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Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen), 29 oktober 2018 

14/4053/B 

 

Huwelijk – Pakistan – huwelijksakte – geen authentieke documenten – new marriage in BE  

 

Mariage – Pakistan – acte de mariage – pas des documents authentiques – mariage nouveaux 

en Belgique  

 

 

In zake: A.R.V. Nr. 14/4053/B 
 
Gezien voorgaand verzoekschrift op 5 november 2014 aangeboden door meester M, Cassiers, 
advocaat, kantoorhoudende te 2600 Antwerpen-Berchem, Filip Williotstraat 30 bus 102, voor en 
namens: 
 
Y W, 
geboren te […] (Afghanistan) […] en wonende te […] Antwerpen, […], 
 
A P, 
geboren te […] (Afghanistan) op […] en wonende te […] Antwerpen, […], 
 
toegelaten tot het voordeel der kosteloze rechtspleging bij beschikking van het bureau van 
rechtsbijstand van deze rechtbank dd. 24 oktober 2014. 
 

 
1. Procedure 
 
De rechtbank heeft onder meer kennis genomen van: 
 

- Het inleidende verzoekschrift neergelegd ter griffie op 5 november 2014, 
- de door verzoekende partijen neergelegde stukken; 
- het schriftelijke advies namens het openbaar ministerie dd. 23 augustus 2018. 

 
Ter zitting van 1oktober 2018 werd H. De Vrij, substituut procureur des konings, gehoord. Verzoekende 
partijen zijn, alhoewel behoorlijk opgeroepen niet verschenen, noch iemand voor hen. 
 
De wet op het taalgebruik in gerechtszaken is nageleefd. 
 
2. Situering van het geschil – vordering 
 
Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie op 5 november 2014 vorderden verzoekende partijen om te 
horen zeggen dat de ontbrekende huwelijksakte waarmee het huwelijk van verzoekers kan worden 
bewezen middels het tussen te komen vonnis zou worden vervangen en om te zeggen voor recht dat 
verzoekers de gehuwde staat hebben ingevolge hun huwelijkte Quetta (Pakistan) op 22 mei 1995. 
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3. Beoordeling 
 
Verzoekende partijen zijn hangende de procedure, met name op 4 januari 2016 in Antwerpen in het 
huwelijk getreden zijn, vermoedelijk in de veronderstelling dat hun gewoonterechtelijk huwelijk niet 
afdoende vaststond of onvoldoende juridische waarde had in de Belgische rechtsorde. 
 
Door hun Belgisch huwelijk staat hun huwelijkse staat nu alleszins vast en verliest huidige procedure 
haar voorwerp. 
 
4. Beslissing 
 
De rechtbank stelt vast dat de wet op het taalgebruik in gerechtszaken is nageleefd, nadat H. De Vrij, 
substituut Procureur des konings werd gehoord in haar advies. 
 
Het verzoek wordt zonder voorwerp verklaard. 
 
De kosten worden ten laste van verzoekende partijen gelaten. 
 
Dit vonnis werd uitgesproken op negenentwintig oktober tweeduizend achttien in raadkamer van de 
Kamer AF1, die samengesteld was uit: 
A. Wynants, rechter, 
S. Vandromme, eerste substituut procureur des Konings, 
A. Rasschaert, griffier. 


