 24. 
Zie ook RIGAUX, F., o.c., II, 257. 
Voor het Belgisch recht terzake en de aard van de respectieve nietigheden zie art. 180 e. v. B. W. en een 
mooie toepassing in: Rb. Brussel, 30 juni 1972, J.T., 1973, 143 met noot WATIE, N. 
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nr. 23) vindt een cumulatie plaats en moet de strengste sanctie prevale
ren(ll6). 
De wetsontduiking die het huwelijk clandestien, d. w .z. heimelijk maakt is 
een absolute nietigheidsgrond. Zij kan worden afgeleid uit het gebrek aan 
voorafgaande publiciteit of bekendmaking achteraf, ook al worden die 
feiten, op zich, maar door een relatieve nietigheid getroffen en aan een 
korte verjaring verbonden ( 117). 
Het werd nog niet duide1ijk beslist, op grond van welke wet het putatief 
huwelijk toegestaan wordt, als verzachting van de nietig-verklaring. De 
overtreden wet, die zelf de nietigverklaring gebiedt, heeft een zekere 
roeping ( 118). 
De voordelen van het vermeend huwelijk werden door ons rechters nu 
eens verleend met verwijzing naar de overtreden wet, of het nu de 
Belgische(ll9) dan wel een vreemde wet(l20) was; doch werden dan 
weer toegestaan zonder duidelijke wetskeuze ( 121). 
In de laatste gevallen schijnt het putatief huwelijk als een algemene 
correctie op de nietigheid naar voren te komen en kan eenvoudig op de 
billijkheid gesteund worden(122). In dat geval zou het instituut, in geval 
van goede trouw, altijd door de lex fori ter beschikking gesteld worden. 
Recent sprak bet Brusselse hof van beroep zich over de putativiteit uit. De 
Franse wet was ontdoken en uit de door ons geraadpleegde samenvatting 
van het arrest (123), blijkt duidelijk, dat de instelling uit het Frans recht (de 
nationale wet van de beide echtgenoten) nageslagen werd. Het Franse 
principe dat de goede trouw, tot bewijs van het tegendeel, vermoed wordt, 
werd ook toegepast. 

(116) Zie ook RIGAUX, F., Droit international prive (Precis), Brussel, 1968, nr. 274. 
(117) Cass., 8 maart 1963, Pas., 1963, I, 755 maakt duidelijk, dat de aanwezigheid van wets
ontduiking, i.v.m. de moeilijkheidsgraad van het i.p.r., niet de goede trouw in hoofde van de 
betrokkenen uitsluit: belangrijk is de idee dat men een geldig huwelijk sluit. Zie ook Rb. Brussel, 
8 oktober 1963, J.T., 1963, 694- een frauduleus bekomen echtscheiding in Nevada slootde goede 
trouw bij h<et hertrouwen niet uit. 
InBrussel, 14 oktober 1981, Credoc Berichten -December 1981,7 werdnu ookde wetsontduiking 
tegenover een buitenlandse wet hier te Iande gestraft. 
(118) Voor dergelijke verwijzing pleiten VANDER ELST, R., v" ,Conflit de lois" in R.P.D.B., 
Complement, II, nr. 44 en RIGAUX, F., o.c., II, 257. 
(119) Cass., 28 oktober 1966,J.T., 1967, 22; Rb. Brugge, 3 november 1965,R. W., 1966-67,1340. 
(120) Rb. Charleroi, 1 februari 1955,Rev. Prat. Not., 1959, 101 enRb. Charleroi, 27 juni 1958,Rev. 
Dr. Fam., 1958, 165. · 
(121) Rb. Brussel, 26 november 1965, J.T., 1966, 230 en Rb. Hasselt, 18 februari 1966, R.W., 
1966-67, 262. 
(122) GRAULICH, P., o.c., nrs. 92, 153 en 222 noot 3, meende, dater van een soort openbare-orde
minimum moest sprake zijn. Wellicht kan Rb. Brussel, 2 oktober 1981, J.T., 1982, 45 als een 
toepassing daarvan gezien worden. 
(123) Brussel, 14 oktober 1981, Credoc Berichten- December 1981, ·7. 
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EENZUDIGE EN TWEEZIJDIGE HUWELIJKSBELETSELEN 

23. Boven (nr. 14) hebben weal kort het verschijnsel van de tweezijdige 
of bilaterale huwelijksvereisten aangeraakt, zodat het hier niet nodig is te 
herhalen. 
Het vraagstuk is de Belgische auteurs niet onbekend, maar werd toch 
slechts terloops aangeraakt (124). 

In de internationale literatuur wordt ernaar gestreefd, hierin orde te schep
pen(125). Wij pogen slechts om daaruit enkele voor de praktijk nuttige 
lessen te trekken. 

Sorrimige grondvereisten betreffen een relatie tussen de twee verloofden. 
We denken aan de verboden graden van bloed- of aanverwantschap, aan 
het verschil van geslacht en b.v. aan het verbod op gemengde religieuse 
huwelijken ,impedimentum mixtae religionis" (126) en nog aan het ver
bod om met de medeplichtige aan zijn overspel te huwen ( 127). Al deze en 
dergelijke huwelijksbeletselen worden erkend als bilateraal uit hun aard ; 
d.w.z. dat aan een vereiste in de wet van een partner ook moet worden 
voldaan in hoofde van de andere partner(128). lndien de twee.betrokken 
wetten zich tegelijk over een huwelijksvereiste uitspreken, zal de strengste 
wet doorwegen. 
De oilateraleaarcl varceen veretste-of van een-verbod-kan-soms-afgeleid 
worden uit het intern-rechtelijk voorschrift zelf of uit het sociaal doel 
ervan, b.v. waar de Zweedse wet huwelijken verbiedt met personen die 
lijden aan bepaalde ziektes. 

Voor weer andere vereisten bestaat onzekerheid. Het gaat meestal om 
aspecten die een sterke openbare-orde-werking bezitten, zoals het niet 
(meer) bestaan van een vorig huwelijk (het verbod of polygamie) of zoals 
het verbod om met een gescheiden persoon of met een priester te huwen. 

(124) Zie RIGAUX, F., Noot onder Brussel, 14 december 1955, Rev. crit. d.i.p., 1957, 70; VAN 
HECKE, G. enRIGAUX, F., ,Examendejurisprudence" ,R.C.J.B., 1961, 369-370; YERWILGHEN, M., 
in de noot onder Rb. Aarlen, 16 januari 1973, Rev. crit. d.i.p., 1973, 336 en zie DE CEUSTER, J. en 
REICH, S., o.c., 2110-2111, die het cumulatief karakter van in casu het verbod op polygamie niet 
zonder verwondering signaleren (, ,niet distributief wordt toegepast' ') en die wijzen op de personele 
openbare-orde-werking, mocht een Belgische onderdaan bij de zaak betrokken zijn. Zie verder nog 
BATIFFOL, H. en LAGARDE, P., o.c., ll, 37. 
(125) . Zie vooral P ALsSON, L., Marriage in comparative conflicts of law: substantive conditions, Den 
Haag, 1981, 107 e.v. en zie ook KEGEL, G., Internationales Privatrecht, gecit., 300. 
(126) Het verschil van religie werd tot 1938 in Oostenrijk geeist. Voor het verschil van geslacht 
zullen problemen rijzen in gevallen van toelaatbaarheid van homosexuele huwelijken in een nationale 
wet of in verband met geslachtsverandering. 
(127) Dit laatste werd, volgens P ALssoN, L., o. c. , 118, als bilateraal beschouwd in een rondschrijven 
vail de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, afgedrukt inRabels Z. 1934, 641 (dat we niet 
konden raadplegen). Contra: GRAULICH, P., o.c., 109. 
(128) Zie over sommige vereisten RIGAUX, F., Rev. crit. d.i.p., 1957, 73-74. 
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Het maatschappelijke aspect weegt daarin door, zodat men snel inziet dat 
de vereiste niet slechts op een der betrokken individuen slaat(l29). 
En dan zijn er de nog meer subtiele gevallen, betreffende de mini
mum-leeftijd (het verbod op kinderhuwelijken) of de huwelijkstoe
stemming (i.v.m. de wilsgebreken en de wetsontduiking) of nog de 
wachttermijnen ter voorkoming van kroostverwarring. 
V oor dit betoog maken we bij een en ander slechts twee algemene 
bedenkingen: 
1. Omdat het eenzijdig of tweezijdig karakter van een huwelijksvereiste 

zo sterk verweven is met de maatschappelijke doelstelling ervan, zal 
een oordeel daarover veelal moeilijk te onderscheiden zijn van een 
uitspraak over het openbaar-orde-karakter ervan(l30). 

2. Indien het bilateraal toepassen van huwelijksvereisten tot het uiterste 
wordt doorgedreven, bewerkt zij een negatieve cumulatie van de twee 
wetten in hoofde van iedere verloofde. Zij remt dus de wijziging van de 
staat van de beide betrokkenen af(l31). Zo beschouwd, zou aan
sluiting kunnen gevonden worden bij de rechtspraak van ons hof van 
cassatie in echtscheidingszaken. 

ENKELE GRONDVEREISTEN 

24. De nationale wet bepaalt de huwbare leeftijd. Daarin komen grote 
verschillen voor, o.m. in verband met de geografische en raciale ver
schillen die de fysische rijpheid bei:nvloeden. 
We kennen in de praktijk vooral de vragen in verband met aanverwante 
rechtsstelsels. De meest voorkomende vraag is die naar de bevoegdheid 
van de organen die, overeenkomstig vreemd recht, uitzonderlijk vrij
stelling kunnen verlenen van de ouderdomsvereiste. Het dunkt ons dat de 
dispensatie door de gewone bevoegde instantie (de Koning) mag worden 

(129) PALssoN, L., o.c., 116. Voor het afwijzen van een huwelijk met een Spaanse priester, zie 
O.L.G. HAMM, 26 november 1973, Das Standesambt, 1974, 66. Zie verder. 
(130) PALSSON, L., o.c., 121-122 en zie b.v. DE CEUSTER, J. en REICH, S., o.c., 2111. 

(131) PALssoN, L., o.c., 106 en 126 en zie NEUHAUS, P.H., Die Grundbegrif.fe des internationalen 
Privatrechts, Tiibingen, 1976, 159. 
Dat extreme standpunt zou weliswaar getuigen van een gtote zorg om tegenstrijdigheden met de 
nationale wet te vermijden, maar het kan hier niet goed verdedigd worden: in geval van een botsing 
van buitenlandse vereisten met onze eigen grondbeginselen, zal de lex fori primeren. In het buitenland 
zal men zich ook niet altijd storen aan onze wensen. Men denke maar aan religieuse, raciale of 
politieke voorschriften. 
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gegeven, indien aan alle voorwaarden uit de nationale wet wordt vol
daan(l32). 
Macht buiten de sfeer van de Westerse cultuur getreden worden en mocht 
sprake zijn van een huwelijk met een onrijp kind, desgevallend zelfs met 
een boorling, dan zouden we stellen, dat in ons recht het verbod op 
kinderhuwelijken bilateraal geformuleerd is. 
De vereiste van een geldige toestemming van de beide echtgenoten ver
oorzaakt meer problemen. De nationale wet bepaalt de huwelijks
bekwaamheid, zoals gezegd, eii wijst eventueel aan, opwelke wijze in een 
bevoegdmaking wordt voorzien of wiens toestemming aanvullend moet 
bekomen worden. In hoeverre wilsgebreken mogen aanvaard worden 
volgt logischerwijs uit dezelfde wet ( 133). De toestemming wordt over het 
algemeen als een zuiver eenzijdige vereiste beschouwd(l34). Maar wat 
gebeurt indien veinzing voorhanden was en meer bepaaldelijk indien 
slechts bij een persoon de wil ontbrak om een huwelijk te vestigen? Hier 
staan we voor defictieve huwelijken die uitsluitend tot doel hebben een van 
de partners de nationaliteit of de naam van de andere te geven of om hem 
aan een verblijfsvergunning te helpen(135). Ze moeten in Belgie nietig 
verklaard worden(136). Voor wat betreft het toepasselijk recht werd 
verdedigd, dat we in geval van een , ,nationaliteits-huwelijk'' de wet 
zouden kiezen van het land waarvan de nationaliteit frauduleus werd 
verkregen ( 13 7). De aansluiting bij de nationale wet echter staat beter borg 
voor de internationale harmonie(138). Ingeval de twee echtgenoten een 
verschillende nationaliteit bezitten, moet hun status liefst overeeiikomstig 
de strengste wet beoordeeld worden - om al de verheven redenen dobr 
Graulich ten voordele van de onbegrensde nietigverklaring aangehaald. 

In Belgie rees kortgeleden oak de vraag naar de geldigheid van een in 
Frankrijkpostuum gesloten huwelijk tussen een Belgische jongedame en 

(132) Zie Rb. Luik, 12 november 1976, J.T., 1977, 211 (een ltaliaans meisje jonger dan 18) en 
Jeugdrb. Tongeren, 19 april1978,Doc. Jeugdbesch. I, 350 enzieDECEUSTER, J. en REICH, S.,o.c., 
2588 met referenties. Contra: Rb. Doornik, 10 oktober 1962, J.T., 1962, 716 en Rb. Charleroi, 30 
juni 1976,Rev. Trim.Dr. Fam., 1978,278 metnootBORN, H. Derechtersgavendaardevrijstelling. 
(133) ZieRb. Antwerpen, 30 december 1966,R.W., 1968-69,608, datmeerop grand van clandesti
niteit dan op grand van.een wilsgebrek werd beslist. 
(134) Zie nochtans de bewoording van ons art. 180 B.W. 
(135) Gent, 25 februari 1956, R.C.J.B., 1957, 179 met noot GRAULICH, P.; Gent, 26 apri11973, 
R.W., 1973-74, 1886 enRb. Brussel, 15 mei 1981,J.T., 1981,523 metnoot STERCKX, D. 
(136) Nogindiezin, duidelijk: Rb. Bergen, 23 januari 1980,Jur.Adm. lnf., 1981, nr. 16, 9metnoot 
TAVERNE, M. 
(137) VANHECKE, G. enRIGAUX, F.,R.C.J.B., 1961,365 enzieRb. Brussel, 18juni 1949,Pas., 
1950, ill, 7. 
(138) Zie SPANOGHE, Eg.,R.C.J.B., 1954, 60 en GRAULICH, P., in de aangehaalde noot,R.C.J.B., 
1957, 188. In het nieuwe Rb. Brussel, 2 oktober 1981, J.T. 1982,45, werd naar de Belgische wet 
gekeken (openbare orde) en tegelijk naar de Marakkaanse nationale wet. 
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haar Franse verloofde, enige tijd nadat de laatste overleden was(l39). 
Overeenkomstig Frans recht (artikel 171 C.c.) kon de huwelijkstoe
stemming van de man bij monde van de President van de Franse Republiek 
overgemaakt worden. De Belgische vrouw eiste voor zichzelf, als echt
genote, en voor haar kind, als wettig kind, schadevergoeding tegen een 
Belgische verzekeringsmaatschappij we gens de dood van de Fransman, te 
wijten aan de fout van een bij de verweerster verzekerde persoon. 
In eerste aanleg werd het huwelijk gel dig verklaard, omdat de man aan zijn 
personele wet voldeed. In die wet werd zijn toestemming vermoed, omdat 
de huwelijksvoorbereiding ver was gevorderd. De verzekeraar had 
geargumenteerd, dat de overledene geen toestemming kon geven en dat 
dus aan een essentieel vereiste van de Belgische wet niet werd voldaan. 
Hij zag ons Belgisch grondbeginsel bilateraal werken. In hoger beroep 
werd meer expliciet ingegaan op de ,distributiviteit" van de grondvoor
waarden (opgelegd in artikel 170ter B.W.). De beslissing a quo werd 
gehandhaafd met de stelling dat , ,bij ontstentenis van een Belgische 
wettelijke tekst die uitdrukkelijk de voorwaarde stelt dat de echtgenoten 
moeten bestaan onder de vorm van een aan de beide echtgenoten opge
legde vereiste" de wetskeuze distributief moest gebeuren. 
In een daaropvolgende ,attendu" werd echter melding gemaakt van een 
Belgische ,politique sociale" strekkend tot ,!'interdiction des mariages 
posthumes''. De openbare-orde-werking van dat verbod werd dan afge
wogen tegenover een ander beginsel in ons recht, nl. de billijkheid ( 140). 
Het laatste woog door, zodat in de status-vraag voor de geldigheid werd 
beslist(l41). De tussenkomst van onze cassatie-rechters in deze zaak is 
uiterst summier. Er werd hoofdzakelijk ingegaan op de financiele gevol
gen van de geldigheid van het betwiste huwelijk. Niettemin werd voor
zichtigheid aan de dag gelegd in verband met de hierboven gecursiveerde 
overweging van het hof te Luik, waar gesteld werd, dat het verbod op een 
postuum huwelijk niet bilateraal werkt. Het hof van cassatie moest ant
woorden op het middel dat de artikelen 144 en 146 wei de be ide verloofden 
treffen (inclusief de vreemde onderdaan), die dus alletwee moeten be
staan. Het hof van cassatie overwoog dienaangaand slechts, dat, ook al 
mocht het middel gegrond zijn, het arrest toch nog wettelijk verantwoord 
blijft. Het arrest a quo was ondubbelzinnig, zo werd gezegd, in de 
afweging van de betrokken openbare-orde-beginselen. 

(139) Eerste aanleg: Rb. Aarlen, 16januari 1973,Jur. Liege 1973-74, 156;Rev. crit. d.i.p., 1973, 
322 met noot VERWILGHEN, M. Hoger beroep: Luik, 6 februari 1980,J.T., 1980, 493 en Cassatie, 2 
april1981, J.T., 1981, 653. 
(140) Zo illustreert het hof dat het unilateraal of bilateraal karakter door de openbare-orde wordt 
bepaald, rninstens belnvloed. 
(141) Over de gevolgen ervan weiden we niet nit. 
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Kon, zo vragen wij ons af, het hof van cassatie het bilaterale karakter van 
het verbod op huwelijken met niet-bestaande personen in het midden 
hebben gelaten wanneer het een arrest bevestigt, dat het principe afwijst? 
De te Luik gebruikte argumenten over de openbare orde hebben het 
probleem toegedekt. We hebben nu echter de indruk, dat met die voor
waardelijke constructie, door het · hof van cassatie gebruikt, de beslissing 
wellicht impliciet genomen werd, om de Belgische huwelijksvereisten 
niet cumulatief tegenover een vreemdeling toe te passen. Is deze laatste 

. veronderstelling juist, dan steekt de houding van het hof van cassatie hier 
enigszins af tegen de voorheen verkondigde cumulatie (de arresten Rossi). 

MONOGAMIE EN POLYGAMIE(142) 

25. Vreemdelingen kunnen in Belgie geen polygaam huwelijk 
sluiten(143). Muzulmanen mogen soms in hun vaderland polygaam hu
wen. Op voorwaarde dat ten tijde van de sluiting van een dergelijk 
huwelijk geen ernstige band met ons land bestond, verzet onze openbare 
orde zich niet tegen de erkenning van de gevolgen van het tweede huwe
lijk(144). 
Het is echter een andere vraag, of Belgische vrouwen kunnen geacht 
worden geldig veioOndeii te zijn met-een persoon die zelf nog e-en andere 
vrouw heeft. Het antwoord is ,,nee'' (145). Men kan de afwijzing verkla
ren, doordat het Belgische element dan aanwezig is in de persoon van de 
echtgenote (de personele openbare orde) ; maar het is veel duidelijker, om 
hier te spreken van een bilateraal geformuleerd verbod op polygarnie. Dat 
impliceert, dat een Marokkaan die huwt met een Belgische, ook later in 
onze ogen geen gel dig tweede huwelijk kan sluiten met wie dan ook, v66r 
de ontbinding van het eerste ( 146). 
Het strak formuleren van het tweezijdig karakter van het , ,impedimentum 
ligaminis'' - het vereiste van de monogamie- heeft een groot voordeel: 

· Worden we geconfronteerd met een huwelijk tussen twee vreemdelingen, 
dan schieten wij tekort inet redeneringen op de openbare orde gebaseerd. 
Ook Van Heeke en Rigaux menen dat een man het recht op veelwijverij 

(142) De vraag over het nog bestaan van eeil vorig huwelijk, krijgt een zelfstandige behandeling, 
hetzij als onderzoek naar de geldigheid van een eerste huwelijk, hetzij als onderzoek naar de kracht 
van gewijsde in echtscheiding (zie o.m. boven, nr. 20). 
(143) Corr. Brussel, 12 juni 1953, Pas., 1954, II, 60. 
(144) Luik, 23 april1970,R.C.J.B., 1971, 5 met noot VANHECKE, G. Daar werd de ,relativiteit" 
van onze openbare-orde-exceptie geillustreerd. 
(145) Zie ook GRAUL!CH, P., Principes, gecit., noot 7 en DE CEUSTER, J., o.c., 16. 
(146) Het is geraden, in een huwelijksovereenkomst naar Marokkaans recht, de monogamie in 
hoofde van de man, vooraf, onderling, te bedingen. 
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verliest wanneer hij huwt met iemand met een , ,monogaam sta
tuut" (147). Ben dergelijke, vrij abstracte formulering van het bilateraal 
karakter van het ,impedimentum ligaminis" helpt ons bij het oplossen 
van aile hypothesen(148). 
Het resultaat is een afkeurende opstelling tegenover het tweede huwelijk. 
De toegepaste cumulatie van de vereisten werkt negatief tegenover de 
wijziging van staat, zoals dat in de arresten Rossi gebeurde. 
De, ,gevolgen'' van de , ,poly game huwelijken'' in Belgie, zijn, ofwel de 
eventuele putativiteit verbonden aan een nietigverklaard tweede huwelijk, 
ofwel de financiele gevolgen van een ·in Belgie als geldig beschouwd 
tweede huwelijk. De putativiteit behandelden we boven. Hier nog slechts 
een woord over de financiele gevolgen. 
Men moet zich nu ernstig de vraag stellen, of de erkenning van de status 
van gehuwde vrouw zonder meer mag doorgetrokken worden in de secto
ren van de sociale zekerheid, van het arbeidsrecht, het aansprakelijk
heidsrecht e. a. Die vraag werd meermaals door onze rechters beantwoord 
en er blijkt onenigheid te heersen. In ieder geval ontstaan in diverse 
rechtssectoren onverwachte effecten(149). Zo werd na een arbeidsonge
val aan twee weduwen de uitkering toegekend en werd al meer dan eens 
aan de aansprakelijke voor een auto-ongeval een dubbele schadevergoe
ding opgelegd, te verdelen aan twee weduwen. 
Wordt een vrouw als tweede echtgenote erkend, of wordt haar het voor
deel van de putativiteit verleend, dan heeft dat ten overstaan van de man 
zeker persoonlijke en patrimoniale gevolgen ( 150). Ook de wettige status 
van de kinderen volgt daaruit. 
Tegenover derden echter, staan de zaken anders. Daar lijken de gevolgen 
te moeten worden ,gedetacheerd" van de huwelijkswet(151). Overigens 
is een discriminatie tussen types van huwelijken niet vreemd aan ons recht 
(men denke maar aan het vermeend huwelijk en aan de opkomende 
feitelijke huwgemeenschap). Het ,internationaal huwelijk" kan zo ook, 
desgevallend per rechtssector of per gestelde rechtsvraag, afzonderlijk 

(147) Zie hun ,Examen de jurisprudence" R.C.J.B., 1976,230. 

(148) · Eerste hypothese: een man was al gehuwd, en in een tweede huwelijk, in het buiten!and, komt 
hij in overtredingmethetpersoneel statuutvan de vrouw (Brussel, 10 april1979,J.T., 1979,612 noot 
MESSINE en zie DE CEUSTER, J. en REICH, S. inR. W., 1980-81, 2110- wijfdend). 
Tweede hypothese,: een man huwt een tweede vrouw, in overeenstemming met hun beider wet, maar 
daardoor komt hij in overtreding met de persoonlijke wet van zijn eerste vrouw (Rb. Luik, 26 juni 
1975, fur. Liege, 1975-76, 163). 
(149) Zie Luik, 23 apri11970, gecit. en Rb. Charleroi, 1 juni 1963, R.G.A.R., 1967, 7909; Rb. 
Hasselt, 18 februari 1966,R.W., 1966-67,262 ;Rb. Hasselt, 9 juni 1969,f.T., 1973, 42; Corr. Luik, 
22 december 1969, fur. Liege, 1969-70, 163. 
(150) Rb. Luik, 26 juni 1975, gecit., betreft de alimentatie. 

(151) Aldus, zeer terecht, nu R!GAUX, F., o.c., II, 258. 
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bekeken worden(152). In de zaak van het postuum huwelijk moest men 
zich ook afvragen of het huwelijk voor het aansprakelijkheidsrecht , ,er
kend'' werd. Het hof van cassatie heeft de overwegingen van het Luikse 
hof van beroep onaangeroerd gelaten, waar de financiele gevolgen van de 
erkenning ten nadele van derden voor de maatschappij niet storend werden 
genoemd(153). Dat wijst erop, hoezeer men moet opletten om het rela
tieve karakter van de openbare-orde-toetsing in yrkenningsvragen niet uit 
zijn familiaal verband los te rukken. 

OVER DE RELIGIEUZE HUWELUKSVORM 

26. Metal hetgeen voorafgaat kan misschien nieuw licht geworpen wor
den op een oude discussie: Zijn burgerlijke huwelijken gesloten tussen 
personen, die volgens hun nationale wet in de religieuze vorm moeten 
huwen, geldig of niet? 
Eerst stellen we, a:lgemeen, dat als vormkwesties beschouwd worden en 
dus aan het beginsel , ,auctor regit actum'' onderworpen worden: het 

· vereiste van publiciteit voor en na het huwelijk(154), de uiterlijke vormen 
van de plechtigheid en de wijze van uitwisseling van de toestem
ming(155). 
Ook de vraag of een kerkelijk dan wel een burgerlijk hu welijk mag of moet 
worden gesloten, wordt door ons a:ls vormaspect gekwalificeerd. Belgen 
konden in het buitenland geldig in de uitsluitend religieuze vorm hu
wen(l56). Omgekeerd, wordt in de praktijk ook aanvaard, dat vreemde
lingen geldig in de burgerlijke vorm van de plaats huwen (in Belgie of in 
een vreemd land ander dan hun vaderland) niettegenstaande hun nationale 
wet de religieuze vorm oplegt als een grondvereiste(157). 
Een van ons heeft de laatste solutie vroeger bekritiseerd(158). De beste 
verklaring voor die praktijk is, zegt men, dat wij staan voor een ,conflit 
d'autorites" - bij ons zijn de ambtenaren bevoegd, bij anderen de 

(152) Daarover werden al Amerikaanse studies gepubliceerd. 
(153) Luik, 6 februari 1980, gecit. verlengteenvoudig Luik, 23 april1970, gecit., dat schadevergoe
ding aan twee weduwen toekende. 
(154) Maar daarin moet wel cumulatief ook aan de Belgische wet worden voldaan, voor de Belgen 
(Cass., 20 februari 1913, Pas., 1913, I, 115). 
(155) Een Mexicaans handschoen-huwelijk werd aanvaard m.b.t. een Be1gische vrouw (Rb. Luik, 
3 februari 1966, lur. Liege, 1965-66, 203). En in de aangehaalde Cassatie-zaak van 2 april1981 kon 
een over1eden Fransman bij monde van zijn President toestemmen. 
(156) Cass., 20 febraurai 1913, gecit. en bv. Rb. Brusse1, 16 december 1967, J.T., 1970, 68. 

(157) Rb. Brussel, 10 oktober 1956, Ann. Not., 1957,317 (orthodoxe Grieken in Engeland); 
Brussel, 16 maart 1961, Pas. , 1962, II, 682 ( een Spanjaard en een Belgische vrouw in Belgie) en Rb. 
Brussel, 17 oktober 1975, Pas., 1976, III, 14 (een Spaanse en een Marokkaanse onderdaan in 
Frankrijk). 
(158) SPANOGHE, Eg.,R.C.J.B., 1954, 64 en zie nog SPANOGHE, Eg. enBOUCKAERT, F., o.c., 436. 
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bedienaars van de erediensten- waarvoorwij in artikell70, 1° B.W. een 
verwijzingsregel bezitten (159). Uiteindelijk draait, in die verklaring, vee! 
rand het kwalificatieconflict .:__ wij spreken van een vormaspect, een 
vreemd land beschouwt het als een grondvereiste - dat gewoonlijk 
opgelost wordt volgens de benadering van de wet van de rechter ( 160). Wij 
houden oak vast aan onze kwalificatie, wanneer b.v. twee orthodoxe 
Grieken in Engeland huwen. Nochtans is er dan minder reden om de 
Engelse opvattingen over de vormelijke aspecten te volgen dan de Griekse 
opvattingen over de grondvereisten. In artikel170ter B. W. hebben we een 
zeer preciese, geschreven erkenningsnorm over de grondvereisten uit de 
nationale wet en de regel , ,locus regit actum'' wordt daarentegen slechts 
afgeleid uit het wetboek. Over die kwalificatie moet beslist worden. 
Als we, enerzijds, meer invloed gunnen aan de personele wet en meer 
getrouw bij dat statuut aansluiten(l61), dan wordt ongetwijfeld de in deze 
bijdrage veel aangehaalde harmonie naderbij gebracht. In die veronder
stelling, worden weer remmen ingebouwd tegenover het huwelijk: er 
wordt een cumulatie vereist van , , vormen''. De partners moeten eventueel 
zowel civiel als religieus huwen en moeten daardoor misschien, gecumu
leerd, aan nieuwe eisen voldoen - eisen die wij inderdaad zouden 
erkennen als grondvereisten. In die optiek wordt wellicht een brandende 
actualiteitsvraag i. v .m. de nu vaak voorkomende Musulmaanse religieuse 
huwelijken beter begrepen. Het is geraden om twee keer te huwen (civiel 
en dan religieus) opdat men vanuit het oogpunt van de twee stelsels 
gehuwd zou zijn(l62). 
Als we, anderzijds, bij de nu ingeburgerde praktijk blijven, dan komt dat 
wei overeen met de morele opvattingen over de vrijheid van religieuze 

(159) Er bestaat, ook volgens hen die de praktijk goedkeuren, geen aanleiding om in de Grondwet 
steun tezoeken: VAN HEeKE, G. enRIGAUX, F.,R.C.J.B., 1961,366-368. Tegenovereenhuwelijkin 
een derde land zou dat overigens niet decisief kunnen zijn: zie dezelfden, R.C.J.B., 1965, 343. 

(160) VoorFrankrijk, zie Cass. Fr., 22juni 1955 (Caraslanis),Rev. crit. d.i.p., 1955,723 metnoot 
BATIFFOL, H. 
(161) We toonden boven ook al aan, dat wij met grondvereisten kunnen geconfronteerd worden die 
wij niet kennen, zodat we verplicht worden tot kwalificaties ,buiten" ons recht. RIGAUX, F., toonde 
ook (Rev. crit. d.i.p., 1957, 74) aan, dat de vreemde wet invloed heeft op de gestrengheid van 
somrnige vereisten (i.v.m. hun eventueel bilateraal karakter). 
In Frankrijk herleeft de discussie. Z.ie het zopas gepub!iceerde vonnis van de Trib. de grande instance 
Paris, 7 april 1981, Rev. crit. d.i.p., 1981, 510 met een uitstekende noot van LEFORT, D. (biz. 
514-523). Ret betrof de afwijzing van .een verzoek tot erkenning, in Frankrijk, van een Marokkaans 
vonnis, dat een in Frankrijk gesloten civiel huwelijk nietig verklaarde. De cornrnentatrice ontleedt het 
ingeroepen principe van de lai"citeit van het huwelijk (biz. 522) en drukt erop, dat het niet geldt t.o. v. 
derde Ianden. 

(162) Zie nu het art. 2 van het opmerkelijke- en niet dwingende- , ,Administratief akkoord inzake 
de toepassing van de regels die de staat van personen op het grondgebied van Belgie en Marokko 
beheersen" van 26 september 1979 (J.T., 1980, 717). 
De Marokkaanse Dahir van 4 maart 1960 eist (art. 2) voor internationale huwelijken, dat het religieus 
huwelijk het civiel aanvult, maar ook voorafgaat. Ret adrninistratief akkoord keert de volgorde om. 
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dwang en dan getuigt dat wel van een , Javor matrimonii'' die ook wel van 
deze tijd is. 
Terughoudendheid tegenover wijzigingen van staat met een intemationaal 
element is omgeslagen in manifestaties van een grotere individuele vrij
heid om banden te doen ontstaan en om ze weer te breken. De afwijkingen 
van de nationale wet ten voordele van domiciliaire criteria maken dat mee 
mogelijk. 
Met een zekere tendens naar een meer territoriale aanknoping, wordt wel 
degelijk rekening gehouden in het nieuw conflictenrecht van het huwelijk 
en van de echtscheiding. 

SLOTBESCHOUWING: HET HOF VAN CASSATIE EN DE NATIONALE WET VAN DE 

PERSONEN 

27. We hebben voor het internationale huwelijk en de internationale 
echtscheiding de evolutie gedurende bijna twee eeuwen overvlogen. De 
hedendaagse praktijk en enkele van de meer actuele problemen hebben we 
zodoende in een bepaald licht willen stellen. 
We leg den de nadruk op hetgeen de wetgever van 1804 heeft ge"inspireerd: 
zijnbeko!llmernis om voor het grondvesten en uitbouwen van het huwe
lijk, de huwelijke st~~t, het gezln (en vo-or de talrijk£ miteries-met de 
daarop afgestemde regelingen) de nationaliteit als aanknopingsfactor te 
kiezen. De idee van het structureren van de families en van het volk dat de 
natie uitmaakt, werd niet buiten beschouwing gelaten. 
We toonden aan, hoe, met verloop van tijd, een constant voortbouwen op 
dat fundament van de aanknoping bij de nationaliteit van de personen, de 
oplossingen dicteerde van nieuw gerezen problemen. Die evolutie, voor 
ons land sprongsgewijs en fragmentair mede bepaald door ons hof van 
cassatie, vertoont de lijn van het vasthouden aan de inspiratie van 1804 en 
aan de inhoud op het Europese vasteland daaraan gegeven door de nage
noeg eensgezinde rechtsleer van het midden van de 19e tot het midden van 
de 20e eeuw. 
De strakke houding door ons hoogste hof aangenomen en gehandhaafd, 
meer bepaaldelijk wanneer het ging om in Belgie ondernomen acties tot 
wijziging van de staat van personen, volgt die logische lijn. 

De verplichting om in Belgie, voor het aangaan en voor het ontbinden van 
de huwelijksband, het personeel statuut van de twee betrokkenen te 
eerbiedigen, mag, in de geschetste optiek, terecht geprojecteerd worden in 
het artikel 3 B. W. 
De wetgever heeft in de laatste decennia overigens dezelfde beslissing of 
een volkomen vergelijkbare beslissing getroffen: in artikel 170ter B. W. 
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(de erkenning van huwelijken in het buitenland gesloten), in artikel 344 
B.W. (het adopteren en het erkennen van de buitenlandse adopties) en in 
artikel376 B.W. (het erkennen van buitenlandse herroepingen van adop
tie). 
In de praktijk eveneens wordt, consequent, de huwelijkssluiting in de
zelfde zin behandeld met sommige duidelijk cumulatieve oplossingen; er 
werd ook, tot voor 10 jaar, streng de hand gehouden aan de naleving van 
de Belgische wet voor buitenlandse echtscheidingen van Belgen. 
De wetgever heeft echter ook de wet van 27 juni 1960 in zake sommige 
gevallen van internationale echtscheidingen uitgevaardigd en is daarbij 
beslist buiten de hiervoren geschetste evolutieve lijn getreden. Onze 
bijdrage heeft wellicht verduidelijkt, hoezeer die wet een principeloos 

. amalgaam is van tendenzen en van mogelijke benaderingen. 
In het multilateraliseren van artikel3, 3e lid, B. W. en dus in het aanwen
den van de nationaliteit als aanknopingsfactor om de wettenconflicten op 
te lossen, werd voornamelijk een ideaal van internationale beslis
singsharmonie nagestreefd. De vastheid van behandeling van de staat en 
bekwaamheid van de persoon wordt ook nu nog, · geregeld, als motief 
gebruikt (zie m.n. in de soepele erkenningsleer). Maar als dat streefdoel, 
vroeger al, niet voor het hoogste goed in het internationaal rechtsverkeer 
mocht worden gehouden, dan moeten we nu, na de eenzijdige nationalis
tische wet van 1960, een en ander verder relativeren. 
De eerbieding van de nationale wet van elk der echtgenoten, voor wat de 
toelaatbaarheid van de echtscheiding betreft, werkt remmend tegenover 
de echtscheiding. Ons recht werkt evenzeer remmend ten aanzien van 
andere wijzigingen van staat waar een , ,distributieve'' wetskeuze voorge
schreven werd. Die voorzichtigheid getuigt van een internationalistische 
ingesteldheid. Het is echter vandaag de vraag, of het nog loont, om in de 
marge van de wet van 1960, het intussen zo opvallend genegeerde ideaal 
nate jagen? 
Ben en ander mag vandaag in een gewijzigd daglicht staan; ons hof van 
cassatie zal waarschijnlijk onder het mom van interpretatie niet willen 
afwijken van de wettelijk aangehouden norm ( artikel3 B. W.), waarin ons 
recht zich, zoals gezegd, door opeenvolgende logische gevolgtrekkingen 
heeft verankerd. 
Er bestaat, onzes inziens, ook geen aanleiding om de rechters aan te 
manen, althans wat de wijzigingen van staat betreft, naar een, ,subsidiair'' 
aanknopingscriterium van domiciliaire aard te zoeken. 
De sector waarin zonder wetswijziging wei verdere mogelijkheden voor 
evolutie aanwezig zijn, is die van de gevolgen van het huwelijk. Nog nooit 
heeft het hof van cassatie, als het om een gemengd huwelijk ging, 
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daarover uitspraak moeten doen. Eenmaal, in 1940, was even gedacht aan 
het mogelijks samenstellen van een ,hybridische" instelling. En sinds
dien, op 10 april 1980, werd er, slechts voor het vermogensrecht, aan 
herinnerd dat de gelijke nationaliteit van de echtgenoten een voldoende 
sterke aanwijzingsfactor is en blijft voor de staat en bekwaamheid van 
twee gehuwden. Het huwelijksvermogensrecht als accessorium bij de 
huwelijke staat, moet dan in het zog van die verwijzing volgen. 
Het is inderdaad geraden om de personele gevolgen van het huwelijk en de 
patrimoniale gevolgen ervan zoveel mogelijk volgens eenzelfde wet te 
behandelen. Onvermijdelijk zullen de twee aspecten dan toch nog ge
deeltelijk, omwille van de openbare-orde-werking van sommige basis
principes, gecumuleerd worden met de lexfori-regeling. Wat de gevolgen 
van gemengde huwelijken betreft is er heden ten dage veel dat in de 
richting wijst van een nakende bekrachtiging van de zich bij de lagere 
rechtsmachten uitende stroming om daarop de wet van het gemeenschap
pelijke domicilie toe te passen. 
Voor het aangaan van het huwelijk, echter, en evenzeer voor de ontbin
ding daarvan door echtscheiding, kunnen onze rechters zich redelijker
wijze niet onttrekken aan de steeds geldende wetsbepaling van artikel 3 
B.W.; het betreft hier wijziging van de staat van de persoon. 
W at de echtscheiding betreft, onder alle vormen, en ook de scheiding van 
tafel en bed, is intussen een wetgevend initiatief genomen dat een col
lisieregeling omvat waarmee onze rechtsgeleerde wereld het eens is. 
Macht dat initiatief spoedig tot een goed einde gebracht worden, dan is er 
de gedroomde kans om al de gevolgen van het huwelijk en van de 
echtscheiding telkens overeenkomstig een en dezelfde wet behandeld te 
zien. 
De voorgestelde verwijzing, in geval van gemeenschappelijke nationale 
wet, naar die wet; bij ontstentenis daarvan, naar de wet van het ge
meenschappelijke domicilie; bij ontstentenis ook daarvan, naar de (Belgi
sche) lex fori, is bovendien van aard om buiten onze grenzen zeer goed 
onthaald te worden: in deze tijd staat een ruime domiciliaire verwijzing de 
internationale harmonie niet fundamenteel in de weg. 
Voor het eerst, na meer dan een halve eeuw, kan binnen ons eigen 
rechtsstelsel in deze gevoelige sector rust en harmonie ontstaan. Voor wat 
speciaal de echtscheidingen aangaat, is men het er nu over eens dat het 
gedeeltelijk terugvallen, in geval van uninationaal huwelijk, op de natio
nale wet van de gehuwden, wenselijk is. 
Aan het eind van een bewogen 20e eeuw zal, ons recht misschien weldra, 
met die toepassing van de nationale wet, ook op het internationale veld eer 
inleggen. 
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