Hof van beroep Gent, arrest van 14 november 2019
Erkenning en uitvoerbaarheid Marokkaanse rechterlijke beslissing Kafala
Verdrag van Den Haag van 1996 (Kinderbescherming) Artikel 126 WIPR
Artikel 22 WIPR Weigeringsgronden artikel 25 WIPR Adoptie Belgisch recht
Geen toestemming ouders
Reconnaissance et exécution
Décision judiciaire marocaine
Kefala
Convention de La Haye de 1996 (Protection des enfants) Article 126 CODIP
Article 22 CODIP
Adoption Droit belge
Absence de consentement des parents
Procureur-Generaal bij het hof van beroep te Gent met kantoor te 9000 Gent, Savaanstraat 11, bus
101
Appellant
verschenen in de persoon van substituut procureur-generaal Carine Roose
tegen
1.
M.C.
geboren in Marokko te
op
van de Belgische nationaliteit
wonende te
2.
K.C.
geboren in Marokko te
op
van de Belgische nationaliteit
wonende te

1968

1970

geïntimeerden
voor wie optreedt mr. Huysmans Ann, advocaat met kantoor te 2800 Mechelen, Berthoudersplein 7
aangaande het kind
S.K.
geboren in Marokko te
op
2003
van de Marokkaanse nationaliteit
wonende te
wijst het hof het volgende arrest.
I.

Beroepen vonnis

Bij vonnis van 16 januari 2018 in de zaak met AR nummer
verklaart de 40ste kamer van de
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, de vordering van M.C. en K.C.
tot gewone adoptie van S.K., geboren te
(Marokko) op
2003, ontvankelijk en gegrond.
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Wars van het negatieve advies van het openbaar ministerie van 4 oktober 2017, spreekt de rechtbank
de gewone adoptie uit van S.K. door M.C. en K.C. Verder zegt de rechtbank dat de geadopteerde haar
naam en voornaam zal behouden.
De rechtbank legt de niet nader begrote gedingkosten ten laste van M.C. en K.C.
II.

Hoger beroepen

1.
Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het hof op 8 februari 2018, stelt het openbaar
ministerie hoger beroep in.
Met zijn hoger beroep beoogt het openbaar ministerie, met hervorming van het beroepen vonnis, de
weigering van de gevraagde adoptie van S.K.
In ondergeschikte orde beoogt het openbaar ministerie de inwilliging van de vraag tot gerechtelijke
erkenning van het Marokkaanse vonnis van 10 december 2003 houdende toekenning van de kafala
over S.K. aan K.C.
2.
M.C. en K.C. nemen conclusie in hoofdorde tot bevestiging van het beroepen vonnis en
zodoende tot bevestiging van de uitspraak van de gewone adoptie van S.K. met verandering van naam
van S.K. naar S.C.
In ondergeschikte orde beogen zij (eveneens/bij wijze van voorwaardelijk incidenteel hoger beroep)
de gerechtelijke erkenning van het Marokkaanse vonnis van 10 december 2003 houdende toekenning
van de kafala aan K.C. en de uitvoering van dit vonnis. Dienvolgens willen zij de gemee
doen
opleggen deze beslissing over te schrijven in de registers van de burgerlijke stand.
In meer ondergeschikte orde vorderen zij bij wijze van voorwaardelijk incidenteel hoger beroep dat
hen de pleegvoogdij over S.K. zou worden toegekend.
Tenslotte beogen zij een regeling van de kosten 'als naar recht'.
3.
Onderhavige procedure betreft in eerste aanleg een eenzijdige procedure, waarbij het
openbaar ministerie niet als partij is betrokken.
De procedure in de zin van de artikelen 1231-3 Ger.W. en/of 1231-40/1231-41 Ger.W. staat in eerste
aanleg gelijk met een procedure op eenzijdig verzoekschrift in de zin van de artikelen 1025 e.v. Ger.W.
Het verzoek tot (interlandelijke) adoptie wordt immers ingediend bij eenzijdig verzoekschrift
ondertekend door hetzij de adoptant(en) hetzij hun advocaat, waarbij het openbaar ministerie advies
verleent.
De procedure blijft unilateraal in hoger beroep, behalve indien, zoals in casu, het openbaar ministerie
zelf hoger beroep instelt tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg.
Het openbaar ministerie fungeert hic et nunc als partij en meer precies als appellant.
4.
Het hof heeft de partijen in hun middelen gehoord op de terechtzitting van 16 mei 2019,
waarna het hof de zaak in voortzetting heeft gesteld op de terechtzitting van 17 oktober 2019 teneinde
de partijen toe te laten nader standpunt in te nemen met betrekking tot een aantal (ambtshalve) door
het hof gestelde vragen.

2020/1

45

Op deze terechtzitting heeft S.K. verklaard akkoord te gaan met haar adoptie door M.C. en K.C.
Het hof heeft aansluitend de partijen gehoord op de terechtzitting van 17 oktober 2019.
M.C. en K.C. waren daarbij ook in persoon aanwezig.
Teneinde M.C. en K.C. toe te laten hun stukken neer te leggen, heeft het hof de zaak op de
terechtzitting van 17 oktober 2019 voor sluiting van het debat vastgesteld op de terechtzitting van 24
oktober 2019.
Op die laatste terechtzitting heeft het hof met toepassing van artikel 769 Ger.W. het debat gesloten
en de zaak in beraad genomen.
Het hof heeft het dossier van de rechtspleging en de overgelegde stukken ingezien.
Het hof aanziet de conclusie van het openbaar ministerie van 14 juni 2019 en de conclusie van M.C. en
K.C. van 16 juli 2019 als alomvattende syntheseconclusies in de zin van artikel 748bis Ger.W., om ze
aldus (met alle bijhorende stukken), in het debat te houden.
III.

Beoordeling

A.

Ontvankelijkheid

1.

Het hoger beroep van het openbaar ministerie is tijdig en regelmatig ingesteld.

Van het beroepen vonnis van 16 januari 2018 is op 19 januari 2018 bij gerechtsbrief kennisgegeven
aan het openbaar ministerie.
Bij verzoekschrift van 8 februari 2018 en derhalve binnen een maand te rekenen vanaf de kennisgeving
van het vonnis bij gerechtsbrief is hoger beroep ingesteld (art. 1231-54 Ger.W.).
Het hoger beroep is ontvankelijk.
2.
Het bij conclusie regelmatig ingestelde voorwaardelijke incidenteel hoger beroep is eveneens
ontvankelijk (art. 1054 Ger.W.).
3.

Partijen voeren daarover overigens geen betwisting.

B.

Ten gronde

a)

Verzoek tot adoptie

1.

S.K. is op

2003 geboren te

(Marokko) als dochter van K.K. en B.C.

Ingevolge een op 17 juli 2003 door K.K. en B.C. bij het openbaar ministerie bij de rechtbank van eerste
aanleg te
(Marokko) ingediend verzoekschrift tot verlatenverklaring van S.K. spreekt de rechtbank
van eerste aanleg te
op 18 september 2003 de verlatenverklaring van S.K. uit (met toepassing van
de artt. 1, 2, 4 en 6 van de Dahir Chérifien n° 1-02-173 van 13 juni 2002).
Ingevolge een op 25 november 2003 door K.C. bij de rechtbank van eerste aanleg te Tanger ingediend
verzoekschrift beveelt deze rechtbank bij vonnis van 10 december 2003 de kafala van S.K. aan K.C.
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2.
Op 14 januari 2004 wordt een proces-verbaal tot uitvoering van de kafala opgemaakt. Blijkens
dit proces-verbaal zijn voor de procureur des konings bij de rechtbank van eerste aanleg te
verschenen: A.B. (een vertegenwoordiger van de lokale autoriteit), K.C. en B.C. in eigen naam en met
volmacht van K.K.
3.
Op 28 januari 2004 verleent de rechtbank van eerste aanleg te
toelating aan K.C. om met
S.K. het Marokkaanse grondgebied te verlaten met afgifte van een reispas op naam van S.K.
4.
Op 22 september 2004 laat K.C. voor notaris
van S.K. opmaken.

(met standplaats te Brussel) een adoptie-akte

5.
S.K. komt op 13 december 2004 naar België met een nationaal (Marokkaans) paspoort dat
geldig is van 18 maart 2004 tot en met 17 maart 2009 en is voorzien van een visum met het oog op
adoptie geldig van 19 november 2004 tot en met 4 maart 2005.
6.
Bij vonnis van 20 september 2005 verklaart de rechtbank van eerste aanleg te Brussel het door
K.C. op 9 mei 2005 neergelegd verzoekschrift tot homologatie van de adoptie-akte opgesteld door
notaris
nietig na te hebben vastgesteld dat K.C. woont in
. De rechtbank van eerste aanleg te
Brussel overweegt (derhalve) niet territoriaal bevoegd te zijn.
7.
Op 25 april 2006 dient K.C. ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde een
nieuw verzoekschrift in tot homologatie van de door notaris
opgestelde adoptie-akte van 22
september 2004. Deze zaak
Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting van 17 september 2013 gaat de rechtbank evenwel
over tot het 'klasseren' van de zaak. Een (eind)uitspraak in deze zaak komt (klaarblijkelijk) niet tussen.
8.
Op 4 december 2015 leggen M.C. en K.C. met toepassing van artikel 1231-3 Ger.W. een
verzoekschrift neer ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling
Dendermonde. Daarin verzoeken zij de gewone adoptie uit te spreken van S.K. Zij vragen in dit
verzoekschrift tevens dat de naam van de geadopteerde zou worden gewijzigd.
9.
Na een eerste schriftelijk negatief advies van het openbaar ministerie van 31 mei 2016 wordt
de zaak op de zitting van 2 juni 2016 naar de bijzondere rol verzonden. Nadat de zaak opnieuw op
zitting wordt gebracht brengt het openbaar ministerie op 4 oktober 2017 een (tweede) schriftelijk
negatief advies uit waarna de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde,
op 16 januari 2018 de gewone adoptie uitspreekt.
10.
Voor het eerst in hoger beroep voert het openbaar ministerie aan dat het beroepen vonnis is
uitgesproken door de 40ste kamer van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling
Dendermonde, familie- en jeugdrechtbank, zitting houdende in jeugdzaken, en zodoende door een
onbevoegde rechtbank.
Volgens het openbaar ministerie schendt het vonnis de artikelen 572bis en 1231-41 Ger.W. vermits
een adoptie alleen kan worden uitgesproken door de familierechtbank en het niet mogelijk is daarover
uitspraak te doen in jeugdzaken.
11.
Uit het bijzonder reglement van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (BS 22
augustus 2014) blijkt dat de 40ste kamer kennis neemt van familie- en jeugdzaken.
Het beroepen vonnis is uitgesproken door de 40ste kamer van de rechtbank van eerste aanleg OostVlaanderen, afdeling Dendermonde, familie- en jeugdrechtbank.
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De (bijkomende) vermelding dat het gaat om de familie- en jeugdrechtbank, 'zitting houdende in
jeugdzaken', doet geen afbreuk aan het feit dat het beroepen vonnis wel degelijk door een daartoe
bevoegde familie- en jeugdrechter is uitgesproken.
Het hof merkt op dat het openbaar ministerie de onbevoegdheid van de eerste rechter en meer precies
de 40ste kamer van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, in zijn
advies niet heeft opgeworpen.
De grief kan niet worden aangenomen.
12.
Het openbaar ministerie voert (aansluitend) terecht aan dat thans enkel het door M.C. en K.C.
op 4 december 2015 ingediende verzoekschrift tot uitspraak van de adoptie dient te worden
beoordeeld en dat dit verzoek niet meer wordt gesteund op de op 22 september 2004 door notaris
opgestelde adoptie-akte.
M.C. en K.C. erkennen dit laatste overigens ook uitdrukkelijk.
13.
Daar waar het verzoek tot uitspraak van de adoptie voor de eerste rechter is ingediend op 4
december 2015, moet de internationale bevoegdheid van de Belgische rechter worden beoordeeld op
grond van artikel 66 WIPR. Deze wetsbepaling is, evenals de overige wetsbepalingen uit afdeling 2 van
hoofdstuk V van dit wetboek, ingevolge artikel 140, tweede lid, WIPR in werking getreden op dezelfde
datum als de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie (BS 16 mei 2003), hetzij op 1
september 2005.
De rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, dient zijn internationale bevoegdheid overigens
ambtshalve te onderzoeken (art. 12 WIPR).
Krachtens artikel 66, eerste lid, WIPR zijn, in afwijking van de algemene bepalingen van deze wet, de
Belgische rechters slechts bevoegd om een adoptie uit te spreken indien de adoptant, een van de
adoptanten of de geadopteerde bij de instelling van de vordering Belg is of zijn gewone verblijfplaats
in België heeft.
Gelet op de Belgische nationaliteit (en de gewone verblijfplaats in België) van M.C. en K.C. is de
Belgische rechter ingevolge artikel 66 WIPR internationaal bevoegd om uitspraak te doen over het op
4 december 2015 ingediende verzoekschrift tot uitspraak van de adoptie uitgaande van zowel
M.C. als van K.C.
Niemand blijkt dit overigens te betwisten.
a.1)

Verzoek tot adoptie van K.C.

14.
In zoverre het verzoek tot adoptie van 4 december 2015 uitgaat van K.C. is er sprake van een
(verzoek tot) interlandelijke adoptie in de zin van artikel 360-2 BW. Van een adoptie die de
interlandelijke overbrenging van een kind veronderstelt, is immers (onder meer) sprake wanneer het
kind vanuit de Staat van herkomst naar België werd, wordt of moet worden overgebracht, hetzij na
zijn adoptie in deze Staat door een persoon of door personen met gewone verblijfplaats in België,
hetzij met het oog op een dergelijke adoptie in België of in deze Staat.
Daar waar S.K. op 13 december 2004 naar België komt met een nationaal (Marokkaans) paspoort dat
geldig is van 18 maart 2004 tot en met 17 maart 2009 en is voorzien van een visum met het oog op
adoptie geldig van 19 november 2004 tot en met 4 maart 2005, betreft het een adoptie van een kind
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dat vanuit de staat van herkomst naar België werd overgebracht met het oog op een adoptie in België.
Het gaat in zoverre om een interlandelijke adoptie.
De andersluidende verwijzing in het inleidende verzoekschrift naar artikel 1231-3 Ger.W. dat een
binnenlandse adoptie betreft, staat daaraan niet in de weg. Het gegeven dat er meerdere jaren
verstrijken vooraleer K.C. (opnieuw en ditmaal samen met M.C.) een verzoekschrift tot adoptie indient,
doet daaraan evenmin af (vgl. Jeugdrb. Charleroi 5 november 2013, Rev. trim. dr. fam. 2014, 572).
15.
Overeenkomstig artikel 67 WIPR wordt de totstandkoming van de adoptie beheerst door het
recht van de Staat waarvan de adoptant of beide adoptanten op dat ogenblik de nationaliteit hebben.
Toepassing van deze wetsbepaling leidt in casu tot het Belgische recht.
Artikel 68, eerste lid, WIPR bepaalt voorts dat, onverminderd de toepassing van artikel 358 van het
Burgerlijk Wetboek, de toestemming van de geadopteerde en van zijn ouders of wettelijke
vertegenwoordigers, evenals de wijze waarop zij wordt uitgedrukt, beheerst worden door het recht
van de Staat op wiens grondgebied de geadopteerde zijn gewone verblijfplaats heeft onmiddellijk
voorafgaand aan de overbrenging ter adoptie of, bij afwezigheid van zo een overbrenging, ten tijde
van de adoptie.
Krachtens het tweede lid van artikel 68 WIPR - zoals van toepassing tot aan de inwerkingtreding op 3
augustus 2017 van de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering
en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het
notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie (BS 24 juli 2017) - beheerst het Belgische
recht evenwel de toestemming van de geadopteerde indien het recht dat krachtens het eerste lid van
toepassing is, niet voorziet in de noodzaak van een dergelijke toestemming of de instelling van de
adoptie niet kent. De Wet van 6 juli 2017 heeft deze wetsbepaling gewijzigd in die zin dat thans wordt
gerefereerd aan de in het eerste lid (van art. 68 WIPR) bedoelde toestemming (zonder meer) zodat
deze verwijzing niet meer beperkt is tot de toestemming van de geadopteerde alleen.
In zoverre conform artikel 68, eerste lid, WIPR, wat de toestemming betreft, toepassing zou moeten
worden gemaakt van zowel het Marokkaanse recht als het recht van de Staat op wiens grondgebied
de geadopteerde zijn/haar gewone verblijfplaats heeft onmiddellijk voorafgaand aan de overbrenging
tot adoptie, is evenwel ingevolge het tweede lid van artikel 68 WIPR (hoe dan ook) het Belgische recht
van toepassing op de toestemming nu het Marokkaanse recht de instelling van de adoptie niet kent.
16.
Artikel 24sexies van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie zoals ingevoegd
bij artikel 15 van de wet van 6 december 2005 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de
adoptie (BS 16 december 2005) (met inwerkingtreding op 26 december 2005) bepaalt dat, ingeval het
recht dat van toepassing is in de Staat van herkomst van het kind noch de adoptie kent noch de
plaatsing met het oog op adoptie, de bepalingen van het vroegere recht inzake de toelaatbaarheid en
de grondvoorwaarden van de adoptie van toepassing zijn indien het kind door de bevoegde autoriteit
van de Staat van herkomst van het kind aan de adoptant of de adoptanten is toevertrouwd vóór 1
september 2005.
Dit laatste is in casu het geval nu niet wordt betwist dat (1) het Marokkaanse recht, met name het
recht van de Staat van herkomst van het kind, de instelling van de adoptie niet kent, (2) het vonnis van
de rechtbank van eerste aanleg te
van 10 december 2003 de kafala heeft bevolen van S.K. aan K.C.,
(3) deze kafala werd uitgevoerd bij proces-verbaal van 14 januari 2004 en (4) de rechtbank van eerste
aanleg te Tanger (bovendien) op 28 januari 2004 aan K.C. toelating heeft verleend om met S.K. het
Marokkaanse grondgebied te verlaten met afgifte van een reispas op naam van S.K.
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Daarbij dient te worden onderstreept dat de voorwaarde dat het kind vóór 1 september 2005 is
toevertrouwd aan de adoptant, enkel vervuld is aan de zijde van K.C. doch niet aan de zijde van M.C.
aan wie S.K. niet in kafala werd toevertrouwd.
Nu het Marokkaanse recht de instelling van de adoptie niet kent en S.K. (ingevolge de tussengekomen
kafala) vóór 1 september 2005 aan K.C. werd toevertrouwd, zijn derhalve, in lijn met artikel 24sexies
van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, de bepalingen van het vroegere recht
inzake de toelaatbaarheid en de grondvoorwaarden van de adoptie van toepassing (althans in zoverre
het de adoptie door K.C. betreft).
17.
Krachtens het artikel 344, § 1 (oud) BW worden, wanneer de geadopteerde een kind is van
minder dan vijftien jaar oud, de toelaatbaarheid en de inhoudelijke voorwaarden van de adoptieve
afstamming tussen vreemdelingen of Belgen en vreemdelingen beheerst door het persoonlijk statuut
van de adoptant (vgl. G. Van Hecke en K. Lenaerts, Internationaal privaatrecht, APR 1989, 251, nr. 536).
Dit is in casu het Belgische recht.
Tot de inhoudelijke voorwaarden behoren ook de toestemming van de adoptant, de geadopteerde en
eventuele derden (vgl. G. Van Hecke en K. Lenaerts, Internationaal privaatrecht, APR 1989, 249, nr.
534; vgl. ook J. Erauw, Beginselen van Internationaal Privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1985, 193).
Artikel 348, § 3 (oud) BW bepaalt dat, indien een minderjarige geadopteerde de leeftijd van 15 jaar
heeft bereikt, ook zijn persoonlijke toestemming vereist is.
Uit het arrest van het Hof van Cassatie van 22 februari 1979 (Arr. Cass. 1978-79, 754) volgt dat,
wanneer een minderjarige geadopteerde de leeftijd van vijftien jaar niet heeft bereikt op het ogenblik
van de sluiting van het debat, maar die leeftijd heeft bereikt op de dag van de uitspraak, zijn
instemming is vereist en de afwezigheid van instemming wordt gesanctioneerd met de nietigheid van
de adoptie.
Daar waar S.K. op het ogenblik van de uitspraak van het beroepen vonnis van 19 januari 2018 nog niet
de leeftijd van vijftien jaar had bereikt, is voormelde wetsbepaling, in zoverre het vonnis de
toestemming van S.K. met de adoptie door K.C. niet vaststelt, niet miskend. Ingevolge artikel 1399
Ger.W. schorsen evenwel verzet en hoger beroep de tenuitvoerlegging van de eindvonnissen inzake
de staat van personen en kan de voorlopige tenuitvoerlegging van de vonnissen inzake de staat van
personen niet worden toegestaan.
In zoverre S.K. na het instellen van het hoger beroep door het openbaar ministerie de leeftijd van
vijftien jaar heeft bereikt, kan de adoptie niet worden uitgesproken zonder dat vaststaat dat S.K. daarin
heeft toegestemd.
Ter terechtzitting van 16 mei 2019 verklaarde S.K. in te stemmen met de adoptie door K.C. zodat aan
deze (toestemmings)voorwaarde is voldaan.
18.
Voorts moeten, krachtens artikel 348, § 1, eerste lid (oud) BW, wanneer de afstamming van
een minderjarig kind of van een onbekwaamverklaarde ten aanzien van zijn vader en van zijn moeder
vaststaat, beiden in de adoptie toestemmen. Indien echter een van hen overleden is, zich in de
onmogelijkheid bevindt zijn wil te kennen te geven, afwezig verklaard is of geen bekend verblijf heeft,
is de toestemming van de andere ouder voldoende.
Uit geen enkel stuk blijkt dat de vader en moeder van S.K. - met name K.K. en B.C. - hebben toegestemd
in de adoptie. Het gegeven dat zij toestemming gaven tot verlatenverklaring van S.K., waartoe de
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rechtbank van eerste aanleg te
op 18 september 2003 heeft besloten, behelst geen toestemming
in de adoptie. Daaraan verandert niet het gegeven dat de Marokkaanse autoriteiten een paspoort
hebben afgegeven voorzien van een visum met het oog op adoptie.
Een dergelijke toestemming is immers niet te aanzien als een toestemming in de adoptie (vgl. Gent 13
maart 2013, NjW 2014, 225, noot S. Berté).
19.
Hetgeen voorafgaat brengt met zich mee dat de voorwaarden voor de totstandkoming van de
adoptie aan de zijde van K.C. niet zijn vervuld nu niet blijkt dat de vader en moeder van S.K. - met name
K.K. en B.C. - hebben toegestemd in de adoptie. De (gewone) adoptie van S.K. door K.C. kan niet
worden uitgesproken.
Het hof voegt daaraan toe dat, in de mate waarin de Marokkaanse beslissing van 10 december 2003
om S.K. in kafala toe te vertrouwen aan K.C. voor erkenning in aanmerking kan komen, geen schending
van artikel 8 EVRM voorligt door niet in de omzetting van de kafala in een adoptie te voorzien (vgl.
EHRM 16 december 2014, nr. 5226E/10, Chbihi Loudoudi e.a. t België, RW 2015-16, 1434 (weergave T.
Kruger); zie en vgl. ook EHRM 4 oktober 2012, nr. 43631/09, Harroudj t Frankrijk, www.echr.coe.int;
Brussel 16 februari 2010, Rev.trim.dr.fam. 2011, 147; Brussel 19 mei 2010, Rev.trim.dr.fam. 2012, 384;
Y. El Kaddouri en J. Verhellen, "De kafala in de Belgische rechtsorde. Opent het
Kinderbeschermingsverdrag nieuwe perspectieven?" (noot onder Cass. 14 september 2015), TJK 2016,
343 e.v.). De omzetting van een kafala in een adoptie zou overigens ook leiden tot zogenaamde
hinkende rechtsverhoudingen nu de adoptie (met alle gevolge van dien, zo onder meer op het vlak van
de afstamming) geen rechtsgevolgen (als adoptie) zou kunnen sorteren in Marokko vermits het
Marokkaanse recht de instelling van de adoptie niet kent (vgl. Y. El Kaddouri en J. Verhellen, "De kafala
in de Belgische rechtsorde. Opent het Kinderbeschermingsverdrag nieuwe perspectieven?" (noot
onder Cass. 14 september 2015), TJK 2016, 347).
a.2)

Verzoek tot adoptie van M.C.

20.
Daar waar het verzoek tot adoptie uitgaat van M.C., betreft het geen adoptie die de
interlandelijke overbrenging van een kind veronderstelt doch gaat het om een verzoek tot
binnenlandse adoptie, met name van een minderjarige die (op het ogenblik van het verzoek tot adoptie
door M.C.) reeds in België verblijft/verbleef. Op het ogenblik waarop S.K. naar België werd
overgebracht met het oog op adoptie, was M.C. immers niet in beeld. De overbrenging van S.K. naar
België gebeurde immers niet met het oog op een adoptie door M.C.
Partijen betwisten dit overigens niet.
Dit brengt met zich mee dat de grondvoorwaarden, leeftijdsvoorwaarden, geschiktheidsvoorwaarden
en toestemmingsvoorwaarden overeenkomstig de actuele (Belgische) adoptiewetgeving moeten zijn
vervuld. Het verzoek tot adoptie uitgaande van M.C. (en door hem pas voor het eerst geformuleerd bij
verzoekschrift van 4 december 2015), dient derhalve (enkel) te worden beoordeeld op grond van de
actuele adoptiewetgeving met uitsluiting van de overgangsbepalingen van de wet van 24 april 2003
tot hervorming van de adoptie zo ook met uitsluiting van artikel 24sexies van deze wet.
21.
Artikel 357 BW bepaalt dat, ongeacht het recht dat van toepassing is, de voorwaarden voor de
adoptie gesteld in artikel 344-1 BW steeds vervuld moeten zijn en de adoptant of de adoptanten
bekwaam en geschikt moeten zijn om te adopteren.
Overeenkomstig artikel 344-1 BW moeten adopties steeds gegrond zijn op wettige redenen en ingeval
zij betrekking hebben op een kind kunnen zij slechts plaatsvinden in het hoger belang van dat kind en
met eerbied voor de fundamentele rechten die het op grond van het internationaal recht toekomen.
2020/1

51

Er blijkt in alle geval dat M.C. (1) voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 345 BW
vermits hij meer dan vijfentwintig jaar oud is en meer dan vijftien jaar ouder is dan de S.K., (2) voldoet
aan de geschiktheidsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 346-1 BW en (3) de voorbereiding voor
adoptie zoals bedoeld in artikel 346-2 heeft gevolgd.
Een maatschappelijk onderzoek is hierbij niet vereist nu niet wordt betwist dat M.C. een kind wenst te
adopteren met wie hij reeds het dagelijkse leven deelt (vgl. art. 346-2, sub 2° BW).
Daargelaten of aan de voorwaarde van artikel 344-1BW is voldaan, blijkt evenwel niet voldaan te zijn
aan alle noodzakelijke toestemmingsvoorwaarden voor de adoptie.
Weliswaar bepaalt artikel 348-1 BW dat eenieder die op het tijdstip van de uitspraak van het vonnis
van adoptie, de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, in zijn adoptie moet toestemmen of daarin
hebben toegestemd.
Die regel acht de wetgever van dermate fundamenteel belang dat zij overigens óók bij voorrang en
meer precies als voorrangsregel toepassing dient te krijgen in het internationaal privaatrecht. Artikel
358 BW bepaalt immers dat artikel 348-1 BW van toepassing is, ongeacht het recht dat van toepassing
is op de toestemming van de geadopteerde. Dit brengt met zich mee dat krachtens het Belgische
internationaal privaatrecht, ongeacht het op de toestemming van de geadopteerde toepasselijke
recht, de geadopteerde die de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt in België niet kan worden
geadopteerd zonder zelf zijn/haar toestemming te verlenen. De samenhang van de artikelen 348-1 en
358 BW heeft zodoende tot gevolg dat de in het Belgische recht bestaande vereiste dat een adoptie
van een twaalfjarige in België slechts tot stand kan komen mits de geadopteerde toestemming
verleent, een voorrangsregel wordt/is in de zin van artikel 20 WIPR.
Daar waar op het ogenblik van het indienen van het verzoek tot adoptie op 4 december 2015 S.K.
twaalf jaar was doch uit geen enkel stuk bleek dat zij toestemming heeft/had gegeven tot haar adoptie
door M.C., verklaart zij (evenwel) op de terechtzitting van 16 mei 2019 wél uitdrukkelijk akkoord te
gaan met de adoptie door (onder meer) M.C. (zie proces-verbaal van de terechtzitting van 16 mei
2019). De toestemmingsvoorwaarde aan de zijde van S.K. blijkt derhalve te zijn vervuld.
22.
Evenwel bepaalt artikel 348-3 BW voorts dat, wanneer de afstamming van een kind ten aanzien
van zijn moeder en van zijn vader vaststaat, beiden in de adoptie moeten toestemmen. Indien echter
een van hen vermoedelijk afwezig is, geen gekende verblijfplaats heeft, in de onmogelijkheid verkeert
om zijn wil te kennen te geven of wilsonbekwaam is, is de toestemming van de andere voldoende.
Uit geen enkel stuk blijkt dat de vader en moeder van S.K. - met name K.K. en B.C. - hebben toegestemd
in de adoptie. Het gegeven dat zij toestemming gaven tot verlatenverklaring van S.K., waartoe de
rechtbank van eerste aanleg te
op 18 september 2003 heeft besloten, behelst geen toestemming
in de adoptie. Daaraan verandert niet het gegeven dat de Marokkaanse autoriteiten een paspoort
hebben afgegeven voorzien van een visum met het oog op adoptie.
Een dergelijke toestemming is niet te aanzien als een toestemming in de adoptie (vgl. Gent 13 maart
2013, NjW 2014, 225, noot S. Berté) ook al omdat daarmee niet nader wordt bepaald of toestemming
wordt gegeven voor een gewone adoptie of voor een volle adoptie (vgl. art. 348-8, tweede lid, BW).
Voor zoveel als nodig merkt het hof op dat het nieuwe 348-5/1 BW (zoals ingevoegd bij Wet van 6 juli
2017), in casu niet kan spelen al was het maar omdat geen van de betrokken personen noch het
openbaar ministerie om de aanstelling van een voogd ad hoc heeft verzocht en de adoptie, in zoverre
zij wordt gevraagd door M.C., niet als een interlandelijke doch wél als een binnenlandse adoptie dient
te worden aangezien. Artikel 348-5/1 BW verwijst immers naar een adoptie zoals bedoeld in artikel
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361-5 BW, hetgeen een (vorm van) interlandelijke adoptie behelst. Aan deze wetsbepaling ligt
overigens ook ten grondslag dat in de toestemming door een voogd ad hoc (moet) word(t)(en) voorzien
precies omdat de ouders van een kind uit een land dat de instelling van de adoptie niet kent (zoals
Marokko), geen toestemming tot de adoptie zelf kunnen geven.
23.
In die optiek zijn de voorwaarden voor de totstandkoming van de adoptie aan de zijde van M.C.
niet vervuld. De (gewone) adoptie van S.K. door M.C. kan niet worden uitgesproken.
b)

Tussenbesluit

Het hoger beroep van het openbaar ministerie is in zoverre gegrond.
Het beroepen vonnis dient te worden hervormd in zoverre het de gewone adoptie van S.K. door M.C.
en K.C. uitspreekt.
c)

Verzoek tot erkenning van het Marokkaanse vonnis van 10 december 2003

1.
M.C. en K.C. vorderen in hun syntheseconclusie in ondergeschikte orde de gerechtelijke
erkenning van de Marokkaanse beslissing van 10 december 2013 waarbij de kafala aan K.C. wordt
toegekend.
Ze vorderen da
in de registers van de burgerlijke stand.

zou worden opgelegd deze beslissing over te schrijven

2.
Deze vordering werd door hen eveneens in ondergeschikte orde ingesteld voor de eerste
rechter.
3.
De rechterlijke beslissing waarvan M.C. en K.C. de erkenning vorderen is het vonnis van 10
december 2003 uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Tanger. In dit vonnis gaat deze
rechtbank in op het door K.C. op 25 november 2003 ingediende verzoek tot kafala en beveelt de
rechtbank de kafala van S.K. aan K.C.
Daar waar M.C. niet betrokken was bij deze beslissing, aanvaardt het hof dat hij (minstens) een
persoonlijk belang heeft bij de erkenning van deze beslissing in zoverre zowel S.K. als K.C. met wie hij
het dagelijkse leven deelt, wel bij deze beslissing zijn betrokken.
4.
Het hof merkt vooreerst op dat het verzoek tot erkenning van het vonnis van 10 december
2013 niet wordt beheerst door het Haagse Kinderbeschermingsverdrag van 19 oktober 1996.
Ingevolge artikel 53.2 is dat verdrag slechts van toepassing op de erkenning en de tenuitvoerlegging
van maatregelen die zijn genomen nadat het in werking is getreden in de betrekkingen tussen de Staat
waar de maatregelen zijn genomen en de aangezochte staat.
Het verdrag is voor ons land in werking getreden op 1 september 2014 en voor Marokko op 1 december
2002 zodat dient te worden teruggevallen op de bepalingen van het Belgische internationaal
privaatrecht (vgl. verklarend rapport van Paul Lagarde bij het Verdrag van Den Haag van 19 oktober
1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de
samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming
van kinderen, 602, nr. 178- www.hcch.net).
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5.
Overeenkomstig artikel 126, § 2, eerste lid, WIPR zijn de artikelen betreffende de uitwerking
van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten van toepassing op de beslissingen en
akten die na de inwerkingtreding van deze wet tot stand zijn gekomen.
Het tweede lid van voormeld wetsartikel bepaalt evenwel dat een beslissing of akte die voor de
inwerkingtreding van deze wet tot stand is gekomen, gevolgen kan hebben in België indien zij aan de
voorwaarden van deze wet voldoet.
Artikel 126, § 2, tweede lid, WIPR voorziet aldus in een begunstigingsregel voor buitenlandse
rechterlijke beslissingen of vreemde authentieke akten die dateren van vóór 1 oktober 2004. In zoverre
deze beslissingen of akten voldoen aan de voorwaarden van het WIPR, krijgen zij uitwerking in België.
Deze regel laat toe om vroegere strengere erkennings- of tenuitvoerleggingsregels terzijde te schuiven
(vgl. B. Volders, "Artikel 126. Internationale bevoegdheid en uitwerking van buitenlandse rechterlijke
beslissingen en authentieke akten" in J. Erauw en M. Fallon e.a. (eds.), Het Wetboek Internationaal
Privaatrecht Becommentarieerd. Le code de droit international privé commenté, Brussel, Bruylant,
Antwerpen, Intersentia, 2006, 673).
Het voorgaande betekent dat, in zoverre aan de voorwaarden voor de erkenning van vreemde
rechterlijke beslissingen uit het WIPR is voldaan, het vonnis van 10 december 2003 van de rechtbank
van eerste aanleg te
(Marokko) wel kan worden erkend.
6.
Overeenkomstig artikel 23, § 1, WIPR is de familierechtbank bevoegd om kennis te nemen van
vorderingen tot erkenning of uitvoerbaarverklaring van een buitenlandse rechterlijke beslissing
wanneer zij een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 572bis Ger.W. betreffen. In casu is deze
familiekamer van dit hof bevoegd om uitspraak te doen over de gevorderde erkenning van het vonnis
van 10 december 2003.
7.
Verder stelt het hof vast dat ook aan de voorwaarden van artikel 24, § 1 WIPR is voldaan en
met name dat een uitgifte van de beslissing die volgens het recht van de Staat waar zij is gewezen
voldoet aan de voorwaarden nodig voor de echtheid ervan werd voorgelegd en enig document op
grond waarvan kan worden vastgesteld dat de beslissing volgens het recht van de Staat waar zij is
gewezen, uitvoerbaar is en betekend of ter kennis gebracht is. Dit laatste kan zonder meer blijken uit
het proces-verbaal van uitvoering van de kafala van 14 januari 2014.
Daar waar ingevolge artikel 22, § 1, tweede lid, WIPR een buitenlandse rechterlijke beslissing in België
geheel of gedeeltelijk wordt erkend zonder dat hiervoor de procedure van artikel 23 moet worden
gevolgd en aldus is voorzien in een zogenaamde erkenning 'de plano' die onder gelding van het
vroegere recht slechts bestond voor vreemde vonnissen inzake staat en bekwaamheid (vgl. G. Van
Hecke en K. Lenaerts, Internationaal privaatrecht, APR 1989, 87, nr. 144), kan tot erkenning van het
vonnis van 10 december 2003 worden besloten nu géén blijk wordt gegeven van het bestaan van een
weigeringsgrond in de zin van artikel 25 WIPR.
Geen van de partijen betwist overigens dat de voorwaarden om tot erkenning van de beslissing van 10
december 2003 over te gaan, zijn vervuld.
8.
Het verzoek tot erkenning van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg
van 10 december 2003 is gegrond (vgl. Antwerpen 25 mei 2016, Tijdschrift@ipr.be 20178, 17;
Antwerpen 16 mei 2017, Tijdschrift@ipr.be 2017, 15). De beslissing moet worden ingeschreven in de
registers van de burgerlijke stand.
Dit laatste geldt (overigens) nog des te méér nu het (in deze zaak temporeel weliswaar nog niet
toepasselijke Kinderbeschermingsverdrag) weldegelijk voorziet in een mogelijke doorwerking in de
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verdragssluitende Staten van een kafala en derhalve ook in rechtssystemen die de kafala als instituut
niet kennen. Enige assimilatie met een rechtsfiguur uit de eigen rechtsorde is daarbij niet aan de orde
(vgl. zie ook Y. El Kaddouri en J. Verhellen, "De kafala in de Belgische rechtsorde. Opent het
Kinderbeschermingsverdrag nieuwe perspectieven?" (noot onder Cass. 14 september 2015), TJK 2016,
350).
Het is in het belang van zowel S.K. als van K.C. dat de in Marokko bij vonnis van 10 december 2003 tot
stand gekomen kafala ook in België als kafala kan doorwerken. Enig bezwaar/weigeringsgrond tegen
een dergelijke doorwerking in onze rechtsorde ontwaart het hof niet.
Het hof gaat zodoende in lijn met het (voorwaardelijke incidenteel) hoger beroep in op het in
ondergeschikte orde geformuleerde verzoek tot erkenning van de Marokkaanse beslissing van 10
december 2003 waarbij S.K. in kafala werd toevertrouwd aan K.C.
IV.

Gedingkosten

1.

In deze zaak zijn beiden partijen deels in het gelijk gesteld.

2.
In die optiek oordeelt het hof de gedingkosten ten laste te kunnen laten van de partij die ze
heeft gemaakt zodat het geen zin heeft deze te begroten.
Het is daarbij te verstaan dat geen enkele partij aanspraak kan maken op een
rechtsplegingsvergoeding.
OP DEZE GRONDEN,
HET HOF,
RECHT DOENDE OP TEGENSPRAAK,
met inachtneming van (de artt. 2 e.v. en inz.) artikel 24 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken,
verklaart het hoger beroep en het voorwaardelijk incidenteel hoger beroep ontvankelijk en gegrond in
volgende mate,
hervormt het beroepen vonnis van 16 januari 2018 van de 40ste familiekamer van de rechtbank van
eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, in zoverre het de gewone adoptie uitspreekt
van S.K. door M.C. en K.C.,
verklaart voorts de (in ondergeschikte orde ingestelde) vordering tot erkenning van het vonnis van de
rechtbank van eerste aanleg te
van 10 december 2003 ontvankelijk en gegrond,
zegt voor recht dat het vonnis van 10 december 2003 gewezen door de rechtbank van eerste aanleg
te
(Marokko) houdende de toekenning van de ten lasteneming (kafala) door K.C. van het
minderjarige kind S.K., geboren op
2003 te
(Marokko), van Marokkaanse nationaliteit en
wonende te
, wordt erkend in de Belgische rechtsorde,
zegt voor recht dat onderhavige beslissing moet worden overgeschreven in de registers van de
,
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wijst het meer- of anders gevorderde af als ongegrond,
laat de niet nader te begroten gedingkosten voor deze aanleg ten laste van de partij die ze heeft
gemaakt.
Aldus gewezen door de elfde kamer van het hof van beroep te Gent, recht doende in burgerlijke zaken
als familiekamer, samengesteld uit:
mevrouw V. De Clercq
raadsheer - wnd. voorzitter,
de heer S. Mosselmans
raadsheer,
de heer M. Traest
raadsheer
en uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien november tweeduizend negentien,
bijgestaan door mevrouw G. Huysman
griffier.
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