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1. In deze bijdrage wordt een paging ondernomen om de
clandestiene huwelijken te benaderen langs de wetsontduiking ..
Meer bepaald wordt nagegaan dank zij een rechtsvergelijkende
studie in hoever de Belgische, Franse en Nederlandse rechtbanken
de theorie der wetsontduiking aanwenden bij de sanctionering dezer
huwelijken (t).
Alhoewel het onderzoek in de tijd beperkt werd tot de periode
van 1945 tot heden, worden de meest gezaghebbende arresten der
Belgische rechtspraak van v66r 1945 in verband met dit onderwerp
eveneens kart behandeld.
Clandestiene huwelijken kunnen zowel in binnen- als buitenland gesloten worden. Hier worden echter alleen de buitenlandse
besproken; niet aileen omdat zij interessant zijn als wetsontduikingen, maar oak omdat uit de evolutie van de rechtspraak gebleken is
dat, wat betreft binnenlandse huwelijken, het clandestiniteitsgebrek
zo goed als verdwenen is : Cours et tribunaux proclament encore le
principe, mais ne l' appliquent plus (2).
De Belgische en Franse rechtspraak worden tesamen behandeld
gezien het probleem in beide landen bestaat en er op dezelfde wijze
wordt opgelost. In Nederland rijst de vraag der clandestiene huwelijken niet op dezelfde wijze, of liever helemaal niet, wat een afzonderlijk hoofdstuk voor dit land rechtvaardigt (Hoofdstuk lii). Het
eerste hoofdstuk behandelt in het algemeen het probleem der clandestiene huwelijken en omschrijft het begrip wetsontduiking. In
het tweede hoofdstuk wordt dan de rechtspraak in Belgie en Frankrijk besproken.

(1) Onze dank gaat naar Professor W. VAN GERVEN onder wiens Ieiding deze studie
werd gemaakt.
(z) DE PAGE, H., Traite elementaire de droit civil beige, 3de uitg., Brussel. 1964, I,
nr. 654; - RIPERT, G., et BouLANGER, J., Traite de droit civil, Paris, 1956, I, biz. 521,
nr. 1336.

HOOFDSTUK I

PROBLEEMSTELLING VOLGENS DE BELGISCHE WET

§

1.

Clandestiene huwelijken

2. De wetgever heeft fundamentele voorwaarden vastgesteld
waaraan toekomstige echtgenoten moeten voldoen om in het huwelijk te mogen treden. Zo moeten zij bv. de toestemming van hun
(groat-) ouders verkregen hebben (art. 148) of hun een eerbiedige
akte betekend hebben (art. 151). Een vrouw moet na de ontbinding
van haar vorig huwelijk een wachttijd van minstens driehonderd
dagen in acht nemen (art. 228) en de overspelige echtgenoot mag pas
na drie jaar met de medeplichtige huwen (art. 298).
Om de naleving van deze en andere grondvereisten te verzekeren
voorziet de wet vormvereisten waardoor het geplande huwelijk openbaar gemaakt wordt. Deze formaliteiten hebben tot doel de materiele
voorwaarden te beschermen. Bij hun overtreding kunnen zich twee
mogelijkheden voordoen : ofwel is het toevallig of tengevolge van
een nalatigheid dat de vormvereisten niet werden nageleefd; ofwel
gebeurde de niet-naleving der formaliteiten met een bijzonder doel,
namelijk het ongestraft niet-nakomen der- grondvereisten,--wat-de
wetgever door het stellen der vormvereisten juist heeft willen vermijden. In het laatste geval ligt dus een frauduleus opzet aan de
basis van de wetsovertreding.

3. Dergelijke clandestiene huwelijken heeft de wetgever willen
sanctioneren in artikel 19.1 : het huwelijk is dan absoluut nietig,
ondanks het feit dat het gebrek aan publiciteit van het huwelijk op
zichzelf slechts een verbiedend huwelijksbeletsel is, waardoor de
contracterende partijen (en de ambtenaar van de burgerlijke stand)
zich hoogstens een geldboete kunnen op de hals halen (art. 193) (1).
Wanneer het huwelijk in Belgie gesloten wordt, gaat het onvermijdelijk gepaard met een strenge controle der vormvereisten: de
ambtenaren van de burgerlijke stand hebben toezicht op de afkondigingen (art. 166 e.v.), ontvangen het verzet der ascendenten (art.
148), maken eventueel de eerbiedige akte op (art. 153). Zij hebben
alle redenen om die taak nauwgezet te vervullen, gezien de geldboete van artikel 192. In deze omstandigheden wordt het moeilijk,
(1) DE PAGE, o.c., nr. 695 : .,Le vice de clandestinite n'est, en principe, lie ala violation d'aucune prescription determinee (pas meme a !'absence de publications, ou au defaut
de transcriptions comme tels), quoique ces garanties soient specialement irnposees pour
dejouer les fraudes"; - RIPERT et BouLANGER, o.c., nr. 1333 en nr. 1331l: .,Lorsqu'en
effet, les conditions essentielles se trouvent reunies, qu'importe l'irregularite des formes,
puisque celles-ci ne sont etablies que pour assurer le respect des regles de fond?"

zoniet onmogelijk, langs een overtreding van de vormvereisten om,
de wettelijke voorschriften betreffende de grondvereisten te ontduiken.
4· Indien het toekomstige echtpaar, dat onmogelijk aan een der
grondvereisten van de Belgische wetgeving kan voldoen, naar het
buitenland vertrekt, vindt artikel 170 B.W. toepassing : het paar
moet dan de vormelijkheden van de vreemde wetgeving naleven.
Deze vormelijkheden beschermen in dat land de plaatselijke grondvereisten, maar zijn totaal onmachtig om in dat land de naleving der
Belgische wetten door een Belgisch paar te verzekeren (1). Nochtans,
zo de toekomstige echtgenoten vrijgesteld worden van de Belgische
vormvereisten, aan de grondvereisten moeten zij blijven voldoen,
waarheen zij zich oak begeveri. om te huwen. Het is echter duidelijk
dat de bescherming der Belgische grondvereisten aanzienlijk vermindert in het buitenland ; dit is een zwakke plek in de wettelijke
regeling en biedt toekomstige echtgenoten de mogelijkheid om tach
gehuwd te geraken, ofschoon zij niet aan alle door de Belgische wet
gestelde grondvereisten voldoen.
Een in het buitenland gesloten huwelijk is geldig wanneer het
zonder enige bijbedoeling werd aangegaan door de partijen die daar
verbleven op het ogenblik dat ze wilden huwen. Artikel 170 wordt
dan terecht op hen toegepast. Hebben de toekomstige echtgenoten
zich echter naar het buitenland begeven om niet gebonden te zijn
door de Belgische voorschriften, meer bepaald omdat het hun onmogelijk was in Belgie te huwen, dan is hun huwelijk clandestien,
nietig volgens artikel 191. Les facilites accordees par la loi ne se justifient
que si le mariage n' a pas ete contracte a l' etranger dans le seul but de
faire echec a la loi belge, et en fraude de cette loi (2).
§

2.

Wetsontduiking

5. In hoever kan men bij een clandestien huwelijk van wetsovertreding spreken ? Er is ongetwijfeld een toestand bereikt die
door de wet verboden wordt (bv. twee minderjarigen zijn gehuwd
zonder toestemming van hun ouders), maar het gebeurde op zulke
verfijnde wijze, dat men de overtreding wellicht beter wetsonduiking
noemt. Hier rijzen enkele vragen: Welke zijn de kenmerken van
wetsontduiking en waarin verschilt zij van de wetsovertreding ? Is
het clandestien huwelijk een vorm van wetsontduiking ?
(1) FRERE-ORBAN et BARA, Expose des motifs de Ia loi du 20 mai 1882, relative d la
celebration des mariages de Belges en pays etranger, Pasinomie, 1882, biz. 248 e.v.: ,Le
recours aux formes locales offre peu ou point de garantie, tant en ce qui concern\' l'accomplissement des conditions requises, sous peine de nullite par Ia loi beige, que sous le double
rapport de Ia redaction et de Ia bonne conservation des actes".
(2) DE PAGE, o.c., I, nr. 691.
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6. De vier essentiele kenmerken der wetsontduiking kunnen
kart omschreven worden (r). In de eerste plaats is er het voorwerp:
het is noodzakelijk dat een voorschrift van dwingend recht wordt
ontdoken. De wetsontduiker zal op zulke wijze tewerk gaan dat de
wet, die normaal op hem van toepassing zou zijn, niet meer tegen
hem kan ingeroepen worden.
De ontduikingshandeling vormt het middel der wetsontduiking
Het middel dat de ontduiker zal gebruiken, wordt bepaald door de
aard van het voorschrift dat hij wil induiken. Wanneer de wet zelf
uitzonderingsgevallen geeft, waarin de rechtsregel die ontdoken
wordt, niet van toepassing is, dan zal het middel er juist in bestaan
zo'n uitzondering in het leven te roepen. Natuurlijk is het scheppen
van een uitzondering nog geen wetsontduiking : ook aan andere
voorwaarden moet voldaan zijn. Het middel op zichzelf is immers
geoorloofd en bestaat steeds in de toepassing van wat wettelijk toegelaten is. Van wetsontduiking zal men pas gaan spreken wanneer
het middel juist gebruikt wordt om een dwingend voorschrift te
ontduiken (2).
Het derde kenmerk der wetsontduiking is haar resultaat: van
wetsontduiking mag men pas spreken zo de ontduiker meent zijn
beoogde doel bereikt te hebben (3). Het resultaat wordt bereikt wanneer het gehele samenspel van handelingen de betrokkene langs een
of meer omwegen in een toestand heeft gebracht, die identiek is of
praktisch gelijk aan de door de wet gesanctioneerde toestand. Door
het bereikte resultaat gelijkt de wetsontduiking op de wetsovertreding. De marrier waarop het resultaat bereikt wordt zal echter
bepalend zijn om uit te maken of het om een ontduiking of een overtreding gaat. Het onderscheid is soms zeer moeilijk te maken; bv.
wanneer men met een heel primitieve ontduiking te doen heeft, d.w.z.
waar het gebruikte middel weinig verfijnd is, maar tach niet dadelijk
als een rechtstreekse inbreuk op de wet kan beschouwd worden.
De ontduikingsbedoeling is het vierde en het meest essentiele
element der wetsontduiking, want zonder frauduleuze bedoeling is
er zelfs geen ontduiking, en dan is ook geen sanctie mogelijk : La
repression de la fraude n' a plus d' objet si la fraude n' est pas intentionelle (4). De wetsontduikers weten en willen dat ze een wetsvoorschrift dat voor hen nadelig is, ontduiken. Volgens sommige auteurs
(r) lndeling overgenomen uit KAKEBEEKE-VANDERPUT, M. A., Wetsontduiking,
Deventer - Antwerpen, rg6r, biz. ro8 e.v.
(2) Zie hiervoor vierde voorwaarde.
(3) VIDAL, J., Theorie generale de la fraude en droit fran!(ais, Toulouse, 1957, biz.
154 e.v. : ,Ce n'est pas de Ia fraude pour Ia fraude qu'il s'agit de depister, mais Ia fraude
qui a abouti".
(4) VIDAL, o.c., biz. 1 2 0 ; - KAKEBEEKE-VANDERPUT, o.c., biz. 120;- DESBOIS,
La notion de la fraude a la loi et la jurisprudence fran!(aise, Parijs, 1927, biz. 202 e.v. Nochtans wordt deze frauduleuze intentie niet algemeen als essentiele voorwaarde aanvaard :
AssER-ScHOLTEN, Handleiding tot beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Zwolle,
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behelst deze frauduleuze intentie noodzakelijk kwade trouw. La
fraude est incompatible psychologiquement et juridiquement avec la
bonne foi exigee dans l' execution des actes juridiques (r).
7. Hoe wordt wetsontduiking gesanctioneerd ? Het wezen van
de wetsontduiking sluit in dat ze moeilijk te sanctioneren is : de
rechter kan de wetsontduiking niet aanvallen in het gebruikte middel,
want dat is op zichzelf geoorloofd. Het onwettige schuilt in de vetbinding van dat middel met het resultaat. De taak van de rechter
zou aanzienlijk vergemakkelijkt worden indien de wet een algemene
sanctie voor de wetsontduiking had voorzien. Dit is echter noch in
Belgie, noch in Frankrijk gebeurd. Bijgevolg zal de rechter buiten
elke wettekst om een sanctie moeten zoeken. Hij zal niet over wetsontduiking spreken, maar hij zal, al naargelang het concrete geval,
ofwel het aangewende middel, ofwel het resultaat van de handeling
beoordelen, zodat hij zijn uitspraak toch op een of andere wettekst
kan baseren. Zo kan de rechter bijv. de wetsontduiking sanctioneren
door het middel te vernietigen. Dat is het geval wanneer echtgenoten
de huwelijkswetten hebben misbruikt door te huwen, zonder de
bedoeling echt man en vrouw voor elkaar te worden, maar aileen om
een doel, vreemd aan het huwelijk, te bereiken, zo bijv. om de toepassing van de vreemdelingenwet te ontduiken. Dergelijk gesimuleerd huwelijk, middel der wetsontduiking, zou door de rechter
kunnen nietig verklaard worden. In andere gevallen kan hij het
resultaat zelf van de ontduiking sanctioneren wanneer een huwelijk
bijv. met opzet in het buitenland werd gesloten om zo een grondvereiste te kunnen ontduiken: de normale sanctie voor niet-naleving
van dat grondvereiste kan worden toegepast : bv. het huwelijk wordt
nietig verklaard wegens onvolwassenheid der echtgenoten (2).
Er zal dus sprake zijn van wetsontduiking ,wanneer gepoogd
wordt buiten de toepassing van een dwingend wettelijk voorschrift
te blijven door middel van op zichzelf geoorloofde handelingen,
waardoor op -gekunstelde wijze een toestand in het !even geroepen
wordt, die weliswaar valt buiten de omschrijving van een door een
dwingend wettelijk voorschrift voorziene toestand, maar zo weinig
van die toestand afwijkt, dat doel en strekking der wet zouden worden
verijdeld indien het ontweken wettelijk voorschrift ten aanzien van
de verrichte handelingen buiten toepassing zou blijven" (3).
1934, I, biz. 41; - meer gematigd zijn : MATTHIJS, J-, Wetsontduiking, R. W., 1955-56,
ros; - MEYERS, E. M., Misbruik van recht en wetsontduiking, Ann. Dr. Sc. P., 1936,
biz. 719-721.
(r) VIDAL, o.c., biz. 125.
(2) Dit is a.h.w. de indirecte sanctionering van de wetsontduiking. Maar juist voor
het clandestiene huwelijk heeft de wetgever een speciale sanctie voorzien terwille van de
wetsontduiking zelf die erin schuilt : hoofdreden der nietigheid is niet het niet-nageleefde grondvereiste, maar de clandestiniteit. Zie verder nr. 26 en nr. 30.
(3) KAKEBEEKE-VANDERPUT, o.c., biz. 136.
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§ 3. W etsontduiking bij de clandestiene huwelijken

8. Het wettelijk voorschrift dat bij een buitenlands clandestien
huwelijk wordt ontdoken is, zoals reeds bij het begin van dit hoofd
stuk ·werd aangestipt, een der materiele vereisten van het huwelijk.
De sanctie voor overtreding van deze voorschriften (a.m. artt. 144,
148, rsr, 228, 298 B.W.), hier voorwerp van de wetsontduiking, is
niet steeds dezelfde. Tenzij de koning dispensatie verleende, wordt
onvolwassenheid als volkomen afdoend beletsel tot absolute nietigverklaring vanhet huwelijk beschouwd (art. 184), zij het tijdens een
zeer korte periode (art. r8s). Bij gemis aan de vereiste toestemming
der ouders is het huwelijk slechts vernietigbaar, op klacht van de
ouders zelf of van de echtgenoot die de toestemming niet verkregen
heeft (art. 148 en Isr). De artikelen 228 en 298 B.W. bevatten verbiedende huwelijksbeletselen die slechts gelden tot op het ogenblik
dat het huwelijk gesloten wordt. Daarna hebben ze geen invloed
meer op de geldigheid van het huwelijk.
9· Hoe de grondvereisten van het huwelijk ontdoken worden,
blijkt bij de ontleding van het middel. De enige mogelijkheid bestaat
in het buiten werking stellen der vormvereisten die tot doel hebben
de naleving der materiele voorwaarden te verzekeren. De ontduikers
doen daarvoor ·een--beroep -op artikeLr?o__ B,W._:_e.en_in het _buitenland gesloten huwelijk wordt beheerst door de vormvoorschriften
van de vreemde wetgeving. Ze gaan dus naar het buitenland en schakelen de Belgische wet uit, wat de vorm betreft. Op zichzelf is dit
nog geen wetsontduiking. Het huwelijk is niet alleen een instelling
maar ook een contract, en voor de vormelijke kant van dat contract
is de medewerking der overheid vereist. Nu moet het voor in het
buitenland verblijvende Belgen mogelijk zijn daar in het huwelijk
te treden en men kan van de vreemde overheid niet eisen dat zij de
Belgische formaliteiten zou gebruiken. Belgen in het buitenland
mogen dus volgens de vreemde vormen huwen. Het doel van artikel
170 werd door Frere Orban en Bara uiteengezet in de toelichting
die zij gaven bij de wet van 20 mei r882, die het oude artikel 170 C.c.
wijzigde: ,Si le gouvernement encourage les jeunes gens ayant fait
des etudes speciales a s'etablir chez des nations avec lesquelles nous
avons interet a etendre nos relations ; s' il incite le commerce belge
a fonder des maisons dans certaines contrees, afin de creer de nouveaux debouches et d'accroitre la richesse expansive du pays, il lui
incombe aussi de veiller, autant que possible, a ce que les citoyens
qui s'expatrient puissent constituer, par un acte valable en Belgique,
une famille belge legitime" (r).

(1) FRERE-ORBAN
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en

BARA,

o.c., biz. 248 e.v.

Deze regel van Belgisch internationaal privaat recht wordt
echter misbruikt wanneer hij van dat doel wordt afgewend, d. w.z.
wanneer men hem gebruikt aileen maar om de grondvereisten te
ontduiken. Dit misbruik zal echter pas kunnen bewezen worden
door de intentie der partijen (r).
ro. Het resultaat van het ganse opzet is dat twee mensen in het
huwelijk zijn getreden, waar zij dit volgens de Belgische wet niet
mochten. Alhoewel geen enkele wet rechtstreeks overtreden werd,
staat men voor een toestand die door een bepaald wetsvoorschrift,
in casu artikel 148 of 151 wordt verboden (2). Die artikels werden
niet openlijk overtreden, wat, gezien de Belgische vormvoorschriften
haast onmogelijk is, maar hun uitwerking werd langs een omweg
uitgeschakeld.
I r. Wanneer al de vorige elementen verenigd zijn, zal men
geen moeilijkheden hebben om het bestaan van het vierde element,
de ontduikingsbedoeling, te bewijzen. Het is onwaarschijnlijk dat
een huwelijk, onmogelijk in Belgie, slechts bij toeval in het buitenland gesloten werd. De partijen hebben ab initio de bedoeling gehad te huwen zonder aan de materiele vereisten te voldoen, en om
die reden hebben ze zich naar het buitenland begeven om artikel
170 toepasselijk te maken. Het geheel was een vooropgezet, weloverwogen plan. De echtgenoten hebben in fraudem legis gehandeld.
Hier worden de twee leerstukken, dat van het clandestien
huwelijk en dat van de wetsontduiking, heel eng met elkaar verbonden : de frauduleuze intentie is niet aileen een vereiste van de
wetsontduiking, maar volgens de rechtbanken oak een essentiele
voorwaarde om te kunnen besluiten tot clandestiniteit van het huwelijk. Hierover, en oak over de sanctie van de wetsontduiking, zal na
een onderzoek der rechtspraak nag verder gesproken worden. Dan
zal oak kunnen uitgemaakt worden in hoever de rechtbanken het
begrip wetsontduiking toepassen bij het sanctioneren der clandestiene
huwelijken.

(r) Zie nr.

I

r.

(2) Artikel 170 ter B.W. bekrachtigt de gelding van deze vormvereisten, oak voor
buitenlandse huwelijken. In de voorbereidende werken van het oude artikel 170 bena-

drukte PoRTALIS dit reeds: ,.Un citoyen peut se transporter partout et partout il peut
excercer les droits attaches a sa qualite d'homme. Dans le nombre de ces droits, le plus
nature! est incontestablement la faculte de contracter mariage. Cette faculte n' est pas
locale, elle ne saurait etre circonscrite par le territoire ... Nous ne refusons done pas aux
Fran~is le droit de contracter mariage en pays etranger, ni celui de s'unir a une personne
etrangere. La forme du contrat est reglee alors par les lois du lieu au il est passe. Mais
tout ce qui touche a Ia substance meme du contrat, aux qualites des contractants, continue
d'etre gouverne par les lois fran~ises. Il faut meme que, trois mois apres son retour, le
Fran<;ais qui s'est marie ailleurs qu'en France, vienne faire hommage a sa patrie du titre
qui l'a rendu epoux ou pere et qu'il naturalise ce titre en le faisant inscrire dans un registre
national'',
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HOOFDSTUK II

DE BELGISCHE EN FRANSE RECHTSPRAAK

§ r. Belgische cassatiearresten vanaf r882 tot 1945
I2. Uit de periode v66r I945 worden twee cassatiearresten besproken omdat zij werkelijk richtinggevend zijn geweest in deze
materie, zoals blijkt uit de verwijzingen in de latere arresten naar
deze rechtspraak van het hof van cassatie. I 882 werd als begindatum
gekozen omdat in dat jaar het oude, Franse artikel I70 door de Belgische wetgever werd aangepast (I). Deze twee arresten doen uitspraak over de geldigheid van een huwelijk; in het eerste geval naar
aanleiding van een vervolging wegens overspel, in het tweede naar
aanleiding van een erfenisbetwisting.

I3. Felicie Pierrard, echtgenote Charles Mees, wordt vervolgd
op grand van overspel, in de nacht van 22 op 23 Februari 1909 te
Schaarbeek gepleegd met Romano da Colonna. Romano wordt door
de strafrechter medeplichtig bevonden aan overspel en tekent hager
beroep aan. Voor het hof van beroep werpt hij op dat hij niet medeplichtig aan overspel kan zijn, gezien F elicie niet de wettige echtgenote is van Charles Mees. Hij beweert dat dat huwelijk nietig is omdat Charles en Felicie, toen ze in Dover huwden, allebei in Schaarbeek waren gedomicilieerd, en omdat Felicie die nag geen vijfentwintig jaar was, nagelaten heeft een eerbiedige akte te betekenen aan
haar ouders ; verder omdat er geen voorafgaande afkondigingen
geweest zijn en de huwelijksakte bij hun terugkeer in Belgie niet
werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Het

(1) Artikel 170 van de France C.c. luidde oorspronkelijk als volgt: ,Le mariage
contracte en pays etranger entre Franc;:ais et entre Franc;:ais et etrangers sera valable, s'il
a ete celebre dans les formes usitees dans le pays, pourvu qu'il ait ete precede des publications ... et que le Franc;:ais n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre
precedent". Op 20 mei r882 werd dit artikel in Belgii~ gewijzigd (Pasinomie, 1882, biz.
248): ,r 0 • Les mariages en pays etranger entre Belges et entre Belges et etrangers seront
celebres dans les formes usitees dans !edit pays" ; 2° ,3° en 4° zijn sindsdien niet meer
veranderd en vindt men vandaag in het B.W. terug in de vorm die ze toen kregen; ,so.
Les mariages celebres dans les formes prescrites par les n° 8 r, 2 et 3 de Ia presente loi
seront valables si les Belges n'ont point contrevenu aux dispositions prescrites sous peine
de nullite du chapitre I•r, titre V, livre 1°" du Code civil; Ia capacite de Ia femme etrangere est reglee par son statut personnel'', Artikel 13 van de wet van 12 juli 1931 betreffende
bepaalde akten van de burgerlijke stand en de bevoegdheid van diplomatieke ambtenaren
en consuls in burgerlijke zaken brengt artikel 170, 2° en 3° B.W. in overeenstemming
met deze nieuwe wet. Het oude 4° van artikel 170 wordt artikel 170 bis en S0 wordt artikel
170 ter. Artikel 170 van de Franse Code Civil is geworden: ,Le mariage contracte en pays
etranger entre Franc;:ais et entre Franc;:ais et etrangers sera valable s'il a ete celebre dans
les formes usitees .dans le pays pourvu qu'il ait ete precede de Ia publication prescrite par
!'article 63".
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hof van beroep (1) verklaart het door Romano opgeworpen prejudicieel geschil over de geldigheid van het huwelijk onontvankelijk
omdat de wet hem het recht ontzegt op grand van hogergenoemde
feiten de nietigverklaring van het huwelijk te vragen. Zelfs als de
beweringen van Romano gegrond waren, zouden zij, zonder andere
motieven, en op eis van Romano aileen, nooit de grand kunnen zijn
voor de nietigverklaring van het huwelijk.
Voor het hof van cassatie (2) beroepen Romano en Felicie zich
in hun vierde middel op een schending der artikelen 63, 64 en 171
B.W. betreffende de publiciteit van het huwelijk; van artikel 189
over de eis tot nietigverklaring, van artikel 191 dat handelt over de
sanctie voor huwelijken, niet in het openbaar of v66r de bevoegde
ambtenaar gesloten, en van de wet van 20 mei 1882. Advocaatgeneraal Terlinden weerlegt dit middel: wat betreft de vormvereisten is bewezen dat de Engelse formaliteiten gevolgd werden;
er werd geen inbreuk gepleegd op de grondvereisten in zover de
echtgenoten niet gebonden waren door een vorig huwelijk, de wettelijke minimumleeftijd hadden bereikt en niet verwant waren met
elkaar. Hij toont aan dat de argumenten waarop Romano steunt,
niet voldoende zijn om het huwelijk nietig te verklaren. Noch het
gebrek van eerbiedige akte, noch dat aan publikatie of aan overschrijving zijn op zichzelf nietigheidsgronden. Evenmin de onbevoegdheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand : de huwelijksakte
werd geldig opgemaakt door de registrar van Dover en gelegaliseerd
door de Belgische vice-consul. Geen dezer argumenten vormt een
absolute nietigheidsgrond voor het huwelijk. De clandestiniteit is dat
wel, maar la clandestinite n' a meme jamais ete alleguee devant le juge
du fond.
Het hof van cassatie blijft dan oak de nietigverklaring van het
huwelijk weigeren : , .. . qu' en effet le vice dont le mariage serait
entache du chef d'incompetence de l'officier public devant lequel il
a ete celebre, aurait sa source d'apres le pourvoi lui-meme, dans le
defaut de publications en Belgique, lequel n' entraine, aux termes de
!'article 193 du C.c., qu'une amende a charge des parties contractantes et ne peut devenir une cause de nullite que selon les circonstances et notamment lorsque cette omission, ayant eu lieu pour faire
fraude a la loi, devient un element de la clandestinite du mariage
qui en etait le but". Maar dat argument van clandestiniteit heeft
Romano nooit aangevoerd. Gezien geen enkel van zijn argumenten
tot nietigverklaring van het huwelijk kan leiden, vormen zijn opwerpingen geen prejudicieel geschil, maar aileen een vorm van nietontvankelijkheid. Het hof van cassatie verwerpt zijn eis en bekrachtigt
het arrest van het hof van beroep.
(1) Brussel, I februari 1910, Pas., 1910, II, rs6.
(2) Cass., 21 maart 1910, Pas., 1910, I, 160.
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Men kan het hof van beroep verwijten dat het heeft nagelaten
zelf te onderzoeken of, naast de objectieve elementen van de clandestiniteit (geen afkondiging of overschrijving, geen eerbiedige
akte), ook niet het subjectieve element aanwezig was: de bedoeling
clandestien te huwen. De motivering zou dan heel wat vollediger
geweest zijn : zo zou ofwel de frauduleuze bedoeling der partijen
aan het licht gekomen zijn en had de rechter het huwelijk op grond
van clandestiniteit kunnen nietig verklaren; ofwel zou gebleken zijn
dat de gebreken in de vormvereisten toevallig waren en zou hij terecht
tot de geldigheid van het huwelijk mogen besluiten hebben. Daar
het clandestien karakter van het huwelijk een feitenkwestie is, kon
het hof van cassatie de omstandigheden van het huwelijk niet ondE.rzoeken om de bedoeling der partijen te achterhalen.
I 4- Het hof van cassatie moest in I 9 I 3 een tweede maal oordelen
over een geval van clandestien huwelijk. Henri, Markies de WavrinVillers au Tertre had na de dood van zijn eerste vrouw, met wie hij
vier kinderen had, met Mejuffrouw Teirlinck een huwelijk gesloten
in een katholieke kerk in Londen, op 4 december I 89 5. Een registrar
en twee getuigen waren betrokken bij dit huwelijk dat overgeschreven werd in de registers van de burgerlijke stand van Pancras (Landen). In I901 verliet Henri zijn tweede vrouw (zij hadden samen
twee l<inderen, waarvan slechts een in !even- bleef); -om-in -I9o7 te
Londen voor de derde maal in het huwelijk te treden, thans met
Catherine Brazier, in aanwezigheid van een registrar. Na zijn dood
op 24 februari I908 vraagt zijn derde vrouw Catherine aan zijn erfgenamen, de afgifte van haar vruchtgebruik als overlevende echtgenote en de helft van de gemeenschap van goederen die tussen haar
en Henri bestond. Hiertegen komt Mej. Teirlinck op, die zelf afgifte
vraagt van dat vruchtgebruik op de nalatenschap en van een legaat
van so.ooo fr. dat de Wavrin v66r hun huwelijk ten hare voordele
had gemaakt. Catherine beweert dat het tweede huwelijk nietig is
wegens clandestiniteit; Leonie Teirlinck vordert de nietigheid.Jt1van
het derde huwelijk op grond van bigamie.
Volgens de rechtbank van eerste aanleg te Gent heeft de Markies
van Wavrin ,au mepris de la loi voulu que certaines consequences
civiles du mariage litigieux demeurassent depourvues de tout effet;
il a voulu de meme, malgre la loi, se passer de !'intervention de sa
mere; il a voulu que son mariage fut contracte secretement". De
rechtbank onderzoekt de concrete omstandigheden van het huwelijk;
hoewel Mej. Teirlinck reeds gedurende zes maanden residentie in
Londen had, en er getuigen aanwezig waren bij het huwelijk dat
volgens de Engelse formaliteiten werd gesloten, zijn er elementen
genoeg op grond waarvan de rechtbank tot clandestiniteit besluit :
er hadden geen voorafgaande afkondigingen plaats in Belgie, de
Wavrin huwde onder een andere naam en het huwelijk bleef zonder

overschrijving in Belgie tot I3 oktober I909, datum waarop het
geding reeds aanhangig was gemaakt. Deze combinatie van subjectieve en objectieve elementen doet de rechtbank verklaren dat ,si
le mariage a Londres avait eu les apparences de la publicite, cette
publicite ne fut pas reelle et que, par l'effet d'une supercherie, elle
ne fut qu'apparente".
Deze clandestiniteit is de grond voor nietigheid van het huwelijk.
Het hof van beroep te Gent (I) bevestigt deze uitspraak: ,Un mariage, entoure des formes requises a l'etranger, ne saurait avoir de
force legale en Belgique, si ces formes ont ete precisement le moyen
mis frauduleusement en reuvre pour donner a ce mariage reellement
clandestin les aspects d'un mariage public". En het hof van cassatie (2) kan slechts beamen dat ,en disposant que les mariages
contractes en pays etranger seront a l'abri de nullite s'ils ont ete
celebres dans les formes usitees dans ledit pays, la loi suppose naturellement que les Belges, qu' elle admet ainsi a suppleer aux formes
de leur loi nationale, auront recours aux formes en vigueur a l'etranger dans les conditions de bonne foi et de sincerite qu'ils auraient du
observer dans leur pays s'ils s'y etaient maries". Gezien het hof van
beroep de frauduleuze intentie van de Wavrin bewezen geacht heeft,
bekrachtigt het hof van cassatie de nietigheid van het huwelijk met
Mej. Teirlinck, wegens clandestiniteit.
I 5. In deze twee gevallen waarbij de uiterlijke omstandigheden
waarin het huwelijk gesloten werd, identiek zijn, werden tegengestelde beslissingen genomen, steunend op de bedoeling der partijen :
FfJicie heeft blijkbaar de Belgische vereisten niet willen ontduiken;
bij de markies bestond die intentie echter wel. Uit deze arresten
kunnen dan ook reeds enkele voorlopige besluiten getrokken worden.
De clandestiniteit van een huwelijk is eerst en vooral niet totaal
afhankelijk van de uiterlijke omstandigheden, waaronder het gebrek
aan publiciteit. Doorslaggevend is de bedoeling van de partijen hun
huwelijk al dan niet verborgen te houden. Verder blijkt de feitenrechter een soevereine bevoegdheid te bezitten voor de beoordeling
van deze omstandigheden, die een grote rol spelen bij het onderzoek
van de intentie der echtgenoten. Het begrip wetsontduiking lijkt
tenslotte niet noodzakelijk te zijn voor de sanctionering der clandestiene huwelijken. Het subjectieve element der clandestiniteit, de
bedoeling die de partijen hadden met een clandestiene huwelijkssluiting, bestaat echter in een intention de faire fraude d la loi, een
opzet de wet te ontduiken.

(1) Gent, 7 november 1910, Pas., 1911, II, 10.
(2) Cass., 20 februari 1913, Pas., 1913, I, 120.
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2.

Belgische en Franse rechtspraak vanaf 1945

I 6. De omvangrijke rechtspraak in verband met deze materie
kan, al naargelang de wijze waarop het clandestiene huwelijk beoordeeld wordt, in zes groepen van uitspraken worden verdeeld. In de
bespreking van de cassatiearresten van 1910 en 19!3 werd de aandacht gevestigd op het soevereine appreciatievermogen van de rechter
in verband met de feitelijke omstandigheden van het betwiste huwelijk. Die bevoegdheid nu heeft het de rechter mogelijk gemaakt
tussenoplossingen te vinden tussen de twee extremen, nl. enerzijds
de nietigverklaring van het huwelijk, en anderzijds de bevestiging
van de geldigheid van het huwelijk. De hierna volgende verdeling en
rangschikking werden aldus opgevat dat de rechterlijke uitspraken
een climax vertonen : climax in die zin dat de geldigheid van het
huwelijk meer en meer aanvaard wordt. Een eerste reeks gevallen
zijn echte clandestiene huwelijken, waar de rechter niet anders kan
dan ze nietig verklaren: de toepassing van artikel 191 B.W. dringt
er zich op. De nietigheid van een deel der clandestiene huwelijken
kan echter verzacht worden door de voordelen van het putatief
huwelijk toe te kennen aan een of aan beide partners. Hiertoe moet
de rechter aantonen dat de kwade trouw van een clandestien huwelijk
niet onverzoenbaar is met de goede trouw die een putatief huwelijk
vereist. In een derde categorie uitspraken wordt de vordering tot
nietigverklaring, door een der echtgenoten ingesteld, afgewezen, en
blijft het clandestien huwelijk geldig, omdat er bezit van staat is
(art. 196). Dan zijn er een groat aantal huwelijken die geldig verklaard worden omdat de frauduleuze intentie niet kan bewezen
worden; zonder dat subjectieve element kan er geen sprake zijn van
clandestiniteit. Enkele uitzonderlijke huwelijken tenslotte zijn geldig
omdat zelfs het objectieve element van de clandestiniteit (nietnaleving der vormvereisten) niet aanwezig is.

A. Onbetwiste nietigheid

17. De meest intense vorm van clandestiniteit is te vinden in
die huwelijken waar de echtgenoten ook na de huwelijkssluiting hun
huwelijk bleven geheim houden. Dat deden bv. een Nederlandse
man en een Belgische vrouw, die op 30 juni 1951 in Engeland huwden. De man was nag geen dertig jaar oud en had dus volgens de
Nederlandse wet de toestemming van zijn moeder nodig. De vrouw
van haar kant was pas uit de echt gescheiden. Het vonnis was op 21
april 1951 overgeschreven. Ze moest dus tot 21 februari 1952 wachten
v66r ze opnieuw mocht huwen (art. 228). Om aan deze huwelijksbeletselen te ontsnappen huwden ze in het geheim in Engeland. De
Engelse ambtenaar van de burgerlijke stand was bevoegd omdat ze
verklaard hadden dat er geen beletselen waren en dat ze sinds min-

stens veertien dagen in het district van de registrar verbleven. Deze
valse verklaringen werden bevestigd door twee getuigen, voor wie
de echtgenoten echter onbekenden waren. Ze gaven aan hun huwelijk
niet de minste publiciteit, noch in Engeland, noch in Belgie. Bij hun
terugkeer in Belgie werden aileen het dienstmeisje en het dochtertje
dat de vrouw uit haar eerste huwelijk had, op de hoogte gebracht.
De rest van hun familie en vrienden kregen vari het huwelijk pas
kennis toen ze eind augustus .I 9 5 I terug uit elkaar gingen. Pas in
september liet de vrouw de huwelijksakte overschrijven in de registers
van de burgerlijke stand te Brussel, alhoewel haar man het uittreksel
van die akte sinds 17 juli I95I bezat. Ondertussen waren zowel de
man als de vrouw op publieke akten blijven schrijven dat ze ongehuwd waren. Deze geheimhouding na hun terugkeer in Belgie
vormt een duidelijke aanwijzing van hun frauduleuze intentie.
De rechter oordeelt dat ,le consentement des parents et le
respect des delais de viduite et des publicatons ne sont prescrits qu'a
titre prohibitif. Leur inobservation peut cependant constituer un
element du vice de clandestinite... Tels mariages peuvent etre annules pour cause de clandestinite, lorsqu'il est demontre qu'en recourant aux formes de cette legislation etrangere, les futurs conjoints ant eu !'intention frauduleuse de se soustraire aux obligations
de leur loi nationale et ant pu, a la faveur de ce recours, contracter
dans des conditions de publicite purement illusoires, un mariage
qu'ils n'auraient pu conclure ... " (I). Op 28 mei I955 bevestigt het
Hof van beroep deze uitspraak : het huwelijk is nietig wegens clandestiniteit. Dit vonnis is van groat belang voor de uiteenzetting over
de oplossing die in Nederland gegeven wordt aan het probleem der
clandestiene huwelijken, omdat oak de Hoge Raad zich een jaar
later heeft moeten uitspreken over dit huwelijk (2).
De rechtbank van Luik heeft een gelijkaardig huwelijk eveneens
nietig verklaard wegens clandestiniteit (3). Twee Belgische minderjarigen waren zonder toestemming van hun ouders en zonder voorafgaande publicaties gehuwd in Paddington (Engeland). Oak zij
hebben bij hun terugkeer in Belgie hun huwelijk niet Iaten overschrijven, woonden niet ·samen en gingen in hun heimelijkheid zelfs
zo ver dat de man de brieven aan zijn vrouw adresseerde onder haar
melsJesnaam.
18. De meeste echtgenoten houden echter aileen maar de huwelijkssluiting geheim. Nadien doen ze geen moeite meer hun verhouding te verbergen omdat ze zich dan veilig wanen. Op 2 februari

(1) Rb. Brussel, 9 april 1954, Pas., 1955, III, 97·
(2) H.R., 6 december 1955, N.J., 1956, nr. 182.
(3) Rb. Luik, 23 april 1953, fur. Liege, 1952-1953, 285.
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I955 huwden in Dover de Heer De Pauw en Mej. Michel. Gezien
de man pas 22 was, moest hij aan zijn vader een eerbiedige akte
betekenen, wat hij naliet. Het vonnis van echtscheiding door onderlinge toestemming betreffende een vroeger huwelijk van Mej. Michel,
werd pas op 8 januari I955 overgeschreven; zij had een dubbele
wachttermijn te eerbiedigen (art. 228 en 287, dat toen nag in voege
was.) Bovendien was De Pauw militair en moest de toelating van de
overheid bekomen. Het paar zag in dat het huwelijk tengevolge van
deze verbodsbepalingen in Belgie onmogelijk was, en huwde clandestien. In eerste aanleg wordt hun huwelijk geldig verklaard. Het
hof van beroep (I) aanvaardt clandestiniteit, ondanks het huwelijkscontract dat op I3 januari I955 werd gesloten, ondanks de overschrijving van de huwelijksakte, bij hun terugkeer in Belgie op 8
februari I955 (2), en ondanks het feit dat de naderende geboorte
van een kind de drijfveer is geweest voor het huwelijk. Het huwelijk
wordt nietig verklaard. Op te merken valt dat het motief voor het
overhaaste, clandestiene huwelijk nl. de wettiging van het kind dat
ging geboren worden, het huwelijk zijn clandestien karakter niet
kan ontnemen (3).
In een ander geval had het meisje wel degelijk een eerbiedige
akte aan haar ouders betekend, maar deze hadden op 8 november
I955 hun verzet tegen het voorgenomen huwelijk bekend gemaakt.
De rechtbank van -eerste aanleg van Nijvel oordeelde op I december
I955 dat dit verzet gegrond was en beval het huwelijk uit te stellen:
Het paartje had maar een uitweg gezien : een clandestien huwelijk.
Dat werd op 30 december I955 in Paddington (Engeland) gesloten.
Gezien ze door dit huwelijk niet aileen handelden in strijd met het
Nijvelse vonnis maar tevens de Belgische wet ontdoken, verklaart
de rechter het huwelijk nietig (4).
De rechtbank van eerste aanleg te Leuven vonniste op dezelfde
wijze over een clandestien huwelijk gesloten in Birmingham, nadat
de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen het verzet van de ouders
ontvankelijk had verklaard en een getuigenverhoor had gelast (5).
De jongen tekent hager beroep aan. Gezien de klaarblijkelijke clandestiniteit van het huwelijk, bevestigt het Brusselse hof van beroep
de nietigverklaring, maar het kent aan de echtgenoten de voordelen
toe van een putatief huwelijk (6). Dit laatste arrest behoort aldus
oak tot de tweede reeks uitspraken.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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Brussel, 31 januari 1962, Pas., 1963, II, 217.
Dit in tegenstelling met de arresten onder nr. 17 besproken.
Vergelijk hiermee Rb. Brussel, 24 juni 1954, besproken onder nr. 23.
Rb. Brussel, 7 juli 1956, Pas., 1957, III, 1or.
Leuven, 5 maart 1951, R. W., I950-195I, 1718.
Brussel, 30 januari 1952, R. W., I95I-I952, 142r.
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B. Onbetwiste maar gemilderde nietigheid
19. Deze oplossing is in Belgie de meest frekwente, waarschijnlijk omdat ze een tussenoplossing biedt tussen de volledige nietigheid
en de geldigheid van het clandestiene huwelijk.
In het vorige geval, waar de jongen in hager beroep ging tegen
het nietigheidsvonnis en zich tevens subsidiair beriep op artikel
201 B.W. inzake putatieve huwelijken, meende de rechter dat
,bovenvermelde wetsontduiking, die de grand van nietigheid wegens
clandestiniteit is, niet noodzakelijk onverenigbaar is met de goede
trouw waarop het vermeend huwelijk steunt. De partijen konden
menen dat hun huwelijk ondanks de wetsontduiking (die ook kwade
trouw impliceert) geldig was". Zo oak de rechtbank van Brugge:
ze verklaart eerst een Gretna Green huwelijk (in de letterlijke zin
van het woord : het huwelijk was ditmaal echt in Gretna Green gesloten) nietig, maar zegt dan dat de echtgenoten ,niet wisten dat ze
door zo te handelen, een nietig huwelijk aangingen; dat ze door
hun huwelijk een einde hebben willen stellen aan de moeilijkheden
waarop hun verkering stuitte, maar dat niet blijkt dat ze met opzet
de bepalingen van artikel 148 B.W. hebben willen omzeilen. Ze
verkeerden in de mening dat door hun huwelijk in het buitenland
aan de voorwaarden van de Belgische wetten was voldaan; onmiddellijk na hun huwelijk zijn ze naar hun geboorteland teruggekomen
en hebben hun huwelijk bekendgemaakt en Iaten overschrijven en
zijn zelfs kerkelijk gehuwd". Dit alles stelt de rechtbank in de mogelijkheid de ex-echtgenoten tach de voordelen van een putatief huwelijk toe te kennen (1).
Het bewijs van die (speciale soort) goede trouw wordt dus,
zoals de frauduleuze intentie van de clandestiniteit, in de feitelijke
omstandigheden gezocht. In een andere geval bv. verklaarden de
jongelui op de vooravond van hun clandestien huwelijk in een interview met een reporter van de Daily Mail dat hen op het Belgisch
consulaat de verzekering was gegeven dat hun voorgenomen huwelijk
zou geldig zijn in Belgie, als ze de door de Schotse wetgeving voorgeschreven voorwaarden vervulden. De rechter beslist dat het een
putatief huwelijk is (2); de echtgenoten waren te goeder trouw in
zover ze bij de huwelijkssluiting niet wisten dat het huwelijk in Belgie
kon vernietigd worden.
20. De Belgische rechters lijken eerder met hun gevoel dan wei
met hun verstand te aanvaarden dat een nietig clandestien huwelijk
tevens putatief kan zijn. Het hof van beroep van Parijs heeft echter
zeer duidelijk gezien dat de kwade trouw der wetsontduiking in het

(1) Rb. Brugge, 3 november 1965, R. W., 1966-1967, 1333·
(2) Brussel, 17 januari 1962, Pas., 1963, II, 30.
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clandestien huwelijk, en de goede trouw, vereist voor het putatief
huwelijk, niet onverzoenbaar zijn. Oak de omstandigheden van het
huwelijk maken dit vonnis een meer uitvoerige bespreking waard (1 ).
Op 31 augustus 1918 huwde de latere Koning Carol van Roemenie
in Rusland met Jeanne Lambrino. De Roemeense rechtbank van Ilfov
vernietigt dit huwelijk op 8 januari 1919, op grand van wetsontduiking. Tenminste in hoofde van de Roemeense prins was er kwade
trouw : hij had in het geheim zijn land verlaten om voor een Russische priester te huwen met een meisje uit de Roemeense aristocratie, zonder dat dit huwelijk in een der beide landen voorafgegaan
was van publicaties. Op 8 januari 1920 wordt Mircea Gregoire
Lambrino geboren, van wie de rechtbank van Lissabon op 6 februari
I9 55 zal bevestigen dat hij de wettelijke zoon is van Carol van Roemenie, op grand van het feit dat het nietig huwelijk waaruit hij
geboren is, een putatief huwelijk was.
Wanneer een erfenis van het Roemeense vorstenhuis openvalt,
ontstaat er een betwisting over in Frankrijk gelegen onroerende
goederen. Immers, Mircea Lambrino laat zich kennen als wettelijk
erfgenaam tegen de tweede vrouw van Carol, Helena van Roemenie,
tegen de opvolger van Carol, zijn zoon Michael en diens echtgenote
Anne de Bourbon Parme. Gezien Mircea zijn aanspraken steunt op
het vonnis van de rechtbank van Lissabon en gezien de goederen in
Frankrijk liggen, moet het P01tugese vonnis in Frankrijk een exequatur krijgen v66r het kan worden tenuitvoergelegd. En dan komt
de schijnbare tegenstelling der twee vonnissen aan het licht: op
grand van kwade trouw verklaarde de rechtbank van Ilfov het huwelijk nietig; maar de rechtbank van Lissabon steunde op goede trouw
om te zeggen dat het huwelijk putatief is.
Het hof van beroep verwerpt een eerste oplossing : het is niet
z6 dat aileen het oudste vonnis zal van kracht zijn (Ilfov, 1919) want
,considerant que 1' on ne saurait eriger en principe qu' en matiere de
mariage putatif, la fraude a la loi exclut necessairement la bonne
foi ; que ces deux notions sont totalement differentes ; que si la premiere entraine la nullite du marige a titre de sanction, la deuxieme,
constituee par l'etat d'esptit de celui qui croit contracter un mariage
valable, est essentiellement subjective, variable d'un individu a
l'autre. Par suite, les epoux se mariant a l'etranger pour ne pas se
soumettre aux conditions de leur loi nationale doivent cependant
etre reputes de bonne foi, s'ils croient pouvoir ainsi contracter une
union valable". Gezien het huwelijk ondanks zijn clandestiniteit
putatief is, is Mircea een wettig kind van Carol; hij mag bijgevolg
evengoed als erfgenaam optreden als de uit het niet-clandestiene,
officiele huwelijk geboren kinderen.
(r) Parijs, r6 december 1959, D.H., 1961, 239, met noot CoRNU; Gaz. Pal., 1960,
I, u6; J.C.P., 1960, II, I 1.460, met noot COM)JALDIEU.
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In een noot bij het arrest voegt G. Cornu hieraan toe: ,La
fraude a la loi, !'intention d'eluder une regie legale, n'exclurait pas
le desir d'union veritable, de mariage pour de bon". En hij besluit :
,L'erreur de droit sur la clandestinite est non seulement possible,
mais vraisemblable; en tout cas I' ignorance est plus vraisemblable
que la science. Nul n' est cense connaitre la theorie de la fraude a la
loi et la notion savante de clandestinite".
C. Geldigheid tussen partijen
21. Deze huwelijken verenigen in zich zowel het subjectieve
als objectieve element der clandestiniteit en toch wordt de nietigheid afgewezen wanneer de vordering door een der echtgenoten is
ingesteld.
Op 19 mei 1954 huwt Mr. Nulens met Mej. Lannoy in Paddington, zonder inachtneming van de wachttijd van drie jaar, voorgeschreven door artikel 297 B.W., en zonder enige publiciteit. De
rechtbank onderzoekt nauwkeurig of het huwelijk clandestien is (I) :
de wachttijd en de publiciteit zijn verbiedende beletselen, maar op
zichzelf geen nietigheidsgronden ; het gebrek aan publicatie en een
bedrieglijke toevlucht tot de buitenlandse wet zijn elementen van
clandestiniteit; wanneer bovendien bewezen wordt dat het enige
doel van het buitenlands huwelijk de ontduiking van de Belgische
wet is, kan het huwelijk op grand van clandestiniteit worden nietig
verklaard. Toch wordt het huwelijk geldig verklaard omdat er bezit
van staat is en bovendien een huwelijksakte van Paddington kan
worden voorgelegd, elementen die de echtgenoten onontvankelijk
maken tegen elkaar nietigverklaring te vorderen: artikel 196 B.W.
De Franse Code Civil bevat hetzelfde artikel, en de Franse
rechtspraak past het op een gelijkaardige wijze toe. Daarvan getuigen
twee arresten van het hof van beroep van Parijs dat telkens een
vordering tot nietigverklaring vanwege een der echtgenoten afwijst
omdat bezit van staat aanwezig is (2).
22. In een enkel geval heeft de rechter een clandestien huwelijk
geldig verklaard, zonder dat echter bezit van staat hestand, maar
zich enkel steunend op overwegingen van openbare orde en met
inachtneming van de belangen der echtgenoten. Op I 2 augustus
1958 treden een man en een meisje clandestien in het huwelijk in
Bromley, Engeland, omdat de vader van het meisje zich, zogezegd
in haar eigen belang, tegen dit huwelijk verzet. Het is volgens hem
gedoemd een mislukking te worden : het verschil in leeftijd tussen

(1) Brussel, 16 december 1959, Pas., 1960, II, 209.
(2) Parijs, 13 maart 1954, D.H., 1954, Sommaires, 51; Gaz. Pal., 5-7 mei 1954;
Parijs, 16 december 1958, D.H., 1959, 38.

443

~

-----

de echtgenoten is te groat ; ze beschikken over geen inkomsten; de
man is ziek en impotent en het meisje zou door het huwelijk verplicht
zijn haar veelbelovende muziekstudies op te geven. De rechtbank
van Verviers (1) oordeelt dat het huwelijk clandestien is, maar verklaart dat de vader, die nude nietigheid eist, geen gegronde redenen
had om zijn toestemming tot het huwelijk te weigeren : het huwelijk
lijkt erg goed te vlotten, z6 goed zelfs dat de moeder van het meisje
er ondertussen heeft in toegestemd, en nu bij haar dochter en schoonzoon inwoont; het jonge huishouden verdient op een behoorlijke
wijze zijn brood, het meisje verwaarloost haar muziekstudies niet en
de geboorte van een dochtertje Benedicte op 4 september 1959 bewijst dat alle factoren aanwezig zijn om als gelukkige echtgenoten te
te kunnen samenleven.
Terwille van deze feiten aanvaardt de rechtbank dat ,la clandestinite peut etre couverte, les cours et tribunaux jouissant d'un
pouvoir d'appreciation pour decider d'apres les elements de la
cause : soit. .. ' soit de 1' interet des deux epoux lorsqu' il est avere
qu'en poursuivant l'action en annulation, les parents n'ont en vue
ni l'honneur de la famille, ni l'interet des epoux". Het huwelijk
blijft geldig omdat ,de l'ensemble des considerations resulte que
les elements de la clandestinite ne sont pas suffisants pour faire annuler le mariage; qu'au surplus la fraude a la loi alleguee de part
adverse n'a eu pour but-que-d'eviter-les effets d'un empechement
prohibitif et que le mariage litigieux n' a pas, en fait, trouble 1' ordre
public".
De rechtbank laat dus heel duidelijk uitschijnen dat alle elementen
der clandestiniteit aanwezig waren : zowel het gebrek aan publiciteit,
als de intentie de wet te ontduiken. Maar zij benadrukt tevens, en
dit is belangrijk, dat de nietigheid van een clandestien huwelijk niet
uitsluitend gedekt kan worden door een uitdrukkelijk vastgesteld
bezit van staat, maar door de rechter ook kan afgewezen worden op
grand van zijn soevereine appreciatiebevoegdheid.

D. Geldigheid wegens ontbreken van het subjectieve element
der clandestiniteit
23. Op 21 juli 1945 huwde Mr. Van Poucke in Hamburg met
Bertha Sasse. Bepaalde objectieve omstandigheden van het huwelijk
deden clandestiniteit vermoeden. Het hof van beroep van Brussel
dat zich moet uitspreken over de geldigheid van het huwelijk (2),
bevestigt ,dat de clandestiniteit principieel niet gebonden is aan de

(1) Rb. Verviers, 28 maart 1960, fur. Liege, 1959-1960, 263.
(2) Brussel, 22 juni 1960, Pas., 1961, II, 198.
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overtreding van een bepaalde wetsbepaling; dat zij zal blijken uit
een geheel van feiten en omstandigheden, die wijzen op de bedrieglijke ontduiking van de Belgische wet". Vol gens het hof is Van Poucke
niet naar Duitsland gegaan met de bedoeling er een clandestien
huwelijk te sluiten. Hij vluchtte naar Duitsland om aan een strafrechtelijke vervolging te ontsnappen. Hij huwde daar, niet omdat
hij er de wet wilde ontduiken, maar omdat hij gedwongen werd
door de omstandigheden : de vergevorderde zwangerschap van
Bertha (het kind werd drie weken na het huwelijk geboren) en de
dreigende aanhouding van hemzelf. Hij heeft dit huwelijk in extremis
niet in Belgie laten overschrijven, niet met de bedoeling het geheim
te houden, maar gewoon omdat hij niet kon; hij werd immers vlak
na zijn huwelijk gevangen gezet. En na zijn vrijlating heeft hij het
niet meer gedaan omdat zijn advocaat hem verteld had dat het huwelijk in Hamburg volkomen nietig was. Het hof oordeelt dan ook dat
het huwelijk geldig is ; er is voldaan aan de Duitse vormvereisten en
er was geen frauduleuze intentie. De niet nageleefde Belgische verbodsbepaling (geen eerbiedige akte en geen afkondigingen) kunnen
op zichzelf geen nietigheid veroorzaken. Gezien het eerste huwelijk
met Bertha Sasse geldig blijft, moet het hof het tweede, in mei 1950
met Mej. Goedertier gesloten, nietig verklaren; maar omdat de
advocaat van Van Poucke verzekerd had dat het eerste nietig was,
werd het tweede te goeder trouw gesloten, wat aan de echtgenoten
de voordelen van het putatief huwelijk verschaft.
In een gelijkaardig geval heeft de rechtbank de legitimatie van
het kind dat ging geboren worden, beschouwd als drijfveer voor het
huwelijk : het is om die persoonlijke reden dat het huwelijk in het
buitenland werd gesloten, niet om de Belgische wet te ontduiken (1).
De rechtbank van Brussel doet dezelfde uitspraak wanneer een
moeder het huwelijk van haar zoon, Serge Tircher, op grand van
clandestiniteit wil laten nietig verklaren. Serge is in Duitsland gehuwd met Fraulein Zimmerman, zonder de toestemming van zijn
vader te vragen of publiciteit aan het huwelijk te geven. Het huwelijk
blijft geldig (2) omdat dit alles niet gebeurde met de bedoeling te
ontsnappen aan de Belgische wet. Serge heeft immers de Duitse
huwelijksformaliteiten gevolgd en aan de Duitse autoriteiten inlichtingen gegeven over zijn burgerlijke staat en zijn woonplaats in
Belgie ; hij heeft bij zijn terugkeer in Belgie ook zijn vader op de
hoogte gebracht van het huwelijk. Een wetsontduiker zou z6 niet
handelen.
In verband met een ander huwelijk uit de oorlogsperiode wordt
eveneens bewezen dat het gebrek aan afkondiging en eerbiedige

(1) Rb. Brussel, 24 juni 1954, f. T., 1955, 424.
(2) Rb. Brussel, 13 mei 1950, Pas., 1950, III, 9r.

445

~-~----

akte van een huwelijk, op 7 juni 1945 in Dresden gesloten, niet het
gevolg is van een opzet voor geheimhouding, maar gewoon het onvermijdelijk resultaat der omstandigheden: het was onmogelijk
direct na de Russische bezetting, met de Belgische overheid in contact te treden om aan de voorschriften te voldoen. Dit huwelijk
blijft eveneens geldig (1).
24. Ook verscheidene Franse cassatiearresten weigeren een
huwelijk nietig te verklaren omdat er geen intentie tot clandestiniteit
bij de partijen aanwezig was. Op grand van de overweging ,que
l'inobservation des formalites prescrites par !'article 170 C.c. pour
le mariage contracte en pays etranger ne peut en entrainer la nullite
que si les parties eut entendu faire fraude a la loi et eluder la publicite exigee par celle-ci, et que les juges du fond en decident par
une appreciation souveraine des faits et des circonstances de la cause",
verklaart het hof het huwelijk, dat op 26 mei 1945 in Niederwalmenach gesloten werd, geldig, ondanks het feit dat de ouders van de
jongen geen mogelijkheid hebben gehad zich tegen het huwelijk te
verzetten. De echtgenoten hadden immers stipt de Duitse vormelijkheden gevolgd en in Duitsland voorafgaande afkondigingen laten
plaatsvinden. Het burgerlijk huwelijk was gevolgd geweest door een
kerkelijk huwelijk en de geboorte van een kind op 13 juli 1945 was
normaal aangegeven. Het hof besluit: ,Lallet n'a pas entendu agir
en cachette au moment ou il a fait c€lebrer son mariage; il n' est pas
possible d'admettre qu'il ait omis de faire des publications a son
lieu de naissance dans !'intention premeditee de renier ses engagements des son retour en France". Oorzaak van de zg. clandestiniteit
was hier dus eens te meer de oorlogstoestand tussen Frankrijk en
Duitsland, die een regelmatige correspondentie tussen beide landen
onmogelijk maakte (2).
De talrijke Franse arresten en vonnissen (3) verdedigen eensgezind het principe dat ,le mariage reste valable lorsque 1' omission
des formalites de publicite prescrites tenant a !'ignorance, a la negligence ou a toute autre circonstance fortuite, n'a aucun caractere intentionnel et ne revele pas un esprit de fraude a la loi fran<;aise sur
la publicite du mariage".

(1) Gent, 28 februari 1948, R. W., 1947-1948, 1056.
(2) Cass. (civ.), 9 december 1953, D.H., 1954, 168; Gaz. Pai., 1954, I, 130; ].C.P.,
1954, IV, 10; Rev. crit. dr. int. pr., 1954, 389, met noot LoussouARN.
(3) Trib. civ. Colmar, 28 februari 1951, D.H., 1951, Sommaires, 67;- Parijs, 13
maart 1954, D.H., 1954, Sommaires, 51;- Parijs, 16 december 1958, D.H., 1959, 38;Cass. (civ.), 13 februari 1961, D.H., 1961, 349, met noot HoLLEAux; Bull. civ., 1961,
nr. 97, biz. 79;- Trib. gr. inst. Seine, 5• Ch., 17 oktober 1961, ].C.P., 1962, IV, 20;Parijs, rere Ch. supp., 23 maart 1962, ].C.P., 1962, IV, II?; - Cass. (civ.), 9 december
1963, D.H., 1964, Sommaires, 70.

E. Geldigheid wegens ontbreken van het objectieve element
der clandestiniteit
25. In enkele uitzonderlijke gevallen, door Franse rechtbanken
behandeld, trachten de partijen hun huwelijk op grand van clandestiniteit te doen nietig verklaren. Deze gevallen hebben echter niets
te maken met clandestiniteit omdat er zelfs geen echte gebreken in
de publiciteit zijn; evenmin met wetsontduiking, tenzij misschien
in deze zin dat de echtgenoten een einde trachten te maken aan hun
huwelijk, zich steunend op een grand waarop ze geen aanspraak
kunnen maken. De vonnissen worden slechts volledigheidshalve vermeld.
Het hof van cassatie besliste dat de feitenrechters nietigheid
mogen weigeren van een huwelijk ,regulierement celebre au domicile d'un epoux, les partes ouvertes, apres dispense de publication,
au vu de certificats medicaux attestant le danger de mort de cet
epoux, en !'absence constatee de clandestinite et de demence dudit
epoux alleguees par le demandeur en nullite" (r).
Voor het Tribunal civil de la Seine (2) trachtte een Joegoslaaf
zijn Parijse huwelijk met een Roemeens meisje op grand van clandestiniteit te doen nietig verklaren : zij hadden, om hun voorgenomen huwelijk geheim te houden, artikel 170 C.c. overtreden door
geen voorafgaande afkondigingen te doen plaatsgrijpen. Om twee
redenen wordt zijn eis niet toegewezen: artikel 170 C.c. betreft
slechts het huwelijk van Fransen in het buitenland, niet van vreemdelingen in Frankrijk; en zelfs indien hun huwelijk clandestien zou
geweest zijn, zou de eis niet meer ontvankelijk zijn : de clandestiniteit
wordt gedekt door bezit van staat (art. 196 C.c.).

§ 3. Slotbemerkingen bij de Belgische en Franse rechtspraak
26. In hoofdstuk I werd reeds aangetoond dat het clandestiene
huwelijk een perfecte vorm van wetsontduiking is. Uit de studie
van de rechtspraak is ondertussen gebleken dat de rechtbanken de
bedoeling der partijen om een of ander grondvereiste van het huwelijk
te ontduiken, beschouwen als essentieel bestanddeel van de clandestiniteit en als noodzakelijk element voor de sanctionering. Dat opzet der echtgenoten vormt tevens het vierde element van het begrip
wetsontduiking. Wat in het clandestien huwelijk sanctioneerbaar is,
is niet de overtreding van vormvereisten, en evenmin de inbreuk
op de grondvereisten, want die brengen op zichzelf niet altijd een
zo zware straf als absolute nietigheid met zich mee, - het is de
(1) Cass. fr. (civ.), 10 mei 1955, ].C.P., 1955, IV, 90; Bul. civ., I, nr. 192, biz. 164.
(2) Trib. civ. Seine, 6 december 1959, Pas., 1960, II, 209.
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wetsontduiking zelf: de heimelijke wijze waarop bepaalde grondvereisten werden ontdoken, betekent een gevaar voor de openbare
orde. Een wetsontduiking is, veel meer dan een wetsovertreding,
een schending van de openbare orde, omdat ze niet zo gemakkelijk
kan ontdekt worden en, althans op het eerste gezicht, niet zo direct
door de sanctie op het ontdoken voorschrift kan gesanctioneerd
worden. Overtreders van de wet zijn dubbel gevaarlijk voor de
maatschappij wanneer zij op zulke wijze handelen dat ze bovendien
hun welverdiende straf kunnen ontlopen.
Vandaar het nut van een rechtsregel, waarin de wetgever, nadat
hij voor alle overtredingen van wetsvoorschriften sancties heeft
voorzien, ook de onrechtstreekse, heimelijke overtredingen, de ontduiking ervan, zou sanctioneren. In Belgie bezitten we geen dergelijke algemene regel; maar de wetgever heeft wel ter zake van huwelijk
een specifieke regeling ontworpen waardoor wetsontduiking strenger
(absolute nietigheid) gesanctioneerd wordt dan wetsovertreding, die
het huwelijk in de meeste gevallen slechts vernietigbaar maakt (art.
182 B.W.) of aileen maar een boete meebrengt (art. 192 B.W.).
Uit de formulering van artikel 191 B.W. blijkt echter niet direct dat
het de wetsontduiking is die gesanctioneerd wordt : er wordt slechts
over het middel van de wetsontduiking gesproken, nl. de niet- openbaarheid van het huwelijk. Deze onvolledige formulering van de
wet geeft dano6k -een groter-belang-aan de rol van de-rechtspraakWanneer de rechter het clandestien huwelijk als een wetsontduiking
beschouwt, moet hij immers zelf de drie andere elementen daarvan
opzoeken: het voorwerp en het resultaat van de wetsontduiking
zijn objectief waarneembaar; maar moeilijker is het de ontduikingsbedoeling der partijen te achterhalen, en daarom werd aan de rechter
in deze materie zulke ruime en soevereine appreciatiebevoegdheid
toegekend. Dit maakt de clandestiniteit zo verschillend van de andere
absolute nietigheidsgronden van het huwelijk; immers, bij bigamie,
bloedschande en wettelijke onvolwassenheid volstaat de loutere
vaststelling van het feit voor de nietigverklaring; er is geen interpretatiemogelijkheid voor de rechter.
27. Slechts bij een andere nietigheidsgrond speelt de bedoeling
der partijen, zoals bij de clandestiniteit, een grate rol : de simulatie.
Soms worden deze twee nietigheidsgronden dan ook in eenzelfde
huwelijk aangetroffen (1). De band die enerzijds bestaat tussen wets(1) Dit was bv. het geval toen Rene Loiseau in 1945, na zijn krijgsgevangenschap
in Tsjechoslowakije, tijdens zijn terugtocht naar Frankrijk, met Lieselotte Bartsch huwde.
Als Oost-Duitse was zij door de Amerikanen aan de grens in Oelnitz, Saxen, tegengehouden. Op haar aandringen werd in alle stilte, zonder publiciteit, het huwelijk gesloten,
met als enig doe] Lieselotte de Franse nationaliteit te geven en haar aldus over de grens
te helpen. Dit huwelijk was en clandestien, en gesimuleerd: Trib. civ. Seine, 7 januari
1948, J.C.P., 1948, 4430.

ontduiking en clandestiniteit, en anderzijds tussen wetsontduiking
en simulatie is ecbter niet dezelfde : bij clandestiniteit scbuilt de
wetsontduiking in bet buwelijk zelf; een gesimuleerd buwelijk is
zelf slecbts middel tot een verdere wetsontduiking. Beiden vormen ze
een scbending van de openbare orde : bet clandestiene buwelijk,
omdat bet een wetsontduiking is; bet gesimuleerde, omdat de buwelijksinstelling van baar doel wordt afgewend. De diepste reden van
de nietigbeid dezer buwelijken is ten slotte de bescberming van de
openbare orde die trouwens de ratio legis is van aile wetsvoorscbriften
inzake buwelijk. In een woord : clandestiene buwelijken worden
nietig verklaard omdat de wetsontduiking die erin scbuilt, een schending van de openbare orde is.
28. De openbare orde wordt echter niet steeds het best gediend
door de nietigverklaring van een buwelijk, zelfs wanneer dat dan al
clandestien gesloten werd. Een groat aantal nietigverklaarde huwelijken kan evengoed verwarring brengen in de samenleving als een
golf van wetsontduikingen, vooral wanneer die huwelijken na de
aanvankelijke clandestiniteit normaal geworden zijn en aile garanties
bieden voor een gelukkig en barmoniscb Ieven. Bezit van staat (art.
196) duidt op een aanvaarding van het huwelijk door de maatschappij,
een opname van de echtgenoten, als ecbtgenoten, in bet openbare
Ieven. De nietigverklaring van dergelijk buwelijk zou slecbts vetwarring stichten en onzekerheid brengen in het milieu waarin de
echtgenoten Ieven.
Deze uiteenzetting kan worden besloten met de woorden van
De Page die de tbeorie der clandestiene buwelijken le triomphe de
1' esprit sur la lettre noemt (r). Hij dacbt bierbij aan de belangrijke
rol van de bedoeling der partijen: de sanctie op de niet-naleving
der formaliteiten van een huwelijk wordt afhankelijk gesteld van de
frauduleuze intentie. Maar men kan een tweede triomf zien in het
feit dat artikel 19 I en de tbeorie over de nietigbeid der clandestiene
huwelijken niet onvoorwaardelijk worden toegepast, doordat nl. in
die gevallen, waar de openbare orde door een letterlijke toepassing
eerder geschaad dan gebaat zou zijn, de recbter op billijkheidsgronden mag oordelen dat de nietigverklaring niet noodzakelijk is (2).

(1) DE PAGE, o.c., I, nr. 654.
(2) Zie nr. 22: .,le mariage Iitigieux n'a pas, en fait, trouble l'ordre public".
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HOOFDSTUK III

CLANDESTIENE HUWELIJKEN IN NEDERLAND ?

§

I •

W ettelijke regeling

29. In de Nederlandse wet van 15 mei 1829, houdende Algemene bepalingen der wetgeving van het Koninkrijk, kan artikel 6
vergeleken worden met het Belgische artikel 3, 3e lid, B.W. : De
wetten betre.ffende de rechten, de staat en de bevoegdheid der personen
verbinden de Nederlanders, oak wanneer zij zich buiten 's lands bevinden. En artikel 10 zegt: De vorm van alle handelingen wordt beoordeeld naar de wetten van het land of de plaats alwaar die handelingen zijn verricht.

Deze algemene regels worden voor het huwelijk geconcretiseerd
in artikel 138 van het Nederlands Burgerlijk wetboek (vgl. art. 170
e.v. C.c.): De huwelijken, in een vreemd land aangegaan, hetzij tussen
Nederlanders, hetzij tussen Nederlanders en vreemdelingen, zijn van
waarde indien dezelfde voltrokken zijn naar de vorm, in dat land gebruikelijk, mits de Nederlandse echtgenoten niet hebben gehandeld tegen
de bepalingen, in de eerste afdeling van deze titel bepaald. Hiermee

worden de grondvoorwaarden van het huwelijk bedoeld die, zoals
ook de voorgaande rechtsregels, praktisch dezelfde zijn als in Belgie
en Frankrijk: artikel 86 B.W. bepaalt de minimumleeftijd voor de
echtgenoten; bigamie is verboden (art. 84), artikel91 schrijft de vrouw
een wachttermijn voor van 300 dagen na de ontbinding van haar
vorig huwelijk; de aanstaande echtgenoten moeten vrij toestemmen
in het huwelijk (art. 85); artikel 92 eist voor het huwelijk van minderjarigen de toestemming van hun ouders, terwijl volgens artikel 99
de instemming van de ouders moet gevraagd worden, zolang de
echtgenoten nog geen dertig jaar zijn.
AI deze vereisten moeten nageleefd worden, ook wanneer het
huwelijk in het buitenland wordt gesloten. Dit werd bevestigd in
het Verdrag tot regeling der wetsconflicten met betrekking tot het
huwelijk, op 12 juni 1902 te s' Gravenhage gesloten. Nederland
heeft dit verdrag bij de wet van 24 juli 1903 goedgekeurd en het is
daar nog steeds van kracht. Artikel 1 bepaalt dat de bevoegdheid om
een huwelijk aan te gaan door de nationale wet van elk der aanstaande echtgenoten bepaald wordt. Wat de vorm betreft, is het huwelijk
geldig als het gesloten is volgens de wet van het land waar het heeft
plaats gehad (art. 5 van het Verdrag).
Alhoewel Belgie en Frankrijk, die oorspronkelijk ook partij
waren in dit verdrag, het respectievelijk op I juni 1919 en I juni 1914
hebben opgezegd, zijn de algemene voorschriften betreffende buitenlandse huwelijken, in de drie landen gelijkaardig.
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§

2.

Gevolgen van deze regeling voor de zg.
clandestiene huwelijken (r)

30. Artikel 138, 1°, B.W. zou, zoals het Belgisch artikel 170 ter,
kunnen laten vermoeden dat huwelijken, in het buitenland gesloten
in overtreding van de grondvereisten, nietig zijn. In Belgie bestaat
echter een speciaal artikel dat expliciet in de nietigheid van dergelijke frauduleuze huwelijken voorziet. De Nederlandse wetgever
heeft de clandestiniteit niet opgenomen onder de nietigheidsgronden,
die a.m. zijn: bigamie (art. 141), wettelijke onvolwassenheid (art.
144) en overtreding van de artikels 92 en 93 (art. 146) (2). Daartegenover staat artikel 154 : ,Geen huwelijk is nietig in geval van
overtreding der bepalingen van de artikelen 9r, 99, .103, 107 en 130
... of in geval van overtreding van het 2e lid van artikel 138. In die
gevallen is de bepaling van artikel 137 op de ambtenaren van de
burgerlijke stand toepasselijk" (3). Een in het buitenland gesloten
clandestien huwelijk kan, bij gebrek aan wettekst, in Nederland
niet nietig verklaard worden wegens clandestiniteit. Hierin ligt het
grate verschil met Belgie en Frankrijk die artikel 191 bezitten. In
Belgie wordt een clandestien huwelijk met absolute nietigheid gesanctioneerd, op grand van clandestiniteit, ongeacht het grondvereiste dat ontdoken werd. In Nederland daarentegen kan zulk huwelijk slechts getroffen worden door de sanctie die staat op de overtreding van het ontdoken voorschrift. Dat het voorschrift ontdoken
werd, wordt dus ge1gnoreerd: de zaak wordt behandeld alsof er aileen een doodgewone overtreding had plaats gehad.

§ 3. W eerslag op de rechtspraak

3 r. De tegenstelling tussen de wijze waarop men clandestiene
huwelijken in Nederland behandelt, en die daarop het probleem in
Belgie en Frankrijk wordt opgelost, wordt goed gelllustreerd in
enkele typische, zij het soms reeds oude, gevallen uit de Nederlandse rechtspraak.
Zo heeft de Hoge Raad op 3 mei 1919 (4) verklaard dat ,de bedoeling waarmee de sluiting van het huwelijk in het buitenland
(1) Het blijft een vraag in hoever hier van clandestien huwelijk mag gesproken worden,
gezien dit begrip niet gebruikt wordt in Nederland.
(z) Nietigverklaring op grond van artikel 146 is echter onmogelijk als er bezit van
staat is.
(3) Artikelen 103, 107 en 130 bevatten vormvoorschriften betreffende de publiciteit. Zo ook artikel 138, 2: .,Indien de Nederlandse partijen binnen dit Koninkrijk woonplaats hebben of binnen de laatste zes maanden gehad hebben, moet de afkondiging geschieden in de Nederlandse gemeente, waar de partijen woonplaats hebben, of binnen
de laatste zes maanden gehad hebben".
(4) H.R., 3 mei 1919, N.J., 1919, 689.
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plaats had, op de rechtsgeldigheid niet van invloed kan zijn". Scherper
en explicieter kon de tegenstelling met Belgie en Frankrijk niet
worden uitgedrukt. Met dezelfde woorden zou een rechter in die
twee landen de nietigverklaring van het huwelijk wegens clandestiniteit motiveren!
De rechtbank van Amsterdam (1) had drie jaar vroeger gP·
weigerd een buitenlands huwelijk dat niet voldeed aan de Nederlandse grondvereisten, meer bepaald artikel 99, nietig te verklaren
want ,de bepaling van artikel 138 mag niet zo worden opgevat dat
de nietigverklaring van zulk huwelijk zou kunnen uitgesproken
worden op een grond die niet voor de nietigverklaring van een Nederlands huwelijk in aanmerking kan komen". Artikel 154 sluit uit
dat een huwelijk tengevolge van de niet -naleving van artikel 99 zou
worden nietigverklaard, en clandestiniteit is geen nietigheidsgrond :
het huwelijk blijft dus geldig.
32. Daarentegen is de sanctie voor overtreding van artikel 92
wei nietigheid. Wanneer een minderjarige clandestien in het buitenland huwt, zonder toestemming van zijn ouders, om dit voorschrift
te ontduiken, wordt zijn huwelijk nietig verklaard, niet echter op
grond van clandestiniteit, niet omdat hij een wet heeft willen ontduiken, maar gewoon omdat artikel 92 niet werd nageleefd (2).
Die nietigheid is dan nog maar een relatieve-nietigheid (in te~
genstelling met de Belgische absolute nietigheid op grond van clandestiniteit). Het huwelijk is slechts vernietigbaar op verzoek van de
ouders wier toestemming vereist was. Dat recht der ouders verjaart
bovendien na verloop van zes maanden (3).
33· Het loont de moeite een arrest van de Hoge Raad (4) uitvoerig te bespreken omdat het betrekking heeft op een huwelijk dat
de rechtbank van Brussel op 9 april 1954 wegens clandestiniteit had
nietig verklaard (5). Het ging over het huwelijk in Engeland van een
in Belgie verblijvende Nederlander, met een gescheiden Belgische
vrouw. Na de nietigverklaring ervan, vraagt de Belgische regering
aan Nederland de uitlevering van de vrouw, die beschuldigd wordt
van oplichting. De vrouw beroept zich op haar Nederlandse nationaliteit, die ze door haar huwelijk met de Nederlander heeft verkregen. Die immuniteit verdwijnt echter als dat huwelijk nietig is. De
Belgische rechter heeft het huwelijk nietig verklaard en de Nederlandse rechter moet dit vonnis bevestigen, tenzij het in strijd zou
zijn met de Nederlandse openbare orde. De Hoge Raad is van me(1)
(2)
(3)
(4)
(s)
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ning dat de Nederlandse openbare orde niet gestoord wordt door de
nietigverklaring van een huwelijk wegens clandestiniteit. Gezien de
vrouw te kwader trouw was bij de clandestiene huwelijkssluiting (dit
blijkt uit het Belgisch vonnis), werkt de nietigverklaring, oak in
Nederland, met terugwerkende kracht: de vrouw wordt geacht
nooit de Nederlandse nationaliteit bezeten te hebben en kan dan
oak geen immuniteit inroepen.
Advocaat-generaal 's Jacob had nochtans een andere conclusie
gegeven, waarin hij kritiek uitoefende op het arrest van het hof van
beroep van Brussel: aangezien clandestiniteit, naar Nederlands
burgerlijk recht, geen nietigheidsgrond is van het huwelijk, mocht
de man zich daarop niet steunen om voor een Belgische rechtbank
de nietigverklaring te vragen. Hij was immers Nederlander en hij
blijft, wat betreft zijn persoon, oak in het buitenland door de Nederlandse wetten gebonden (art. 6 Algemene Beginselen). Het hof van
Brussel had het Nederlands materieel recht moeten toepassen. Nu
dat niet gebeurd is heeft, volgens 's Jacob, het Belgisch arrest geen
rechtskracht in Nederland, met als gevolg dat het huwelijk geldig
is en de vrouw, als Nederlandse, niet door de Nederlandse regering
mag uitgeleverd worden.
In dit arrest heeft de Hoge Raad blijkbaar een toegeving gedaan
aan de theorie der clandestiniteit door het Belgisch arrest te bekrachtigen, maar zolang geen wettekst bestaat, kunnen de Nederlandse
rechtbanken niet zelf, rechtstreeks, huwelijken op grand van clandestiniteit nietig verklaren, want pas de nullite sans texte is oak daar
de regel.
BESLUIT
34· In Belgie en Frankrijk worden clandestiene huwelijken
nietig verklaard omdat ze terecht beschouwd worden als een vorm
van wetsontduiking. De wetgever heeft ingezien dat er een verschil
bestaat, in de eerste plaats tussen een openlijke overtreding van een
grondvereiste en een heimelijke ontduiking, en verder oak tussen
toevallige niet-naleving der vormvereisten en een opzettelijk verwaarlozen der formaliteiten.
De Nederlandse wetgever hecht geen belang aan de bedoeling
der partijen. De ingewikkelde, schijnbaar onschuldige wijze waarop
de partijen getracht hebben de materiele vereisten van het huwelijk
te ontduiken, is voor hem niet meer dan een eenvoudige overtreding
van een bepaald wetsartikel, die dan oak als zodanig gesanctioneerd
wordt. Er is geen zwaardere sanctie nodig, want hij heeft de naleving
van die bepalingen, oak in het buitenland, voldoende verzekerd
geacht door dezelfde waarborgen als die welke voor binnenlands
gesloten huwelijken gelden.
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35· Hierin ligt dus het grote verschil : in Belgic en Frankrijk
zijn clandestiene huwelijken wetsontduikingen, die zwaarder gestraft
worden dan wetsovertredingen; in Nederland wordt het begrip
wetsontduiking hiervoor niet aanvaard : de zg. clandestiene huwelijken
worden gesanctioneerd in de mate dat en omdat ze gesloten werden
in overtreding van een grondvereiste. In het Belgisch systeem is de
sanctie strenger, maar onbillijkheid wordt vermeden door de grote
vrijheid die de rechter heeft in de beoordeling van de subjectieve
elementen. De openbare orde lijkt in Belgic door de beteugeling van
wetsontduikingen ook beter beschermd dan in Nederland. Tenslotte
vormt de theorie der wetsontduiking een belangrijke brok rechtsvinding en rechtsverfijning, waarvan de toepassing in de praktijk,
bv. op de clandestiene huwelijken, ongetwijfeld bepaalde problemen op een genuanceerde wijze kan helpen oplossen.

SOMMAIRE
LA FRA UDE A LA LOI DANS LES MARIAGES CLANDESTINS

Le mariage clandestin, tel que nous le connaissons en Belgique et en
France, est l'union - generalement contractee a l'etranger - que les epoux
ont voulu cacher afin d'eluder certaines regles de fond prescrites par leur loi
nationale. En contractant cette union, les epoux commettent une fraude al' egard
d'une loi d'ordre public concernant le mariage, en usant d'une regle de droit
international prive qui leur permet de se marier dans un pays etranger en suivant les formes qui y sont usitees. Ils agissent ainsi de propos delibere, dans
!'intention de rendre possible un mariage qui leur est interdit par leur loi nationale.
Quelle est la validite attribuee a ces mariages par les tribunaux du pays
des epoux? Le legislateur a prevu une gamme de sanctions, afin d'assurer !'observation de chacune des conditions de fond et de forme prescrites. En outre
la clandestinite meme est, en droit beige et franc;:ais, une cause de nullite absolue.
Pour qu'un mariage soit clandestin, il est indispensable que le defaut de publicite soit intentionnel. L'irregularite des formes comme telle ne peut jamais
justifier l'annulation d'un mariage : elle doit s'accompagner de !'intention
frauduleuse des epoux, qui est l'element essentiel de la clandestinite. C'est au
juge a decouvrir cette intention dans l'ensemble des circonstances du mariage.
Le juge est oblige d'annuler celui-ci, s'il est prouve qu'il a ete contracte a l'etranger dans le seul but de faire echec a la loi belge (ou franc;:aise) et en fraude de
celle-ci.
La nullite pour clandestinite n' est pas inconciliable avec le benefice du
mariage putatif : en effet il est possible que les epoux ignorent la nullite de leur
mariage clandestin.
Les tribunaux admettent que la clandestinite peut etre couverte par la
possession d'etat d'epoux (art. 196 C.c..) : les epoux sont alors irrecevables a
demander la nullite de leur mariage clandestinement celebre. Dans un cas
unique, le juge a refuse d'annuler le mariage, estimant a juste titre qu'en l'oc-
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currence l'ordre public serait davantage lese par son annulation qu'il ne l'avait
ete par Ia clandestinite de sa celebration et la fraude a la loi qui s' en suivit. Le
juge conserve done en la matiere un pouvoir souverain d'appreciation, correctif
indispensable quand il s'agit d'une sanction aussi severe que l'annulation d'un
manage.
La fraude a la loi, qui revet entre autres la forme d'un mariage clandestin,
est beaucoup plus dangereuse pour 1' ordre public que la simple infraction a
la loi, parce qu' elle ne peut etre aussi facilement demasquee et aussi directement
sanctionnee que celle-ci. C' est la raison p~ur laquelle la sanction du mariage
clandestin est generalement beaucoup plus severe que celle qui est prevue pour
la simple inobservation des regles de fond et des formalites du mariage.
Cette distinction entre !'infraction a la loi et la fraude ala loi est inconnue
aux Pays-Bas : un mariage clandestin y est egalement sanctionne, non pas, comme
en Belgique et en France, a cause de sa clandestinite, mais uniquement parce
qu'une condition de fond du mariage n'a pas ete respectee. Contrairement a la
jurisprudence belge et frant;aise, le juge neerlandais ne tient aucun compte de
l'eventuelle intention frauduleuse des epoux.
Pourtant, il n'est pas inutile d'appliquer, en matiere de mariages clandestins, la theorie de la fraude ala loi - d'une part, parce qu'elle permet d'assurer plus efficacement le respect de l'ordre public, d'autre part, parce qu'elle
apporte la preuve que tant la jurisprudence que la doctrine aspirent sans cesse
a 1' affinement juridique qui consiste a remedier aux lacunes de la loi.

ZUSAMMENFASSUNG
GESETZESUMGEHUNG BEl DEN HEIMLICHEN EHEN

Die heimliche Ehe, wie sie in Belgien und Frankreich bekannt ist, ist
der Heirat, meistens im Ausland geschlossen, wovon die Qffentlichkeit nicht
ausreichend in Kenntniss gesetzt worden ist, urn auf diese Weise eine der Giiltigkeitsvoraussetzungen, die die nationale Gesetzgebung den Ehepartnern
vorschreibt, zu umgehen. Die heimliche Eheschliessung kann also als eine Art
von Gesetzesumgehung angesehen werden: die Ehegatten umgehen eine Vorschrift des Ehegesetzes durch Anwendung einer internationalen privatrechtlichen Regel, die ihnen gestattet im Ausland zu heiraten, gemass den dart vorgeschriebenen Formerfordernissen; sie haben dabei die Absicht ihre Ehe, im
eigenen Land unmoglich wegen eines trennenden Ehehindernis, doch zu verwirklichen.
Wie beurteilt der Richter eine solche Eheschliessung, wenn das Ehepaar
nach Hause zuriickkehrt? Der Gesetzgeber hat verschiedene Sanktionen vorgesehen fiir die Nichterfiillung einer Voraussetzung der Ehe und fiir VerstOsse
gegen ein zwingendes Eheverbot. Aber in Belgien und Frankreich ist die Heimlichkeit selbst ein absoluter Nichtigkeitsgrund der Ehe. Eine Eheschliessung
ist nur dann heimlich wenn das Ehepaar mit Absicht die Bekanntmachung der
Eheschliessung unterlassen hat. Ist mangelhafte Eheverkiindung festgestellt, muss
der Richter untersuchen ob dies absichtlich und mit Bedacht geschah, oder nur
zufallig. Riicksichtnahme auf die ausseren Umstande, ist dafiir unerlasslich.
Halt der Richter die Absicht zur Gesetzesumgehung fiir erwiesen, dann muss
er die Ehe nichtig erklaren.
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Die Folgen der Nichtigerklarung konnen gemildert werden wenn die
Ehepartner guter Glaube waren, class heisst, wenn sie nicht wussten, class ihre
heimliche Eheschliessung in Wirklichkeit ungi.iltig war : es handelt sich hier
urn eine Putativehe.
Ehegatten sind nicht klagberechtigt, wenn sie trotz der Heimlichkeit
ihrer Eheschliessung den Statusbesitz Geheirateten bekommen haben (Art.
r96). Im Ausnahmefall halt der Richter es nicht fi.ir notig die Klage aufNichtigerklarung zu gewahren, weil die offentliche Ordnung in diesem Fall durch eine
Ungultigkeitserklarung nur noch mehr geschadet wi.irde, als sie schon war durch
die heimliche Eheschliessung. Die Theorie der heimlichen Ehen liisst dem
Richter also eine weite souveriine Beurteilungsfreiheit, was nicht ganz unberechtigt ist, bei einer solch strengen Sanktion wie Nichtigerkliirung.
W eil die offentliche Ordnung durch die Gesetzesumgehung, Ziel der
Heimlichkeit der Ehe, gefiihrdet wird, werden Sanktionen gegen diese Ehen
genommen, hauptsachlich nicht wegen den nicht inachtgenommenen Gi.iltigkeitsbedingungen, aher wegen dem Schwindel und der betri.igerischen Absicht,
womit die Eheleute handelten. Eine Gesetzesi.ibertretung ist nie ein so gefiihrlicher Anschlag auf die offentliche Ordnung, als eine Gesetzesumgehung, die
sehr vie! schwerer bewiesen und auch nicht so direkt sanktionniert werden kann.
Dieser Unterschied wird in den Niederlanden nicht gemacht. Auch hier
werden gegen eine heimliche Ehe Sanktionen erhoben, nicht aber, wie in Belgien
und Frankreich, weil sie heimlich ist, sondern einfach wegen Nichterfi.illung
der Gi.iltigkeitsbedingungen.
Die Anwendung der Theorie der Gesetzesumgehung lohnt sich aber,
einerseits weil die offentliche Ordnung besser geschi.itzt ist, andererseits wei!
die Theorie der Gesetzesumgehung ein Resultat immerwiihrender Rechtsverfeinerung ist.

SUMMARY
EVASION OF THE LAW IN CLANDESTINE MARRIAGES

A clandestine marriage, as it is known in Belgium and France, is a matrimony, mostly contracted abroad without giving it publicity, in order to evade
the conditions of capacity, required by the national law of the married couple.
A clandestine marriage can be considered as an evasion of the law : the spouses
evade a law of public policy, the Marriage Act, by using a rule of private international law which allows them to marry abroad, observing the formalities required by the lex loci celebrationis. Aware of their incapacity to marry in their
own country, they deliberately go abroad, meaning to realize their marriage,
impossible in normal circumstances.
What is the judge going to do with such a marriage, once the couple has
returned to its country? The legislator stipulated sanctions for each kind of
capacity and for defects in formal requirements. But in Belgium and France,
clandestinity is a ground rendering void the marriage. A marriage is only clandestine when publicity has deliberately been omitted. When the lack of publicity
is established, the judge has to find out if really this fraudulent intention existed,
or if the defect was only casual. Therefore, he will accurately examine the external circumstances of the marriage. The marriage can only be void if the
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couple knowingly and wilfully married abroad; in all the other cases, where this
subjective element of evasion of the law is absent, the marriage is to be valid,
notwithstanding any breach in the prescribed formalities.
Still, a void, clandestine marriage can be putative, when one or two parties
were unaware of the unvalidity of the union they contracted.
Spouses are not entitled to petition for nullity when facts exist in proof of
the civil status of married couple (art. 196). In one exceptional case the nullity
decree has not been granted, only because the judge thought that public policy
would be even more harmed by the annulment of that marriage, than it had
already been by its clandestinity. The theory of clandestine marriages leaves
the judge a broad and sovereign competence to appreciate the circumstances of
each case; the avoidance of a marriage is too harsh a sanction to let it depend
only upon the stringent application of the rules.
As an evasion of the law, i.e. purpose of the clandestinity, threatens the
public policy, those marriages are to be annulled, not so much because the
ccuple does not possess the capacity to contract marriage, but because of the
fraud they committed. For transgression of the law is a less dangerous attempt
to the public policy, than the evasion of it, which cannot be so easily established
and so directli sanctionned.
Dutch judges do not accept this distinction in matter of clandestine marriages. They only sanction such a marriage because of the lack of capacity or
the defects in the formal requirements, and do not know clandestinity as a ground
on which a marriage will be void.
Still, it is usefull to apply the theory of evasion of the law to the clandestine
marriages; not only because it commands a greater respect for the public policy,
but also because it testifies to the important part jurisdiction plays to fill up the
gaps in the law.
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