Hof van beroep Antwerpen, arrest van 16 mei 2017
Uitvoerbaarheid – Marokkaanse rechterlijke beslissing – Kafala – Verdrag van
Den Haag van 1996 (kinderbescherming) – Artikel 33 Verdrag van Den Haag van
1996 – Samenwerking Centrale Autoriteiten – Artikel 33 nog niet
geïmplementeerd in Belgische wetgeving – Artikel 22 WIPR –
Weigeringsgronden artikel 25 WIPR – Kafala niet in strijd met openbare orde –
Belang van het kind – Belang appellanten
Caractère exécutoire – Décision judiciaire marocaine – Kefala – Convention de
La Haye de 1996 (protection des enfants) – Article 33 Convention de La Haye de
1996 – Collaboration entre Autorités Centrales – Article 33 non encore mis en
oeuvre en Belgique – Article 22 CODIP – Motifs de refus de l’article 25 CODIP –
Kefala ne viole pas l’ordre public – Intérêt de l’enfant – Intérêt des appellant
1.
O., geboren te […] (Marokko) op […] 1955, wonende te 2660 Hoboken, […], woonstkeuze
doende bij mr. Wuyts Hilary, hierna vernoemd
2.
I., geboren te […] (Marokko) op […] 1965, wonende te 2660 Hoboken, […], woonstkeuze
doende bij mr. Wuyts Hilary, hierna vernoemd
appellanten
ter terechtzitting van 31 januari 2017 in persoon aanwezig
bijgestaan door raadsman mr. Wuyts Hilary, advocaat te 2000 Antwerpen, Emiel Banningstraat 6
tegen het vonnis van de […] kamer van de rechtbank eerste aanleg Antwerpen, afd. Antwerpen Familierechtbank van 21 mei 2015, gekend onder rolnummer […]

I.

Procedure

Gelet op het tussenarrest van deze kamer van dit hof d.d. 25/05/2016, waarbij:
-

het hoger beroep werd ontvangen,

het bestreden vonnis werd hervormd en gezegd voor recht dat het arrest d.d. 22/01/2013
gewezen door het hof van beroep te Agadir (Marokko) houdende de toekenning van de ten laste
neming (Kafala) door appellanten van het minderjarig kind J., geboren op […] 2012 te […] (Marokko),
van Marokkaanse nationaliteit en verblijvende in Marokko wordt erkend in de Belgische rechtsorde
vooraleer verder recht te doen over de uitvoerbaarheid ervan in België, de debatten werden
heropend om appellanten toe te laten hierover standpunt in te nemen of gebeurlijk de procedure van
artikel 56 (lees 33) van het Haags Kinderbeschermingsverdrag moet worden nageleefd.
-

de mededeling van de zaak aan het Openbaar Ministerie werd bevolen.

-

het Openbaar Ministerie werd verzocht over deze kwestie advies te verstrekken

-

de uitspraak over de kosten werd aangehouden.
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Appellanten doen terecht gelden dat het Haags Kinderbeschermingsverdrag in de context van deze
zaak niet toepasbaar is omdat de bepalingen van artikel 33 van dat Verdrag nog niet geïmplementeerd
zijn in de Belgische wetgeving, met name werd door de Belgische wetgever geen Centrale Autoriteit
aangeduid zoals voorgeschreven door het Verdrag.
Gelet op de onmogelijkheid toepassing te maken van dat Verdrag beoordeelt het hof de
uitvoerbaarheid van de Kafala overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Internationaal
Privaatrecht (de artikelen 22-25).
De Kafala-beslissing van de Marokkaanse rechter, die uitvoerbaar werd verklaard op 29/04/2013 […]
kan in de Belgische rechtsorde uitvoerbaar worden verklaard, nu daarbij de weigeringsgronden in
artikel 25 WIPR niet voorhanden zijn en de Kafala niet in strijd is met de Belgische internationale en
nationale openbare orde.
De vordering van appellanten tot uitvoerbaarverklaring van de betrokken Kafala in de Belgische
rechtsorde dient het belang van het kind J. en dat van appellanten en kan worden toegewezen.
Er is geen in het ongelijk gestelde partij die kan worden verwezen in de kosten, zodat de kosten ten
laste blijven van appellanten.

II.

Beslissing

Het hof beslist na beraad op tegenspraak;
Gelet op artikel 24 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik van talen in gerechtszaken;
De heer Advocaat-generaal D. De Waele heeft onmiddellijk omwille van de omstandigheden van de
zaak mondeling ter terechtzitting advies verstrekt, waarop partijen hebben kunnen repliceren.
Het hof werkt het tussenarrest d.d. 25/05/2016 verder uit.
Verklaart het reeds bij gezegd tussenarrest erkend arrest d.d. […] 2013 gewezen door het hof van
beroep te Agadir (Marokko) houdende de toekenning van de ten laste neming (Kafala) door
appellanten van het minderjarig kind J., geboren op […] 2012 te […] (Marokko), van Marokkaanse
nationaliteit, thans verblijvende in Marokko, uitvoerbaar in de Belgische rechtsorde op grond van
artikel 22 e.v. Wetboek Internationaal Privaatrecht.
Laat de kosten ten laste van appellanten.
Dit arrest werd uitgesproken in de openbare zitting van 16 mei 2017 door
J.M. Wetsels
Voorzitter
C. Lutters
Raadsheer
B. Van Den Bergh
Raadsheer
E. Cleymans
Griffier
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