PROTOCOLAKKOORD TOT INSTELLING VAN EEN RAADGEVENDE
MAROKKAANS-BELGISCHE COMMISSIE INZAKE BURGERRECHTERLIJKE
ZAKEN
De regering van het Koninkrijk Marokko enerzijds,
De regering van het Koninkrijk België anderzijds
Verlangend om hun relaties op gerechtelijk vlak te consolideren en de uitwisseling van juridische informatie
op burgerrechterlijk vlak te stimuleren,
Bekommerd om een betere samenwerking tussen de twee staten te verzekeren op burgerlijk vlak,
Zijn het volgende overeengekomen:
Artikel 1:
Er is een raadgevende gemengde commissie opgericht samengesteld uit vertegenwoordigers van de
ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken van elk van de twee staten.
Elk van beide regeringen kan er een persoon aan toewijzen omwille van zijn ervaring in de materie die aan
het oordeel van de commissie is onderworpen.
Artikel 2:
De commissie is belast:
1°) met het voorleggen aan de twee regeringen van elk voorstel om de regeling van aangelegenheden die
voor moeilijkheden kunnen zorgen betreffende burgerrechterlijke zaken in de relaties tussen
de twee staten, meer bepaald op het gebied van de staat en de bekwaamheid van personen en
het familierecht
2°) met het aanbrengen van juridische informatie op dit gebied:
3°) met het maken van suggesties om de toepassing te vergemakkelijken van de van kracht zijnde
burgerrechterlijke verdragen tussen beide landen.
Ze kan onder meer bevoegd zijn voor individuele gevallen om tot een minnelijke schikking te komen.
Artikel 3:
De Commissie vergadert om de beurt te Rabat en te Brussel, minstens een keer per jaar of, op verzoek van
de ene of de andere Regering, op de gezamenlijk afgesproken datum.
Artikel 4:
De aanbevelingen en besluiten van de commissie zullen opgetekend worden in de verslagen der
vergaderingen.
Artikel 5:
Deze overeenkomst treedt in werking vanaf haar ondertekening.
GEDAAN te Rabat, 24 joumada II 1401 / 29 april 1981
De regering van het Koninkrijk Marokko de heer MIKOU M.
Voor de Regering van het Koninkrijk België de heer R. FOURDIN

