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of identiteit zou zijn, wordt dit niet 

bewezen. De vermeldingen op het uit-

treksel uit een geboorteakte – dat een 

oicieel stuk is – primeren op de loutere 

beweringen van de eerste en de tweede 

geïntimeerden.

5.3. Zelfs mochten de ouders van M.E.M. 

zich in de onmogelijkheid bevinden hun 

wil te kennen te geven of geen gekende 

verblijfplaats hebben of afwezig zijn ver-

klaard, dan nog dient, in het kader van de 

kafala, in elk geval de voogdijrechter van 

het gerechtelijk arrondissement waartoe 

de woonplaats behoort van de persoon, 

die de pleegzorg op zich neemt, zijn toe-

stemming te geven, welke toestemming 

in casu niet voorligt. Als voogdijrechter 

is hij belast met de opvolging en de con-

trole van de situatie van het kind waarop 

de pleegzorg betrekking heet. Er anders 

over oordelen is strijdig met de teleolo-

gie van de kafala, zoals opgenomen in 

het Koninklijk Decreet nr. 1-02-172 van 

13 juni 2002.

Mter. V.D.B.S. kan, als voogd ad hoc, in 

deze omstandigheden evenmin en in 

elk geval niet op rechtsgeldige wijze de 

instemming tot de adoptie verlenen. De 

wettelijke voogd – waarvan niet blijkt 

dat hij werd bevraagd door de voogd ad 

hoc of zijn toestemming zou hebben ge-

geven – kan niet buiten spel gezet wor-

den.

5.4. Wat de door de eerste en de tweede 

geïntimeerde voor de eerste rechter ge-

vraagde volle adoptie betret – welke 

vordering de eerste en de tweede geïn-

timeerden in hoofdorde aanhouden -, 

stelt art.  358, tweede lid B.W. dat deze 

in België slechts kan plaatsvinden in-

dien, ingeval zulks vereist is, het kind, 

zijn moeder, zijn vader of zijn wettelijke 

vertegenwoordiger hebben toegestemd 

in een adoptie die tot gevolg heet dat de 

bestaande band van afstamming tussen 

het kind en zijn moeder en vader wordt 

verbroken.

Deze toestemming ligt niet voor.

6. Art. 361-5 B.W. doet geen abreuk aan 

wat hiervoor is overwogen wat de nood-

zakelijke toestemmingsvereiste betret. 

Conform art. 35 WIPR wordt de voog-

dij van het kind beheerst door het recht 

van de Staat op wiens grondgebied die 

persoon zijn gewone verblijfplaats heet 

op het tijdstip van de feiten die aanlei-

ding geven tot de bepaling van de voog-

dij, in casu dus het Marokkaans recht. 

Het is daarom in elk geval minstens de 

Marokkaanse rechter in voogdijzaken 

die – om de hiervoor aangehaalde rede-

nen – zijn toestemming moet geven tot 

de adoptie.

7. Art.  361-5, eerste lid B.W. voorziet 

dat, in afwijking van de artt. 361- 3 en 

361-4 B.W., ingeval het recht dat van 

toepassing is in de Staat van herkomst 

van het kind noch de adoptie noch de 

plaatsing met het oog op adoptie kent – 

zoals in casu – de overbrenging van het 

kind naar België met het oog op adop-

tie slechts plaatsvinden en de adoptie 

slechts worden uitgesproken wanneer 

aan volgende voorwaarden is voldaan:

1° de bevoegde centrale autoriteit van 

de gemeenschap heet van de bevoegde 

autoriteit van de Staat van herkomst van 

het kind een verslag ontvangen dat ge-

gevens bevat over de identiteit van het 

kind, zijn persoonlijke achtergrond, zijn 

gezinssituatie, zijn medisch verleden en 

dat van zijn familie, zijn sociaal milieu 

en de levensbeschouwelijke opvattingen 

ervan, alsmede zijn bijzondere behoef-

ten;

Een verslag zoals voorzien in art. 361-5, 

eerste lid, 1° B.W. ligt niet voor.

8. Uit geen enkel stuk blijkt dat de 

Vlaamse Centrale Autoriteit inzake 

Adoptie Marokko heet erkend als adop-

tiekanaal nadat hierover met de lokale 

autoriteiten in Marokko en de autoritei-

ten in België (ook de gerechtelijke) het 

nodige overleg werd gepleegd en op basis 

van dit overleg werd beslist om Marokko 

te aanvaarden als adoptiekanaal.

9. Het verzoek van de eerste en de twee-

de geïntimeerden is niet gegrond. Door 

het afwijzen van het adoptieverzoek 

worden de fundamentele rechten van 

het te adopteren kind niet geschonden. 

Op vandaag gaat de zorg van de eerste 

en de tweede geïntimeerden ten aan-

zien van M.E.M. niet verder dan een 

zich materieel ontfermen over dit kind.

Het hof kan niet anders dan de wet toe-

passen. Het is de verantwoordelijkheid 

van de Vlaamse Centrale Autoriteit 

inzake Adoptie indien aan kandidaat-

adoptie-ouders belotes worden gedaan 

(waarnaar de eerste en de tweede geïn-

timeerden in conclusies verwijzen) die 

niet kunnen gehonoreerd worden in het 

licht van de actuele juridische situatie.

10. Het eerste vonnis dient te worden 

hervormd, behoudens wat de beslissing 

omtrent de kosten betret.

[…]

OM DEZE REDENEN, 

HET HOF, […]

[…]

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk 

en gegrond.

Doet het vonnis van de rechtbank van 

eerste aanleg te Dendermonde, afdeling 

jeugdrechtbank, 23° kamer, van 22  no-

vember 2012 teniet, behoudens wat de 

beslissing omtrent de kosten betret.

Wijst de gevraagde toekenning van de 

volle en/of gewone adoptie van het kind 

M.E.M., geboren op 06 november 2009, 

af als niet gegrond.

[…]

DE KAFALA VORMT GEEN 

TOESTEMMING TOT ADOP-

TIE?

Het Marokkaanse recht kent de in-

stelling van adoptie niet. Wel voor-

ziet de Marokkaanse Wet nr. 15-01 

in de kafala (tenlasteneming) van 

verlaten kinderen, een soort van 

(internationale) pleegzorg. De kafa-

la is de verbintenis om de bescher-

ming, de opvoeding en het onder-

houd van een verlaten kind ten laste 

te nemen net zoals een vader dat 

voor zijn kind zou doen (art. 2 eer-

ste zin). De kafala geet geen recht 

op afstamming en erfopvolging 

(art. 2 tweede zin).
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De kernvraag in deze zaak luidt 

“Kan een persoon toestemming ge-

ven tot adoptie als het eigen recht de 

instelling van adoptie niet kent?”. 

Heet de Marokkaanse biologische 

moeder toestemming gegeven tot 

adoptie op het ogenblik dat zij in 

Marokko voor de rechter haar kind 

heet verlaten en heet afgestaan tot 

kafala?

In het Belgische IPR wordt het toe-

passelijk recht op de toestemming 

tot adoptie bepaald door artikel 68 

WIPR. In dit artikel staat de be-

scherming van de toestemming 

van de geadopteerde centraal.  Zo 

stelt artikel 68 lid 2 WIPR dat de 

toestemming van de geadopteerde 

wordt beheerst door het Belgische 

recht indien het recht dat krach-

tens het eerste lid van toepassing 

is (in casu Marokkaans recht) niet 

voorziet in de noodzaak van een 

dergelijke toestemming of de in-

stelling van de adoptie niet kent. 

Het hof huldigt een soepele inter-

pretatie van artikel 68 lid 2 WIPR 

door het Belgische recht niet enkel 

van toepassing te verklaren op de 

toestemming van de geadopteer-

de, maar ook op alle vereiste toe-

stemmingen tot adoptie. Deze in-

terpretatie strookt met de intentie 

van de Belgische wetgever in het 

kader van adoptie, meer bepaald 

de waarborging van het hoger be-

lang van het kind en de adoptie als 

een maatregel van jeugdbescher-

ming.

Bij de concrete toepassing van het 

Belgische recht daarentegen, heeft 

het hof zich echter zeer streng 

opgesteld. In de eerste plaats oor-

deelt het hof dat het niet bewezen 

is dat de naam van de vader op de 

geboorteakte slechts een fictieve 

naam of identiteit zou zijn, zoals 

de geïntimeerden beweren. Bijge-

volg stelt het hof dat artikel 348-5 

BW niet geldt aangezien zowel de 

vader als de moeder van het kind 

bekend zijn en het niet bewezen is 

dat zij zich in de onmogelijkheid 

bevinden hun wil te kennen te 

geven, zij geen gekende verblijf-

plaats hebben of zij afwezig zijn 

verklaard. Het hof gaat zelfs nog 

verder door te oordelen dat in het 

geval dit wel bewezen zou zijn, de 

noodzakelijke toestemming van 

de Marokkaanse voogdijrechter, 

die instaat voor de opvolging en 

de controle, niet voorligt. Er an-

ders over oordelen zou volgens 

het hof indruisen tegen het ge-

dachtegoed van de kafala. De Ma-

rokkaanse voogdijrechter heeft 

nochtans op grond van artikel 24 

Wet nr.  15-01 de toestemming 

verleent aan de geïntimeerden om 

samen met het kind het Marok-

kaans grondgebied te verlaten en 

zich definitief in het buitenland te 

vestigen. Vervolgens stelt het hof 

dat de vereiste geïnformeerde toe-

stemming tot volle adoptie, meer 

bepaald de toestemming tot het 

verbreken van de oorspronkelijke 

afstammingsband voorgeschre-

ven door artikel 358 lid 2 BW, niet 

voorhanden is. Ten slotte is het 

hof van oordeel dat de adoptie niet 

kan worden toegekend op grond 

van artikel  361-5 BW aangezien 

het noodzakelijke verslag met de 

persoonlijke gegevens van het 

kind, zoals bepaald in artikel 361-

5 1° BW, ontbreekt.

Op basis hiervan besluit het hof 

dat er niet voldaan is aan de nood-

zakelijke toestemmingsvereiste en 

wijst de gevraagde toekenning van 

de volle en gewone adoptie van het 

Marokkaans kind af. Mijn inziens 

was het oordeel van de eerste rech-

ter, namelijk de toekenning van de 

gewone adoptie, een geschikte op-

lossing. Deze past immers zowel in 

het gedachtegoed van de kafala, als 

in het kader van de Belgische wet-

geving waar de adoptie moet plaats-

vinden in het hoger belang van het 

kind.

Sara Berte

ARBEIDSHOF TE GENT

11 maart 2013

Voorzitter: Jan Herman

Raadsheren: Christian De Ryck en 

Dirk Baeckelandt

Advocaten: Mariël Van Vynckt 

loco Christian Persyn 

en Marie-Line Van 

Lysebeth loco Eddy 

Van Camp

Gerechtelijk recht – hoger beroep – 

berusten – bijzonder mandaat – geen 

ontkenning van proceshandeling

een vonnis kan definitief worden 

als partijen berusten in de uit-

spraak. Dit betekent dat partijen 

afstand doen van het instellen van 

een rechtsmiddel. Hiervoor is een 

bijzonder mandaat nodig. Zowel de 

afgevaardigde van de vakorganisa-

tie als de advocaat moeten dit be-

zitten (zie ook art. 440 lid 2 Ger.W.).

als door een mandataris een pro-

ceshandeling wordt gesteld, die een 

partij niet heeft gelast, kan die partij 

de (voor hem) gestelde proceshande-

ling ontkennen. Het niet-voeren van 

een procedure van ontkentenis van 

proceshandeling kan immers als een 

bekrachtiging van de handeling, zoals 

een berusting, worden beschouwd.

Arbh. Gent 11 maart 2013, NjW 2014, 229.

W.D., […]

appellant, […]

tegen

Mapo Belgium nv, […]

geïntimeerde,

[…]

4.1. De ontvankelijkheid van het hoger 

beroep

4.1.1. De geïntimeerde werpt op dat het 

hoger beroep onontvankelijk is omdat 

de appellant heet berust in het bestre-

den vonnis.


