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,,Elkaar graag zien is onze misdaad'' 

Koppel vraagt aan rechter toelating om te trouwen  

OUDENAARDE/ RONSE - De Oudenaardse rechter Dirk Cordeels moet oordelen 

of Jessica Kerkhove en haar Marokkaanse vriend Larbi Etaoukil uit Ronse in het 

huwelijksbootje mogen stappen. De Ronsese ambtenaar van Burgerlijke Stand 

is overtuigd dat het om een schijnhuwelijk gaat en stelde daarom zijn veto. Het 

koppel vecht die beslissing aan en probeerde gisteren de rechter te overtuigen 
dat hun liefde voor elkaar gemeend is.  

Vooral omdat Larbi Etaoukil geen verblijfsvergunning heeft en omdat hij op de kosten 

van zijn vriendin Jessica Kerkhove leeft, wees schepen van Burgerlijke Stand Rudy 

Boudringhien in december vorig jaar hun huwelijksaanvraag af. De stad Ronse, gisteren 

vertegenwoordigd door advocaat Maud Rubbens, geeft geen duimbreed toe.  

 

,,Er worden inderdaad schijnhuwelijken afgesloten en wellicht wil de stad Ronse een 

voorbeeld stellen'', zucht Jessica Kerkhove, die zelf als beambte bij de Ronsese 

groendienst werkt. ,,Ze zijn ongelooflijk streng voor ons. Wij weten dat wij elkaar graag 

zien, maar blijkbaar is dat precies onze misdaad.''  

 

Het koppel, dat verdedigd wordt door advocaat Christine Merry, schermt met de 

universele verklaring van de rechten van de mens : ,,Overeenkomstig artikel 16 hebben 

mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht te huwen en een gezin te stichten. 

Voor ons geldt dat blijkbaar niet. Het argument dat mijn vriend illegaal in België is, doet 

niets ter zake. In een omzendbrief van 1997 van minister Johan Vande Lanotte (SP.A) 

wordt benadrukt dat het illegale verblijf van een vreemdeling in het Rijk op zich geen 

huwelijksafkondiging kan verhinderen.''  

 

Begrip van de collega's 

 

,,Natuurlijk houden wij er rekening mee dat ook de rechtbank ons niet gunstig gezind is, 

al proberen wij aan dat doemscenario niet te denken'', zegt Jessica Kerkhove.  

 

,,Mocht de rechter het stadsbestuur gelijk geven, dan kunnen wij nog altijd in beroep. 

Maar dat zullen wij eerst met mijn ouders moeten bespreken, want deze 

gerechtsprocedure is voor ons financieel een zware dobber. De collega's op het werk 

hebben mij alvast veel sterkte toegewenst. Omdat ook zij niet begrijpen waarom ik niet 

mag trouwen met wie ik wil, organiseerden zij zelfs een petitie.''  
 

 


