Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen), vonnis van 4 mei 2018
Erkenning – Artikel 23 en 27 WIPR – Documenten uit Mauritanië – Vonnissen
ter vervanging van geboorteaktes – Overschrijving van die vonnissen in de
registers van de burgerlijke stand in het land van oorsprong
Reconnaissance – Article 23 et 27 CODIP – Documents provenant de
Mauritanie – Jugements supplétifs d’actes de naissance – Transcription des
jugements dans les registres d’état civil de l’Etat d’origine
In zake:
Het verzoek van X.
geboren te […] (Mauritanië) op […] 1968, wonende te […]
in zijn hoedanigheid van vader en beheerder over de persoon en de goederen van zijn minderjarige
zoon Y. geboren te […] (Mauritanië) op […] 2001,
Z.
geboren te […] (Mauritanië) op […] 1998, verblijvende te […]
(thans meerderjarig, voorheen vertegenwoordigd door zijn vader X. voornoemd)
beiden hebbende als raadsman meester M. Van Laer, advocaat, kantoor houdende te 2018
Antwerpen, Broederminstraat 38.

I.

Procedure

De rechtbank heeft onder meer kennis genomen van:
-

de eensluidende vertaling van het verzoekschrift, ingediend bij de Franstalige
Familierechtbank te Brussel op 4 mei 2016,
de eensluidende vertaling van het vonnis van die Familierechtbank dd. 27 oktober 2016
(verzending naar de Franstalige Brusselse Arrondissementsrechtbank),
de eensluidende vertaling van het vonnis van de Arrondissementsrechtbank dd. 13
februari 2017 (verzending naar deze rechtbank),
het schriftelijk advies van het openbaar ministerie dd. 6 oktober 2016,
de conclusie namens verzoekers dd. 5 januari 2018,
de stukken.

[…] en de raadsman van verzoekers werden gehoord in raadkamer op 13 april 2018.
De heer Steven Vandromme, eerste substituut van de procureur des konings, heeft zijn gunstig
schriftelijk advies hernomen, thans zonder voorbehoud. Namens verzoekers werd niet gerepliceerd.
II.

Verzoek

Het verzoekschrift beoogt de erkenning in België van:
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-

-

de vonnissen dd. 21 januari 2013 met referentie […] en […] van de rechtbank van Eerste
Aanleg van Conakry-ll ter vervanging van de geboorteakten van Z. geboren te […]
(Mauritanië) op […] 1998, en van Y. geboren te […] (Mauritanië) op […] 2001;
de authentieke akten dd. 16 september 2013 met nrs. […] en […] waarbij voormelde
vonnissen werden overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand te ConakryGuinée.

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft op 28 augustus 2014 geweigerd deze documenten te erkennen
en dienvolgens de afgifte van twee visa gezinshereniging geweigerd.
Verzoeker heeft bij toepassing van artikelen 23 en 27 WIPR beroep ingesteld tegen voormelde
beslissingen tot weigering deze documenten te erkennen.
III.

Beoordeling

De rechtbank verwijst naar de redenen zoals aangehaald in het verzoekschrift en de conclusie
namens verzoekers en maakt deze tot de hare voor zover ze niet in strijd zijn met het advies van het
openbaar ministerie.
Overeenkomstig het positief schriftelijk advies van het Openbaar Ministerie van 6 oktober 2016 en
om de redenen erin aangehaald, die de rechtbank tot de hare maakt, dient het verzoek te worden
ingewilligd. De gevraagde verduidelijking werd door verzoekers verschaft en het Openbaar Ministerie
heeft op de zitting van 13 april 2018 dan ook gunstig geadviseerd zonder verder voorbehoud.
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 en gegrond in de volgende mate:
-

zegt voor recht dat de vonnissen dd. 21 januari 2013 met referentie […] en […] van de
rechtbank van Eerste Aanleg van Conakry-ll ter vervanging van de geboorteakten van Z.
geboren te […] (Mauritanië) op […] 1998, en van Y. geboren te Nouakchott (Mauritanië) op
[…] 2001, alsook de authentieke akten dd. 16 september 2013 met nrs. […] en […] waarbij
voormelde vonnissen werden overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand te
Conakry-Guinée, voldoen aan de voorwaarden tot erkenning ervan conform artikel 22 e.v.
WIPR,

-

zegt voor recht dat iedere Belgische overheid, in het bijzonder
Vreemdelingenzaken, voormelde vonnissen en akten dient te erkennen.

de

Dienst

Legt de kosten ten laste van verzoekers.
Dit vonnis werd uitgesproken op vier mei tweeduizend achttien in raadkamer van de Kamer AF2, die
samengesteld was uit:
H. Smeyers, rechter,
E. De Bruyn, parketjuriste,
A. Rasschaert, griffier.
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