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Familierechtbank Antwerpen (afd. Turnhout), vonnis 9 februari 2017 
 

Nationaliteit – Article 5 WBN – Ontbrekende geboorteakte – Libanon – Beëdigde 
verklaring – Mogelijkheid om zich een geboorteakte of gelijkwaardig document 
te verschaffen 

 
Nationalité – Article 5 CNB – Manque de l’acte de naissance – Liban – 
Déclaration unilatérale – Possibilité de se procurer un acte de naissance ou un 
document équivalent 

 
 
Inzake van: 
 
de heer J.V., geboren te […] (Libanon) op […], van Armeense nationaliteit, wonende te 2300 Turnhout, 
[…]; 
- toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beschikking van de Voorzitter 

van het Bureau voor Rechtsbijstand bij deze Rechtbank d.d. 09 maart 2012; 
 
verzoeker, 
vertegenwoordigd door Mr. M. Baestaens loco Mr. E. Stessens, advocaat te Mol, Colburnlei 22. 
 
 
I. Procedure 
 
De rechtbank heeft – naast de mededeling aan het openbaar ministerie – kennis genomen onder meer 
van de volgende documenten die zich bevinden in het dossier van de rechtspleging: 
- het verzoekschrift tot vervanging van de geboorteakte neergelegd ter griffie van de rechtbank 
van eerste aanleg te Turnhout op 20 maart 2012;  
- de stukkenbundels van het openbaar ministerie;  
- de stukkenbundels van verzoeker. 
 
Gehoord in raadkamer de verzoekende partij vertegenwoordigd door Mr. Baestaens loco Mr. E. 
Stessens ter zitting van 24 november 2016. 
 
Gehoord in raadkamer ter zitting van 22 december 2016 mevr. E. De Ketelaere, Substituut Procureur 
des Konings in de voorlezing van het geschreven advies van haar ambt. 
 
Gehoord in raadkamer ter zitting van 12 januari 2017 de verzoekende partij vertegenwoordigd door 
Mr. W. Luyckx loco Mr. E. Stessens in zijn repliek. 
 
II. Ten gronde 
 
Verzoeker stelt geboren te zijn te […] (Libanon) op […] met als ouders:  
- de heer J.V. G., geboren te […] in 1901,overleden in 1976, en zijn echtgenote 
- mevrouw J.V. A., geboren te […] in 1912, overleden in 1975. 
 
Verzoeker stelt in de onmogelijkheid te verkeren zijn originele geboorteakte te verkrijgen en evenmin 
in de mogelijkheid te verkeren deze geboorteakte te laten vervangen door een akte van bekendheid. 
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Verzoeker legde op 20/3/2012 een verzoekschrift neer in toepassing van artikel 5, § 4 Wetboek van de 
Belgische Nationaliteit. 
 
Voormeld artikel 5 luidt letterlijk als volgt: 
"§ 1. Personen die in de onmogelijkheid verkeren zich een akte van geboorte te verschaffen in het kader 
van procedures tot verwerving van de Belgische nationaliteit; kunnen een gelijkwaardig document 
overleggen afgegeven door de diplomatieke of consulaire overheden van hun land van geboorte. 
Ingeval van onmogelijkheid of zware moeilijkheden om zich voornoemd document te verschaffen, 
kunnen ze de akte van geboorte vervangen door een akte van bekendheid, afgegeven door de 
vrederechter van hun hoofdverblijfplaats. 
De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en op voordracht van de 
minister van Buitenlandse zaken, een lijst van landen waarvoor de in het eerste lid bedoelde 
onmogelijkheid of zware moeilijkheden worden aanvaard. 
§ 2. In de akte van bekendheid verklaren twee getuigen, van het mannelijke of vrouwelijke geslacht, 
bloedverwanten of geen bloedverwanten, de voornamen, de naam, het beroep en de woonplaats van 
de belanghebbende, en die van zijn ouders, indien deze bekend zijn; de plaats en, zo mogelijk, het 
tijdstip van zijn geboorte en de redenen die beletten de akte van geboorte over te leggen. De getuigen 
tekenen met de vrederechter de akte van bekendheid en, indien er getuigen zijn die niet in staat zijn te 
tekenen of niet kunnen tekenen, wordt dit vermeld. 
§ 3. De akte van bekendheid wordt vertoond aan de Familierechtbank van het rechtsgebied. 
De rechtbank, na de procureur des Konings gehoord te hebben, verleent of weigert haar homologatie 
naargelang zij oordeelt dat de verklaringen van de getuigen en de redenen die het overleggen van de 
akte van geboorte beletten, al dan niet voldoende zijn. 
§ 4. indien de belanghebbende in de onmogelijkheid verkeert zich zodanige akte van bekendheid te 
verschaffen, kan die akte, met verlof van de rechtbank, op verzoekschrift verleend, het openbaar 
ministerie gehoord, vervangen worden door een beëdigde verklaring van de belanghebbende zelf." 
 
De beoogde beëdigde verklaring vervangt de akte van bekendheid die de geboorteakte of 
ondergeschikt een gelijkwaardig document van de diplomatieke of consulaire overheden kan 
vervangen ingeval van onmogelijkheid om zich een geboorteakte te verschaffen. 
 
Er kan aangenomen worden dat verzoeker in de onmogelijkheid verkeert om zich een geboorteakte te 
verschaffen gelet op de omstandigheden door verzoeker aangehaald in zijn verhoor door de 
politiediensten. 
 
Verzoeker kan een gelijkwaardig document overleggen, afgegeven door de diplomatieke of consulaire 
overheden van zijn land van geboorte, Libanon. 
 
Uit het stukkenbundel van het openbaar ministerie blijkt dat in februari 2013 bij de Libanese 
ambassade te Brussel nochtans geen dossier gekend was op naam van verzoeker. 
 
Nochtans werd het verzoekschrift namens betrokkene reeds neergelegd op 20 maart 2012. Daaruit 
dient afgeleid dat verzoeker, alvorens huidig verzoekschrift neer te leggen, geen stappen had 
ondernomen om het bedoelde gelijkwaardig document te laten afleveren. 
 
Nochtans blijkt uit het schrijven van 20 februari 2013 van de Libanese ambassade te Brussel aan de 
procureur des Konings te Turnhout dat verzoeker zich kan aanbieden met een identiteitsdocument (hij 
beschikt over een geboorteakte afgeleverd in Armenië evenals over een Armeens paspoort). 
 
Door verzoeker wordt slechts één schrijven d.d. 15 november 2013 bijgebracht aan de Libanese 
ambassade te Brussel, zonder enig herinneringsschrijven en zonder antwoord van de ambassade. 



 

  

2019/4 52 

 

Men had minstens dienen aan te dringen op een standpunt van de Libanese ambassade teneinde na 
te gaan of het "gelijkwaardig document" al dan niet kan afgeleverd worden aan verzoeker. 
Het stilzitten van de ambassadediensten is geen grondslag tot het inwilligen van het verzoekschrift. 
 
Verzoeker toont niet aan dat hij in de onmogelijkheid of in zware moeilijkheden verkeert om zich een 
"gelijkwaardig document" te doen afgeven door de diplomatieke of consulaire overheden van zijn land 
van geboorte. 
Er dienen stukken te worden bijgebracht vanwege de Libanese ambassade waaruit blijkt dat dit 
gelijkwaardig document niet kan verstrekt worden aan verzoeker. 
 
Zonder voeging van dergelijk stuk is het verzoekschrift ontvankelijk doch ongegrond. 
 
 
OM DEZE REDENEN 
 
BESLISSING VAN DE FAMILIERECHTBANK 
 
Werden in acht genomen, de voorschriften van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken en de Wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van de familie- en jeugdrechtbank. 
 
Rechtdoende in eerste aanleg, gehoord het openbaar ministerie in haar advies. 
 
Verklaart het verzoek ontvankelijk doch ongegrond. 
 
Legt de kosten ten laste van verzoeker. 
 
Dit vonnis werd uitgesproken in de openbare zitting, van de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, 
afdeling Turnhout, Kamer TF2, op donderdag negen februari tweeduizend zeventien door: 
 
G. Deschoemaeker, Rechter, Voorzitter van de Kamer, 
in aanwezigheid van het Openbaar Ministerie, 
met bijstand van griffier A. Aerts. 
  


