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Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen), 27 april 2017 

15/3643/B 
 

 

Erkenning – Huwelijk - Buitenlandse authentieke akten - Artikel 27 WIPR – Artikel 30 WIPR – 

Legalisatie – Traditioneel huwelijk 

 

Reconnaissance – Mariage - Actes authentiques étrangers - Article 27 CODIP – Article 30 

CODIP – Légalisation – Mariage Costumier 

 

 

Inzake: 

 

Gezien voorgaand verzoekschrift op 16 november 2015 aangeboden door Meester Mr. Gilis Saskia, 

advocaat, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 122, 

voor en namens: 

 

1. A.S., geschreven volgens verzoekschrift 

A.S., geschreven volgens conclusie, 

geboren te […] (Kenia) op […], van Keniaanse nationaliteit wonende te 2020 Antwerpen, […] 

 

2. N.H., geschreven volgens verzoekschrift, 

geboren te […] (Kenia) op […] en wonende te 2020 Antwerpen, […] 

 

toegelaten tot het voordeel der kosteloze rechtsbijstand ingevolge beschikking dd. 26 januari 2017 

van de AF1 kamer inzake 16/1956/I en ingevolge beschikking dd. 31 augustus 2015 van het Bureau 

voor rechtsbijstand inzake 15/1417/I 

 

 

1. Procedure 

 

De rechtbank heeft onder meer kennis genomen van: 

 

- het inleidend verzoekschrift neergelegd ter griffie van deze rechtbank op 16 november 2015, 

- het schriftelijke advies dd. 23 september 2016 van mevrouw A. Neven, substituut-procureur 

des Konings en de stukken neergelegd door het openbaar ministerie, 

- de besluiten en stukken neergelegd namens verzoekende partijen. 

 

Op 30 maart 2017 zijn verzoekende partijen in raadkamer gehoord bij monde van hun raadsman, 

meester S. Gilis. De heer S. Vandromme, eerste substituut procureur des Konings heeft een negatief 

advies verleend. De rechtbank heeft de repliek van verzoekers gehoord en heeft de zaak in beraad 

genomen. 

 

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. 
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2. Verzoek 

 

Het verzoekschrift beoogt de erkenning van het huwelijk, afgesloten tussen verzoekers te Kenia op 4 

juni 2011. 

 

De ambtenaar van de burgerlijke stand van Antwerpen, heeft op 23 september 2015 geweigerd dit 

huwelijk te erkennen omdat er volgens hem geen geldige huwelijksakte werd bijgebracht. 

 

Verzoekers hebben bij toepassing van artikelen 23 WIPR beroep ingesteld tegen deze beslissing, bij 

verzoekschrift neergelegd ter griffie op 16 november 2015. 

 

Dienst Vreemdelingenzaken heeft de visumaanvraag gezinshereniging en bijgevolg ook de vraag tot 

erkenning van het buitenlands huwelijk eveneens afgewezen. 

 

3. Beoordeling 

 

3.1 Met betrekking tot de voor te leggen stukken 

 

Overeenkomstig artikel 24 juncto artikel 27 WIPR moet de partij die een beroep doet op de erkenning 

van een buitenlandse authentieke akte, of de uitvoerbaarverklaring ervan vordert, een uitgifte van 

deze authentieke akte voorleggen, die volgens het recht waar zij is gewezen, voldoet aan de 

voorwaarden nodig voor de echtheid ervan. 

 

Artikel 30 §1 WIPR bepaalt dat een buitenlandse rechterlijke beslissing of authentieke akte moet 

worden gelegaliseerd om in België te worden voorgelegd. 

 

Dit document is nodig om de rechtbank toe te laten om na te gaan of de partners voldoen aan het 

recht van het land waarvan zij de nationaliteit hebben (art. 46 lid 1 WIPR) en of zij de vormvereisten 

van het recht van het land waar het huwelijk werd gesloten in acht genomen hebben (art. 47 § 1 

WIPR). 

 

In huidig dossier ligt geen originele gelegaliseerde kopie van de huwelijksakte voor. 

 

Er liggen enkel 2 affidavits voor. Dit zijn verklaringen afgelegd voor een soort van openbaar ambtenaar 

door partijen zelf en door de moeder van verzoekster waarin zij verklaren dat zij gehuwd zijn op 4 juni 

2011. Dit is geen uitgifte van de huwelijksakte in de zin van artikel 24 juncto artikel 27 WIPR. Er blijkt 

bijvoorbeeld niet uit waar en voor wie het huwelijk werd verleden en of er getuigen waren. Op basis 

van dit document kan niet worden nagegaan of beide partners voldeden aan het recht waarvan zij de 

nationaliteit hadden en of de toepasselijke vormvereisten werden nageleefd.  

 

Verzoekers verwijzen overigens zelf naar de Keniaanse wetgeving op basis waarvan het mogelijk zou 

zijn om huwelijken gesloten volgens de gebruiken van een bepaalde gemeenschap te registreren, 

maar laten na om aan te tonen dat hun huwelijk geregistreerd werd.  
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De voorgelegde documenten zijn volgens de bijgebrachte Keniaanse wetgeving een eerste stap in de 

registratie, doch de registratie zelf dient evenzeer te gebeuren opdat er sprake is van een rechtsgeldig 

huwelijk.  

 

Verzoekers verklaarden overigens zelf aan de verbalisanten op 23 mei 2016 dat een traditioneel 

huwelijk niet werd aanvaard door de wetgever in Kenia. Verder zeggen zij dat ze ook officieel konden 

huwen, maar dat verzoeker niet meer is teruggekeerd naar Kenia voor een officieel huwelijk.  

 

Aangezien verzoekers er niet in slagen om aan te tonen dat zij een huwelijk hebben afgesloten dat 

geldig is naar Keniaans recht en zij bovendien zelf hebben verklaard dat hun huwelijk niet aanvaard 

wordt door de Keniaanse wetgever en zij wel officieel konden huwen, maar dit niet gedaan hebben, 

dient hun vordering te worden afgewezen. 

 

 

4. Beslissing  

 

De rechtbank stelt vast dat de wet op het taalgebruik in gerechtszaken is nageleefd. 

 

De vordering van verzoekende partijen wordt ontvankelijk maar ongegrond verklaard.  

 

Verzoekende partijen worden veroordeeld tot de kosten. 

 

Dit vonnis werd uitgesproken op zevenentwintig april tweeduizend zeventien in raadkamer van de 

Kamer AF1, die samengesteld was uit: 

 

A. Wynants, rechter 

C. Cox, griffier 

S. Vandromme, eerste substituut-procureur des Konings 


