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Rechter geeft koppel toelating om te trouwen 

Jessica Kerkhove en haar Marokkaanse vriend Larbi Etaoukil uit Ronse mogen dan toch in 

het huwelijksbootje stappen. Dat heeft de Oudenaardse rechter Dirk Cordeels gisteren beslist. 

De Ronsese ambtenaar van Burgerlijke Stand vermoedde dat het om een schijnhuwelijk ging 

en weigerde hen daarom te trouwen. ,,Wij hadden ons al op het slechtste scenario 

voorbereid'', reageert het koppel opgelucht.  

Eind vorig jaar kregen Jessica Kerkhove en Larbi Etaoukil van de ambtenaar van Burgerlijk 

Stand te horen dat zij niet mochten trouwen. Nieuws dat het koppel allerminst had verwacht. 

Hun trouwdatum lag vast, de zaal was besproken, kortom alle schikkingen voor hun 

huwelijksfeest waren getroffen. Om te bewijzen dat van een schijnhuwelijk geen sprake was, 

stapte het koppel ten einde raad naar de Oudenaardse rechter.  

Ook schepen Rudy Boudringhien, schepen van Burgerlijke Stand, was zeker van zijn zaak. 

,,Zelden zo'n schoolvoorbeeld van een schijnhuwelijk meegemaakt'', verklaarde hij toen. 

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

zijn vriendin Jessica Kerkhove leeft, werd de huwelijksaanvraag afgewezen.  

Nieuwe huwelijksaanvraag  

,,Toen ik het goede nieuws vernam, wou ik dat eerst niet geloven'', zegt Jessica Kerkhove. 

,,Om onszelf tegen een zware ontgoocheling in te dekken, hadden wij in elk geval met het 

slechtste scenario rekening gehouden. Uiteraard zijn wij bijzonder gelukkig. Ook onze ouders 

en grootouders zijn heel blij. Ik ben vooral gelukkig omdat wij nu toch de kans krijgen om te 

bewijzen dat van een schijnhuwelijk helemaal geen sprake is.''  

Het koppel stapt zaterdag al naar de Ronsese Burgerlijke Stand om opnieuw een 

huwelijksaanvraag in te dienen. ,,Een nieuwe trouwdatum hebben wij nog niet, maar wellicht 

huwen wij nog binnen de maand'', zegt Jessica Kerkhove. De stad Ronse kan tegen het 

vonnis van de rechter wel nog in beroep gaan. Momenteel is het nog niet uitgemaakt of dat 

ook zal gebeuren. Advocaat Maud Rubbens, die de belangen van de stad verdedigt: ,,Wij 

hebben nog niet de kans gehad om de motivering van de rechter door te nemen. Pas dan zal 

ik met mijn cliënt overleggen of een beroepsprocedure al dan niet aangewezen is.'' (PD)  

 

 

 


