Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, vonnis van 23 april 2015
Huwelijk in het buitenland – Attest van geen huwelijksbeletsel – Verzet
openbaar ministerie
Célébration d'un mariage à l'étranger – Certification de non empêchement à
mariage – Opposition du ministère public

Inzake:
B. L., van Belgische nationaliteit, geboren op […] en wonende te […],
eisende partij,
persoonlijk aanwezig en bijgestaan door meester J. Troch, advocaat, kantoorhoudende te 2000
Antwerpen, Frankrijklei 133,
tegen:
de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling
Antwerpen, op haar parket te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/2,
verwerende partij,
vertegenwoordigd ter zitting door mevrouw A. Neven, substituut procureur des Konings.

Gezien de stukken van het dossier van de rechtspleging zoals zij voorkomen op de inventaris
ervan, ondermeer



de inleidende dagvaarding dd. 6 maart 2015,
de bundels van partijen.

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.
Gehoord partijen in hun middelen en besluiten op de zitting van 2 april 2015.

Feiten
Naar aanleiding van de huwelijksplannen van eiseres met de heer K. G., van Marokkaanse
nationaliteit, geboren op […], heeft de procureur des Konings op 10 februari 2015 beslist van
het attest geen huwelijksbeletsel niet af te leveren.

Vordering
De vordering van eiseres strekt ertoe:
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“De opheffing te bevelen tegen het verzet tegen de aflevering van het attest geen
huwelijksbeletsel en te zeggen voor recht dat dit attest moet afgeleverd worden”.

Beoordeling
Tijdig
De opheffing van het verzet dient binnen de maand na de kennisgeving van het verzet te
worden gevraagd.
De beslissing van de procureur des Konings dateert van 10 februari 2015.
De dagvaarding is uitgebracht op 6 maart 2015.
De vordering is tijdig.

Bewijs
Bij de wet van 2 juni 2013 (B.S. 23 september 2013, van kracht op 3 oktober 2013), heeft het
‘attest geen huwelijksbeletsel’ een wettelijke grondslag gekregen. Deze regeling voorziet te
verhinderen dat Belgen naar het buitenland trekken omdat het in bepaalde landen eenvoudiger
is om een schijnhuwelijk aan te gaan.
Door het ‘attest geen huwelijksbeletsel’ attesteren de Belgische autoriteiten dat er naar
Belgisch recht geen wettelijk bezwaar bestaat tegen het huwelijk.
Het attest geen huwelijksbeletsel stelt derhalve in hoofde van een Belgische
huwelijkskandidaat een burgerlijke staat vast die hem of haar toelaat te trouwen.
Bij de behandeling van de zaak ter zitting van 2 april 2015 deelt de procureur des Konings
mede dat na kennisname van de besluiten van eiseres er geen reden meer is om zich nog te
verzetten tegen de aflevering van het attest geen huwelijksbeletsel.

Kosten
Eiseres vordert de veroordeling van de staat tot de kosten en de rechtsplegingsvergoeding ad
1320 euro.
In burgerlijke zaken komt het openbaar ministerie tussen bij wege van rechtsvordering,
vordering of advies.
Gezien de bijzondere functie van het openbaar ministerie kan deze niet tot de kosten worden
veroordeeld.
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OM DEZE REDENEN
DE RECHTBANK
Rechtdoende op tegenspraak.
Alle andere en strijdige middelen verwerpend.
Verklaart de vordering ontvankelijk en gegrond.
Beveelt de opheffing van het verzet tegen de aflevering van het attest geen huwelijksbeletsel.
Zegt voor recht dat dit attest moet afgeleverd worden.
Laat de kosten ten laste van de partij die ze gemaakt heeft.
Dit vonnis werd uitgesproken op drieëntwintig april tweeduizend vijftien in openbare zitting
van de Kamer AF4, die samengesteld was uit:
B. Clijsters, rechter,
A. Neven, substituut procureur des Konings,
A. Rasschaert, griffier.
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