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TOELICHTING 

 
Op 26 juni 2008 vernietigde het Grondwettelijk Hof in arrest nr. 95/2008 artikel 10, §1, 
tweede lid,  van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Deze bepaling luidt als volgt: 
“Het eerste lid, 4°, is niet van toepassing op de echtgenoot van een polygame vreemdeling, 
indien een andere echtgenoot van die persoon reeds in het Rijk verblijft, noch op de kinderen 
die in het kader van een polygaam huwelijk afstammen van een vreemdeling en een andere 
echtgenote dan deze die al in het Rijk verblijft.” Wat de kinderen betreft, overweegt het 
Grondwettelijk Hof dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de huwelijkssituatie van hun 
ouders en de gezinshereniging, wat hen betreft, geen gevolg is van het huwelijk van 
laatstgenoemden, maar wel degelijk een gevolg van de afstammingsband die hen verbindt met 
hun verwekker die zich in België heeft gevestigd of gemachtigd is er te verblijven. Door het 
recht op gezinshereniging van deze kinderen te laten afhangen van de vraag of een andere 
echtgenote van de polygame verwekker dan de moeder reeds in België verblijft, is er volgens 
het Grondwettelijk Hof strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.  
 
Wat daarentegen de echtgenoten betreft, stelt het Hof dat de wetgever de gezinshereniging 
mag beperken van de echtgenoten die met elkaar zijn verbonden door een vorm van 
echtverbintenis, die niet alleen strijdig is met de Belgische internationale openbare orde, maar 
tevens met de internationale orde van de andere lidstaten van de Europese Unie. Een 
dergelijke beperking vormt volgens het Hof een op grond van artikel 8, tweede lid, van het 
EVRM toelaatbare inmenging van een openbaar gezag in de uitoefening van het door artikel 
8, eerste lid, van het EVRM beschermde recht op eerbiediging van het gezinsleven, aangezien 
deze inmenging in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 
bescherming van de openbare orde.  
 
Gelet op de hierboven weergegeven overwegingen van het Grondwettelijk Hof, is het 
duidelijk dat de vernietiging door het Hof van het volledige tweede lid van artikel 10, §1, van 
de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen berust op een vergissing. Het zou in 
overeenstemming zijn geweest met de overwegingen en de bedoeling van het Grondwettelijk 
Hof, indien de vernietiging beperkt zou zijn gebleven tot de zinsnede “,noch op de kinderen 
die in het kader van een polygaam huwelijk afstammen van een vreemdeling en een andere 
echtgenote dan deze die al in het Rijk verblijft”. Bovendien ontstaat door de vernietiging van 
het volledige tweede lid van artikel 10, §1, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 
strijd met het bepaalde in de eerste alinea van artikel 4, lid 4, van de Richtlijn 2003/86/EG van 
de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging, dat als volgt luidt:  
 
“In het geval van een polygaam huwelijk geeft de betrokken lidstaat, indien de 
gezinshereniger reeds met een echtgenoot samenwoont op het grondgebied van de lidstaat, 
geen toestemming tot gezinshereniging voor een andere echtgenoot”.  
 



Onderhavig wetsvoorstel strekt ertoe dat, in overeenstemming met de 
Gezinsherenigingsrichtlijn, het recht op gezinshereniging wordt ontzegd aan de polygame 
echtgenoot van een vreemdeling die in België verblijft.    
Dit voorstel wordt ingediend, onafgezien van onze globale visie op gezinshereniging, die er 
op gericht is dit systeem totaal te herzien meer bepaald omdat de misbruiken die hierdoor zijn 
ontstaan, moeten worden ingedijkt, vermits ze een mogelijke integratie van vreemdelingen 
tegenwerken en alle inspanningen ter zake dreigen teniet te doen. 
 
 

WETSVOORSTEL  
 

Artikel 1  
 

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.  
 

Artikel 2  
 

Artikel 10, §1, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, vervangen bij 
artikel 6 van de wet van 15 september 2006 en vernietigd door het Grondwettelijk Hof bij 
arrest nr. 95/2008 van 26 juni 2008, wordt hersteld in de volgende lezing:  
 
“Het eerste lid, 4°, is niet van toepassing op de echtgenoot van een polygame vreemdeling, 
indien een andere echtgenoot van die persoon reeds in het Rijk verblijft, noch op de kinderen 
die in het kader van een polygaam huwelijk afstammen van een vreemdeling en een andere 
echtgenote dan deze die al in het Rijk verblijft.”  
 

Artikel 3  
 

Deze wet treedt in werking op de datum waarop arrest nr. 95/2008 van 26 juni 2008 in het 
Belgisch staatsblad wordt gepubliceerd.  


