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Hof van Beroep Gent, arrest van 6 november 2003 
 

1. Verstoting naar Marokkaans recht – erkenning in België – artikel 570 van 
het Gerechtelijk Wetboek – rechten van verdediging – 2. voorlopige maatregelen 
tijdens de echtscheidingsprocedure – toepasselijk recht 

 

1. Répudiation marocaine – reconnaissance en Belgique – article 570 du Code 
Judiciaire – droits de la défense – 2. mesures provisoires durant la procédure de 
divorce – droit applicable 

 
 
2000/RK/196 
in de zaak van: 
E., (…), appellant, 
hebbende als raadsman mr. DEPOVERE Rik, (…) 
tegen: 
G. (…), geïntimeerde,  
hebbende als raadsman mr. EL MOUDEN Abdelhamid, (…) 
 
velt het Hof het volgend arrest: 
 
Bij tussenarrest gewezen door dit Hof en deze kamer, anders samengesteld, van 24 december 2001 
werd het hoger beroep ontvangen en, alvorens erover nader te beslissen, werd een maatschappelijk 
onderzoek bevolen, werd de zaak naar de bijzondere rol verwezen en werd de beslissing over de 
kosten aangehouden. 
 
Bij tussenarrest gewezen door dit Hof en deze kamer, anders samengesteld, van 6 februari 2003, werd 
het incidenteel beroep toelaatbaar verklaard en alvorens verder te beslissen, werd ambtshalve de 
heropening van de debatten bevolen teneinde de partijen toe te laten: 

- standpunt te willen innemen nopens de ontvankelijkheid van bepaalde vorderingen (nieuwe 
vorderingen dan wel een uitbreiding van vorderingen); 

- standpunt in te nemen en stukken over te leggen met betrekking tot de nationaliteit van de 
partijen, hun burgerlijke staat in België, de beweerde verstoting in Marokko en de gevolgen in 
België, de echtscheidingsprocedure in België e.d.. 

 
De partijen werden gehoord in openbare terechtzitting van 12 juni 2003, waarop de zaak in 
voortzetting was gesteld geworden, bij monde van hun raadslieden; zowel de neergelegde conclusies 
als de overgelegde stukken werden ingezien. De zaak werd hernomen voor de thans samengestelde 
zetel van het Hof. 
 
Substituut-procureur-generaal Jean-Luc Cottyn heeft ter voormelde terechtzitting mondeling advies 
uitgebracht. De partijen hebben daarop gerepliceerd. 
 
De beroepen behelzen de beschikking verleend op 18 mei 2000 in kort geding door de voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, statuerend over de voorlopige maatregelen in het kader van 
een echtscheidingsprocedure na het inroepen van gewijzigde omstandigheden. 
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(…) 
 
Nopens de al dan niet erkenning van de verstoting naar Marokkaans recht 
 
1. De appellant (Marokkaan) werd rechtmatig door de geïntimeerde (Belg) gedagvaard voor een 
(internationaal) bevoegde Belgische rechter hangende de Belgische echtscheidingsprocedure. 
 
Dit Hof vermag echter slechts voorlopige maatregelen hangende de Belgische 
echtscheidingsprocedure te nemen in de mate dat er geen erkenning is van de ontbinding van het 
huwelijk naar vreemd recht en is aldus gehouden dit (incidenteel) te onderzoeken. 
 
De partijen, in het bijzonder de geïntimeerde, bleven – niettegenstaande dit uitdrukkelijk werd 
gevraagd in het tussenarrest – in gebreke te concluderen nopens de al dan niet erkenning minstens het 
impact van de ontbinding van hun huwelijk naar Marokkaans recht in België en de eventuele 
gevolgen ervan op onderhavige procedure. De geïntimeerde had wel voor de eerste rechter over de 
toetsing aan de vereisten van artikel 570 Ger.W. geconcludeerd. 
 
De appellant beperkt er zich toe te poneren dat de kort geding rechter, die werd gevat vooraleer de 
echtscheiding in Marokko werd toegestaan, hoe dan ook bevoegd is om de gevorderde maatregelen te 
bevelen. 
 
2. De appellant legt als zijn stuk 8 de beëdigde vertaling over van de ontvangst en de registratie op 25 
juli 1996 door twee adouls (notarissen) bij de rechtbank van eerste aanleg te Tiznit (Marokko) op het 
bureau van de Cadi (rechter) van Sidi Ifni, van de gerechtelijke akte houdende de herroepbare 
verstoting. 
 
In deze akte wordt verwezen naar een proces-verbaal betreffende de vergeefse poging tot verzoening 
van 13 mei 1996 getekend door de notariële rechter Ghazi Sakkat in de ambassade van het Koninkrijk 
Marokko te Brussel en naar de schikking betreffende de herroepbare echtscheiding afgeleverd op 25 
juli 1 996 door de notariële rechter van Sidi Ifni. 
 
Voorts blijkt dat de appellant voor de twee adouls voormeld is verschenen waarbij deze getuigen dat 
hij op behoorlijke wijze tegen de geïntimeerde de echtscheiding heeft uitgesproken onder de vorm van 
een enige eerste en herroepbare verstoting. 
 
Er wordt bestatigd dat de appellant in het voordeel van de verstotene bij de kassa van de rechtbank de 
obligaties voor de echtscheiding, hetzij de som van 10.500 dirham, heeft neergelegd en er werd 
wettelijk bevestigd dat de appellant in perfecte staat van bekwaamheid is. 
 
Het is het enige stuk van de verstotingsprocedure dat wordt overgelegd. 
 
Het komt het Hof voor dat het ten deze gaat om een eenzijdige verstoting uitgaande van de appellant. 
Alhoewel de vrouw dient te worden opgeroepen voor deze procedure kan ze zich niet verzetten tegen 
de verstoting. 
 
De cadi (rechter) onderneemt, vooraleer hij overgaat tot de homologatie van de verstoting, een 
verzoeningspoging. Wanneer hij van oordeel is dat hij de verstoting kan homologeren stelt hij de 
borgsom vast die de man moet storten in de kas van de rechtbank en die garant staat voor de 
effectieve uitvoering van diens financiële plichten jegens zijn vrouw. 
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3. Volgens de appellant werd hij door de geïntimeerde gedagvaard in echtscheiding op 3 mei 1996 
(stukken 8 appellant: kopie van de dagvaarding vermeldt niet de datum van de dagvaarding). De 
Belgische echtscheidingsprocedure zou verwezen zijn naar de bijzondere rol. 
 
In de echtscheidingsprocedure (stukken 8 appellant: conclusie van de appellant van 3 december 1996) 
werd in hoofdorde geconcludeerd dat voormeld Marokkaans echtscheidingsvonnis gelding heeft in 
België (verwijzing naar artikel 15 van het verdrag van Rabat van 30 april 1981 tussen België en 
Marokko). Ondergeschikt werd een tegenvordering ingesteld door de appellant strekkende tot de 
erkenning van het Marokkaans echtscheidingsvonnis. 
 
Vreemde echtscheidingsvonnissen kunnen automatisch erkend worden voor zover voldaan is aan de 
voorwaarden voorzien in een toepasselijk bilateraal verdrag dat tussen Marokko en België vooralsnog 
niet bestaat. 
 
Het Verdrag van Rabat van 30 april 1981 houdende de overeenkomst tussen België en Marokko 
betreffende de wederzijdse rechtshulp in burgerlijke zaken, handelszaken en bestuurszaken alsmede 
inzake juridische informatie (waarnaar in de echtscheidingsprocedure verwezen) is terzake niet van 
toepassing. 
 
Het ontwerp van overeenkomst tussen België en Marokko betreffende de toepasselijke wet op en de 
erkenning van huwelijken en hun ontbinding van 15 juli 1991 is niet in werking getreden. 
 
4. Een buitenlands echtscheidingsvonnis wordt in België erkend zonder procedure van exequatur 
indien voldaan is aan de vijf vormvoorwaarden gesteld door artikel 570 Ger.W.. 
 
De niet-vervulling van één van de twee eerste voorwaarden van artikel 570 Ger.W., namelijk de niet-
schending van de beginselen van de openbare orde en de eerbiediging van de rechten van verdediging 
van de vreemde beslissing, vormen vaak een grond tot niet-erkenning in het bijzonder wat de 
verstoting betreft. 
 
De appellant heeft volgens de ter beschikking van het Hof zijnde stukken de Marokkaanse 
nationaliteit en de geïntimeerde de Belgische (wettelijke informatie gehecht aan de gedinginleidende 
dagvaarding, bij gebreke van overlegging van nationaliteitsbewijzen zoals nochtans gevraagd in het 
tussenarrest). 
 
Het is na tussenarrest op grond van stukken nog steeds niet duidelijk of de geïntimeerde de dubbele, 
hetzij de Belgische en de Marokkaanse nationaliteit heeft, hetgeen zij voorhoudt. Vaststaat ten deze 
voor de Belgische rechtsorde enkel haar Belgische nationaliteit. 
De partijen huwden op 1 maart 1979 te Ait Baamrane (Marokko). De vijf kinderen uit hun huwelijk 
werden in België geboren, de oudste Hassan op 29 maart 1980. Er is ook het gegeven dat de 
geïntimeerde reeds jaren in België verblijft. 
 
Er moet telkens in concreto – en niet in abstracto – worden onderzocht of de beslissing tot verstoting 
niet in strijd is met de Belgische (internationale) openbare orde (Cass. 29 april 2002, R.W. 2002-2003, 
863-864). 
 
Het principe is dat de discriminatoire handeling tegenover de vrouw tegenover onze rechtsorde niet 
kan. 
 
Krachtens artikel 48, 2 van het Marokkaans personen- en familiewetboek moet in de regel de 
verstoting in de aanwezigheid van de vrouw gebeuren (Beke D., Marokkaans familierecht. 



 

 
2004, nr. 3  2004, n°3  
 

40 

Knelpunten voor de Belgische jurist, Gandaius Actueel VII, 2002, 61; artikel 48 2. Mudawwana 
vertaald in Foblets, M.C., Marokkaanse migrantenvrouwen in gezinsgeschillen: wat zijn passende 
juridische oplossingen?: ‘Indien de echtgenote opgeroepen wordt en zich niet aanbiedt, terwijl de 
echtgenoot het voornemen tot verstoting handhaaft, dan is er vrijstelling van [de verplichting van] 
haar aanwezigheid.’). 
 
Op grond van de ter beschikking van het Hof zijnde (beperkte) gegevens kan besloten worden dat 
terzake boven het hoofd van de geïntimeerde heen werd besloten tot de verstoting. 
 
Er ligt inderdaad geen bewijs voor van de werkelijke betrokkenheid van de vrouw in de voorliggende 
verstotingsprocedure. Er blijkt bijvoorbeeld niet of de geïntimeerde – daarenboven van Belgische 
nationaliteit, in België woonachtig evenals haar kinderen en dus met meerdere banden met België –
juridische bijstand kreeg, of zij over elk element in het proces tijdig en vormgeldig werd ingelicht, of 
zij effectief verweer kon voeren, of haar tussenkomsten virtueel effect konden sorteren, of er 
gerechtelijke regelingen getroffen werden met betrekking tot de goederen en de alimentatie… 
 
Afgezien de vraag of de verstoting waarvan sprake wel een definitief karakter heeft, nopen de 
concrete omstandigheden eigen aan de zaak alleen reeds om reden van de ongelijke behandeling van 
de vrouw het Hof tot de niet-erkenning van de hogervermelde verstoting naar Marokkaans recht. Een 
onderzoek van meerdere gronden tot niet-erkenning kan niet tot een gunstiger oplossing leiden. 
 
Nopens de voorlopige maatregelen 
 
Op de voorlopige maatregelen hangende deze echtscheidingsprocedure kan het Belgisch recht – als 
lex fori ook toepasselijk op de echtscheiding (artikel 2 en 3 Wet Rolin) – worden toegepast. 

 

(…) 

 
 


