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,,Een schijnhuwelijk? Wij zien elkaar doodgraag'' 

Jessica(18) stapt met vriend naar rechter omdat stadsbestuur hen 

weigert te trouwen 

RONSE De 18-jarige Jessica Kerkhove uit Ronse en haar Marokkaanse vriend Larbi Etaoukil, 

die illegaal in ons land verblijft, willen voor de rechtbank de toelating krijgen om te trouwen. 

Het stadsbestuur van Ronse gaf die niet wegens vermoedens van een schijnhuwelijk. ,,Een 

schijnhuwelijk? Waar halen ze het? Wij zien elkaar doodgraag.''door Paul DARRAGAS  

Amper enkele dagen voor onze trouwdatum kregen wij de weigering in de bus. Gelukkig 

hebben mijn ouders de kosten betaald voor de ringen, de kledij en het feest''  

Jessica  

Vorige maand kregen Jessica en haar 28-jarige vriend van het Ronsese stadsbestuur te 

horen dat hun huwelijksaanvraag is geweigerd. Het veto kwam er na een administratief 

onderzoek en een verhoor door de politie.  

,,De stad vermoedt dat het om een schijnhuwelijk gaat'', zucht Jessica, die anderhalf jaar 

geleden haar gehandicapte Marokkaanse vriend leerde kennen. ,,Wij vonden elkaar op een 

tornooi voor rolstoelbasketbal in Gent. Sinds juli vorig jaar wonen wij in Ronse samen.''  

,,Wij zouden op 17 december trouwen, maar amper enkele dagen voor onze trouwdatum 

kregen wij de officiële weigering in de bus. Wij hadden al de trouwringen en trouwkledij 

gekocht en uiteraard waren ook al alle voorbereidingen voor het feest getroffen. Gelukkig 

hebben mijn ouders de kosten betaald. Zij hebben er nu ook voor gezorgd dat wij een 

advocaat in de arm kunnen nemen.''  

Veel steun  

Dat Larbi Etaoukil illegaal in ons land verblijft, wekt argwaan bij het stadsbestuur. ,,Hij 

verbleef met een studentenvisum legaal in Frankrijk'', benadrukt Jessica, die nota bene bij 

de groendienst van de stad Ronse werkt. ,,Door een onoplettendheid is de geldigheidsdatum 

van dat visum verstreken. Het is een ingewikkelde procedure om dat weer in orde te krijgen.''  

De twee hopen nu dat de rechter in Oudenaarde hen wel de toelating geeft om te trouwen. 

De zaak wordt morgen donderdag ingeleid. ,,Intussen krijgen wij veel steun van familie en 

vrienden. Zelfs mijn collega's op het werk hebben een petitie mee ondertekend'', zegt 

Jessica. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat ons huwelijk niet kan worden geweigerd.''  
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