26 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de
gezinshereniging op basis van de wettelijke samenwoonst (1855/1-2)
Wetsvoorstel ingediend door:
Gerolf Annemans, Filip De Man, Annick Ponthier, Tanguy Veys
De commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt stelt voor dit
wetsvoorstel te verwerpen. (1855/2)
Overeenkomstig artikel 88 van het Reglement spreekt de plenaire vergadering zich uit over dit voorstel
tot verwerping, na de rapporteur en eventueel de indieners te hebben gehoord.
26.01 Daphné Dumery, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijk verslag.
26.02 Tanguy Veys (VB): Mijnheer de voorzitter, collega’s, bedankt voor de vijftien minuten die mij
gegund zijn; dat moet lukken.
Collega’s, de aanleiding tot dit wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de gezinshereniging
op basis van wettelijke samenwoonst vindt zijn oorsprong in feite in de zogenaamde mercuriale die
Yves Liégeois, procureur-generaal bij het Arbeidshof te Antwerpen, op 1 september heeft
uitgesproken. Hij deed dat samen met advocaat-generaal Piet Van den Bon. De titel was
veelzeggend: “End of democracy-event op komst?”. De procureur sloot zijn toespraak af, ik citeer:
“Met deze mercuriale klaag ik deze wantoestanden van ernstig democratisch deficit aan en stel de
vraag aan elke politieke verantwoordelijke en aan de verantwoordelijke politieke partijen hoe lang zij
nog zullen dulden dat wij verder afstevenen op een end-of-democracy-event”. Voor zichzelf, of voor de
magistratuur, zei hij alvast: “Change? Yes, we can”.
In reactie daarop was er vanuit politieke hoek enige verwondering. Al snel stak men de stekels op en
wees men met de vinger naar Justitie. Toch is men overgegaan tot een hoorzitting met, onder meer,
de betrokken procureur-generaal en dit op 21 september 2012. Toen was reeds duidelijk dat er zeker
bij de oppositie veel bijval te vinden was voor de uitlatingen van de procureur.
Ik verwijs onder meer naar het standpunt van collega Smeyers die stelde niet verrast te zijn door de
pijnpunten die werden aangehaald door de magistraten. Ook mevrouw Sminate stelde tot haar
tevredenheid vast dat het Openbaar Ministerie het aandurfde om ruchtbaarheid te geven aan een
aantal nijpende maatschappelijke problemen.
In aansluiting daarop was in feite ook de commissie voor de Justitie van 28 september 2011
betrokken. Ook daar was het andermaal N-VA, bij monde van bijvoorbeeld collega Bracke, die het
opnam voor de magistraten: “Het shockeert mij dat leden van de commissie voor de Justitie liever op
de boodschappers schieten dan de boodschap zelf te willen horen”.
Collega Bracke stelde onder meer: “Dan zijn er eens magistraten die niet in een cocon zitten en hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen, en dan worden zij hier gewoon eventjes
geschoffeerd. De manier waarop wij onze hoorzittingen organiseren moet duidelijk beter.” Het ging
over het feit dat voormalig minister van Justitie Stefaan De Clerck tijdens de hoorzitting de vergadering
verliet.
Er was ook de volgende vaststelling van collega Bracke. Ik citeer: “De betrokkenen hebben gesproken
vanuit een reële bezorgdheid, daarbij gebruik makend van de zekere overdrijving om hun boodschap
duidelijk te maken, een techniek die wij ook in de politiek gebruiken. Laten wij daar niet over vallen
maar werken aan oplossingen.”
Ik noem u één van de oplossingen die Vlaams Belang ter zake naar voren bracht, ingaand op wat
tijdens die hoorzitting – het bracht verheldering inzake de standpunten van procureur Liégeois gesteld werd door Chantal Merlin, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen. In haar uitvoerige betoog had zij het onder andere over het belangrijke
fenomeen van de schijnsamenwoning. Zij stelde dat de huidige wetgeving onvoldoende is en dat dit
fenomeen zeker prioritair moet worden aangepakt.

Vlaams Belang is in ieder geval niet bij de pakken blijven zitten en is ingegaan op de problematiek die
werd aangekaart door mevrouw Merlin. Reeds op 28 oktober 2011 hebben wij een wetsvoorstel
ingediend teneinde er iets aan te doen.
In de commissie heb ik dit wetsvoorstel van Vlaams Belang verdedigd. Met uitzondering van een
interventie door de N-VA heeft geen enkele andere partij zich erover uitgesproken. Bij de stemming
was het echter duidelijk: enkel Vlaams Belang stemde voor. Ook de N-VA stemde tegen.
Dat is dan ook de reden van mijn huidige betoog. Het standpunt van de N-VA baarde mij toch wel
zorgen. Eén van de argumenten van de N-VA tegen ons wetsvoorstel, dat wij misschien van de
verslaggever hadden kunnen horen, luidt dat de schijnwettelijke samenwoning ingevolge de wet van
2 juni 201”, in werking getreden op 3 oktober 2013 thans wordt gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek
en het Belgisch immigratiebeleid. Ik verwijs daarvoor naar een boekje van de N-VA zelf: “België, land
zonder grens.” Ik zal even citeren in het Latijn, wat in N-VA-kringen de gewoonte is: “verba volant,
scripta manent”.
Wel, bij lezing van dit boekje, dit pamflet als het ware, blijkt dat de N-VA in verband met de nieuwe wet
op de gezinshereniging - een wet waaraan N-VA heeft meegewerkt - tot de vaststelling komt dat ze
slechts van een zaak spijt heeft gehad wanneer ze terugblikt op de onderhandelingen die de nieuwe
wet op de gezinshereniging voorafging: “dat we zijn meegestapt in de gezinshereniging op basis van
geregistreerde partnerschappen”. Dat is natuurlijk een zeer publiekelijke schuldbekentenis van de NVA en toch enigszins in contradictie met het standpunt dat de N-VA dan in de commissie voor de
Binnenlandse Zaken heeft ingenomen.
Ik vermoed dat de N-VA met haar tegenstem ter zake probeert alsnog te doen alsof wat in het boekje
zelf beschreven werd niet bestaat. Maar natuurlijk, scripta manent. Nu, zij schoven in hun boekje niet
de piste van een strafbaarstelling van de schijn-wettelijke samenwoonst naar analogie van
schijnhuwelijken naar voren maar waren eind 2012 toch blijkbaar net als Vlaams Belang voorstander
van in het geheel geen verblijfsrechtelijke gevolgen te verbinden aan het afleggen van een verklaring
van wettelijke samenwoning.
De N-VA heeft dus wel degelijk een bocht gemaakt. Het is natuurlijk niet de eerste bocht maar het is
toch pertinent en opvallend, zeker omdat dit in tegenspraak is met wat zij in de commissie als
standpunt hebben verdedigd en met wat zij in hun pamflet geschreven hebben.
Uiteraard is de strafbaarstelling van schijn-wettelijke samenwoonst een stap voorwaarts – daar wil ik
de N-VA nog in volgen – ten opzichte van de voorheen bestaande situatie waarin er wel
gezinshereniging op basis van wettelijke samenwoning werd toegestaan. Een schijn-wettelijke
samenwoonst kon echter in tegenstelling tot een schijnhuwelijk niet strafrechtelijk bestraft worden.
Wij stellen de vraag of dit zal volstaan. Vandaar ook dat wij dit wetsvoorstel hebben ingediend.
Volgens Vlaams Belang is een schijnhuwelijk nog steeds makkelijker te bewijzen dan een schijnwettelijke samenwoonst. Dat is ook gezegd door mevrouw Merlin. Blijkbaar is dat aan de aandacht
van de N-VA ontsnapt bij de hoorzittingen waar zij toch lof hebben uitgesproken voor de betrokken
leden van Justitie. Het huwelijk wordt immers in tegenstelling tot de verklaringen van wettelijke
samenwoonst per definitie geacht gericht te zijn op totstandbrenging van wat men een duurzame
levensgemeenschap noemt. Dat is bij een verklaring van wettelijke samenwoning niet steeds het
geval. Daarmee hangt overigens samen dat de wettelijke samenwoning gemakkelijker kan worden
beëindigd dan het huwelijk.
De wettelijke samenwoning kan immers niet alleen worden beëindigd in onderlinge overeenstemming
door samenwonenden, maar ook eenzijdig door middel van een schriftelijke verklaring die wordt
overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, die deze verklaring bij
gerechtsdeurwaarderexploot betekent aan de andere partij. Nadien maakt de ambtenaar van de
burgerlijke stand eenvoudig een melding van de beëindiging van de wettelijke samenwoning in het
bevolkingsregister. Dat is toch wel heel eenvoudig en dus bij uitstek een techniek om aan
gezinshereniging te doen.
Zowel wanneer de wettelijke samenwoning in onderlinge overeenstemming wordt beëindigd als
wanneer dat eenzijdig gebeurt, volgt er geen aparte procedure. Steeds vaker hoeven er geen verdere

formaliteiten te worden vervuld. De wettelijke samenwoning is een lichtere, dus minder duurzame
samenlevingsvorm dan het huwelijk. Dat blijkt ook uit het feit dat een verklaring van wettelijke
samenwoning geen huwelijksbeletsel vormt, in tegenstelling tot wat mevrouw Dumery in de commissie
hebt gezegd. In artikel 1476 van het Burgerlijk Wetboek wordt dan ook uitdrukkelijk bepaald dat de
wettelijke samenwoning ophoudt wanneer een van de partijen in het huwelijk treedt, en die
huwelijkspartner kan een derde zijn.
Een schijnwettelijke samenwoning zal moeilijker te bewijzen zijn dan een schijnhuwelijk omdat een
bewijs van de eerstgenoemde schijnsituatie niet zal kunnen worden afgeleid uit de omstandigheden
die wijzen op het ontbreken van een intentie tot het stichten van een duurzame levensgemeenschap.
Ook daar wordt door mevrouw Merlin op gewezen. Vergelijk ter zake de onderscheiden bepalingen
van het Burgerlijk Wetboek.
Over een schijnhuwelijk stelt bijvoorbeeld artikel 146bis: “Er is geen huwelijk wanneer, ondanks de
formeel gegeven toestemmingen tot huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie
van minstens een van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het tot stand brengen van een
duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is
verbonden aan de staat van gehuwden.” Over schijnwettelijk samenwoning stelt artikel 146bis: “Er is
geen wettelijke samenwoning wanneer, ondanks de geuite wil van beide partijen om wettelijk samen
te wonen, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens een van beide
partijen kennelijk enkel gericht is op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden
aan de staat van wettelijk samenwonen.” Dat zijn twee citaten.
De vraag rijst daarbij hoe men erin zal slagen te bewijzen dat de intentie van minstens een van beide
partijen enkel gericht is op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel.
Een ander argument van de N-VA om ons voorstel niet te steunen, is dat ons wetsvoorstel voorziet in
een verschillende behandeling, naargelang het gaat om een huwelijk of een verklaring van wettelijke
samenwoning.
Dat is inderdaad het geval. Van discriminatie is evenwel geen sprake omdat de verklaring van
wettelijke samenwoning fundamenteel verschillend is van die van het huwelijk. Er is dus geen sprake
van een ongelijke behandeling van gelijke gevallen.
De verklaring van wettelijke samenwoning is dus niet per definitie gericht op het tot stand brengen van
een duurzame levensgemeenschap, kan dus gemakkelijker worden beëindigd en vormt geen
huwelijksbeletsel. Het huwelijk is dus belangrijker, want het doet de wettelijke samenwoning teniet.
Erfrechtelijk is er ook allesbehalve sprake van een gelijkstelling van het huwelijk.
Sinds de invoering van het homohuwelijk valt ook het mogelijke argument weg dat het alleen toestaan
van gezinshereniging op basis van een huwelijk indirecte discriminatie op basis van de seksuele
geaardheid inhoudt.
Dat is een inhoudelijke repliek op de argumenten die wij helaas niet in het verslag hebben gehoord,
maar die wel in de commissie werden gehanteerd teneinde een tegenstem tegen dit wetsvoorstel te
rechtvaardigen.
Zoals ik in de commissie bij de toelichting bij het wetsvoorstel heb uiteengezet, blijft het Vlaams
Belang van oordeel dat de aandacht het best kan worden geconcentreerd op de strijd tegen de
schijnhuwelijken door niet langer verblijfsrechtelijke gevolgen te verbinden aan de verklaring van
wettelijke samenwoning.
26.03 Daphné Dumery (N-VA): Mijnheer de voorzitter, als rapporteur wil ik toch even een correctie
aanbrengen aan wat wij net hebben gehoord. De N-VA-fractie heeft wel degelijk gezegd dat wat het
Vlaams Belang voorstelt achterhaald is, want wij hebben in de commissie wel al aanpassingen
gedaan om het schijnpartnerschap aan te pakken.
Het gaat voorts niet om een discriminatie, maar om het feit dat wij vinden dat er geen verschil is
tussen iemand die gehuwd is en iemand die wettelijk samenwoont. Het gaat niet om discriminatie,
maar om een politiek standpunt van ons. Daarom hebben wij tegen gestemd.

Le président: Plus personne ne peut prendre la parole.
Geen andere spreker mag het woord nemen.
Le vote sur la proposition de rejet de cette proposition de loi aura lieu ultérieurement.
De stemming over het voorstel tot verwerping van dit wetsvoorstel zal later plaatsvinden.

