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Hof van Cassatie, arrest van 12 maart 2019 
 

Nationaliteit – Artikel 23, § 6, lid 1 WBN – Voorziening in cassatie – 
Vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit – Voorwaarden 

 

Nationalité – Article 23, § 6, al. 1 CNB – Pourvoi en cassation – Déchéance de la 
nationalité belge – Conditions 

 
 
P.19.0064.N 
 
F.B. 
 
persoon van wie het verval van de Belgische nationaliteit wordt gevorderd, gedetineerd, 
eiser, 
 
met als raadsman mr. Nathalie Van Sande, advocaat bij de balie Antwerpen, met kantoor te 2600 
Antwerpen (Berchem), Anna Bijnsstraat 6, waar de eiser woonplaats kiest. 
 
 
I. Rechtspleging voor het Hof 
 
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, familiekamer, van 
23 oktober 2018. 
 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan. Voorzitter Paul Maffei 
heeft verslag uitgebracht. 
 
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd. 
 
II. Beslissing van het Hof 
 
Beoordeling 
 
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
 
1. Volgens artikel 23, § 6, eerste lid, van het Wetboek van 28 juni 1984 van de Belgische 
nationaliteit (hierna WBN) is een voorziening in cassatie tegen een arrest dat uitspraak doet over een 
op grond van artikel 23 WBN ingestelde vordering tot vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit 
slechts ontvankelijk indien is voldaan aan de drie volgende cumulatieve voorwaarden: 
 
- de voorziening moet met redenen omkleed zijn; 
 
- voor het hof van beroep moet zijn aangenomen of beweerd dat de staat van Belg van de 
betrokkene in de vordering tot vervallenverklaring het gevolg is van de omstandigheid dat de ouder 
van wie de betrokkene zijn nationaliteit heeft verkregen op zijn geboortedag zelf Belg was; 
 
- bij de voorziening moet de schending of de verkeerde toepassing van wetten waarop het 
rechtsmiddel is gegrond dan wel het ontbreken van een reden tot afwijzing worden ingeroepen. 
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2. De voorziening zelf, die volgens artikel 23, § 6, tweede lid, WBN moet worden ingesteld zoals 
is voorgeschreven voor de voorzieningen in criminele zaken, is niet met redenen omkleed. Evenmin 
blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, dat met het arrest is aangenomen of voor 
het hof van beroep is beweerd dat de staat van Belg van de eiser het gevolg is van de omstandigheid 
dat de ouder van wie hij zijn nationaliteit heeft verkregen op zijn geboortedag zelf Belg was. 
Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk. 
 
Middelen 
 
3. De middelen die geen verband houden met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, 
behoeven geen antwoord. 
 
 
DICTUM 
 
HET HOF, 
 
Verwerpt het cassatieberoep.  
 
Veroordeelt de eiser tot de kosten.  
 
Bepaalt de kosten op 47,91 euro. 
 
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit voorzitter 
Paul Maffei, als voorzitter, de raadsheren Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman en Ilse 
Couwenberg, en op de openbare rechtszitting van 12 maart 2019 uitgesproken door voorzitter Paul 
Maffei, in aanwezigheid van advocaat-generaal Luc Decreus, met bijstand van griffier Kristel Vanden 
Bossche. 
 
 
  


