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Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen), vonnis van 5 maart 2021 
 

Nationaliteit – Onmogelijkheid om een geboorteakte te verschaffen – Artikel 5, 
§ 3 WBN – Verzoek tot homologatie van akte van bekendheid – Artikel 5, § 4 
WBN – Beëdigde verklaring 

 

Nationalité – Impossibilité de se procurer un acte de naissance – Article 5, § 3 
CNB – Requête en homologation d’un acte de notoriété – Article 5, § 4 CNB – 
Déclaration sous serment 

 
 
Gezien de akte van bekendheid, opgesteld door de vrederechter van het kanton Boom op 10 juni 2020, 
voor en namens: 
 
[...], geboren te [...] (Somalië) op [...] 1983, van Somalische nationaliteit, wonende te [...] Boom, [...] 
met rijksregisternummer [...], 
 
thans keuze van woonst doende ten kantore van zijn raadsman meester C. Ponsaerts, te 1030 Brussel, 
Adolphe Lacomblélaan 59-61 b5. 
 
Gezien het schriftelijk advies van mevrouw H. De Vrij, substituut-procureur des Konings dd. 3 
september 2020. 
 
Gezien de schriftelijke repliek van meester C. Ponsaerts, advocaat, kantoor houdende te 1030 Brussel, 
Adolphe Lacomblélaan 59-61 b5, voor en namens verzoekende partij, dd. 31 januari 2021. 
 
 
1. Procedure 
 
De rechtbank heeft onder meer kennisgenomen van: 
 
- de akte van bekendheid, opgesteld door de vrederechter van het kanton Boom op 10 juni 

2020, 
- het schriftelijk advies van het openbaar ministerie dd. 3 september 2020, 
- de schriftelijke repliek namens verzoeker dd. 31 januari 2021, 
- de stukken. 
 
Verzoeker en zijn raadsman werden laatst gehoord in raadkamer op 5 februari 2021. 
 
Mevrouw E. De Bruyn, parketjuriste, heeft verwezen naar het schriftelijk negatief advies. Er volgde een 
repliek. 
 
2. Verzoek 
 
Verzoeker beoogde, conform artikel 5, § 3 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, aanvankelijk 
de homologatie van de akte van bekendheid, opgesteld door de vrederechter van het kanton Boom 
op 10 juni 2020. 
 
Thans vraagt hij om een beëdigde verklaring te mogen afleggen, zoals voorzien in artikel 5, § 4 van het 
Wetboek van de Belgische nationaliteit. 
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3. Beoordeling 
 
3.1 Verzoeker wenst een naturalisatieprocedure in te leiden. 
 
Hij kan geen geboorteakte bekomen en moet geacht worden in de reële onmogelijkheid te verkeren 
om een gelijkwaardig document voor te leggen, afgegeven door de diplomatieke of consulaire 
overheid van zijn geboorteland, nu hij voorhoudt afkomstig te zijn van Somalië, zoals tevens bevestigd 
door de Belgische overheden in een reisdocument voor vreemdelingen, in zijn verblijfstitel en in de 
drie geboorteaktes van zijn kinderen. De twijfels in verband met zijn Somalische afkomst zoals die 
blijken uit een afwijzende beslissing van de CGVS zijn niet meer dan twijfels, gesteund op het feit dat 
verzoeker zelf verklaard heeft de Somalische taal niet te spreken (volgens hem spreekt hij enkel een 
Somalisch dialect) en op vraagtekens bij het feit of hij al dan niet in hechtenis is genomen door milities 
van de Unie van Islamitische Rechtbanken in een bepaalde periode. De rechtbank acht dit onvoldoende 
om aan te nemen dat verzoeker niet afkomstig zou zijn van Somalië zoals hij steeds heeft volgehouden 
en zoals is aangegeven in diverse officiële documenten uitgaande van Belgische overheden. Verzoeker 
valt aldus onder het KB van 17 januari 2013 tot vaststelling van de lijst van landen waar het verkrijgen 
van akten van geboorte onmogelijk is of op zware moeilijkheden botst. 
 
Overeenkomstig artikel 5 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit werd een akte van 
bekendheid opgesteld. 
 
Een akte van bekendheid, opgemaakt in functie van artikel 5 van het Wetboek van de Belgische 
nationaliteit, is een akte verleden voor een openbaar ambtenaar waarin personen verklaren dat 
bepaalde feiten algemeen bekend zijn. De akte heeft tot doel een openbaar geschrift te vervangen dat 
onmogelijk kan voorgelegd worden. 
 
Het betreft een uitzondering op de regel dat alleen akten van de burgerlijke stand het wettelijk en 
onbetwistbaar bewijs inzake de staat van de personen leveren. 
 
In dit geval zijn de getuigen onvoldoende op de hoogte van de feiten waartoe zij als getuige optreden 
en verzoeker erkent dit ook. 
 
Het blijkt voldoende dat hij in de onmogelijkheid verkeert zich een valabele akte van bekendheid te 
verschaffen. 
 
Verzoeker kan wel worden gemachtigd om een beëdigde verklaring af te leggen in de zin van artikel 5, 
§ 4 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit. 
 
Zijn identiteit, geboortedatum en -plaats en afstamming staan voldoende vast. 
 
 
OM DEZE REDENEN 
 
DE RECHTBANK, 
 
Rechtsprekend na behandeling in raadkamer. 
 
Stelt vast dat de wet op het taalgebruik in gerechtszaken is nageleefd. 
 
Gehoord mevrouw E. De Bruyn, parketjuriste, in haar advies in raadkamer op 5 februari 2021. 
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Zegt dat er geen reden is tot homologatie van de akte van bekendheid, opgesteld door de vrederechter 
van het kanton Boom op 10 juni 2020. 
 
Machtigt verzoeker om conform artikel 5, § 4 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit de akte 
van bekendheid te vervangen door een beëdigde verklaring af te leggen voor een ambtenaar van de 
burgerlijke stand in het arrondissement Antwerpen, houdende zijn voornamen, naam, beroep en 
woonplaats, alsmede die van zijn vader en van zijn moeder, zo zij bekend zijn, de plaats en voor zoveel 
mogelijk het tijdstip van zijn geboorte. 
 
Legt de kosten ten laste van verzoeker. 
 
Veroordeelt hem tot betaling van het rolrecht van 165 euro aan de FOD Financiën, na uitnodiging 
hiertoe. 
 
Dit vonnis werd uitgesproken op vijf maart tweeduizend eenentwintig in openbare zitting van de 
Kamer AF2, die samengesteld was uit: 
 
H. Smeyers, rechter, 
A. Rasschaert, griffier.  


