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Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen), 28 juni 2017  
16/3693/B 
 
 

Erkenning – Huwelijk - Buitenlandse authentieke akten - Artikel 27 WIPR - Schijnhuwelijk - 
Artikel 146bis B.W. - Openbare orde - Artikel 21 WIPR - Schending openbare orde   
 
Reconnaissance – Mariage - Actes authentiques étrangers - Article 27 CODIP - Mariage simulé 
- Article 146bis C. Civ. - Ordre public - Article 21 CODIP - Violation de l’ordre public  
 
 
Inzake: 

 

Gezien voorafgaand verzoekschrift op 15 november 2016 aangeboden door Meester Rahim Aktepe, 

advocaat, kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 95,  

voor en namens: 

 

De heer M.M. 

Van Belgische nationaliteit, geboren te […[ (Marokko) op […], wonende te 2020 Antwerpen, […],  

 

en,  

 

Mevrouw A.M.H.  

Van Marokkaanse nationaliteit, geboren te […] (Marokko) op […], wonende te Marokko, doch 

woonstkeuze doende op het adres van haar raadsman meester Rahim Aktepe, kantoor houdende te 

2000 Antwerpen, Amerikalei 95. 

 

 

1. Procedure 

 

De rechtbank heeft onder meer kennis genomen van: 

- het verzoekschrift, neergelegd ter griffie op 15 november 2016 

- het schriftelijk advies van mevrouw H. De Vrij, substituut procureur des Konings, dd. 28 

november 2016, 

- de stukken.  

 

Verzoeker en meester K. Dupré loco meester R. Aktepe, de raadsman van verzoekers, werden gehoord 

in raadkamer op 14 juni 2017. 

 

De heer Erik De Bock, substituut van de procureur des Konings, heeft het schriftelijk advies van het 

openbaar ministerie hernomen. Namens verzoekers werd mondeling gerepliceerd. 
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2. Verzoek 

 

Het verzoekschrift beoogt de erkenning van het huwelijk, afgesloten tussen verzoekers te […] 

(Marokko) op 5 juli 2012. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft op 25 juli 2016 de afgifte van een visum gezinshereniging 

geweigerd en aldus geweigerd dit huwelijk te erkennen. 

 

Verzoekers hebben bij toepassing van artikelen 27 en 23 WIPR beroep ingesteld tegen deze beslissing. 

 

3. Beoordeling 

 

Ingevolge artikel 27 §1WIPR wordt een buitenlandse akte -waaronder een buitenlandse akte van 

burgerlijke stand - in België door alle overheden erkend zonder dat een beroep moet worden gedaan 

op enige procedure, indien haar rechtsgeldigheid wordt vastgesteld volgens het recht van het land 

waarin de akte werd opgemaakt en de grondvoorwaarden overeenkomstig het toepasselijke recht 

werden nageleefd, mede rekening houdend met art. 21 (de openbare orde-exceptie) en art. 18 

(wetsontduiking) WIPR. 

  

Volgens artikel 18 WIPR, dat betrekking heeft op de wetsontduiking, wordt voor de bepaling van het 

toepasselijk recht in een aangelegenheid waarin partijen niet vrij over hun rechten kunnen beschikken 

- zoals in alle aangelegenheden betreffende het personeel statuut – geen rekening gehouden met 

feiten en handelingen gesteld met het enkele doel te ontsnappen aan de toepassing van het door deze 

wet aangewezen recht. 

 

Artikel 21WIPR bepaalt dat de toepassing van een bepaling uit het door deze wet aangewezen recht 

geweigerd wordt, voor zover zij tot een resultaat zou leiden dat kennelijk onverenigbaar is met de 

openbare orde. Bij de beoordeling van deze onverenigbaarheid wordt inzonderheid rekening 

gehouden met de mate waarin het geval met de Belgische rechtsorde is verbonden en met de ernst 

van de gevolgen die de toepassing van dat buitenlands recht zou meebrengen. 

 

Wat de huwelijkstoestemming betreft, werd bij art. 12 van de Wet van 4 mei 1999 (B.S. 1juli 1999) 

een artikel 146bis in het Belgisch Burgerlijk Wetboek ingevoegd, dat een materiële IPR- norm inhoudt 

ten aanzien van huwelijken waarbij een vreemdeling betrokken is. 

 

Art. 146bis bepaalt: "Er is geen huwelijk wanneer, ondanks de gegeven formele toestemmingen tot 

het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de 

echtgenoten kennelijk niet gericht is 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 

gehuwde." 

 

In zoverre het vreemde recht niet sanctionerend zou optreden tegen geveinsde huwelijken kan elke 

Belgische overheid op grond van de Belgische internationaal-privaatrechtelijke openbare orde een 

huwelijk weigeren te erkennen wanneer het er in hoofde van beide partners of één van hen enkel op 

gericht is een verblijfsrechtelijk voordeel te verkrijgen voor één van de echtgenoten. Het 
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huwelijksinstituut is immers een wezenlijk bestanddeel van het Belgisch rechtsbestel en een 

miskenning van dat instituut maakt een schending uit van de Belgische openbare orde en geeft 

aanleiding tot de toepassing van art. 21 WIPR. 

 

Het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel door het huwelijk volstaat evenwel op zichzelf niet 

om te besluiten tot de nietigheid van het huwelijk. Uit een geheel van omstandigheden moet ook 

blijken dat minstens één van de echtgenoten niet de intentie had een duurzame levensgemeenschap 

tot stand te brengen. 

 

De geldigheid als plechtige overeenkomst van een reeds afgesloten huwelijk dient te worden 

beoordeeld op het tijdstip van de huwelijksafsluiting. 

 

Het behoort aan de weigerende instantie om haar argumenten, dat verzoekers zich schuldig zouden 

hebben gemaakt aan wetsontduiking of dat het huwelijk van verzoekers enkel zou gericht zijn op het 

bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel, met objectieve gegevens te staven. 

 

Uit het dossier blijken onder meer volgende elementen: 

 

- Verzoeker heeft verblijfsrecht in België sinds 2009 en sinds 7 december 2015 de Belgische 

nationaliteit, verzoekster heeft de Marokkaanse nationaliteit. Het huwelijk met verzoeker 

bood verzoekster de mogelijkheid om op haar beurt een verblijfsrecht in België te verwerven. 

 

- Verzoekers leerden mekaar kennen op een huwelijksfeest in Marokko op 27 juli 2011. Twee 

dagen later kwamen ze overeen om te huwen en kort nadien vond de handvraging plaats 

(verzoeker keerde terug naar België op 31 juli 2011). Een jaar later, op 24 juni 2012, keerde 

hij terug naar Marokko en op 5 juli 2012 huwden ze. Ze zagen mekaar nauwelijks 3 à 4 keer in 

die twee weken voor het huwelijk. Na het huwelijk zou verzoekster bij de moeder van 

verzoeker en zijn twee broers gaan inwonen. 

 

- Verzoekers spreken bij de respectieve ondervragingen mekaar tegen op enkele cruciale 

punten. Volgens verzoekster komt verzoeker elke zes maanden voor zes maanden tot een jaar 

naar Marokko, terwijl verzoeker verklaart dat hij elke zes maanden voor drie weken naar 

Marokko gaat, wat trouwens ook uit de voorgelegde stukken blijkt. Of er dan telkens ook 

contact is geweest met verzoekster blijkt overigens niet uit het beperkt aantal voorgelegde 

foto’s. Volgens verzoekster betaalde verzoeker de trouwringen, volgens verzoeker kochten ze 

voor mekaar een trouwring. Dergelijke flagrante tegenspraak zet hun geloofwaardigheid 

uiteraard op losse schroeven.  

 

- Volgens verzoekster stort verzoeker maandelijks tussen 300 en 500 euro (omgerekend), 

terwijl uit de stukken blijkt dat een storting van 500 euro slechts één keer is gebeurd en 

doorgaans kleinere bedragen werden gestort per maand (50, 100 of 150 euro). Het weze 

daarbij opgemerkt dat de stortingen gebeuren aan de broer van verzoekers en dus in wezen 

even goed als een steun voor de rest van de familie in Marokko (minstens moeder en broers) 

kunnen bedoeld zijn. 
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- Verzoeker woonde op de datum van het huwelijk nog wettelijk samen met M.L. Na vijf 

pogingen (eigen verklaring van verzoeker) om met haar te huwen zijn ze wettelijk gaan 

samenwonen vanaf 24 september 2009 en dit tot 17 juli 2015. Volgens verzoeker werd 

besloten tot de wettelijke samenwoning “uit praktische overwegingen om mijn verblijf legaal 

te maken”, doch was er ook wel sprake van een liefdesrelatie, waaraan hij volgens zijn zeggen 

een eind heeft gemaakt op de dag van voormelde handvraging (eind juli 2011). Volgens 

verzoekster was er nooit sprake van een liefdesrelatie en was de wettelijke samenwoning 

maar nodig met het oog op verblijfspapieren. Wat er ook van zij, verzoeker heeft klaarblijkelijk 

zijn huwelijk stil gehouden in België (een erkenning van het huwelijk door de ambtenaar van 

de burgerlijke stand was niet gebonden aan een leeftijdsvoorwaarde in hoofde van 

verzoekster en had dus onmiddellijk gekund) om zo zijn volgehouden wettelijke samenwoning 

met M.L. als argument uit te spelen in zijn nationaliteitsdossier. Eens de Belgische nationaliteit 

verworven door verzoeker werd een asielaanvraag ingediend door verzoekster en kwam het 

huwelijk ter sprake. Het is duidelijk dat voor verzoeker(s) alle middelen goed zijn om aan 

verblijfspapieren te geraken. Tegelijk wettelijk samenwonen met één vrouw en huwen met 

een andere geeft overigens te denken over de waarde die iemand hecht aan het instituut van 

het huwelijk als zijnde gericht op een duurzame levensgemeenschap.  

 

- Een zus van verzoekster heeft eerder al verblijfsrecht bekomen in België op basis van een kort 

huwelijk met haar neef. 

 

- Verzoeker is maar liefst 17 jaar ouder dan verzoekster, wat op zich uiteraard niets bewijst, 

doch in het gehaal ven de feiten minstens argwaan wekt.  

 

Gezien de voorgeschiedenis van verzoeker op het vlak van het bekomen van verblijfsrecht, dienen 

verzoekers te begrijpen dat hun “verhaal” kritischer bekeken wordt dan wanneer dergelijke 

voorgeschiedenis niet voorhanden zou zijn, en dat de rechtbank sneller zal aanvaarden dat er 

voldoende gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens aanwezig zijn die 

aantonen dat verzoekers bij het aangaan van het huwelijk niet de daadwerkelijke intentie hadden een 

duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen en dat het huwelijk er enkel op gericht was 

verzoekster een verblijfsrechtelijk voordeel te verschaffen. 

 

Tot staving van de volgens hen sinds het ogenblik van het huwelijk aanwezige daadwerkelijke intentie 

een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen, wijzen verzoekers tenslotte op de geboorte 

van een kind uit hun huwelijk, meer bepaald X., geboren op 13 februari 2017. Zij brengen een kopie 

bij van de geboorteakte van dit kind. Dit document overtuigt in de gegeven omstandigheden evenwel 

niet van de oprechtheid van verzoekers op het tijdstip van de huwelijkssluiting, nu meer en meer blijkt 

dat het verwekken en/of erkennen van een kind als ultiem overtuigingsmiddel wordt aangewend (zie 

Cass. 28 januari 2011 (C.09.0600.N.), Hof van Antwerpen 21 maart 2012 (2010/AR/1801))/ 

 

Het geheel van de dossiergegevens, in het bijzonder deze hiervoor vermeld, creëert voldoende 

gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens die aantonen dat verzoekers bij 

het aangaan van het huwelijk niet de daadwerkelijke intentie hadden een duurzame 

levensgemeenschap tot stand te brengen en dat het huwelijk er enkel op gericht was verzoekster een 

verblijfsrechtelijk voordeel te verschaffen. 
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Het huwelijk is bijgevolg in strijd met de openbare orde.  

 

Het verzoek wordt afgewezen.  

 

 

OM DEZE REDENEN, 

DE RECHTBANK 

 

Stelt vast dat de wet op het taalgebruik in gerechtszaken is nageleefd. 

 

Alle verdere en strijdige middelen verwerpend.  

 

Verklaart het verzoek toelaatbaar, doch ongegrond. 

 

Legt de kosten ten laste van verzoekers. 

 

Dit vonnis werd uitgesproken op achtentwintig juni tweeduizend zeventien in bijzondere raadkamer 

van de Kamer AF2, die samengesteld was uit 

H. Smeyers, rechter 

C. Lemmens, griffier 

S. Vandromme, eerste substituut-procureur des Konings 


