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Hoofdstuk I 

DE NAAM (L. DE FOER) 

§ 1. De familienaam 
1. De toepasselijke wet - 2. De vermel
ding in de geboorteakte- 3. De vermel
ding in andere akten- 4. Voorvragen 
van staat - eigen verwijzing - 5. 
Naamverandering als gevolg van een 
wijziging van staat 

§ 2. De voornaam 
6. Toepasselijke wet 

§ 3. Naam- en voornaamverande
ring bij administratieve beslissing 
7. Aileen voor Belgen 

Hoofdstuk II 

HET HUWELIJK (J. ERAUW) 

Afdeling 1 
De huwelijkssluiting 

§ 1. De toepasselijke wet 
8. Algemeen- 9. Qualificatie grond en 
vorm- 10. Verloving 

§ 2. De vormvereisten 
11. Locus regit actum - 12. Religieuze 
huwelijken - 13. Huwelijk met op
drachthouder en postuum- 14. Vorm 
van verzet- 15. Afkondigingen- 16. 
Clandestien huwelijk - 17. Huwelijken 
op gezantschappen 

§ 3. De grondvoorwaarden 
18. Toestemming van verloofden 
wilsgebreken -19. Schijnhuwelijken-
20. Schijnhuwelijken - sanctie - 21. 
Ben postuum huwelijk - 22. Toestem
ming van de ouders - 23. Verzet van de 
ouders - 24. Tweezijdige grondvoor
waarden - aanverwantschap - 25. 
Vrijstelling van leeftijdsvereiste - 26. 
Voorvraag van staat - 27. Staat van 
ongehuwde na echtscheiding - 28. 
Wachttermijnen of sancties aan een 
echtscheiding verbonden 

§ 4. Miskenning van de vereisten -
Sancties 
29. Overtreden wet 

(*) Aangezien het telkens om individueel auteurschap gaat, wordt als citeerwijze aanbevolen, 
b.v. Ryon, M., ,Overzicht van Rechtspraak. Internationaal Privaatrecht (1965-84) - Con
tractuele verbintenissen". 
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§ 5. Het putatief huwelijk 
30. Lex causae en billijkheid- 31. Goe
de trouw 

§ 6. Een bijzonder vraagstuk: het 
polygaam huwelijk in Belgie 
32. Geldige en erkenbare polygame 
band- 33. Gevolgen in Belgie 

Afdeling 2 

De persoonsrechtelijke gevolgen van bet 
hnwelijk 

34. Algemeen- 35. Rechtsmacht inza
ke dringende en voorlopige maatregelen 
- 36. Uninationale huwelijken - 37. 
Multinationale huwelijken 

Hoofdstuk III 

HET HUWELIJKSVERMOGENS-
RECHT (F. BOUCKAERT) 

Afdeling 1 
De collisieregels 

§ 1. Het wettelijke stelsel: algemeen 
38. De verwijzingsregels in evolutie 

§ 2. Het wettelijk stelsel: echtgeno
ten met dezelfde nationaliteit 
39. Voor 10 april 1980: de wet van het 
domicilie- 40. Voor 10 april 1980: de 
gemeenschappelijke nationale wet -
41. Het cassatie-arrest van 10 april1980 
- 42. Na 10 april 1980 

§ 3. Het wettelijk stelsel: echtgeno
ten met verschillende nationaliteit 
43. De wet van de mal"\- 44. De wil van 
partijen - 45. De wet van het domicilie 
of van het gastland- 46. De wet van de 
eerste effectieve woonplaats - 47. De 
cumulatie van wetten 

§ 4. Pro blemen van overgangsrecht 
48. Wijzigingen in het toepasselijke 
recht - 49. Het conflit mobile - 50. 
Wijziging van de verwijzingsregel 

§ 5. Het gekozen stelsel 
51. Toepasselijke wet 
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§ 6. Het geldingsgebied van de toe
passelijke wet 
52. Klassificatie van de goederen. Be
stuursregeling- 53. Gronden van out
binding 

§ 7. De veranderlijkheid van het hu
welijksregime 
54. Toepasselijke wet en conflit mobile 

Afdeling 2 
Internationale rechtsmacht 

55. Homologaties en verdelingen 

Hoofdstuk IV 

DE ECHTSCHEIDING EN DE 
SCHEIDING VAN TAFEL EN BED 
(J. ERAUW) 

Afdeling 1 
Algemeen 

56. De rechtsleer - 57. Algemeen: de 
gedingbeslissende rechtsmacht 

Afdeling 2 
Toepasselijke wet op de echtscheiding 

58. Vooraf: de terugwijzing - 59. De 
wet van 27 juni 1960: algemeen- 60. 
Echtscheiding tussen twee vreemdelin
gen - artikel 1 van de wet van 27 juni 
1960- 61. Afwezigheid van verzet -
62. Hinkende huwelijken - 63. Nog 
artikel 1 van de wet van 1960 - het 
toepassingsgebied - 64. Artikel 2 van 
de wet van 1960- een der echtgenoten 
heeft de Belgische nationaliteit - 65. 
Het toepassingsgebied van artikel 2 van 
de wet van 1960 - 66. De echtschei
dingsgronden - artikel3 van de wet van 
1960 

Afdeling 3 
Het gemeen recht in de marge van de wet 
van 1960 

67. Sommige echtscheidingen tussen 
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twee vreemdelingen van gelijke nationa
liteit- 68. Voor vreemde echtparen van 
verschillende nationaliteit - cassatie -
69. Toepassing van vreemd echtschei
dingsrecht- 70. Onder de wet van 1960 
ofniet? -71. Toepassingsgebied van de 
Belgische procedure 

Afdeling 4 

De scbeiding van tafel en bed 

72. Buiten de wet van 1960- 73. Gelij
ke vreemde nationaliteit van de echtge
noten - 74. Verschillende nationaliteit 
van de echtgenoten - voornamelijk 
rechtsleer - 75. De gevolgen van de 
scheiding van tafel en bed 

Afdeling 5 

De erkenning van ecbtscbeidingen uit 
bet buitenland 

§ 1. Algemeen 

76. Literatuur 

§ 2. De exequatur-procedure en de 
,de plano" erkenning 

77. Status-oordelen - grensoverschrij
dend - 78. Uitvoerbaarverklaring voor 
accessoire veroordelingen - 79. Toet
sing vereist- 80. Verdragen- toetsing 
door de exequatur-rechter - eventueel 
gesplitste behandeling 

§ 3. Toepassingen van de ,de pla
no'~ erkenning 

81. Allerlei belangen 

§ 4. Het incidenteel onderzoek door 
Belgische rechters 

.82. Bevoegdheidsconflict- 83. Erken
ning in de precaire plooi 

§ 5. Het onderzoek door de ambte
naren van de burgerlijke stand 

84. Niet-onfeilbare kantmelding - 85. 
Procederen tegen de ambtenaar 

§ 6. Andere elementen in een echtschei
dingsvonnis 

86. Exequatur - 87. Verdragen -

EEG-Executieverdrag en onderhouds
geld 

§ 7. De te verrichten toetsing volgens 
art. 570 Ger.W. 

88. Het geschil zelf - 89. De rechten 
van de verdediging - 90. De internatio
nale openbare orde- verstotingen afge
wezen- 91. Aanvaardbare gevallen van 
verstoting - 92. Verstrakking - 93. De 
controle op de eerbiediging van het per
soneel statuut - vroeger streng - 94. 
Geen ,loi convenable" na de wet van 
1960 

Hoofdstuk V 

DE AFSTAMMING, DE GEVOLGEN 
VAN DE AFSTAMMING EN DE 
MINDERJARIGEN (J. ERAUW en L. 
DE FOER) 

Afdeling 1 

De afstammingsband 

§ 1. Algemeen 

95. Personeel statuut- renvoi- open
bare orde 

§ 2. De wettige afstamming 

96. Verschil van nationaliteit - 97. 
Wettiging- bevoegdheid- 98. Wetti
ging- gelijke nationaliteit- 99. Wetti
ging - erkenning met het oog op wetti
ging - verschillende nationaliteit -
100. Wettiging- open bare orde -101. 
W ettiging - substitutie van begrippen 

§ 3. Ontkenning van vaderschap 

102. Gelijke nationaliteit - 103. Ver
schil van nationaliteit 

§ 4. De natuurlijke afstamming 

104. Bevoegdheid - gelijke nationali
teit - 105. Gedwongen erkenning -
106. Vrijwillige erkenning- wet van het 
kind - 107. Wet van de erkennende 
ouder - alternatief - 108. Erkenning 
en openbare orde- 109. Fundamenteel 
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recht op erkenning - mensenrechten -
110. De nietigverklaring van een erken
ning 

§ 5. De vordering tegen de vermoe
delijke vader 
111. De wet van het onderhoudsgerech
tige kind 

Afdeling 2 
De gevolgen van de afstamming en de 
minderjarigen 

§ 1. De ouderlijke macht 
112. Toepasselijke wet- 113. Rechter
lijk toezicht - 114. Aansprakelijkheid 
voor daden, gepleegd door minderja
rigen - 115. Vertegenwoordiging in 
rechte 

§ 2. De hoede en het bezoekrecht na 
echtscheiding 
116. Toepasselijkewet-117. Bevoegde 
rechter 

§ 3. Buitenlandse hoedemaatregelen 
in Belgie 
118. De plano erkenning - 119. Ont
voering en gewijzigde omstandigheden 
- 120. Exequatur weinig nuttig 

§ 4. De voogdij 
121. Toepasselijke wet- 122. Bevoegde 
overheden 

§ 5. De ontvoogding 
123. Toepasselijke wet- 124. Bevoegd
heid 

§ 6. De onderhoudsverplichtingen 
tegenover kinderen 
125. Toepasselijke wet en bevoegdheid: 
verdragsrecht - 126. Onderhoudsver
plichting als gevolg van afstamming 

§ 7. De vordering tegen de vermoe
delijke vader 
127. Gemeen recht en verdragsrecht -
128. Toepasselijke wet - gemeen recht 
- 129. Vordering van de moeder -
130. Toepassingsgebied en openbare or
de- 131. Exequater van vreemde ver
oordelingen van vermoedelijke vaders 
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- openbare orde - 132. Exequater en 
loi convenable 

Hoofdstuk VI 

DE ADOPTIE (L. DE FOER) 

§ 1. Algemeen 
133. Ben nieuwe wet- 134. De rechters 
en de verwijzingsregel onder druk -
135. Groeiend wantrouwen- 136. ln
ternationale adopties in Belgie 

§ 2. De bevoegdheid 
137. Internationaal en territoriaal -
138. De bevoegdheid: attributie- 139. 
De bevoegdheid: substitutie 

§ 3. De toelaatbaarheid en de grond
voorwaarden 
140. Algemeen - 141. Het personeel 
statuut - 142. De terugwijzing - 143. 
De toelaatbaarheid van d_e_fictiJ:ye af
stamming - 144. De toelaatbaarheid 
van de wettiging door adoptie in het 
bijzonder - 145. De grondvoorwaar
den en de distributieve aanknoping -
146. De grondvoorwaarden voor de wet
tiging door adoptie in het bijzonder -
147. De grondvoorwaarden en substitu
tie, adaptatie en internationale openba
re orde 

§ 4. De vorm van de adoptie 
148. Belgische vormen in Belgie- 149. 
De adoptie-akte- 150. Akten van toe
stemming- 151. Buitenlandse akten in 
een Belgische procedure- 152. Dever
tegenwoordiging van de geadopteerde 

§ 5. De erkenning van buitenlandse 
adopties 
153. Devereisten voor erkenning -154. 
,De plano" erkenning- 155. De kwa
lificatie en de buitenlandse adoptie -
156. Het exequatur en de burgerlijke 
stand- 157. De dubbele adoptie 

§ 6. De gevolgen van de adoptie 
158. De gesplitste verwijzingsregel 



159. De onduidelijkheden - 160. Ben 
wettenconflict in de tijd- 161. De bui
tenlandse adopties 

§ 7 De herroeping van de adoptie 

162. De verwijzingsregel- 163. De her
roeping in het buitenland van een wetti
ging door adoptie 

Hoofdstuk VII 

DE ERFENISSEN EN DE TESTA
MENTEN (F. BOUCKAERT) 

Afdeling 1 

De collisieregels 

§ 1. Lex successionis- dubbele ver
wij zingsregel 

164. Algemeen 

§ 2. Erfopvolging bij versterf- mo
daliteiten van de verwijzing 

165. Dornicilie - qualificatie - 166. 
Onderscheid tussen roerende en onroe
rende goederen - qualificatie 

§ 3. Afbakening van de lex succes
sionis 

167. De voorvragen van staat 

§ 4. Geldingsgebied van de lex suc
cessionis 

168. Aanwijzing van de erfgerechtigde 
- 169. Aanvaarding of verwerping-
170. Schulden 

§ 5. Testamentaire erfopvolging 

171. Geldigheid naar vorm van een au
thentiek testament en de notariswet -
172. Bekwaamheid om giften te ontvan
gen- 173. Herroepelijkheid van testa
mentaire beschikkingen 

§ 6. Levensverzekering 

174. Begunstiging en voorbehouden erf
deel 

Afdeling 2 
Uitzondering op de verwijzingsregel 

§ 1. Het recht van voorafneming 

175. Oude toepassingen 

§ 2. Internationale open bare orde 

176. Gelijkberechtiging natuurlijke kin
deren 

Afdeling 3 

Verdelingen 

§ 1. Wilsautonomie - beperkingen 

177. Het wettelijk erfdeel van de min
derjarige- 178. Verschillende massa's 
- ascendentenverdeling - 179. Be
voegdheid- 180. Successiewet begrenst 
vrijheid- 181. Dwaling en benadeling 

§ 2. Bevoegdmakende pleegvormen 

182. Onroerend goed van minderjarigen 
-183. Belgisch recht subsidiair- Ren
voi - 184. Personeel statuut zonder 
pleegvormen- 185. Uitwendige pleeg
vormen van verkoop - territoriale be
grenzing 

Afdeling 4 

Bevoegdheidsconflicten 

186. Forum van het sterfhuis - 187. 
Forum rei sitae - internationale rechts
macht - 188. Cassatie en gedeeltelijke 
verdeling - 189. Frans-Belgisch ver
drag 

Hoofdstuk VIII 

DE CONTRACTUELE VERBINTE
NISSEN (M. RYON) 

Afdeling 1 

Verbintenissen in het algemeen 

§ 1. De wet toepasselijk op de in
houd: wilsautonomie 

190. De regel- 191. Soorten van keuze 
- 192. Toepassingen tot voorbeeld -
193. Subjectieve leer - 194. Tijdstip 
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§ 2. Het vereiste van het internatio
naal contract 
195. Vreemde elementen 

§ 3. Het toepassingsgebied van de 
contractwet 
196. Precontractuele faze- 197. Mate
rieel of procedureel - 198. Schijnman
daat - 199. Delegatie 

§ 4. Controle van het Ho f van Cas
satie 
200. Verwijzingsregel en verdediging 

§ 5. Uitzonderingen op de regel van 
de wilsautonomie 
201. lmperatieve wetten 

§ 6. Het verdragsrecht 
202. Koop-verkoop van roerende goede
ren - 203. Europees i.p.r. 

§ 7. De wet toepasselijk op de vorm 
204. Facultatieve regel 

Afdeling 2 
Enkele bijzondere overeenkomsten 

§ 1. De koopovereenkomst 
205. Huurovereenkomst met koopoptie 
- 206. Verdrag van 1955- 207. Een
vormige koopwetten 1964 

§ 2. De arbeidsovereenkomst 
208. Wilsautonomie principe - 209. 
Contractwet construeren- 210. Impe
ratieve ingrepen - 211. Eenzijdigheid 

§ 3. De concessie van alleenverkoop 
212. Wet van toepassing op de inhoud 
- 213. Bevoegdheid inzake concessies: 
EEG-Executieverdrag- 214. Gekozen 
rechter- 215. Plaats van uitvoeren van 
verbintenis- 216. Twee vorderingen en 
hun samenhang 

§ 4. Het verzekeringscontract 
217. Toepasselijke wet - diverse aspec
ten 

§ 5. De handelsagentuur 
218. Toepasselijke wet 
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Hoofdstuk IX 

DE ONRECHTMATIGE DAAD 
(J. ERAUW) 

Afdeling 1 
Internationale bevoegdheid 

219. Ubiquiteitsleer 

Afdeling 2 
De verwijzingsregel 

220. Strak territoriaal - 221. Kritische 
rechtsleer - 222. Afwijkende recht
spraak - 223. Wilsautonomie bestaat 
- 224. Nauwste binding 

Afdeling 3 
Verdragsrechtelijke afwijkingen 

§ 1. Het verdrag van Den Haag inza
ke verkeersongevallen 

225. Lex loci en lex vehiculi 

§ 2. Het NA VO-status verdrag 
226. Lex loci en lex magistratus · 

Afdeling 4 
De afwijkende behandeling van arbeids
ongevallen 

227. Lex contractus- 228. Unilaterale 
bepaling van toepassing- 229. Europe
se verordening - 230. Aanvullend vol
gens gemeen recht 

Afdeling 5 
Modaliteiten van verwijzing 

§ 1. De bepaling van de plaats van de 
onrechtmatige daad 
231. Locus acti -locus damni- of alle 
twee - 232. Locus onbepaald - 233. 
Mededinging - 234. Distributie van 
schade 

§ 2. De bepaling van de , ,lex'' 
235. Territoriale wateren en volle zee-
236. Aan boord van schepen 

§ 3. De qualificatie als onrechtmati
ge daad 
237. Verloving 



§4. Renvoi in de onrechtmatige 
daad 
238. Bereidheid- 239. Afgewezen door 
Cassatie 

§ 5. De correcte toepassing van het 
vreemd recht 
240. Algemene leer 

§ 6. De openbare-orde-exceptie 
241. Toepassingen- 242. Wie is echtge
noot? 

Afdeling 6 
Het toepassingsgebied van de delictwet 

243. Onrechtmatig handel en - ver
keersregels - 244. De basis van aan
sprakelijkheid- 245. De schade- di
verse types - 246. Het quantum van de 
schadevergoeding: recht en feiten -
247. Het quantum van de schadevergoe
ding: de thuislanden - 248. Het 
scheepsabandon en andere beperkingen 
- 249. De verjaring - 250. De delict
bekwaamheid- 251. De samengestelde 
aansprakelijkheid (art. 1384 B.W.) -
Algemeen - 252. Aansprakelijkheid 
voor zaken - 253. Aansprakelijkheid 
voor aangestelden - 254. Aansprake
lijkheid voor minderjarigen - 255. 
Aansprakelijkheid voor leerlingen -
256. Overheidsaansprakelijkheid 
257. De over gang van schuld - 258. De 
rechtstreekse vordering tegen de verze
keraar 

Afdeling 7 
Buiten bet toepassingsgebied van de de
Iictwet 

§ 1. Voorafgaande vragen 

259. Status- 260. Postuum huwelijk-
261. Religieuze en polygame huwelijken 
- 262. Andere voorvragen 

§2. De subrogatie in de rechten van 
de schadelijder 
263. Betalingsstatuut - vorderingssta
tuut - 264. Europese verordening 

§ 3. Het terugvorderingsrecht - re
gres 
265. Het contract 

Afdeling 8 
Erkenning en tenuitvoerlegging van 
vreemde vonnissen 

266. Berst exequatur 

Hoofdstuk X 

DE VENNOOTSCHAPPEN 
(F. BOUCKAERT) 

Afdeling 1 
De verwijzingsregels 

§ 1. De toepasselijke wet: wet van de 
zetel 
267. Algemeen- 268. Toekenning van 
rechtspersoonlijkheid- 269. Bevoegd
heid om in recht op te treden 

§ 2. Buitenlandse vennootschappen 
met bijkantoor in Belgie 
270. Begrip bijkantoor 

§ 3. De vennootschappen en de 
openbare orde 
271. Interne openbare orde- 272. Na
tionalisatie - 273. Buitenlandse een
mansvennootschappen 

Afdeling 2 
Het faillissement van vennootschappen 

274. Het belang van de zetel inzake fail
lissement - 275. Universaliteit van het 
faillissement 

Afdeling 3 
Internationale rechtsmacht 

276. Bevoegdheid op grond van aanwe
zigheid in Belgie - 277. Verdragsrecht 
-278. Faillissement van vennootschap
pen 
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WOORD VOORAF 

Het vorige overzicht van rechtspraak, van Egied Spanoghe en Frans Bouc
kaert, dateert van 1966. Er is een lange tijd verlopen en het was een drukke 
periode, gekenmerkt door verregaande vernieuwingen en vooral door een 
opvallende groei van het aantal beslissingen betreffende het internationaal 
privaatrecht. 
Ook in een zo belangrijke periode komen niet alle aspecten van het interna
tionaal privaatrecht in de gepubliceerde uitspraken naar voren. Van sommi
ge sectoren worden geregeld vonnissen opgenomen. Uit de rechtspraak kan 
langs de andere kant geen duidelijk beeld opgehangen worden van de 
algemene leerstukken van het vak. 
Er worden hierna geen algemene beschouwingen over de internationale 
openbare orde, de voorvragen, de substitutie en dies meer gegeven. De 
technieken worden maar besproken waar zij in de praktijk tot opgemerkte 
toepassingen aanleiding geven. Voor de leer van de erkenning en tenuitvoer
legging van vonnissen uit het buitenland ontbreekt ook een algemeen 
hoofdstuk, maar de bijzondere toepassingen van de voorbije twintig jaar 
zullen gesynthetiseerd worden, zoals b.v. in de echtscheidingen. De algeme
ne leer van het internationaal privaat proces- en bevoegdheidsrecht wordt 
niet systematisch behandeld: daar blijft plaats open voor ander overzicht
werk; Deinternationale-verdragen--van internationaal privaatrecht worden 
niet besproken. Ze krijgen aileen vermelding als de toepassing ervan in 
Belgische rechtspraak van de voorbije jaren bekend geraakte. 
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HooFDSTUK I 

DENAAM 

§ 1. De familienaam 

1. DE TOEPASSELIJKE WET- De naam is een element van de staat van de 
persoon en wordt als dusdanig in principe door diens nationale wet bebeerst. 
De naam is ecbter niet aileen een persoonlijkbeidsrecbt. De naam is ook een 
belangrijk element van onze maatscbappelijke ordening. Door zijn naam 
kan een persoon bij de bestuurlijke instanties en in bet privaat recbtsverkeer 
worden gei'ndentificeerd. Vandaar dat bepaalde grondbeginselen van bet 
eigen naamrecbt in Belgie bescbouwd worden als wetgeving van politie en 
veiligbeid, waaraan oak vreemdelingen bier te lande zijn onderworden. Dat 
geldt inzonderbeid bet beginsel van de vastbeid van de naam, dat ten 
grondslag ligt aan bet decreet van 6 fructidor van bet jaar II (, ,Aucun 
citoyen ne portera nom ni prenom autres que ceux exprimes dans son acte 
de naissance"). Het voorgaande werd bevestigd door de recbtbank te Luik 
in een vonnis van 13 februari 1976 (J.T. 1976, 116). Zie oak Pintens, W., 
,De naam van buitenlanders in de akten van de burgerlijke stand", in: 
Actue/e problemen van burgerlijke stand, Antwerpen, Maarten Kluwer, 
1979, 36 e.v., en Closset, C.-L., ,Le patronyme des etrangers en Belgique", 
J. T. 1973, 725. 

2. DE VERMELDING IN DE GEBOORTEAKTE- De toepassing van vreemd 
naamrecbt wordt ecbter bemoeilijkt (en soms ook verbinderd) doordat de 
formele voorscbriften, waarmee de Belgiscbe ambtenaar van de burgerlijke 
stand bij bet opstellen van zijn akten rekening moet bouden, uitsluitend op 
de toepassing van Belgiscb naamrecbt zijn afgestemd. Zo mogen in de 
geboorteakte van een kind - tenzij bet om een vondeling gaat - aileen zijn 
voornamen en niet zijn familienaam worden vermeld (art. 57 j0 35 B.W.). 
Bij toepassing van Belgiscb naamrecbt, blijkt de familienaam van bet kind 
uit zijn geboorteakte door de vermelding van de naam van de vader of, bij 
ontstentenis daarvan, door de vermelding van de naam van de moeder. Daar 
bet art. 57 B.W. dienaangaande niet in een uitzondering voorziet, verbin
dert bet verbod van art. 35 B.W., gelezen in samenbang met bet decreet van 
6 fructidor van bet jaar II, de toepassing van bet vreemd naamrecbt, 
wanneer bet aan bet kil'l:d een naam toekent, die niet onmiddellijk uit de 
namen van zijn ouders voortvloeit. Met dat probleem werden onze recbters 
nog niet geconfronteerd, maar wei met vreemd naamrecbt, dat op een 
andere wijze dan bet Belgiscb naamrecbt de naam van bet kind uit die van 
zijn ouders afleidt. 
Door de recbtbank te Nijvel werd bevolen, dat in de geboorteakte van een 
Portugees kind, opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand te 
Nijvel, de vermelding van de naam van bet kind - overeenkomstig Portu
gees recbt samengesteld uit bet tweede lid van de naam van de moeder, 
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gevolgd door het tweede lid van de naam van de vader - diende te worden 
geschrapt (Rb. Nijvel, 24 oktober 1967, Rec. Niv. 1969, 71). Het vonnis van 
de rechtbank te Nijvel verdient afkeuring inzover het gegrond is op de 
overweging, dat vreemd naamrecht strijdig is met de Belgische internationa
le openbare orde, wanneer het van het Belgisch naamrecht afwijkt. Daar
door zou de verwijzing naar de nationale wet van elke betekenis zijn 
ontdaan. Er wordt aangedrongen op een wetswijziging, opdat de ambtenaar 
bij het opstellen van de geboorteakte met vreemd naamrecht rekening mag 
houden (Pintens, W., o.c.). Wellicht is dat nu al mogelijk, wanneer men 
aanvaardt dat de verwijzingsregel op de formele voorschriften van burgerlij
ke stand voorrang heeft. V66r het sluiten van dit overzicht werd bij wet van 
30 maart 1984 (B.S., 22 december 1984) het art. 57 B.W. gewijzigd. Vanaf 
1 januari 1985 zal in de geboorteakte de familienaam van het kind vermeld 
worden. 

3. DE VERMELDING IN ANDERE AKTEN- In haar gemeld vonnis van 13 
februari 1976 besliste de rechtbank te Luik dat het feit, dat de familienaam 
van alhier geboren Spaanse kinderen niet in hun geboorteakte mag worden 
vermeld, niet belet, dat die kinderen ook in Belgie overeenkomstig hun 
nationale wet een naam dragen, samengesteld uit het eerste lid van de naam 
van hun vader en het eerste lid van de naam van hun moeder, waarmee bij 
het opstellen van Iatere akten rekening moet gehouden worden. Meteen was 
gezegd dat de Belgische regels over de naamverkrijging geen wetgeving van 
politie en veiligheid zijn en dat ze niet de internationale openbare orde 
raken. Met dit vonnis gaat de Luikse rechter in tegen het officieel standpunt 
van het Ministerie van Justitie, waar men schijnt aan te nemen dat vreemde 
kinderen, die in Belgie geboren worden, aan het Belgisch naamrecht onder
worpen zijn (zie oak het Verslag van de paneldiscussie in: Actuele proble
men van burger/ijke stand, o.c., 85). We zijn het op dit punt met de Luikse 
rechter eens. De beslissing van de rechtbank te Luik kan nochtans niet 
helemaal onze goedkeuring wegdragen. 

W anneer de rechtbank het immers heeft over het beginsel van de vastheid 
van de naam, vervat in het decreet van 6 fructidor van het jaar II, dan laat 
zij zich ontvallen, dat dat beginsel door het toepasselijke Spaanse naam
recht niet geschonden wordt, omdat volgens de Spaanse wet het eerste lid 
van de samengestelde naam over de generaties dezelfde blijft. Naar wij 
menen, verzet het gemeld principe zich enkel tegen louter willekeurige 
naamverandering en vloeit daaruit geenszins voort, dat wettige afstamming 
noodzakelijkerwijze moet blijken uit ,overlevering" van de naam (in 
mannelijke lijn) over de generaties heen, oak niet dat wettige kinderen de 
naam van hun vader moeten dragen, en zelfs niet dat de naam op enigerlei 
wijze van afstamming moet doen blijken. Vreemd naamrecht dat in dat 
opzicht van het Belgische afwijkt, kan niet aileen om die reden worden 
geweerd. 

In twee vonnissen van 24 september 1976 (Jur. Liege 1976-77, 76 en 164) 
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beval dezelfde rechtbank, dat de akte van overschrijving van de in Spanje 
opgestelde geboorteakte van een Belgisch kind diende te worden verbeterd, 
daar de Spaanse ambtenaar van de burgerlijke stand, bij het)opmaken van 
de akte, het ten gronde toepasselijke Belgisch recht niet had gerespecteerd. 

4. VOORVRAGEN VAN STAAT- EIGEN VERWIJZING- De naamverkrijging 
is volgens de meeste wetgevingen nauw verbonden met familierechtelijke 
relaties. De naam wordt echter niet beheerst door de wet die toepasselijk 
is op de gevolgen van de relatie, die voor de naamverkrijging determinerend 
kan zijn (uitgezop.derd bij adoptie: zie onder het desbetreffend hoofdstuk). 
De naam vormt een aparte aanknopingscategorie. Dat houdt ook in, dat 
de aanwending van het toepasselijke naamrecht een voorvraag kan oproe
pen, waarvoor afzonderlijk dient aangeknoopt. De rechtbank te Luik kwam 
in een vonnis van 26 november 1976 (Jur. Liege 1976-77, 235) aan de 
bevestiging daarvan niet toe. Voor de oplossing van de zaak, die haar werd 
voorgelegd, was dat ook niet nodig (vgl. De Ceuster, J. en Reich, S., 
,Kr6niek internationaal Privaatrecht 1975-78", R. W. 1978-79, kol. 2683, 
nr. 96). Het betrof de naam van een natuurlijk kind, dat eerst door zijn 
Marokkaanse vader (in de geboorteakte) en dan door zijn Belgische moeder 
was erkend. De rechtbank was ook bij hoofdvraag gevat over de geldigheid 
van de erkenning, gedaan door de vader overeenkomstig de Belgische wet. 
Na te hebben vastgesteld, dat het personeel statuut van het kind door de 
Belgische wet wordt beheerst en dat de erkenning aan de wet van het kind 
is onderworpen, paste de Rechtbank op de naam van het kind zonder meer 
de Belgische wet toe. Daar het telkens om de Belgische wet ging, moest de 
rechtbank niet kiezen tussen de personele wet van het kind en de wet, 
toepasselijk op de erkenning. Verder oordeelde de rechtbank, o.i. ten 
onrechte, dat volgens Belgisch naamrecht een natuurlijk kind, dat eerst 
door zijn vader en dan door zijn moeder werd erkend, niet noodzakelijker
wijs de naam van de vader hoeft te dragen. De rechtbank gaf de voorkeur 
aan de naam van de moeder op grond van het belang van het kind, dat door 
zijn moeder werd opgevoed (zie ook Pintens, W., De naam, in A.P.R., 
1980, nrs. 52-53). De rechtbank liet niet ervan blijken, dat zij meteen ook 
de voorkeur gaf aan een ,Belgische" naam boven een ,Marokkaanse" 
naam voor het kind. 

5. NAAMVERANDERING ALS GEVOLG VAN EEN WIJZIGING VAN STAAT- De 
nationale wet determineert niet alleen de naamverkrijging vanaf de geboor
te. Dezelfde wet bepaalt ook welke de gevolgen zijn van een wijziging van 
staat (erkenning, wettiging, huwelijk ... maar nief adoptie: zie onder het 
desbetreffend hoofdstuk) op de naam van de betrokkene. 

Het conflit mobile, dat ontstaat door verandering van nationaliteit, wordt 
opgelost door aanknoping bij de nieuwe nationale wet. Dat betekent niet 
alleen dat aile rechtsfeiten met naamrechtelijke betekenis voortaan in het 
licht van de nieuwe nationale wet dienen te worden beoordeeld, maar ook, 

1339 



dat de vraag, of de verkrijging van de nieuwe nationaliteit op zichzelf mag 
beschouwd worden als een feit met naamrechtelijke betekenis, door het 
recht van het nieuwe vaderland wordt beheerst. 
De verkrijging van de Belgische nationaliteit brengt voor de nieuwe landge
noot geen naamverandering met zich mee. Dat is in de meeste landen zo. 
Te oordelen naar een zaak, die bij eenzijdig verzoekschrift aan de Voorzitter 
van de Rechtbank te Gent werd voorgelegd (Voorz. Rb. Gent, 12 augustus 
1982, R. W. 1983-84, 101, noot De Foer, L., ,Naam, verandering van 
nationaliteit en bipatridie", 103) kan dat in de Verenigde Staten anders zijn. 
De verzoeker was Brit van geboorte. Door of naar aanleiding van zijn 
naturalisatie tot Amerikaans staatsburger verloor hij een deel van zijn 
samengestelde familienaam. De ambtenaar van de burgerlijke stand te 
Sint-Niklaas, die voortging op de Britse geboorteakte, weigerde bij het 
opstellen van de huwelijksakte de verkorte Amerikaanse versie van de naam 
te vermelden. Het kan die ambtenaar niet kwalijk genomen worden dat hij 
zich door een rechterlijke uitspraak liet dekken. Het ging immers niet om 
een eenvoudig geval van nationaliteitsverandering. De verzoeker was door 
de verkrijging van de Amerikaanse nationaliteit bipatride geworden. De 
Gentse voorzitter oordeelde o.i. terecht (spijts gebrekkige motivering), dat 
met de Amerikaanse naam rekening gehouden moest worden. De naam van 
een bipatride wordt beheerst door de wet van zijn effectieve vaderland 
(tenzij een van zijn nationaliteiten de Belgische is, in welk geval de Belgische 
wet dient toegepast). Wanneer een persoon op een gegeven ogenblik bipatri
de wordt doordat hij naast zijn oorspronkelijke nationaliteit door naturali
satie een nieuwe nationaliteit verkrijgt, die als zijn effectieve nationaliteit 
kan worden beschouwd, mag o.i. dat wettenconflict opgelost worden alsof 
het een loutere nationaliteitsverandering betrof. De nieuwe naam, die de 
betrokkene met zijn nieuwe nationaliteit verwerft, moet in Belgie als zijn 
werkelijke naam worden beschouwd. 

§ 2. De voornaam 

6. TOEPASSELIJKE WET - De keuze van de voornamen wordt, onder 
voorbehoud van de Belgische internationale openbare orde, door de natio
nale wet van het kind beheerst (Rb. Luik, 24 december 1971, Jur. Liege 
1971-72, 293; voor andere opinies, zie ook het Verslag van de paneldiscus
sie, in: Actuele problemen van burgerlijke stand, o.c., 84). 

§ 3. Naam- en voomaamverandering bij administratieve beslissing 

7. ALLEEN vooR BELGEN - In Belgie wordt geen naam- of voornaamver
andering toegestaan aan vreemdelingen (Pintens, W., o.c., 51). Ben vreem
deling, die Belg geworden is, kan zijn vreemde namen en/of voornamen 
laten belgicereri, om zich beter in onze samenleving te integreren (over de 
administratieve praktijk terzake, zie Pintens, W., o.c., 70 en 138). Voor
aleer bij wet van 2 juli 1974 het decreet van 11-21 germinal van het jaar XI 
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betreffende de voornaam en de veranderingen van naam werd gewijzigd, 
kon geen voornaamverandering worden toegestaan. In strijd met dat verbod 
werd door de Rechtbank te Tongeren op 12 november 1965 (R. W. 1965-66, 
1812 en J. T. 1966, 467) aan een vreemdeling die Belg was geworden, de 
toelating gegeven om zijrl voornaam te vertalen. Vertaling van een vreemde 
voornaam komt neer op voornaamverandering (Rb. Luik, 24 december 
1971, gecit.). Mag de ambtenaar van de burgerlijke stand vreemde namen 
niet vertalen, dan moet hij bij het opstellen van zijn akten wei de vreemde 
namen, geschreven in een ander schrift, omzetten naar het Romeins letter
schrift (Pintens, W., o.c., 43). 

HOOFDSTUK II 

HET HUWELIJK 

AFDELING 1 

DE HUWELIJKSSLUITING 

§ 1. De toepasselijke wet 

8. ALGEMEEN- Het huwelijk wordt door de nationale wet der echtgenoten 
beheerst. Voor de geldige totstandkoming ervan moet elk der verloofden 
aan de grondvoorwaarden van zijn eigen wet voldoen (het beginsel uit art. 
3, lid 3, B.W. wordt herhaald - voor wat in het buitenland gesloten 
huwelijken betreft- in art. 170 ter B.W.) In Brussel, 24 juni 1964 (R. W. 
1964-65,527, Pas., 1965, II, 216 enJ.T. 1964, 585) werd verkeerdelijk naar 
de wet van de vader - hoofd van de familie - gewezen als wet die o.m. 
de voorwaarden van het huwelijk moet regelen (?). 

Naar de vorm kan een huwelijk geldig worden gesloten ofwel overeenkom
stig de vormen van de plaats van de sluiting (,lex loci celebrationis") ofwel 
volgens de vormen door de daartoe gemachtigde diplomatieke of consulaire 
agenten in acht te nemen (,lex magistratus"). 

9. QUALIFICATIE GROND EN VORM - Om onze verwijzingsregels toe te 
passen, bepalen we volgens Belgisch recht wat grond- en vormaspecten zijn. 
De rechtbank te Luik zette de dingen op een rij in een vonnis van 3 februari 
1966 (Jur. Liege, 1965-66, 203). Tot de grondvoorwaarden behoren: het 
verschil van geslacht, de minimum-leeftijdsvereiste, de toestemming van de 
partners- aangevuld met die van ascendenten (zie art. 155bis B.W. inzake 
de vaststelling van de ouderlijke toestemming in het buitenland), het niet 
bestaan van een vorig niet-ontbonden huwelijk, de afwezigheid van bloed
of aanverwantschap in een verboden graad, eventuele bijzondere beletsels, 
verzet van de ouders en wachttermijnen van weduwschap of wegens over
spel. 
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Tot de vormvoorwaarden behoren: de bekendmaking en de externe vormen 
van de uitwisseling van de toestemming. 

10. VERLOVING- Voor de pre- en quasi-matrimoniale verhoudingen is het 
aangeraden om dezelfde verwijzingsregels te gebruiken als met betrekkip.g 
tot de sluiting en de gevolgen van het huwelijk. In een vonnis van Rb. Gent 
d.d. 15 februari 1982 (R. W. 1982-83, 2770) werd op de verbreking van de 
trouwbelofte tussen twee Turken, de ongelukkige qualificatie als quasi
delictuele verhouding toegepast en werd Belgisch recht als wet-van-de-plaats 
geraadpleegd. In Belgisch zowel als in Turks recht waren in casu de 
wederzijdse vorderingen tot mislukken gedoemd (zie Erauw, J ., ,De verlo
ving in het i.p.r. met enkele beschouwingen over het concubinaat", R. W. 
1982-83, 2721). 

§ 2. De vormvereisten 

11. Locus REGIT ACTUM- Voor de huwelijkssluiting worden in de regel 
de vormen van de plaats van sluiting gevolgd (art. 170, 1° B.W.). De regel 
werd in diverse uitspraken bevestigd (Brussel, 17 december 197 4, J. T. 197 5, 
179; Rb. Brugge, 3 november 1965, R. W. 1966-67, 1339; Rb. Antwerpen, 
30 december 1966, R. W. 1968-69, 603; Rb. Luik, 3 mei 1967, Pas. 1967, 
III, 99; Rb. Brussel, 16 december 1967, J.T. 1970, 68 en Rb. Brussel, 30 
juni 1972, J. T. 1973, 143, noot Watte, N.). 

12. RELIGIEUZE HUWELIJKEN - Met toepassing van wet van de plaats 
konden twee Belgen in het buitenland in de uitsluitend religieuze vorm 
huwen (Cass., 20 februari 1913, Pas. 1913, I, 115; Rb. Aarlen, 3 november 
1967, Jur. Liege 1967-68, 301 en Rb.'Brussel, 16 december 1967, J.T. 1970, 
68). 

Wij beschouwen een huwelijk van vreemdelingen qua vorm geldig, als zij 
in ons land (of in een ander land met eenzelfde regeling) een burgerlijk 
huwelijk sloten niettegenstaande hun personele wet de verplichting oplegt 
om de religieuze vorm te gebruiken (de toedracht, vroeger, in Spanje en 
Griekenland)- zie in de besproken periode: Rb. Brussel, 17 oktober 1975, 
Pas. 1976, III, 14, inzake het in Frankrijk gesloten huwelijk tussen een 
Spaanse en een Marokkaanse persoon. 

Ben voldoende verklaring daarvoor is, dat onze autoriteiten in de plaats 
komen van de buitenlandse (Van Heeke, G. en Rigaux, F., ,Examen de 
jurisprudence", R.C.J.B. 1961, 366-368). Dat belet niet dat het kan aange
wezen zijn om de nationale wet van personen meer tegemoet te komen opdat 
hun huwelijk niet slechts in Belgie zou geldig zijn (of ,hinkend" zou zijn). 
Muzelmannen moeten b.v. religieus kunnen huwen, en volgen dus, zoals 
zovele Belgen, best twee plechtigheden. In een bilateraal administratief 
akkoord met Marokko (d.d. 26 september 1979, J.T. 1980,717 en Erauw, 
J. en De Foer, L., Internationaal privaatrecht- De Brannen, Antwerpen, 
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Maarten Kluwer's Int. Uitg., 1982, 327- zie m.n. art. 2) wordt precies die 
noodzaak erkend en wordt uitzonderlijk toegelaten dat een Marokkaanse 
en een Belgische persoon op het consulaat van Marokko religieus trouwen 
(zie in dat verband nr. 17). Ben vereiste van imperatieve aard is, dat het 
burgerlijk huwelijk in Belgie aan het religieuze voorafgaat. 

13. HUWELIJK MET OPDRACHTHOUDER EN POSTUUM - Bij toepassing van 
het recht van de plaats van inzegening kon een Belgische vrouw in Mexico 
geldig haar huwelijk ,met de handschoen sluiten" - de man was een 
ter-dood-veroordeelde Belg wiens burgerrechten waren ontnomen en die in 
Argentinie verbleef (Rb. Luik, 3 februari 1966, Jur. Liege 1965-66, 203). 
Het motief om wat de persoonlijke afwezigheid bij de sluiting betreft van 
een vormaspect te gewagen, vond de rechtbank in het bestaan, in Belgisch 
recht, van uitzonderingswetgeving (b.v. voor oorlogsomstandigheden) met 
dezelfde mogelijkheden. Dat argument overtuigt niet voor een op zich niet 
foutieve qualificatie. 

Het Belgisch Hof van Cassatie heeft in een arrest van 2 april1981 (bespro
ken onder nr. 21) de in Frankrijk gedane postume huwelijkssluiting tussen 
een Belgische vrouw en haar overleden Franse verloofde als geldig erkend. 
Het Hof heeft toegestaan dat in het arrest a quo Frans recht toegepast werd 
op de wilsuiting van de Franse man. De feitenrechters pasten de verwijzings
regel voor de grondvoorwaarden toe, in een distributie van de bestaansver
eisten over de leges patriae van de verloofden. Maar aangezien het gaat om 
een huwelijk gebaseerd op de vermoede huwelijkswil (indien degelijk vooraf 
bekendgemaakt) en aangezien naar Frans recht de overledene door de 
President van de Republiek vertegenwoordigd wordt, met het speciale doel 
om de vrouw en haar kind (haar zwangerschap is vereist) een status te geven, 
kon van een vormaspect gewag gemaakt worden. Het Franse recht zelf biedt 
geen duidelijkheid, maar men kan niet uitsluiten dat een Franse vrouw in 
gelijke omstandigheden in Frankrijk met een overleden Belg kan huwen. In 
ieder geval, betwijfelen we of- de gebruikte kwalificatie als grondvereiste 
opnieuw volgend- het echt, ,-paar'' in Belgie in een ceremonie had kunnen 
verbonden worden. 

14. VORM VAN VERZET- In een geval van verzet van een Italiaanse vader 
tegen het Belgisch huwelijk van zijn Italiaanse dochter (Rb. Luik, 3 mei 
1967, Pas. 1967, III, 99: zie verder, nr. 23) moest het verzet gegoten worden 
in de vormen van de plaats van handeling. 

15. AFKONDIGINGEN- De afkondiging voorafgaand aan het huwelijk van 
Belgen in het buitenland vereist, wordt in de artikels 167-169 B. W. geregeld. 
In art. 170bis B. W., dat detail geeft met betrekking tot de afkondiging van 
huwelijken op diplomatieke of consulaire zendingen van Belgie, wordt het 
principe erkend van het toepassen van de plaatselijke vreemde wet (voor de 
aanvullende afkondiging). De lex loci actus is dus van toepassing (maar 
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Cass., 20 februari 1913, Pas. 1913, I, 115 zegt dat er cumulatief ook aan 
Belgisch recht moet worden voldaan ... qua minimum aan openbaarheid, 
dunkt ons). 

Op de Belgen die buiten de landsgrenzen huwen, rust de verplichting om 
na het huwelijk, bij hun terugkeer in het land, voor de overschrijving van 
de huwelijksakte in de registers van de burgerlijke stand van hun eerste 
woonplaats in Belgie te zorgen (Rb. Brussel, 16 december 1967, J. T. 1970, 
68). Die verplichting wordt echter niet gesanctioneerd (Cass., 5 juli 1880, 
Pas. 1880, I, 263). Er was dus geen aanleiding tot nietigverklaring toen een 
dame haar eigen verzuim van melding achteraf ging inroepen (Rb. Brussel, 
30 juni 1972, J.T. 1972, 143, noot Watte, N.). 

Het gebrek aan publiciteit kan natuurlijk een vingerwijzing zijn in de 
richting van een verborgen of clandestien huwelijk. 

16. CLANDESTIEN HUWELIJK- Wanneer in bet geheim wordt getrouwd en 
wanneer dus een essentieel minimum aan publiciteit ontbreekt, dan zullen 
we het huwelijk als clandestien gesloten beschouwen. In dat geval treft 
Belgisch recht het huwelijk wegens het frauduleus karakter ervan met een 
absolute nietigheid, ook al zouden op de overtredingen van de grond- en 
vormvereisten die er allicht zijn, andere sancties rusten (zie Rb. Brussel, 3 
februari 1975, onuitgegeven, A.R. nr. 46360, aangehaald door Hanotiau, 
B.-in ;,Examell d:ejU:ilsprudence", Rev. Trim~ Dr: Him. t98o~ 240). --

17. HUWELIJKEN OP GEZANTSCHAPPEN - We zegden boven al dat huwelij
ken ook op diplomatieke of consulaire zendingen van het vaderland van de 
verloofden mogen plaatsvinden. De vormen van de zendstaat worden dan 
extraterritoriaal toegepast: om die reden mag men zeggen dat voor de vorm 
verwezen wordt naar de wet van de administrerende overheid (,,auctor regit 
actum"). 

Voor de huwelijken van Belgen op Belgische zendingen zie art. 170, 2° en 
3°, B.W. en de bevoegdheidswet van 12 juli 1931 (B.S. 31 juli 1931) en zie 
voor de details m.b.t. de zeldzaam-bevoegde consulaire agenten: het M.B. 
van 29 augustus 1984 (B.S., 28 september 1984). Hier komen talrijke 
consulaire verdragen tussenbeide (zie Erauw, J. en De Foer, L., o.c., 
nr. 3.19 e.v.), plus het zonderlinge administratieve ,akkoord" tussen Bel
gic en Marokko, boven aangehaald. Behalve in de bijzondere omstandighe
den in dit akkoord beschreven (akkoord dat, let wel, geen rechtskracht 
heeft, maar o.i. een nuttig principe huldigt in art. 2- zie daarover nr. 12 
boven) zijn diplomaten en consuls aileen bevoegd om huwelijken tussen 
twee van hun eigen onderdanen te sluiten (Rb. Luik, 27 februari 1976, Jur. 
Liege 1975-76, 275 verklaart het huwelijk van een Belgische vrouw en een 
Marokkaan op het Marokkaans consulaat voor niet-bestaande, hetgeen wat 
ver gaat als men bedenkt dat de putativiteit daardoor niet toegelaten is). 
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§ 3. De grondvoorwaarden 

18. TOESTEMMING VAN VERLOOFDEN - WILSGEBREKEN - Er moet toe
stemming zijn tot het huwelijk (art. 146 B.W.), en die toestemming moet 
vrij door de beide echtgenoten gegeven zijn (art. 180 B.W.). 

De wilsgebreken weerhoudbaar als reden van nietigverklaring van de gege
ven toestemming, worden in de nationale wet gevonden. Ben jonge Belgi
sche vrouw was in het Schotse Gretna Green gehuwd en zijzelf vorderde de 
nietigheid van het huwelijk wegens gebrek aan toestemming. Ze vond dat 
zij in haar jeugdige onschuld was meegesleept. Het huwelijk werd nietigver
klaard maar veeleer gebaseerd op de clandestiniteit (Rb. Antwerpen, 30 
december 1966, R. W. 1968-69, 608). 

19. SCHIJNHUWELIJKEN- In de beschouwde periode werden diverse huwe
lijken nietig verklaard omdat ze waren gesloten uitsluitend om een andere 
nationaliteit te bekomen of (in toenemend aantal) om een verblijfsvergun
ning of om een arbeidsvergunning te bekomen. 

Ben nationaliteitshuwelijk van een Bulgaarse vrouw moest haar helpen om 
een uitreisvisum te bekomen (Rb. Brussel, 30 januari 1970, J.T. 1971, 58; 
en voor een ander nationaliteitshuwelijk zie Rb. Brussel, 4 oktober 1977, 
Rev. Trim. Dr. Pam. 1978, 261, noot Matthijs, J.). In meerdere gevallen 
moest het huwelijk met een Belg, de partner aan een verblijfsvergunning 
helpen (Rb. Luik, 13 januari 1976, Rev. Trim. Dr. Pam. 1978, 265 en Jur. 
Liege 1978-79, 55; Rb. Brussel, 30 maart 1976, J.T. 1976, 427; Rb. Luik, 
24juni 1977, Jur. Liege 1977-78, 227; Rb. Brussel, 15 mei 1981, J.T. 1981, 
523-2 zaken gepubliceerd, van 3 gelijkluidende -, noot Sterckx, D.; Rb. 
Brussel, 2 oktober 1981, J.T. 1982, 45, noot D.S.). 

Als het bedrog slechts van een persoon uitgaat, brengt dat al nietigheid mee 
(aldus Rb. Brussel, 4 oktober 1977 en 15 mei 1981 - zopas aangehaald), 
alleszins als een echtgenoot Belg is: art. 180 B.W. (contra: Rb. Luik, 13 
januari 1976, aangehaald, een Turk huwde een Belgische vrouw). In het 
Brussels vonnis van 2 oktober 1981, aangehaald, werd gezegd, dat niet 
alleen de verblijfsreglementering overtreden wordt maar dater strijdigheid 
is met het personeel statuut en met de openbare orde. 

Ben geval van een Belgische vrouw die een Engelse arbeidsvergunning door 
een schijnhuwelijk met een haar onbekende oude man verwierf, kwam in 
Belgie ter sprake. Het Engels huwelijk werd hier nietig verklaard op haar 
eigen verzoek (Gent, 26 apri11973, R. W. 1973-74, 1886- zelfde beslissing 
in eerste aanleg Rb. Kortrijk, 9 juni 1972). In Engeland kon zij dank zij 
haar huwelijk de prostitutie beoefenen. Maar daarna sloot zij een tweede 
huwelijk met haar Italiaanse pooier. Dat huwelijk knakte ongelukkig af, 
door de dood van haar man tijdens de eerste huwelijksnacht. De vrouw werd 
voor de helft erfgename van een nalatenschap in Italie. De broer van de 
overledene had graag het eerste huwelijk zien geldig verklaren en kwam 
daartoe tussen in het Belgisch proces. 
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20. SCHIJNHUWELIJKEN - SANCTIE - Uit Welke wet moet de sanctie 
komen? In de regel uit het personeel statuut (Spanoghe, Eg. en Erauw, J., 
,Het huwelijk en de echtscheiding in het Belgische internationaal privaat
recht", T.P .R. 1982, 302 en in geval de echtgenoten van statuut verschillen 
- het strengste menen we) maar de nietigheid kan ook uit de gefraudeerde 
wet volgen, en dat is voor ons, alles bijeen, ongeveer altijd de Belgische wet 
(zie Van Heeke, G. en Rigaux, F., ,Examen de jurisprudence", R.C.J.B. 
1961, 365 en 1982, 399). 
Als zulke huwelijken in Belgie gesloten worden, worden ze nietigverklaard 
(art. 180 B.W. en nog Rb. Bergen, 23 januari 1980, Jur. Adm. Inf. 1981, 
nr. 16, p. 9, noot Taverne, M.). Ze worden niet onbestaande verklaard. Als 
ze in het buitenland werden gesloten zijn ze in Belgie niet erkenbaar. Maar 
onze rechtbanken kunnen niet bevelen de nietigheid in de buitenlandse 
huwelijksregisters te doen inschrijven (Rb. Brussel, 30 januari 1970, J. T. 
1971, 58). 

21. BEN POSTUUM HUWELIJK- In Belgie rees kortgeleden de vraag naar 
de geldigheid van een in Frankrijk postuum gesloten huwelijk tussen een 
Belgische jongedame en haar Franse verloofde, enige tijd nadat de laatste 
overleden was (eerste aanleg: Rb. Aarlen, 16 januari 1973, De Verz. 1982, 
358, Jur. Liege 1973-74, 156 en Rev. crit. d.i.p., 1973, 322, noot Verwilg
hen, M.; hogerberoep: Luik, 6februari 1980, J. T. 1980,493, Deverz. 1982, 
365 en Cassatie, 2 april 1981, J.T., 1981, 653; R. W. 1982-83, 922, noot 
Erauw, J., De verz. 1982, 357, noot R.B. en R.C.J.B. 1983, 502, noot 
Rigaux, F.). 
Overeenkomstig Frans recht (artikel 171 C.c.) kon de huwelijkstoestem
ming van de man bij monde van de President van de Franse Republiek 
overgemaakt worden. De Belgische vrouw eiste voor zichzelf, als echtgeno
te, en voor haar kind, als wettig kind, schadevergoeding tegen een Belgische 
verzekeringsmaatschappij wegens de dood van de Fransman, te wijten aan 
de fout van een bij de verweerster verzekerde persoon. 

In eerste aanleg werd het huwelijk geldig verklaard, omdat de man aan zijn 
personele wet voldeed. In die wet werd zijn toestemming vermoed, omdat 
de huwelijksvoorbereiding ver was gevorderd. De verzekeraar had geargu
menteerd, dat de overledene geen toestemming kon geven en dat dus aan 
een essentieel vereiste van de Belgische wet niet werd voldaan. Hij zag ons 
Belgisch grondbeginsel bilateraal werken. In hager beroep werd meer expli
ciet ingegaan op de ,distributiviteit" van de grondvoorwaarden (opgelegd 
in artikel 170ter B.W.). De beslissing a quo werd gehandhaafd met de 
stelling dat ,,bij ontstentenis van een Belgische wettelijke tekst die uitdruk
kelijk de voorwaarde stelt dat de echtgenoten moeten bestaan onder de 
vorm van een aan de beide echtgenoten opgelegde vereiste, de wetskeuze 
distributief moest gebeuren. 
In een daaropvolgende ,attendu" werd echter melding gemaakt van een 
Belgische ,politique sociale" strekkend tot ,!'interdiction des mariages 
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posthumes". De openbare-orde-werking van dat verbod werd dan afgewo
gen tegenover een ander beginsel in ons recht, nl. de biiiijkheid. Het Iaatste 
woog door, zodat in de status-vraag voor de geldigheid werd beslist. De 
tussenkomst van onze cassatie-rechters in deze zaak is uiterst summier. Er 
werd hoofdzakelijk ingegaan op de financiele gevolgen van de geldigheid 
van het betwiste huwelijk. Niettemin werd voorzichtigheid aan de dag 
gelegd in verband met de hierboven gecursiveerde overweging van bet hof 
te Luik, waar gesteld werd, dat het verbod op een postuum huwelijk niet 
bilateraal werkt. Het hof van cassatie moest antwoorden op het middel dat 
de artikelen 144 en 146 wei de beide verloofden treffen (inclusief de vreemde 
onderdaan), die dus alletwee moeten bestaan. Het hof van cassatie over
woog dienaangaand slechts, dat, ook ai mocht bet middel gegrond zijn, bet 
arrest toch nog wettelijk verantwoord blijft. Het arrest a quo was ondubbel
zinnig, zo werd gezegd, in de afweging van de betrokken openbare-orde
beginselen. 
Kon, zo vragen wij ons af, het hof van cassatie het bilaterale karakter van 
het verbod op huwelijken met niet-bestaande personen in het midden 
hebben gelaten wanneer bet een arrest bevestigt, dat bet principe afwijst? 
De te Luik gebruikte argumenten over de openbare orde hebben bet 
probleem toegedekt. We hebben nu echter de indruk, dat met die voorwaar
delijke constructie, door bet hofvan cassatie gebruikt, de beslissing wellicht 
impliciet genomen werd, om de Belgische huwelijksvereisten niet cumulatief 
tegenover een vreemdeling toe te passen. Is deze laatste veronderstelling 
juist, dan steekt de houding van het hof van cassatie bier enigszins af tegen 
de voorheen verkondigde cumulatie m.b.t. de ontbindbaarheid van bet 
huwelijk door echtscheiding (de arresten Rossi- verder, nr. 68). 

22. TOESTEMMING VAN OUDERS- De lex patriae van elk der verloofden 
bepaalt wiens toestemming eventueel aanvullend bij die der verloofden voor 
hun bevoegdmaking moet gegeven worden. In de beschouwde periode 
werden we geregeld geconfronteerd met jongeren die naar Gretna Green in 
Schotland trokken, om de toestemming van hun ouders te omzeilen. Val
gens Schots conflictenrecht (Anton, A.B., Private international law, Eding
burgh, 1967, 273) valt de vraag naar ouderlijke toestemming onder de wet 
van de plaats van het huwelijk (en in het Schots recht bestaat die vereiste 
niet), maar slechts als de wet van het vaste domicilie van de trouwers die 
vereiste niet als een absolute geldigheidsvereiste qualificeert. 
Indien de ouders optreden binnen de door art. 183 B.W. voorziene termijn 
en zolang zij niet uitdrukkelijk of stilzwijgend hun goedkeuring achteraf 
verlenen (Rb. Brussel, 30 juni 1972, J. T. 1973, 143, noot Watte, N., 
goedgekeurd in Brussel, 17 december 197 4, J. T. 197 5, 279) blijft de nietig
verklaring voorspelbaar (Gent, 19 januari 1967, gemeld bij Rb. Brugge, 3 
november 1965, R. W. 1966-67, 1339 als een bevestiging daarvan; Bergen, 
20 december 1978, Pas. 1979, II, 24 en Rb. Antwerpen, 30 december 1966, 
R. W. 1968-69, 603). Zie verder, nr. 29 voor de sancties en cassatie-recht
spraak. 
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In Rb. Luik, 21 december 1973 (Jur. Liege 1973-74, 228) werd een vals 
probleem geschapen. Er werd niet naar het personeel statuut van het kind 
gekeken, maar er werd gesproken van een conflict tussen de personele 
wetten van de ouder en het kind. 

23. VERZET VAN OUDERS- Het ouderlijk verzet tegen een huwelijk van 
een kind wordt beheerst door de nationale wet van ascendent en kind. Een 
in Italie wonende graaf wou het huwelijk van zijn dochter, in Luik, beletten 
(Rb. Luik, 3 mei 1967, Pas. 1967, III, 99). In Italie was geen afkondiging 
gedaan en dat wordt daar als een prohibitief beletsel gequalificeerd (die 
qualificatie wijkt af van de onze). De opheffing of handlichting van het 
verzet valt onder dezelfde nationale wet. Naar aanleiding van het rechterlijk 
bevel tot opheffing van het verzet rees de vraag naar de uitvoerbaarheid bij 
voorraad - die vraag werd voorzichtig aangepakt, gezien de belangen, en 
naar Italiaans recht dienaangaand werd niet gevraagd. 

24. TWEEZIJDIGE GRONDVOORW AARDEN- AANVERWANTSCHAP- Onder 
de mogelijke grondvereisten die in de wet van een partner worden geformu
leerd en niettemin voor de beide partners even streng gelden (Spanoghe, Eg. 
en Erauw, J., o. c., 300) kwam aileen het geval van een verboden graad van 
aanverwantschap ter discussie. 

Een Belgische vrouw wier eerste man was overleden, was in Engeland 
gehuwd met een neef van de man. Dat was geen geval van bloedverwant
schap in de derde graad (art. 163 B.W.) en dus werd de vordering tot 
nietigverklaring afgewezen, klaarblijkelijk aileen op grand van Belgisch 
recht (Rb. Brussel, 27 december 1968, Ann. Not. 1970, 17). 

25. VRIJSTELLING VAN LEEFTIJDSVEREISTE - Aan de minimumleeftijd in 
de lex patriae voorgeschreven moet voldaan worden. Er ontspon zich echter 
een groat debat rand de vrijstelling van de leeftijdsvereiste: in Belgie is de 
Koning bevoegd maar in de personele wet van sommige personen kan hen 
door een rechtbank, na onderzoek, vrijstelling worden verleend. 

Er werd geargumenteerd en veelal oak in rechte beslist dat de Belgische 
burgerlijke rechtbanken hun bevoegdheid daartoe mochten opnemen om
dat zij de algemene bevoegdheid in personele aangelegenheden hebben: Rb. 
Doornik, 10 oktober 1962, J. T. 1962, 716; Rb. Charleroi, 30 juni 1977, Rev. 
Trim. Dr. Fam. 1978, 278, uitvoerige instemmende noot Born, H.; Rb. 
Brussel, 14 mei 1980, Rev. Trim. Dr. Fam. 1981, 83, eensluidend advies 
Proc. Ballion, F. en Rb. Brussel, 4 september 1981, J.T. 1982, 361. 

Ons lijkt het echter gepaster om de gewone substitutie van de bevoegde 
Belgische autoriteit (de Koning) te doen, in de plaats van de diverse vreemde 
autoriteiten, zoals in Rb. Luik, 12 november 1976, J.T. 1977, 211 en 
Jeugdrb. Tongeren, 19 april 1978, Doc. Jeugdbesch. I, 350 die zich onbe
voegd verklaarden; en wellicht zijn er dispensaties uitgaand van de Koning 

1348 



_] _ _.._] 

(zie De Ceuster, J. en Reich, S., ,Kroniek van rechtspraak", R. W. 1978-79, 
2588; Rigaux, F., o.c., II, 179- omdat we inBelgieeen bevoegde autoriteit 
hebben; Hanotiau, B., ,Examen de jurisprudence", Rev. Trim. Dr. Fam. 
1980, 240 en Spanoghe, Eg. en Erauw, J., o.c., 301). 

26. vooRVRAAG VAN STAAT- De toepassing van de nationale wet van de 
(aanstaande) trouwers kan voorvragen van staat oproepen, waarvoor dan 
afzonderlijk dient te worden aangeknoopt. Zo kan het gebeuren dat het 
bestaan van een afstammingsband dient beoordeeld, om uit te maken wiens 
toestemming voor het huwelijk vereist is. 

27. STAAT VAN ONGEHUWDE NA ECHTSCHEIDING- De vereiste van het niet 
bestaan van een vorig niet-ontbonden huwelijk kan aanleiding geven tot een 
bijzondere voorafgaande vraag. 

Ons echtscheidingsrecht houdt nauwelijks rekening met de nationale wet 
van personen (zie verder, nr. 59 e. v.). Daardoor blijven sommige van onze 
echtscheidingen niet-erkenbaar in het vaderland van de betrokkenen. Bij 
latere raadpleging van hun nationale wet blijken zij gehuwd te zijn. Maar 
het gezag van gewijsde van een Belgisch echtscheidingsvonnis mag in Belgie 
niet worden miskend. 

Zo had een canoniek rechtscollege in Italie een in de Republiek di San 
Marino gesloten kerkelijk huwelijk nietig verklaard omdat een persoon nog 
getrouwd zou zijn geweest toen hij huwde. Dat vreemd vonnis werd hier 
niet erkend om de reden dat het eerste huwelijk in Belgie was ontbonden 
door echtscheiding en de vreemde miskenning van een Belgisch vonnis niet 
kon worden aanvaard (Rb. Brussel, 16 december 1967, J. T. 1970, 68). Van 
Belgische zijde bekeken moest voor het onderzoek van de status van 
vrijgezel, geregeld de erkenning van vreemde echtscheidingen worden on
derzocht (Rb. Brussel, 8 oktober 1963, J.T. 1963, 694; Rb. Brussel, 3 mei 
1972, Pas. 1974, III, 28 en Rb. Brussel, 30 juni 1972, J. T. 1973, 143). 

Ben andere hypothese is die waarbij iemand in Belgie na echtscheiding wenst 
te huwen, terwijl hij volgens zijn personeel statuut nog gehuwd is. Als het 
echtscheidingsvonnis in Belgie was uitgesproken, dan spreekt het vanzelf 
dat er geen beletsel is (Rb. Brussel, 9 april 1968, J. T. 1968, 55). Ook als 
de echtscheiding in een derde land was uitgesproken (in strijd met de 
nationale wet, of daar niet doorwerkend) en in Belgie erkenbaar is, dan gaat 
het vonnis hoven de nationale wet (Rb. Brussel, 12 november 1965, J. T. 
1966, 394). Het tegendeel zou neerkomen op de miskenning van de rechts
kracht van het echtscheidingsvonnis. Maar de kans dat een aldus voltrokken 
nieuw huwelijk in het vaderland van die echtgenoot niet zal erkend worden 
is niet denkbeeldig. Dan ontstaat er een zgn. ,hinkend huwelijk"; dat belet 
niet de voltrekking ervan in Belgie. 

De status van ongehuwde wordt beoordeeld volgens de echtscheidingswet. 
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28. WACHTTERMIJNEN OF SANCTIES AAN BEN ECHTSCHEIDING VERBONDEN 

- Het bestaan van wachttermijnen ter voorkoming van kroostverwarring 
of als sanctie van een echtscheiding wegens overspel, wordt naar de nationa
le wet beoordeeld. Maar in de zopas besproken hypothese dat de nationale 
wet de echtscheiding niet erkent, moet niet naar die wet maar aileen naar 
de echtscheidingswet worden gekeken. Hier deden zich in de rechtspraak 
problemen voor in verband met de wachttermijn om in geval van overspel 
met de partner van het overspel te trouwen (intussen in Belgie afgeschaft: 
zie Rb. Brussel, 16 december 1967, J.T. 1970, 68 en Rb. Brussel, 9 april 
1968, J. T. 1968, 566). 

§ 4. Miskenning van de vereisten - Sancties 

29. OVERTREDEN WET- Als een grond- of vormvereiste werd miskend dan 
moet de sanctie in de overtreden wet worden gezocht. Die wet bepaalt welke 
soort van nietigheid het huwelijk treft, welke personen ze mag inroepen, 
onder welke omstandigheden en binnen welke termijnen (Bergen, 20 decem
ber 1978, Pas. 1979, II, 24 en een mooie toepassing in Rb. Brussel, 30 juni 
1972, J. T. 1973, 143, noot Watte, N. en zie Rb. Brussel, 2 oktober 1981, 
J.T. 1982, 45, noot D.S. en zie Rigaux, F., o.c., II, 257). 

Betreft het een vereiste die, zoals het verbod van bloedverwantschap of de 
wederzijdse toestemming, tegelijk in de beide wetten moeten worden vol
daan, dan zullen de strengste sancties prevaleren (Rb. Brussel, 30 januari 
1970, J. T. 1971, 58). 

Voor de absolute nietigheid die aan de clandestiniteit is verbonden, zie 
boven, nr. 16. In het buitenland moeten de personen (volgens de conclusie 
van Proc.-Gen. Terlinden voor Cass., 20 februari 1913, Pas. 1913, I, 115) 
de goede trouw aan de dag leggen die ook in Belgie bij de bekendmaking 
betaamt. Enkel het bezit van staat dekt de vroegere clandestiniteit. 

§ 5. Het putatief huwelijk 

30. LEX CAUSAE EN BILLIJKHEID- Als de nietigheidssanctie een huwelijk 
treft, dan kan ter verzachting daarvan aan de partijen het voordeel van het 
vermeend huwelijk worden toegestaan. 

Voor de nietigverklaring wegens miskenning van vereisten uit de Belgische 
personele wet van een partij werd naar de Belgische wet gekeken inzake de 
putativiteit (Cass., 28 oktober 1966, J. T. 1967, 22; Rb. Brugge, 3 november 
1965, R. W. 1966-67, 1340; Rb. Luik, 27 februari 1976, Jur. Liege 1975-76, 
275 en Rb. Mechelen, 25 mei 1976, Rev. Trim. Dr. Fam. 1978, 383). Er werd 
ook naar de vreemde lex patriae van de betrokkenen verwezen voor de 
verzachting van de in die wet opgelegde nietigheid (Brussel, 14 oktober 
1981, Credoc Berichten, Dec. 1981, 7 en Rb. Brussel, 2 oktober 1981, J. T. 
1982, 45, noot D.S., resp. naar Frans en Marokkaans recht). 

Er gingen stemmen op om de putativiteit als algemene correctie op de 

1350 



--------------

_ _l_ 1 .. --·· --· 

billijkheid gesteund aan te wenden (Graulich, P., Principes de droit interna
tionaal prive, Parijs, 1961, nrs. 92, 152 en 222 noot 3). Dat is wellicht wat 
het aanvoelen is van de rechters die niet klaar aanwijzen volgens welk 
rechtstelsel ze op dit punt werken (Rb. Brussel, 26 november 1965, J. T. 
1966, 230 en Rb. Hasselt, 18 november 1966, R. W. 1966-67, 262). 

31. GOEDE TROUW -De goede trouw wordt vereist opdat in Belgisch recht 
van een putatief huwelijk sprake kan zijn. Ook vreemd recht kan een 
onderzoek naar de goede trouw voorschrijven (Brussel, 14 oktober 1981, 
aangehaald, betrof een Fran~aise die was gehuwd nadat haar eerste huwelijk 
in een dubieuse echtscheiding was ontbonden). 

Ons Hof van Cassatie is ondertussen uiterst mild voor personen die willens 
en wetens de Belgische wet (of b.v. een andere wet) ontduiken door naar 
het buitenland te trekken, maar die daarbij, wegens hun naYviteit en wegens 
de graad van ingewikkeldheid van het internationaal privaatrecht, van 
mening waren dat hun huwelijk geldig tot stand kwam: daar kan nog goede 
trouw zijn, b.v. in het geval voor de hoogste rechters gebracht (Cass., 8 
maart 1963, Pas. 1963, I, 755). In Rb. Brussel, 8 oktober 1963 (J. T. 1963, 
694) werd nog goede trouw aangenomen voor een huwelijk dat volgde op 
een echtscheiding door een der partners op frauduleuse wijze in Nevada 
bekomen. De feitenrechters oordelen. Gevallen waarin een echtgenote over 
de staat van haar man was misleid, worden ook aanvaard (Rb. Hasselt, 18 
februari 1966, R. W. 1966-67, 13). 

§ 6. Een bijzonder vraagstuk: bet polygaam huwelijk in Belgie 

32. GELDIGE EN ERKENDE POL YGAME BAND - Vreemdelingen kunnen in 
Belgie geen polygaam huwelijk sluiten, maar als hun polygaam huwelijk 
geldig tot stand kwam in het buitenland, ten tijde dat geen band van enige 
betekenis met ons land bestond, wordt het in Belgie erkend (Luik, 23 april 
1970, R.C.J.B. 1971, 5, noot Van Heeke, G.). 

Als een Belgische vrouw bij zo'n huwelijk betrokken is, dan mag dat o.i. 
niet als geldig aanvaard worden (zieSpanoghe, Eg. en Erauw, J., o.c., 304). 
Ben Belg mag niet polygaam in zijnen hoofde of polyandrisch in haren 
hoofde huwen. Maar een Belgische vrouw b.v. mag ook niet in een eerste 
en enig huwelijk toetreden, als het in hoofde van haar partner polygaam 
is (Brussel, 10 april1979, J. T. 1979, 612, noot Messine met verwijzing naar 
Corr. Brussel, 12 juni 1953, Pas. 1954, Ill, 60, vergelijk Van Heeke, G. en 
Rigaux, F., ,Examen de jurisprudence", R.C.J.B. 1982, 389). Als een 
vreemde man en een Belgische vrouw gehuwd zijn in een monogame band 
en de man - wiens statuut dat toelaat - huwt zonder dat er huwelijksont
binding is, met een tweede vrouw, dan is dat tweede huwelijk ongeldig 
omdat de man door zijn eerste huwelijk een monogaam statuut aannam (zie 
eveneens Van Heeke, G. en Rigaux, F., ,Examen de jurisprudence" in 
R.C.J.B. 1976, 230 en zie Rb. Luik, 26 juni 1975, Jur. Liege 1975-76, 163, 
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waarin de eerste vrouw van een Marokaan de Italiaanse nationaliteit had 
en waar hij in Marokko nog met een Marokkaanse huwde; de rechtbank 
nam aan dat er geen strijdigheid met de openbare orde was). 
Verwarring kan voorkomen worden, als men de vereisten van monogamie 
in gelijk wiens wet geformuleerd als , tweehoofdig" beschouwt en als men 
de regel multilateraal formuleert: het tweede huwelijk in een polygame band 
is maar geldig wanneer iedereen in de driehoeksverhouding volgens zijn lex 
patriae geldig polygaam kan huwen. Vanuit Muzelmaans recht bekeken kan 
dat anders zijn: Belgische echtgenotes moeten in bet huwelijkscontract dan 
maar de monogamie bedingen, als ze daarop staan. 

33. GEVOLGEN IN BELGIE- Ben in Belgie als geldig erkenbaar polygaam 
huwelijk kan bier gevolgen krijgen, zolang de gevolgen op zich genomen 
zelf niet strijdig zijn met de Belgische concepten van internationale open ba
re orde. Zo'n acceptabel gevolg is b.v. de alimentatieverplichting van de 
man tegenover zijn beide vrouwen (Rb. Luik, 26 juni 1975, Jur. Liege 
1975-76, 263 zou in die zin gaan, ook voor de tweede echtgenote). Ook als 
bet tweede huwelijk nietig verklaard wordt, met het voordeel van de 
putativiteit, zal de tweede echtgenote persoonlijke rechten krijgen (zie de 
vergoedingen gegeven aan een vrouw die niets van bet eerste huwelijk 
afwist: Rb. Hasselt, 18 februari 1966, R. W. 1966-67, 262 en de rechtspraak 
omtrent vergoeding aan concubinerenden en aan personen die in een 
religieuze of gewooiitereclitelijk echt waren verbonden, maar niet wettige 
echtgenootzijn: Cass., 26juni 1967, R.G.A.R. 1969, nr. 8158; Rb. Hasselt, 
9 juni 1969, J. T. 1973, 42). 
Het valt moeilijker om tegenover derden tot een algehele schadeloosstelling 
voor elk van de twee vrouwen te besluiten. Na de mijnramp in Marcinelle, 
1956, had de arbitrage-commissie aan elk van de weduwen van een Algerijn
se overledene bet volle weduwenpensioen gegeven, maar in beroep gaf Rb. 
Charleroi, 1 juni 1963 (R.G.A.R. 1967, nr. 7909) slechts aan de eerste 
vrouw een vergoeding. Men kan in de betrokken rechtspraak de uitersten 
zien raken, zoals inzake de vordering van twee weduwen van een Marokaan, 
tot bet bekomen van morele schadevergoeding, ingesteld tegenover de 
autoverzekeraar van de schuldige aan de dood van haar man: Corr. Luik, 
22 december 1969 (Jur. Liege 1969-70, 163) sprak van een schoolvoorbeeld 
van openbare-orde-verstoring en in boger beroep deed bet Hof te Luik de 
bekende uitspraak dat tegenover zulke polygame banden onze openbare
orde zeer van op afstand betrokken is (Luik, 23 apri11970, gecit.). Men staat 
voor bet dilemma: ofwel op persoonlijk vlak leed veroorzaken, door niet 
de eigen schade te vergoeden terwijl de beide vrouwen toch hun burgerlijke 
status van gehuwden erkend zien, ofwel een zekere verstoring in bet maat
schappelijk verkeer teweeg brengen in hoge en onverwachte uitkeringen. 
(De rechtspraak dienaangaand wordt behandeld onder nr. 261). Wij zouden 
de status-vraag voor vrouw en afstammelingen en de familiale gevolgen 
loskoppelen van de quasi-delictuele aanspraken (zie Rigaux, F., o. c., II, 258 
en Spanoghe, Eg. en Erauw, J., o.c., 305-306). 
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Voor de behandeling van vragen omtrent polygamie, zie nu eveneens Watte, 
N., La loi applicable aux effets personnels du marriage, (thesis), Brussel, 
U.L.B., 1984. 

AFDELING 2 

DE PERSOONSRECHTELIJKE GEVOLGEN VAN HET HUWELIJK 

34. ALGEMEEN - Er is niet veel rechtspraak bekend geraakt uit de sector 
van de betwistingen in de loop van bet huwelijk en tijdens de echtscheidings
procedure. Er mag worden vermoed dater in sterke mate bij de Belgische 
wet wordt aangesloten, met een rechtvaardiging ofwel in de toepassing van 
de wet van bet gemeenschappelijk domicilie of bet laatste gemeenschappe
lijk domicilie (omdat daarin de meest gebruikte bevoegdheidsgrond ligt). 
Ofwel wordt bet dwingend karakter van de bepalingen zo sterk aangevoeld, 
dat zij rechtstreeks alle rechtsverhoudingen in Belgie beheersen. 

Zo bleef voor de gedachtenwisseling over de materie bet terrein open voor 
de rechtsleer, temeer nog daar de evoluties van de laatste twintig jaar ons 
voor moeilij kheden plaatsen waartegenover algemene theoretische beschou
wingen meer van pas komen dan de casui:stiek. De twee stromingen waarin 
het conflictenrecht van de huwelijksgevolgen is gegrepen, zijn: 1. de gelijk
berechtiging van de vrouw en het dientengevolge verlaten van de verwijzing 
naar de nationale wet van de man inzake geschillen over multinationale 
huwelijken; 2. de toenemende imperativisering van ons huwelijksrecht (zie 
m.n. het primair statuut bij de wet van 14 juli 1976 ingevoerd - en het 
onderzoek van de weerslag daarvan op bet i.p.r. in R. W. 1978-79, 881), 
geplaatst tegenover de nieuwe confrontatie met grote aantallen migranten 
met een voor ons ongewoon gezinsrecht. 

Dat terrein van de literatuur wordt bier niet betreden (zie de nog onuitgege
ven thesis van Watte, N., aangehaald en zie Erauw, J., Beginselen van 
internationaal privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1985). 

De aspecten van het putatief huwelijk, van polygamie en verstoting, van de 
toe te passen echtscheidingsgronden, van de scheiding van tafel en bed, van 
de alimentatieverplichting tussen echtgenoten en van hun ouderlijk gezag 
betreffen de gevolgen van het huwelijk en worden elders in dit overzicht 
besproken. 

35. RECHTSMACHT INZAKE DRINGENDE EN VOORLOPIGE MAATREGELEN

De internationale bevoegdheid van onze Vrederechters om op grond van 
art. 223 B. W. dringende en voorlopige maatregelen in de loop van het 
huwelijk te bevelen, wordt besproken in Ryon, M., ,De toepassing van 
artikel 223 B. W. in het internationaal privaatrecht", in Van Vrederechter 
tot gezinsrechter, (Spruyt, N. (ed.), IUS 3, 145, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1981, 104 e.v.). 
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In Vred. Schaarbeek, 23 januari 1973 (T. Vred. 1976, 210) lag de bevoegd
heidsgrond in de woonplaats van de verweerder. In Vred. Elsene, 29 juni 
1977 (T. Vred. 1978, 44) was voor een betwisting in een gemengd huwelijk, 
waarbij de verweerder in het buitenland woonde, de Belgische rechter 
bevoegd omdat de laatste echtelijke verblijplaats hier was. De enige correcte 
grond voor de bevoegdheid in een huwelijksgeschil tussen Belgen met een 
laatste echtelijke verblijfplaats in het buitenland, waar de verweerder nog 
woonde, was in art. 15 B.W. en in de Belgische nationaliteit van de partijen 
gelegen (Vred. Etterbeek, 14 mei 1979, Rev. Trim. Dr. Fam. 1980, 95 -
waarin ook een gemeenschappelijke Belgische verblijfplaats werd ingeroe
pen). 

36. UNINATIONALE HUWELIJKEN - De gevolgen van het huwelijk ten 
aanzien van de personen, worden beheerst door de nationale wet van de 
echtgenoten. Bij gelijke nationaliteit van de echtgenoten biedt die aankno
ping geen bijzondere moeilijkheden: in Rb. Brussel, 30 oktober 1969 (J. T. 
1970, 548) werd de ouderlijke macht van Spanjaarden volgens Spaans recht 
geregeld; in Vred. Schaarbeek, 23 januari 1973 (T. Vred. 1976, 210) en 
Vred. Deurne, 14 maart 1975 (R. W. 1974-75, 2545) werd telkens de 
onderhoudsplicht volgens de lex patriae communis beoordeeld; in Rb. 
Brussel, 9 april 1971 (Pas. 1971, Ill, 106) en Brussel, 13 april 1972 (J. T. 
1972, 665) betrof het de mate waarin in de kosten van de gemeenschap moet 
worden bijgedragen. 

Bij de bespreking van de erkenning van de verstoting halen we een reeks 
vonnissen aan, waarin de eenzijdige ontbinding niet-erkenbaar verklaard 
wordt (in huwelijken tussen vreemdelingen van gelijke of verschillende 
nationaliteit of in huwelijken met Belgische vrouwen) - zie nr. 90. In al 
die gevallen hebben de Belgische rechters dan maatregelen genomen (meest
al betrof het Vrederechters aangesproken op grond van art. 223 B.W.)
maatregelen die, behalve in de zopas geciteerde casussen, zonder i.p.r .-over
wegingen werden genomen, en dus aileen op Belgisch recht gebaseerd 
waren. Verdere toepassingen van Belgische normen inzake alimentatie 
tussen Marokkanen vinden we in: Vred. St.-Jans Molenbeek, 17 februari 
1978 (J. T. 1979, 225), Vred. Fleron, 8 mei 1979, (Jur. Liege 1980, 182) en 
Vred. Brussel, 3 mei 1978 (T. Vred. 1979, 3) telkens nadat deverstotingsakte 
niet-erkenbaar werd verklaard. Een veel opener documentatie van de lex
fori-trend in de rechtspraak kunnen we, zoals gezegd, niet voorleggen. Ben 
onuitgegeven vonnis van de Vrederechter te Zele, d.d. 17 mei 1978 is ons 
bekend: op twee Turkse echtgenoten werd om redenen van openbare orde 
Belgisch recht toegepast. 

Zie verder de uiteenzetting van Ryon, M., aangehaald in randnummer 35. 

37. MULTINATIONAL£ HUWELIJKEN- Ook VOOr de gemengde huwelijken 
valt men op de lex fori terug. Weer is de positieve werking van de openbare 
orde het voornaamste motief om maatregelen in de loop van het huwelijk 
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volgens Belgisch recht op te leggen. De gelijkheidsgedachte uitgewerkt in 
bet primair huwelijksstatuut (zie het tekenende Vred. St.-Truiden, 25 no
vember 1980, Tegenspraak 1982, 175) is daarvan een concretisering. Hier 
doet zich bovendien de verschuiving voor, van de nationale wet van de man 
naar de wet van het gemeenschappelijk domicilie van de partijen. De 
tendens is dus heel klaar naar de toepassing van Belgisch recht in bet 
Belgische forum. 
Belgie heeft het bekrachtigingsproces voor bet verdrag van Den Haag d.d. 
2 oktober 1973 inzake de onderhoudsvorderingen op gang gebracht. Door 
dat verdrag zal in de toekomst voor bijna alle alimentatie-vorderingen in 
Belgie, het recht van de gewone verblijfplaats van de onderhoudsgerechtig
de worden toegepast. 

HoOFDSTUK III 

HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 

AFDELING 1 

DE COLLISIEREGELS 

§ 1. Het wettelijkstelsel: algemeen 

38. DE VERWIJZINGSREGELS IN EVOLUTIE - Sedert bet vorig overzicht zijn 
de verwijzingsregels, die in die periode vaste vorm hadden gekregen, meer 
en meer op de belling gebracht. Een deel van de rechtspraak verliet de 
traditionele aanknoping bij de nationale wet van de man, in de overtuiging 
dat het landsrecht van de woon- of verblijfplaats van de echtgenoten betere 
geloofsbrieven kon voorleggen. Voor uninationale huwelijken keurde bet 
Hof van Cassatie op 10 april 1980 die ontwikkeling af. 

§ 2. Het wettelijk stelsel: echtgenoten met dezelfde nationaliteit 

39. VOOR 10 APRIL 1980: DE WET VAN HET DOMICILIE - Volgens de 
traditionele zienswijze is het huwelijksvermogensrecht van echtgenoten, 
gehuwd zonder huwelijkscontract, onderworpen aan hun gemeenschappe
lijke nationale wet, omdat het wettelijk stelsel een gevolg is van het huwelijk 
en dus verknocht is met de staat van de persoon. Bij de bepaling van de 
toepasselijke wet mag in die opvatting geen rekening gehouden worden met 
niet-uitgedrukte bedoelingen van de echtgenoten, omdat bet wettelijk stelsel 
hen door de wet zelf wordt opgelegd (DeWulf, C., ,Het huwelijksvermo
gensrecht en bet erfrecht in het internationaal privaatrecht'', in De interna
tionalisering van het Belgisch privaatrecht, Gent, 1982, p. 329). 

De rechtbank te Luik oordeelde er anders over en paste voor het huwelijks
vermogensrecht van ltaliaanse echtgenoten de Belgische wet toe, omdat die 
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echtgenoten steeds in de waan hadden geleefd, dat ze aan de Belgische wet 
onderworpen waren. Daarbij gaf de rechtbank de overweging ten beste, dat 
man en vrouw zich blijvend in Belgie gevestigd hadden en ze voerde als 
bewijs daarvoor aan, dat zij sinds hun huwelijk bestendig in Belgie hadden 
gewoond, bier een huis hadden gekocht en een lening aangegaan. Die 
overweging treft men nog in andere vonnissen aan. Er blijkt evenwel niet 
duidelijk uit dit vonnis of aan het Belgisch stelsel de voorkeur wordt gegeven 
omdat dit in overeenstemming is met de vermoedelijke wil van partijen, of 
dat het Belgisch recht als wet van de woonplaats aan de echtgenoten 
opgedrongen wordt. De rechtbank brengt immers ook de opinie van Batif
fol in het midden die voor de wet van de woon- of verblijfplaats pleit omdat 
die wetskeuze de rechtszekerheid en bet rechtsverkeer met derden aanzien
lijk bevordert (Rb. Luik, 6 januari 1978, Jur. Liege 1978, 285). 

De rechtbank te Brussel ging dezelfde weg op (Rb. Brussel, 12 juni 1978, 
Rec. Gen. Enr. Not. 1980, nr. 22523, p. 287). Het ging om echtgenoten van 
Franse nationaliteit. De echtgenote was van Italiaanse herkomst maar had 
de Franse nationaliteit door huwelijk verkregen. De rechtbank stelde dat 
de verwijzing naar de nationale wet niet meer de enige mogelijke aankno
ping was. In concrete omstandigheden moest de wet van de eerste verblijf
plaats in aanmerking genomen worden. De echtgenoten waren in Belgie 
geboren, waren er in het huwelijk getreden en waren er blijven wonen. De 
lex patriae werd afgewezen om redenen, die met het concrete geval niets te 
maken hadden, namelijk omdat bi] verschil van- person-ae wet de -ouoe 
verwijzing naar de wet van de man niet Ianger kan gehandhaafd blijven en 
deze, hoe dan ook, verouderd is. Ook in dit vonnis is niet uit te maken, of 
de Belgische wet door de partijen impliciet gekozen was, of als wet van de 
woonplaats van de echtgenoten een dwingend karakter vertoont. 

De rechtbank te Antwerpen volgde (Rb. Antwerpen, 15 mei 1979, Rev. 
Trim. Dr. Fam. 1979, 407). 

40. V66R 10 APRIL 1980: DE GEMEENSCHAPPELIJKE NATIONALE WET

Naast die nieuwe tendens die voor een stuk haar ontstaan te danken had 
aan de onmogelijkheid om bij verschillende nationaliteit de lex patriae te 
handhaven, treft men v66r 10 april1980 arresten en vonnissen aan die naar 
de oudere verwijzingsregel teruggrijpen. Zo paste het hof van beroep te 
Brussel de Hongaarse wet toe in een betwisting gerezen tussen echtgenoten 
die beide de Hongaarse nationaliteit bezaten~ Het hof oordeelde dat de man 
zich niet kon verzetten tegen de verkoop door de vrouw van een vruchtge
bruik dat zij bij testament had verkregen, daar het verzet naar Belgisch recht 
en naar Hongaars recht ongegrond was (Brussel, 13 april 1972, Rec. Gen. 
Enr. Not. 1973, 450). De vraag wordt in het midden gelaten, waarom bet 
verzet van de man ook aan het Belgisch recht moet getoetst worden. Hechtte 
bet hof belang aan het feit dat de verkoop van het vruchtgebruik een 
nadelige invloed kon uitoefenen op de inkomsten van het echtpaar, -
inkomsten die naar Hongaars recht slechts in de gemeenschap vallen naar 
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verhouding van de behoeften van de huishouding, -en meende het hof dat 
in deze aangelegenheid de Belgische openbare or de in het geding kwam? Of 
staan we voor een eenvoudige toepassing van de anti-kiesregel, die de 
rechter toelaat zich van wetskeuze te onthouden, wanneer aile in aanmer
king komende wetten tot dezelfde oplossing leiden? 

Een Belgisch echtpaar van Chinese oorsprong laat door een notaris een 
verklaring van handhaving van het oude stelsel akteren (art. 1, Overgangs
bepalingen W. 14 juli 1976). Onmiddellijk daarop maakt de notaris een 
huwelijkscontract op met een verblijfsbeding. Dienen de verklaring van 
handhaving en de wijzigende akte getoetst te worden aan de Chinese of aan 
de Belgische wet? De rechtbank antwoordt hierop dat de wet van het land 
waartoe man en vrouw bij het huwelijkssluiting behoorden, het regime van 
gemeen recht aangeeft. In het gegeven geval trof men in het burgerlijk 
wetboek van de Chinese Republiek (Taiwan) bepaiingen aan die wezen op 
het bestaan van een gemeenschap van roerende goederen en aanwinsten, 
zodat de verklaring van handhaving in werkelijkheid overbodig was (Rb. 
Brussel, 11 april1978, Rev. Trim. Dr. Fam. 1979, 313). Voor deze verwij
zingsregel pleit het argument dat het vermogensrecht best gediend wordt 
door een eenmalige aanknoping en zulks om te beletten dat door nationali
teitsverandering het oorspronkelijk stelsel zou gewijzigd worden. De nieuwe 
gemeenschappelijke nationaie wet zai echter wel bepaien of de echtgenoten 
hun huwelijksregime kunnen wijzigen (zie ook verder). 

In een goed gemotiveerd vonnis van de rechtbank te Charleroi wordt de 
stelling ontwikkeld, dat de onderwerping van het huwelijksvermogensrecht 
aan de nationale wet van de echtgenoten zich om veiligheidsredenen op
dringt. Die verwijzing geldt echter aileen wanneer de echtgenoten dezelfde 
nationaiiteit bezitten, waarmee niet mag worden gelijkgesteld het geval waar 
de echtgenote de nationaliteit van haar man door het huwelijk verkrijgt (Rb. 
Charleroi, 24 oktober 1979, Rev. Not. B. 1980, 180, Rec. Gen. Enr. Not. 
1980, 410 en Rev. Trim. Dr. Fam. 1980, 188, noot Renehan, J.). In 
homologatieprocedures zijn dezelfde beginselen terug te vinden. Zo echtge
noten tijdens het huwelijk hun oorspronkelijke gemeenschappelijke natio
naliteit hebben behouden, zal hun verzoek tot homologatie van een wijzi
gende akte strekkende tot toebedeling van de gemeenschap aan de langstle
vende, moeten getoetst worden aan de materiele normen van hun gemeen
schappelijke wet (Rb. Oudenaarde, 24 januari 1980, R. W. 1982-83, 943, 
nootErauw J., enRec. Gen. Enr. Not. 1983,51, nootA.C.).Evenwel wordt 
bij nationaliteitsverandering, het vermogen 'voor dezelfde echtgenoten om 
hun huwelijksvermogensstelsel te wijzigen, door de nieuwe wet beheerst 
(Erauw, J., noot onder Oudenaarde, 24 januari 1980, R. W. 1982-83, 945). 
Het hof van beroep te Brussel verwees naar het Sovjetrecht, om te bepalen 
of de Russische weduwe van een in Belgie overleden Sovjetburger een eis 
tot scheiding en deling van de huwelijksgemeenschap mag indienen. Deze 
eis moet ingewilligd worden, gesteld dat het Sovjetrecht voorziet in een 
stelsel van gemeenschap. De vraag of de vrouw wel degelijk de hoedanigheid 
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van wettige echtgenote bezat, werd bevestigdend beantwoord gezien de 
geloofwaardigheid van het uittreksel van de huwelijksakte. Over de grond
slag van de verwijzing weidt het arrest echter niet uit (Brussel, 9 januari 
1974, Pas. 1975, II, 67). 

41. HET CASSATIE-ARREST VAN 10 APRIL 1980- Het arrest van het Hof 
van Cassatie van 10 april1980 brengt rust- in de storm van tegenstrijdige 
opiniestromingen (Cass., 10 april 1980, R. W. 1980-81, 968, noot Erauw, 
1., Pas. 1980, I, 968, concl. Adv.-Gen. Velu, Rev. Not. B. 1980, 495, noot 
Vander Elst, R., Rev. Trim. Dr. Pam. 1980, 390, noot Renchon, J.L. en 
R.C.J.B. 1981, 309, noot Rigaux F.). Het arrest- de eerste beslissing van 
het Hof van Cassatie in deze materie - zette de klok terug en hanteerde 
de verwijzing naar het personeel statuut. 

De retroakten van de zaak kunnen als volgt weergegeven worden. Ben 
Belgische man huwde kort na de tweede oorlog in Oostenrijk met een Duitse 
vrouw. Na het huwelijk- waardoor de Duitse vrouw de Belgische nationa
liteit verkreeg - vestigde het echtpaar zich in Belgie. Na verloop van jaren, 
scheidden zij uit de echt; de omstandigheid dat de echtgenoten geen huwe
lijkscontract hadden opgemaakt, liet hen toe, alle kanten uit te gaan met 
betrekking tot het tussen hen geldend huwelijksvermogensrecht. De inzet 
was, te weten of een klinisch laboratorium dat de echtgenote te samenwer
king met een derde exploiteerde, deel uitmaakte van de huwelijksgemeen
schap naar Belgisch recht, dan wel of dit laboratorium volgens een ander 
dan het Belgisch huwelijksvermogensrecht een eigen goed van de vrouw kon 
uitmaken. 

De bondige overwegingen waarmee het Hof de verschillende cassatiemidde
len van antwoord dient, worden duidelijker na de lezing van het uitvoerig 
advies van Advokaat-Generaal Velu. Als eerste middel was aangevoerd, dat 
het wettelijk stelsel slechts kon worden vastgesteld, rekening gehouden met 
de vermoedelijke wil van partijen. Hierop geeft het Hof te kennen dat het 
huwelijksvermogensrecht van echtgenoten die geen huwelijkse veorwaar
den hebben opgemaakt door de wet zelf worden opgelegd en niet steunt op 
de vermoede wil van partijen. 

Het tweede middel kwam hierop neer dat, zelfs indien het wettelijk stelsel 
krachtens de wet wordt bepaald, dit nog geen grond oplevert voor de 
toepassing van de nationale wet van de echtgenoten. Er kan met name ook 
worden betoogd, zo beweerde de aanlegger in cassatie, dat het huwelijksver
mogensrecht verwant is met de wetten van politie en veiligheid (art. 3, lid 
1 B.W.) of onderworpen moet worden aan het landsrecht van de eerste 
echtelijke verblijfplaats. Het Hof van Cassatie ontkende dat ten_ stelligste. 
Het wettelijk huwelijksvermogensrecht is, volgens het hof, zo nauw met het 
huwelijk en de gevolgen ervan verbonden dat, ook wanneer de echtgenoten 
door het huwelijk dezelfde nationaliteit verkrijgen, het wettelijk stelsel 
aansluiting zoekt bij de staat van de persoon en als zodanig onderworpen 
is aan het landsrecht van de gemeenschappelijke nationaliteit. Daarmee 
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heeft het Hofvan Cassatie de pas afgesneden aan elke poging om een nieuwe 
verwijzingsregel te formuleren aan de hand van de vermoede wil van 
partijen. Het Hof blijft dus gehecht aan de stelling, dat het huwelijksvermo
gensrecht een gevolg is van het huwelijk en als zodanig onder het personeel 
statuut van de echtgenoten ressorteert. De draagwijdte van het arrest is 
evenwel beperkt omdat het zich niet uitspreekt over de toe te passen 
verwijzingsregel bij verschil van nationaliteit. 

42. NA 10 APRIL 1980 ... - Het Hof van Beroep te Antwerpen en de 
Recht bank te Luik hebben de wenken van het Hof van Cassatie opgevolgd. 
Ze respecteerden de aanknoping bij de gemeenschappelijke nationale wet, 
zelfs als dat niet tot de toepassing van Belgisch recht leidde (Antwerpen, 
11 januari 1982, Rec. Gen. Enr. Not. 1983, 145; Rb. Luik, 29 oktober 1982, 
Jur. Liege 1983, 80). 
Ook de Rechtbank te Oudenaarde was bereid de nationale wet van echtge
noten toe te passen, maar kwam door terugwijzing weer bij het Belgisch 
recht (Rb. Oudenaarde, 29 juni 1982, R. W. 1982-83, 1135, noot Erauw, J., 
Rec. Gen. Enr. Not. 1983, 147). De terugwijziging werd terecht aanvaard, 
in acht genomen het objectief karakter van de aanknoping. Terugwijzing 
zou uitgesloten zijn, als de aanknoping op impliciete rechtskeuze gesteund 
was (Rigaux, F., , ,La methode des conflits de lois et la Cour de Cassation'', 
R.C.J.B. 1981, nr. 17, p. 321,). 
De rechtbank te Antwerpen paste echter op 18 juni 1980 (Rev. Trim. Dr. 
Fam. 1982, 94) het Belgisch huwelijksvermogensrecht toe op Nederlandse 
echtgenoten, die zich in Belgie gevestigd hadden en die geen enkele binding 
meer hadden met hun land van herkomst. De rechtbank toetste het verzoek 
van de ene echtgenoot om zonder de toestemming van de andere een 
gemeenschappelijk onroerend goed te verkopen aan het art. 1420 B.W. Dat 
was zeer kort na 10 april1980, zodat de uitspraak van het Hof van Cassatie 
wellicht nog niet aile bekendheid genoot (zie ook Rb. Charleroi, 21 novem
ber 1980, La Basoche 1981, 69). 
Op 3 september 1981 liet de Rechtbank te Doornik (Rec. Gen. Enr. Not. 
1982, nr. 22724, p. 151, noot A.C.) toe, dat Italiaanse echtgenoten hun 
huwelijksvermogensstelsel wijzigden door toevoeging van verblijvingsbe
dingen volgens Belgisch recht, terwijl zulke bedingen strijdig zijn met het 
Italiaans huwelijksvermogensrecht. De rechtbank begint met de bevestiging 
dat het huwelijksvermogensstelsel van die echtgenoten aan hun gemeen
schappelijke nationale wet onderworpen was. De echtgenoten hadden zich 
echter in de Belgische samenleving gei:ntegreerd en hadden hier hun affectie
ve, familiale en patrimoniale belangen geconcentreerd. Daarenboven meen
den zij dat zij aan de Belgische wet onderworpen waren. In die omstandighe
den mag, volgens de rechtbank, aangenomen worden dat zij voor de 
Belgische wet hebben gekozen en dat hun huwelijksvermogensstelsel voor
taan door de Belgische wet wordt beheerst. 
De commentator (met initialen A.C.) vraagt zich af of dat oordeel wei 
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strijdig is met het cassatie-arrest van 10 april1980. Hij meent dat het Hof 
van Cassatie zich bereid toonde uitzonderingen op de algemene regel te 
aanvaarden door te stellen dat het huwelijksvermogensstelsel van echtgeno
ten, gehuwd zonder huwelijkscontract, in principe aan hun gemeenschappe
lijke nationale wet onderworpen is. 

Wij menen in dat vonnis van de rechtbank te Doornik op de eerste plaats 
een opinie te mogen lezen over de mogelijkheid om tijdens het huwelijk door 
een akte van wijziging de toepasselijke wet te veranderen (zie verder). Dat 
vonnis betrof dus niet rechtstreeks de hypothese, die in het cassatie-arrest 
van 10 april 1980 aan de or de was. 

§ 3. Het wettelijk stelsel: Echtgenoten met verschillende nationaliteit 

43. DE WET VAN DE MAN- In het vorig overzicht van rechtspraak (T.P.R. 
1966, nr. 39, p. 440) werd gevreesd dat de wet van 30 april 1958 een 
hinderpaal zou vormen voor de voorrang van de wet van de man bij verschil 
van personele wet (Graulich P., o.c., nr. 167). Nude wet van 14 juli 1976 
het gelijkheidsbeginsel van man en vrouw naar het huwelijksvermogens
recht heeft doorgetrokken, kon gevreesd worden dat de primauteit van de 
nationale wet van de man niet Ianger kon gehandhaafd blijven. Het valt 
nochtans te betwijfelen of de voorkeur aan de nationale wet van de man 
wei degelijk met het door de wet van 14 juli 1976 gehuldigde gelijkheidsbe
ginsel in strijd is, want, zoals verschillende auteurs hebben betoogd, zal de 
bevoordeliging van de man slechts kunnen geapprecieerd worden aan de 
hand van het materieel recht en vloeit ze niet noodzakelijk voort uit de 
kollisieregel zelf (zie kritische noot van Vander Elst R., onder Bergen 22 
oktober 1975, Rev. Prat. Not. 1976, 527; Rigaux F., o.c., II, nr. 1259, 
p. 442). Aldus vonniste de rechtbank te Brussel dat een eis strekkende tot 
het bekomen van de gerechtelijke scheiding van goederen zonder voorwerp 
was wanneer de echtgenoot-verweerder de Italiaanse nationaliteit bezit, 
zodat het huwelijksvermogensrecht van dat echtpaar beheerst wordt door 
het Italiaans stelsel van scheiding van goederen. (Rb. Brussel, 30 juni 1967, 
Rev. Prat. Not. B. 1967, 432, noot F.L.). De wet van de man wordt hier 
toegepast, ongeacht de werkelijke of vermoedelijke wil van partijen. 

Er werd ook naar de personele wet van de man verwezen in een beslissing 
van de rechtbank te Brussel. Omdat de man statenloos was op de datum 
van de huwelijksvoltrekking, werd de wet van zijn gewone verblijfplaats 
toegepast (Rb. Brussel, 9 oktober 1972 en 3 januari 1973, Cah. Dr. Fam. 
1974-75, 372). 

, In een uitspraak over een eis tot scheiding en deling, ingediend door een 
Italiaan tegen zijn gewezen echtgenote die de Belgische nationaliteit bezat, 
nam de rechtbank te Luik geen principiele stelling in. Ze gaf er de voorkeur 
aan de eis te omschrijven als een vordering tot verdeling conform de 
Italiaanse wet. De eiser had tijdens de procedure zijn geweer van schouder 
veranderd door onverwacht de toepassing van de Belgische wet van de 
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echtelijke verblijfpiaats te eisen in de hoop de rechtbank de vereffening en 
verdeling van de wettelijke gemeenschap te horen beveien. De rechtbank 
ging daar niet op in, omdat eerder uit de houding van de man nooit was 
gebieken dat hij op de Beigische wet aanspraak had gemaakt (Rb. Luik, 20 
oktober 1978, Pas. 1979, III, 11 en Rev. Not. B. 1980, 383). 

44. DE WIL VAN PARTIJEN - De aanknoping bij de wet van de man, 
gesteund op zijn hoedanigheid van gezinshoofd, is voigens de heersende 
opvatting, voorbijgestreefd. Omdat voor het huwelijksvermogensrecht cu
muiatie van wetten uitgesioten is en daar de gelijkheidsidee zich tegen de 
principieie voorkeur voor de nationaie wet van een beide echtgenoten 
verzet, moest men wei op zoek gaan naar een nieuwe aanknopingsfactor. 
Tot dat besiuit kwam oak de vrederechter te Eisene toen moest worden 
nagegaan, of op verzoek van een echtgenoot bij toepassing van artikei 223 
B. W., dringende voorlopige maatregeien konden getroffen worden tegen de 
andere echtgenoot, die grovelijk zijn plichten had verzuimd. Er werd 
verwezen naar de wet van de Iaatste echtelijke verblijfpiaats die toevallig 
met de Belgische wet samenviei (Vred. Eisene, 29 juni 1977, Rev. Dr. Fam. 
1980, 100). 

Reeds in 1965 deed de rechtbank te Charleroi een schuchtere paging om de 
toepassing van de wet van de man te voorkomen. De man van Duitse 
nationaliteit had alies in' het werk gesteid om zijn Duitse herkomst te 
verbergen. De rechtbank beval dat de wettelijke gemeenschap, ontbonden 
door echtscheiding, naar Beigisch recht zou worden vereffend, omdat de 
echtgenoot zich steeds op de Beigische wet had beroepen (Rb. Charleroi, 
3 november 1965, J.T. 1966, 208). In een vonnis van 30 december 1977 
schijnt oak de rechtbank te Luik meer aandacht te besteden aan de bedoelin
gen van partijen, dan aan hun personeei statuut. Ben internationaal echt
paar - de man was Italiaan, de vrouw Beigische - verzoekt de rechtbank 
om de homoiogatie van een verkiaring van handhaving van het oud steisei 
van scheiding van goederen overeenkomstig de overgangsbepalingen van de 
Italiaanse wet. De rechtbank weigert omdat de Italiaanse wet de verkiaring 
van handhaving niet aan een homoiogatieprocedure onderworpen heeft. 
Kenmerkend is even wei dat de Italiaanse wet in overweging wordt genomen, 
minder omdat deze in overeenstemming zou zijn met het personeei statuut 
van de man, dan wei omdat de echtgenoten door hun verkiaring van 
handhaving hebben te kennen gegeven de Italiaanse wet te willen naleven 
(Rb. Luik, 30 december 1977, Jur. Liege 1977, 196). 

Ten siotte zij nag herinnerd aan het reeds geciteerd vonnis van de rechtbank 
te Luik van 20 oktober 1978 dat eveneens beiang schijnt te hechten aan de 
werkelijke bedoelingen van partijen, en zuiks ongeacht het personeei statuut 
van de echtgenoten (Rb. Luik, 20 oktober 1978, Pas. 1979, III, 11 en Rev. 
Not. B. 1980, 383). 

Het is echter de vraag of er na het arrest van het Hof van Cassatie van 10 
apri11980 nag veei beiang aan deze rechtspraak kan gehecht worden. In de 
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opvatting van het hoogste gerechtshof, kan het huwelijksvermogensrecht 
immers niet losgeweekt worden van het personeel statuut en moeten de 
bedoelingen van partijen, hoe dan oak, voor de wet wijken. 

45. DE WET VAN HET DOMICILIE OF VAN HET GASTLAND- Ben groat 
aantal uitspraken zien in de wet van het gastland een betere aanknoping. 
Daarbij komt vaak als motivering naar voren dat de aanknoping aan de 
nationale wet van de man strijdig is met het beginsel van gelijkheid tussen 
man en vrouw. (Bergen, 22 oktober 1975, Rev. Not. B. 1976, 520, noot 
Vander Elst, R. en Rec. Gen. Enr. Not. 1977, nr. 140; Rb. Hasselt, 27 
februari 1979 en 8 mei 1979. Rev. Trim. Dr. Fam. 1979, 424) of artificieel 
aandoet, terwijl de aanknoping aan hetland waar de echtgenoten effectief 
sociaal-economisch ingeschakeld zijn ,om haar houvast wordt geprezen" 
(Gent, 23 maart 1979, T. Not. 1979, 141). Het is echter opnieuw niet 
duidelijk of de wet van het gastland gekozen wordt als wet die de vermo
gensrechtelijke verhoudingen van de echtgenoten dwingend beheerst of als 
wet waarop de echtgenoten impliciet hun keuze hebben Iaten vallen. 
Het was het hof van beroep te Bergen dat de aanknoping bij de nationale 
wet voor het eerst ernstig in twijfel trok. De aanleiding daarvan was een 
betwisting over de aanvaarding van de gemeenschap door de vrouw (zie art. 
1463 B.W.- oud). De man die de Italiaanse nationaliteit bezat, beweerde 
dat zijn gewezen echtgenote, die Belgische was, de gemeenschap niet tijdig 
had aanvaard, nu het een uitgemaakte zaak zou zijn dat de echtgenoten, 
ondanks de Italiaanse nationaliteit van de man, aan het Belgisch huwelijks
vermogensrecht onderworpen waren. 
Het hof gaat op deze argumentatie in en geeft toe dat de aanknoping aan 
de nationale wet van de man niet meer strookt met de door vrouwenemanci
patie gekenmerkte tijdsgeest. Deze aanknoping is bovendien kunstmatig en 
onveilig; daarentegen verdient de wet van het gastland of de wet van de 
eerste echtelijke woonplaats aile lof omdat de keuze van deze wet doelmatig 
enrationeel is (Bergen, 22 oktober 1975, Rev. Not. B. 1976, 520). Het arrest 
is niet grondig gemotiveerd; in het concrete gevalleidde het bovendien tot 
onbillijke resultaten voor de vrouw, want, ofschoon het hof de verwijzing 
naar de wet van de man als discriminerend voor de vrouw verwerpt, bracht 
de toepassing van de wet van de echtelijke verblijfplaats aan de vrouw groat 
nadeel toe: zij werd namelijk geacht de gemeenschap te hebben verzaakt! 
Ofschoon het arrest op gemengde gevoelens werd onthaald (zie kritische 
noot Vander Elst R., Rev. Not. B. 1976, 522; in positieve zin Born, H., 
,Ferments nouveaux d'evolution des conflits de lois concernant les regimes 
matrimoniaux", J. T. 1977, nr. 26, p. 167), kreeg het navolging in een 
aantal uitspraken gewezen in het kader van homologatieprocedures. 
De rechtbank te Hasselt overwoog in een vonnis van 27 februari 1979, dat 
een kortstondig verblijf in Belgie van een internationaal echtpaar (de man 
was Pool, de vrouw Belgische) als aanknoping onvoldoende is. Later, in een 
vonnis van 8 mei 1979 zou de Rechtbank evenwel tot de toepassing van de 
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Belgische wet besluiten, in acht genomen het inzicht van partijen om in 
Belgie een huis te kopen en hun voornemen om de Belgische nationaliteit 
te verkrijgen (Rb. Hasselt, 27 februari 1979 en 8 mei 1979. Rev. Trim. Dr. 
Fam. 1979, 424). 

46. DE WET VAN DE EERSTE EFFECTIEVE WOONPLAATS- Het Hof van 
beroep te Gent legt de nadruk op het feit dat de eerste effectieve en gewone 
echtelijk woon- of verblijfplaats beter aan de werkelijkheid beantwoordt en 
daarenboven in het belang van de echtgenoten en van hun mede-contractant 
uitvalt (Gent, 23 maart 1979. T.Not. 1979, 141). Die motivering treft men 
reeds eerder aan in een vonnis van de rechtbank te Brussel van 21 december 
1977 (Rev. Trim. Dr. Fam. 1978, 76). De wet van de eerste echtelijke 
woonplaats kreeg daar echter oak de gunst van de rechtbank, omdat hij met 
de nationale wet van de man samenviel. De nadruk, gelegd op de veiligheid 
en de stabiliteit in het internationaal rechtsverkeer, wijst erop dat men een 
objectieve aanknoping zoekt, ongeacht de wil van partijen. Die objectieve 
aanpak vindt men niet overal terug (Rb. Antwerpen, 15 mei 1979, Rev. 
Trim. Dr. Fam. 1979, 407). 

47. DE CUMULATIE VAN WETTEN- Ten slotte zij eraan herinnerd dat het 
hof van Beroep te Bergen, op 22 oktober 1975 (Rev. Not. B. 1976, 520 en 
zie Van Heeke, G. en Rigaux, F., ,Examen de Jurisprudence, Droit 
international prive", R.C.J.B. 1976, nr. 16) er de voorkeur schijnt aan te 
hebben gegeven om de wet van de echtelijke verblijfplaats toe te passen 
wanneer deze samenvalt met de nationale wet van een van de partijen. Zo 
oak wijst vonnis van de rechtbank te Brussel de Franse wet aan als wet van 
de eerste verblijfplaats en als nationale wet van de man (Rb. Brussel, 21 
december 1977, Rev. Trim. Dr. Fam. 1978, 76). Oak in het hierboven 
geciteerd Antwerps vonnis wordt vastgesteld dat de echtelijke woonplaats 
van de echtgenoten samenviel met de na het huwelijk verkregen gemeen
schappelijke nationaliteit (Rb. Antwerpen, 15 mei 1979, Rev. Trim. Dr. 
Fam. 1979, 407). 

§ 4. Problemen van overgangsrecht 

48. WIJZIGINGEN IN RET TOEPASSELIJKE RECHT- Gesteld dat men het 
eens is over het toepasselijk recht, dan is het niet uitgesloten dat dit recht 
wijzigingen ondergaat. Aldus werd niet zolang geleden het Italiaans huwe
lijksvermogensrecht grondig gewijzigd (zie Ghorain E., ,Regime matrimo
nial de droit italien", Rec. Gen. Enr. Not. 1977, nr. 22.156, p. 291). Moet 
hier wel rekening mee gehouden worden? 

De Belgische rechter zal de toepasselijke wet in acht nemen met inbegrip 
met de wijzigingen die dezelfde wet inmiddels heeft ondergaan (Van Heeke, 
G. en Rigaux, F., o.c., R.C.J.B. 1976, nr. 18; Ghorain, P., Zorbas-Piret, 
M. en Verwilghen, M., o.c., 510-511). 
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Het is bekend dat het Duits huwelijksvermogensrecht na de tweede wereld
oorlog tot tweemaal toe gewijzigd werd. Indien komt vast te staan dat het 
Duits huwelijksvermogensrecht toepasselijk was op de vermogensrechtelij
ke verhoudingen tussen echtgenoten van wie de man statenloos was toen 
hij in het" huwelijk trad, dan moet de Belgische rechter de opeenvolgende 
wijzigingen van de Duitse wet in aanmerking nemen (Rb. Brussel, 3 januari 
1973, Cah. Dr. Fam. 1974-75, 20). 

Ook de overgangsbepalingen van de buitenlandse wet moeten in acht 
genomen worden. Dit geldt inzonderheid voor de Italiaanse wet waarvan 
de overgangsbepalingen met betrekking tot het behoud van het oude stelsel 
van wettelijke scheiding van goederen door de echtgenoten mogen ingeroe
pen worden, indien vaststaat dat de Italiaanse wet toepasselijk is (Rb. Luik, 
30 december 1977, Jur. Liege 1978, 196). 

49. HET CONFLIT MOBILE - Onder ,conflit mobile" verstaat men het 
conflict tussen twee of meer verscheiden landswetten, die ingevolge eenzelf
de collisieregel toepasselijk zijn, en dat zijn oorzaak vindt in de verlegging 
van de aanknopingspunten (Ghorain, P., Zorbas-Piret, M. en Verwilghen, 
M. o.c., 506). Aldus kunnen echtgenoten staande het huwelijk een andere 
nationaliteit verwerven of hun echtelijke woonplaats veranderen. Dient men 
de voorkeur te geven aan de oorspronkelijke nationale wet van de echtgeno
ten of aan-de wet-van hun eerste echtelijke woonplaats of moet men acht 
slaan op aanknopingsfactoren die zich naderhand hebben voorgedaan, 
zodat een andere wet, dan de oorspronkelijke, hun huwelijksvermogens
recht beheerst? 

Als principe geldt dat de wet die het huwelijksvermogensrecht bepaalt, 
aangewezen wordt, in acht genomen de aanknopingsfactoren die gelden op 
de datum van de huwelijkssluiting (Ghorain, P., Zorbas-Piret, M. en 
Verwilghen, M., o.c., 507; Rigaux, F., ,Quelques n!flexions sur Ia loi du 
14 juillet 1976- Droit interne et droit international prive", Rev. Trim. Dr. 
Fam. 1978, nr. 25). 

Dit komt tot uiting in het reeds geciteerd vonnis van de rechtbank te Brussel 
van 21 december 1977, (Rev. Trim. Dr. Fam. 1978, 76), waar beslist werd 
dat het huwelijksvermogensrecht van echtgenoten van wie een Belg was, 
bepaald wordt door de wet van de eerste verblijfplaats - in casu de Franse 
wet -, zelfs al hebben de echtgenoten zich nadien blijvend in Belgie 
gevestigd. 

Met dit argument komt de vraag aan de orde of de wet van het eerste 
gastland nog gehandhaafd kan worden, gesteld dat de echtgenoten in 
verschillende Ianden verblijf hebben gehouden vooraleer zich ergens defini
tief te gaan vestigen (Zie hierover De Ceuster, J., en Reich, S., ,Kroniek: 
Internationaal privaatrecht 1975-78", R. W. 1978-79, 2647). 

Dezelfde motivering werd overgenomen in een vonnis van de rechtbank te 
Brussel om te beslissen dat Chinezen die na hun huwelijk de Belgische 
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nationaliteit verkregen hebben ondanks deze nationaliteitsverandering on
derworpen blijven aan het Chinees huwelijksvermogensrecht. Deze prin
ciepsverklaring wordt evenwel onmiddellijk genuanceerd met de bedenking, 
dat de veranderbaarheid van het oorspronkelijk huwelijksregime moeten 
getoetst worden aan de huidige nationale wet van de echtgenoten (Rb. 
Brussel, 11 april 1978, Rev. Trim. Dr. Fam 1979, 313). Op de wet van 
toepassing op de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zullen we 
verder nog terugkomen. 

50. WIJZIGING VAN DE VERWIJZINGSREGEL - Voor de oplossing van 
conflicten in de tijd, veroorzaakt door een wijziging van de verwijzingsregel 
zelf, is men, bij gebrek aan duidelijke door de wetgever aangegeven bepalin
gen van overgangsrechtelijke aard, aangewezen op de principes van het 
intern gemeenrechtelijk overgangsrecht, al kan een eigen intertemporeel 
recht het internationaal rechtsverkeer recht doen wedervaren (zie Erauw, 
J., ,Het intertemporeel internationaal privaatrecht en de toepassing ervan 
in het huwelijksvermogensrecht", T.P.R. 1979, 7 en 9). De bepaling van 
het tijdstip, waarop de verwijzingsregel werd gewijzigd, is een moeilijke 
taak wanneer de wijziging door de rechtspraak is ingevoerd (zie Erauw, J., 
o.c., T.P.R. 1979, 14-15, nr. 20-22). Voor zover hoven en rechtbanken zich 
van dit probleem bewust zijn, heeft naar heersende rechtspraak de nieuwe 
wet exclusieve werking; zij tast de verwachtingen niet aan van partijen op 
het ogenblik van de huwelijksvoltrekking. In vele gevallen wordt er helaas 
van uitgegaan dat de oude verwijzing naar de nationale wet heeft uitgediend 
en roept de werking van de zgn. nieuwe verwijzingsregel bij de rechter geen 
vragen van intertemporeel recht op. 

Heeft aldus geen retroactieve werking een nieuwe verwijzingsregel die -
gesteund op de Belgische wet van 30 april 1958 - de eertijds geldende 
aanknoping aan de nationale wet van de man opzij zou zetten, hetzij omdat 
de verwijzingsregel deze is die geldt op datum van de huwelijksvoltrekking 
(Rb. Brussel, 30 juni 1967, Rev. Prat. Not. 1967, 432), hetzij omdat de 
nieuwe verwijzingsregel aan partijen niet bekend was op de datum van de 
huwelijksvoltrekking (Rb. Charleroi, 3 november 1965, J. T. 1966, 208). 

In dezelfde zin spreekt zich de Luikse rechtbank uit naar aanleiding van een 
verzoek tot homologatie van een wijzigende akte opgemaakt ten beboeve 
van ecbtgenoten van wie de man de Italiaanse nationaliteit bezat en waarbij 
betoogd was dat het wettelijk stelsel beheerst was door diens nationale wet. 
De rechtbank nam aan dat het Italiaans stelsel van scheiding van goederen 
op deze echtgenoten toepasselijk was, al bezat de vrouw de Belgische 
nationaliteit, vermits aileen de Italiaanse wet - als nationale wet van de 
man-op bet ogenblik van de huwelijkssluiting in aanmerking kwam. Bij 
wijze van ,obiter dictum" wordt bier evenwel aan toegevoegd, dat deze wet 
ook met de eigenlijke wil van de echtgenoten overeenstemde (Rb. Luik, 30 
december 1977, Jur. Liege 1977-78, 196), een vaststelling die ook de 
doorslag gaf bij de afwijzing van een op grond van de Belgiscbe wet 
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ingediende eis tot scheiding en deling, waar de processuele houding van de 
eiser - van Italiaanse nationaliteit - eerst was afgestemd geweest op de 
toepassing van de Italiaanse wet. (Rb. Luik, 20 oktober 1978, Pas. 1979, 
II, 11 en Rev. Not. B. 1980, 383). Ook de rechtbank te Brussel stelt terecht 
dat, zelfs al zou de wet van 30 april1958 aan de voorrang van de nationale 
wet van de man een eind hebben gemaakt, de inmiddels achterhaalde 
verwijzingsregel behouden blijft voor wie v66r 30 apri11958 in het huwelijk 
is getreden (Rb. Brussel, 30 juni 1967, Rev. Prat. Not. 1967, 432, noot 
F.L.). In een uitvoerig gemotiveerd vonnis, heeft de Luikse rechtbank het 
probleem van het intertemporeel conflictenrecht doorploegd (Rb. Luik, 9 
oktober 1981, gepubliceerd in de congresdocumenten- voor de studiedag 
te Louvain-la-Neuve op 27 november 1981- ter nagedachtenis van Prof. 
Jean Renauld, 113, Rev. Trim. Dr. Fam. 1982, 138, noot Verwilghen, M. 
en Rev. Not. B. 1983, 46). 

Een Italiaan was in 1967 met een Belgische in het huwelijk getreden. Het 
echtpaar gaat uit elkaar en de echtscheiding wordt overgeschreven v66r de 
werking van de nieuwe wet op het huwelijksvermogensrecht, hetzij v66r 28 
september 1977. Na de echtscheiding dient de man een eis in strekkende tot 
scheiding en deling van de huwelijksgemeenschap, hierbij verwijzend naar 
de Belgische wet terzake. De rechtbank acht bier twee verwijzingsregels 
toepasselijk, enerzijds de oude verwijzing naar de nationale wet van de man, 
anderzijds de nieuwe verwijzing naar de wet van de eerste echtelijke verblijf
plaats. Beide wetten dienen in de tijd te worden afgebakend waarbij als 
breekpunt geldt de datum waarop de Belgische wet van 14 juli 1976 in 
werking trad. 

Het intertemporeel conflictenrecht wordt dus opgelost vanuit het corres
ponderend intern overgangsrecht (zie Rigaux, F., o.c. I, nr. 512). Naar 
intern overgangsrecht is de nieuwe wet op het huwelijksvermogensrecht niet 
toepasselijk op vermogensrechtelijke verhoudingen tussen echtgenoten die 
v66r de werking van de nieuwe wet reeds uit de echt gescheiden waren. 

Vandaar dat op een Italiaans-Belgisch echtpaar dat v66r deze datum uit de 
echt scheidde, de oude verwijzingsregel naar de nationale wet van de man 
al haar gelding behoudt, zodat de eis tot vereffening-verdeling van de 
Belgische huwelijksgemeenschap zonder voorwerp was. Het vonnis verdient 
alle lof om ,pionierswerk te hebben verricht" (zie Erauw, J., ,Oude 
internationale huwelijken, oude verwijzingsregel: in Nederland en in Bel
gie", T. Not. 1982, 132); een overweging stemt echter tot nadenken, 
namelijk deze waarin gesteld wordt dat de nieuwe verwijzingsregel in 
werking is getreden op 28 september 1977. Het is namelijk de vraag of de 
verwijzing naar de nationale wet van de man inderdaad op grond van haar 
discriminatoir karakter verlaten moet worden. Kan zij niet eerder gehand
haafd worden inzoverre zij ,in concreto" met het gelijkheidsbeginsel van 
man en vrouw in het huwelijksvermogensrecht in eenklank is? Vandaar 
komen onze twijfels over de datum waarop de nieuwe verwijzingsregel in 
werking zou getreden zijn. 

1366 



Tenslotte nog een arrest van de Roge Raad der Nederlanden waarvan de 
principes ook voor Belgie bruikbaar zijn (R.R., 27 maart 1981, T. Not. 
1982, 150). Zoals bekend, heeft de Nederlandse wet van 23 augustus 1977 
het Raags huwelijksgoederenverdrag van 1905 buiten werking gesteld. 
Artikel 2 van dat verdrag onderwierp het huwelijksvermogensrecht van 
echtgenoten met ongelijke nationaliteit aan de nationale wet van de man. 
De echtgenoten wiens huwelijksvermogensrecht voor de Roge Raad aan de 
orde kwam, waren in het huwelijk getreden voor de opzegging van het 
Haags verdrag en de Nederlandse afschaffingswet bevatte geen overgangs
bepalingen. 

De Roge Raad overweegt zeer terecht ,Ret is wenselijk zo veel mogelijk 
de moeilijkheden te vermijden die zich kunnen voordoen, indien tijdens het 
huwelijk een andere landswet van rechtswege toepasselijk zou worden. Deze 
overweging die met betrekking tot de commune collisieregels inzake huwe
lijksgoederenrecht meebrengt dat in het algemeen voor de gehele duur van 
de vermogensrechtelijke relatie die van het huwelijk het gevolg is, de 
vookeur moet gegeven worden aan een ten tijde van de huwelijksvoltrekking 
aanwezige aanknopingsfactor, leidt er voor het overgangsrecht toe aan te 
nemen, dat wanneer tijdens het huwelijk de collisieregel wordt gewijzigd, 
de ten tijde van de huwelijksvoltrekking geldende collisieregel blijft gelden. 
De rechtszekerheid zowel tussen echtgenoten onderling als ten opzichte van 
derden zou in het gedrang komen, indien na jaren zou blijken, dat een nieuw 
collisieregel moet worden toegepast, welke tot andere rechtsgevolgen zou 
leiden dan die waarop men aan de hand van de oude regel had mogen 
rekenen". Kernachtiger kan men het niet verwoorden. 

Wei viel het voor de Roge Raad gemakkelijk uit te maken op welk ogenblik 
de nieuwe regel de oude verving, doordat de verdragsregel door de wet was 
opgeheven; voor de Luikse rechters daarentegen was de breuk met de oude 
verwijzingsregel van jurisprudentiele oorsprong, al had de rechtspraak 
rechtstreeks de invloed ondergaan van principes die aan het nieuw huwe
lijksvermogensrecht waren ontleend. 

§ 5. Het gekozen stelsel 

51. TOEPASSELIJKE WET- Om uit te maken of een huwelijkscontract naar 
inhoud geldig is, heeft men een referentiekader nodig. Dit referentiekader 
kan aangegeven worden door de wet waarnaar de conflictenregels verwijzen 
voor het huwelijksvermogen van echtgenoten die geen huwelijkscontract 
hebben gesloten (Reyvaert, A., ,Ret Belgisch Internationaal huwelijksver
mogensrecht", T.P.R. 1978, 374). Men kan er ook van uitgaan dat partijen 
zelf hun referentiekader kiezen (Ghorain, P., Zorbas-Piret, P. en Verwilg
hen, M., o.c., 488). De keuze kan evenwel nooit gaan naar de wet van een 
willekeurig land, waarmee de echtgenoten op geen enkele wijze verbonden 
zijn. Ret is evenmin denkbaar dat echtgenoten op verschillende landswetten 
zouden beroep doen derwijze dat het huwelijkscontract zou opgesplitst 
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worden in verschillende elementen die op hun beurt onder verschillende 
landswetten zouden ressorteren. Naar Belgisch recht is overigens, wanneer 
een van de echtgenoten Belg is, de verwijzing in algemene bewoordingen 
naar buitenlands recht niet geoorloofd (zie art. 1389 B.W.). Het huwelijks
contract moet zich de inhoud van de buitenlandse wetsbepalingen eigen 
maken. Naar aanleiding van een burgerlijke partijstelling door echtgenoten 
van Franse nationaliteit, moest worden nagegaan wie van de echtgenoten 
namens de huwelijksgemeenschap kon optreden. Aan de Nijvelse rechtbank 
hadden echtgenoten hun huwelijkscontract voorgelegd waarin een beding 
was opgenomen luidens hetwelk man en vrouw gezamenlijk de gemeenschap 
bestuurden, beding dat strijdig was met de bestuursregeling naar Frans 
recht. De rechtbank achtte dit beding gel dig omdat de bestuursregeling naar 
Frans recht niet van openbare orde is (Corr. Nijvel, 20 juni 1969, Rec. Niv. 
1970, 130). 

§ 6. Het geldingsgebied van de toepasselijke wet 

52. KLASSIFICATIE VAN DE GOEDEREN. BESTUURSREGELING- De wet van 
bet huwelijksregime bepaalt welke goederen- naar gelang van hun aard 
-aldan niet in bet gemeenschappelijk vermogen vallen en hoe de echtgeno
ten deze goederen besturen. 

Wanneer er geen tw_ijfel over bestaatdat bet Frans huwelij]<:svermogensrecht 
toepasselijk is op echtgenoten die zich burgerlijke partij hebben gesteld, zal 
de vordering tot teruggave van kosten en voorschotten - n.a. v. lichamelij
ke letsels die de echtgenoten hebben opgelopen - voor rekening zijn van 
het gemeenschappelijk vermogen, al is de schadevordering van lichamelijk 
letsel, wegens bet Frans huwelijksvermogensrecht, eigen aan de echtgenoot 
die er bet slachtoffer van was. 

Dezelfde wet bepaalt ook in welke mate de echtgenoten, voor wat bet 
bestuursrecht op deze goederen betreft, bij huwelijkscontract, van de wette
lijke regeling kunnen afwijken (Corr. Nijvel, 20 juni 1969, Rec. Niv. 1970, 
130). De echtgenoten - van Franse nationaliteit - hadden bij huwelijks
contract geopteerd voor bet gezamenlijk bestuur van de gemeenschappelijke 
goederen, alhoewel dit niet strookte met de bestuursregeling. De rechtbank 
achtte dit mogelijk gezien de wilsautonomie op dat stuk door bet Franse 
recht niet aan banden was gelegd (zie supra). 

Dezelfde wet bepaalt, in welke mate schenkingen van actuele goederen 
tussen echtgenoten indruisen tegen het beginsel van onveranderlijkheid van 
huwelijksvermogensstelsels (Rb. Charleroi, 3 november 1965, J.T. 1966, 
208). 

Dezelfde wet bepaalt ten slotte de bestuursbevoegdheid van de echtgenoten 
m.b.t. de gemeenschappelijke goederen (Rb. Antwerpen, 18 juni 1980, Rev. 
Trim. Dr. Pam. 1982, 94), al zijn de onroerende goederen, waarover een 
van de echtgenoten heeft beschikt, in het buitenland gelegen (Antwerpen, 
31 oktober 1978, T. Not. 1979, 49). 
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53. GRONDEN VAN ONTBINDING - De wet die het huwelijksregime be
heerst, bepaalt de gronden van ontbinding. Gesteld dat Belgische echtgeno
ten in het buitenland uit de echt zijn gescheiden, doch het vonnis in Belgic 
niet wordt erkend omdat de gronden waarop dit echtscheidingsvonnis 
steunde in strijd zijn met de Belgische openbare orde, dan volgt hieruit dat 
de verdeling van de gemeenschappelijke goederen nietig is. Zodanige verde
ling kan immers niet v66r de ontbinding van de gemeenschap plaats hebben 
(Rb. Antwerpen, 26 mei 1969, R. W. 1969-70, 272). 

Het is eveneens op grond van de overgangsbepalingen eigen aan dezelfde 
wet dat de rechtbank moet uitspraak doen over een verzoek tot vervroegde 
ontbinding van het oude stelsel van gemeenschap van goederen en aanwin
sten ingediend door Italiaanse echtgenoten waarvan was aangenomen dat 
deze aan het Belgisch huwelijksvermogensrecht waren onderworpen. 
(art. III, art. 1, 4° overgangsbepalingen wet van 14 juli 1976) (Rb. Luik, 
6 januari 1978, Jur. Liege 1977-78, 285). 

§ 7. De veranderlijkheid van bet huwelijksregime 

54. TOEP ASSELIJKE WET EN CONFLIT MOBILE - De vraag of echtgenoten 
tijdens het huwelijk hun huwelijksregime mogen wijzigen, is onderworpen 
aan de wet die hun bestaand stelsel beheerst. Vaak worden notarissen 
verzocht een wijzigende akte op te maken voor echtgenoten die sedert hun 
huwelijk van nationaliteit zijn veranderd of zich blijvend in Belgic hebben 
gevestigd. Ben verschuiving in de aanknopingsfactor blijft voor het bestaan
de stelsel zonder gevolg (zie hoger). 

Er wordt wei aanvaard dat de actuele aanknopingsfactor voor de wijziging 
van het oorspronkelijk regime in aanmerking komt (Rigaux, F., ,Quelques 
reflexions sur la loi du 14 juillet 1976. Droit interne et droit international 
prive", Rev. Trim. Dr. Pam. 1978, nr. 27; Erauw, J., noot onder Oude
naarde, 24 januari 1980, R. W. 1982-83, 945). 

Bij sommige rechtbanken komt dit onderscheid niet duidelijk over, omdat 
zij voor de aanwijzing van de wet die het huwelijksvermogensrecht als 
zodanig beheerst, eveneens de voorkeur geven aan de actuele aanknopings
factor zoals b.v. huidige woon- of verblijfplaats van de echtgenoten (Rb. 
Antwerpen, 15 mei 1979, Rev. Trim. Dr. Pam. 1979, 407; Rb. Doornik, 3 
september 1981, Rec. Gen. Enr. Not. 1982, 151). Elders wordt bewust 
gekozen voor de wet van de eerste verblijfplaats omdat de aanknoping aan 
deze wet permanent is (Rb. Brussel, 21 december 1977, Rev. Trim. Dr. Pam. 
1978, 76). 

De Brusselse rechtbank gaf blijk van een goed inzicht wanneer zij het 
verzoek tot homologatie van een wijzigende akte inwilligt op verzoek van 
echtgenoten van Chinese herkomst die tijdens het huwelijk door naturalisa
tie Belg zijn geworden. De veranderbaarheid van het stelsel wordt getoetst 
aan de Belgische wet omdat echtgenoten de gelegenheid moeten krijgen hun 
huwelijksvermogensrecht aan hun huidige situatie aan te passen en omdat 
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derden alleen met de actuele toestand van de echtgenoten rekening kunnen 
houden (Rb. Brussel, 11 april 1978, Rev. Trim. Dr. Pam. 1979, 313). Ook 
de rechtbank te Charleroi maakt een onderscheid tussen de wet die het 
oorspronkelijk huwelijksregime beheerst en de wet waarnaar moet verwezen 
worden bij wijziging van het huwelijksregime. De rechtbank acht op de 
wijzigende akte de Belgische wet toepasselijk, alhoewel er in casu geen 
nationaliteitsverandering was. Benevens het feit dat rie echtgenoten -
alhoewel van Italiaanse nationaliteit - zich blijvend in Belgie gevestigd 
hebben, vond zij het intentioneel element, namelijk de bedoeling om zich 
aan het Belgisch recht te onderwerpen, niet te verwaarlozen (Charleroi, 24 
oktober 1979, Rev. Not. B. 1980, 179, Rev. Trim. Dr. Pam. 1980, 188, noot 
Renehan, J.L. en La Basoche 1981, 20). 

AFDELING 2 

INTERNATIONALE RECHTSMACHT 

55. HOMOLOGATIES EN VERDELINGEN- De /ex fori bepaalt in hoeverre de 
aangezochte rechter de macht heeft een bepaald internationaal conflict te 
beslechten (Laenens, J., ,lnternationaal privaatrechtelij_k procesrecht en 
bevoegdheidsovereenkomsten' ', in De internationalisering van het Belgisch 
privaatrecht, Gent, 1982, 218 en 221). 

Aldus is naar Belgisch recht de vraag te beantwoorden of de Belgische 
rechtbank bevoegd is om een verklaring van handhaving van het oude stelsel 
van scheiding van goederen te homologeren die afgelegd werd door echtge
noten in overeenstemming met de ltaliaanse wet. De rechtbank achtte zich, 
terecht, ratione materiae onbevoegd, daar de artt. 1394 en 1395 B. W. haar 
alleen bevoegdheid tot homologeren verlenen bij wijziging van het oor
spronkelijk stelsel (Rb. Luik, 30 december 1977, Jur. Liege 1977-78, 196). 
De wet van 14 juli 1976 heeft niets bepaald omtrent de bevoegdheid van de 
Belgische rechtbanken voor de homologatie van een wijzigende akte van 
Belgische echtgenoten die in Belgie hun echtelijke verblijfplaats niet hebben. 
Het hof van beroep te Brussel tilt niet zwaar aan dit probleem: naar analogie 
met het in art. 1395 § 2, 2° lid, B.W. neergelegd beginsel naar verluid 
waarvan een uittreksel van de homologatiebeslissing overgeschreven wordt 
in de registers van de burgerlijke stand te Brussel (eerste distrikt) wanneer 
echtgenoten buitenlands zijn gehuwd, acht de rechtbank zich bevoegd om 
de wijzigende akte te homologeren op verzoek van Belgische echtgenoten 
die in Belgie geen woon- of verblijfplaats hebben. Vermoedelijk heeft het 
hof zich bevoegd verklaard om rechtsweigering te voorkomen (Brussel, 20 
juni 1978, Rev. Trim. Dr. Pam. 1978, 256). De rechtbank te Luik besliste 
dat de Belgische rechter, op grond van art. 15 B.W. bevoegd is om kennis 
te nemen van de vordering tot vereffening-verdeling van de ontbonden 
gemeenschap na echtscheiding tussen in den vreemde wonende Belgen (Rb. 
Luik, 29 oktober 1982, J. T. 1983, 80). 

1370 



HOOFDSTUK IV 

DE ECHTSCHEIDING EN DE SCHEIDING VAN TAFEL EN BED 

AFDELING 1 

ALGEMEEN 

56. DE RECHTSLEER - In de lange periode die we overschouwen, kwamen 
de internationale echtscheiding en scheiding van tafel en bed vele keren ter 
sprake. 

De echtscheiding is opvailend meer dan vroeger een courante zaak geworden 
en de internationalisering van de huwelijken evenzeer. Er is veel recht
spraak, zoveel dat onze commentaar van individuele casussen zeer beknopt 
mag zijn. Er zijn ook veel besprekingen gepubliceerd, hetgeen eveneens 
onze beknoptheid rechtvaardigt. Er zijn aileen al qua algemene uiteenzettin
gen de zeer goede bijdragen van Desmedt, H. ,De internationale echtschei
ding in het Belgisch IPR'', in Baeteman, G., Het echtscheidingsrecht in 
Belgie, Gent, Story-Scientia, 1977, 225 en de aanvulling daarbij van: 
Baeteman, G. en Gerlo, J., in: Het echtscheidingsrecht in Belgie- Supple
ment 1976-1981, Gent, Story-Scientia, 1982, 93; Fallon, M., ,Les heures 
sombres du facteur de Ia nationalite en d.i.p. beige", J. T. 1978, 641; 
Martin-Bosly, B. en Verwilghen, M., ,Le divorce en d.i.p. beige a la 
lumiere de Ia jurisprudence beige", Ned. T. Int. R. 1974, 51. Er waren van 
de hand van de auteurs van dit overzicht: Bouckaert, F., , ,Kanttekeningen 
bij de wet van 27 juni 1960", R. W. 1962-63, 299; Erauw, J., ,Echtscheiding 
door onderlinge toestemming van twee buitenlanders in Belgie", R. W. 
1978-79, 2001 en Spanoghe, Eg. en Erauw, J., ,Het huwelijk en de 
echtscheiding in het Belgische internationaal privaatrecht", T.P.R. 1982, 
269. 

Ten slotte verscheen onlangs het uitstekende overzicht van aile rechtsleer 
en rechtspraak, geschreven door Jan De Ceuster in: Personen- enjamilie
recht. Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen, Kluwer Rechtsweten
schappen, 1983 (losbladig: verder aangehaald als ,IPR. IV." met het 
betreffende nummer). 

Het vorig overzicht van rechtspraak, door Eg. Spanoghe en F. Bouckaert 
in 1966 verzorgd, was al begaan met de bijzondere wet van 1960 op de 
internationale echtscheiding en kan nuttig nageslaan worden voor de vroeg
ste interpretatie en toepassing van de wet. 

57. ALGEMEEN: DE GEDINGBESLISSENDE RECHTSMACHT - Slechts de ge
rechtelijke echtscheiding is in Belgie toegelaten. Ben verstoting door een 
Marokaans manop het consulaat van zijn vaderland verricht of daar tussen 
twee onderdanen geakteerd, is ongeldig omdat dat strijdig is met onze 
internationale openbare orde (zegt Vred. St.-Gillis, 23 maart 1981, J. T. 
1982, 363) of omdat de Grondwet de berechting van geschillen aan de 
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rechterlijke macht opdraagt (Rb. Brussel, 16 januari 1978, Pas. 1979, III, 
22, concl. Proc. Schellekens, L.). 

AFDELING 2 

DE TOEP ASSELIJKE WET OP DE ECHTSCHEIDING 

58. vooRAF: DE TI t :owuzr;-.<G - Zoals voor aile materies van de staat 
en bekwaamheid van personen wordt inzake de echtscheiding de terugwij
zing aanvaard uit het internationaal privaatrecht van de nationale wet van 
de personen. Dat was in 1892 in een cassatie-arrest ,Bigwood" beslist en 
dat kreeg nog bevestiging in het cassatie-arrest van de Proc.-Gen. t. Big
wood van 14 december 1978 (en zie b.v. Brussel, 1 juni 1982, Rev. Trim. 
Dr. Pam. 1983, 173). 

59. DE WET VAN 27 JUNI 1960: ALGEMEEN- Op 27 juni 1960 werd een 
wet gestemd ter regeling van ,de toelaatbaarheid van de echtscheiding 
wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is" (B.S., 9 juli 
1960). De wet was ,voorlopig" maar is er nog (zie het R. W. 1980-81, 72 
voor een gestrand nieuw wetgevend initiatief). 

De_cassatierechtershebb_en beklemtoond dat die wet ais eenlex specialis, 
ter afwijking van art. 3, lid 3, B.W. restrictief moet worden gei"nterpreteerd 
(Cass., 14 december 1978, Arr. Cass. 1978-79, 445, R. W. 1978-79, 2023 
nootErauw,J.,R.C.J.B.1979, 111,nootRigaux,F.,Rev. Trim.Dr.Pam. 
1979, 167 noot Vander Elst, R., J. T. 1979, 356, noot Fallon, M., Rev. Not. 
B. 1979, 131 en Rec. Gen. Enr. Not. 1979, nr. 22451). Dat betekent dat het 
toepassingsgebied van de wet van 1960 een belangrijk element wordt in de 
conflictenregeling - vooral als men weet dat de toepassing van de wet van 
1960 uitloopt op de toepassing van de Belgische echtscheidingsregels, en dat 
buiten het toepassingsgebied een strenge cumulatieve verwijzing naar de 
nationale wet van de partijen gebruikt wordt (hetzelfde cassatie-arrest). 

De wet van 1960, dat zal men zien, doet m.n. niet aileen op de ,toelaatbaar
heid" van de echtscheiding uitspraak. 

60. ECHTSCHEIDING TUSSEN TWEE VREEMDELINGEN- ARTIKEL 1 VAN DE 
WET VAN 27 JUNI 1960- Artikel1 van de wet van 27 juni 1960 luidt: ,In 
geval van huwelijk tussen vreemdelingen wordt de toelaatbaarheid van de 
echtscheiding wegens een bepaalde oorzaak beheerst door de Belgische wet, 
tenzij de nationaie wet van de echtgenoot die de echtscheiding vraagt, zich 
ertegen verzet". 

Onder dit wetsartikel worden zowel de hypothesen begrepen waarbij de twee 
vreemdelingen dezelfde nationaliteit bezitten (Bergen, 6 april 1978, Rev. 
Not. B. 1978, 331, noot Sterckx, D. en Rev. Trim. Dr. Pam. 1978, 362) als 
die waarbij zij van nationaliteit verschillen. 
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Er zal Belgisch recht worden toegepast wat de grand van de scheidingen 
betreft (zie verder, nr. 66). 

61. AFWEZIGHEID VAN VERZET - Voor de toelaatbaarheid echter moet 
naar de wet van de eiser worden gekeken: die wet mag zich niet verzetten 
tegen een echtscheiding. De tegemoetkoming aan de nationale wet (van een 
partij) is gering. Het onderzoek is beperkt. Uit Cass., 8 oktober 1964 (R. W. 
1965-66, 293, Pas. 1965, I, 125, R.C.J.B. 1965, 393, noot Van Heeke, G. 
en J. T. 1965, 6) is gebleken, dat slechts van een abstracte toelaatbaarheid 
sprake is. Elke ontbindbaarheid van het huwelijk door echtscheiding vol
staat om van toelaatbaarheid in Belgie te gewagen. Het echtscheidingstype 
speelt geen rol (Rb. Brussel, 22 januari 1973, Pas. 1974, III, 7; Rb. Luik, 
15 oktober 1974, Jur. Liege 1974-75, 77 en Rb. Brussel, 5 mei 1976, R. W. 
1976-77, 2159, noot Pauwels, J .). 
Als het vaderland van de eiser een in Belgie uitgesproken echtscheiding zov 
erkennen, of als het conflictenrecht van dat land de scheiding onder een 
algemene verwijzingsregel voor het personeel statuut (b.v. Argentinie dat 
naar de domiciliewet van de partij verwijst) zou mogelijk maken, dan is aan 
de vereiste uit artikel 1 voldaan (Rb. Brussel, 11 januari 1980, Pas. 1980, 
III, 16). 
Wanneer de vreemdeling-eiser een vluchteling of apatride is, dan moet naar 
de wet van zijn vervangend personeel statuut gekeken worden (zijn domici
Iiewet resp. de wet van zijn verblijfplaats). 

62. HINKENDE HUWELIJKEN - Er wordt oak terecht aanvaard, dat de 
nationale wet van de eiser zich niet tegen de echtscheiding verzet indien, om 
te beginnen, het betrokken huwelijk zelf in dat land niet als geldig wordt 
beschouwd (dat is dan een ,,hinkend huwelijk'' b.v. omdat het niet religieus 
ingezegend was): Rb. Aarlen, 3 december 1967, Jur. Liege 1967-68, 301; 
Rb. Luik, 15 oktober 1974, Jur. Liege 1974-75, 77; Rb. Brussel, 17 oktober 
1975, Pas. 1976, III, 14 en Rev. Not. B. 1979, 472; Rb. Luik, 4 december 
1979, Jur. Liege 1980, 5. In Brussel, 12 oktober 1981, (Pas. 1983, II, 24 
en Rev. Trim. Dr. Fam. 1982, 50, noot Verwilghen, M.) werd m.b.t. een 
hinkend huwelijk naar de wet van de echtelijke verblijfplaats verwezen, 
maar art. 1 van de wet van 1960 brengt ons bij de Belgische wet van het 
forum. 
De buiging naar de nationale wet is des te meer futiel, daar een zo radicale 
afwijzing van het fenomeen van de scheiding nag slechts in een handvol 
Ianden ter wereld voorkomt (zie Spanoghe, Eg. en Erauw, J ., o.c., 290). 
Maar desgevallend kan het tot een onnodige discriminatie van de eiser en 
de verweerder aanleiding geven. De eis en de tegeneis moeten immers voor 
artikel 1 als zelfstandige vorderingen worden beschouwd (Rb. Brussel, 11 
januari 1980, Pas. 1980, III, 16) en zo kan het- in een procedure op feiten 
gebaseerd tussen echtgenoten van verschillende nationaliteit- voorkomen, 
dat de ene wei kan vorderen maar dat de andere niet in een tegenvordering 
de balans kan herstellen. 
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,Hinkende echtscheidingen" (d. w.z. huwelijksontbinding dat in de natio
nale wet van een of beide der echtgenoten niet wordt erkend - beter ware, 
van territoriaal begrensde scheidingen te spreken) worden met de wet van 
1960 niet vermeden. Dat was niet de zorg van de wetgever, hetgeen verder 
manifest blijkt uit de algemene toepassing van de Belgische echtscheidings
gronden. 

63. NOGARTIKEL 1 VAN DE WET VAN 1960- HET TOEPASSINGSGEBIED

De echtscheiding , we gens een bepaalde oorzaak" wordt vermeldt in artikel 
1. De wetgever die eigenlijk legifereerde voor de gevallen waarin Belgen in 
onontbindbare huwelijken waren gebonden, bleef bewust zeer restrictief. 
Men heeft het ontduiken van vreemd recht willen vermijden, voornamelijk 
aangezien het Belgisch recht in die tijd eerder liberaal was met de echtschei
ding door onderlinge toestemming. Dat verklaart de weglating van die vorm 
en rechtvaardigt de restrictieve interpretatie in Cass., 14 december 1978, 
boven aangehaald. 

De omzetting van de scheiding van tafel en bed in echtscheiding valt ook 
buiten de wet van 1960 als het gaat om twee vreemdelingen (het gemeen 
recht wordt verder uiteengezet). De scheiding van tafel en bed vaJt er 
eveneens buiten. 

Met betrekking tot de echtscheiding wegens langdurige feitelijke scheiding 
(van vijf jaar: Wet 2 december 1982, B.S. 21 december 1982) is betwisting 
ontstaan. Berst was die wel als een op een oorzaak gebaseerde ontbinding 
beschouwd voor het gebruik van artikel1 (Bergen, 6 apri11978, Rev. Not. 
B. 1978, 331, noot Sterckx, D. en Rb. Antwerpen, 9 december 1980, 
onuitgegeven, A.R. nr. 67.655 aangehaald door De Ceuster, J., o.c., IPR, 
IV, nr. 24). 

Sedert het cassatie-arrest van december 1978 werd nu een arrest bekend, 
waarin het Hof van Beroep te Brussel artikel 1 van de wet van 1960 
restrictief interpreteerde en de echtscheiding wegens vijfjarige feitelijke 
scheiding erbuiten hield (Brussel, 1 juni 1982, Rev. Not. B. 1982, 470 en 
Rev. Trim. Dr. Fam. 1983, 173, noot Wyckaert, H., er zij opgemerkt dat 
in casu door de toepassing van een renvoi wei het Belgische recht werd 
toegepast). De unanieme rechtsleer beschouwt nochtans deze vorm van 
echtscheiding als onder artikel 1 vallend. Dat wordt verklaarbaar, als men 
ziet dat de ratio van de beperking van de wettekst hier niet goed opgaat en 
dat het alternatief is: het rigide aanknopen, in gemeen recht, bij de gecumu
leerde nationale wetten (zie verder). 

64, ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 1960- EEN DER ECHTGENOTEN HEEFT 

DE BELGISCHE NATIONALITEIT- Artikel 2 luidt: ,In geval van huwelijk 
tussen personen van verschillende nationaliteit, van wie een Belg is, wordt 
de toelaatbaarheid van de echtscheiding beheerst door de Belgische wet". 

De hypothese dat beide partners Belg zijn wordt niet behandeld, al kan ze 
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tot internationale scheidingen voor onze rechters aanleiding geven (b.v. 
doordat de echtelijke verblijfplaats in het buitenland was, of doordat ze op 
een vreemde scheiding van tafel en bed is gebaseerd): dan is de gemeenrech
telijke verwijzingsregel van toepassing (Rb. Antwerpen, 26 juni 1969, R. W. 
1969-70, 272 en Rb. Leuven, 7 november 1977, R. W. 1977-78, 1462). 

Er wordt geen onderscheid gemaakt volgens de procespositie van de Belgi
sche en de vreemde partner. 

De nationaliteit moet worden beoordeeld bij de inleiding van de zaak (Luik, 
24 april 1978, Pas. 1978, II, 86, J. T. 1978, 495 en Jur. Liege 1978-79, 2; 
De Ceuster, J., o.c., IPR, IV, nr. 46, in voetnoot, argumenteert voor de 
nieuwe nationaliteit). 

De term ,Belg" in dit artikel gebruikt kreeg de aandacht. De rechtspraak 
heeft hier extensief ge1nterpreteerd. Vreemdelingen die apatride of vluchte
ling waren, werden als ,Belg" beschouwd, zodat zij gemakkelijker konden 
scheiden volgens Belgisch recht - omdat het toepassingsgebied van artikel 
2 breder is, en omdat daardoor Belgisch recht betrokken wordt over artikel 
3 van de wet van 1960 (Luik, 11 december 1974, Jur. Liege 1974-75, 186; 
Rb. Brussel, 14 december 1973, J. T. 1974, 375). Het vraagstuk krijgt een 
definitieve behandeling bij De Ceuster, J. (o.c., IPR, IV, nrs. 4-8) die o.m. 
vanuit de draagwijdte van de verdragen inzake apatriden en vluchtelingen, 
bij de vraag om een restrictieve interpretatie van artikel 2 aansluit: Zie nog 
Cass., 14 december 1978, meermaals aangehaald en Rigaux, F., o.c., II, 
nr. 945 en Spanoghe, Eg. en Erauw, J., o.c., 392. 

65. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 1960- Alle 
typen van echtscheiding vallen binnen de termen van art. 2 de wet van 1960, 
waardoor altijd Belgisch recht van toepassing is van zodra een der echtgeno
ten Belg is. 

De rechtspraak had daar geen moeite mee. 

Voor de echtscheiding wegens feiten zie: Rb. Brussel, 29 oktober 1970, Rev. 
Dr. Fam. 1971, 40 en Doc. Jeugdbesch. IV, 87 en Rb. Brussel, 8 december 
1972, Cah. Dr. Fam. 1975-2, 28. 

Voor de echtscheiding door onderlinge toestemming: Brussel, 25 maart 
1980, R. W. 1980-81,663 en Rev. Trim. Dr. Fam. 1980, 168, noot Poelman, 
F. ennootRenchon, J.L.; Luik, 25 maart 1981,Pas. 1981, I( 91, Jur. Liege 
1981, 290 en Rev. Trim. Dr. Fam. 1981, 282. 

Voor de omzetting van scheiding van tafel en bed in echtscheiding was de 
rechtspraak al voor de hier beschouwde periode gevestigd, en zie, recent: 
Luik, 25 maart 1981, Rev. Trim. Dr. Fam. 1981, 282 en Jur. Liege 1981-82, 
290. 

Voor een toepassing van de langdurige feitelijke scheiding als grond voor 
de echtscheiding van een Belgische en een buitenlandse partner, zie Rb. 
Brussel, 7 maart 1980, Pas. 1980, III, 24. 
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66. DE ECHTSCHEIDINGSGRONDEN- ARTIKEL 3 VAN DE WET VAN 1960-
Als een vordering of een verzoek tot echtscheiding binnen het toepassingsge
bied van de bijzondere wet van 1960 valt, dan is altijd Belgisch recht van 
toepassing (de wet van de eiser wordt even geraadpleegd - zie hoven). 
Artikel 3 van de wet van 1960 zegt: , ,De gronden van echtscheiding worden 
bepaald volgens de Belgische wet". 

Onder ons recht valt niet uitsluitend een enumeratie van die gronden maar 
oak de voorwaarden waaronder verzoeken de echtscheiding kunnen staven 
(Cass., 8 oktober 1964, R.C.J.B. 1965, 393, hoven aangehaald). V66r de 
wet van 1960 werden de Belgische gronden cumulatief aan de toepassing van 
vreemd recht toegevoegd, nu volgen we aileen Belgisch en niet meer vreemd 
recht (voor foutieve cumulatie zie Rb. Brussel, 5 mei 1976, R. W. 1976-77, 
2159, noot Pauwels, J.). 

De bewijsmiddelen zijn die van ons recht (Rb. Luik, 22 december 1976, Jur. 
Liege 1976-77, 100). De vraag of een echtgenoot de echtscheiding mocht 
vorderen met inroeping van dezelfde oorzaak als die waarop voorafgaand 
de scheiding van tafel en bed was bekomen, vie! onder Belgisch recht (Rb. 
Luik, 24 april 1978, J. T. 1978, 495). 

Nu we de Belgische <?Chtscheidingsgronden hanteren om gedragingen te 
beoordelen van echtparen die onder een andere huwelijkswet leefden, 
blijven de wrijvingen niet uit (zie Rigaux, F. in een noot onder Brussel, 25 
november 19B<J;Rev: Tiim:-Dr.Fcim. T98Z, 43): Dafis een-ongerijmdlieio
die voortvloeit uit de eenzijdige oplossing inzake echtscheidingen. 

Zo moest de rechtbank van eerste aanleg te Luik (12 december 1978, Jur. 
Liege 1978-79, 150) tussen Marokkanen Belgisch recht toepassen en met 
Marokkaans recht rekening houden: de echtscheidingsgrond ,grove beledi
ging" lag voor, omdat de man in strijd met Marokkaans recht had gewei
gerd het godsdienstig huwelijk te sluiten en omdat hij in toepassing van 
Marokkaans recht een verstoting had gedaan. 

AFDELING 3 

HET GEMEEN RECHT IN DE MARGE VAN DE WET VAN 1960 

67, SOMMIGE ECHTSCHEIDINGEN TUSSEN TWEE VREEMDELINGEN VAN GE

LIJKE NATIONALITEIT- Voor echtscheidingstypes die buiten de wet van 
1960 vallen, wordt de nationale wet toegepast. Er bestaat geen conflict van 
personele wetten, wanneer de man en de vrouw dezelfde nationaliteit 
bezitten. Artikel 3, lid 3, B.W. kan toegepast worden. 

Echtscheidingen door onderlinge toestemming werden doorgevoerd (Gent, 
25 april1975, R. W. 1975-76,2545, T. Not. 1975, 186 en Rev. Not. B. 1975, 
621; Brussel, 23 maart 1977, J. T. 1978, 647 en R.C.J.B. 1979, 116; 
Antwerpen, 30 juni 1982, R. W. 1983-84, 1986 - in de Marokkaanse 
mogelijkheid van verstoting met vergoeding werd een onderlinge toestem-
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ming gezien- en Rb. Brussel, 9 september 1977, Pas. 1977, Ill, 59 en Rev. 
Trim. Dr. Fam. 1979, 94, noot Renchon, J .L.). 

Ook de omzetting volgens de lex patriae communis kwam voor (Rb. Luik, 
29 juni 1971, Jur. Liege 1971-72, 60; Rb. Brussel, 22 juni 1973, Pas. 1974, 
III, 6 -tweevonnissen enRb. Luik, 17 november 1977, Jur. Liege 1977-78, 
186). 

68. VOOR VREEMDE ECHTPAREN VAN VERSCHILLENDE NATIONALITEIT

CASSATIE- Onder het gemeen recht van artikel 3 Burgerlijk Wetboek is 
het moeilijk om tweerelaties te regelen. Voor de huwelijksgevolgen zagen 
we dat boven. Voor de echtscheidings-verwijzing was dat probleem aan de 
orde in de vijftiger jaren. 

Voor de echtscheiding door onderlinge toestemming van vreemdelingen van 
verschillende nationaliteit of voor hun scheiding door omzetting van schei
ding van tafel en bed in echtscheiding is het Hof van Cassatie tussenbeide 
gekomen: in Cass., 14 december 1978 (Arr. Cass. 1978-79, 445 en o.m. in 
R. W. 1978-79, 2023 en de vindplaatsen boven al aangehaald) hebben onze 
hoogste rechters, op verzoek van de Procureur-Generaal en in het belang 
van de wet, de regel geformuleerd, dat, gezien de zich opdringende restric
tieve interpretatie van de wet van 27 juni 1960, zopas besproken, de 
personele wetten van de echtgenoten cumulatief moeten toegepast worden. 
Een status-wijziging mag niet slechts door een wet, maar moet door beide 
wetten worden aanvaard. Met die uitspraak werd aangeleund bij de arresten 
Rossi (Cass. 16 mei 1952 en 16 februari 1955) zelfs met ontlening van de 
bewoording ervan. 

De kritiek van het Cassatie-standpunt is door velen gemaakt; door een van 
de auteurs van dit overzicht in , ,Echtscheiding door onderlinge toestemming 
van twee buitenlanders in BelgH~". R. W. 1978-79, 2001 en in: Spanoghe, 
Eg. en Erauw, J ., o.c., 292 e.v.: het is een uitspraak die tegen de draad van 
de normale ontwikkeling en tegen de wensen van de unanieme rechtsleer 
ingaat, zonder dat de precedenten daartoe dwongen - maar er moest 
ge1nformeerd en zorgzaam aan de distinctio worden gewerkt of anders 
moest er worden gedurfd. Zoals na de arresten Rossi is het nu weer wachten 
op een tussenkomst van de wetgever (zie eveneens De Ceuster, J., o. c., IPR, 
IV, nrs. 67-74). 

69. TOEPASSING VAN VREEMD ECHTSCHEIDINGSRECHT- Er wordt maar 
weinig vreemd echtscheidingsrecht toegepast in Belgie. Nog geeft het aanlei
ding tot moeilijke interpretaties. 

Voor de gevallen van gelijke nationaliteit of van verschillende nationaliteit 
van de vreemde echtgenoten, moet in de marge van de wet van 1960 (in 
tegenstelling tot de gevallen van toepassing van artikel 1 daaruit) wel 
nauwgezet worden toegezien dat de lex patriae het specijieke type van 
echtscheiding kent waarop de vordering steunt. In alle toepassingen moet 
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dus nagegaan worden of de onderlinge toestemming resp. de omzetting 
voorkomt dan wel of vorderingen toegelaten zijn die daarmee functioneel 
gelij kstaan. 

Hier kunnen we onmogelijk in detail treden. Maar voor het Italiaanse recht 
verwijzen we naar de uiteenzetting in het R. W. 1978-79, 2009-2010, met 
betrekking tot het Italiaanse recht, dat toelaat dat de echtgenoten in 
onderlinge toestemming (en met alle onderlinge akkoorden) hun scheiding 
van tafel en bed door onderlinge toestemming omzetten in echtscheiding, 
na vijf jaar feitelijke scheiding. (In het Cassatie-arrest van 14 december 1978 
kon aanvullend met de ltaliaanse conflictenregel rekening worden gehouden 
-art. 18 It. B.W.- die naar het Engels recht van de man verder verwijst, 
waar de echtscheiding door onderlinge toestemming gekend is). 

70. ONDER DE WET VAN 1960 OF NIET? -Ben qualificatieprobleem met 
betrekking tot de vreemde echtscheidingen waarbij geen andere gronden 
worden ingeroepen dan de algemene grond van de duurzame ontwrichting 
van de huwelijksband, kan oprijzen. 

Ons verwijzingscomplex is dubbel als het gaat om echtscheidingen tussen 
twee vreemdelingen: voor een vordering op welbepaalde gronden is, over 
de wet van 1960, de lex fori van toepassing en voor b.v. onderlinge 
toestemming is de lex patriae van toepassing. Ons internationaal privaat
recht verplicht dus ons rechters tot een soort van inkleuring van de vordering 
resp. van het verzoek dat voor hen komt. Zie daarover Spanoghe, Eg. en 
Erauw, J., o.c., 293 en De Ceuster, J., o.c., IPR, IV, nr. 97 die meer detail 
geeft over substitutieproblemen en coordinatie-problemen rondom de om
zetting van scheiding van tafel en bed in echtscheiding. 

71. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE BELGISCHE PROCEDURE- De scheidings
lijn tussen proceduraal recht en substantieel recht moet worden getrokken 
van zodra vreemd recht de echtscheiding ten gronde beheerst (zie Spanoghe, 
Eg. en Erauw, J., o.c., 293): de lex patriae beheerst de toestemming, maar 
in de praktijk verlangen de rechtbanken dat de scheidenden volgens Belgisch 
recht hun volharding door herhaalde verschijningen illustreren. De akkoor
den tussen partijen worden in de personele wet voorgeschreven en ook 
dienovereenkomstig door de rechters getoetst, omdat het hier niet gaat om 
modaliteiten van procedure (Rb. Brussel, 9 september 1977, Pas. 1979, II, 
59 en Rev. Trim. Dr. Fam. 1979, 94, noot Renchon, J .L.). 

Voor de omzetting is de ten gronde toepasselijke wet (met complicaties als 
het er twee zijn) bevoegd, om te zeggen of de bestaande scheiding van tafel 
en bed (die eventueel onder ander recht tot stand kwam en erkenbaar moet 
zijn) omzetbaar is, op vraag van welke echtgenoot en binnen welke termij
nen. 
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AFDELING 4 

DE SCHEID lNG VAN TAFEL EN BED 

72. BUITEN DE WET VAN 1960 - In de wet van 27 juni 1960 op de 
internationale echtscheidingen wordt de scheiding van tafel en bed niet 
vernoemd. Er is enige betwisting omtrent de toepasbaarheid van die wet, 
maar behalve voor een tussenkomst van een parlementslid (die van de 
toepassing van de wet van 1960 in deze materie gewaagde) was er inderdaad 
geen sprake van de scheiding van tafel en bed. De vraag rijst toch op, of 
van de collisieregeling van de echtscheiding geen invloed uitgaat: nu vreem
delingen bijna altijd onder Belgisch echtscheidingsrecht vallen en dus hier 
mogen scheiden zouden zij eveneens de scheiding van tafel en bed mogen 
vragen (,qui peut le plus, peut le moins"). 

73. GELIJKE VREEMDE NATIONALITEIT VAN DE ECHTGENOTEN- De recht
spraak verklaart expliciet dat deze materie niet onder de wet van 1960 valt 
en wei onder de gemeenrechtelijke verwijzingsregel inzake het personeel 
statuut (Brussel, 14 februari 1983, gemeld in Cass., 23 februari 1984, J. T. 
1984, 498, noot Vander Elst, R. en in R. W. 1984-85, noot De Foer, L.; Rb. 
Brussel, 23 december 1970, Doc. Jeugdbesch. IV, 90; Rb. Brussel, 22 juni 
1973, Pas. 1974, III, 6- twee vonnissen en Rb. Brussel, 22 oktober 1975, 
R. W. 1975-76, 2023, noot Pauwels, J.). 
Wanneer de beide echtgenoten dezelfde nationaliteit bezitten (vreemde of 
Belgische) dan is er geen moeilijkheid: de lex patriae communis oordeelt 
over de toelaatbaarheid en over de ingeroepen gronden, resp. over de 
onderlinge toestemming (Brussel, 11 december 1965, R. C.J.B. 1970, 5, noot 
Rigaux, F.; Brussel, 25 januari 1978, Pas. 1978, II, 58; Luik, 16 november 
1982, Jur. Liege 1983, 513, noot Lienard-Ligny, M.; Rb. Brussel, 6 maart 
1968, J.T. 1968, 313; Rb. Brussel, 25 april 1969, J.T. 1969, 408 en Rb. 
Brussel, 30 oktober 1969, J. T. 1970, 548). 
Ben variante daarop werd gemaakt, in Rb. Nijvel (20 februari 1968, Rec. 
Niv. 1969, 195) en Rb. Brussel, (23 december 1970, Doc. Jeugdbesch. 
IV-90): die rechtbanken beoordeelden de toelaatbaarheid volgens de ge
meenschappelijke nationale wet, maar voor de gronden van de scheiding 
van tafel en bed pasten ze behalve de nationale wet tegelijkertijd de 
Belgische wet van het forum toe (een cumulatie zoals die inderdaad in de 
rechtspraak van v66r de wet van 1960 teruggevonden wordt). In een recent 
Cassatie-arrest dat de scheiding van tafel en bed betrof, herhaalde het Hof 
dat de rechter het vreemde recht moet nagaan en eventueel daartoe inlichtin
gen moet inwinnen (Cass., 23 februari 1984, J.T. 1984, 498 en weldra in 
R. W. 1984-85 met noot De Foer, L.). In casu waren de voorwaarden voor 
een Spaanse scheiding van tafel en bed misschien niet goed nagegaan. Maar 
het Hof verbreekt niet omdat de partijen het punt niet in conclusies hadden 
opgeworpen en omdat het Hof bereid was aan te nemen dat de feitenrech
ters, in het arrest a quo, met de juiste interpretatie van Spaans recht hadden 
rekening gehouden. 
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74. VERSCHILLENDE NATIONALITEIT VAN DE ECHTGENOTEN- VOORNA

MELIJK RECHTSLEER - De toedracht wordt onzekerder als we het over de 
gevallen van gemengde huwelijken hebben. Ben tendens in de rechtspraak 
en de rechtsleer onderwerpt de scheiding van tafel en bed tussen echtgenoten 
met verschillende nationaliteit aan de negatieve cumulatie die in het gemeen 
conflictenrecht van de gewone scheidingen langs de arresten Rossi werd 
ingevoerd. Zo b.v. Rb. Brussel, 22 oktober 1975 (R. W. 1975-76, 2023, noot 
Pauwels, J. - waarin voor de toepassing van het vreemde recht een 
ongeoorloofde vrijheid werd genomen: omdat de echtscheiding er was 
gekend, werd aangenomen dat de scheiding van tafel en bed toelaatbaar 
was). 

De negatieve cumulatie uit de cassatie-arresten Rossi, dat moet gezegd, 
betrof uitsluitend de toelaatbaarheid van de ontbinding van de huwelijks
band. Nooit werd de scheiding van tafel en bed in de discussie random de 
verwijzingsregel inzake echtscheidingen betrokken. Om die reden heeft de 
steller van deze lijnen eerder al de opvatting geuit dat hier van toepassing 
moet zijn: de wet die de gevolgen van het huwelijk beheerst - in casu die 
van de echtelijke verblijfplaats (Spanoghe Bg. en Brauw, J ., o.c., en enige 
sympathie daarvoor bij De Ceuster, J., o.c., IPR, IV, nrs. 162 en 172). 
Rigaux (o.c., II, nr. 958) is een andere mening toegedaan: voor de scheiding 
van tafel en bed door onderlinge toestemming verkiest hij de zopas gegeven 
regel; maar voor vorderingen op feiten-gebaseerd, suggereert hij een oploF 
sing parallel aan artikel 1 van de wet van 27 juni 1960 - die op de lex fori 
uitloopt; voor gevallen waar de beide personele wetten de scheiding van tafel 
en bed niet toelaten, zou hij, om discrepanties te vermijden, evenmin in 
Belgie de vordering toelaten en ten slotte wanneer een echtgenoot Belg is 
zou hij Belgisch recht toepassen. 

Onzes inziens valt de scheiding van tafel en bed oak buiten het toepassings
gebied van artikel2 van de wet van 1960: een wanneer een echtgenoot Belg 
is en de andere niet, zou de wet van de echtelijke verblijfplaats roeping 
hebben. 

75. DE GEVOLGEN VAN DE SCHEIDING VAN TAFEL EN BED- De gevolgen 
vallen in de eerste plaats onder de wet op de scheiding van tafel en bed 
toegepast. 

Ben verwijzing naar de wet van de huwelijksgevolgen zal de minste moeilijk
heid opleveren om de vermogensrechtelijke gevolgen te regelen. Die wet 
bepaalt of er een scheiding van goederen wordt bewerkt, en eventueel hoe. 

De vraag of de getrouwheidsplicht blijft bestaan valt onder diezelfde wet 
van het scheidingstatuut (Brussel, 25 maart 1980, Rev. Trim. Dr. Fam. 
1982, 43, noot Rigaux, F.). 
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AFDELING 5 

DE ERKENNING VAN ECHTSCHEIDINGEN UIT BET BUITENLAND 

§ 1. Algemeen 

76. LITERATUUR - In het recht van de erkenning van buitenlandse echt
scheidingen (en scheiding van tafel en bed) werden belangrijke stappen 
gezet. We gaan aileen in op de evoluties die voor de echtscheidingen 
specifiek zijn. AI kan niet het hele exequatur-recht (het gemeen recht en de 
verdragen) worden samengevat, toch raken de door de rechtspraak aange
brachte verduidelijkingen en de gemaakte toepassingen de kern van het 
er kenningsrecht. 

De lezer wordt voor de situering van de algemene leer van de erkenning en 
tenuitvoerlegging van buitenlandse gerechtelijke beslissingen verwezen naar 
de gespecialiseerde literatuur, meer bepaald naar Van Heeke, G., ,De Ia 
reconnaissance des jugements etrangers de divorce", noot onder Cass., 4 
oktober 1956, R.C.J.B. 1957, 23; Rigaux, F., ,L'efficacite des jugements 
etrangers en Belgique", J. T. 1960, 285; Born, H. en Fallon, M., ,Chroni
que de jurisprudence. Droit judiciaire internationale (1978-1982)", J. T. 
1983, 229; Gothot, P., ,,Des conditions auxquelles une decision judiciaire 
etrangere peut fonder, en Belgique, une exception de chose jugee", noot 
onder Cass., 29 maart 1973, R.C.J.B. 1975, 544; De Ceuster, J., o.c., IPR. 
I, nr. 135 e.v. en IV, nr. 181 e.v. Zie eveneens het handboek van Rigaux, 
F., o.c., II, 194 en zie Erauw, J., Beginse/en van internationaa/ privaat
recht, Gent, Story-Scientia, 1985. 

§ 2. De exequatur-procedure en de ,de plano" erkenning 

77. STATUS-OORDELEN - GRENSOVERSCHRIJDEND - Het belangrijkste 
feit uit het overzicht is de beklemtoning door het Hof van Cassatie van de 
automatische doorwerking van buitenlandse vonnissen van staat. In het 
Cassatie-arrest van 29 maart 1973 (Defontaine t. Lemage, Pas. 1973, I, 725, 
concl. Proc.-Gen. Ganshof van der Meersch, R. W. 1973-74, 29, noot, J. T. 
1973, 289, concl. O.M., R.C.J.B. 1975, 539, noot Gothot, P. en Rev. Not. 
B. 1975, 143) werd de uitwerking van een ZaYrees echtscheidingsvonnis op 
de Belgische echtscheidingsprocedure onderzocht. Dat vonnis had de vorde
ring op bepaalde feiten gebaseerd, afgewezen. In de beslissing in eerste 
aanleg gewezen (Rb. Bergen, 11 september 1969, J. T. 1969, 586) was gesteld 
dat een vreemd vonnis dat de status niet wijzigde, in Belgie niet bewijskrach
tig de status vaststelt. De hoogste rechters namen daarentegen aan, dat een 
vreemd vonnis over de status van personen, onafgezien of het declaratief 
of constitutief van staat is, of dat het een afwijzing van de vordering 
inhoudt, in Belgie de voile erkenning krijgt: 1° Er moest daartoe niet 
voorafgaand de goedkeuring van de Belgische exequatur-rechter (wiens 
bevoegdheid in art. 570 Ger. W. wordt bepaald) verkregen worden. 2° De 
erkenning zonder procedure (uit de materiele rechtskracht van het vreemd 
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vonnis, van rechtswege daaraan verbonden - , , de plano'') geeft het vreem
de vonnis van staat volkomen uitwerking tot en met het gezag van gewijsde. 
Voor de in de zaak Defontaine beoogde gevolgen (afwijzing van de tegen
vordering in echtscheiding op dezelfde gronden gebaseerd als de in Za1re 
afgewezen vordering: de exceptie van gewijsde) was die specifieke proces
rechtelijke werking tussen de partijen van essentieel belang en precies in die 
excipH!rende werking is het belangrijk om ook die vonnissen erkenning te 
geven die een vordering van staat behandelden en ajwezen. 

78. UITVOERBAARVERKLARING VOOR ACCESSOIRE VEROORDELINGEN 

Voor ieder verdergaand beroep op een buitenlandse gerechtelijke uitspraak 
is het Belgisch zegel van tenuitvoerlegging noodzakelijk. Voor daden van 
dwang op personen en gedwongen tenuitvoerlegging op de goederen moet 
eerst de procedure van artikel570 Gerechtelijke Wetboek voor de rechtbank 
van eerste aanleg worden doorlopen. 
Uitspraken of elementen van beslissingen die niet de status betreffen vallen 
niet onder de ,de plano"-erkenning (Cass., 23 januari 1981, Arr. Cass. 
1981, 563, Pas. 1981, I, 547 en J.T. 1982, 277). Dat wil zeggen, dat naar 
de rechtbank in art. 570 Ger. W. aangewezen, moet worden gegaan, en dat 
de tegensprekelijke procedure moet zijn afgelopen vooraleer het vonnis een 
grond voor de exceptie van gewijsde kan opleveren en voor iedere erkenning 
door de rechter, b.v. met het oog op schuldvergelijking. Dat is voor dit 
hoofdstuk belangrijk, omdat een echtscheidingsvonnis behalve de status 
ook het onderhoudsgeld kan regelen of de verdeling van de huwelijksvermo
gens of financiele sancties kan opleggen: over die aspecten kan- als er geen 
verdragsregeling is - nog worden geprocedeerd. 

79. TOETSING VEREIST - De ,de plano"-erkenning gebeurt niet zonder 
controle en toetsing. Het Hof van Cassatie had dat vroeger al beklemtoond 
(zie m.n. Cass., 16 januari 1953, R. W. 1952-53, 1408, Arr. Cass. 1953, 311 
en Cass., 4 oktober 1956, R.C.J.B. 1957, 23, noot Van Heeke, 0,): een 
vreemd vonnis moet voor iedere uitwerking in Belgie aan essentiele kwali
teitsvereisten voldoen, en dat zijn de vereisten die in art. 570 Ger. W. 
beschreven staan voor het geval het toezicht door de rechters gedaan wordt. 
Nu doen de rechters die controle echter niet voorafgaand aan uitwerking 
in Belgie: precies zo'n vereiste zou de continu1teit van de status breken (men 
zou kunnen stellen, de lege ferenda, dat een eenvoudige, snelle controle 
zekerheid zou kunnen brengen en dat zij declaratieve werking zou kunnen 
meekrijgen). Eenieder die met het vonnis geconfronteerd wordt (de consti
tutieve en declaratieve beslissingen geld en erga omnes) moet zelf controleren 
of erkenning mogelijk is - de toetsingsgronden worden onderzocht onder 
nr. 88 e.v. 

80. VERDRAGEN - TOETSING DOOR DE EXEQUATUR-RECHTER- EVENTU

EEL GESPLITSTE BEHANDELING- De erkenning en de tenuitvoerlegging van 
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echtscheidingen kunnen ook vallen onder een van de bilaterale verdragen 
waarin ons land is verbonden. De veroordelingen tot betaling van onder
houdsgeld kunnen onder andere verdragen vallen (het verdrag van Den 
Haag van 15 april1958 en- werd belangrijker- het EEG-bevoegdheids
verdrag van 27 september 1968, zelfs voor alimentatie in de loop van de 
procedure opgelegd); zie verder nr. 87. In de verdragsregelingen waarin de 
erkenning van vonnissen van staat begrepen zijn, wordt de a priori rechter
Iijke controle voor de voile erkenning ook overbodig gemaakt. 

Of de erkenning dus onder gemeen recht of onder een verdrag valt; 
rechterlijke toetsing is niet nodig maar ze is we/ mogelijk als een a posteriori 
controle in geval van betwisting. De eigen beoordeling van de erkenbaarheid 
door particulieren of ambtenaren gedaan, of zelfs de erkenning of afwijzing 
gedaan door rechters die oordeelden op een incidenteel voorgelegde vraag 
om erkenning kunnen allemaal achteraf bevestigd of gedesavoueerd wor
den. Zolang de gewone ,exequatur-rechter" niet bij een in kracht van 
gewijsde gegane uitspraak heeft geoordeeld, is de erkenning betwistbaar .. 
Men zegt dat de , ,de plano'' -erkenning precair is. De letter van art. 570 Ger. 
W. vermeldt niet deze functie van de rechtbank inzake de erkenning. De 
bevoegdheid wordt echter door iedereen aanvaard. 

Dat zijn allemaal elementen van de fundamentele stap naar de automatische 
doorstroming van vreemde vonnissen, bekroond in het zo belangrijke arrest 
van Cassatie, 29 maart 1973. 

§ 3. Toepassingen van de ,de plano" -erkenning 

81. ALLERLEI BELANGEN - Zoals uit het Cassatie-arrest van 29 maart 1973 
zelf blijkt, kan de buitenlandse beslissing over de echtscheiding of de 
scheiding van tafel en bed als exceptie ingeroepen worden om een tweede 
behandeling van hetzelfde geschil te doen blokkeren. 

Het buitenlands vonnis kan aan onze gewone rechtsmachten voorgelegd 
worden om de status te bewijzen in een incidenteel onderzoek bij de 
behandeling van een vordering. Zo b.v. om de omzetting van een buiten
landse scheiding van tafel en bed in echtscheiding te bekomen (Rb. Brussel, 
3 april 1964, Pas. 1965, Ill, 71); om een vordering wegens dringende en 
voorlopige maatregelen in de loop van het huwelijk af te wijzen; om een 
vordering tot nietigverklaring van een volgend huwelijk te doen aanvaarden 
wegens bigamie (Rb. Brussel, 30 juni 1972, J. T. 1973, 143, noot Watte, N.; 
Brussel, 17 december 1974, J. T. 1975, 279). De diverse beweegredenen en 
strategieen van procespartijen in acht nemend (in Brussel, 8 december 197 5, 
Rev. Not. B. 1976, 80 en J. T. 1977, 314 betrof het een echtpaar dat na 
scheiding opnieuw gehuwd was, maar met een ander huwelijkscontract -
een van hen verkoos daarna het eerste huwelijk boven het tweede) begrijpt 
men, dat de enen een vreemde echtscheiding willen doen erkennen terwijl 
de anderen die will en doen afwijzen. Het onderzoek bij wijze van incidentele 
vordering, behandelen we onder het volgende nummer. 
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De erkenning kan ook aan de administratieve overheid gevraagd worden en 
vanzelfsprekend aan de ambtenaar van de burgerlijke stand: om een kant
melding te doen (Rb. Luik, 27 mei 1977, Pas. 1980, III, 10; Rb. Leuven, 
12 juni 1978, R. W. 1978-79, 675) of om een nieuw huwelijk te laten 
voltrekken en om in het vreemde vonnis een titel aangaande de ongehuwde 
status te vinden. 

§ 4. Het incidenteel onderzoek door Belgische rechters 

82. BEVOEGDHEIDSCONFLICT - Rechtbanken met bijzondere bevoegdheid 
(de rechtbank van koophandel of voornamelijk de vredegerechten) kunnen 
met prejudicitHe geschillen betreffende de status van personen geconfron
teerd worden. 

De vraag rees of zij op een tussengeschil of op een exceptie omtrent 
buitenlandse echtscheidingsvonnissen mogen ingaan en een eigen oordeel 
vormen over de erkenbaarheid. Enige tijd bestond daarover betwisting. Het 
centrale twist punt was of de rechters van de hoofdvordering ook de rechters 
van de excepties waren. V 66r de invoering van het Gerechtelijk W etboek 
waren de betwistingen van staat aan de burgerlijke rechters voorbehouden. 
Fettweis, hoogleraar in het procesrecht, was de mening toegedaan dat de 
betwistingen inzake de erkenning van vreemde vonnissen over de arrondis
sementsrechtbanken naar de rechtbank van eerste aanleg moesten. De 
meerderheid van processualisten heeft hem nu van het onwerkzame van dat 
standpunt overtuigd. De auteurs uit de sector internationaal privaatrecht 
waren altijd eensgezind gebleven voor de dadelijke ,de plano" -erkenning 
door iedere betrokken rechtsinstantie (zie alle vindplaatsen bij De Ceuster, 
J., o.c., IPR. IV, nr. 194). Er is immers het Cassatie-arrest van 29 maart 
1973. Als nadeel van het versnipperen van de erkenningscontrole zien we 
wel het feit, dat nu niet alleen ambtenaren op een riskante manier voortbou
wen op een eigen kwetsbare beoordeling (b.v. een nieuw huwelijk sluiten), 
maar dat rechters financieel zwaarwegende regelingen treffen zonder dat er 
een vaste uitspraak komt. Want het incidenteel oordeel m. b. t. de erkenbaar
heid krijgt zelf geen gezag van gewijsde buiten het geschil. 

Ben deel rechtspraak weerhield een tijdlang het eigen oordeel over de 
erkenbaarheid en verkoos een tijdrovende verzending van de dossiers naar 
de ,bevoegde" rechters: Brussel, 27 april1977, Pas. 1978, II, 2; Arrondrb. 
Brussel, 14 mei 1979, Rev. Trim. Dr. Fam. 1982, 25; Arrondrb. Brussel, 
2 maart 1981, J. T. 328; Vred. St.-Gillis, 20 oktober 1978, T. Vred. 1979, 
12 en Rev. Trim. Dr. Fam. 1980, 127; Vred. Schaarbeek, 21 februari 1979, 
Rev. Trim. Dr. Fam. 1982, 23. In de zaak Arrondrb. Luik, 4 oktober 1979, 
T. Vred. 1979,193, nootPanier, C. en Rev. Trim. Dr. Fam. 1979,326, noot 
Van Compernolle, J., werd geoordeeld dat het een eigenlijk vonnis van staat 
betreft. 

83. ERKENNING IN DE PRECAIRE PLOOI - Nu alle auteurs het weer eens 
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werden, is het debat onder de rechters klaarblijkelijk ook geluwd: het 
merendeel der bekendgeraakte recentere uitspraken (van vrederechters 
voornamelijk) bevestigen de bevoegdheid om wel over een eyceptie of 
tussenvordering tot erkenning te mogen oordelen: Arrondrb. Charleroi, 6 
januari 1981, J. T. 1981, 160; Vred. St. Jans Molenbeek, 17 februari 1978, 
J.T. 1979,255, noot Rigaux, F.; Vred. Brussel, 3 mei 1978, T. Vred. 1979, 
3; Vred. Aarlen, 12 mei 1978, Jur. Liege 1979-80, 55; Vred. Fleron, 8 mei 
1979, Jur. Liege 1979-80, 182, noot Lienard-Ligny, M.; Vred. St. Gillis, 10 
februari 1981, T. VreemdR. 1981 nr. 13, p. 22; Vred. St. Joost-ten-Node, 
22 april1981, T. VreemdR. 1981 nr. 32; Vred. St. Gillis, 13 oktober 1981, 
T. VreemdR. 1981, nr. 13, p. 24 en J.T. 1982, 362. 

§ 5. Het onderzoek door de ambtenaren van de burgerlijke stand 

84. NIET-ONFEILBARE KANTMELDING- In Belgie moeten de echtscheidin
gen, om uitwerking te krijgen, overgeschreven worden. Alleen de Belgische 
uitspraken vallen onder die vorm van publiciteit (Brussel, 2 februari 1971, 
Pas. 1971, II, 154). Hoe vreemde echtscheidingen uitwerking krijgen en 
vanaf welk tijdstip, wordt door het recht van de staat van herkomst van 
de beslissing bepaald. Het vreemde vonnis wordt niet ,overgeschreven" 
maar de nieuwe status van een persoon wordt genoteerd. 

In de behandelde periode was herhaaldelijk de vraag of een kantmelding 
van de vreemde echtscheiding mag worden gedaan en. wat daarvan de 
uitwerking is ter discussie. 

Uit de administratieve gewoonte gebaseerd op een Ministeriele Omzendbrief 
van 7 maart 1953 (zie de hoven aangehaalde gespecialiseerde commentaren) 
bleek de voorzichtige houding van de administratie, om wei een melding te 
maken (en om in dat opzicht een noodzakelijke vrijheid te nemen t.a.v. een 
besluit uit 1823 dat de kantmelding strikt reglementeerde en geen rekening 
hield met vreemde vonnissen) maar om die melding door een verschil in 
kleur van de Belgische status-beschikkingen te onderscheiden. Zo werd 
iedereen aan het omkeerbare, het precaire karakter van de ambtelijke 
erkenning herinnerd. Exequatur was en is niet nodig (Rb. Luik, 27 mei 1977, 
Pas. 1980, III, 10; Rb. Leuven, 12 juni 1978, R. W. 1978-79, 675 en Rb. 
Gent, 14 september 1981, J.T. 1981, 657). 

Nu is er een nieuwe circulaire van de Minister van Justitie gekomen (van 
28 april 1984, B.S. 5 juni 1984). Daarin wordt de kantmelding in de 
gang bare rode kleur aanbevolen. Die verandering heeft geen andere beteke
nis dan het actualiseren van een administratief procede. De beoordeling van 
een vreemde echtscheiding blijft dezelfde, de verantwoordelijkheid van de 
ambtenaar en van de beamten van de burgerlijke stand eveneens en vooral: 
de gedane erkenning blijft precair en omkeerbaar (zie Erauw, J., Beginse
len, gecit.). 

85. PROCEDEREN TEGEN DE AMBTENAAR- De ambtenaar van de burgerlij-
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ke stand kan in een netelige positie geplaatst worden. Er werd aangenomen 
dat men haar of hem mag dagvaarden om over de erkenning een definitief 
rechterlijk oordeel te krijgen. De bedoeling is het Belgisch vonnis te laten 
overschrijven. Een pijnlijk punt van slordige improvisatie in ons recht blijkt 
uit de beschrijving van de toestand, in Van Houtte, H., ,Erkenning van 
buitenlandse akten en vonnissen'' in: Actuele problemen van de burgerlijke 
stand, Antwerpen, Maarten Kluwer Int. Uitg., 1979, 35. 

In het geschil tussen twee Belgen gerezen, over de geldigheid van hun 
echtscheiding in Zuid-Afrika (waar de man woonde, terwijl de vrouw met 
de kinderen in Belgie woonde) werd de ambtenaar gedagvaard, zowel door 
de man als door de vrouw: de ene vorderde een bevel tot overschrijving van 
de vreemde echtscheiding; de andere vorderde het opleggen van een verbod 
tot erkenning. Ook tussen de echtgenoten werd voor de exequatur-rechter 
geprocedeerd. In eerste aanleg werd de erkenning uitgesproken en werden 
de vorderingen tegen de ambtenaar onontvankelijk verklaard. 

In graad van hoger beroep oordeelde het Hof te Brussel (6 juni 1979, J. T. 
1980, 7, Pas. 1979, II, 122 en Rev. Not. B. 1979, 630) over de ontvankelijk
heid van de vorderingen tegen de ambtenaar van de burgerlijke stand - en 
brak wellicht nieuwe grond. Ret Rof stelde, dat de man op het oog had 
om daden van gedwongen uitvoering te stellen. Om aan het vreemd vonnis 
dwingende kracht te verlenen, zegde het Rof, moest een exequatur-vonnis 
tussenbeide komen. Omdat de vrouw altijd tegen de erkenbaarheid had 
geprotesteerd, had de ambtenaar het vonnis nog niet erkend en ook niet in 
de registers gemeld. Ret Rof vond, dat een vordering tot overschrijving in 
die omstandigheden tegen de ambtenaar ingespannen, niet ontvankelijk is. 
Het neemt dus blijkbaar aan, dat de hoofdvordering tot erkenning tussen 
de echtgenoten (of wellicht onder andere belanghebbenden - zoals de 
kinderen) wordt ingesteld. 

De vordering tegen de ambtenaar werd beschouwd als de dwang die de man 
wou aanwenden om een overschrijving te doen. Die vordering werd niet 
beschouwd als het mechanisme om het exequatur-onderzoek volgens art. 
570 Ger.W. voor de rechtbank te laten gebeuren. Ret exequatur moest in 
dat geval reeds gegeven zijn voorajgaand aan de dwangmaatregel. Dat lijkt 
ons de enige verklaring waarom die vordering kon afgewezen worden nadat 
ze wegens de samenhang voor dezelfde absoluut bevoegde rechtbank bij de 
eigenlijke exequatur-zaak van de echtgenoten was gevoegd. 

De vordering van de vrouw tegen de ambtenaar werd daarentegen wel 
ontvankelijk verklaard. Ook die vordering is niet de exequatur-vordering. 
Maar in haar vordering om de ambtenaar het overschrijven van de Zuidafri
kaanse echtscheiding te verbieden, vond het Rof wel een belang (, ,n' etait 
pas depourvu d'objet"): zij was oorspronkelijk als derde tussenbeide geko
men in het proces van haar man tegen de ambtenaar en zij moest de 
wijziging in haar status die de ambtenaar in zijn soevereine erkenning van 
de vreemde echtscheiding kon bewerken en die voor haar pensioenregeling 
schade kon berokken, voorkomen. 
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Het Hof van Beroep te Brussel duidt de onderscheiden belangen van de 
partijen zeer summier aan, zodanig dat haar beoordeling van de onderschei
den voorwerpen van de vorderingen niet ondubbelzinnig naar voren komt. 
Als onze langere omschrijving van de motivering van het arrest nog getrouw 
is, dan is een zeer lovenswaardige verduidelijking aangebracht met betrek
king tot de erkenningsprocedure (die niet door de wetgever wordt beschre
ven). Het Hof begaat zeker niet de vergissing om de erkenning en de 
kantmelding van vreemde echtscheidingen vanwege de ambtenaar van de 
burgerlijke stand, als een daad van uitvoering te kwalificeren. De eerste 
rechters hadden dat evenmin gedaan: zij hadden het exequatur verleend in 
de zaak van de man tegen de vrouw; ze hadden elke vordering tegen de 
ambtenaar onontvankelijk verklaard en zij hadden dan in het Belgische 
vonnis de overschrijving bevolen (Zie eveneens Rb. Leuven, 12 juni 1968, 
R. W. 1978-79, 675 dat aangeeft dater voor de kantmelding geen exequatur 
was vereist. Het onderzoek volgens art. 570 Ger. W. werd daar wei gedaan 
op de vordering tegen de ambtenaar. Door de overschrijving te verbinden 
met het bevel daartoe in het Boliviaans echtscheidingsvonnis gegeven werd 
nog een scheve schaats gereden). 

De Brusselse raadsheren hebben ook terecht aangenomen (maar dan impli
ciet) dat de ambtenaar uit eigen beweging en zonder exequatur had kunnen 
erkennen. En precies daarom had de vrouw wei procesbelang om dat te 
voorkomen. Omdat de ambtenaar niet uit eigen beweging erkende, moest 
de man daarentegen een dwangmiddel zoeken maar hij moest eerst een 
exequatur halen tegen de juiste verweerster in exequatur. Slechts als de 
ambtenaar een Belgisch vonnis met een opdracht om over te schrijven zou 
miskennen, of als hij zou weigeren een tweede huwelijk te sluiten, is het 
gerechtvaardigd om hem de sanctie van een proces op te leggen en om hem 
tot handelen te dwingen. Rigaux is in zijn handboek ook voorzichtig (o.c., 
II, 284): hij spreekt van de vordering in exequatur tussen de echtgenoten 
en van een vordering tegen de ambtenaar om hem tot administratief 
. handelen te bewegen. 

In een optiek als de voorgaande, is de ambtenaar niet meer beschikbaar om 
op zijn rug de niet wettelijk geregelde ,erkenningsprocedure" te laten 
bouwen. Ben belangrijke garantie voor de rechten van de verdediging van 
de belanghebbenden bij het exequatur wordt ingevoerd. Dat was v66r het 
besproken arrest van 6 juni 1979 een opvallend nadeel van onze erkenningen 
die voor de rechtbank werden gebracht (voor die zorg, zie Van Houtte, H., 
o.c., 35). Nu moet de juiste verweerder aangesproken worden (zoals in 
andere Ianden overigens). Ben belangrijk effect is, dat de ambtenaar (die 
,de plano" mag erkennen) kan weigeren, zolang 1° niet de naleving van art. 
570 Ger. W. vastgesteld wordt en 2° tegelijkertijd het akkoord van de 
belanghebbenden niet voorhanden is. In geval de ambtenaar stilzit, mede 
op ad vies van de Procureur, moet er vooraf in exequatur geprocedeerd 
worden en (gelukkig) buiten de ambtenaar om. Daarna kan men toezien of 
de ambtenaar op onredelijke wijze weigert zijn opdracht uit te voeren. 
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§ 6. Andere elementen in een echtscheidingsvonnis 

86. EXEQUATUR - Ben echtscheidingsvonnis kan behalve het oordeel over 
de status van de personen nog uitspraak doen over het ouderlijk hoederecht, 
over onderhoudsgeld, en over de verdeling van het gemeenschappelijk 
vermogen. Dringende en voorlopige maatregelen in de loop van de echt
scheiding genomen kunnen o.m. ook over de veiligheid en de woonplaats 
van partijen en over bewarende maatregelen t.a.v. de goederen uitspraak 
do en. 
Op die punten kan desgevallend erkenning en tenuitvoerlegging bekomen 
worden. In het gemeen recht is voor dat alles (behalve voor de erkenning 
van hoedemaatregelen: zie nr. 77) het exequatur volgens art. 570 Ger. W. 
vereist. Bij de gedwongen tenuitvoerlegging van dergelijke beschikkingen 
gaat het niet om het afdwingen van status maar om gevolgen van de 
statuswijziging of nauw-samenhangende, accessoire vorderingen die juist 
door hun verbondenheid voor dezelfde bevoegde rechtbank kwamen. 
Voor de uitvoering van hoedemaatregelen zie: de uiteenzetting onder 
nr. 120. 
Voor het onderhoudsgeld zie Rb. Luik, 27 mei 1977, Pas. 1980, Ill, 10. 
lnzake de verdeling van huwelijksgoederen zie Gent, 5 juni 1968, R. W. 
1968-69, 265 en Pas. 1968, II, 242. 

87. VERDRAGEN.:::.... EEG:EXECirt1EVERDRAG EN ONDERHOUDSGEI.D _:_-De 
verdragen maken, zoals gezegd, uitzonderingen daarop. De echtscheidings
vonnissen zijn uit het toepassingsgebied van het Executieverdrag onder de 
oorspronkelijke lidstaten van de Europese Gemeenschappen (d.d. 27 sep
tember 1968) uitgesloten, evenals de vreemde uitspraken die het huwelijks
vermogensrecht betreffen. Maar het is duidelijk dat onderhoudsgeld wei 
onder het verdrag valt, o.m. uit de bijzondere bevoegdheidsgrond daarom
trent in art. 5 van het verdrag. 
In het EEG-Executieverdrag is een automatische erkenning voorzien (voor 
de patrimoniale vorderingen die eronder vallen) met een eerder geringe 
controle en is voor de betwistingen dienaangaand evenals voor de toelatin
gen voor de tenuitvoerlegging een snelle eenzijdige procedure voorzien. De 
practici hebben er dus belang bij het toepassingsgebied van dit verdrag goed 
te kennen. Het Europees Hof van J ustitie heeft dienaangaand bevestigd dat 
veroordelingen tot betaling van onderhoudsgeld onder het verdrag vallen 
zelfs als ze in de loop van de echtscheidingsprocedure zijn genomen (Hof 
van Justitie, 6 maart 1980, de Cavel t. de Cavel, zaak nr. 120179, Jur. H. 
v. J. 1980, 731 en R. W. 1980-81, 608). Andere voorlopige maatregelen 
genomen tijdens een echtscheidingsprocedure, betreffen daarentegen te zeer 
de echtscheiding en het huwelijksvermogensrecht en vallen buiten het soepe
le erkenningsverdrag van 1968 (Hof van Justitie, 27 maart 1979, de Cavel 
t. de Cavel, zaak nr. 143178, Jur. H. v. J. 1979, 1055, R. W. 1979-80, 598 
en J. T. 1979, 422- het arrest betrof bewarend beslag op goederen van de 
echtgenoten). 
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Zo de erkenning resp. de tenuitvoerlegging van diverse accessoire elementen 
uit het echtscheidingsvonnis beoogd wordt, dringt zich een gesplitste behan
deling op: de status wordt volgens gemeen recht of volgens een bilateraal 
verdrag beoordeeld, de accessoire veroordelingen volgens andere verdra
gen. 

In Rb. Brussel, 12 mei 1976, (R. W. 1979-80, 1716) werd het EEG-Bevoegd
heidsverdrag correct op de alimentatie toegepast maar verkeerdelijk op de 
machtiging om een afzonderlijke woonst te kiezen en op de provisie ad 
litem, in de loop van de procedure toegestaan. 

§7. De te verrichten toetsing volgens art. 570 Ger. W. 

88. HET GESCHIL ZELF - Volgens het Hof van Cassatie bevat art. 570 Ger. 
W. de essentiele vereisten voor de erkenbaarheid van ieder vonnis (Cass., 
16 januari 1953, gecit.). De punten van controle daarin vermeld moeten 
door eenieder die oordeelt over de erkenning en door de rechtbank die 
oordeelt over de uitvoerbaarverklaring worden onderzocht. 

In Cass., 29 maart 1973, aangehaald, werd gesteld dat voor de volle 
erkenning (zie boven) niet bet geschil zelf mag worden onderzocht. Dat 
brengt met zich, dat bet onderzoek voor de tenuitvoerlegging (d.w.z. bet 
onderzoek dat de rechtbank volgens art. 570 Ger. W. hoe dan ook moet 
verrichten) meer stringent lijkt te kunnen zijn (of anders kan zijn) dan bet 
a priori door andere belanghebbenden verrichte onderzoek. Dat moet 
vermeden worden. Wij menen dat Gothot (in R.C.J.B. 1975, 550) op dat 
punt overtuigend argumenteert dat bet ,geschil" zelf altijd zou moeten 
worden getoetst (zie eveneens Erauw, J., Beginselen, gecit.). 

89. DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING- Er moet worden gecontroleerd 
dat de rechten van de verdediging worden gerespecteerd. Het meest funda
mentele recht van tegenspraak, en gelijkbehandeling kan in de verstoting 
worden miskend. Maar behalve in die categorie van uitspraken komen nog 
andere overtredingen van een degelijke procesvoering naar voren: een 
voldoende lange dagvaardingstermijn kan worden georganiseerd rekening 
houdend met bijzondere moeilijkheden van afstand, taal en gebrekkige 
rechtskennis (Brussel, 6 juni 1979, Pas. 1979, II, 222, J. T. 1980, 7, en Rev. 
Not. B. 1979,630 en zie nog: Rb. Brussel, 25 juni 1981, R. W. 1972-73, 1449 
en Rb. Brussel, 3 mei 1972, Pas. 1974, III, 29). 

90. DE INTERNATIONALE OPENBARE ORDE - VERSTOTINGEN AFGEWEZEN 

- De openbare-orde-vereiste in art. 570 Ger. W. gebruikt, is bijzonder 
mild. Met betrekking tot de echtscheidingen uit bet buitenland is die 
beperking wel veel ter sprake gekomen maar dan omzeggens aileen in de 
beoordeling van de eenzijdige echtscheidingen, voornamelijk door versto
ting (Muzelmaans recht), maar ook eens door ,opzeggingsbrief" of ,ghet" 
(Joods recht)). Uit Rb. Brussel, (12 maart 1974, R. W. 1973-74, 2386) en 
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Rb. Leuven, (12 juni 1978, R. W. 1978-79, 675) blijkt dat scheidingen 
gebaseerd op een feitelijke scheiding van minder lange duur dan volgens 
Belgisch recht in Belgie is vereist, niet door afwijzing werden gesanctio
neerd. 
Buitenlandse verstotingen worden wel geregeld niet erkend (Rb. Brussel, 25 
juni 1980, Rev. Trim. Dr. Pam. 1982, 28; Vred. St. Jans Molenbeek, 17 
februari 1978, J. T. 1979, 255, noot Rigaux, F.; Vred. Brussel, 3 mei 1978, 
T. Vred. 1979, 3; Vred. Fleron, 8 mei 1979, Jur. Liege 1979-80, 182, noot 
Lienard-Ligny, M.; Vred. St. Joost-ten-Node, 22 april1981, T. VreemdR. 
1981, nr. 13, p. 32 en Vred, St. Gillis, 13 oktober 1981, T. VreemdR. 1981, 
nr. 16, p. 24 en J.T. 1982, 362). 
De bezwaren tegen de verstoting zijn evident. Ze werden goed onderstreept 
in Brussel, 30 juni 1981 (Pas. 1983, II, 22): de man krijgt een discretionair 
recht, de rechten van verdediging worden niet eerbiedigd en het fundamen
tele recht op gelijkbehandeling van man en vrouw wordt doorgaans mis
kend. 

91. AANVAARDBARE GEVALLEN VAN VERSTOTING- Het geciteerde arrest 
stipt echter aan, dat er diverse vormen van verstoting zijn. In individuele 
gevallen kan de echtscheiding ernstig zijn tot stand gekomen en kan aan de 
echtgenoten geen wetsontduiking tegengeworpen worden. De rechtsleer 
aanvaardt dat er erkenbare gevallen van verstoting zijn (zie voor een 
overzicht: De Ceuster, J., o.c., IV, nr. 212 e.v.; zie eveneens Taverne, M., 
,La dissolution du marriage par volonte unilaterale dans les pays du 
Maghreb", J. T. 1981, 354) en de rechtspraak ging tot erkenningen over 
(Rb. Brussel, 13 maart 1974, J.T. 1975, 171; Jeugdrb. Antwerpen, 15 juni 
1976, Doc. Jeugdbesch. I, 323; Rb. Luik, 17 oktober 1978, Jur. Liege 
1978-79, 75; Rb. Brussel, 3 februari 1982, Rev. Trim. Dr. Pam. 1982, 212 
en Vred. Deurne, 15 november 1974, R. W. 1974-75, 2545). 
De Joodse echtscheiding door middel van ghet werd voor ons, zelfs tussen 
Belgen die in Israel hadden verbleven, niet onerkenbaar geacht: zie in Rb. 
Brussel, 30 juni 1972, J.T. 1973, 143, noot Watte, N. en boger beroep: 
Brussel, 17 december 1974, J. T. 1975, 279. Die echtscheiding werd vergele
ken met onze echtscheiding door onderling toestemming - en dat zou in 
bepaalde gevallen mogelijk zijn (zie de op het arrest afgestemde commen
taar van Erauw, J., ,Het 'openbare orde'-begrip en de erkenningsleer 
m. b. t. buitenlandse echtscheidingen: binnenkort verstoting tussen Belgische 
echtgenoten?", R. W. 1976-77, 1985). Ook in Antwerpen, 30 november 
1982, (T. VreemdR. 1983, 65), werd geoordeeld dat de Marokkaanse 
,verstoting" in onderlinge toestemming kon worden doorgevoerd. 

92. VERSTRAKKING - Er kan een verstrakking vastgesteld worden, ener
zijds omdat nu meer diepgaand inzicht in het fenomeen van de verstotingen 
aanwezig is (zie b. v. Rommel, G., ,De verstoting in het Belgisch recht", 
R. W. 1982-83, 1281) maar wellicht ook omdat aan het echtscheidingstoeris-
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me - of ten minste: de vakantie-echtscheidingen - perken moet worden 
gesteld. In de opinie van Vrederechter Rommel is de verstoting fundamen
teel in strijd met ons recht. Alleen wanneer we grater onrecht zouden 
veroorzaken door te weigeren, moeten we de verstoting erkennen. De 
Ceuster (o.c., IPR. IV, nr. 217) kan instemmen en maakt wat dat betreft 
van de aanvaarding door de vrouw het alles of niets. De rechtspraak heeft 
ook al gezegd zich te willen Iaten beinvloeden door het akkoord van de 
vrouw (Rb. Brussel, 25 juni 1980, Rev. Trim. Dr. Fam. 1982, 28) of heeft 
inderdaad erkenning verleend wegens haar aanvaarding, die werd afgeleid 
uit de ondertekening van de authentieke scheidingsakte. Die ondertekening 
in het land van oorsprong moet voorzichtig bekeken worden. 

Wij zouden hier de eerder strenge vereiste willen hanteren dat de verstoting 
in de beide nationale wetten van de betrokkenen gekend is of erkend wordt 
(zie de Ministeriele Omzenbrief van 13 maart 1980, B.S. 18 maart 1980: het 
moet ook om een bevoegde autoriteit gaan, waardoor alle consuls uitgeslo
ten worden - zie hoven). Als de vrouw een Belgische is, moet best 
geweigerd worden, ofwel wegens de miskenning van haar rechten ofwel 
doordat wetsontduiking te vrezen valt. Dit laatste is al een bezwaar tegen 
het afstemmen op de instemming van de vrouw. Ben meer algemeen 
bezwaar is, dat de vrouw ook geen persoonlijk voordeel uit een soort van 
optierecht mag krijgen. Een onderzoek moet op objectieve gronden gebeu
ren. 

93. DE CONTROLE OP DE EERBIEDIGING VAN HET PERSONEEL STATUUT

VROEGER STRENG - De commentaren bevestigen allemaal dat tot v66r en 
zelfs tot een tijdlang na de invoering van de wet van 27 juni 1960 op de 
internationale echtscheiding, de Belgen die in het buitenland uit de echt 
gingen scheiden, moesten scheiden volgens gronden aannemelijk in het 
Belgisch recht. Anders bleef de erkenning uit (zie Spanoghe, Eg en Erauw, 
J., o.c., 287 en nuDe Ceuster, o.c., IPR. IV, nr. 208). 

Een dergelijke vereiste van naleving van het eigen personeel statuut ook als 
men zich voor vreemde rechters bevindt is een ietwat bijzondere vereiste. 
Ze is in ieder geval logisch verdedigbaar omdat het erkenningsrecht dan 
beter in lijn gebracht wordt met de collisieregels en met de resultaten 
waarnaar men bij de behandeling van internationale gevallen in het binnen
land streeft. In het Frans erkenningsrecht b.v. vindt men dat gewoon. Men 
spreekt er van ,controle de la loi convenable" -de vraag is: werd in het 
buitenland geen ander resultaat bekomen als wat in Belgie zou bereikt 
worden, na toepassing van onze verwijzingsregels (In de adoptie staat 
dergelijke vereiste in de wet - zie verder, nr. 153). 

94. GEEN ,LOI CONVENABLE" NA DE WET VAN 1960 - De overgrote 
meerderheid van uitspraken heeft niet de loi convenable onderzocht. Het 
staat niet in artikel 570 Ger. W. en wijzelf hebben met onze verwijzingsre
gels inzake de echtscheidingen van vreemdelingen hier te Ian de (de wet van 
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'27 juni 1960 - zie boven) toch zelf zo weinig oog voor hun personeel 
statuut. Hoe kunnen wij eerbied voor het personeel statuut van Belgen eisen 
als we zelf niet tegemoetkomend zijn? Dat is de redenering die enige tijd 
na het ten tonele treden van de eenzijdige wet van 1960 werd gebruikt. Die 
wet kreeg reflex-werking op het exequatur: Gent, 5 juni 1968, R. W. 
1968-69, 265, en Pas. 1968, II, 242; Brussel, 12 maart 1974, R. W. 1973-74, 
2386 en Pas. 1975, II, 85; Brussel, 8 december 1975, J.T. 1977, 314 en Rev. 
Not. B. 1976, 80; Rb. Brussel, 30 juni 1972, J. T. 1973, 143, noot Watte, 
N.; Rb. Leuven, 12 juni 1978, R. W. 1978-79, 675 en Vred. Aarlen, 12 mei 
1978, Jur. Liege 1980, 55. In die rechtspraak gebeurt nog enige controle 
onder de algemene openbare-orde-exceptie. De besproken ,controle de la 
loi convenable'' was een concretisering van de openbare or de die heden in 
onbruik is. 

De afkeuring van de uitstraling van de wet van 1960 tot in de erkenningsleer, 
werd in het vorig overzicht van rechtspraak uitgesproken door Spanoghe 
Eg. en Bouckaert, F. (o.c., 449). Ben strengere controle werd in die geest 
ook op de buitenlandse echtscheidingen van Belgen uitgeoefend, in: Brussel, 
13 maart 1972, Pas. 1972, II, 115; Rb. Antwerpen, 26 juni 1969, R. W. 
1969-70,272 en Rb. Brussel, 3 mei 1972, Pas. 1974, III, 29. Ook wij blijven 
vinden dat een dergelijk controlepunt aantrekkelijk is - zolang men er 
inderdaad voor zorgt dat een schappelijke verwijzingsregel in het eigen land 
gehanteerd wordt. 

HooFDSTUK V 

DE AFSTAMMING, DE GEVOLGEN VAN DE AFSTAMMING EN 
DE MINDERJARIGEN 

AFDELING 1 

DE AFSTAMMINGSBAND 

§ 1. Algemeen 

95. PERSONEEL STATUUT- RENVOI- OPENBARE ORDE- De afstamming 
valt, algemeen gesproken, onder art. 3, 3e lid, B.W.: ze betreft de status 
en wordt volgens de nationale wet van de betrokkenen geregeld. 

Als alle betrokkenen, ouders en kind, dezelfde nationaliteit bezitten, dan 
wordt die nationale wet toegepast om over het bestaan van de band van 
afstamming te beslissen (zie Rigaux, F., o.c., II, 290 en zie Rb. Nijvel, 13 
juni 1967, J. T. 1968, 206). 

Desgevallend moet de terugwijzing (renvoi) uit de nationale wet van de 
personen, naar de wet van hun domicilie in Belgie worden gevolgd (Brussel, 
24juni 1964, Pas. 1965, II, 216 enRb. Brussel, 18 februari 1967, J.T. 1967, 
370). 
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De Belgische internationale openbare orde stelt zelden limieten aan de 
toepassing van vreemd afstammingsrecht. De discriminatie van kinderen op 
grand van de aard van hun afstamming is echter niet toegelaten als het kind 
zijn familiebanden wil beleven op een wijze door de Europese Conventie 
van de Rechten van de Mens beschermd. Het fundamenteel recht op de 
vaststelling en de eerbiediging van de band van afstamming, zet nu gemak
kelijker de normaal toepasselijke wet opzij; de Europese Conventie krijgt 
een positieve openbare-orde-werking. 
Doordat nu voor de gemengde huwelijken niet meer naar de wet van de man 
kan worden verwezen als ware hij het hoofd van het gezin (zie de gevolgen 
van het huwelijk), zijn twijfels en onzekerheden ontstaan. De sector van de 
afstamming is om die reden eerder verward geweest. W ellicht gaat in de 
toekomst van de Mensenrechten-conventie stu wing uit, om meer eenvormig 
naar de wet van het kind te verwijzen. 

§ 2. De wettige afstamming 

96. VERSCHIL VAN NATIONALITEIT- Jn geval de ouders van nationaliteit 
verschillen, werd in de beschouwde lange periode nag voornamelijk naar 
de wet van de man verwezen: Rb. Leuven, 8 januari 1979, R. W. 1979-80, 
258 (een Argentijns-Pools huwelijk) en Rb. Brussel, 18 november 1981, 
Rev. Trim. Dr. Fam. 1982, 300 (het Marokkaans recht van de man werd 
toegepast en daarin werkte, gezien de lange feitelijke scheiding der partners 
het vermoeden van vaderschap niet meer, dus was ontkenning van vader
schap zonder voorwerp maar was er daarentegen aanleiding tot verbetering 
van de geboorteakte). Oak in Rb. Brussel, 6 maart 1969, Rev. Trim. Dr. 
Fam. 1980, 179 werd naar de Franse nationale wet van de echtgenoten 
gekeken en werd vastgesteld dat het vermoeden van vaderschap van de 
wettige echtgenoot wegens een scheidingsprocedure niet meer werkte. De 
man was niet de wettige vader en de Belgische geboorteakte moest in die 
zin aangepast worden. 
De rechtspraak betreft in meerderheid de beoordeling van de gevallen van 
wettiging door het huwelijk van de ouders of gevallen van ontkenning van 
vaderschap. In de eerste groep van gevallen (hierna behandeld) ontstaan al 
afwijkingen; in de gevallen van ontkenning ziet men veeleer eensgezindheid 
en dat verklaart de taaiheid van de verwijzing naar de wet van de vader -
omdat aan hem de ,bescherming" van een vertrouwd statuut wordt gege
ven (zie verder). 

97. WETTIGING - BEVOEGDHEID -In Rb. Luik, 28 februari 1975 (Pas. 
1975, Ill, 42 en Jur. Liege 1974-75, 211) hebben de rechters hun rechtsmacht 
om zich met de wettiging van een kind in te laten, aileen op art. 15 B.W. 
en op de Belgische nationaliteit van de partijen gesteund; alle partijen 
hadden hun verblijfplaats in het buitenland. Bij gebreke aan internrechtelij
ke bevoegdheidsregeling voor dat geval, heeft de Luikse Recht bank plaatse
lijke competentie volgens de keuze van de partijen aanvaard. 
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98. WETTIGING - GELIJKE NATIONALITEIT - Een vanzelfsprekende toe
passing van het beginsel van de lex patriae kan worden gevonden in Rb. 
Brussel, 12 november 1965 (J. T. 1966, 394) en Rb. Brussel, 5 juni 1967 (Pas. 
1967, III, 123). 

99. WETTIGING - ERKENNING MET HET OOG OP WETTIGING - VERSCHIL

LENDE NATIONALITEIT- Zoals gezegd, geeft de toestand in de rechtspraak 
een verward beeld qua regeling van de multinationale relaties. De wettiging 
wordt vaak in het Iicht van de eraan voorafgaande erkenning bekeken, en 
daar is de nationale wet van het kind doorslaggevend geworden. Niettemin 
zal een meerderheid van rechtscolleges nog de reflex bezitten om de wetti
ging (de wettige afstamming), onder de wet van de ouders te beoordelen. 

Pasten de wet van de vader toe: Rb. Brussel, 18 februari 1967, J.T. 1967, 
370 (waarin vanuit Amerikaans recht een renvoi naar Belgisch recht werd 
aanvaard); Rb. Brussel, 5 april 1968, Ann. Not. 1969, 59; Rb. Brussel, 30 
oktober 1970, J.T.1971, 31 (maar daarin werd ook beklemtoond dat het 
erom ging de overspelige afstamming aan vaderszijde te beoordelen); Rb. 
Brussel, 9 november 1976, Pas. 1976, Ill, 76 (de keuze werd hier echter 
uitdrukkelijk in het voordeel van het kind genomen); Rb. Luik, 27 januari 
1978, Jur. Liege 1977-78, 293 (maar het betrof een onderzoek in het raam 
van een exequatur-aanvraag) en Rb. Hasselt, 30 juni 1981, Rev. Trim. Dr. 
Fam. 1982, 312. 

In Rb. Luik, 27 januari 1978 (pas geciteerd) had een Boliviaanse vrouw in 
Belgie een kind ter wereld gebracht. Een Turkse man had het kind in Turkije 
erkend en gewettigd. Het betrof voor ons dus een vraag met betrekking tot 
de ,erkenning" van die vreemde rechtshandelingen. De erkenning van het 
kind kon worden geeerbiedigd maar de buitenlandse wettiging werd strijdig 
met de openbare orde bevonden, omdat volgens Turks recht aileen een 
wettige band met de vader ontstond. De rechtbank reed een scheve schaats 
op gebied van het personeel statuut van het kind. Het kind was eerst Belg, 
omdat de ouders onbekend waren gebleven (ius soli-beginsel) maar dan 
erkende de Boliviaanse moeder. De Boliviaanse nationaliteit werd echter 
niet verworven en dus werd het kind apatride. Doordat het in Belgie 
woonplaats had moest het een Belgisch statuut krijgen. De rechtbank paste 
ons recht wei toe, maar deed zulks omdat de lex fori een algemene aanvul
lende taak heeft in geval van lacunes. 

Dat vonnis laat ons opmerken, dat een erkenning en de daarop voortbou
wende wettiging op een verschillende wijze beoordeeld kunnen worden -
en wei volgens verschillende wetten: niettegenstaande de erkenning van het 
kind volgens de wet van de vader niet in orde is, kan eventueel volgens 
diezelfde wet gewettigd worden als wij vinden dat geldig erkend werd 
volgens de wet van het kind b.v.; en als we vaststellen dat b.v. in de wet 
van de moeder het vermoeden van wettige afstamming werkt (zie ook 
Lenaerts, K., ,Afstamming" (Internationaal privaatrecht) in Personen en 
jamilierecht, Artikelsgewijze commentaar, Casman, H., Heyvaert, A. en 

1394 



Pauwels, J. (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1983, IPR, V, 
27-28). 

Op de wettiging werd in andere beslissingen de wet van het kind toegepast 
(Rb. Luik, 2 april 1971, J. T. 1971, 64 en zie het advies van Adv.-Gen. 
Stevigny voor Gent, 9 december 1976, R. W. 1976-77, 2351) of die van de 
moeder, tegelijk de wet van het huwelijksdomicilie (Rb. Brussel, 11 juni 
1971, R. W. 1971-72, 1448) of de wet van het gemeenschappelijk domicilie 
(Rb. Luik, 10 maart 1972, Cah. Dr. Fam. 1973, 27). 

100. WETTIGING- OPENBARE ORDE- Vreemde wetten die op het punt 
van de wettiging van in overspel verwekte kinderen liberaler zijn dan de 
Belgische, hoeven niet als strijdig met onze grondbeginselen te worden 
afgewezen (Rb. Brussel, 5 april1968, Ann. Not. 1969, 59 en Rb. Brussel, 
30 oktober 1970, J.T. 1971, 31). Boven werd aangestipt dat de Turkse wet 
niet gevolgd werd omdat ze in casu slechts de vader als wettige ouder 
erkende. Het vonnis dateert van voor het Marckx-arrest van het Europees 
Hof voor de Mensenrechten. In het volgend nummer geven we rechtspraak 
aan, waarin de wettige afstamming ten aanzien van een ouder wei aanvaard 
werd. 

101. WETTIGING- SUBSTITUTIE VAN BEGRIPPEN- Onder de hoofding 
van ,wettiging door adoptie" behandelen we in detail de gevallen waarin 
voor onze Belgische concepten van wettiging of wettige afstamming vreem
de concepten in de plaats treden (zie nr. 144 e.v.). Zo kon in twee gevallen 
een Belgische vrouw haar eigen in overspel verwekt natuurlijk kind onder 
Belgisch recht, door adoptie wettigen, omdat het een wettig kind van haar 
man was geworden. Eigenlijk had de man eenvoudig het kind erkend in een 
akte van religieuze huwelijkssluiting volgens Marokkaans recht. In termen 
van de man zijn Marokkaans personeel statuut bracht die erkenning het 
kind de staat van wettig kind tegenover de beide ouders. Voor wat de 
moeder betreft strookte dat niet met de Belgische benadering. De wettige 
afstamming tegenover een ouder werd dus aangenomen (Jeugdrb. Brussel, 
15 juni 1981, J.T. 1981, 760, noot D.S. - hier was het Muzulmaans 
huwelijk in Belgie gesloten, na dat voor de ambtenaar, en zie eveneens 
Jeugdrb. Brussel, 19 april1971, Rev. Trim. Dr. Fam. 1971, 25 waarbij de 
wettiging ten aanzien van de man in Marokko was bekomen, in de huwe
lijksakte). 

Rb. Neufchateau, 17 januari 1979, (J. T. 1979, 62, noot Rigaux, F.) betrof 
een erfenis volgens Belgisch recht. Ben mevrouw met Poolse en Belgische 
nationaliteit was overleden. Haar Poolse dochter van v66r haar huwelijk 
met een Belg, was in de ogen van Belgisch recht een natuurlijk kind. Zij 
vroeg haar erfdeel samen met een Belgisch wettig kind. Maar het Poolse 
recht maakt het onderscheid volgens de aard van de afstamming niet. De 
rechtbank oordeelde dan volgens Pools recht, maar met inroeping van de 
Mensenrechten, dat de Poolse afstammelinge een gelijk dee! van wettig kind 
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kreeg. Daarin bleek dus van een wettig kind tegenover de vrouw aileen 
sprake te zijn. 

§ 3. Ontkenning van vaderschap 

102. GELIJKE NATIONALITEIT- De ontkenning van vaderschap in unina
tionale huwelijken valt onder de nationale wet. Die wet bepaalt de kracht 
van het beginsel ,pater is est" (hoven, nr. 95), de schorsing en de omkering 
ervan. 
Toepassingen van de lex patriae communis vindt men in Rb. Brussel (30 
oktober 1969, T. Gem. 1970, 54 waarin·onderstreept wordt dat de termijn 
en de ontvankelijkheidsvereisten tot de materiele regeling behoren: er is 
geen cumulatie met de wet van het forum waarin de procedure loopt); Rb. 
Luik, 24 juni 1977 (Jur. Liege 1977-78, 292) en Rb. Luik, 9 december 1977 
(Jur. Liege 1977-78, 228 dat zegt, dat het gaat om de wet die de gevolgen 
van het huwelijk regelt). Ben vordering tussen Belgen werd behandeld 
volgens Belgisch recht in Rb. Charleroi, 17 oktober 1970 (Cah. Dr. Fam. 
1975, 17): bet kind was in overspel verwekt en de vrouw was in Frankrijk 
gaan bevallen; haar moederschap was niet vastgesteld, maar de man mocht 
haar moederschap Iaten vaststellen omdat hij een belang had om de ontken
ning te doen. 

103: VERSC:HiL-VAN NATIONALITErr= Ingevaldeouders·va:nnet.Kind van
nationaliteit verschillen, wordt, behalve in Luik, de wet van de man toege
past op de ontkenning: Rb. Nijvel, 13 juni 1967 (J. T. 1968, 256); Rb. 
Brussel, 12 november 1975 (R. W. 1975-78, 1581); Rb. Leuven, 8 januari 
1979 (R. W. 1979-80, 258: er blijkt niet of de nationaliteiten verschillend 
waren) en Rb. Brussel, 18 november 1981 (Rev. Trim. Dr. Fam. 1982, 300). 
De wet van de man regelt de termijnen, de ontvankelijkheidsvereisten en 
de te gebruiken bewijsmiddelen. 
In de Luikse rechtbank wordt standvastig een aanknoping gemaakt bij de 
wet van het gemeenschappelijk domicilieland van de echtgenoten. De ratio 
is, dat de afstamming valt onder de gevolgen van het huwelijk (kritiek 
daarop bij Lenaerts, K., o.c., IPR, V, 4). De vonnissen: Rb. Luik, 8 
november 1971, Jur. Liege 1971-72, 157: Rb. Luik, 10 maart 1972, Cah. 
Dr. Fam. 1973-74, 30 en Rb. Luik, 24 december 1976, Jur. Liege 1977-78, 
284. 

§ 4. De natuurlijke afstamming 

104. BEVOEGDHEID- GELIJKE NATIONALITEIT- De Belgische rechters 
kunnen een vordering tot erkenning ontvangen, door twee Belgen ingesteld, 
die in Nederland woonplaats hebben maar die bier woonplaats hebben 
gekozen (Gent, 8 juni 1967, R. W. 1967-68, 87). We weten dat die mogelijk
heid uit het gemeen ongeschreven recht oak voortbestaat na de invoering 
van het nieuw Gerechtelijk Wetboek. 
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De erkenning en de wettiging vallen onder de nationale wet van de betrokke
nen als die gemeenschappelijk is aan de ouders en het kind (Rb. Brussel, 
12 november 1965, J.T. 1966, 894 en Rb. Brussel, 5 juni 1967, Pas. 1967, 
III, 123). 

105. GEDWONGEN ERKENNING - Op de gedwongen erkenning van een 
natuurlijk kind wordt sedert het Cassatie-arrest van 20 maart 1941 (Pas. 
1941, I, 86) de wet van het kind toegepast in wiens belang de wetgever de 
mogelijkheid heeft ingevoerd om onder omstandigheden een status te 
verwerven. In het Cassatie-arrest van 24 maart 1960 (R. W. 1961-62, 419; 
Arr. Cass. 1960, 689, Pas. 1960, I, 860, J.T. 1961, 151 en R.C.J.B. 1961, 
335, noot Rigaux, F.) werd dan door het Hofbeklemtoond, dat de nationale 
wet van het kind moest worden toegepast, niet omdat die in casu meer of 
minder gunstig zou zijn, maar omdat hij over de belangen van de onderdaan 
best kan oordelen. 

Toepassingen voor de gedwongen erkenning vindt men in Brussel, 20 juni 
1972 (Pas. 1973, II, 4) en Rb. Luik, 13 juni 1975 (Jur. Liege 1975-76, 28). 

106. VRIJWILLIGE ERKENNING - WET VAN KIND - In meerderheid wordt 
nu voor gevallen van vrijwillige erkenning toepassing gemaakt van de wet 
van het kind, voor de beoordeling van de toelaatbaarheid en de modaliteiten 
van de erkenning. De afwijkingen geven we in een volgend nummer. De 
hierna aangegeven toepassingen lopen uit op een aanvaarding van de 
erkenning. Veelal is daaraan gekoppeld een wettiging (voor dat aspect 
verwijzen we naar nrs. 97 e.v., hoven). De wet van het kind wordt verkozen 
in: Brussel, 24 juni 1964, Pas. 1965, II, 216; Brussel, 26 oktober 1967, Pas. 
1968, II, 79 (waarin verduidelijkt wordt dat het toepassingsgebied ruim is: 
de termijnen en de bewijsmiddelen vallen onder de lex causae); Gent, 9 
december 1976, R. W. 1976-77, 2351, noot Van Houtte, H. - een zaak 
eigenlijk exequatur betreffend; Brussel, 30 juni 1981, J. T. 1981, 723, noot 
Watte, N. en Rev. Trim. Dr. Pam. 1981, 306, noot Renchon, J.-L. en in 
de volgende vonnissen: Rb. Luik, 2 april 1971, J.T. 1971, 64; Rb. Luik, 
13 juni 1975, Jur. Liege 1975-76, 28; Rb. Luik, 1 oktober 1975, Pas. 1975, 
III, 84; Rb. Luik, 26 november 1976, Jur. Liege 1976-77, 235; Rb. Luik, 
28 april 1980, Rev. Trim. Dr. Pam. 1981, 97; Rb. Brussel, 22 september 
1980, J.T. 1981,80, Pas. 1980, III, 54 en Rev. Trim. Dr. Pam. 1981, 192 
(later bevestigd in Brussel, 30 juni 1981, geciteerd; het vonnis stelt voor de 
meest voordelige wet voor het kind te kiezen); Rb. Brussel, 17 juni 1981, 
T. VreemdR. 1981, nr. 14, p. 20; Rb. Hasselt, 30 juni 1981, Rev. Trim. 
Dr.Fam. 1982, 312; Rb. Charleroi, 26 november 1981, Rev. Trim. 
Dr. Fam. 1983, 81; Rb. Luik, 18 mei 1983, Jur. Liege 1983, 380 en Rb. 
Antwerpen, 2 november 1983 nog onuitgeg., weldra in T. VreemdR. 1985, 
noot Erauw, J. 

107. WET VAN DE ERKENNENDE OUDER- ALTERNATIEF- In de besproken 
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periode maakt nog slechts een minderheid van beslissingen toepassing van 
de wet van de ouder die vrijwillig erkent. Het gaat ook om minder recente 
toepassingen. Tach kan nog een verder beroep op de wet van de ouder 
verwacht worden: b.v. wanneer de erkenning gebeurt met het oog op 
wettiging (waarin, zie hoven, in hoofdzaak nog de wet van de vader wordt 
toegepast). In de schommeling die met dat alles in de rechtspraak kan 
worden vastgesteld, zien de auteurs de tendens om het kind te bevoordeli
gen, om het tach maar een status te verlenen (Rigaux, F., o.c., II, 291; 
Ganshof L.F., Syllabus Internationaal Privaatrecht, Brussel, V. U .B., 1983, 
125 en Erauw, J., Beginselen van internationaal privaatrecht, Gent, Story
Scientia, 1985). Men kan er haast een alternatieve regel in aflezen: als de 
rechters in de wet van het kind geen succes hebben, dan wordt in tweede 
orde naar de wet van de ouder gekeken. Dat is de strekking van een verdrag 
van Miinchen, d.d. 5 september 1980, waarin een keuzerecht in favor 
validatis van de afstammingsband wordt gegeven (art. 1) tussen het nationa
le en het domiciliaire recht van de erkenner of van het kind. 
De toepassingen zijn: Gent, 8 juni 1967, R. W. 1967-68, 87; Gent, 20 
november 1969, R. W. 1969-70, 1058 en Rb. Brussel, 18 februari 1967, J. T. 
1967, 370; Rb. Brussel, 21 maart 1969, Rev. Prat. Not. 1969, 361 en Rev. 
Adm. 1969, 158; Rb. Brussel, 30 oktober 1970, J.T. 1971, 31 dat op 
wettiging uitloopt en Rb. Luik, 27 januari 1978, Jur. Liege 1977-78, 293. 
Ben beslissing huldigde een antikiesregel, zeggend dat een erkenning van een 
natuurlijk kind door een gehuwde vrouw in Frans recht zowel als in Belgisch 
recht onbestaande was - zodoende mocht de nationaliteit van het kind van 
een Belgische vrouw zelfs in het midden gelaten worden (Rb. Luik, 10 
december 1971, Jur. Liege 1971-72, 181). 

108. ERKENNING EN OPENBARE ORDE - Op geregelde tijdstippen is de 
vraag gerezen of de erkenning van in overspel verwekte kinderen strijdig 
is met onze openbare orde. In Rb. Brussel, 21 mei 1966 (J. T. 1966, 653) 
datal een vrij oud vonnis is, werd nog gezegd dat de onbeperkte erkenbaar
heid van een in overspel verwekt kind, volgens Grieks recht, als storend af 
te wijzen was. In Rb. Brussel, 5 juni 1968 (Ann. Not. 1969, 59) vond men 
al wegens de omstandigheden van de zaak geen probleem voor de wettiging 
van zo'n kind. In de zin van een niet-gebruiken van de exceptie gaan Rb. 
Luik, 13 juni 1975 (Jur. Liege 1975, 92: over de Franse liberalere wet) en 
Rb. Luik, 18 mei 1983 (Jur. Liege 1983, 380). 
In het arrest voor het Gentse Hof van Beroep, 9 december 1976 (R. W. 
1976-77, 2351, noot Van Houtte, H.) werd aanstoot genomen aan het feit 
dat een Nederlander in Nederland twee Belgische in overspel verwekte 
kinderen gerechtelijk had kunnen erkennen. Het Hof had zich in deze zaak 
van erkenning of niet-erkenning van een vreemde beslissing niet over de 
conflictenregeling en over de toepassing van Nederlands recht moeten 
beraden, maar aileen over het exequatur: daarin is wei eveneens sprake van 
een (zeer getemperde) openbare-orde-toetsing- zelfs onder het toepasselij
ke bilaterale verdrag. 
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AFDELING 2 

DE GEVOLGEN VAN DE AFSTAMMING EN DE MINDERJARIGEN 

§ 1. De ouderlijke macht 

112. TOEPASSELIJKE WET - De regeling van de ouderlijke macht is als 
gevolg van de afstamming in principe aan de gemeenschappelijke nationale 
wet van partijen en, bij verschil van nationaliteit, aan de nationale wet van 
het kind onderworpen (Brussel, 8 november 1973, Doc. Jeugdbesch., I, 300; 
Luik, 11 juni 1975, Jur. Liege 1975-76, 25; Rb. Brussel, 8 mei 1968, Doc. 
Jeugdbesch. IV, 69; Rb. Brussel, 2 april 1968, Doc. Jeugdbesch., I, 68; 
Jeugdrb. Brussel, 12 juni 1968, Doc. Jeugdbesch., I, 86; Jeugdrb. Brussel, 
12 maart 1969, J. T. 1969, 372; Brussel, 27 juni 1969, J. T. 1969, 622; 
Jeugdrb. Brussel, 16 oktober 1969, Doc. Jeugdbesch., I, 145; Jeugdrb. 
Brussel, 26 mei 1972, Doc. Jeugdbesch., I, 249; Vred. Schaarbeek, 23 
januari 1973, T. Vred. 1976, 210; Beslissing familieraad Luik, 4 mei 1983, 
T. Vred. 1983, 225). 
Het is in het licht van dezelfde wet dat in beginsel bij verstoorde verstand
houding tussen de ouders het hoederecht over de kinderen dient te worden 
beoordeeld (Brussel,. 27 juni 1969, J. T. 1969, 622; Brussel, 9 november 
1982, T. VreemdR. 1983, 27; Rb. Brussel, 6 maart 1968, J. T. 1968, 313; 
Jeugdrb. Brussel, 16 oktober 1969, Doc. Jeugdbesch., I, 145; Jeugdrb. 
Bfussel, 26 mei 1972, Doc. Jeugdbesch., I, 249; Jeugdrb. Brussel 8 novem
ber 1973, Doc. Jeugdbesch. I, 300; Jeugdrb. Brussel, 21 maart 1974, Doc. 
Jeugdbesch., I, 291; Jeugdrb. Luik, 8 maart 1971, Doc. Jeugdbesch., I, 213) 
met dien verstande dat de vreemde wet slechts gevolgd wordt inzoverre ze 
niet met het belang van het kind in strijd komt (Brussel, 27 juni 1969, J. T. 
1969, 622; Voorz. Rb. Bergen, 22 april 1969, J. T. 1969, 390; Rb. Brussel, 
30 oktober 1969, J. T. 1970, 548; Jeugdrb. Brussel, 12 maart 1969, Doc. 
Jeugdbesch. I, 118 en J. T. 1969, 37; Jeugdrb. Brussel, 21 april 1969, Rev. 
Dr. Fam. 1969, 12; Jeugdrb. Luik, 8 maart 1971, Doc. Jeugdbesch. I, 249; 
Luik, 11 juni 1975, Jur. Liege 1975-76, 25). 

Het bezoekrecht is oak aan de nationale wet onderworpen (Brussel, 27 juni 
1969, J.T. 1969, 622; Brussel, 24november 1971, Pas. 1972, II, 31; Jeugdrb. 
Brussel, 4 december 1968, J. T. 1969, 105; Jeugdrb. Brussel, 12 maart 1969, 
Doc. Jeugdbesch., I, 118 en J. T. 1969, 37; Jeugdrb. Antwerpen, 15 juni 
1976, Doc. Jeugdbesch., I, 223). Het recht op persoonlijke relaties tussen 
ascendenten en descendenten is van Belgische internationale openbare orde 
(Jeugdrb. Brussel, 12 maart 1969, geciteerd en Brussel, 24 november 1971, 
geciteerd). Dat geldt oak voor de verplichting, erover te waken dat de 
uitoefening van het bezoekrecht de belangen van de kinderen niet schaadt 
(Jeugdrb. Brussel, 12 maart 1969, geciteerd). In een aantal beslissingen 
wordt een regeling getroffen in het belang van het kind, zonder dat het 
rechtskeuze-probleem wordt opgeworpen (Rb. Brussel, 2 april1968, Doc. 
Jeugdbesch., IV, 68; Voorz. Rb. Bergen, 22 april 1969, J. T. 1969, 390; 
Jeugdrb. Brussel, 16 oktober 1969, Doc. Jeugdbesch., I, 145; Rb. Brussel, 
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29 oktober 1970, Rev. Trim. Dr. Fam. 1971, 40; Jeugdrb. Brussel, 24 mei 
1972, Doc. Jeugdbesch., I, 249). 

113. RECHTERLIJK TOEZICHT - De Belgische rechter (meer bepaald: de 
Jeugdrechtbank) ziet toe op de uitoefening van de ouderlijke macht ten 
opzichte van in Belgie verblijvende kinderen, ongeacht hun nationaliteit 
(Luik, 11 juni 1975, Jur. Liege 1975-76, 25). De ,lex fori" is ook toepasse
lijk voor de beantwoording van de vraag, wie het rechterlijk toezicht mag 
uitlokken (Jeugdrb. Brussel, 12 maart 1969, Doc. Jeugdbesch., I, 118 en 
J. T. 1969, 37). 
De Jeugdrechtbank te Brussel verklaarde zich daarentegen op 28 juni 1976 
(J. T. 1977, 46) terecht onbevoegd, om kennis te nemen van een vordering 
betreffende het hoederecht over kinderen, die in Groot-Brittannie bij hun 
moeder, die de hoede had, verbleven. Geen der betrokkenen was Belg. 
Op 26 juni 1978 weigerde de Jeugdrechtbank te Brussel (Rev. Trim. Dr. 
Fam. 1978, 378) ook te oordelen over de vordering tot wijziging van de 
hoede van een Belgisch kind, dat in Frankrijk bij zijn Franse moeder 
verbleef. De Jeugdrechtbank vond geen wettelijke bepaling, die haar de 
bevoegdheid gaf, om van een vordering betreffende de hoede over een 
Belgisch kind met verblijfplaats in het buitenland kennis te nemen. Volko
men ten onrechte deed de Jeugdrechtbank in dat verband een beroep op het 
E.E.G.-Executieverdrag, dat uitdrukkelijk kwesties van staat en bekwaam
heid buiten zijn materieel toepassingsgebied laat. Het Belgisch-Frans ver
drag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en de tenuit
voerlegging van 8 juli 1899 kon wei toegepast worden (voor een toepassing: 
Rb. Nijvel, 22 juni 1982, Rev. Trim. Dr. Fam. 1982, 212). 

114. AANSPRAKELIJKHEID VOOR DADEN, GEPLEEGD DOOR MINDERJARI

GEN - De aansprakelijkheid van ouders of voogden voor de onrechtmatige 
daad, gepleegd door minderjarige kinderen wordt door de ,lex loci delicti" 
beheerst (Brussel, 4 december 1970, J. T. 1971, 236; Rb. Brussel, 22 januari 
1965, J. T. 1965, 350; Rb. Bergen, 19 juni 1979, R.G.A.R. 1980, nr. 10258 
en Rb. Luik, 8 september 1982, Jur. Liege 1982, 416). De aansprakelijkheid 
voor onrechtmatige daden van vreemde kinderen is in Belgie dus aan het 
art. 1384 B. W. onderworpen, met dien verstande dat het bestaan van de 
daar vereiste gezagsrelatie in de nationale wet dient te worden afgelezen 
(Cass., 24januari 1977, R. W. 1976-77,2410, J.T. 1977,410 en Pas. 1477, 
I, 553). 

115. VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE- De vertegenwoordiging van een 
vreemde minderjarige voor de Belgische gerechten is aan zijn nationale wet 
onderworpen. Het betreft hier immers geen procedure-kwestie, onderwor
pen aan de ,lex fori", maar een zaak van staat en bekwaamheid (Gent, 29 
juni 1965, Pas. 1966, II, 196; Brussel, 4 december 1970, J.T. 1971, 236; 
Brussel, 27 opktober 1972, J. T. 1973, 334; Rb. Gent, 30 juni 1975, T. Not. 
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1975, 230; en R.v.S., 12 maart 1980, R. W. 1980-81, 858). Voor devertegen
woordiging van de minderjarige geadopteerde bij de adoptie-akte en v66r 
de homologatie-rechter, heeft de rechtspraak een eigen oplossing uitgewerkt 
(zie verder, nr. 152). 

§ 2. De hoede en bet bezoekrecht na echtscheiding 

116. TOEPASSELIJKE WET- Het bestuur over de persoon en de goederen 
van het minderjarig kind blijft ook ingeval van echtscheiding of scheiding 
van tafel en bed tussen zijn ouders in principe aan de gemeenschappelijke 
nationale wet van partijen en, bij verschil van nationaliteit, aan de nationale 
wet van het kind onderworpen, ongeacht de wet van de echtscheiding. 

De nationale wet bepaalt, wie na echtscheiding het hoederecht zal uitoefe
nen (Brussel, 13 januari 1964, Pas. 1965, II, 20; Brussel, 11 december 1965, 
Pas. 1966, II, 307 en R.C.J.B. 1970, 5; Rb. Brussel, 6 maart 1968, R. W. 
1968-69, 1136; Rb. Brussel, 2 april 1968, Doc. Jeugdbesch. IV, 68; Rb. 
Brussel, 8 mei 1968, Doc. Jeugdbesch. IV, 70; Rb. Brussel, 30 oktober 1969, 
J. T. 1970, 548; Jeugdrb. Brussel, 26 mei 1972, Doc. Jeugdbesch. I, 249; 
Vred. Schaarbeek, 23 januari 1973, T. Vred. 1976, 210; Jeugdrb. Antwer
pen, 15 juni 1976, Doc. Jeugdbesch. I, 323). Anders: Jeugdrb. Brussel, 12 
juni 1968, Doc. Jeugdbesch. I, 86 (gelijktijdige toepassing van alle betrok
ken nationale wetten, die gelijkluidend waren); Rb. Brussel, 29 oktober 
1970, Rev. Trim. Dr. Pam. 1971, 40 en Doc. Jeugdbesch. IV, 87 (toepassing 
van het art. 302, lid 1 B.W. ten opzichte van een Marokkaans kind). 
Wanneer de nationale wet van de kinderen de echtscheiding niet kent, maar 
wei de scheiding van tafel en bed, dan moet volgens de Recht bank te Brussel 
in het geciteerd vonnis van 2 april 1968 de regeling van het hoederecht na 
scheiding van tafel en bed, betrokken uit de nationale wet, bij analogie 
worden toegepast (zie ook Rigaux, F., o.c., II, nr. 1031, die voor de 
toepassing van de wet van de gewone verblijfplaats van het kind pleit). 

De nationale wet moet ook gevolgd worden, wanneer die bij echtscheiding 
in een voogdij-regeling voorziet (Rb. Brussel, 24 november 1966, Pas. 1967, 
III, 56; Rb. Brussel, 8 mei 1968, Doc. Jeugdbesch. IV, 69; Jeugdrb. Brussel, 
4 december 1968, Doc. Jeugdbesch. I, 107 en J. T. 1969, 105). 

Ook de regeling van het bezoekrecht na echtscheiding is in principe aan de 
nationale wet onderworpen (Brussel, 24 november 1971, Pas. 1972, II, 30 
en J. T. 1972, 520; Brussel 30 mei 1974, Doc. Jeugdbesch. I, 300; Jeugdrb. 
Brussel, 4 december 1968, Doc. Jeugdbesch. I, 107 en J. T. 1969, 105; 
Jeugdrb. Antwerpen, 15 juni 1976, Doc. Jeugdbesch. I, 323). Een vreemde 
wet die principieel aan de ouder of de grootouders elk bezoekrecht ontzegt, 
is strijdig met de Belgische internationale openbare orde (Brussel, 24 
november 1971, gecit.). 

De nationale wet moet, meer in het algemeen, wijken, telkens het belang 
van het kind dat vereist. Uit de hager aangehaalde beslissingen blijkt dat 
niettegenstaande de principiele verwijzing naar de vreemde wet, de appreci-
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atie van de rechter niet wezenlijk anders is, dan wanneer het om een !outer 
interne casus gaat (zie ook Rb. Brussel, 11 juni 1975, Jur. Liege 1975-76, 
25). 

117. BEVOEGDE RECHTER - Naar Belgisch recht, spreekt de Rechtbank 
van eerste aanleg die de echtscheiding op grand van feiten toestaat, zich niet 
over het hoederecht over de kinderen uit. Luidens het art. 302, lid 1 en 2 
B.W. blijft de hoede bij de echtgenoot, aan wie ze tijdens de procedure werd 
toevertrouwd, of, bij gebreke aan zo'n voorlopige maatregel, bij de on
schuldige echtgenoot. Voor de echtscheiding op grand van langdurige 
feitelijke scheiding is dat anders. De rechtbank moet dan ambtshalve over 
de kwestie uitspraak doen. 
In aile geval kan de jeugdrechtbank na de scheiding in het belang van de 
kinderen wijziging in de hoede-regeling. aanbrengen. 
De opvatting is gegroeid, dat die bevoegdheidsregeling, die nauw met het 
Belgisch materieel recht verbonden is, ook voor het internationale geval 
geldt. De rechtbank van eerste aanleg, die de echtscheiding wegens feiten 
toestaat, zou onbevoegd zijn om zich over de hoede van de uit het huwelijk 
geboren vreemde kinderen uit te spreken (Rb. Brussel, 19 mei 1967, Pas. 
1967, III, 104). Zo besliste ook de Rechtbank te Brussel op 29 oktober 1970 
(Rev. Dr. Fam. 1971, 40 en Doc. Jeugdbesch. IV, 87). Die beslissing was 
gegrond op de verkeerde veronderstelling dat het art. 302 B.W. ook ten 
opzichte van vreemde kinderen toepasselijk is. De hoede wordt door hun 
nationale wet beheerst. Het Hof van Beroep te Brussel aanvaardde in vier 
arresten van 1968 (Brussel, 6 maart 1968, R. W. 1968-69, 1136; Brussel, 2 
april1968, Doc. Jeugdbesch. IV, 68; Brussel, 8 mei 1968, Doc. Jeugdbesch. 
IV, 69 en Brussel, 8 mei 1968, Doc. Jeugdbesch. IV, 70) wei de bevoegdheid 
van de echtscheidingsrechtbank, om zich over de hoede over vreemde 
kinderen uit het ontbonden huwelijk uit te spreken, maar die beslissingen 
waren gesteund op de overtuiging dat de jeugdrechtbank aileen ten opzichte 
van Belgische minderjarigen bevoegd zou zijn en dat de Rechtbank bij wie 
de volheid van bevoegdheid berust, derhalve mocht optreden. Die redenge
ving was onjuist. 
De jeugdrechtbank daarentegen zou enkel bevoegd zijn om de hoede-maat
regelen die uit de echtscheiding voortvloeien, te wijzigen. Wanneer de 
vreemde wet van rechtswege de hoede over de kinderen aan een van de 
ouders toewijst, is een vordering van die ouder tot toekenning van de hoede, 
bij gebrek aan voorwerp, onontvankelijk (Jeugdrb. Brussel, 21 april 1969, 
Doc. Jeugdbesch. I, 133 en J. T. 1969, 442- vgl. Jeugdrb. Antwerpen, 15 
juni 1976, Doc. Jeugdbesch. I, 323). 
In onze opinie, mag uit het art. 302, lid 1 en 2 B.W. niet de onbevoegdheid 
afgelezen worden van de echtscheidingsrechter om zich over de hoede van 
de kinderen uit te spreken. De echtscheidingsrechter mag vaststellen, dat de 
vreemde wet de hoede aan deze of gene ouder toekent. Wanneer de vreemde 
wet geen vaste regeling over de hoede bevat, maar die kwestie aan de 
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echtscheidingsrechter overlaat, dan mag de Rechtbank van eerste aanleg 
zich o.i. uitspreken. 

De jeugdrechtbank, daarentegen, is bevoegd om de regeling, die uit de 
echtscheiding voortvloeit te wijzigen, en ook om voor kinderen die in Belgie 
verblijven en wier ouders in het buitenland zijn gescheiden, in een hoedere
geling te voorzien, wanneer de buitenlandse rechter in gebreke bleef 
(Jeugdrb. Brussel, 26 mei 1972, Doc. Jeugdbesch., I, 249- zie ook Brussel, 
15 januari 1964, Pas. 1965, II, 20, daterend van v66r de Jeugdbescher
mingswet van 8 april 1965, en Rb. Luik, 9 november 1966, Jur. Liege 
1967-68, 35, dat naar de buitenlandse echtscheidingsrechter verwijst). De 
jeugdrechtbank, gevat voor de wijziging van de hoederegeling, moet de 
nationale wet van de kinderen respecteren, met dien verstande dat zij in het 
belang van het kind een andere regeling mag treffen (Jeugdrb. Brussel, 16 
oktober 1969, Doc. Jeugdbesch. I, 145; Jeugdrb. Antwerpen, 15 juni 1976, 
Doc. Jeugdbesch. I, 323). 

§ 3. Buitenlandse hoedemaatregelen in Belgie 

118. DE-PLANO-ERKENNING - Het bewaarrecht betreft de staat en be
kwaamheid. Buitenlandse gerechtelijke beslissingen met betrekking tot de 
hoede over kinderen komen in aanmerking voor een ,de plano"-erkenning 
in Belgie. _y Qor_hJin ~nl!itvoerl(:!gging_llle1: ciwang OQ_pel'SOJ1~n is_ ~el een 
Belgisch vonnis van exequatur nodig (Rb. Brussel, 23 augustus 1968, J. T. 
1969, 293). 

We behandelden de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen van staat 
onder het hoofdstuk inzake echtscheiding (zie nr. 77 e.v.). De erkenning 
van vreemde hoedemaatregelen is in principe niet verschillend daarvan. De 
vreemde beslissing geldt van rechtswege als titel met volle rechtskracht 
(Cass., 25 juni 1903, Pas. 1903, I, 317) zonder voorafgaand exequatur. 
Diverse Belgische vonnissen bevestigen dat: Voorz. Rb. Brussel, 17 novem
ber 1967, Doc. Jeugdbesch. IV, 54; Rb. Brussel, 27 juni 1969, J. T. 1969, 
622 en Voorz. Rb. Brussel, 6 mei 1969, Pas. 1970, III, 11. 

Maar beschikkingen inzake het hoederecht krijgen geen eigenlijke kracht 
van gewijsde. Onze Belgische beschikkingen blijven in het belang van het 
kind veranderbaar wanneer de omstandigheden wijzigen. Buitenlandse 
beslissingen kunnen eveneens voorlopig blijven. Maar hoe dan ook, onze 
rechters nemen desgevallend hun bevoegdheid op, om een nieuwe maatregel 
ten gronde te onderzoeken en om die zonodig uit te vaardigen. Daartoe is 
alleen vereist dat zij rechtsmacht bezitten en dat het om een absoluut 
bevoegde Belgische rechter gaat (voor de rechtsmacht kunnen bilaterale 
verdragen tussenbeide komen). 

119. ONTVOERING EN GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN - Zo oordeelden 
Rb. Brussel, 6 mei 1969, zowel als Rb. Brussel, 27 juni 1969 (beide geciteerd) 
dat er een buitenlandse titel was die het hoederecht aan een echtgenoot 
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toekende, maar er werd niettemin een maatschappelijk onderzoek ingesteld 
en daarop voortgaand, werd de hoedemaatregel gewijzigd om het kind 
voorlopig (in de loop van de echtscheiding) bij de andere echtgenoot te 
plaatsen. Het lijkt contradictorisch dat er zogenaamd ,voile erkenning" 
aan het buitenlands vonnis wordt verleend (Van Heeke, G. en Rigaux, F., 
,Examen de jurisprudence", R.C.J.B. 1976, 258), maar dat het wordt 
genegeerd. De Belgische uitspraken steunen wellicht impliciet op gewijzigde 
omstandigheden. In Rb. Brussel, 6 mei 1969 (bevestigd in boger beroep) 
blijkt bovendien de ontvoering van het kind vanuit Burundi naar Belgie, 
de grondslag voor de nieuwe toestand op te leveren (een bevoordeliging van 
de ouder die ontvoert- hier: in de loop van een Belgische procedure
wordt toegestaan in Brussel, 27 juni 1969, Pas. 1969, II, 228 en in Rb. Luik, 
4 november 1969, Jur. Liege 1969-70, 76 weerhouden de rechters zich van 
tussenkomst in een ontvoering van een kind naar Parijs). 

Er wordt gemeld dat het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken 
geregeld tussenkomt voor ontvoering van kinderen van Belgische vrouwen, 
door de vader, onderdanen van de Maghreb-landen. In de Belgische recht
spraak komen andere gevallen aan de orde. Daar zien we niet te veel 
nationaal sentiment werken. De beslissingen strekken er vaak toe om jonge 
kinderen aan de moeder toe te vertrouwen. 

120. EXEQUATUR WEINIG NUTTIG- De gedwongen tenuitvoerlegging van 
buitenlandse hoedemaatregelen stelt een bijzonder probleem: er is exequa
tur vereist (art. 570 Ger.W. of eventueel volgens een bilateraal verdrag) en 
dat gaat langs een tegensprekelijk proces. Om die reden oordeelde een 
Zwitserse moeder die voor de Zwitserse rechters in echtscheiding procedeer
de en die daar de hoede over haar kind had gekregen, dat zij in Belgie beter 
opnieuw ten gronde kon procederen in plaats van in exequatur (Rb. Brussel, 
17 november 1967, Doc. Jeugdbesch. IV, 54). En inderdaad, aangezien de 
Belgische rechters hier bevoegd waren (het kind verbleef hier, ,ontvoerd" 
door zijn Belgische vader) om dringende en voorlopige maatregelen te 
nemen, vroeg zij opnieuw de hoede. De rechtbank kan daarbij de Zwitserse 
hoedemaatregelen erkennen en volgen en een Belgische uitvoerbare titel 
maken met dezelfde inhoud als de Zwitserse. De rechtbank oordeelde 
voorlopig en zonder een nieuwe enquete. Een dagvaarding in exequatur zou 
nadelig geweest zijn: 1° Indien de toestand gewijzigd was, dan zou de 
rechtbank toch het exequatur hebben kunnen weigeren. 2° Onze rechters 
moeten het exequatur onveranderd ofwel verlenen ofwel weigeren, en dus 
zijn daar risico's. 3° Het te verrichten onderzoek naar de toetsingsvereisten 
en naar de gewijzigde omstandigheden is hetzelfde maar de procedure is 
!anger. 

Voor hoedemaatregelen is de dwanguitvoering dus weinig zinvol in gevallen 
waar de Belgische rechters voor de grond van het geschil bevoegdheid 
hebben. 

Het voorgaande werd gei1lustreerd in Vred. Diest, (13 april1981, T. Vred. 
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1981, 166): terwijl een vordering voor de tenuitvoerlegging van een Canade
se hoedemaatregel in Belgie liep (volgens art. 570 Ger. W.), ver klaarde de 
Vrederechter zich bevoegd (de kinderen verbleven in Belgie) om op grand 
van art. 223 B.W. te oordelen. Zijn beslissing zou voorlopig zijn, verklaar
de hij, zodat hij geen tegenstrijdigheid zag ontstaan. De laatste beslissing 
zou inderdaad gelden. We zien tach een bijzondere samenloop van bevoegd
heid ontstaan, waarbij twee rechtsinstanties hetzelfde onderzoek moeten 
doen. De Vrederechter dacht geheel souverein te mogen oordelen. Maar 
eigenlijk moest ook zij/hij de Canadese beslissing, na toetsing, als titel met 
valle rechtskracht erkennen en alleen afwijken als de omstandigheden 
gewijzigd waren. De vrederechter wijzigde (voorlopig) het hoederecht. 

§ 4. De voogdij 

121. TOEPASSELIJKE WET- De voogdij wordt in beginsel beheerst door de 
nationale wet van de minderjarige. Die wet bepaalt wanneer de voogdij 
openvalt en eindigt en hoe de voogdij wordt georganiseerd (Rb. Brussel, 24 
november 1966, Pas. 1967, III, 56; Rb. Brussel, 8 mei 1968, Doc. Jeugd
besch. IV, 69; Jeugdrb. Brussel, 4 december 1968, Doc. Jeugdbesch. I, 107 
en J. T. 1969, 105; Jeugdrb. Brussel, 21 april 1969, Rev. Trim. Dr. Fam. 
1969, III, 8: Rb. Brussel, 21 januari 1972, J.T. 1972,250 en Rev. Prat. Not. 
1972, 250; zie impliciet, Rb. Gent, 30 juni 1975, Rec. Gen. Enr. Not., 1976, 
124 en T. Not. 1975, 220 en zie ook Cass., 24 januari 1977, R. W. 1976-77, 
2420, J.T. 1977, 410 en Pas. 1977, I, 553). De gemeenrechtelijke verwij
zingsregel stemt overeen met de regeling, vervat in het Haags verdrag van 
12 juni 1902 inzake de voogdij van minderjarigen. Belgie is gebonden, maar 
het werkingsveld van het verdrag, dat op wederkerigheid gesteund is, is 
beperkt. Dat verklaart allicht, waarom tijdens de beschouwde periode, bij 
ons weten, geen toepassing ervan gemaakt werd. Luidens het art. 3 van het 
Haagse verdrag wordt de voogdij beheerst door de wet van de gewone 
verblijfplaats van het kind, wanneer de voogdij door de plaatselijke over he
den dient te worden ingericht. Ook wanneer de voogdij door het gemeen 
recht wordt beheerst, blijkt de aantrekkingskracht van de lex fori zeer sterk 
(zie o.m. Rb. Brussel, 21 januari 1972, geciteerd). 

Vrederechter Rommel wees er onlangs op, dat de Marokkaanse regel dat 
de rechter aileen een datieve voogd met islamitisch geloof kan aanstellen, 
strijdig is met onze openbare orde. Hij betwist ook de aanvaarding van de 
regel dat een man iemand anders dan zijn langstlevende echtgenote als 
testamentaire voogd aanduidt (Rommel, G., ,Inrichting van de Maghre
bijnse voogdij en internationale openbare orde"R. W. 1984-85, 1627). 

Voor het probleem van de verkoop van onroerende goederen geheel of ten 
dele toebehorende aan minderjarigen, wordt verwezen naar de bespreking 
onder het hoofdstuk ,De erfenissen en de testamenten". 

122. BEVOEGDE OVERHEDEN - Wanneer de Belgische autoriteiten hun 
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medewerking verlenen bij de organisatie van de voogdij van een vreemde 
minderjarige (zie ook art. 2 van het Haags verdrag van 12 juni 1902), dan 
wordt hun bevoegdheid door de Belgische wet beheerst. Inzake voogdij zijn 
de familieraad, onder voorzitterschap van de vrederechter, en de Recht bank 
van eerste aanleg, als homologatierechter, bevoegd. Daarmee werd niet 
altijd voldoende rekening gehouden (Jeugdrb. Brussel, 4 december 1968, 
J. T. 1969, 105 en vgl. Rb. Brussel, 24 november 1966, Pas. 1967, III, 56). 
Vrederechter Rommel vindt de ,consultatieve raad" in het voogdijrecht 
van de Maghreblanden niet onontbeerlijk en zou in Belgie de voogdij 
overeenkomstig Malekitisch recht inrichten zonder een familieraad (Rom
mel, G., I.e., 1628). 

§ 5. De ontvoogding 

123. TOEPASSELIJKE WET- De ontvoogding en de machtiging tot handel
drijven worden beheerst door de nationale wet van de minderjarige 
(Jeugdrb. Turnhout, 13 september 1967, Doc. Jeugdbesch. I, 28; Jeugdrb. 
Tongeren, 17 december 1968, Doc. Jeugdbesch. I, 113; Jeugdrb. Brussel, 
8 mei 1969, Doc. Jeugdbesch. I, 129; Jeugdrb. Gent, 8 januari 1971, Doc. 
Jeugdbesch., I, 201; Jeugdrb. Brussel, 10 februari 1972, Doc. Jeugdbesch., 
I, 231 en Jeugdrb. Turnhout, 7 maart 1979, R. W. 1979-80, 1777). In hun 
gemelde beslissingen van 17 december 1968 en 8 januari 1971 stelden de 
Tongerse en de Gentse jeugdrechters ten overvloede vast dat de ouders-ver
zoekers dezelfde nationaliteit hadden als de minderjarige. Het was tevens 
overbodig, dat de Jeugdrechtbank te Tongeren overwoog dat de vreemde 
minderjarige ook aan de voorwaarden van de Belgische wet voor zijn 
ontvoogding voldeed. 

Ook de gevolgen van de ontvoogding worden uiteraard door de Iiationale 
wet van de minderjarige beheerst. In haar gemelde beslissing van 17 januari 
1979 overtrad de Jeugdrechtbank te Turnhout het ten gronde toepasselijke 
Nederlandse recht, door geen opgave te doen van de handelingen, waarvoor 
de ontvoogde bekwaamheid verwierf. 

124. BEVOEGDHEID - De ontvoogding behoort tot de bevoegdheid van de 
jeugdrechtbank, ook wanneer het vreemde minderjarigen betreft (zie de 
beslissingen, geciteerd in het vorig nummer). Voor de interne territoriale 
bevoegdheid is de verblijfplaats van de verzoeker(s) doorslaggevend (art. 44 
Jeugdbeschermingswet). De Jeugdrechtbank te Antwerpen heeft o.i. ten 
onrechte in een beschikking van 26 januari 1968 (Doc. Jeugdbesch. I, 66) 
de verblijfplaats van de verzoekers tot exclusief internationaal bevoegd
heidscriterium verheven. De Jeugdrechtbank weigerde kennis te nemen, van 
een verzoek tot ontvoogding van een Belgische minderjarige met domicilie 
in Antwerpen ingediend door zijn Israelische, in West-Duitsland wonende 
ouders. In een beschikking van 12 september 1968 stelde de Jeugdrechtbank 
te Brussel (Doc. Jeugdbesch. I, 98) o.i. terecht, dat het niet de bedoeling 
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was Belgische minderjarigen, wiens ouders in het buitenland woonachtig 
zijn, aan de rechtsmacht van de Belgische jeugdrechter te onttrekken. De 
Jeugdrechtbank te Doornik aanvaardde op 27 maart 1968 (Doc. Jeugd
besch. I, 89) in een gelijkaardige zaak haar bevoegdheid op grond van het 
feit, dat het familiaal milieu van het kind, dat niet door zijn in Engeland 
wonende moeder (de verzoekster) werd opgevoed, binnen haar rechtsgebied 
gesitueerd was. 

§ 6. De onderhoudsverplichtingen tegenover kinderen 

125. TOEPASSELIJKE WET EN BEVOEGDHEID: VERDRAGSRECHT- Sedert de 
inwerkingtreding in Belgie, op 25 oktober 1970, van het Haags verdrag van 
24 oktober 1956 over de wet welke van toepassing is op onderhoudsverplich
tingen tegenover kinderen (W. 17 juli 1970, B.S. 30 september 1970) wordt 
de onderhoudsverplichting voor kinderen met gewone verblijfplaats in 
Belgie of in een andere verdragsstaat in principe beheerst door de wet van 
de gewone verblijfplaats van die kinderen, ongeacht hun nationaliteit. 
Belgie heeft bij dit verdrag een voorbehoud geformuleerd, waardoor de 
onderhoudsverplichting tegenover een Belgisch kind met gewone verblijf
plaats in een andere verdragsstaat t6ch door de Belgische wet wordt be
heerst, wanneer de vordering voor de Belgische rechter wordt gebracht en 
de gedaagde een Belg is met gewone verblijfplaats in Belgie. De principieel 
toepasselijke wet wordt ieriijcfe geschoven voor de gewone regels van 
internationaal privaatrecht van de aangezochte rechter, wanneer de wet van 
de gewone verblijfplaats van het kind hem elk recht op levensonderhoud 
ontzegt. Daarnaast bestaat ook het traditioneel voorbehoud met betrekking 
tot de internationale openbare orde van de forumstaat. Het verdrag is niet 
van toepassing op de onderhoudsverplichting jegens verwanten in de zijlijn. 
De met toepassing van het verdrag gegeven beslissingen hebben geen invloed 
op vragen van afstamming of familierechtelijke betrekkingen tussen schuld
eiser en schuldenaar (zie in dat verband Brussel, 18 februari 1981, Rev. Not. 
B. 1982, 45). 

Met de inwerkingtreding van het verdrag van 1956, is het werkingsveld van 
de klassieke verwijzingsregel, afgeleid uit het art. 3, lid 3, B. W. zeer klein 
geworden. 

Er wordt ook meestal geprocedeerd in het land van verblijf van de onder
houdsgerechtigde minderjarige. Het ,forum actoris" is inzake onderhouds
verplichtingen een internationaal aanvaard forum (zie art. 5, 2° van het 
E.E.G.-Executieverdrag en zie ook de indirecte bevoegdheidsregel in het 
art. 3 van het Haags verdrag van 15 april 1958 inzake de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen inzake onderhoudsverplichtingen jegens 
kinderen, bekrachtigd bij W. 11 augustus 1961, B.S. 28 oktober 1961 en 
in werking sedert 1 januari 1962). 

In de besproken materies zijn er twee nieuwe Haagse verdragen (van 2 
oktober 1973) op komst, maar ze werden door Belgie nog niet bekrachtigd. 
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126. ONDERHOUDSVERPLICHTING ALS GEVOLG VAN AFSTAMMING- De 
onderhoudsverplichting als gevolg van de afstamming raakt de staat van de 
personen en wordt als dusdanig, onder voorbehoud van de internationale 
openbare orde krachtens het art. 3, lid 3, B.W. door de nationale wet van 
de partijen beheerst (Rb. Brussel, 5 juni 1967, Pas. III, 123; Jeugdrb. 
Brussel, 16 oktober 1969, Doc. Jeugdbesch. I, 16 en J.T. 1969, 195; Vred, 
Schaarbeek, 23 januari 1973, T. Vred. 1976, 210). 
De rechters moesten zich niet uitspreken over de wet van toepassing op de 
alimentatie wegens afstamming bij verschil van nationaliteit. Allicht zou de 
voorkeur gaan naar de nationale wet van de onderhoudsgerechtigde, naar 
analogie met de oplossing aanvaard voor de onderhoudsvordering gesteund 
op vermoedelijk vaderschap. 

§ 7. De vordering tegen de vermoedelijke vader 

127. GEMEEN RECHT EN VERDRAGSRECHT - Met betrekking tot de vorde
ring gebaseerd op artikel340b B.W. of aanverwante schema's van vreemd 
recht, rijzen enerzijds de vragen op naar de toepasselijke wet en anderzijds 
de vraag naar de uitvoerbaarverklaring (exequatur) van de vreemde veroor
delingen in Belgie. 
Voor de beide onderscheiden types van onderzoek is er verdragsrecht en 
gemeen recht. 
Voor de conflictenregeling is het verdrag van Den Haag van 24 oktober 1956 
inzake de onderhoudsverplichtingen tegenover kinderen van toepassing 
(Belgische wet van 17 juli 1970, B.S. 30 september 1970; in werking sedert 
25 oktober 1970- voor de gebonden landen zie: Erauw, J. en De Foer, 
L., Internationaal Privaatrecht- De Bronnen, Antwerpen, Maarten Klu
wer's Int. Uitg., 1982, 178 en suppl. 1984). Dit verdrag past als hoofdregel 
de wet van de verblijfplaats van het kind toe (art. 1), dat zegden we boven 
al (zie nr. 125). De wettige of onwettige afstamming van het kind maakt 
voor de toepassing van dat verdrag geen verschil uit en dus moet het verdrag 
in beginsel oak de zuivere alimentatievordering van art. 340b B. W. beheer
sen. In de rechtspraak wordt dat nag niet vermeld (zie hierna). 
Voor de exequatur-regeling zijn er nag enkele bilaterale overeenkomsten 
van kracht (met Joegoslavie, Oostenrijk en Zwitserland b.v.) maar zijn er 
vooral de twee multilaterale verdragen: het ene gesloten te Den Haag, op 
15 april195 8 en het andere te Brussel op 27 september 1968 (het ,EEG-Exe
cutieverdrag"). Voor de teksten zie Erauw, J. en De Foer, L., o.c. nr. 4.63 
en 4.35. Het EEG-Executieverdrag is ongetwijfeld van toepassing op ver
oordelingen tot betaling van onderhoudsgeld maar laat de bijzondere ver
dragen onverlet (art. 57, en de gewijzigde versie van dat artikel volgens het 
Aanpassingsverdrag van oktober 1978). Aan de andere kant laat art. 11 van 
het verdrag van 15 april1958 de eiser toe om een andere exequatur-regeling 
van gemeen recht of uit een verdrag te volgen, zodat het soepeler EEG-Exe
cutieverdrag mag gevolgd worden (zie eveneens de nieuwe versie van art. 
57, in fine). Voor toepassingen zie verder. 
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128. TOEP ASSELIJKE WET - GEMEEN RECHT - V oar de alimentatie die 
namens het kind wordt gevorderd, staat vast dat de nationale wet van het 
kind wordt toegepast (zie hoven voor het verdrag van 24 oktober 1956). Het 
Hof van Cassatie gaf de verwijzingsregel in het arrest van 24 maart 1960 
(R. W. 1961-62, 419). Hij werd zonder moeite toegepast in: Gent, 29 juni 
1965, Rev. Dr. Int. Comp. 1967, 25; Brussel, 20 juni 1972, Pas. 1973, II, 
4; Brussel, 26 oktober 1967, J. T. 1968, 24; Rb. Brussel, 24 juni 1966, Ann. 
Not. 1966, 193; Rb. Brussel, 5 juni 1967, Pas. 1967, III, 123; Rb. Nijvel, 
20 februari 1968, Rec. Niv. 1969, 73; Rb. Charleroi, 5 april1968, J. T. 1968, 
549; Rb. Namen, 10 februari 1969, Jur. Liege 1969-70, 261; Rb. Brussel, 
4 april1970, Pas. 1971, III, 103 en Rb. Luik, 13 februari 1976, Jur. f-,iege 
1975-76, 2229 (in dit laatste vonnis wordt gezegd dat het bovendien de wet 
van de plaats is waar de betrekkingen met de vermoedelijke vader plaats 
hadden). 

De verwijzingsregel krijgt oak bevestiging in een paar vonnissen waarin 
eigenlijk alleen op de tenuitvoerlegging van vreemde uitspraken moest 
worden ingegaan: Rb. Namen, 10 februari 1969, Jur. Liege 1969-70, 261; 
Rb. Brussel, 4 juni 1971, R. W. 1971-72, 392; Rb. Marche-en-famenne, 4 
november 1971, Jur. Liege 1971-72, 81 en Rb. Brussel, 22 december 1976, 
R. W. 1976-77, 2605, noot van Houtte, H. 

129. VORDERING VAN DE MOEDER - De vordering van de moeder tot 
schadeloosstelling voor de kraamkosten (ons art. 340d B.W.) sluit nauw 
aan bij de onderhoudsvordering. Er wordt nu algemeen aangenomen dat 
de wet van het kind mede daarop van toepassing is. Nag in de bier 
beschouwde periode was er de uitzonderlijke verbinding van die rechtsvraag 
met die wet van de plaats van de feiten, , ,omdat het om een uitsluitend 
indemnitaire vordering ging": Rb. Brussel, 4 april1964, Pas. 1965, III, 28. 

130. TOEPASSINGSGEBIED EN OPENBARE ORDE- Deals toepasselijk aange
wezen wet beheerst de termijn voor het instellen van de vordering en de 
bewijsvoering, de toegelaten bewijsmiddelen, de kracht van het vermoeden 
en de toegelaten excepties. Bij diverse aangelegenheden werden aspecten van 
buitenlands recht op die punten onderzocht voor eventuele strijdigheid met 
grondbeginselen die onze openbare orde aanbelangen. 

In bet arrest van Brussel, 13 juni 1964 (Pas. 1965, II, 184) werd beslist dat 
voor de toepassing van Duits recht in Belgie ascendenten niet als getuige 
konden worden geroepen en dat een getuigenverhoor elf jaar na de feiten 
niet meer toelaatbaar was. En uit Brussel, 26 oktober 1967 (J. T. 1968, 24) 
blijkt hoe nauwgezet onze rechters erop toezien dat een verweerder in Belgie 
alle kans krijgt om de onjuistheid van feiten te bewijzen en om eventueel 
getuigen te wraken (in casu was de verweerder niet diligent genoeg). Meestal 
echter werd de openbare-orde-toetsing gedaan in het kader van een exequa
tur-onderzoek en daar was er nag van grotere versoepeling sprake (zie het 
volgend nummer). 
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131. EXEQUATUR VAN VREEMDE VEROORDELINGEN VAN VERMOEDELIJKE 

VADERS - OPENBARE ORDE - In de besproken periode betroffen veel 
gerechtelijke beslissingen het onderzoek voor de tenuitvoerlegging van 
buitenlandse veroordelingen van Belgen om in onderhoud te voorzien. Het 
verdrag van 15 april 1958 van Den Haag met betrekking tot de erkenning 
en tenuitvoerlegging van beslissingen inzake onderhoudsgeld voor minder
jarigen is vanaf aanvang 1962 van kracht. Het laat toe dat het oorspronke
lijk vonnis werd bekomen in het land van de gewone verblijfplaats van de 
eiser, en het geeft in art. 2 aan, welke beperkte toetsing moet gebeuren: het 
geschil zelf wordt niet hernomen. De procedure is echter die van het gemeen 
recht van hetland van uitvoering (voor Belgie: art. 570 Ger.W.). Daarin 
is nu onder de oorspronkelijke zes E.G. lidstaten verandering gekomen, 
omdat ook volgens het soepeler E.E.G.-Executieverdrag de uitvoering bij 
eenzijdig verzoekschrift kan worden gevraagd. 

Ben opgemerkte toepassing van het verdrag van Den Haag van 1958 werd 
gemaakt in Cass., 25 oktober 1979 (R. W. 1979-80, 1963, Arr. Cass. 
1979-80, 258 en Pas. 1980, I, 262) met betrekking tot een in Duitsland 
uitgesproken veroordeling van een Belg. Voor het arrest, zoals voor diverse 
uitspraken van Belgische feitenrechters, was aangevoerd, dat een Duits 
vonnis wegens onze openbare orde niet in Belgie aanvaardbaar was. De 
toetsing aan de openbare orde gebeurt echter opvallend mild, zodat geen 
afwijzingen voorkomen. In het Cassatie-arrest werd gesteld dat de beper
king van de Belgische bewijsmiddelen niet van internationale open bare orde 
is (zie Erauw, J., , ,Duitse alimentatievorderingen en de openbare orde in 
Belgie", R. W. 1979-80, 1729 - waarin tot voorzichtigheid wordt aange
maand inzake fundamentele rechten van verweer). De Duitse rechters 
konden ascendenten van de moeder als getuige aanhoren en konden een 
getuigenis onder eed van de moeder van het kind aannemen (het arrest a 
quo, Luik, 17 mei 1977 had ook het Duits vonnis uitvoerbaar verklaard). 

Het Haags verdrag werd o.m. nog toegepast in Rb. Brussel, 4 juni 1971, 
R. W. 1971-72, 392; Rb. Brussel, 11 oktober 1972, J. T. 1973, 80 en Rb. 
Brussel, 22 december 1976, R. W. 1976-77, 2605 noot, Van Houtte, H. 

De twee laatstvermelde vonnissen van de Brusselse rechtbank evenals het 
vonnis van Rb. Gent, 24 februari 1969, Der Amtsvormund 1970, 205 
hadden eveneens de Duitse bewijsvoering als in concreto niet storend 
aangenomen. In dezelfde zinging Rb. Namen, 10 februari 1969 (Jur. Liege 
1969-70, 261) waarin toepassing werd gemaakt van het bilateraal Belgisch
Duits executieverdrag van 30 juni 1958, datal vanaf midden 1960 in gebruik 
is. In Rb. Brussel, 18 november 1981 (Rev. Trim. Dr. Fam. 1982, 296) ook 
in toepassing van het verdrag van Den Haag, werd dezelfde beoordeling van 
de openbare orde gedaan. 

Het werd evenmin als storend ervaren dat naar Duits recht een natuurlijke 
afstammingsband wordt gelegd in verband met de veroordeling, die bij ons 
zonder die band wordt opgelegd (Rb. Marche-en-Famenne, 4 november 
1971, Jur. Liege 1971-72, 81). De rechtbank te Luik was in haar vonnis van 
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8 oktober 1976 (Jur. Liege 1976-77, 117) zo voorzichtig om aileen de 
alimentatie in een- perfect toelaatbaar- gedeeltelijk exequatur onder het 
Haags Verdrag toe te staan en om de afstammingsband buiten kwestie te 
Iaten. 
De veel langere buitenlandse termijnen om de alimentatievordering in te 
stellen, zijn niet strijdig met onze openbare orde. In Rb. Brussel, 4 juni 1971 
en 11 oktober 1972, beide gecit. en in Rb. Tongeren, 19 februari 1965 (R. W. 
1964-65, 1520) werd telkens gewezen op de bijzondere relativering op dat 
vlak, in geval van in den vreemde verworven rechten (zie eveneens Cass., 
4 mei 1950, Pas. 1950, I, 624). 

In Rb. Brussel, 11 oktober 1972 (J. T. 1973, 80) werd eraan herinnerd dat 
naar aanleiding van een uitvoering niets mag worden toegevoegd aan het 
oorspronkelijk vonnis, en dus ook geen gerechtelijke intresten. 

132. EXEQUATUR EN LOI CONVENABLE- Een aantal van al aangehaalde 
uitspraken betreffende de uitvoering van vreemde alimentatie-veroordelin
gen bevatten een niet helemaal orthodoxe beschouwing over de toepasselijke 
wet. In Rb. Brussel, 4 juni 1971 (R. W. 1971-72, 392), Rb. Brussel, 22 
december 1976 (R. W. 1976-77, 2605 van dezelfde 14e kamer) en in het arrest 
a quo v66r Cass. 25 oktober 1979, aangehaald (Luik, 17 mei 1977), zeggen 
de rechters dat men in Duitsland de juiste wet had toegepast, m.n. de wet 
van het kind. Normaal is de toepassing van de ,loi convenable" geen punt 
van controle- ook niet onder het verdrag van 15 apri11958 van Den Haag 
- behalve voor wat daaromtrent te zeggen valt inzake echtscheidingen (zie 
nrs. 93 en 94) en inzake adopties (nr. 153). 

HOOFDSTUK VI 

DE ADOPTIE EN DE WETTIGING DOOR ADOPTIE 

§ 1. Algemeen 

133. EEN ,NIEUWE WET" - Het meest vermeldenswaardig feit tijdens de 
beschouwde periode is ongetwijfeld de inwerkingtreding van de Wet van 21 
maart 1969 betreffende de adoptie en de wettiging door adoptie (B.S. 12 
april 1969 en, voor de errata, B.S. 4 juli 1969). Door die wet werd het 
materieel recht over de artificiele afstamming (Boek I, Titel VIII, art. 343 
e.v. B.W.) grondig herzien: de voorwaarden voor de adoptie werden 
merkelijk versoepeld en naast de (gewone) adoptie werd de wettiging door 
adoptie ingevoerd. Wat ons hier meer aangaat, is, dat die wet- vnl. in het 
nieuw art. 344 B.W. - een uitvoerige internationaal-privaatrechtelijke 
regeling bevat. Het betreft niet alleen eigenlijke collisieregels, maar ook 
regels over de internationale rechtsmacht van de Belgische rechter en over 
de erkenning van buitenlandse akten en rechterlijke beslissingen i.v.m. de 
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adoptieve afstamming. Dat internationaal-privaatrechtelijk luik van de wet 
kwam tot stand ondanks het principieel verzet van de kant van het Ministe
rie van Justitie. Men was daar van oordeel dat een gedetailleerde regeling 
eerder wetsconflicten zou oproepen dan oplossen en dat volstaan kon 
worden met een verwijzing naar art. 3 B.W. (zie daaromtrent het verslag 
van Mevrouw Deriemaecker, Pari. St., Kamer 1964-65, 436-2). De Senaats
commissie kon die opvatting niet delen. Het is spijtig dat in het verslag, 
uitgebracht namens die commissie door de Heer Hambye (Pari. St., Senaat, 
1966-67, 358), weinig aandacht werd besteed aan de nieuwe regels van 
internationaal privaatrecht. De bedoeling en de juiste draagwijdte van 
sommige van die regels bleef daardoor tot op heden onduidelijk (zie verder 
en zie Bouckaert, F., ,De Wet van 21 maart 1969 betreffende de adoptie 
en de wettiging door adoptie en het internationaal privaatrecht", T. Not. 
1971, 1). Wei was aan dat verslag een nota gehecht (Nota van de Heer Van 
Pe over de kwestie van de adoptie in Belgii! van een vreemdeling of door 
een vreemdeling), maar die betrof aileen de vraag, welke wet toepasselijk 
moest zijn op de grondvoorwaarden van de adoptie. 

We willen niet nalaten erop te wijzen, dat de wet van 21 maart 1969 tevens 
de nationaliteitswet wijzigde. Blijkens het toen ingevoerde art. 3bis, kon de 
wettiging door adoptie de verkrijging of het verlies van de Belgische 
nationaliteit met zich meebrengen voor het niet-ontvoogd minderjarig kind. 
De gewone adoptie bleef in dat opzicht zonder gevolg (zie echter ook art. 6 
Nationaliteitswet inzake de optie). Dat schiep bijzonder moeilijke proble
men, wanneer de impact op nationaliteitsrechtelijk gebied van een buiten
lands tot stand gekomen adoptieve afstamming moest worden beoordeeld 
(zie daarover: De Foer, L., ,Erkenning en gevolgen van buitenlandse 
adopties", T. VreemdR. 1983). Het op 1 januari 1985 van kracht geworden 
nieuwe Wetboek van de Belgische nationaliteit (W. 28 juni 1984, B.S. 12 
juli 1984) lost die moeilijkheden grotendeels op. Vanaf de inwerkingtreding 
ervan heeft de gewone adoptie hetzelfde nationaliteitsrechtelijk gevolg als 
de wettiging door adoptie. Dat geldt ook voor adopties, tot stand gekomen 
v66r 1 januari 1985, voor zover de geadopteerde op die datum de voile 
leeftijd van achttien jaar niet heeft bereikt. 

134. DE RECHTERS EN DE VERWIJZINGSREGEL ONDER DRUK- De recht
spraak betreft bijna uitsluitend de totstandbrenging van de adoptieve af
stamming in BelgH~. Andere problemen in verband met de internationale 
adoptie zijn voor onze hoven en rechtsbanken bijna niet ter sprake geko
men. 

Uit de te bespreken rechterlijke beslissingen blijkt dat de ,favor adoptio
nis" in Belgie groat is, zo groat zelfs dat rechtspraak zich ,contra legem" 
dreigt te ontwikkelen, wanneer het erop aankomt de adoptie toe te staan. 
Het valt de rechters immers moeilijk aan de druk der omstandigheden te 
weerstaan. Ben overweging uit een arrest van het Hof van Beroep te Brussel 
van 14 juni 1973 (R. W. 1973-74, 318 en Pas. 1974, II, 12) mag op dat punt 
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illustratief genoemd worden: , . .. dat de rechter v66r de wetgever wordt 
geconfronteerd met de hieruit voortvloeiende problematiek inzake kinder
verlating, ouderloze jeugd, afstamming en andere naweeen van demografi
sche ontreddering ingevolge oorlog en wapengeweld; dat waar dergelijke 
problematiek ten dele door een veralgemeend stelsel van adoptie kan 
worden opgevangen, de op dit stuk vigerende rechtsregelen bij voorkeur 
naar opbouwende finaliteitsoplossingen, liever dan naar rechtstechnisch 
gebonden toepassingen moeten worden omgebogen ... ''. 

Het moet zonder meer duidelijk zijn dat aan die rechtspraak bepaalde 
algemeen- en rechtspolitieke waardeoordelen ten grondslag liggen, maar het 
past niet om daarover hier in polemiek te treden. De vaststelling, dat de 
,nieuwe" verwijzingsregel, door het gebruik tijdens de beschouwde perio
de, al min of meer verweerd en versleten is, zij ons voorlopig al veroorloofd. 

135. GROEIEND WANTROUWEN - Naast die ontwikkelingen op zuiver 
juridisch vlak en daarmee ongetwijfeld in een soort van wisselwerking 
verbonden, heeft zich oak op feitelijk vlak een noemenswaardige tendens 
afgetekend: de internationale adoptie is sedert de jaren zestig sterk in belang 
toegenomen. De gegroeide belangstelling voor de derde-wereld-problema
tiek en het feit dat de internationale adoptie door caritatieve en andere 
organisaties min of meer gepropageerd en georganiseerd werd, zal daaraan 
niet vreemd zijn. Korea, Vietnam, India en, recenter, Zuid-Amerika en de 
Filippijnen bleken voor West-Europa de uitgelezen ,recruteringsgebie
den". Verschillende van die Ianden hebben dat overigens op een gegeven 
ogenblik zelf in de hand gewerkt door een bijzondere wetgeving ter verge
makkelijking van de adoptie van weeskinderen. Dat de kinderaanneming 
uit die Ianden niet steeds langs legale weg gebeurt - men spreekt dienaan
gaande zelfs van kinderontvoering - en dat oak minder bonafide organisa
ties zich als bemiddelaar op de ,adoptie-markt" aanbieden, kwam kart 
geleden in de openbaarheid (Belang van Limburg 31 oktober-1 november 
1981 ,Latijns-Amerikaanse baby's verkocht voor hun geboorte"; Der 
Spiegel 12 juli 1982 ,Kinderhandel mit der Dritten Welt. Adoption auf 
bestellung"; De Standaard 15 februari 1982 ,Par en met illegale baby's 
melden zich in Nederland"; De Standaard 19 oktober 1983 ,Adoptie van 
Indonesische kinderen verboden"). 

136. INTERNATIONALE ADOPTIES IN BELGIE- Het vermeerderd belang van 
de internationale adoptie is niet uitsluitend door een toename van de 
grensoverschrijdende hetero-familiale adoptie te verklaren. De adoptie 
wordt oak aangewend om tussen personen, die deel uitmaken van hetzelfde 
gezin (stiefouder-stiefkind, biologische ouder-natuurlijk kind), de band van 
afstamming tot stand te brengen of te versterken. Door de toegenomen 
vreemdelingenpopulatie in Belgie is de vraag vanuit die hoek oak vermeer
der. Nu het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, bij verstek van 
de Belgische wetgever, in het welhaast berucht geworden arrest over de zaak 
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Marckx (Rev. Trim. Dr. Fam. 1979, 229), een en ander over het afstam
mingsrecht kond deed, zou men een vermindering van het aantal regularise
rende adopties mogen verwachten, ware het niet dat de. uitwerking van dat 
arrest in de Belgische rechtsorde, en inzonderheid zijn impact op het 
internationaal privaatrecht in verband met de afstamming, een controver
sioneel onderwerp is (zie o.a. Heyvaert, A. en Willekens, H., Beginselen 
van het gezins- en jamilierecht na het Marckxarrest, Antwerpen, Kluwer, 
1981). 

§ 2. De bevoegdheid 

137. INTERNATIONAALENTERRITORIAAL- Het art. 350, § 1, 2° lid, B.W. 
regelt naast de interne territoriale bevoegdheid terzelfdertijd oak de interna
tionale rechtsmacht van de Belgische rechter. De Belgische rechter is, 
blijkens voormeld artikel, internationaal bevoegd om een akte van adoptie 
of van wettiging door adoptie te homologeren, van zodra een der adoptan
ten of een der geadopteerden zijn verblijfplaats heeft in Belgie of van 
Belgische nationaliteit is. Als aanknopingspunt voor de interne territoriale 
bevoegdheidsverdeling, komt op de eerste plaats de verblijfplaats van de 
adoptanten in aanmerking en in ondergeschikte orde de verblijfplaats van 
de geadopteerde(n). Is alleen aan het internationaal bevoegdheidscriterium 
van de nationaliteit voldaan, dan is de Rechtbank te Brussel territoriaal 
bevoegd. 

Het Hof van Beroep te Gent moest, in een arrest van 11 mei 1978 (R. W. 
1978-79, 505) het begrip ,verblijfplaats" verduidelijken. De homologatie 
werd gevraagd van een akte, waarbij een Belgisch echtpaar een Belgisch 
kind door adoptie wettigde. Aile betrokkenen woonden in Nederland. Het 
kind had echter zijn wettelijke woonplaats bij zijn voogdes in Gent (art. 108 
B.W.). Het Hof stelt vast, dat de definitie in art. 36 Ger. W. hier niet 
dienstig kan zijn. Onder verblijfplaats in de zin van art. 350 B.W. dient 
volgens het Hof te worden verstaan ,de plaats waar iemand de facto woont, 
daarbij verstaan zijnde dat zulks een zekere tijd duurt". Het Hof verwees 
de zaak naar de Jeugdrechtbank te Brussel. Oak de Jeugdrechtbank te 
Kortrijk bevestigde dat het de verblijfplaats (of feitelijke woonplaats) en 
niet de ,juridische woonplaats" is, die terzake voor de bevoegdheid de 
doorslag geeft (Jeugdrb. Kortrijk, 4 april 1978, R. W. 1978-79, 506). 

Luidens het art. 367 § 2, 1° lid, B. W. gel den de gewone regels op de 
internationale bevoegdheid voor de herroeping van de adoptie. Het gaat 
hier immers om een contentieuze procedure. In het 2° lid worden uitdrukke
li]k als bevoegdheidscriteria genoemd: de verblijfplaats van de verweerders 
en de Belgische nationaliteit van een der betrokkenen. 

Over bevoegdheidsproblemen in het algemeen, zie oak Verwilghen, M., 
,Conflits d'autorite et de jurisdiction en matiere de filiation adoptive", T. 
Vred. 1973, 161 e.v. 
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138. DE BEVOEGDHEID: ATTRIBUTIE - Inzake adoptie is in principe de 
Recht bank van Eerste Aanleg bevoegd. De J eugdrechtbank moet echter 
optreden, wanneer de geadopteerde minderjarig is (art. 350 § 1 en 367 § 2 
B.W.). 

In een vonnis van 21 april 1967 (Pas. 1968, III, 18) kon de Rechtbank te 
Brussel ontsnappen aan de beantwoording van de vraag, of de staat van 
minderjarigheid van de te adopteren persoon voor de bevoegdheidsverde
ling een ,voorrang" oproept, die afzonderlijk dient aangeknoopt aan zijn 
nationale wet, dan wel naar Belgisch materieel recht dient beoordeeld. Het 
betrof de adoptie van een Poolse adolescent, die op het ogenblik van de 
adoptie-akte twintig jaar was en naar Pools recht meerderjarig vanaf zijn 
achttien jaar. Pas nadat hij de leeftijd van eenentwintig jaar had bereikt 
werd het verzoekschrift tot homologatie neergelegd en dat is volgens de 
rechtbank het tijdstip, waarop de bevoegdheid dient getoetst. 

Naar wij menen, moet men zich voor de oplossing van het opgeworpen 
bevoegdheidsprobleem richten naar het personeel statuut van de geadop
teerde (in dezelfde zin: Rigaux, F., o.c., II, nr. 787). Dat is ook het 
standpunt dat, weliswaar impliciet, werd ingenomen door de Rechtbank te 
Namen in een vonnis van 12 februari 1971 (Jur. Liege 1971-72, 52). 

139. DE BEVOEGDHEID: SUBSTITUTIE - Wanneer de adoptie in Belgie 
plaafsvinat, -mag-de Belgische rechl:er zith in de plaats stellen van de 
nationale rechter van de kandidaat-adoptant om overeenkomstig diens 
toepasselijke nationale wet (infra) ontheffing te verlenen van een leeftijds
vereiste om te adopteren. Die bevoegdheid, onbekend naar Belgisch mate
rieel recht, wordt uitgeoefend door de Belgische rechter die daarvoor, gelet 
op onze rechterlijke organisatie, het best geplaatst is. Wanneer het gaat om 
de adoptie van een minderjarige , is dat de Jeugdrechtbank. Zo besliste, 
terecht, de Jeugdrechtbank te Dinant op 19 september 1977 (J. T. 1978, 
209). Het betrof een adoptie door een Italiaan. Volgens het ten gronde 
toepasselijke Italiaanse recht moet de adoptant minstens vijfendertig jaar 
oud zijn, maar kan de rechtbank in uitzonderlijke omstandigheden de 
adoptie toestaan, wanneer de kandidaat-adoptant minstens dertig jaar is. 
De redenering van de J eugdrechtbank is onzuiver, wanneer zij de term 
,uitzonderlijke omstandigheden" voorkomend in de Italiaanse wet, zonder 
meer naar eigen appreciatie invult. Zij moest zich o.i. eerst hebben ge'infor
meerd over de betekenis die daaraan door de Italiaanse rechtspraak en 
rechtsleer wordt gegeven. 

Geheel in dezelfde lijn achtte de J eugdkamer van het Hof van Beroep te 
Brussel zich bevoegd om overeenkomstig § 1751 (2) B.G.B. in plaats van 
het daar aangewezen,, Vormundschaftsgericht'' aan een zestien-jarige Duit
se de toestemming te geven, om een overeenkomst te sluiten, waarbij zij 
werd geadopteerd (Brussel, 22 februari 1973, J. T. 1973, 236). Het Hof liet 
niet na, te onderzoeken aan welke voorwaarden naar Duits recht de toestem
ming van het ,Vormundschaftsgericht" gebonden is. Op te merken valt, 

1416 



dat de toestemming van het , Vormundschaftsgericht" een bevoegdmaken
de pleegvorm is, geenszins gelijk te stellen met het vereiste van homologatie 
naar Belgisch recht. 

Wanneer de toepasselijke vreemde wet daarentegen de bevoegdheid, om 
vrijstelling te verlenen van een vereiste om te adopteren of geadopteerd te 
worden, niet aan een jurisdictioneel orgaan, maar aan een andere van de 
gestelde machten toekent, dan mag volgens een bepaalde opinie de Belgische 
rechter zich niet in de plaats daarvan stellen. Het gevaar zou namelijk 
bestaan dat die bevoegdheid gedenatureerd wordt - wat neerkomt op een 
schending van het toepasselijke vreemde recht -, doordat ze wordt uitgeoe
fend door een autoriteit, die in de geest van de vreemde wet daarvoor niet 
geschikt is (Born, H., ,La competence des tribunaux belges a l'egard des 
dispenses de l'age de la nubilite interessant des mineurs etrangers", Rev. 
Trim. Dr. Fam. 1978, 203 e.v., vooral 208 en 225-26). Zo weigerde de 
Jeugdrechtbank te Charleroi op 25 oktober 1974 (J. T. 1975, 443) om in 
plaats van de Franse president het verzoek van een Fran9aise in overweging 
te nemen, om te mogen adopteren, ofschoon zij reeds een wettig kind had. 
Het argument overtuigt niet. Wij zijn van oordeel dat de Belgische rechter 
zich in de plaats van de vreemde overheid mag stellen, mits hij zich voor 
de uitoefening van de betrokken bevoegdheid over de buitenlandse praktijk 
dienaangaande informeert en daarmee rekening houdt. 

§ 3. De toelaatbaarheid en de grondvoorwaarden 

140. ALGEMEEN- Luidens het nieuw art. 344 § 1 B.W. is de adoptie en 
de wettiging door adoptie in Belgie toegestaan, mits elk van de partijen 
voldoet aan de vereisten van haar personeel statuut. Dat is een bevestiging 
van het algemeen principe, dat reeds in het art. 3, 3° lid, B.W. is besloten: 
de fictieve afstamming behoort tot de verwijzingscategorie van de staat van 
de persoon en wordt als dusdanig door de personele (nationale) wet van de 
betrokkenen beheerst. 

Wat meer is, het art. 344, § 1, B.W. biedt impliciet-doch-zeker ook een 
oplossing voor het conflict tussen de onderscheiden nationale wetten van 
partijen. Er werd gekozen voor een distributieve aanknoping. Elk der 
onderscheiden nationale wetten heeft voorts zeggenschap, doch geen ervan 
wordt integraal gerespecteerd. Elk der kandidaat-adoptanten moet voldoen 
aan de grondvoorwaarden van zijn nationale wet, om te kunnen adopteren, 
terwijl de te adopteren persoon moet voldoen aan de grondvoorwaarden 
van zijn nationale wet, om geadopteerd te kunnen worden. Met de distribu
tieve aanknoping gaat op het niveau van de toelaatbaarheid een zekere 
cumulatie gepaard: opdat de adoptie toelaatbaar zou zijn, moet elk der 
betrokken nationale wetten de rechtsfiguur van de adoptie kennen (zie 
Bouckaert, F., o.c., 6 en Verwilghen, M., ,La filiation adoptive en d.i.p. 
beige", Rev. Not. B. 1973, 162, 226 en vooral 168-190). 

De wetgever heeft zich met het art. 344, § 1, B.W. bewust aangesloten bij 
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de interpretatie van het art. 3, 3° lid, B. W. die volgens het Hof van Cassatie 
en volgens de gezaghebbende auteurs de voorkeur genoot of, beter, de enige 
juiste was (zie het hoger aangehaald Rapport van de Heer Van Pe). Zoals 
uit het vorig overzicht reeds bleek, was het Hof van Beroep te Brussel 
dienaangaande in een beginselstrijd verdeeld. In bepaalde kamers in de 
schoot van het Hof had de stelling opgang gemaakt, dat bij verschil van 
nationaliteit een enkele wet moest worden toegepast om de toelaatbaarheid 
en de grondvoorwaarden van de adoptie te beheersen. Bij de keus tussen 
de verschillende in aanmerking komende wetten diende de voorkeur te gaan 
naar de nationale wet van de te adopteren persoon, omdat diens belang bij 
de adoptie voorop moest staan. Andere kamers van het Hof van Beroep te 
Brussel hielden het bij de distributieve aanknoping (over de zgn. ,theorie 
van het overwegend belang'' en haar diverse verschijningsvormen, zie het 
vorig overzicht en het Rapport Van Peen zie Brussel, 8 december 1965, J. T. 
1966, 43). 

In het bekende arrest over de zaak Pluijgers sprak het Hof van Cassatie 
echter categorisch zijn afkeuring uit over de enkele toepassing van de wet, 
aangewezen door het overwegend belang. Het betrof de adoptie van een 
Belgisch kind door een Nederlander. Op het ogenblik dat de adoptie-akte 
werd verleden, kende de Nederlandse wet de rechtsfiguur van de adoptie 
nog niet. Aan de grondvoorwaarden voor de adoptie, opgelegd door de 
Belgische wet, was voldaan. De feitenrechters weigerden de homologatie. 
Ze werden door het Hof van Cassatie gevolgd. De redengeving in elk van 
die instanties was gesteund op de vaststelling, dat het hier gaat om een 
vrijwillige wijziging van staat, op basis van een contract tussen partijen. Het 
sluiten van dat contract, de toetreding tot het instituut van de adoptie, 
vereist in hoofde van elk van de partijen een zekere geschiktheid, volgens 
art. 3, 3° lid, B.W. te beoordelen aan de hand van hun nationale wet. 
Opmerkelijk is, dat het Hof van Cassatie in dat verband de term ,geschikt
heid" gebruikt en niet zoals de feitenrechters van ,bekwaamheid" gewaagt. 
Dat was, naar mag aangenomen worden, omdat de verzoeker het de eerste 
rechters moeilijk had gemaakt door het onderscheid tussen genots- en 
handelingsbekwaamheid te benadrukken. Hij had geargumenteerd, dat de 
genotsbekwaamheid om tot het instituut van de adoptie toe te treden, wordt 
beheerst door de wet die op dat instituut toepasselijk is, d. w .z. de wet van 
de persoon bij wie zich het overwegend belang voordoet - de geadopteerde 
dus. In zijn advies voor het Hof van Beroep toonde de Advocaat-Generaal 
Stryckmans aan, dat het art. 3, 3° lid, B.W. nog dienst kan bewijzen voor 
de totstandbrenging van een familiale relatie, wanneer die gegrond is op een 
overeenkomst tussen de erbij betrokken personen. Hij verborg evenwel niet, 
dat hij het betrekkelijk belang van het art. 3, 3°, lid B.W. voor de regeling 
van multinationale relaties inzag. 

In zijn arrest van 14 december 1978 over de echtscheiding door onderlinge 
toestemming tussen personen van verschillende nationaliteit (boven, nr. 68) 
zou het Hof van Cassatie opnieuw bevestigen, dat het art. 3, 3° lid B.W. 
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nog roeping heeft voor een wijziging van staat op basis van een overeen
komst in een multinationale relatie. 

De beslissingen in de zaak Pluijgers zijn: Cassatie, 3 maart 1966, R. W. 
1966-67, 301, T. Not. 1966, 253, noot E., Arr. Verbr. 1966, Pas. 1966, I, 
853, J. T. 1966, 353,Ann. Not. 1966, 116 en Rev. Prat. Not. 1966,211, noot 
J.B.; in boger beroep: Brussel, 24mei 1965, Rev. Prat. Not. 1965, 321, J. T. 
1965, 424, concl. Adv.-Gen. Strijckmans en Ann. Not. 1965, 182, concl.; 
en in eerste aanleg Rb. Brussel, 26 juni 1964, Ann. Not. 1965, 180. 

141. HET PERSONEEL STATUUT- De wetgever verwijst in bet art. 344 § 1 
B.W., zeer in bet algemeen, naar de wet die het personeel statuut beheerst. 
Kracbtens het art. 3, lid 3 B.W. is dat de nationale wet (vaststaande 
rechtspraak). Uitzonderlijk mag de aanknoping voor het personeel statuut 
elders gebeuren. Ten aanzien van te adopteren kinderen zonder nationaliteit 
paste de Jeugdrechtbank te Brussel terecht de wet van hun gewone verblijf
plaats toe (Jeugdrb. Brussel, 2 oktober 1968, J. T. 1969, 18; in dezelfde zin: 
Rb. Brussel, 30 april 1970, Pas. 1970, Ill, 88). Voor vreemdelingen met 
meervoudige nationaliteit past het met de adoptiewetgeving van hun effec
tief vaderland rekening te bouden (Jeugdrb. Charleroi, 25 oktober 1974, 
J.T. 1975, 443). 

De Jeugdrechtbank te Turnhout overtrad echter het art. 344 § 1 B.W., 
wanneer zij ten opzichte van een Marokkaan, die een Belgisch kind door 
adoptie wou wettigen, de Belgische wet toepaste (Jeugdrb. Turnhout, 20 
februari 1981, R. W. 1980-81, 2740, noot Lenaerts, K.). De jeugdrechtbank 
zag een conflict ontstaan tussen de door bet art. 344, § 1, B.W. aangewezen 
wet van het vaderland, waarmee de kandidaat-adoptant geen enkele binding 
meer had, en de wet van de woonplaats waar hij zich volledig gei:ntegreerd 
had. Dat wettenconflict moet, aldus de jeugdrecbtbank, in bet belang van 
het kind opgelost worden door de aanknoping bij de wet van de woonplaats. 
Zoals verder nog blijkt valt het de rechters moeilijk de Marokkaanse wet, 
die de adoptie niet kent, te eerbiedigen. 

142. DE TERUGWIJZING - lnzake adoptie wordt terugwijzing aanvaard. 

Omdat het Pools internationaal privaatrecht (art. 22 van de Poolse wet van 
12 november 1965 betreffende het internationaal privaatrecht) de adoptie 
aan de nationale wet van de adoptant onderwerpt, konden de Recbtbank 
van Brussel op 24 april1967 (Pas. 1968, III, 19) en de Recbtbank van Namen 
op 12 februari 1971 (Jur. Liege 1971-72, 52) toestaan dat een Poolse 
meerderjarige door Belgen geadopteerd werd. Door de terugwijzing moest 
geen rekening gehouden worden met het Pools adoptierecht, dat aileen de 
adoptie van minderjarigen kent. 

Van Heeke en Rigaux (R.C.J.B. 1975, nr. 48, p. 251) bespeuren, ten 
onrechte naar wij menen, in de motivering van dat laatste vonnis een 
contradictie. Ze wijzen er op, dat de rechtbank voor de grond van de zaak 
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rekening houdt met de terugwijzing door het Pools internationaal privaat
recht, terwijl ze voor de staat van meerderjarigheid van de geadopteerde, 
determinerend voor haar bevoegdheid (zie ook hoger), het Pools materieel 
recht in aanmerking neemt. Wij zien de tegenstrijdigheid niet. Het Pools 
internationaal privaatrecht houdt geen terugwijzing in voor wat de be
kwaamheid aangaat (zie ook het art. 22 in fine van de geciteerde Poolse wet 
van 12 november 1965 met betrekking tot de toestemming van de geadop
teerde). 
Dezelfde auteurs signaleren, terecht, een tweede contradictie. Nadat de 
rechtbank de terugwijzing heeft geconstateerd, gaat ze nog de Poolse 
adoptie-wetgeving na om de toelaatbaarheid van de wettiging door adoptie 
te beoordelen (zie verder). 
In een vonnis van 8 december 1972 past de Rechtbank te Luik (Jur. Liege 
1972-73, 271) ten opzichte van een in BelgH~ gedomicilieerde Engelsman die 
een Belgisch kind wou adopteren, de Belgische wet toe, omdat het Engels 
internationaal privaatrecht het personeel statuut door de wet van het 
domicilie laat beheersen. Dat is een klassiek geval van terugwijzing. 
Het Hof van Beroep te Brussel kon zich niet op terugwijzing steunen, om 
de adoptie van een meerderjarige Britse door een Belg te homologeren in 
strijd met de Engelse wet, die aileen de adoptie van minderjarigen kent. Die 
Engelse was immers wei in haar vaderland gedomicilieerd. Het Hof van 
Beroep gaf zijn goedkeuring op grond van de overweging dat de adoptie 
in Groot-Brittanie zou worden erkend (Brussel, 2 april1980, J. T. 1980, 550 
en Rev. Trim. Dr. Fam. 1981, 169, noot Lenaerts, K.). 
Die redenering is niet onaantrekkelijk, omdat ze, hoewel ze in strijd is met 
de tekst van het art. 344, § 1, B.W., aansluit bij de ratio ervan. De 
distributieve aanknoping draagt immers bij tot de internationale harmonie 
doordat ze de wijziging van staat slechts toestaat wanneer er een redelijke 
kans bestaat op de aanvaarding ervan in het vaderland van de betrokken 
partijen. De toetsing die daarvoor door het art. 344, § 1, B.W. wordt 
opgelegd, betreft echter het materieel adoptie-recht van het vaderland en 
niet de bereidheid van die vreemde rechtsorde om een in strijd met haar 
opvattingen in het buitenland voltrokken adoptie als een voldongen feit te 
accepteren. 

143. DE TOELAATBAARHEID VAN DE FICTIEVE AFSTAMMING- Opdat een 
adoptieve afstamming in Belgie kan worden gevestigd, is het alleszins nodig 
dat de nationale wet van elk der betrokken partijen een rechtsfiguur kent, 
die, in onze termen vertaald, een adoptie kan worden genoemd, d. w .z. een 
vrijwillig tot stand gebrachte familiale band die, wat de gevolgen ervan 
betreft, op de wettige afstamming lijkt, doch die niet op bloedverwantschap 
of een vermoeden daaromtrent gegrond is. Een persoon, wiens nationale 
wet de adoptie niet kent, kan m.a. w. in Belgie niet adopteren (wettigen door 
adoptie) of geadopteerd worden (door adoptie gewettigd worden). Dat is 
het geval voor Marokkanen en Algerijnen. Aldus o.m. Jeugdrb. Gent, 7 
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november 1969, Rev. Trim. Dr. Fam. 1970, 58 en Doc. Jeugdbesch. I, 153; 
Jeugdrb. Brussel, 26 maart 1970, Rev. Trim. Dr. Fam. 1970, 74; Jeugdrb. 
Antwerpen, 4 oktober 1971, R. W. 1971-72, 1319; Brussel, 24 februari 1972, 
R. W. 1973-74, 1609 en zeer recent nog Luik, 30 mei 1983, Rev. Trim. Dr. 
Fam. 1984, 55. 
Bij sommige rechters is even wei de overtuiging gegroeid dat de vreemde wet, 
die de instelling van de adoptie niet kent, dient geweerd als strijdig met de 
Belgische internationale openbare orde, wanneer de zaak nauw met de 
Belgische rechtssfeer is verbonden. 
Die opvatting werd door het Hof van Beroep te Luik in een arrest van 9 
januari 1979 ingeluid (Rev. Trim. Dr. Fam. 1979, 397, J. T. 1979, 235 en 
Rev. Not. B. 1979, 628). Het Hofhomologeerde een akte van wettiging door 
adoptie, hoewel de adoptant een Algerijn was. Volgens het Hof is de 
Belgische adoptie-wetgeving zo nauw verbonden met de jeugdzorg en met 
de organisatie van de afstamming en bijgevolg ook met onze conceptie van 
de instelling van de familie, dat ze de essentiele beginselen van de morele, 
politieke en economische ordening van onze samenleving raakt. De Alge
rijnse wetgeving, die daarmee in strijd is, omdat ze de adoptie niet kent, 
mag ter zijde gesteld worden. 
Die uitspraak van 9 januari 1979 stuitte op de kritiek van de unanieme 
commentatoren, omdat het Hof van Luik een te grote reikwijdte aan de 
internationale openbare orde toekende en daardoor het art. 344 § 1 B.W. 
schond (Dalcq, J ., ,L'application distributive des lois nationales aux 
conditions de fond de !'adoption et I' exception de l'ordre public internatio
nal'', Rev. Trim. Dr. Fam. 1979, 399; Vander Elst, R., ,La filiation 
adoptive, le conflit de lois dans le temps et l'ordre public international", 
Rev. Not. B. 1979, 622; Lenaerts, K., ,De rechtsvinding in het i.p.r. inzake 
adoptie", R. W. 1980-81, 2742; Lenaerts, K., ,La verification des condi
tions de statut personnel de chacune des parties lors d'une adoption interna
tionale", Rev. Trim. Dr. Fam. 1981, 174; Lenaerts, K., ,Le role joue par 
!'exception de l'ordre public lors de Ia solution des conflits de lois en matiere 
de filiation", Rev. Trim. Dr. Fam. 1983, 103; Van Heeke, G. en Rigaux, 
F., inR.C.J.B. 1982, 388, en De Ceuster, J. en Reich, S., in R. W. 1980-81, 
2116). 
Die kritiek vermocht nochtans niet de rechters definitief af te schrikken. Ze 
werden wei voorzichtiger, meer precies in de formulering dan het Hof van 
Luik, dat in algemene bewoordingen een vreemde wet, die de adoptie niet 
kent, voor gebruik in Belgic had afgekeurd. 
Zo volgde de Jeugdrechtbank te Brussel (7° K.) in een vonnis van 23 juli 
1980 (Adm. Jur. Inj. 1981, nr. 14, p. 17) de argumentatie van het Hof van 
Beroep te Luik, om de wettiging door adoptie van een Marokkaans kind 
door Belgen te homologeren, maar de jeugdrechtbank liet niet na te bena
drukken dat de aanwending van de internationale open bare orde des te meer 
verantwoord is naarmate de situatie nauwer met de Belgische rechtssfeer is 
verbonden. Het kind was volledig in de Belgische samenleving geintegreerd, 
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het had geen enkele werkelijke binding met zijn vaderland en het had het 
contact verloren met de persoon, waaraan het zijn nationaliteit ontleende. 
Zijn Marokkaanse natuurlijke moeder was nl. uit de ouderlijke macht 
ontzet. 
Bij nader toezien wordt de internationale openbare orde hier eigenlijk 
gebruikt om naast de wettelijke aanknoping bij de lex patriae een subsidiaire 
verwijzingsregel te construeren (vgl. de methode gevolgd door de Jeugdrb. 
Turnhout, 20 februari 1980, gecit.). Dat opzet blijkt nog duidelijker uit een 
vonnis van de Jeugdrechtbank te Brussel, dat over de Marokkaanse wet 
heenstapte op grond van de overweging, dat de toepassing van de vreemde 
wet strijdig is met de internationale openbare orde, telkens wanneer de 
situatie zo nauw met de Belgische rechtsorde verbonden is, dat die over de 
normaal toepasselijke vreemde wet de bovenhand haalt (Jeugdrb. Brussel, 
12 mei 1982, Rev. Trim. Dr. Fam. 1983, 198). Het Hof van Beroep haastte 
zich om die uitspraak te verzachten door het exceptioneel karakter van de 
internationale openbare orde te benadrukken. Het Hof kwam niettemin tot 
dezelfde conclusie. Het is volgens het Hof essentieel dat een verlaten kind 
juridisch kan gelntegreerd worden in het gezin dat dat kind definitief heeft 
opgenomen. Ben wetgeving zoals de Marokkaanse die geen enkele mogelijk
heid daarvoor openstelt, leidt in het concreet geval tot een onaanvaardbaar 
resultaat (Brussel, 9 november 1982, Rev. Trim. Dr. Fam. 1983, 200). 

Zoals wij het zien, heeft de wetgever van 1969, met het cassatie-arrest in 
de zaak Pluijgers voor ogen, het risico ingecalculeerd dat de adoptie niet 
kan worden toegestaan, wanneer een der toepasselijke wetten die rechtsfi
guur niet kent. Men zou daartegen kunnen aanvoeren dat de internationale 
openbare orde een evolutief karakter heeft en dat onze opvattingen sedert
dien gewijzigd zijn. Die overweging mag o.i. geen rol spelen, wanneer de 
internationale openbare orde eigenlijk tegen de eigen verwijzingsregel wordt 
uitgespeeld en niet zozeer tegen de vreemde wet als dusdanig. 

144. DE TOELAATBAARHEID VAN DE WETTIGING DOOR ADOPTIE IN HET 

BIJZONDER - De akte van wettiging door adoptie van een vreemd kind, 
door Belgen, kan worden gehomologeerd, zelfs al kent de nationale wet van 
het kind slechts een vorm van adoptie, waarvan de gevolgen eerder met de 
gevolgen van een Belgische gewone adoptie dan met die van een wettiging 
door adoptie zijn gelijk te stellen. Over de principiele toelaatbaarheid van 
de wettiging door adoptie door Belgen is m.a.w. beslist van zodra de 
nationale wet van het kind een vorm van adoptie kent. Dat is een thesis, 
die thans bijna algemeen wordt aanvaard. 

In die opvatting heet het, dat de wettiging door adoptie geen van de adoptie 
wezenlijk onderscheiden instelling is, slechts een verder doorgedreven vorm 
van adoptie, en dat men in een distributief systeem aileen wezenlijke 
gelijkenis mag verlangen. Voor de heersende opvatting, zie: Luik, 6 decem
ber 1971, Pas. 1972, II, 34, Jur. Liege 1971-72, 145, noot X en Doc. 
Jeugdbesch., I, 226; Jeugdrb. Antwerpen, 1 februari 1972, R. W. 1971-72, 
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1893 en Doc. Jeugdbesch. I, 233; Jeugdrb. Brussei, 15 december 1972, Doc. 
Jeugdbesch. I, 259; Brussei, 14 juni 1973, Pas. 1974, II, 12 en R. W. 
1973-74, 318; Brussei, 11 oktober 1973, Doc. Jeugdbesch. I, 282; Brussei, 
28 februari 1974, J. T. 1975, 443; Jeugdrb. Antwerpen, 7 februari 1980, 
R. W. 1980-81, 2198 en Rec. Gen. Enr. Not. 1981, 341; zie ook Rigaux, F., 
,Les tendances actuelles en d.i.p. beige", R.B.D.l. 1975, 11 en Verwilghen, 
M., ,La filiation adoptive en d.i.p. beige", Rev. Not. B. 1973, 178-81). 
Die stelling, die thans voor vanzelfsprekend doorgaat, vond siechts moei
zaam ingang. Gedurende jaren na de inwerkingtreding van deW. 21 maart 
1969 hebben rechters, om de abstracte toeiaatbaarheid van wettiging door 
adoptie te beoordeien, zich uitgeput in vergelijkingen tussen de gevoigen 
van de adoptie naar vreemd recht en naar Beigisch recht (zie o.m. Brussei, 
27 mei 1971, Doc. Jeugdbesch. I, 208; Jeugdrb. Brussel, 18 oktober 1971, 
Doc. jeugdbesch. I, 220). Andere rechters weigerden de wettiging door 
adoptie, met als uitsiuitende reden dat de adoptie naar vreemd recht, wat 
haar gevoigen betreft, niet met een wettiging door adoptie kan gelijkgesteld 
worden (Jeugdrb. Brussei, 15 december 1969, Rev. Trim. Dr. Pam. 1970, 
68; Rb. Namen, 12 februari 1971, Jur. Liege 1971-72, 52 en recent nog, 
Jeugdrb. Turnhout, 18 december 1981, Limb. Rechtsl. 1982, 17). 
Wij blijven sceptisch (maar zie verder). We menen, dat, in de geest van het 
art. 344 § 1 B.W., de toeiaatbaarheid van de wettiging door adoptie veron
derstelt, dat bij een onderzoek nopens de functie die de enige vorm van 
adoptie in het betrokken vreemde rechtssysteem vervult, blijkt, dat het 
buiteniandse be grip van de adoptie gesubstitueerd kan worden in onze notie 
van de wettiging door adoptie (d.i. de ,functioneie gelijkstelling"). Soort
gelijk onderzoek blijkt ook vereist voor de interpretatie van buitenlands 
gegeven toestemmingen en voor de erkenning van buitenlandse adopties (zie 
verder). 
Overigens wordt geenszins betwist dat voor wettiging door adoptie van of 
door een vreemdeling, wiens nationaie wet, net als de Beigische wet, een 
mindere en een meerdere vorm van adoptie kent, aan de grondvoorwaarden 
voor de meerdere vorm van adoptie, geformuieerd in zijn nationaie wet, 
voidaan dient te zijn (zie verder). 
De Rechtbank van Namen was o.i. daarentegen in haar reeds geciteerd 
vonnis van 12 februari 1971 (Jur. Liege 1971-72, 52) te scrupuieus. Nadat 
zij in de principieei toepasselijke Pooise wet van het kind een terugwijzing 
inzake adoptie had bespeurd, hieid zij nog met het Pooise recht rekening 
voor de beantwoording van de vraag, of wettiging door adoptie toeiaatbaar 
was. 
Geheei terecht besliste het Hof van Beroep te Luik in zijn reeds vermeid 
arrest van 9 januari 1979 (Rev. Trim. Dr. Pam. 1979, 397, J.T. 1979, 235 
en Rev. Not. B. 1979, 628) dat de toelaatbaarheid van de wettiging door 
adoptie dient beoordeeid te worden aan de hand van de nationaie wet van 
partijen op het ogenblik van de wettiging door adoptie, zelfs ais het gaat 
om de omzetting van een gewone adoptie in een wettiging door adoptie. De 

1423 



adoptant had in casu sedert de adoptie een nieuwe nationaliteit verkregen 
en de wet van dat land kende de adoptie niet. Die beslissing van het Hof 
van Beroep te Luik was ook ten dele gesteund op de overweging in strijd 
met de heersende opvatting dat adoptie en wettiging door adoptie wezenlijk 
onderscheiden instellingen zijn, zodat uit het bestaan van een adoptieve 
afstamming niet de toelaatbaarheid van een wettiging door adoptie mag 
afgeleid worden. Dat is volgens het Hof een apart oordeelsmoment (Verge
lijk: Fallon, M., ,La theorie de l'adoptation au secours de l'ordre public 
dans les adoptions internationales", Rev. Trim. Dr. Pam. 1983, 133 e.v., 
voornamelijk nrs. 28 en 34). 

De scepsis, die we hoven uitten, moeten we nu, met de inwerkingtreding van 
de nieuwe nationaliteitswet bij het sluiten van dit overzicht, grotendeels 
weer milderen. Daar voortaan ook de gewone adoptie door een Belg of door 
Belgen voor de geadopteerde van minder dan achttien jaar de verkrijging 
van de Belgische nationaliteit met zich meebrengt, lijkt het ons niet langer 
noodzakelijk voor die adopties op het punt van de functionele gelijkstelling 
te insisteren. Omdat het personeel statuut van het geadopteerde kind door 
de adoptie dadelijk aan de Belgische wet wordt onderworpen, zou het 
volstaan de wettiging door adoptie in twee stappen te realiseren. Dat willen 
we de rechters liever besparen. We kunnen echter ook niet helemaal instem
men. De methode van de functionele gelijkstelling kan nog dienst bewijzen, 
wanneer de a_doptanten geen Belgen zijn of wanneer de geadopteerde ouder 
is dan achttien jaar. 

145. DE GRONDVOORWAARDEN EN DE DISTRIBUTIEVE AANKNOPING -

Opdat de adoptie of de wettiging door adoptie in Belgie zou kunnen 
toegestaan worden, is het niet alleen noodzakelijk dat de nationale wet van 
elk van de betrokken partijen de rechtsfiguur van de adoptie kent. Daar
naast moet ook voldaan zijn aan de grondvoorwaarden van hun nationale 
wet. Bij verschil van nationaliteit gebeurt er, zoals gezegd, een distributieve 
aanknoping. De kandidaat-adoptanten moeten voldoen aan de vereisten 
van hun respectieve nationale wetten om te kunnen adopteren (resp. door 
adoptie te wettigen), terwijl de adoptandus moet voldoen aan de vereisten 
van zijn nationale wet om geadopteerd te kunnen worden (resp. adoptie 
gewettigd te worden). Dat betekent dat de grondvereisten gesteld voor de 
adoptie (wettiging door adoptie) in elk van de betrokken nationale wetten 
moeten opgedeeld worden, al naargelang ze voorgeschreven zijn in hoofde 
van de adoptant of de geadopteerde. 

Sommige vereisten (of beletsels) kunnen niet in die verdeling begrepen 
worden, omdat ze een relatie leggen tussen partijen. Die ,tweezijdige" 
vereisten, voorkomend in een van de betrokken nationale wetten, zijn 
evenzeer gericht tot de adoptant en tot de geadopteerde en zullen dus in alle 
geval toepassing moeten krijgen. Wanneer twee van de betrokken wetten 
zo 'n vereiste inhouden over hetzelfde onderwerp (b. v. verschil van leeftij d), 
moet de strengste wet gerespecteerd worden (zie de Ministeriele Omzenbrief 
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van 16 juni 1969, B.S. 4 juli 1969 enRb. Brussel, 22januari 1965, J. T. 1965, 
55). Andere voorbeelden van tweezijdige vereisten of beletsels zijn: het 
vereiste dat het kind reeds een bepaalde tijd in het gezin van de adoptanten 
is opgenomen (Brussel, 15 februari 1979, R. W. 1979-80, 2177, vraagt de 
naleving van dat vereiste, voorkomend in de nationale wet van de adoptant), 
verboden graad van bloed- of aanverwantschap, het verbod zijn natuurlijk 
kind te adopteren (Rb. Brussel, 16 december 1966, Rev. Prat. Not. 1967, 
91, laat dat verbod doorwerken wanneer het voorkomt in de nationale wet 
van de geadopteerde, enRb. Brussel, 3 januari 1970, J.T. 1970, 311 en Rev. 
Prat. Not. 1970, 224, respecteert dat verbod in de nationale wet van de 
adoptant, beide terecht overigens). 
We kunnen in dit kort bestek niet ingaan op de veelheid van vereisten, geput 
uit vreemde wetten, waarvoor de Belgische rechters tijdens de beschouwde 
periode respect hebben betoond. We geven een panorama. Op enkele van 
de geciteerde beslissingen komen we trouwens verder meer uitvoerig terug. 
De volgende vereisten zijn vereisten, om geadopteerd (door adoptie gewet
tigd) te kunnen worden, die door het personeel statuut van de geadpteerde 
worden beheerst: 
- de vereiste toestemmingen en machtigingen van de geadopteerde, zijn 
familieleden of wettelijke vertegenwoordigers, en de omstandigheden, 
waarin een weigering als rechtsmisbruik kan worden beschouwd (zie o.m. 
Brussel, 1 april 1971, J. T. 1971, 327 en Rev. Not. B. 1972, 662; Brussel , 
22 februari 1973, J. T. 1973, 236; Luik, 21 juni 1977, Rev. Not. B. 1978, 
85; Jeugdrb. Brussel, 2 oktober 1968, J.T. 1969, 18; Jeugdrb. Brussel, 17 
oktober 1975, Doc. Jeugdbesch., I, 330). 
- de maximum-leeftijd van het kind ofhet vereiste, dat het kind minderja
rig is (Luik, 21 juni 1977, Rev. Not. B. 1978, 85; Brussel, 9 november 1982, 
Rev. Trim. Dr. Fam. 1982, 192; Rb. Brussel, 21 apri11967, Pas. 1968, III, 
20 en Rb. Namen, 12 februari 1971, Jur. Liege 1971-72, aangehaald i.v.m. 
de terugwijzing). 
- het vereiste, dat het om een verlaten kind gaat (zie o.m. Bergen, 5 
oktober 1981, Rev. Trim. Dr. Fam. 1983, 188 en J.T. 1981, 759; Brussel, 
9 november 1982, Rev. Trim. Dr. Fam. 1982, 192). 
Het vereiste, voorkomend in de Belgische wet, dat de adoptie (of de 
wettiging door adoptie) het kind tot voordeel moet strekken, is tegen 
verwijzing resistent en is dus werkzaam voor elke adoptie in Belgie (Rigaux, 
F., o.c., II, nr. 1003). 
De volgende voorwaarden daarentegen zijn voorwaarden om te kunnen 
adopteren (door adoptie te wettigen), die door het personeel statuut van de 
adoptant worden beheerst: 
- de vereiste minimum- of maximumleeftijd van de adoptanten en de 
omstandigheden, waarin vrijstelling van zo'n vereiste kan worden verleend 
(zie o.m. Rb. Brussel, 22 januari 1965, J. T. 1965, 155 en Rev. Prat. Not. 
B. 1965, 123; Jeugdrb. Tongeren, 30 september 1971, Doc. Jeugdbesch. I, 
219; Jeugdrb. Dinant, 19 september 1977, J. T. 1978, 209); 
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- het verbod te adopteren, als men reeds wettige kinderen heeft of in strijd 
met hun belangen, en de modaliteiten en vrijstelling van dat verbod (Brus
sel, 8 december 1965, J. T. 1966, 43; Brussel, 15 februari 1979, R. W. 
1978-79, 2177; Jeugdrb. Charleroi, 25 oktober 1974, J.T. 1975, 443); 
- vereisten verband houdend met de huwelijksstaat van de adoptanten, 
b.v. dat echtgenoten samen moeten adopteren, de vereiste toestemming van 
de echtgenoot en de minimum-duur van het huwelijk van de adoptanten (zie 
o.m. Brussel, 18 januari 1973, Doc. Jeugdbesch., I, 268; Jeugdrb. Tonge
ren, 30 september 1971, Doc. Jeugdbesch., I, 219; Jeugdrb. Charleroi, 25 
oktober 1974, J. T. 1975, 443). 

146. DE GRONDVOORWAARDEN VOOR DE WETTIGING DOOR ADOPTIE IN 

HET BIJZONDER- Wanneer de nationale wet van de betrokken vreemdeling 
een meerder en een minder verregaande vorm van adoptie kent, dan moet 
voor de wettiging door adoptie in Belgie voldaan zijn aan de vereisten van 
zijn nationale wet voor die verdergaande vorm van adoptie (zie o.m. Hof 
Brussel, 1 april1971, J.T. 1971, 827 en Rev. Not. B. 1972, 662; Jeugdrb. 
Tongeren, 30 september 1971, Doc. Jeugdbesch. I, 219). 
Wanneer de wettiging door adoptie in Belgie toelaatbaar is, niettegenstaan
de de nationale wet van de vreemde geadopteerde slechts een vorm van 
adoptie kent (zie hoven), dan moet in zijn hoofde voldaan zijn aan de 
grondvoorwaarden van zijn nationale wet voor die enige vorm van adoptie. 
In een vonnis van 7 februari 1980 overwoog de Jeugdrechtbank te Antwer
pen (R. W. 1980-81, 2198) dat de voorwaarden voor de enige vorm van 
adoptie in de vreemde wet niet strijdig waren met die van de Belgische wet 
voor wettiging door adoptie. Het lijkt ons betwijfelbaar, of de Jeugdrecht
bank hiermee wou aansturen op een cumulatieve toepassing van de vreemde 
wet (van het kind) en de Belgische wet (van de adoptanten en van de 
homologatie-rechter) voor de toestemming te geven door de moeder van het 
kind (zie de samenvatting in het R. W. hoven dat vonnis). 
In het kader van de distributieve aanknoping wordt die toestemming door 
de nationale wet van het kind alleen beheerst. Die overweging kaderde 
veeleer in de beoordeling van de toelaatbaarheid van de wettiging door 
adoptie en is een echo van overwegingen uit rechterlijke beslissingen date
rend uit de tijd dat die kwestie nog controversieel was (zie o.m. ook 
Jeugdrb. Antwerpen, 1 februari 1972, Doc. Jeugdbesch. I, 223). Het is ook 
mogelijk dat de rechtbank hiermee op de vereiste specificiteit van de 
buitenlands gegeven toestemming wou alluderen. Dat was alleszins het punt 
waarrond de beoordeling in graad van beroep draaide (zie Antwerpen, 6 
juni 1980, hierna). 
Het past dan ook in dit verband twee beslissingen te signaleren van Ant
werpse rechters met betrekking tot aanwending in een Belgische procedure 
van buitenlands (in het land van herkomst van het kind) gegeven toestem
mingen tot de adoptie van een kind, wiens nationale wet slechts een vorm 
van adoptie kent. In het arrest van 6 juni 1980 (Rev. Trim. Dr. Fam. 1982, 
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77) weigerde het Hof van Beroep te Antwerpen een akte van wettiging door 
adoptie als zodanig te homologeren, omdat uit de buitenlands gegeven 
toestemming van de natuurlijke moeder van het kind bleek dat die toestem
ming door een materiele noodtoestand was ingegeven en dat het niet haar 
bedoeling kon zijn, dat alle banden met het kind onherroepelijk werden 
verbroken. Het Hof stond alleen een gewone adoptie toe, mede op grond 
van de overweging dat niet vaststond dat de wettiging door adoptie de 
geadopteerde meer dan de gewone adoptie tot voordeel zou strekken. 
Hetzelfde Hof werd op 3 oktober 1980 (Rev. Trim. Dr. Fam. 1982, 81) 
geconfronteerd met een toestemming, gegeven in de Filippijnen. Het Hof 
was van oordeel dat, hoewel de Filippijnse wet de wettiging door adoptie 
niet kent, de omschrijving van de adoptie in die wet, die de geadopteerde 
gelijkstelt met een wettig kind van de adoptanten toeliet aan te nemen dat 
de formele toestemming tot wettiging door adoptie in den vreemde met 
kennis van zaken werd gegeven (zie ook Rb. Antwerpen, 21 januari 1981, 
besproken onder de erkenning van buitenlandse adopties). 
Het verdient o.i. alle lof, dat men zich zoals het Hof van Antwerpen, 
voorzichtig toont met buitenlands gegeven toestemmingen, vooral als blijkt, 
dat het kind in hetland van herkomst nog familie heeft. Dezelfde zorg vindt 
men terug in een beslissing van de Vrederechter te Schaarbeek van 13 
februari 1973 (T. Vred. 1974, 245). De vrederechter weigerde een familie
raad voor te zitten, om toestemming te geven tot de wettiging door adoptie 
van een Vietnamees kind, dat reeds eerder in Vietnam met toestemming van 
zijn Vietnamese moeder door dezelfde personen geadopteerd was. De 
vrederechter was van oordeel dat er voor de wettiging door adoptie een 
nieuwe specifieke toestemming van de moeder vereist was, nu niet bewezen 
was dat de moeder zich in de onmogelijkheid zou bevinden haar wil te 
kennen te geven (zie ook verder: de vormen van de adoptie). 

147. DE GRONDVOORWAARDEN EN SUBSTITUTIE, ADAPTATIE EN INTERNA

TIONALE OPENBARE ORDE - Om een adoptie of een wettiging door adoptie 
tot stand te brengen, die bij stricte lezing van de eigen verwijzingsregel en 
de toepasselijke wetten niet kon doorgaan, werd tijdens de beschouwde 
periode meermaals een beroep gedaan op de genoemde bijzondere technie
ken van het internationaal privaatrecht. Het valt niet te loochenen, dat de 
rechtsgeleerde literatuur tot op heden slechts een impressionistisch beeld 
met vage contouren van de betrokken technieken en hun mogelijke toepas
singen vermocht te schilderen. Het is hier niet de plaats, om daaraan te 
verhelpen (Zie nu echter recent Fallon, M., ,La theorie de !'adaptation au 
secours de l'ordre public dans les adoptions internationales", Rev. Trim. 
Dr. Fam. 1983, 183 en Lenaerts, K., ,Le role joue par l'eception de l'ordre 
public lors de solution des vonflits de lois en matiere de filiation", Rev. 
Trim. Fr. Fam. 1983, 103). Onmiskenbaar werd tijdens de beschouwde 
periode meer dan eens van de technieken gebruik gemaakt, waar dat strict 
genomen niet oorbaar was. Omwille van het delicaat karakter van onze 
opdracht op dat punt, blijven we bij de casu1stiek. 
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Op 15 juni 1981 homologeerde de Jeugdrechtbank te Brussel (J.T. 1981, 
760) de akte, waarbij een Belgische vrouw haar natuurlijk kind door adoptie 
wettigde. Het kind was uit overspel geboren. De voormalige echtgenoot van 
de moeder van het kind was in een ontkenning van vaderschap geslaagd. 
De moeder was opnieuw in het huwelijk getreden met een Marokkaan voor 
de ambtenaar van de burgerlijke stand van Sint-Joost-ten-Node (met be
houd van haar Belgische nationaliteit). Dat huwelijk werd een tweede maal 
aangegaan op de Marokkaanse ambassade te Brussel opdat het ook naar 
Marokkaans-islamietisch recht geldig zou zijn. Bij die gelegenheid werd 
door de Marokkaanse echtgenoot erkend dat het kind het zijne was, zodat 
het overeenkomstig Marokkaans recht ten zijnen opzichte een wettige 
afstamming verkreeg. Die wettige afstamming ten aanzien van de vader 
overeenkomstig de Marokkaanse wet was volgens de Jeugdrechtbank geldig 
naar Belgisch internationaal privaatrecht, hoewel zij bij toepassing van 
Belgisch materieel recht niet kon gevestigd worden (zie de bespreking onder 
de hoofding ,Afstamming" en vgl. Rb. Luik, 27 januari 1978, Jur. Liege 
1977-78, 293). De vrouw kon dus, aileen, door adoptie wettigen daar zij de 
echtgenote was van de wettige vader van het kind. De notie van wettigheid, 
voorkomend in het art. 368 B.W., werd ingevuld met het concept van de 
wettige afstamming naar Marokkaans recht. Dat is o.i. een toelaatbare 
vorm van materiele inpassing of substitutie (Zie Rigaux, F., o.c., I, nrs. 448 
e.v. en vgl. Lenaerts, K., o.c., die in dat verband van adaptatie spreekt). 

Het geval was echter nog ingewikkelder dan het vonnis van de jeugdrecht
bank te Brussel toelaat te vermoeden: door de wettiging overeenkomstig 
Marokkaans recht verkreeg het kind immers de Marokkaanse nationaliteit 
(Art. 96 du Code du Statut personnel et des Successions juncto art. 6 van 
de Marokkanse nationaliteitswet, te vinden bij: Bergmann, A., en Ferid, 
M., Internationales Ehe- und Kindschajtsrecht, v0 Marokko, 3 en 96). Dat 
zou de wettiging door adoptie hebben belet, ware het niet dat het kind ook 
Belg gebleven was, tenminste als men aanneemt dat een wettiging, opdat 
zij voor de toepassing van de Belgische nationaliteitswet (art. 3bis-oud) 
gevolg zou hebben, aan de vereisten van het Belgisch materieel afstam
mingsrecht moet voldoen (zie daaromtrent de Circulaire van 4 maart 1982 
betreffende de toepassing van de wetten op de nationaliteit op vreemdelin
gen die volgens hun persoonlijk statuut meerderjarig worden voor de 
leeftijd van eenentwintig jaar, B.S. 17 maart 1982 en De Ceuster, J., ,Enige 
kritische bedenkingen rond de interpretatie van de Belgische nationaliteits
wetgeving", T. VreemdR. 1982, 79). 

Deze casus vertoont daarenboven nog een kenmerk, dat voor de J eugdrecht
bank te Brussel niet ter sprake kwam: Indien aile betrokkenen van Belgische 
nationaliteit waren geweest, stond niets de wettiging door adoptie in de weg. 
Waren zij allen Marokkanen geweest, dan had het kind, spijts de ontken
ning van vaderschap, bij toepassing van het Marokkaans afstammingsrecht 
(dat de regel huldigt ,mater semper certa est" - zie Rommel, G., ,Le 
statut personnel Marocain", T. Vred. 1983, 218) ten aanzien van de moeder 
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zijn wettige afstamming behouden en kon het die ten aanzien van de vader 
verkrijgen door diens erkentenis. 

Een soortgelijke constatatie had de Jeugdrechtbank te Luik op 17 juni 1974 
(Jur. Liege 1974-75, 14) ertoe bewogen om de wettiging door adoptie van 
een Belgisch kind door zijn natuurlijke ouders, een Italiaans-Belgisch 
echtpaar, te homologeren, hoewel de Italiaanse wet, toepasselijk in hoof de 
van de adoptant, de wettiging door adoptie niet geeft als middel tot 
regularisering van natuurlijke banden. De Italiaanse wet zou in casu wei 
wettiging post nuptias toegestaan hebben, maar de wettiging werd volgens 
de Jeugdrechtbank op grond van de geldende verwijzingsregel (de wet van 
het gemeenschappelijk domicilie van de ouders volgens de jeugdrechtbank) 
door de Belgische wet beheerst, die zich tegen de wettiging verzette. Doordat 
onze verwijzingsregels de regeling van de afstamming van dat kind over 
verschillende wetten verdelen, kon aan dat kind niet het statuut van wettig 
kind worden verleend, hoewel elk van de betrokken nationale wetten, op 
zichzelf genomen, dat toeliet, zij het langs verschillende weg. In die omstan
digheden past het volgens de Jeugdrechtbank de Italiaanse wet aan de 
Belgische wet aan te passen, om het gewilde resultaat, toegestaan door beide 
wetten, te bereiken langs de Belgische weg van de wettiging door adoptie. 
Dat is een klassiek geval van adaptatie (vgl. Rigaux, F., o.c., I, nrs. 433-34). 
In hun bespreking van gemeld vonnis (R.C.J.B. 1976, 249-250) keuren Van 
Heeke en Rigaux die beslissingsmethode dan ook niet af. Ze Iaten wei 
verstaan dat een betere uitweg uit die patstelling kon worden gevonden, 
door een wettiging conform Italiaans recht na te streven. De aanpassing 
situeert zich dan aan de basis van de problematiek, op het vlak van de 
verwijzingsregeling, en niet op het vlak van het toepasselijk recht. 

Reeds op 24 juni 1966 had de Rechtbank te Brussel (Rev. Prat. Not. 1967, 
94) op soortgelijke gronden een adoptie van een Frans kind door een 
Belgisch-Frans echtpaar toegestaan, hoewel in hoofde van de adoptie niet 
voldaan was aan de grondvereisten van de Franse wet om te kunnen 
adopteren. De Recht bank overwoog dat de wettiging overeenkomstig Frans 
recht mogelijk ware geweest; als beide adoptanten Fransman waren, en dat 
de adoptie naar Belgisch recht als middel tot regularisering van natuurlijke 
banden slechts een verminderde vorm van wettiging is. Bij toepassing van 
het adagium ,qui peut le plus, peut le moins" moet men volgens de 
rechtbank een Franc;:aise, die bij toepassing van de Franse wet haar kind zou 
kunnen wettigen, alleszins toelaten om dat kind samen met haar Belgische 
echtgenoot te adopteren. 

Dat vonnis kreeg ernstige kritiek. Het gaat volgens de commentatoren niet 
op, de adoptie en de wettiging als onderling verwisselbare concepten te 
beschouwen, om de adoptie onder de voorwaarden van een wettiging (of 
omgekeerd) toe te staan (Van Heeke, G. en Rigaux, F., in: R.C.J.B. 1976, 
291). Het oordeel zou allicht minder streng geweest zijn, zo de rechtbank 
niet nagelaten had om, zoals de jeugdrechtbank te Luik op 17 juni 1974 
deed, te testen of de verwijzingsregel inzake de wettiging niet toeliet het 
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gewenste resultaat te bereiken. Wanneer de wettiging inderdaad niet moge
lijk bleek, bleef voor de toepassing van de adaptatie-theorie alleen nog de 
vraag, of de adoptie net zoals de wettiging door adoptie een afstammings
band teweegbrengt, die op een lijn met de wettige afstamming mag gesteld 
worden. Zoals we bij de bespreking van de toelaatbaarheid van de wettiging 
door adoptie zagen, pleegt men bet in dat opzicht niet te nauw te nemen. 

Op 25 oktober 1974 gaf de Jeugdrechtbank te Charleroi (J. T. 1975, 442) 
blijk van grote bereidheid, om met een zekere pressie op bet Italiaanse 
adoptie-recbt de wettiging door adoptie van Franse kinderen door een 
Italiaan, die de kersverse echtgenoot was van de Franse wettige moeder van 
die kinderen te homologeren. Het Italiaans recbt staat aileen wettiging door 
adoptie toe van verlaten kinderen door echtparen, die reeds vijf jaar 
getrouwd zijn. Het vereiste, dat bet om verlaten kinderen moet gaan, is een 
vereiste om geadopteerd te worden, bebeerst door de nationale wet van de 
kinderen. Dat vereiste uit de Italiaanse wet moest bier niet gerespecteerd 
worden. Het verbod in de Italiaanse wet, zijn natuurlijke kinderen te 
adopteren, speelde ook niet, omdat er tussen adoptant en geadopteerden 
geen bloedband bestond. Om tegemoet te komen aan de Italiaanse wet, 
toepasselijk in hoofde van de adoptant, die alleen wettiging door adoptie 
door een ecbtpaar kent, had de Franse moeder in de adoptie-akte tesamen 
met haar Italiaanse ecbtgenoot haar eigen wettige kinderen door adoptie 
gewettigd. De jeugdrecbtbank stond echter de wettiging door adoptie, voor 
zover gedaan door die Fran9aise, niet toe en dat was niet omdat die kinderen 
ten haren opzicbte reeds een wettige afstamming badden, maar wel omdat 
de moeder nog een ander wettig kind had en de Franse wet de wettiging door 
adoptie in principe niet openstelt voor personen, die reeds wettige kinderen 
hebben. De jeugdrecbtbank bomologeerde wel de wettiging door adoptie 
door de Italiaanse ecbtgenoot. Volgens de jeugdrecbtbank was in bet 
voorliggend geval voldaan aan de geest van de Italiaanse wet, die wil, dat 
door adoptie gewettigde kinderen een nieuwe tbuis vinden bij een echtpaar, 
omdat na de toegestane wettiging door adoptie de kinderen voort zouden 
opgevoed worden door de adoptant en zijn echtgenote, die reeds de wettige 
moeder was van die kinderen. Persoonlijk zijn we van oordeel, dat de 
Jeugdrecbtbank te ver ging. Bij toepassing van Italiaans recht kan een 
persoon niet de wettige kinderen van zijn ecbtgenoot door adoptie wettigen. 
Dat verbod is o.i. tweezijdig en geldt dus bij distributieve aanknoping ook 
wanneer de Italiaanse wet slecbts in hoofde van de adoptant toepasselijk 
is. De jeugdrechtbank gaf daarenboven geen adequaat argument, om bet 
vereiste uit de Italiaanse wet betreffende de duur van bet huwelijk van de 
adoptanten terzijde te stellen. Aan dat vereiste moest o.i. voldaan zijn, zelfs 
al was de Italiaanse wet slecbts in hoofde van een adoptant toepasselijk. 

Ook bet Hof van Beroep te Bergen homologeerde (op 5 oktober 1981, Rev .. 
Trim. Dr. Fam. 1983, 188 en J. T. 1981, 759) de wettiging door adoptie van 
een Belgisch kind door een Italiaan, die de ecbtgenoot was van de wettige 
Belgische moeder van bet kind, in strijd met de Italiaanse wet die de 
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wettiging door adoptie aileen toelaat, wanneer het echtpaar, ten minste vijf 
jaar getrouwd is. Het Hof beroept zich uitdrukkelijk op het vonnis van de 
Jeugdrechtbank te Luik van 17 juni 1974 en op de adaptatie-theorie, 
stellende dat het hier om een analoog geval gaat. Dat was niet zo. Zelfs als 
aile betrokkenen Italiaan waren geweest, kon het kind bij enkele toepassing 
van de Italiaanse wet niet het statuut van wettig kind verkrijgen, oak niet 
langs de weg van de wettiging post nuptias, daar het hier ging om een kind 
met een wettige afstamming (a patre et a matre), zodat het niet voor 
wettiging in aanmerking kwam. 

In een vonnis van 8 maart 1982 (Rev. Trim. Dr. Fam. 1983, 192 en J. T. 
1982, 103) homologeerde de Jeugdrechtbank te Brussel de akte van wetti
ging door adoptie van een ltaliaans kind door een Belgisch echtpaar. De 
vrouw was de natuurlijke moeder van het kind en had het erkend. Het blijkt 
niet dat de man de natuurlijke vader zou geweest zijn. Het kind voldeed 
niet aan de vereisten van de ltaliaanse wet om door adoptie gewettigd te 
worden. Het was meer dan acht jaar oud en het was niet verstoken van 
morele of materiele bijstand van zijn ouders of van degene onder hen, die 
het erkend had. Daarenboven geeft de ltaliaanse wet de wettiging door 
adoptie niet als middel tot regularisering van natuurlijke banden. De 
jeugdrechtbank stapte over die beletsels heen, door een beroep te doen op 
de adaptatie-theorie zoals geconcipieerd in de uitspraak van de Jeugdrecht
bank van Luik de data 17 juni 1974. De Jeugdrechtbank van Brusselliet 
echter na, in concreto te onderzoeken of bij enkele toepassing van de 
Italiaanse wet wettiging post nuptias mogelijk was geweest en of onze 
verwijzingsregel inzake de wettiging niet naar de toepassing van het Italiaan
se recht leidde. In hager beroep werd dat vonnis door het Hof te Brussel 
op 9 november 1982 (Rev. Trim. Dr. Fam. 1983, 193) hervormd. Dat arrest 
houdt een scherpe veroordeling in van de adaptatie-theorie. Het is evenwel 
niet zonder meer duidelijk of de kritiek van het Hof sloeg op de adaptatie
theorie als dusdanig dan wel op de toepassing daarvan in het concreet geval 
gemaakt. 

Het kon niet uitblijven dat oak de Belgische internationale openbare orde 
in 't geweer gebracht werd tegen grondvoorwaarden uit vreemde wetten, die 
belemmerd werken (zie boven: De toelaatbaarheid van de adoptie). 

Zo sprak de Jeugdrechtbank te Brussel op 30 juni 1980 (Rev. Trim. Dr. 
Fam. 1982, 85) de wettiging door adoptie uit van een ltaliaans kind door 
een Belg, die de echtgenoot was van de Belgische wettige moeder, die het 
kind had behouden uit een vorig huwelijk met een Italiaan. De wettiging 
door adoptie was in strijd met de Italiaanse wet, toepasselijk in hoofde van 
de geadopteerde, daar het kind ouder was dan acht jaar en daar het niet 
verlaten was door zijn beide ouders. De Jeugdrechtbank overwoog, dat de 
Belgische adoptie-wetgeving essentieel is voor onze gevestigde morele, poli
tieke en economische ordening. De Italiaanse wet, die daarmee in strijd is, 
moet volgens de jeugdrechtbank worden geweerd. 

Het moet zonder meer duidelijk zijn, dat oak hier een te grate reikwijdte 
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aan de internationale openbare or de wordt toegekend, in die mate zelfs, dat 
de wettelijke verwijzingsregel in art. 344, § 1, B.W. dreigt inhoudsloos te 
worden, doordat elke afwijking van de ,lex fori" wordt afgestraft, voor 
zover althans die afwijking in de toevoeging van een belemmering bestaat. 
Ten opzichte van openingen in de vreemde wet wordt, zoals reeds bleek, 
meer tolerantie getoond. 

Terecht werd dan oak in de reeds gemelde beslissingen van het Rof van 
Beroep te Bergen vanS oktober 1981, van de Jeugdrechtbank in Brussel van 
8 maart 1982 en van het Rof van Beroep te Brussel van 9 november 1982 
het beroep op de Belgische internationale openbare orde in dat verband 
afgewezen. We willen evenwel niet verhelen dat we meer sympathie kunnen 
hebben voor de beslissingsmethode door de Brusselse jeugdrechters op 30 
juni 1980 gebruikt, dan voor die van het Rof van Beroep van Bergen, omdat 
de aanslag op het vreemd recht op 30 juni 1980 ondubbelzinnig en met open 
vizier gebeurde. 

In een geheel andere context werd tijdens de beschouwde periode oak nag 
door het Rof van Beroep te Luik op 27 juni 1977 (Rev. Not. B. 1978, 8S) 
geklaagd over de ongeschiktheid van een vreemde wets bepaling om in Belgie 
toegepast te worden. Ret Rof was gevat door het hoger beroep ingesteld 
door een Franc;aise tegen een beslissing van de J eugdrechtbank van Dinant, 
die de wettiging door adoptie van haar (Frans) kind door Belgen had 
uitgesptokert:- De-moeder-had geweigerd met de wettiging door adoptie in 
te stemmen, hoewel zij vroeger reeds er in had toegestemd dat het kind zou 
geadopteerd worden. Met betrekking tot die vroeger gegeven toestemming 
tot de adoptie argumenteerde zij - terecht - dat de geldigheid ervan 
getoetst moest worden aan de nationale wet van de geadopteerde, de Franse 
wet dus. Volgens de aanlegster was haar toestemming tot de adoptie 
onbestaande, vermits ze gegeven was in strijd met het art. 348, S0 van de 
Franse Code civil, dat voor de geldigheid van de toestemming in de adoptie 
van een kind van minder dan twee jaar vereist, dat het kind reeds effectief 
overgedragen was aan de Dienst voor sociaal hulpbetoon aan kinderen 
(,Service d'aide sociale a l'enfance") of aan een erkende adoptie-organisa
tie (,une reuvre d'adoption autorisee"). Die overdracht was in casu op het 
moment van de toestemming niet gebeurd. 

Ret Rof antwoordde daarop dat het vereiste in art. 348, S0 van de Franse 
Code civil niet een grondvereiste is, voorafgaandelijk aan de toestemming, 
veeleer een modaliteit om te verhinderen dat toestemming tot adoptie van 
zeer kleine kinderen lichtzinnig of uit eigenbelang zou worden gegeven. Met 
die overweging wou het Rof het vereiste van art. 348, S° Fr. C.c. naar de 
kant van de vormvereisten verschuiven. Die paging was niet zeer geslaagd, 
omdat uit die overweging zelf reeds bleek dat met die zgn. modaliteit van 
de toestemming niet de onomstootbare vastlegging van de gegeven toestem
ming beoogd werd (zoals b.v. het vereiste in de Belgische wet, dat de 
toestemming in de authentieke vorm moet gegeven worden). Ret ging wei 
degelijk om een substantiele toevoeging. Een ander argument van het Rof 
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was, dat de in art. 348, 5° Fr. C.c. genoemde instellingen als dusdanig in 
Belgie niet bestaan. Dat vereiste uit een vreemde wet, nauw verbonden met 
de institutionele inrichting van dat land, moet in Belgie niet nageleefd 
worden. Anders dreigt men volgens het Hof de adoptie van kleine kinderen 
van Franse nationaliteit in Belgie onmogelijk te maken. We zijn het daarmee 
niet eens. Veel lijkt ons bijvoorbeeld af te hangen van de vraag of het 
betrokken kind in Frankrijk geboren is. In dat geval zouden we geneigd zijn 
dat vereiste toch door te drukken bij adoptie in Belgie. Zelfs in de hypothe
se, dat het kind in Belgie geboren is en het dus nooit in de Franse rechtssfeer 
heeft vertoefd, voelen we er niets voor, om die voorwaarde volstrekt te 
negeren. Dan lijkt het ons aangewezen dat de Belgische rechter nagaat, of 
op het moment van de toestemming omstandigheden voorhanden waren, 
gelijkaardig aan die vereist door de Franse wet opdat de toestemming geldig 
zou zijn. De aanpassing van dat vereiste uit de Franse wet, aan de Belgische 
situatie, waarvan ook het Hof in dat verband gewaagt, moet o.i. gaan in 
de richting van zo groot mogelijk respect. De loutere vaststelling van de 
onmogelijkheid, de vreemde wetsbepaling in haar volledige integriteit in 
Belgie toe te passen, mag niet tot de onmiddellijke terzijdestelling ervan 
leiden. Merkwaardig aan dat arrest was, dat het Hof zoveel inkt liet vloeien 
over de geldigheid van de gegeven toestemming tot adoptie, terwijl het zich 
ervan bewust was, dat die kwestie in de grond weinig terzake deed. Er werd 
immers een wettiging door adoptie beoogd en de toestemming daarvoor was 
niet gegeven. De beslissing van het Hof is dan verder van belang voor de 
wet van toepassing op de vraag, in welke omstandigheden de weigering om 
toestemming te geven als zijnde een rechtsmisbruik mag genegeerd worden. 
Dat is de wet krachtens dewelke die toestemming vereist was, in casu de 
Franse wet, die als nationale wet van de geadopteerde toepasselijk was op 
de toestemmingen vereist van zijn naaste familieleden. 
Ben interessante, hoewel o.i. betwistbare poging tot coordinatie van het 
Filippijns recht en het Belgisch recht betreffende vertegenwoordiging van 
de geadopteerde bij de adoptie-procedure, vindt men in een arrest van het 
Hof van Beroep te Antwerpen van 3 oktober 1980 (Rev. Trim. Dr. Pam. 
1982, 81 en T. VreemdR .. 1982, 60) waarop we verder nog terugkomen. 

§ 4. De vorm van de adoptie 

148. BELGISCHE VORMEN IN BELGIE- De adoptie (en de wettiging door 
adoptie), die in Belgie gebeurt, moet voor haar geldigheid in Belgie in de 
Belgische vormen gebeuren, ongeacht de nationaliteit van de betrokken 
partijen (art. 344, § 1, B.W.). De naleving van de regel ,locus regit actum" 
heeft hier geen facultatief karakter. Dat betekent onder meer dat een 
adoptie-akte dient opgesteld, dat die akte aan de jeugdrechtbank of aan de 
rechtbank van eerste aanleg ter homologatie dient voorgelegd en dat het 
beschikkend gedeelte van het vonnis of het arrest, dat de homologatie 
verleent, in de registers van de burgerlijke stand moet overgeschreven 
worden (voor de bevoegde ambtenaar: art. 354 en 367, § 1, B.W.). De 
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rechters had den op dat punt met de toepassing van de verwijzingsregel geen 
moeite. 

149. DE ADOPTIE-AKTE- Luidens het art. 349 B.W. wordt de adoptie-akte 
verleden voor de vrederechter van de woonplaats van de adoptant of van 
een van hen of voor een notaris. 
De vrederechter die de adoptie-akte opstelt, treedt niet op in de uitoefening 
van zijn rechtsprekende functie. Zijn optreden is Iijdelijk. Het komt de 
vrederechter dan ook niet toe, zich bij de uitoefening van die administratie
ve opdracht in de plaats te stellen van de homologatierechter, om de 
toelaatbaarheid en de opportuniteit van de adoptie te beoordelen. Dat werd 
op 30 april 1970 beslist door de Recht bank van eerste aanleg te Brussel (Pas. 
1970, III, 80) op een verzoekschrift ingaande tegen een bevelschrift van de 
vrederechter die geweigerd had een adoptie-akte te verlijden, omdat de 
nationale wet van de geadopteerde de adoptie niet toestond. Het bleek 
overigens dat de vrederechter zich over de nationaliteit van het kind had 
vergist. 
We zien er geen bezwaar in, dat de Belgische rechter de adoptie toestaat op 
basis van een in het buitenland in de authentieke vorm veri eden adoptie-akte 
(zie ook Rigaux, F., II, nr. 998). In een vonnis van 14 september 1981 uitte 
de Rechtbank van eerste aanleg te Gent nochtans haar twijfels over haar 
bevoegdheid, om een buitenlangse adoptie-akte te homologeren (J. T. 1981, 
657). Volledigheidshalve dient daarbij aangestipt dat het ging om een 
adoptie-akte, die reeds in het buitenland haar uitwerking had verkregen, 
zodat ook de erkenningsproblematiek (zie verder) in de beslissing van de 
Gentse rechters een rol speelde. 

150. AKTEN VAN TOESTEMMING- De toestemmingen tot de adoptie die de 
wet van de echtgenoot van de adoptant en van de ouders van de geadopteer
de vereist, worden lui dens art. 349 B. W. gegeven in de adoptie-akte zelf of 
in een afzonderlijke akte, verleden ten overstaan van een notaris of van de 
vrederechter van hun woonplaats. De adoptie in Belgie kan ook geschieden 
op basis van buitenlands gegeven toestemmingen (Antwerpen, 6 juni 1980, 
Rev. Trim. Dr. Fam. 1981, 77; Antwerpen, 3 oktober 1980, Rev. Trim. Dr. 
Fam. 1981, 81; Jeugdrb. Antwerpen, 7 februari 1980, R. W. 1980-81, 2198 
en Rec. Gen. Enr. Not. 1981, nr. 22642). 

151. BUITENLANDSE AKTEN IN EEN BELGISCHE PROCEDURE - Om te 
kunnen dienen in het kader van een homologatieprocedure in Belgie moeten 
de buitenlandse adoptie-akten en akten van toestemming verleden worden 
voor een ambtenaar, die daar ter plaatse bevoegd is om authenticiteit te 
verlenen, zelfs al zou volgens de plaatselijke wet voor dergelijke akten de 
onderhandse vorm volstaan. De ,lex magistratus" trekt a.h. w. de kwestie 
van de vorm van de akten, waarop de rechter in de uitoefening van zijn 
specifieke bevoegdheid vermag voort te bouwen, naar zich toe. Zo weigerde 
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de Jeugdrechtbank te Tongeren op 2 december 1969 (Doc. Jeugdbesch. I, 
179) rekening te houden met een in Schotland in de onderhandse vorm 
gegeven toestemming. 

152. DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE GEADOPTEERDE - Omdat de 
geadopteerde een onmiddellijk belanghebbende partij is, is zijn tegenwoor
digheid bij de adoptieakte vereist. Wanneer hij de voile leeftijd van vijftien 
jaar heeft bereikt, moet hij persoonlijk aanwezig zijn. Anders wordt hij 
vertegenwoordigd door een van de personen wiens toestemming nodig is, 
of, indien de toestemming door de familieraad werd gegeven, door een 
persoon, daartoe door de familieraad aangewezen (art. 349 B.W.). 
De vertegenwoordiging van een minderjarige wordt in de regel door zijn 
nationale wet (eventueel in samenhang met de wet van toepassing op de 
ouderlijke macht) beheerst. Zijn vertegenwoordiging bij de adoptie-akte 
wordt echter als een vormvoorschrift gekwalificeerd, onderworpen aan de 
Belgische wet, wanneer de adoptie hier ter plaatse gebeurt, zo besliste 
althans de Jeugdrechtbank teAntwerpen op 7 februari 1980 (R. W. 1980-81, 
2198 en Rec. Gen. Enr. Not. 1981, 341). Het betrof de adoptie van een 
Guatemalaans kind door een Belgisch echtpaar. De moeder had in Guate
mala bij notariele akte haar toestemming gegeven. Daarmee was volgens de 
jeugdrechtbank aan de grondvoorwaarde van de toestemming naar Guate-

-malaans recht voldaan. In Belgie werd een familieraad samengeroepen, die 
een persoon aanwees om het kind bij de adoptie-akte te vertegenwoordigen. 
De Guatemalaanse akte van toestemming vermeldde enkel dat de moeder 
in de stad Guatemala woonachtig was, zonder enige nadere aanduiding. 
Daaruit blijkt volgens de jeugdrechtbank dat de moeder thans geen gekende 
verblijfplaats heeft, zodat met de toestemming door de familieraad gegeven 
en de aanwijzing van de vertegenwoordiger een correcte toepassing werd 
gemaakt van het art. 349 B.W., gelezen in samenhang met het art. 348 B.W. 
De beslissing van de jeugdrechtbank werd op dat stuk bevestigd door het 
Hof van Beroep van Antwerpen op 6 juni 1980 (Rev. Trim. Dr. Pam. 1982, 
77), die daaraan toevoegde dat niet kan vereist worden dat de pleegvormen 
geboden naar Belgisch recht overeenstemmen met de grondvoorwaarden 
van een vreemde wet. Een zekere aanpassing is dus vereist. De ingeslagen 
weg werd door hetzelfde Hof gevolgd in een arrest van 3 oktober 1980 (Rev. 
Trim. Dr. Pam. 1982, 81 en T. VreemdR. 1982, 60). Het Hof ondernam 
in dat arrest een merkwaardige poging tot coordinatie van het Filippijns en 
het Belgisch recht op dat stuk. 
Voor die zgn. ,verre adopties" van kinderen uit overzeese gebieden, 
waarbij men redelijkerwijs niet kan vereisen dat ouders of bevoegde perso
nen het kind met het oog op de adoptie naar Belgie vergezellen, kan het 
probleem van de vertegenwoordiging van het kind allicht eleganter opgelost 
worden door een volmacht daartoe gegeven in de toestemmingsakte. We 
zijn evenwel bereid, ons bij die beslissingsmethode van de Antwerpse 
rechters neer te leggen, voor zover voldoende.respect wordt getoond voor 
de buitenlands gegeven toestemrning (zie boven). 
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Ook uit een boven (onder de hoof ding ,Substitutie-, Adaptatie- en Interna
tionale openbare orde' ') reeds uitvoerig besproken arrest van het Hof van 
Beroep te Luik de dato 21 juni 1977 (Rev. Not. B. 1978, 85) blijkt dat de 
begrenzing tussen grond- en vormvereisten de rechters voor onverwachte 
moeilijkheden kan plaatsen. 

§ 5. De erkenning van buitenlandse adopties 

153. DE VEREISTEN VOOR ERKENNING - Het art. 344, § 1, lid 2, B.W. 
voegt een vereiste toe aan het gemeenrechtelijke vijf-punten-onderzoek van 
het art. 570, lid 2, Ger. W. voor de erkenning van buitenlandse rechterlijke 
beslissingen betreffende de staat en de bekwaamheid van personen. 

Voor de geldigheid in Belgie van een buitenlandse adoptie is namelijk ook 
vereist dat ze tot stand kwam in overeenstemming met onze verwijzingsre
gel. Ben buitenlands, in de plaatselijke vorm verkregen adoptieve afstam
ming wordt luidens art. 344, § 1, lid 2, B.W. in Belgie slechts erkend, mits 
elk van de partijen bij de totstandkoming ervan voldeed aan de vereisten 
van zijn personeel statuut. De doorwerking van de verwijzingsregel in de 
erkenningsfase wordt door de auteurs betreurd (Rigaux, F., o.c., II, 
nr. 1005; Verwilghen, M., ,Conflits d'autorite et de juridiction en matiere 
de filiation adoptive", T. Vred. 1973, 161). 

154. ,DE PLANO" -ERKENNING - De Recht bank van Gent overwoog te
recht in een vonnis van 14 september 1981 (J. T. 1981, 657, gecit.) dat een 
buitenlands voltrokken adoptie in Belgie zonder enige vorm van proces 
moet worden erkend. Het is geenszins nodig dat een buitenlandse adoptie
akte, die in haar land van herkomst rechtsgevolg heeft, voor haar uitwer
king in Belgie hier ter homologatie wordt voorgelegd. De rechtbank liet 
echter na, erop te wijzen, dat die automatische erknning niet onvoorwaarde
lijk is. Vaak zal het optreden van de Belgische rechter noodzakelijk zijn, 
om met gezag vast te stellen dat aan de voorwaarden voor de erkenning is 
voldaan. Die gerechtelijke erkenning heeft echter een declaratief karakter, 
zodat aan het principe van de automatische en onmiddellijke erkenning geen 
afbreuk wordt gedaan. 

155. DE KWALIFICATIE VAN DE BUITENLANDSE ADOPTIE- Uit een vonnis 
van de Rechtbank van Antwerpen van 21 januari 1982 (T. VreemdR. 1983, 
13, noot De Foer, L.) blijkt dat de erkenning van een buitenlandse adoptie 
delicate problemen kan oproepen. De rechtbank was gevat met een vorde
ring tot uitvoerbaarverklaring van een vonnis van de Municipal Court van 
Antipolo op de Filippijnen, dat de adoptie van een Filippijns kind door 
Belgen had toegestaan. De Antwerpse rechters stelden vast, dat aan de 
grondvoorwaarden van Filippijns en Belgisch recht voldaan was. De recht
bank moest zich evenwel ook uitspreken over de vraag, of de Filippijnse 
adoptie voor de toepassing van de Belgische wet op de gevolgen ervan (zie 
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verder) als een gewone adoptie of als een wettiging door adoptie diende 
beschouwd te worden. Nadat de rechtbank de gevolgen, die de Filippijnse 
wet aan de enige daar gekende vorm van adoptie verbindt, onder ogen
schouw had genomen, kwam ze tot het besluit dat de Filippijnse adoptie 
met een Belgisch wettiging door adoptie gelijkstond. De rechtbank baseerde 
zich daarvoor op het art. 39 van de Filippijnse , , Youth and Welfare Code'', 
dat aan de geadopteerde dezelfde rechten en plichten geeft als aan een wettig 
kind van de adoptanten (vgl. Antwerpen, 6 juni 1980, Rev. Trim. Dr. Fam. 
1982, 77 en Antwerpen, 3 oktober 1980, Rev. Trim. Dr. Fam. 1982, 81). 

De rechtbank van Antwerpen was blijkbaar niet ervan op de hoogte dat de 
adoptie volgens Filippijns recht geen nationaliteitsrechtelijk gevolg heeft, 
dat de erfelijke roeping in de relatie tussen adoptanten en geadopteerde niet 
dezelfde is als die tussen ouders en wettige kinderen, dat de Filippijnse 
adoptie herroepelijk is en dat de Filippijnse wet in het vage laat, of de 
geadopteerde voiledig in de familie van de adoptanten binnentreedt. Bij de 
erkenning van buitenlandse adopties dringt zich aldus onafwendbaar op
nieuw het probleem op van de gelijkwaardigheid van vreemde adoptie
instellingen aan onze twee Belgische types van adoptie. Zoals we reeds bij 
de bespreking van de toelaatbaarheid van de wettiging door adoptie meld
den, had de rechtspraak daar met dat probleem komaf gemaakt. 

156. HET EXEQUATUR EN DE BURGERLIJKE STAND - Opmerkelijk aan 
gemelde beslissing van de Rechtbank van Antwerpen is oak, dat aan het 
buitenlands vonnis het verlof ten uitvoerlegging werd verleend, hoewel 
aileen de erkenning en niet de gedwongen tenuitvoerlegging ervan beoogd 
werd (vgl. Rb. Leuven, 12 juni 1978, R. W. 1978-79, 676). Verder beval de 
rechtbank de overschrijving van het beschikkend gedeelte van dat vonnis 
in de registers van de burgerlijke stand. Die overschrijving is een vormver
eiste, dat aileen voor het bestaan van Belgische adopties opgelegd is. Het 
is geen voorwaarde voor de geldigheid van buitenlandse adopties in Belgie. 
Waarschijnlijk wou de rechtbank met die overschrijving, buiten enig wette
lijk vereiste, aileen publiciteit aan de gerechtelijke erkenning van de buiten
landse adoptie geven. 

157. DE DUBBELE ADOPTIE- Uit enkele beslissingen blijkt, dat de adoptie 
door Belgen gedaan in hetland van herkomst van het geadopteerde kind, 
hier in de Belgische vorm werd herhaald. Die dubbele adoptie gebeurde 
allicht om de problemen die met de erkenning gepaard kunnen gaan, te 
vermijden (Luik, 6 december 1971, Pas. 1972, II, 34; Brussel, 14 juni 1973, 
R. W. 1973-74, 318; Brussel, 28 februari 1974, J. T. 1974, 429; Jeugdrb. 
Brussel, 15 december 1969 en 12 januari 1970, Rev. Dr. Fam. 1970, 69, noot 
Canivet, J.,; Vred. Schaarbeek, 13 februari 1972, T. Vred. 1974, 285, noot 
M.C.). 
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§ 6. De gevolgen van de adoptie 

158. DE GESPLITSTE VERWIJZINGSREGEL - Ook VOOr de gevolgen van de 
adoptieve afstamming heeft de wetgever een gesplitste verwijzingsregel 
ingevoerd. 

Luidens het art. 344, § 2, B. W. worden de voogdij en de erfopvolging van 
de geadopteerde en zijn relatie tot zijn oorspronkelijke familie door zijn 
personeel statuut beheerst. Al de andere gevolgen van de adoptie (en de 
wettiging door adoptie) zijn aan het personeel statuut van de adoptanten 
onderworpen, zoals: 

- de naam en de voornamen van de geadopteerde (Bergen, 5 oktober 1981, 
J.T.1981, 759enRev. Trim.Dr.Fam.1983, 188;vooreenmiskenningvan 
die regel: Jeugdrb. Oudenaarde, 27 januari 1978, R. W. 1978-79, 231; zie 
ook Jeugdrb. Luik, 8 december 1972, Jur. Liege 1972-73, 271, die kon 
ontsnappen aan de vraag of dat ook geldt voor de naam van de kinderen 
van de geadopteerde omdat in casu de nationale wet van de adoptant een 
terugwijzing inhield naar het Belgisch recht, dat ook het personeel statuut 
van aile andere betrokken partijen beheerste), 

- de macht van de adoptant(en) over de persoon en de goederen van de 
geadopteerde, 

- en de relatie van de geadopteerde tot de adoptant(en) en zijn (hun) 
familie. 

Voor de gevolgen van de adoptie die aan het personeel statuut van de 
geadopteerde zijn onderworpen, wordt het conflict tussen zijn vroeger en 
zijn door adoptie verworven statuut opgelost door de aanknoping bij zijn 
nieuwe nationale wet. Hierbij zij aangestipt, dat met de inwerkingtreding 
op 1 januari 1985 van het nieuw Wetboek van de Belgische nationaliteit ook 
de gewone adoptie voor de geadopteerde de verkrijging van de Belgische 
nationaliteit kan meebrengen. 

159. DE ONDUIDELIJKHEDEN - De verwijzingsregel voor de gevolgen van 
de adoptie bevat onduidelijkheden en mogelijke conflicten, waarmee de 
rechters tot nu toe nog niet geconfronteerd werden. Zo geeft de wet geen 
oplossing voor het conflict tussen de onderscheiden nationale wetten van 
de adoptanten, behalve voor wat betreft de naam van de geadopteerde. 
Daarvoor heeft de nationale wet van de (mannelijke) adoptant de voorkeur 
(Jeugdrb. Charleroi, 25 oktober 1974, J. T. 1975, 334). Conflicten kunnen 
overigens ook rijzen tussen de nationale wet· van de adoptanten en de 
nationale wet van de geadopteerde. Verder is het niet duidelijk wat de 
wetgever bedoelde met de onderwerping van de erfopvolging van de geadop
teerde aan zijn personeel statuut in strijd met de gevestigde verwijzingsregel 
inzake erfenissen (voor een minimalistische interpretatie van die wetsbepa
ling, zie o.m. Rigaux, F., o.c., II, nr. 1273 en Ganshof, L., ,De erfopvol
ging van de adoptant en de geadopteerde in het Belgisch i.p.r.", T. Not. 
1975, 38). 
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In een vonnis van 23 juni 1972 besliste de Jeugdrechtbank te Gent (J. T. 
1973, 131) dat de wettiging door adoptie van een vreemd kind door Belgen 
bij toepassing van Belgisch recht adelrechtelijk gevolg kan hebben. 

160. EEN WETTENCONFLICT IN DE TIJD - In het reeds geciteerd arrest van 
9 januari 1979 (Rev. Trim. Dr. Fam. 1979, 397, J. T. 1979, 235 en Rev. Not. 
B. 1979, 628) kreeg het Hof van Beroep te Luik terloops oak te maken met 
een interessant wettenconflict in de tijd. Het ging om de adoptie van een 
Frans kind door een Fransman, die later de Algerijnse nationaliteit ver
kreeg, terwijl het kind Frans man bleef. Het Hof bevestigde dat de adoptieve 
afstamming bleef bestaan, hoewel de Algerijnse wet de rechtsfiguur van de 
adoptie niet kent. Het Hof moest er zich niet over uitspreken, welke wet 
na die nationaliteitswisseling de gevolgen van de adoptie beheerste. De 
Franse wet bleef uiteraard gelden (zie ook de bespreking van Vander Elst, 
R., ,La filiation adoptive, le conflit de lois dans le temps et l'ordre public 
international", Rev. Not. B. 1979, 616, voetnoot 3). 

161. DE BUITENLANDSE ADOPTIES - De geschetste verwijzingsregels voor 
de gevolgen van de adoptie gelden ook voor adopties die in het buitenland 
tot stand kwamen. W anneer bij die adoptie Belgen betrokken waren, zal 
voor de toepassing van Belgisch recht op de gevolgen ervan, de vraag rijzen 
of de buitenlandse adoptie gelijkwaardig is aan een gewone adoptie of aan 
een wettiging door adoptie. In het reeds besproken vonnis van 21 januari 
1982 (T. VreemdR. 1983, 13) had de Rechtbank van Antwerpen met dat 
probleem af te rekenen. 

§ 7. De herroeping van de adoptie 

162. DE VERWIJZINGSREGEL - De herroeping van de adoptie in Belgie 
wordt door de Belgische wet beheerst. Buitenlandse beslissingen van herroe
ping van adoptieve afstamming worden daarentegen in Belgie slechts er
kend, mits blijkt dat voldaan was aan de voorwaarden van het personeel 
statuut van de partij in wiens voordeel de herroeping is uitgesproken. De 
gevolgen van de herroeping worden door het personeel statuut van de 
geadopteerde wet beheerst. 

Die eigenaardige regeling, vervat in het art. 344, §§ 3-4, B.W., moest tijdens 
de beschouwde periode niet door de Belgische rechters toegepast worden 
(voor commentaar, zie o.m. Bouckaert, F., ,De wet van 21 maart 1969 
betreffende de adoptie en de wettiging door adoptie en het i.p.r.", T. Not. 
1971, 1 en Verwilghen, M., ,Le filiation adoptive en d.i.p. beige", Rev. 
Not. B. 1973, 166 e.v. en 226 e.v.). 

163. DE HERROEPING IN HET BUITENLAND VAN EEN WETTIGING DOOR 

ADOPTIE - De gegeven collisieregeling betreffende de herroeping van de 
adoptie speelde wei, in de opvatting van sommige rechters (Brussel, 27 mei 
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1971, Doc. Jeugdbesch. I, 208; Brussel, 14 juni 1973, R. W. 1973-74, 318 
en Pas. 1974, II, 12; Brussel, 11 oktober 1973, Doc. Jeugdbesch. I, 282; 
Jeugdrb. Brussel, 18 oktober 1971, Doc. Jeugdbesch. I, 220; Jeugdrb. 
Brussel, 15 december 1972, Doc. Jeugdbesch. I, 259), een rol in de strijd
vraag nopens de toelaatbaarheid van de wettiging door adoptie van een 
kind, wiens nationale wet slechts een vorm van adoptie kent. De herroepe
lijkheid van de adoptie in de nationale wet van het kind mocht volgens hen 
geen beletsel zijn voor de toelaatbaarbeid van de wettiging door adoptie, 
omdat in internationaal opzicht het al dan niet herroepelijk karakter geen 
wezenlijk kenmerk van de wettiging door adoptie is. Uit de bewoordingen 
van de erkenningsregel vervat in art. 344, § 3, lid 2 B.W. (,Inhet buitenland 
gewezen beslissingen van herroeping van een adoptieve ajstamming ... ' ') 
mag immers, steeds volgens die rechters, afgeleid worden, dat de erkenning 
in Belgie van een in bet buitenland uitgesproken berroeping van een in Belgie 
toegestane wettiging door adoptie niet a priori uitgesloten is, hoewel zo'n 
berroeping in Belgie zelf onmogelijk zou zi]n (art. 344, § 3, lid 1, B.W. en 
zie ook Rigaux, F., o.c., II, nr. 1004). Die overweging beeft in de actuele 
benadering van de kwestie van de toelaatbaarheid van de wettiging door 
adoptie (zie de bespreking, hoven) geen betekenis meer. 

--- - -HOOFDSTUK VIL __ _ 

DE ERFENISSEN EN DE TESTAMENTEN 

AFDELING 1 

DE COLLISIEREGELS 

§ 1. Lex successionis - Dubbele verwijziitgsregel 

164. ALGEMEEN- Anders dan in het huwelijksvermogensrecht, is er in het 
internationaal erfrecbt geen kentering te bespeuren in de verwijzingsregels. 
Voor roerende nalatenscbappen geldt nog steeds de verwijzing naar de wet 
van bet laatste domicilie, terwijl voor onroerende nalatenschappen de 
verwijzing naar de wet van de ligging gehandhaafd blijft. 

§ 2. Erfopvolging bij versterf - modaliteiten van de verwijzing 

165. DOMICILIE- QUALIFICATIE- Voor roerende nalatenschappen geldt 
de wet van het laatste domicilie. Het begrip domicilie wordt ingevuld, in 
acht genomen d!! kriteria door de lex fori gebanteerd (Ghorain, P.-F., 
Zorbas-Piret, M. en Verwilghen, M., V0 ,Belgique", in Verwilghen, M. 
(edit.), Regimes matrimoniaux, successions et liberalites. Droit internatio
nal et droit compare, Neuchatel, Ed. de la Baconniere, 1979, I, 536). 

Ben Grieks diplomatiek agent overleed in Zwitserland, waar hij de laatste 
jaren van zijn Ieven had doorgebracht. Naar Grieks recht was de erflater 
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Grieks ingezetene gebleven, naar Zwitsers recht daarentegen was de erflater 
in Zwitserland gedomicilieerd. Het Hof van beroep te Brussel oordeelde dat 
het geen keuze moest doen tussen de uiteenlopende opvattingen die men in 
Griekenland en in Zwitserland daaromtrent huldigt en gaf er de voorkeur 
aan het domicilie van deze diplomatieke agent naar Belgisch recht te 
bepalen. Aldus werd de erflater geacht zijn domicilie in Griekenland te 
hebben behouden, ook al had hij nooit het inzicht meer gehad naar 
Griekenland terug te keren (Brussel, 2 november 1973, Pas. 1973, II, 44). 

166. ONDERSCHEID TUSSEN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN -

QUALIFICATIE- Het is eveneens de Belgische wet die voor het hanteren van 
de verwijzingsregel bepaalt of de goederen die van het nalatenschap afhan
gen roerend of onroerend zijn van aard (Ghorain, P.F., Zorbas-Piret, M. 
en Verwilghen, M., o.c., I, 535). 

Ten aanzien van een vordering tot boedelscheiding met betrekking tot 
goederen die gelegen waren in Belgie en in Frankrijk en die afhingen van 
een nalatenschap van een Belg, gaf de rechtbank te Kortrijk een vrij 
dubbelzinnige overweging ten beste: ,Overwegende dat... de nationale wet 
dient toegepast om het karakter van roerend of onroerend goed te bepalen, 
zoals dit terzake van toepassing is op het nijverheidsmateriaal ingebracht 
in de burgerlijke vennootschap van Frans recht ... ". In zoverre hiermee 
bedoeld wordt dat de lex rei sitae bevoegd is, is de beslissing verdedigbaar, 
want de lex rei sitae kan beter dan welke landwet ook, het roerend of 
onroerend karakter van aandelen in een burgerlijke vennootschap bepalen 
(Rb. Kortrijk, 27 september 1962, R. W. 1964-1965, 830 en Graulich, P., 
Principes de droit international prive, Parijs, 1961, 99). 

§ 3. Afbakening van de lex successionis 

167. VOORVRAGEN VAN STAAT- Het komt de lex successionis toe, om uit 
te maken of een kind als wettig of natuurlijk kind tot de erfenis geroepen 
is. Het komt daarentegen aan het personeel statuut toe, om uit te maken 
of iemand een wettig of een natuurlijk kind is. Is dit onderscheid onbe
staand, zoals dit naar Pools recht blijkt te zijn, dan mag de Belgische rechter 
geenszins op grond van kriteria ontleend aan het Belgisch materieel recht, 
zo'n onderscheid maken en een kind gelijkstellen met een natuurlijk kind 
om zijn bekwaamheid tot erven volgens het Belgisch materieel recht te 
beperken. Er is dus geen reden voorhanden om op een voorvraag - inzake 
de hoedanigheid van een erfgenaam - de Belgische wet te betrekken, al 
beheerst deze wet de nalatenschap. Ben vonnis uit Neufchateau werd met 
instemming onthaald door Professor Rigaux omdat de rechters het pro
bleem van de voorvraag correct oplosten. Toch is hiermee nog niet duidelijk 
geworden hoe de Belgische erfeniswet kan worden toegepast, wanneer haar 
normen voorwaarden vooropstellen die in het vreemde recht onbestaand 
zijn (Rb. Neufchateau, 17 januari 1979, J.T. 1979, 630, noot Rigaux, F.). 
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Het is nochtans de lex successionis die bepaalt of een natuurlijk kind kan 
erven. Ben Franse erflater wiens nalatenschap in Belgie was opengevallen, 
had bij testament een algemene legataris aangesteld en hierbij toegegeven 
dat het om zijn niet erkend natuurlijk kind ging. Ofschoon naar Frans recht 
een natuurlijk kind even goed als een wettig kind kan erven, oordeelde de 
rechtbank te Dinant dat het legaat diende ingekort, met inachtneming van 
de Belgische bepalingen terzake (Rb. Dinant, 16 oktober 1974, Jur. Liege 
1975-76, 29). 

Uit de vergelijking van bovenstaande uitspraken blijkt, dat het onderscheid 
tussen de hoedanigheid van erfgenaam - wettig of natuurlijk kind -, en 
de bekwaamheid tot erven vrij subtiel is. Gesteld dat de vreemde wet het 
onderscheid tussen wettige en natuurlijke kinderen miskent, dan zal dit kind 
in Belgie erven, alsof het een wettig kind was. Bestaat naar buitenlands recht 
dit onderscheidt wei, dan zal het natuurlijk kind naar Belgisch recht slechts 
beperkte rechten bezitten, al zou naar buitenlands recht het natuurlijk kind 
dezelfde rechten bezitten als het wettig kind. 

§ 4. Geldingsgebied van de lex successionis 

168. AANWIJZING VAN DE ERFGERECHTIGDE - De wet die de nalatenschap 
beheerst, wijst de personen aan die hetzij ab intestato hetzij krachtens 
testament als erfgerechtigden of legatarissen geroepen worden. Het Brussels 
Hof van Beroep moest zich buigen over de erfrechtelijke aanspraken van 
een Russische weduwe van een erflater, die de laatste jaren v66r zijn 
overlijden in Belgie woonachtig was. Zij kan niet opkomen in diens nalaten
schap, zo de erflater zijn echtgenote heeft onterfd. De Belgische lex succes
sionis bepaalde aldus of de erflater bij testament een erfgerechtigde van 
diens erfdeel mag beroven (Brussel, 9 januari 1974, Pas. 1975, II, 67). (Op 
het ogenblik van de uitspraak was de wet van 14 mei 1981 op de rechten 
van de langstlevende echtgenoot nog niet van kracht). 

169. AANVAARDING OF VERWERPING- De keuze waarover de erfgenaam 
beschikt om de nalatenschap te aanvaarden - al dan niet onder voorrecht 
van boedelbeschrijving- of om te verwerpen, is eveneens onderworpen aan 
de lex successionis (Ghorain, P.-F., Zorbas-Piret, M. en Verwilghen, M., 
o.c., I, p. 561 en Verwilghen, M. ,De wetten toepasselijk inzake internatio
nale nalatenschappen", in: Ik erj in het buitenland - Notariele Dagen, 
Hasselt, 1984, 63, nr. 65). 

Om uit te maken of een erfgenaam, die opkomt in de nalatenschap van een 
Griekse ingezetene, geldig heeft verzaakt, moet nagegaan worden of de 
desbetreffende bepalingen van het Grieks burgerlijke wetboek werden nage
leefd, aangenomen dat deze nalatenschap inderdaad onderworpen is aan het 
Griekse recht (Brussel, 2 november 1973, Pas. 1974, II, 44). 

De gevolgen van een aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving 
worden eveneens beheerst door de ,lex successionis". Van deze wet hangt 
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het met name af of op zodanige aanvaarding kan teruggekomen worden en 
of bij aanhoudende weigering om een boedelbeschrijving op te maken, de 
erfgenaam nog het voordeel van de boedelbeschrijving kan inroepen (Luik, 
21 februari 1978, Jur. Liege 1978-79, 161). 

170. SCHULDEN - Voor roerende nalatenschappen geldt de wet van de 
laatste domicilie van de erflater, voor onroerende nalatenschappen geldt, 
zoals eerder gezegd, de wet van de ligging. Voor wat de verrekening van 
schulden betreft, is de analogie met de afwikkeling van de failliete boedel 
onloochenbaar. De opsplitsing van de goederen van de nalatenschap in 
zoveel massa's, vormt een hinderpaal voor de aanknoping van de schulden 
aan eenzelfde wet (Rigaux, F., o.c., II, nr. 1312 en Graulich, P., o.c., 87). 
Toch kunnen de schulden niet worden opgedeeld in verschillende massa's 
en geldt als regel dat de schuldeisers de goederen van de nalatenschap 
kunnen uitwinnen, waar deze zich ook bevinden. Wei is het zo dat voorrech
ten die bepaalde schulden waarborgen, slechts erkenning krijgen, voor 
zover er overeenstemming is met de lex rei sitae (Boulanger, F., Les 
succession internationales, Parijs, 1981, 270 e.v.). 

De gebondenheid tot de schulden valt evenwel onder de lex successionis. 
Volgens het al geciteerde arrest van Luik zijn de erfgenamen van een 
Belgische auto-bestuurder die in Zaire een dodelijk ongeval had veroor
zaakt, jegens de erfgenamen van het slachtoffer tot schadeloosstelling 
gehouden en zulks, met inachtneming van de Belgische wetsbepalingen, 
m.b.t. de gevolgen van de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrij
ving (Luik, 21 februari 1978, Jur. Liege 1978-79, 161). 

§ 5. Testamentaire erfopvolging 

171. GELDIGHEID NAAR VORM VAN EEN AUTHENTIEK TESTAMENT EN DE 

NOTARISWET - De geldigheid van een openbaar testament wordt wat de 
vorm betreft, beoordeeld volgens de wet van de plaats waar het werd 
opgemaakt. 

Ben Franse notaris had een testament opgemaakt waarin de legataris hem 
tot boedelnotaris had aangesteld, waaromtrent de Franse notariswet werd 
geraadpleegd, om uit te maken in welke mate deze clausule een bevoordeli
ging inhoudt die de nietigheid van de authentieke akte tot gevolg heeft 
(Bergen, 24 november 1975, Pas. 1976, II, 153). Als het vraagstuk als een 
probleem van , vorm" mag worden beschouwd, dan ligt die oplossing niet 
helemaal voor de hand, gelet op de bepalingen van het Haags verdrag van 
5 oktober 1961 inzake de vorm van uiterste wilsbeschikkingen (Belgische 
wet van 29 juli 1971). Om te voorkomen dat testamenten wegens loutere 
vormgebreken ongeldig zouden worden verklaard, heeft het verdrag be
paald, dat een testament, naar de vorm, geldig is, zo het beantwoordt aan 
de voorschriften van een van de Ianden waarmee het testament in aanraking 
is gekomen (plaatselijke wet, nationale wet van de erflater, wet van de 
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woon- of verblijfplaats van de erflater of wet van de ligging van de 
onroerende goederen waarover de erflater heeft beschikt). 

172. BEKW AAMHEID OM GIFTEN TE ONTVANGEN- De vraag of een natuur
lijk kind als algemene legataris mag erven, is te beantwoorden volgens de 
lex successionis (Rigaux, F. o.c., II, nr. 1301). Aldus vindt de Belgische wet 
toepassing voor de vererving van goederen die in Belgie zijn gelegen en 
waarover een Franse erflater had beschikt ten voordele van zijn niet erkend 
natuurlijk kind (Bergen, 24 november 1975, Pas. 1976, II, 153). 

173. HERROEPELIJKHEID VAN TESTAMENTAIRE BESCHIKKINGEN - Ben 
Franse dame had bij testament haar zoon het beschikbaar erfdeel ontno
men. In haar testament - opgemaakt door een Franse notaris - beschikt 
zij verder, dat elk later testament dat niet in authentieke vorm zou zijn 
opgesteld als ongeldig diende beschouwd. 

De zoon vocht het testament aan als strijdig met het principe van de 
herroepelijkheid van uiterste wilsbeschikkingen (art. 895 B.B.W. en Fr. 
B.W.). Zander in te gaan op de vraag waarom de Franse wet precies 
toepasselijk was (als lex successionis, als nationale wet van de erflater of 
ingevolge het adagium ,locus regit actum"), was het Hof te Bergen in het 
aangehaalde arrest van 24 november 1975 van oordeel dat de interpretatie 
die ae·Belgischerechtsleer-aan deze·bepaling gaf; de-voorkeur-verdiende 
hoven de buitenlandse rechtspraak, hierbij verwijzend naar een verouderd 
arrest van ons Hof van Cassatie (Cass., 12 november 1935, Pas. 1936, I, 
48). 

Dergelijke interpretatie strookt niet met de recente rechtspraak van het Hof 
van Cassatie (Cass., 9 oktober 1980, R. W. 1981-82, 1471), rechtspraak die 
de noodzaak heeft beklemtoond om een wetsbepaling van een vreemd land 
te interpreteren conform de rechtspraak van hetzelfde land en zulks onge
acht de afwijkende rechtspraak die in Belgie ten aanzien van de correspon
derence wetsbepaling geldt. 

§ 6. Levensverzekering 

174. BEGUNSTIGING EN VOORBEHOUDEN ERFDEEL- Het is de ,lex succes
sionis'' die de omvang van het erfdeel bepaalt en in welke mate begunstigin
gen wegens overschrijding van het beschikbaar erfdeel aan inbreng en 
inkorting onderworpen zijn (Rigaux, F., o.c., II, nrs. 1272 en 1301; Ver
wilghen, M., o.c., 59). 

Ben bedrijfsleider had een groepsverzekeringspolis afgesloten waarbij in 
geval van zijn overlijden zijn echtgenote de beneficiaris was. Om uit te 
maken of de begunstiging het voorbehouden gedeelte van de kinderen 
aantastte, raadpleegde de rechtbank de Franse ,lex successionis" (Rb. 
Brussel, 5 januari 1979, R.G.A.R., 1972, nr. 8942). 

Br is dus geen reden tot inbreng of tot inkorting wanneer de Franse 
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verzekeringswet bepaalt dat sommen die ingevolge een verzekeringscontract 
bij overlijden van de verzekerde aan een beneficiaris worden uitgekeerd, 
noch de verzekeringspremies voor inbreng of inkorting vatbaar zijn. 

AFDELING 2 

UITZONDERING OP DE VERWIJZINGSREGEL 

§ 1. Ret recht van voorafneming 

175. OUDE TOEPASSINGEN - De wet van 27 april 1865 (art. 726 § 4 (oud) 
B.W.) strekkende tot toekenning van het recht op voorafneming aan 
Belgen, werd door de wet van 15 december 1980 gewijzigd (J. Erauw, ,Het 
nieuwe recht van voorafneming in de internationale erfenissen", in: Exe
quatur van vriendschap. Liber amicorum Eq. Spanoghe, Antwerpen, 1981, 
115). 

Onder de oude wet was algemeen aanvaard dat een legataris dit recht niet 
kreeg (Ghorain, P.-F., Zorbas-Piret, M., Verwilghen, M. o.c., I, 550; 
Erauw, J., o.c., 119). Dat scheen tot de Belgische rechters niet altijd te zijn 
doorgedrongen. Het Hof van Beroep te Brussel achtte ten onrechte een 
Belgische algemene legataris gerechtigd om het recht van voorafneming uit 
te oefenen op de in Belgii~ gelegen goederen, naar verhouding van de waarde 
van de goederen waarvan hij, uit welke hoofde ook, in de Sowjetunie zou 
zijn uitgesloten (Brussel, 9 januari 1974, Pas. 1975, II, 67). 

Aan Belgische erfgenamen werd nog onder de oude regeling het recht van 
voorafneming gegeven, voor zover goederen waarin zij in Frankrijk gerech
tigd waren, opgeeist werden door een natuurlijk niet erkend kind dat als 
algemene legataris was komen opdagen. (Rb. Dinant, 16 oktober 1974, Jur. 
Liege 1975-76, 29). 

§ 2. De internationale openbare orde 

176. GELIJKBERECHTIGING NATUURLIJKE KINDEREN- Onder de invloed 
van gewijzigde opvattingen over het gezin (zie arrest Marckx van het 
Europees Hof te Straatsburg van 13 juni 1979 en verder Rigaux, F., ,La 
loi condamnee- A propos de !'arret du 13 juin 1979, de Ia Cour europeen
ne des droits de l'homme, J.T. 1979, 513 e.v.) trad een kentering in ten 
aanzien van het erfrecht van het natuurlijk kind. 

Het feit dat het Pools recht geen onderscheid maakt tussen een natuurlijk 
kind en wettig kind, heeft tot gevolg dat, zo de nalatenschap beheerst wordt 
door het Belgisch recht, dit kind zijn erfdeel als wettig kind zal ontvangen. 
Wij zullen nu zeker geen onderscheid opdringen dat in ons eigen recht 
betwist is (Rb. Neufchateau, 17 januari 1979, J. T. 1979, 630, noot Rigaux, 
F.). 
Het onderscheid tussen het erfrecht van het natuurlijk kind en dat van het 
wettig kind bestond evenwel nog naar Belgisch recht, toen, in 1974, de 
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rechtbank te Dinant oordeelde over de aanspraak van een Frans natuurlijk 
kind als algemene legataris van een in Belgie opengevallen nalatenschap. 
Het legaat werd toen ingekort tot beloop van het aandeel waarmee het 
natuurlijk kind in Belgie met toepassing van art. 908 en art. 757 B.W. werd 
bedacht (Rb. Dinant, 16 oktober 1974, Jur. Liege 1975-76, 29). 

AFDELING 3 

VERDELINGEN 

§ 1. Wilsautonomie - Beperkingen 

177. HET WETTELIJK ERFDEEL VAN DE MINDERJARIGE- Partijen kunnen 
in een vrijwillige verdeling naar believen schikkingen treffen, op voorwaar
de dat deze niet indruisen tegen de imperatieve bepalingen van de lex 
successionis. Als zodanig dienen geeerbiedigd de bepalingen omtrent het 
wettelijk erfdeel, de lotenvorming en de verdeling in natura, bepalingen 
waarvan in het geheel niet kan afgeweken worden, indien minderjarigen 
deelgerechtigd zijn. 

Na de rechten van Nederlandse minderjarige kinderen op onroerende goede
ren in Belgie gelegen, volgens de Belgische wet te hebben bepaald, machtig
de de rechtbank te Dendermonde volgens de desbetreffende bepalingen van 
de Nederlandse wet de Nederlandse voogd om namens de minderjarigen 
deze goederen uit de hand te verkopen. De voogd moest daartoe beloven 
om eigen goederen aan de minderjarigen te schenken als tegenwaarde van 
het aandeel van deze laatsten in de goederen in Belgie gelegen (Rb. Dender
monde, 3 april 1980, T. Not. 1980, 305). Zonder enige twijfel is de 
rechtbank ertoe gerechtigd om na te gaan of de voorgenomen verkoop de 
rechten van de kinderen schaadt; doch het komt ons voor, dat bezwaarlijk 
kan worden ingegaan op de zuivere belofte van de voogd om de rechten van 
de minderjarigen te vrijwaren. 

178. VERSCHILLENDE MASSA'S- ASCENDENTENVERDELING- Ben Belgi
sche man en vrouw die landbouwgoederen in Belgie en in Nederland 
bezaten, schonken bij twee onderscheiden akten, respectievelijk voor een 
Belgische en voor een Nederlandse notaris, aan huu drie kinderen gezamen
lijk: in de Belgische akte, al hun goederen in Belgie; in de Nederlandse akte, 
al hun goederen in Nederland gelegen. Op dezelfde datum gingen de 
kinderen over tot de verdeling van de goederen. Ten overstaan van de 
Belgische notaris, werden aile goederen in Belgie gelegen aan een van de drie 
kinderen toebedeeld, terwijl de overige goederen, in Nederland gelegen, ten 
overstaan van een Nederlandse notaris aan de overige kinderen werden 
toebedeeld. Gezien de gelijkwaardigheid van de loten was geen opleg 
verschuldigd, maar de ene akte werd uitdrukkelijk als voorwaarde van de 
andere gesteld. 

Ben van de begiftigden vorderde, na het overlijden van de ouders, de 
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nietigverklaring, en van de schenkingsakten en van de verdelingsakten, o.m. 
op grand van dwaling, bedrog en benadeling. 

179. BEVOEGDHEID- De rechtbank achtte zich niet bevoegd om kennis te 
nemen van de eis tot nietigverklaring van de schenking en verdelingsakte 
met betrekking tot de goederen in Nederland gelegen, zodat het toezicht op 
de verrichtingen die in Nederland plaats hadden, buiten haar bevoegdheid 
viel (Rb. Gent, 16 juni 1970, T. Not. 1972, 59 en R.C.J.B. 1972, 433, noot 
Ganshof, L.). 

Deze stelling is voor discussie vatbaar, inzoverre de vordering ook slaat op 
de verdeling van de goederen van de nalatenschap. Volgens art. 627, 3° en 
4° Ger. W. is de rechter van de plaats waar de erfenis is opengevallen 
bevoegd. Het ,forum hereditatis" wordt meestal bepaald met inachtne
ming van de woonplaats van de overledene en dus ongeacht de ligging van 
de onroerende goederen (Ghorain, P.-E., Zorbas-Piret, M. en Verwilghen, 
M., o.c., I, 566). De rechtbank stemde daarentegen haar bevoegdheid af 
op de dubbele verwijzingsregel vervat in de ,lex successionis". Daardoor 
achtte zij zich dan ook niet bevoegd om kennis te nemen van de eis 
aangaande de onroerende goederen in Nederland gelegen. 

Nochtans werd in deze optiek terecht overwogen dat de terugwijzing door 
de Nederlandse wet naar de Belgische wet, niet kon ingeroepen worden voor 
de oplossing van bevoegdheidsconflicten; het is immers zo, dat aileen met 
inachtneming van de Belgische ,lex fori", de internationale bevoegdheid 
van de Belgische rechtbanken bepaald wordt. 

180. SUCCESSIEWET BEGRENST VRIJHEID - Over de verrichtingen die in 
Belgii:~ plaatshadden, overweegt de rechtbank ongeveer het volgende: op 
grand van de wilsautonomie, kan men tegelijk de nalatenschap van vader 
en moeder vervroegd vereffenen en verdelen, en het aandeel in de ene erfenis 
over te dragen als prestatie voor het verkrijgen van een aandeel in de andere. 
Doch de wilsautonomie kent haar grenzen: inzake vererving van het wette
lijk erfdeel kan zij niet worden aangenomen. Daaruit volgt dat partijen niet 
vrijelijk de wet kunnen aanwijzen die op een nalatenschap toepasselijk zal 
zijn, en dat rechtskeuze, in strijd met de Belgische collisieregels terzake, 
beperkt is. 

Het is juist, dat indien onder dezelfde erfgenamen een verdeling kon tot 
stand komen m.b.t. goederen die tot verschillende nalatenschappen beho
ren, de verrekening van de rechten van partijen slechts kan plaatshebben 
als de betrokken nalatenschappen aan dezelfde lands wet onderworpen zijn. 
Vallen de nalatenschappen uiteen in zoveel massa's als er landswetten zijn, 
dan kan geen globale regeling meer getroffen worden (zie Bouckaert, F., 
,Ascendentenverdeling en internationaal privaatrecht", T. Not. 1972, 52). 

In onderhavig geval, bleken naar Belgisch internationaal privaatrecht de 
goederen in Belgie gelegen, aan de Belgische wet te zijn onderworpen, de 
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goederen in Nederland gelegen daarentegen aan de Nederlandse wet. Doch 
de Nederlandse rechter die ter uitsluiting van de Belgische rechter bevoegd 
was om kennis te nemen van dezelfde vordering tot vernietiging inzake de 
in Nederland gelegen onroerende goederen, zou volgens Nederlands collisie
recht ongetwijfeld de casus hebben beoordeeld met inachtneming van het 
Belgisch erfrecht, nu beide schenkers de Belgische nationaliteit bezaten. 
Derhalve hadden partijen het goed voor, door - ongeacht de ligging van 
de goederen -, alle verrichtingen aan de Belgische wet te onderwerpen. 

181. DWALING EN BENADELING- Wat de eis tot nietigverklaring betreft 
van de akte ,afstand van aandelen" verleden voor de Belgische notaris, 
overwoog de rechtbank, dat beroep op dwaling, zowel uit de ene als uit de 
andere akte moest blijken en dat daarom liefst moest worden gewacht op 
de beslissing die de Nederlandse rechter dienaangaand zou nemen. 

Aan die eis tot vernietiging wegens benadeling werd voorbijgegaan. Dit is 
te betreuren, nu de rechtbank de gelegenheid had om een principieel 
stand punt in te nemen ten aanzien van de vraag of de benadeling voor meer 
dan een vierde alleen kon slaan op de waarde der kavels in Belgie, zoniet 
of de benadering niet eerder kon gezien worden in samenhang met de 
verboden rechtskeuze. Inzoverre dit zou geresulteerd hebben in de toepas
sing van een andere landswet, dan de Belgische- quod non-, kon dit 
relevant zijn voor de berekening van eenieders aandeel in de goederen in 
Belgie gelegen en kon precies daardoor benadeling ontstaan (Bouckaert, F., 
o.c., 53). 

§ 2. Bevoegdmakende pleegvormen 

182. ONROEREND GOED VAN MINDERJARIGEN- Het Gerechtelijk W etboek 
legt aan de vertegenwoordigers van minderjarigen en onbekwamen bepaal
de pleegvormen op met het oog op de verdeling van onroerende goederen, 
waarin zij gerechtigd zijn. Behoudens uitzonderingen, kunnen die onroeren
de goederen slechts openbaar worden verkocht in aanwezigheid van de 
vrederechter en moet vooraf de wettelijke vertegenwoordiger van de min
derjarige de vereiste gerechtelijke machtigingen bekomen hebben (zie 
art. 1186 e.v. Ger. W.). 

Algemeen wordt aangenomen, dat zowel voor de vorm van de verkoop als 
voor de voorafgaande machtigingen, de pleegvormen voorgeschreven zijn 
in het belang van de onbekwame en dat zij derhalve meer te maken hebben 
met het personeel statuut van de belanghebbende, dan met de lex successio
n is (Van Heeke, G. en Rigaux, F., ,Examen de jurisprudence 1976-1980", 
R.C.J.B. 1982, nr. 54, p. 419). 

Artikel459 van het Franse Burgerlijk Wetboek laat de verkoop uit de hand 
toe van goederen die toebehoren aan de minderjarige, mits machtiging te 
verlenen door de familieraad. Behoren de goederen toe aan een minderjari
ge van Franse nationaliteit, dan volstaat de machtiging van de familieraad 
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en is het verzoek tot homologatie gericht tot de rechtbank, onontvankelijk 
(Rb. Brussel, 2 februari 1968, Rev. Prat. Not. 1969, 387). 
De uitspraak van de rechtbank te Dendermonde die machtiging verleent aan 
de voogd van een Nederlands kind om onroerende goederen in Belgie uit 
de hand te verkopen, ligt in dezelfde lijn. De Nederlandse wet kent evenwel 
de bevoegdheid toe aan de Kantonrechter (art. 345 Ned. B.W.); de recht
bank van eerste aanleg te Dendermonde acht zich evenwel op grand van de 
lex fori bevoegd om van het verzoek kennis te nemen (Rb. Dendermonde 
3 april 1980, T. Not. 1980, 305). 

183. BELGISCH RECHT SUBSIDIAIR - RENVOI - Ben curisum vormt de 
beslissing van de Gentse rechtbank die, n.a.v. een verzoek tot machtiging, 
ingediend op grond van artikel 1187 Ger. W. de Belgische regels terzake 
toegepaste omdat de wettelijke vertegenwoordigster van een Engelse min
derjarige niet bewees naar Engels recht van iedere gerechtelijke machtiging 
vrijgesteld te zijn. Het verzoek werd dan oak ingewilligd (Rb. Gent, 30 juni 
1975, T. Not. 1975, 230). De Gentse rechter verwijst dus in subsidiaire orde 
naar de Belgische wet, als blijkt dat partijen over de inhoud van de toe te 
passen wet geen uitsluitsel geven. Dat moet nu beschouwd worden in het 
licht van de recente rechtspraak van het Hofvan Cassatie (Cass., 9 oktober 
1980, R. W. 1981-82, 1471 en Erauw, J., ,De ambtshalve toepassing van 
vreemd recht en de cassatiecontrole op die toepassing", R. W. 1981-82, 1458 
e.v.). Om hetzelfde resultaat te bekomen, had de rechter beter de terugwij
zing aanvaard: Engeland verwijst immers voor kwesties van staat en be
kwaamheid naar de wet van het domicilie, die in dit geval met de Belgische 
wet samenviel. 

184. PERSONEEL STATUUT ZONDER PLEEGVORMEN - De rechtbank te 
Brussel verleende toestemming aan de overlevende ouder van een minderja
rige - beide waren Britten - om in het Brusselse een onroerende goed 
waarin het kind gerechtigd was, in aanwezigheid van de vrederechter uit de 
hand te doen verkopen (Rb. Brussel, 20 oktober 1982, Rec. Gen. Enr. Not., 
1983, nr. 22893). De rechtbank stelde vast, dat naar de vereisten van de 
nationale wet van het kind de vader zonder nadere pleegvormen zijn zoon 
mag vertegenwoordigen. Zij ging voorbij aan de vraag of de Belgische , ,lex 
domicilii" niet aan haar trekken mag komen, als wet waarnaar het- Engels 
internationaal privaatrecht terugwijst. · 
Enige opheldering omtrent de gronden die de rechtbank ertoe bewogen om 
Belgisch recht boven Brits recht te verkiezen, werd niet verstrekt. Ook hier 
had de rechter dankbaar gebruik kunnen maken van de leer van de terugwij
zing. 
Voor de verkoop van roerende goederen die ingevolge overlijden aan 
minderjarigen zijn toegevallen, kan de voorzitter van de rechtbank, in 
navolging van art. 1195, 2e lid, Ger. W. bevelen, dat de verkoping van 
kunstvoorwerpen in het buitenland zal geschieden. 
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185. UITWENDIGE PLEEGVORMEN VAN VERKOOP - TERRITORIALE BE

GRENZING- Artikel1195, 2e lid, Ger. W. bepaalt, dat de voorzitter van 
de rechtbank aile maatregelen kan bevelen die de uitslag van de verkoping 
kunnen verbeteren. Er kon evenwel geen toepassing worden gemaakt van 
art. 1195, 1e lid, Ger. W. dat aan de voorzitter de bevoegdheid verleent om 
een notaris of gerechtsdeurwaarder aan te stellen; de Belgische rechter kan 
immers in het buitenland geen ministeriele ambtenaar met bepaalde op
drachten belasten (Brussel, 19 oktober 1970, Ann. Not. 1970, 421). 

De vorm van de verkoping kan echter bepaald worden door de lex successio
nis. Voor de verkoop van onroerende goederen die in Belgie gelegen waren 
en afhangen van een in Frankrijk opengevallen nalatenschap, zijn de 
pleegvormen zoals bepaald door artikel 1189. Ger. W .B. van toepassing in 
geval de erfgenamen aanvaard hebben onder voorrecht van boedelbeschrij
ving (Rb. Brussel, 15 mei 1974, Rev. Not. B. 1976, 203). 

AFDELING 4 

BEVOEGDHEIDSCONFLICTEN 

186. FORUM VAN HET STERFHUIS - Er werd eerder opgemerkt dat de 
Belgische rechter zich op grond van artikel 627, 3°, Ger. W. bevoegd kan 
verklaren om kennis te nemen van rechtsvorderingen tot opvordering van 
een internationale nala:tenschap, als blijkt dat zij in Belgie is opengevallen. 
Terzake wijst de woonplaats van de erflater de plaats aan waar de nalaten
schap is opengevallen (art. 110 B.W. en zie Ghorain, P.F., Zorbas-Piret, 
M. en Verwilghen, M., o.c., I, 560). 

Daaruit vloeit logisch voort, dat de rechter zijn bevoegdheid aanhoudt ten 
aanzien van onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen, als zij 
maar afhangen van een in Belgie opengevallen nalatenschap. 

187. FORUM REI SITAE- INTERNATIONALE RECHTSMACHT- Anderzijds 
zou de Belgische rechtbank bevoegd zijn inzake onroerende goederen in 
Belgie gelegen, op welke plaats ter wereld de nalatenschap ook is opengeval
len. Deze bevoegdheid zou steunen op de bepaling van art. 635, 1° en 
art. 629, 1°, Ger. W. In deze optiek krijgen de bevoegdheidsregels uit het 
intern recht een ruimere toepassing (zie De Ceuster, J. en Reich, S., o.c., 
R. W. 1978-79, 2654). 

De recentere rechtspraak treedt deze zienswijze niet bij. Zij streeft naar een 
streng parallelisme tussen de bevoegdheidsregels en de conflictenregels. 

De rechtbank te Kortrijk en in sterkere mate nog de rechtbank te Gent, 
refereren duidelijk naar de verwijzingsregels ter zake onroerende nalaten
schappen (art. 3, 2e lid, B.W.) om hun bevoegdheid over onroerende 
goederen in het buitenland gelegen af te wijzen. De rechtbank te Kortrijk 
verwijst partijen naar de bevoegde rechter in Frankrijk, zij het dan dat zij 
er geen bezwaar tegen heeft een deskundige te belasten met de opdracht de 
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goederen in Frankrijk te schatten (de beslissing werd echter in hager beroep 
ongedaan gemaakt: Rb. Kortrijk, 27 september 1962, R. W. 1964-65, 830). 
De rechtbank te Gent gaat dezelfde weg op: ze riep art. 3, 2e lid, B.W. in, 
om zich onbevoegd te verklaren voor een vordering tot nietigverklaring van 
een ascendentenverdeling met bestrekking tot goederen in Nederland gele
gen. Ze overweegt terecht, dat de terugwijzing die ingevolge de werking van 
de Nederlandse conflictenregels op het stuk van de verwervingsregels zou 
moeten aanvaard worden, irrelevant is om de internationale bevoegdheid 
van de Belgische rechtbank te bepalen (Rb. Gent, 16 juni 1970, T. Not. 
1972, 50). 

Andersom vonden de Belgische rechtbanken zich wel bevoegd, met betrek
king tot onroerende goederen die in Belgie zijn gelegen, onafhankelijk van 
de plaats waar de nalatenschap was opengevallen (Rb. Brussel, 15 mei 1974, 
J. T. 1974, 622 en Rev. Not. B. 1976, 203, noot Watte, N. en impliciet Rb. 
Dendermonde, 3 apri11980, T. Not. 1980, 305). Bij de Brusselse rechtbank 
werd daartoe het motief aangehaald dat een negatief jurisdictieconflict met 
Frankrijk moest voorkomen worden. De rechtbank legde er met name de 
nadruk op, dat de bepalingen van het Gerechtelijk wetboek inzake territori
ale bevoegdheid, elke internationale uitwerking missen zodat men voor 
internationale bevoegdheid van de Belgische rechtb~mken naar andere gran
den moet zoeken. 

188. CASSATIE EN GEDEELTELIJKE VERDELING- Het Hof van Cassatie 
verdedigde deze zienswijze reeds in 1968. In de regel is een vordering tot 
scheiding en deling van onroerende goederen van een nalatenschap ondeel
baar, zegt het hoogste gerechtshof, uitgezonderd wanneer de onverdeeld
heid goederen in Belgie en in het buitenland omvat. In dit laatste geval blijft 
de vordering tot scheiding en deling beperkt tot de onroerende goederen die 
in Belgie zijn gelegen en steunt deze afwijking op de regel vastgesteld in 
artikel 3, 2e lid, B.W. (Cass. 31 oktober 1968, Arr. Cass., 1969, 237). 

189. FRANS-BELGISCH VERDRAG - Nergens werd in de uitspraken die 
handelen over onverdeelde erfgoederen die in Frankrijk zijn gelegen, com
petentieregels ingeroepen ontleend aan het Frans-Belgisch Verdrag van 8 
juli 1899. Zoals men weet, bepaalt art. 7 van dit verdrag dat de eisen tot 
opvordering van een nalatenschap gebracht worden voor de rechter van de 
plaats waar de nalatenschap is opengevallen (Rb. Kortrijk, 25 maart 1980, 
R. W. 1980-81, 2279, noot De Busschere, C.). Zolang partijen dit middel 
niet inroepen, mag hierop niet ingegaan worden, vermits de rechter de 
bevoegdheidsregels van dit verdrag niet ambshalve mag inroepen (zie de 
noot van Watte, N., onder Rb. Brussel, 15 mei 1974, Rev. Not. B. 1976, 
218). 
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HOOFDSTUK VIII 

DE CONTRACTUELE VERBINTENISSEN 

AFDELING I 

VERBINTENISSEN IN HET ALGEMEEN 

§ 1. De wet toepasselijk op de inhoud: wilsautonomie 

190. DE REGEL - Het Hof van Cassatie wees in 1938, dat de wet van 
toepassing op de contracten die is welke partijen hebben gekozen (Cass., 
24 februari 1938, Pas. 1938, I, 66). De regel van de wilsautonomie werd 
herhaaldelijk bevestigd en wordt tot op heden door rechtspraak en rechts
leer gevolgd. 

191. sooRTEN VAN KEUZE - De keuze van partijen kan verschillende 
vormen aannemen. Zij kunnen uitdrukkelijk het op hun overeenkomst 
toepasselijke recht kiezen. De rechter moet deze uitdrukkelijk gekozen wet 
toepassen, onder voorbehoud evenwel van strijdigheid van de gekozen wet 
met de Belgische internationale openbare or de ( Cass. , 4 september 197 5, 
R. W. 1975-76, 1561, noot Van Houtte, H.; Brussel, 5 februari 1965, Pas. 
1965, II, 314, en J. T. 1965, 153 en Kh. Brussel, 21 januari 1981, B.R.H. 
1981, 493, noot). 
Wanneer geen uitdrukkelijke keuze is gedaan, kan niettemin soms met 
zekerheid uit de bepalingen van het contract of uit de omstandigheden 
blijken, dat partijen stilzwijgend een bepaalde wet hebben gekozen, d.i. een 
impliciete keuze. Zelfs wanneer partijen in het geheel geen keuze hebben 
gedaan, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, blijft het principe van de 
wilsautonomie gelden (de subjectieve leer) (Cass., 27 november 1974, R. W. 
1974-75, 1949; Cass., 4 september 1975, R. W. 1975-76, 1561, noot Van 
Houtte, H.; huldigen de objectieve leer doch ten onrechte: Kh. Verviers, 
22 februari 1968, B.R.H. 1969, 122, noot Bellis, M.; Kh. Brussel, 28 
november 1969, B.R.H. 1969, 782 en Kh. Brussel, 12 november 1979, 
B.R.H. 1980, 299, noot Watte, N.). De rechter zal moeten nagaan welke 
wet partijen zouden hebben gekozen indien zij een keuze hadden gedaan. 
Het gaat dan om een vermoedelijke of hypothetische wil. 
De rechter zal de vermoedelijk wil van partijen zoeken aan de hand van 
indicien, van feitelijke gegevens. Het weze opgemerkt dat een enkel gegeven 
dat een band vertoont met een bepaalde wet, niet doorslaggevend is. De 
rechter moet zich Iaten leiden door meerdere indicien welke samen een 
overwegende band vertonen met een bepaalde wet. 

192. TOEPASSINGEN TOT VOORBEELD- Ben onderzoek van de rechtspraak 
toont aan hoe de rechter de vermoedelijke wil vindt: 
1° - De toepasselijke wet is die van de plaats waar het contract is tot stand 
gekomen (Arbit. Besl. Antwerpen, 12 mei 1966, Rechtspr. Antw. 1966, 
424). 
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2° - Engels recht werd toegepast omdat de betalingen gebeurden in Engel
se munt op een bankrekening in Engeland. Bovendien was in het contract 
voorzien, dat de vorderingen tegen een partij dienden te gebeuren naar 
Engels recht, waaruit de rechter afleidde dat Engels recht ook van toepas
sing was op vorderingen uitgaande van deze partij (Brussel, 21 oktober 
1966, Rechtspr. Antw. 1967, 28). 

3° - Belgische recht werd toegepast op een verzekeringscontract, omdat de 
polis betrekking had op een Belgisch schip, het contract met bemiddeling 
van een Belgische makelaar was tot stand gekomen en tenslotte omdat 
uitsluitende bevoegdheid werd toegekend aan de Belgische rechtsmachten 
(Arbit. Besl. Antwerpen, 12 mei 1966, Rechtspr. Antw. 1966, 413). 

4°- Belgisch recht werd toegepast omdat de overeenkomst het vervoer 
naar Belgie met een Belgisch schip tot voorwerp had. Van belang was ook, 
dat beide partijen Belg waren en Belgisch recht derhalve het recht was dat 
zij wederzijds moesten kennen (Kh. Antwerpen, 23 juni 1969, Rechtspr. 
Antw. 1969, 483). 

5° - Amerikaans recht was van toepassing op een arbeidsovereenkomst, 
omdat het contract in het V .S. tussen Amerikanen was tot stand gekomen, 
de betalingen in dollars in Amerika moesten gebeuren en omdat de werkne
mer geweigerd had wijzigingen in de arbeidsovereenkomst te aanvaarden 
terwijl deze wijzigingen een toepassing waren van Belgische regels (Kh. 
Brussel, 3 maart 1970, B.R.H. 1970, 402, noot Vander Elst, R.). 

6° - Het toepasselij k recht is dit van de plaats waar de overeenkomst wordt 
uitgevoerd (lex loci solutionis) (Kh. Brussel, 9 juni 1972, B.R.H. 1974, 99, 
noot Watte, N,; Kh. Brussel, 3 september 1981, B,R.H. 1982, 630 en Kh. 
Gent, 8 januari 1982, B.R.H. 1982, 417, noot Van Houtte, H.). 

7° - Amerikaans recht werd toegepast op een arbeidsovereenkomst omdat 
de overeenkomst in Amerika was gesloten tussen Amerikanen, omdat de 
overeenkomst gedurende zeventien jaar in Amerika werd uitgevoerd en 
omdat niet bleek dat partijen hebben willen afwijken van dit recht toen de 
werknemer naar Belgie kwam (Kh. Brussel, 7 december 1972, J.T. 1973, 
221). 

8° - Belgisch recht beheerste een koop, omdat de koopprijs in Belgie 
moest worden betaald, de leveringen overeenkomstig de Belgische verorde
ningen moesten geschieden en de Belgische uitvoerbeperkende maatregelen 
moesten worden geduld (Kh. Tongeren, 9 juni 1977, B.R.H. 1978, 181). 

9° - Belgisch recht werd toegepast op een arbeidsovereenkomst, daar deze 
in Belgie was tot standgekomen, beide partijen Belg waren, in de overeen
komst specifiek Belgische rechtsbegrippen werden vermeld, het gezag, 
Ieiding en toezicht vanuit Belgie werd uitgeoefend, het loon in Belgie werd 
uitbetaald in Belgische munt en de Belgische sociale zekerheid van toepas
sing was (Arbrb. Brugge, 16 september 1982, J. T. T. 1983, 402). 

10°- Engels recht werd op een arbeidsovereenkomst toegepast omdat de 
overeenkomst in Engeland werd gesloten tussen Engelse partijen en de 
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werknemer effectiefinEngeland had gewerkt (Arbrb. Brussel, 28 juni 1978, 
J.T. 1979, 217, noot C.V.M.). 

193. SUBJECTIEVE LEER - Uit deze rechtspraak blijkt, dat er in feite geen 
onderscheid wordt gemaakt tussen het zoeken naar de impliciete wil en naar 
de vermoedelijke wil. In beide gevallen zoekt de rechter naar indicien die 
een overwegende band hebben met een bepaald recht. 
Niettegenstaande dit zoeken naar indicien neerkomt op een objectieve 
lokalisering, bevestigen rechtspraak en rechtsleer de subjectieve leer. Het 
Hof van Cassatie wees hieromtrent dat de feitenrechter, om te komen tot 
hetgeen hij noemde een objectieve lokalisering van de overeenkomst volgens 
de opzet van de overeenkomst en de omstandigheden van de zaak, zich in 
werkelijkheid enkel beroept op gegevens die de wil van partijen kunnen 
Iaten blijken en hieruit afleidt welke de bedoeling van partijen is geweest 
(Cass., 27 november 1974, R. W. 1974-75, 1949). De indicien die worden 
weerhouden om te komen tot een objectieve lokalisatie zijn dus dezelfde als 
die om de impliciete en de vermoedelijke wil van partijen te zoeken. 

194. TIJDSTIP- Bij het zoeken naar de vermoedelijke wil van partijen dient 
men zich te plaatsen op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst 
of eventueel op het ogenblik waarop een nieuw element dat van aard is om 
de aanvankelijke keuze te wijzigen, is tussengekomen (Arbrb. Brussel, 28 
juni 1978, J.T. 1979, 217, noot C.V.M.). 

§ 2. Het vereiste van bet internationaal contract 

195. VREEMDE ELEMENTEN - De vraag stelt zich hier of het principe van 
de wilsautonomie enkel geldt wanneer men Staat VOOr internationale over
eenkomsten. 
De rechtsleer houdt unaniem voor, dat de regel van de wilsautonomie enkel 
toepassing krijgt ten aanzien van internationale contracten, d.w.z. contrac
ten die een of meerdere vreemde elementen bevatten (Rigaux, F., o.c., II, 
nr. 1112; Van Houtte, H., noot onder Cass., 4 september 1975, R. W. 
1975-76, 1567). 
In de rechtspraak is deze zienswijze niet zo duidelijk terug te vinden. Slechts 
twee vonnissen hebben het uitdrukkelijk over contracten welk een vreemd 
element bevatten (Rb. Brussel, 7 december 1972, J. T. 1973, 221 en Arbrb. 
Brussel, 28 juni 1978, J.T. 1979, 217, noot C.V.M.). 
In de overige onderzochte vonnissen en arresten wordt het vereiste van een 
internationaal contract niet uitdrukkelijk gesteld. Uit de feitelijke omstan
digheden blijkt evenwel dat telkens een vreemd element aanwezig is: hetzij 
de vreemde nationaliteit van een of aile partijen, hetzij de plaats van 
totstandkoming of van uitvoering van de overeenkomst, hetzij zelfs de munt 
waarin moet worden betaald. 
Er wordt dan ook niet duidelijk vastgelegd wanneer een contract internatio-
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naal is; wanneer een contract voldoende vreemde elementen inhoudt opdat 
de regels van het internationaal privaatrecht van toepassing zouden zijn. 
Het Hof van Cassatie aanvaardde dat de regel van de wilsautonomie van 
toepassing is op een overeenkomst met als enig vreemd element de vreemde 
munt waarin moest worden betaald (Cass., 4 september 1975, R. W. 1975-
76, 1561, noot Van Houtte, H.). 

§ 3. Het toepassingsgebied van de contractwet 

196. PRECONTRACTUELE FAZE - De door partijen gekozen wet beheerst 
niet enkel de voorwaarden en de gevolgen van de overeenkomst, maar ook 
de totstandkoming en het bestaan zelf ervan. Het Hof van Cassatie verbrak 
een arrest van het Hof van Beroep te Gent, dat de voorafgaande vraag naar 
het bestaan van de overeenkomst had beantwoord aan de hand van de lex 
fori (Cass., 21 februari 1975, R.C.J.B. 1976, 5, noot Van Heeke, G. en Rb. 
Brussel, 5 januari 1971, De Verz. 1972, 527, noot J.E.). 

197. MATERIEEL OF PROCEDUREEL- Ten aanzien van de gevolgen van de 
overeenkomst moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de 
gevolgen of aspecten die de grond van de zaak raken en de procedureregels. 
De lex contractus zal enkel op de eerste van toepassing zijn. Zo werd 
gewezen dat de verjaring voorzien in art. 270 van de Zeewet de grond van 
de rechtsverhouding raakt en derhalve is onderworpen aan het recht dat 
partijen hebben gekozen (Brussel, 21 oktober 1966, Rechtspr. Antw. 1967, 
28 en Kh. Antwerpen, 23 juni 1969, Rechtspr. Antw. 1969, 483). 

Er werd ook gewezen dat bij een ,huurovereenkomst met koopoptie", door 
de rechtbank gekwalificeerd als een verkoop met eigendomsvoorbehoud, 
het revindicatierecht van de verhuurder naar aanleiding van het faillisse
ment van de huurder, de uitvoering is van een clausule van eigendomsvoor
behoud en derhalve beheerst wordt door de lex rei sitae, en niet door de 
lex contractus (Kh. Gent, 8 januari 1982, B.R.H. 1982, 417, noot Van 
Houtte, H.). 
Wanneer de overeenkomst verwijst naar Engels recht dat de verjaringsregels 
aanziet als procedureregels, moet de Belgische rechtbank de verjaringster
mijn naar Belgisch recht bepalen (Kh. Brussel, 15 februari 1983, T.B.H. 
1984, 61). 

198. SCHIJNMANDAAT- De lex contractus is evenwel niet van toepassing 
op de figuur van het schijnm.andaat, omdat deze rechtsfiguur vreemd is aan 
het contractenrecht. Het schijnmandaat zal worden beheerst door de wet 
van de plaats waar de schijngedraging zich heeft voorgedaan, en wanneer 
het niet mogelijk is die plaats te lokaliseren, door de lex fori (Arbit. besl. 
Antwerpen, 16 november 1983, Rechtspr. Antw. 1983, 146). 

199. DELEGATIE- Het recht van toepassing op een tussen partijen gesloten 
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basisovereenkomst, is na delegatie zonder schuldvernieuwing ook van toe
passing op de relatie tussen de gedelegeerde en de derde (Antwerpen, 3 mei 
1982, T.B.H. 1983, 83). 

§ 4. Controle van bet Hof van Cassatie 

200. VERWIJZINGSREGEL EN VERDEDIGING- Het Hof van Cassatie oefent 
geen controle uit op de wijze waarop de feitenrechter de omstandigheden 
van de zaak gaat beoordelen teneinde de toepasselijke wet te vinden (Cass., 
27 november 1974, R. W. 1974-75, 1949 en Cass., 4 september 1975, R. W. 
1975-76, 1561, noot Van Houtte, H.). 

Het is de feitenrechter evenwel niet toegelaten, in een geschil waarin geen 
van de partijen opwerpt dat vreemd recht van toepassing is, omwille van 
een of ander aanknopingspunt vreemd recht toe te passen, zonder dat 
partijen hierover vooraf konden besluiten (Cass., 22 oktober 1982, R. W. 
1982-83, 2186). 

§ 5. Uitzonderingen op de regel van de wilsautonomie 

201. IMPERATIEVE WETTEN- De keuze van partijen is verre van absoluut. 
Zij wordt beperkt door allerhande imperatieve wetten en door wetten van 
internationale openbare orde. 

De imperatieve wetten die zich als het ware opdringen en zich zonder meer 
in de plaats stellen van de gekozen wet, vindt men vooral inzake internatio
nale arbeidsovereenkomsten. Het gaat om de zg. , wetten van politie en 
veiligheid" die krachtens artikel3, 1° lid, B.W. van toepassing zijn op allen 
die het Belgisch grondgebied bewonen (inzake arbeidsovereenkomsten zie 
de desbetreffende titel). 

Ook de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beeindiging van de 
concessie van alleenverkoop is een imperatieve wet (zie eveneens de desbe
treffende titel). 

Ook om redenen van internationale openbare orde kan de toepassing van 
een gekozen wet terzijde worden geschoven. Ben vordering in uitvoering van 
een aan Congolees recht onderworpen overeenkomst is naar Congolees 
recht onontvankelijk omdat de vordering is uitgedrukt in Belgische munt. 
Dergelijke Congolese regel is strijdig met de Belgische internationale open
bare orde en heeft dus geen gevolg (Brussel, 15 januari 1965, Pas. 1965, II, 
310 en Brussel, 13 maart 1973, B.R.H. 1973, 403, noot Verwilghen, M.). 
De Congolese bepaling volgens dewelke, ingeval van muntdepreciatie, de 
munt niets verliest van haar bevrijdende waarde, is echter niet in strijd met 
de Belgische internationale openbare orde, omdat ook in ons recht dergelij
ke bepaling bestaat (Cass., 28 januari 1967, Pas. 1967, I, 648 en Brussel, 
5 februari 1965, Pas. 1965, II, 314). De eenjarige verjaringstermijn voorzien 
in artikel 270 van de Zeewet is een wijze van bevrijding en is niet van 
openbare orde (Brussel, 21 oktober 1966, Rechtspr. Antw. 1967, 25). 
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§ 6. Het verdragsrecht 

202. KOOP-VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN- Een aantal internatio
nale verdragen bevatten inzake overeenkomsten internationaal privaatrech
telijke regels. 

Vooreerst is er het Haags Verdrag van .15 juni 1955 inzake de op de 
internationale koop van lichamelijke roerende goederen toepasselijke wet 
(W. 21 september 1962, B.S. 29 september 1964). Dit verdrag is van 
toepassing op de internationale koop van roerende lichamelijke zaken. Het 
bevat een verwijzingsregel: de koop wordt beheerst door de interne wet van 
hetland dat partijen hebben aangewezen. De keuze kan uitdrukkelijk zijn 
of onbetwijfelbaar voortvloeien uit de bepalingen van het contract. Bij 
gebreke aan keuze wordt de koop beheerst door de wet van het land waar 
de verkoper zijn gewoon verblijf heeft op het ogenblik dat hij de bestelling 
ontvangt (art. 2 en 3). Het verdrag is niet van toepassing op een geschil 
m.b.t. een concessie van alleenverkoop (Brussel, 10 februari 1977, J.T. 
1977, 343). 

De Haagse Verdragen van 1 juli 1964 houdende een Eenvormige wet inzake 
de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende 
lichamelijke roerende zaken en houdende een Eenvormige wet inzake de 
internationale koop van lichamelijke roerende zaken (W. 15 juli 1970, B.S. 
14 januari 1971) bevatten daarentegen geen verwijzingsregels. Ze regelen op 
een eenvormige wijze de overeenkomsten die onder het toepassingsgebied 
van de verdragen vallen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

203. EUROPEES I.P.R.- Het Europees Verdrag van 19 juni 1980 inzake het 
recht van toepassing op verbintenissen uit overeenkomst, bevat een. aantal 
verwijzingsregels i.v.m. verbintenissen in het algemeen. Het werd reeds 
door een aantallanden ondertekend, maar is nog niet in werking. Het is 
toch nuttig nu reeds de aandacht te vestigen op de evolutie die de internatio
naal privaatrechtelijke regels m.b.t. de verbintenissen in de toekomst zullen 
ondergaan. Het principe van de wilsautonomie blijft bestaan. De overeen
komst wordt immers beheerst door het recht dat partijen hebben gekozen. 
Deze keuze moet uitdrukkelijk zijn of ondubbelzinnig blijken uit de bepa
lingen van de overeenkomst ofuit de omstandigheden van de zaak. Partijen 
kunnen het toepasselijke recht aanwijzen voor de overeenkomst in haar 
geheel of enkel voor een onderdeel ervan (art. 3). Wanneer partijen geen 
keuze hebben gedaan, dient niet Ianger te worden gezocht naar de wil van 
partijen. De overeenkomst wordt dan beheerst door het recht van het land 
waarmee zij het nauwst is verbonden. In het verdrag worden een aantal 
objectieve aanknopingspunten geformuleerd waarvan, tot bewijs van het 
tegendeel vermoed wordt dat ze de wet met de nauwste binding aanwijzen 
(art. 4). 

De keuze van partijen is echter niet onbeperkt. Wanneer partijen een 
bepaald buitenlands recht hebben gekozen, ofschoon aile overige elementen 
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van de zaak op het tijdstip van de keuze met een ander land zijn verbonden, 
zijn de dwingende bepalingen van het recht van dat land van toepassing 
(art. 3, 3°). Br kan oak gevolg worden gegeven aan de dwingende bepalin
gen van het recht van ieder land waarmede de overeenkomst daadwerkelijk 
verbonden is, ongeacht het recht dat de overeenkomst beheerst (art. 7). 

Het verdrag bevat verder verwijzingsregels m. b. t. verbruikerscontracten 
(art. 5) en de arbeidsovereenkomsten (art. 6). 

De lex contractus beheerst het bestaan en de geldigheid van de overeen
komst. Nochtans kan een partij, onder bepaalde voorwaarden, voor het 
bewijs dat zij haar toestemming niet heeft gegeven, zich beroepen op het 
recht van het land waar zij haar gewone verblijfplaats heeft (art. 8). 

De lex contractus beheerst verder de uitlegging van de overeenkomst, de 
nakoming ervan, de gevolgen van de gehele of gedeeltelijke tekortkomingen 
in de uitvoering ervan, de wijze waarop verbintenissen teniet gaan, de 
verjaring en het verval van rechten als gevolg van het verstrijken van een 
termijn (art. 10). Het verdrag regelt oak een en ander omtrent de vorm van 
de overeenkomsten (art. 9). 

§ 7. De wet toepasselijk op de vorm 

204. FACULTATIEVE REGEL- Uitspraken m.b.t. de wet die op de vorm van 
de overeenkomsten van toepassing is, zijn eerder zeldzaam. 

Inzake arbeidsovereenkomsten werd gewezen dat art. 14 van de gecoordi
neerde wetten op de arbeidsovereenkomsten, dat de voorwaarden waaraan 
een opzegging moet voldoen, vastlegt, een imperatieve bepaling is. Ben 
opzegging die niet aan die vorm beantwoordt, is derhalve nietig (Arbh. 
Brussel, 20 december 1978, J. T. T. 1980, 112, noot Taquet en Taverne). 

Ben ander vonnis betrof de geldigheid van een in Zwitserland gegeven aval 
en borgstelling. Bij gebreke aan uitdrukkelijke keuze van partijen, moet de 
rechter aanduiden welke wet de vorm van het contract beheerst. Dit is 
gewoonlijk de wet van de plaats waar het contract werd gesloten. Niets belet 
echter dat de rechter de vorm van de overeenkomst laat beheersen door de 
wet die op de grand van de overeenkomst van toepassing is, vooral wanneer 
hierdoor hetgeen partijen werkelijk hebben gewild, uitwerking krijgt. An
ders is het evenwel wanneer de wet van de plaats waar de overeenkomst 
wordt gesloten op imperatieve wijze een bepaalde vorm zou opleggen. Dit 
was het geval met het aval dat niet voldeed aan de Zwitserse vormvoorwaar
den. De geldigheid van de gewone borgstelling daarentegen werd beoordeeld 
naar Belgisch recht, dat op de grand van de overeenkomst van toepassing 
was (Rb. Brussel, 4 november 1976, B.R.H. 1979, 517, noot Van Houtte, 
H.). 
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AFDELING 2 

ENKELE BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN 

§ 1. De koopovereenkomst 

205. HUUROVEREENKOMST MET KOOPOPTIE- De regels en principes i. V .m. 
de overeenkomsten in het algemeen zijn ook van toepassing op de interna
tionale koop. 

Ben in Nederland gesloten doch in Belgie uitgevoerde ,huurovereenkomst 
met koopoptie", waarbij maandelijks een bepaalde huurprijs is voorzien 
en waarbij bij het einde van de huur de verhuurder het goed te koop moet 
aanbieden, werd door de rechter gekwalificeerd als een verkoop met eigen
domsvoorbehoud. De rechter wees dat overeenkomstig het principe van de 
wilsautonomie Belgisch recht moest worden toegepast, omdat de overeen
komst in Belgie werd uitgevoerd (Kh. Gent, 8 januari 1982, B.R.H. 1982, 
417, noot Van Houtte, H.). 

206. VERDRAG VAN 1955 - Inzake internationale koopovereenkomsten 
spelen ook de verdragen een grote rol. Het betreft vooral het reeds eerder 
vermelde Haagse verdrag van 15 juni 1955 en de Eenvormige wetten van 
1 juli 1964. 

Het verdrag van 1955 is van toepassing op de internationale koop van 
roerende lichamelijke zaken. Het begrip , ,internationale koop'' wordt enkel 
op negatieve wijze omschreven: een verklaring van partijen nopens de 
toepasselijkheid van een wet of de bevoegdheid van de rechter, is niet 
voldoende om de koop het karakter van een internationale koop te geven 
(art. 1). Overeenkomstig art. 2 van het verdrag wordt de koop beheerst 
door de door partijen aangewezen wet. Deze aanwijzing moet gebeuren bij 
uitdrukkelijk beding of duidelijk voortvloeien uit de overeenkomst. De 
Vrederechter te Zaventem oordeelde dat dit laatste het geval was in de 
volgende omstandigheden: een door een Belgische handelaar aan een Duitse 
handelaar gedane mondelinge bestelling werd door de Duitse handelaar 
schriftelijk bevestigd met kennisgeving van zijn verkoopsvoorwaarden; 
indien de Belgische handelaar hiertegen niet protesteert, noch tegen de hem 
later toegestuurde fakturen, ook indien deze beide documenten in het Duits 
zijn opgesteld, dan blijkt hieruit de keuze van partijen (Vred. Zaventem, 
21 mei 1982, R. W. 1982-83, 622, noot Erauw, J.). 

Krachtens art. 3, 1° van hetzelfde verdrag wordt, bij gebrek aan anderslui
dende keuze, de koop beheerst door de wet van de plaats waar de verkoper 
zijn gewoon verblijf heeft op het ogenblik van de ontvangst van de bestelling 
(Kh. Luik, 29 oktober 1975, B.R.H. 1976, 646), of door de interne wet van 
het land waar het kantoor van de verkoper is gelegen, indien de bestelling 
door het kantoor van de verkoper wordt ontvangen. 

207. EENVORMIGE KOOPWETTEN 1964- Overeenkomstig artikel3 van de 
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Eenvormige wet van 1 juli 1964 kunnen partijen uitdrukkelijk of stilzwij
gend de toepassing van de Eenvormige wet uitsluiten. Als partijen hun 
internationale koop door Engels recht doen beheersen, heeft de wet van hun 
keuze voorrang (Kh. Tongeren, 18 maart 1976, B.R.H. 1976, 501; Kh. 
Tongeren, 9 juni 1977, B.R.H. 1978, 181 en Arbit. besl. Brussel, 4 december 
1979, Bur. Vervoer. 1980, 46). Wanneer omtrent een internationale koop 
de algemene voorwaarden niets bepalen met betrekking tot een levering die 
het bestelde overtreft, noch omtrent een levering die is gebeurd na het 
verstrijken van de voorziene leveringsperiode en de koop valt onder het 
toepassingsgebied van de Eenvormige wet, moet deze wet worden toegepast 
(Kh. Brussel, 10 april 1981, B.R.H. 1982, 198). Wanneer beide partijen 
internationale fruithandelaars zijn met vestiging in een E.E.G.-lidstaat, 
beantwoordt de Codex van gebruik voor fruit en groenten (E.E.G.) aan de 
definitie van handelsgebruiken zoals voorzien in artikel 9,2 van de Eenvor
mige wet (Kh. Brussel, 1 juni 1981, B.R.H. 1982, 262, noot Watte, N.). 
Overeenkomstig artikel 83 heeft de verkoper, ingeval van laattijdige beta
ling van de koopsom, recht op verwijlinteresten aan een rentevoet gelijk aan 
de officiele rentevoet van het land waar hij zijn zetel heeft, verhoogd met 
1 OJo (Kh. Luik, 28 oktober 1982, Jur. Liege 1982-83, 453). 

Wanneer blijkt dat een van de partijen zijn verplichtingen niet zal kunnen 
nakomen (de koper beschikte niet langer over enig aktief), kan de andere 
partij _ o_v.ereenkol1.1s.tig ~tikel7 6_<ie overeeg~om~t ont bondenyer Jcla~ell (K11_· _ 
Turnhout, 8 september 1981, R. W. 1983-84, 598). 

§ 2. De arbeidsovereenkomst 

208. WILSAUTONOMIE PRINCIPE - Ook inzake arbeidsovereenkomsten 
aanvaardt de rechtspraak zo goed als unaniem het principe van de wilsauto
nomie. De wet waarnaar partijen hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend 
hebben verwezen, zal van toepassing zijn (Cass., 5 november 1979, R. W. 
79-80, 2499, noot Erauw, J .; Arbh. Brussel, 5 mei 1982, J. T. T. 1984, 274; 
Arbh. Brussel, 19 mei 1982, J. T. T. 1983, 178; Arbh. Brussel, 26 januari 
1983, J. T. T. 1983, 180; Kh. Brussel, 3 maart 1970, B.R.H. 1970, 403; Kh. 
Brussel, 9 juni 1972, B.R.H. 1974, 99, noot Watte, N.; Rb. Brussel, 7 
december 1972, J. T. 1973, 221; Arbrb. Brussel, 16 februari 1976, J. T. T. 
1976, 151; Arbrb. Brussel, 10 juni 1976, J. T. T. 1977, 32; Arbrb. Brussel, 
30 november 1976, T.S.R. 1977, 127; Arbrb. Brussel, 28 maart 1977, J. T. T. 
1978, 337, noot De Vuyst, M.; Arbrb. Brussel, 28 juni 1978, J. T. 1979, 217, 
noot C.V.M.; Arbrb. Brussel, 20 december 1978, J. T. T. 1980, 112, noot 
Taquet en Wantiez; Arbrb. Brussel, 2 maart 1980, J. T. T. 1980, 230; Arbrb. 
Hoei, 7 november 1980, Rev. Gen. dr. 1981, 275, noot Born; Arbrb. 
Brussel, 2 februari 1981, J. T. T. 1982, 245; Arbrb. Brugge, 16 september 
1982, J. T. T. 1983, 402). 

In de praktijk komt het echter zelden voor dat partijen uitdrukkelijk een 
bepaalde wet toepasselijk verklaren. In een zaak echter die voor het Ar-
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beidshof te Brussel werd aanhangig gemaakt, hadden partijen uitdrukkelijk 
verwezen naar het recht van de staat New Jersey (Arbh. Brussel, 20 
december 1978, J. T. T. 1980, 12, noot Taquet en Wantiez). 
In een aantal gevallen wordt dan weer, zonder melding van een mogelijkheid 
tot wetskeuze, de arbeidsovereenkomst vastgeknoopt aan een bepaalde wet. 
Zo werd gewezen dat de wet van de plaats waar de arbeidsovereenkomst 
moet worden uitgevoerd en ook werd uitgevoerd, van toepassing is (Brussel, 
17 maart 1972, J. T. 1972, 407 en Werkrechtersraad Luik, 14 september 
1964, J. T. 1965, 179, noot Taquet, M.). HetArbeidshofte Brussel wees dat 
de arbeidsovereenkomst wordt beheerst door de wet van de plaats waar het 
bedrijf is gevestigd, omdat deze plaats veel stabieler is dan de plaats van 
uitvoering van de overeenkomst. Hoe hager de functies in het bedrijf zijn, 
hoe belangrijker de vestigingsplaats van het bedrijf wordt als aanknopings
factor (Arbh. Brussel, 8 februari 1983, R. W. 1983-84, 2619, noot Erauw, 
J.). 

209. CONTRACTWET CONSTRUEREN- Wanneer partijen geen uitdrukkelij
ke keuze hebben gedaan, moet de rechter zoeken naar hun impliciete wil 
of zelfs naar de vermoedelijke wil van de partijen. Sedert het arrest van het 
Hofvan Cassatie van 27 november 1974 (R. W. 1974-75, 1951) mag worden 
aangenomen dat de vermoedelijke wilskeuze in de praktijk neerkomt op 
objectieve lokalisatie, d.w.z. dat de rechter de overeenkomst mag lokalise
ren aan de hand van objectieve criteria, dat de rechter gaat zoeken naar de 
rechtsorde waarmee de arbeidsovereenkomst de nauwste band vertoont. Hij 
moet geval per geval onderzoeken en zich Iaten leiden door meerdere 
criteria, naar de omstandigheden van de zaak. Noch het Iauter personeel 
statuut van een der partijen, noch de loutere hoedanigheid van vreemdeling 
van de andere partij, zijn doorslaggevend (Arbrb. Brussel, 2 maart 1980, 
J.T.T. 1980, 230). 
Soms verklaren hoven en rechtbanken kortweg de wet van de plaats van 
uitvoering van de overeenkomst toepasselijk (Brussel, 16 december 1971, 
J. T. 1972, 408; Kh. Brussel, 24 februari 1968, B.R.H. 1968, 618, noot 
Vander Elst, R.). 
De plaats van uitvoering van de overeenkomst is echter evenmin aileen 
doorslaggevend. 
Op tal van arbeidsovereenkomsten gesloten tussen partijen van Amerikaan
se nationaliteit, waarbij de werknemer na tewerkstelling in diverse Ianden 
uiteindelijk in Belgie wordt tewerkgesteld, is Amerikaans recht van toepas
sing. Hoven en rechtbanken beroepen zich hiertoe op tal van aanknopings
punten: de nationaliteit van partijen, de plaats van het sluiten van de 
overeenkomst, de plaats waar het loon wordt uitbetaald, de munt waarin 
het loon wordt betaald, de plaats van waaruit de werkgever gezag, Ieiding 
en toezicht op de werknemer uitoefent, het feit dat de werknemer onderwor
pen bleef aan bepaalde Amerikaanse regels inzake sociale zekerheid, de 
lange tewerkstelling in de Verenigde Staten, de tijdelijke aard van de 

1461 



tewerkstelling in Belgie (Arbh. Brussel, 4 juli 1973, J. T. 1973, 553, noot 
C.V.M.; Arbh. Brussel, 19mei 1982, J. T. T. 1983, 178; Kh. Brussel, 3 maart 
1970, J. T. 1971, 76, noot Vander Elst, R.; Rb. Brussel, 7 december 1972, 
J.T. 1973, 221; Arbrb. Brussel, 16 februari 1976, J.T.T. 1976, 151; Arbrb. 
Brussel, 28 maart 1977, J.T.T. 1978, 337, noot De Vuyst, M. en Arbrb. 
Brussel, 28 juni 1978, J. T. 1979, 217, noot C.V.M.). 
In andere gevallen, waarin het eveneens ging om een tijdelijke tewerkstelling 
in Belgie van een vreemde werknemer, was tach Belgisch recht van toepas
sing. Aanknopingspunten waren, bet feit dat de werknemer te Brussel een 
permanent bureau had, dat de werknemer in Belgie werd betaald, dat hij 
onderworpen was aan de Belgische sociale zekerheid en in Belgie belastingen 
betaalde, en dat de werkgever vanuit Belgie gezag, Ieiding en toezicht 
uitoefende (Brussel, 17 maart 1972, J. T. 1972, 407; Arbh. Brussel, 11 april 
1978, J. T. T. 1978, 234, noot Fagnart; Arbrb. Brussel, 10 september 1971, 
J.T.T. 1972, 91; Arbrb. Brussel, 10 juni 1976, J.T.T. 1977, 32). 
Op een arbeidsovereenkomst waarbij een Amerikaanse werknemer in dienst 
van een Amerikaanse werkgever tijdelijk in de vreemde was tewerkgesteld, 
werd Belgisch recht toegepast omdat dit het recht was van het land waar 
de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht (Arbh. Brussel, 10 november 
1981, R. W. 83-84, 2616). 
Wanneer bet echter gaat om een Belgische werkgever en werknemer en de 
arbeidsovereenkomst in Belgie werd gesloten, maar in bet buitenland uitge
voerd, zal veelal Belgisch recht van toepassing zijn van zodra enige verdere 
band met Belgie aanwezig is. Zo was Belgisch recht van toepassing omdat 
de arbeidsovereenkomst voorzag dat ook taken in Belgie konden worden 
opgelegd (Cass., 27 maart 1978, R.C.J.B. 1970, 78). Belgisch recht was 
eveneens van toepassing op een arbeidsovereenkomst in Belgie gesloten 
tussen Belgen, maar die in het buitenland moest worden uitgevoerd. De 
rechter vond bijkomende aanknopingspunten in het feit dat bet loon in 
Belgie wordt uitbetaald, de werknemer was aangesloten bij de Overzeese 
Maatschappelijke zekerheid, en het patronaal toezicht vanuit Belgie wordt 
uitgeoefend (Arbh. Brussel, 5 mei 1982, J. T. T. 1984, 274; Arbrb. Brugge, 
16 september 1982, J. T. T. 1983, 402). 

210. IMPERATIEVE INGREPEN - De toepassing van een aldus gekozen 
vreemde wet zal echter in veel gevallen worden beperkt. De materie van de 
arbeidsovereenkomsten is immers een materie die in grate mate wordt 
beheerst door dwingende, imperatieve bepalingen. Het betreft de zg. ,wet
ten van politie en veiligheid" die overeenkomstig art. 3, 1° B. W. van 
toepassing zijn op allen die zich op het grondgebied bevinden. 
De wetten die de bescherming van de werknemers organiseren zijn wetten 
van politie en veiligheid. Het betreft: de wetgeving op bet bediendencontract 
(Kh. Brussel 3 maart 1970, B.R.H. 1970, 403, noot Vander Elst, R.; dit 
vonnis vestigt er evenwel de nadruk op dat een onderscheid moet worden 
gemaakt tussen de gebiedende en verbiedende bepalingen van de wet en deze 
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die dit karakter niet hebben. Zo is de regel volgens dewelke een eenzijdige 
wijziging van de arbeidsvoorwaarden door de werkgever een verbreking van 
de overeenkomst inhoudt, geen gebiedende bepaling, vermits de werknemer 
er kan van afwijken), de regels inzake de arbeidsduur en het minimumloon 
(Rb. Brussel, 7 december 1972, J. T. 1973, 221), de regels inzake jeugdarbeid 
en hygiene van de arbeidsplaatsen (Arbrb. Brussel, 10 juni 1976, J. T. T. 
1977, 32), de minimumopzeggingstermijnen in artikel15, 2° van de wet op 
het bediendencontract en in de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereen
komsten (Cass., 25 juni 1975, Pas. 1975, I, 1038; Arbh. Brussel, 25 april 
1978, T.S.R. 1979, 98; Arbh. Brussel, 20 december 1978, J. T. T. 1980, 12; 
Arbrb. Brussel, 16 februari 1976, J.T.T. 1976, 151; Arbrb. Brussel, 28 
maart 1977, J. T. T. 1978, 33; Arbrb. Brussel, 28 juni 1978, J. T. T. 1979, 217; 
Arbh. Brussel, 19 mei 1982, J. T. T. 1983, 178; anders: Arbh. Brussel 30 
november 1976, T.S.R. 1977, 127 en Arbrb. BrussellO juni 1976, J.T.T. 
1977, 32 volgens dewelke de Belgische regels inzake opzeg in haar geheel 
een wet van politie en veiligheid zijn, en niet enkel de minimumtermijnen), 
de bepalingen inzake tewerkstelling van vreemde werkmimers, de uitvoering 
van de bouwwerken, de C.A.O. 's, en de fondsen voor bestaanszekerheid 
(Arbh. Bergen, 29juni 1977, J. T. T. 1978, 87; Brussel, 26 oktober 1977, J. T. 
1978, 87), de wetgeving betreffende de uitwinningsvergoeding en de jaarlijk
se vakantie (Arbh. Brussel, 11 maart 1983, J. T. T. 1983, 78) en tenslotte de 
wet van 30 juli 1963 betreffende het statuut van de handelsvertegenwoordi
ger (Arbrb. Verviers, 28 september 1977, J.T.T. 1978, 42). 

De rechtspraak gaat ervan uit, dat de toepassing van de gekozen wet wordt 
beperkt door de concurrente toepassing van die wetten en reglementen die, 
het grondgebied van de staat waar het werk hoofdzakelijk wordt uitge
voerd, op imperatieve wijze het statuut van de werknemer regelen (Kh. 
Brussel, 3 maart 1970, B.R.H. 1970, 403; Rb. Brussel, 7 december 1972, 
J.T. 1973, 221; Arbrb. Brussel, lOjuni 1976, J.T.T. 1977, 32; Arbrb. Hoei, 
7 november 1980, Rev. Gen. Dr. 1981, 275 dater echter onmiddellijk aan 
toevoegt dat de vreemde wetten van politie en veiligheid niet in strijd mogen 
zijn met de Belgische wetten van politie en veiligheid). 

211. EENZIJDIGHEID - In de praktijk gaat het bijna uitsluitend om de 
toepassing van Belgische wetten van politie en veiligheid op arbeidsovereen
komsten die geheel of gedeeltelijk in Belgie worden uitgevoerd (Arbr. 
Brussel, 30 november 1976, T.S.R. 1977, 127; Arbrb. Brussel, 16 februari 
1976, J. T. T. 1976, 151; Arbrb. Brussel, 28juni 1978, J. T. 1979, 217; Arbrb. 
Brussel, 2 februari 1981, J. T. T. 1982, 245; Arbh. Brussel, 19 mei 1982, 
J. T. T. 1983, 178). Slechts zelden is er sprake van toepassing van vreemde 
wetten van politie en veiligheid op een arbeidsovereenkomst die in de 
desbetreffende vreemde staat wordt uitgevoerd. Daarentegen blijkt veeleer, 
dat niettegenstaande een overeenkomst in het buitenland wordt uitgevoerd, 
toch de Belgische wetten van politie en veiligheid van toepassing zijn (Cass., 
27 maart 1968, J.T. 1968, 310; Cass., 22 juni 1977, R. W. 1978-79, 2655; 
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Cass. 5 november 1979, R. W. 1979-80, 2499; Arbh. Brussel, 7 oktober 
1981, J. T. 1983, 179). Bij vonnis van de arbeidsrechtbank te Brussel, d.d. 
2 februari 1981, (J. T. T. 1982, 245), wordt gesteld, dat de Belgische wetten 
van politie en veiligheid niet van toepassing zijn op een arbeidsovereen
komst gesloten tussen Engelse partijen, wanneer de tewerkstelling in Belgie 
slechts tijdelijk is. Het arbeidshof te Brussel (26 januari 1983, J. T. T. 1983, 
180) wees dat de wetten van politie en veiligheid van toepassing zijn voor 
zover partijen hun woonplaats hebben binnen het grondgebied. Het betrof 
een arbeidsovereenkomst tussen een Belgische werknemer en een Za'irese 
werkgever m.b.t. tewerkstelling in Za'ire en waarbij de werknemer na de 
verbreking van de arbeidsovereenkomst, een opzeggingsvergoeding naar 
Belgische normen vorderde. 

§ 3. De concessie van alleenverkoop 

212. WET VAN TOEP ASSING OP DE INHOUD - Oak Op de concessie van 
alleenverkoop is in beginsel de door partijen gekozen wet van toepassing 
(Brussel, 9 december 1968, R.C.J.B. 1971,76 enKh. Brugge, 29 april1980, 
R. W. 82-83, 1742, noot De Foer, L.). 

Art. 4, 2° van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beeindiging 
van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop mag 
even wei niet uit het oog worden verloren. Ingeval een geschil over een 
eenzijdige beeindiging voor een Belgische rechtbank wordt gebracht, zal de 
rechter uitsluitend de Belgische wet toepassen. Deze bepaling is van dwin
gende aard. Er kan niet van worden afgeweken bij overeenkomst gesloten 
voor het einde van het contract waarin de concessie is verleend (Cass., 9 
juni 1977, Arr. Cass. 1977, 1041). Het feit dat in een verkoopconcessieover
eenkomst de plaats van uitvoering van de overeenkomst in de vreemde 
wordt gelegd, enkel en aileen om een vreemd element bij de overeenkomst 
te veinzen en derhalve om de toepassing van de Belgische dwingende wetten 
uit te sluiten, maakt wetsontduiking uit. Het beding is dan oak nietig (Cass., 
28 juni 1979, Pas. 1979, I, 1260), 

In een concessieovereenkomst waren partijen overeen gekomen de overeen
komst te onderwerpen aan het recht van de staat New York. Ben clausule 
voorzag dat de concessiegever de concessie kon overdragen. De rechtbank 
wees, dat, gelet op artikel4 van de wet van 27 juli 1961, dit beding niet naar 
Amerikaans recht kon worden ge'interpreteerd indien deze interpretatie voor 
de concessiehouder nadeliger zou zijn dan de interpretatie naar Belgisch 
recht (Kh. Brussel, 10 september 1979, B.R.H. 1980, 601). In een noot onder 
dit vonnis wijst Van Houtte er op dat een onderscheid moet worden gemaakt 
tussen de wetten ,d'application immediates" en de lex contractus die de 
toestemming, de oorzaak, de interpretatie, de uitvoering en dies meer 
beheerst. 

In een andere concessieovereenkomst kwam volgend beding voor: ,Indien 
enig beding van de overeenkomst volgens de wetgeving van het land waar 
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de overeenkomst moet worden uitgevoerd (in casu Marokko), niet recbtsgel
dig zou zijn, dan zal dit beding geacbt worden geen uitwerking te bebben, 
terwijl de rest van de overeenkomst volledig van kracbt zal blijven''. De 
recbtbank leidde bieruit af, dat partijen de overeenkomst bebben willen 
onderwerpen aan bet Marokkaanse recbt en wees dat een vordering, die 
uitsluitend de toepassing van de wet van 27 juli 1961 nastreeft, ongegrond 
is (Kb. Brugge, 29 april 1980, R. W. 1982-83, 1742, noot De Foer, L.). 

213. BEVOEGDHEID INZAKE CONCESSIES: EEG-EXECUTIEVERDRAG -

Kracbtens art. 4, 1° van de wet van 27 juli 1961 kan de benadeelde 
concessiebouder, bij eenzijdige beeindiging van een verkoopconcessie met 
uitwerking op gebeel of een deel van bet Belgiscb grondgebied, in elk geval 
de concessiegever in Belgie dagvaarden. 
Sedert de inwerkingtreding van bet Europese Executieverdrag van 27 sep
tember 1968 (,EEG-Executieverdrag") beeft art. 4 van boger genoemde 
wet veel aan waarde veri oren. Het verdrag geeft immers voorrang op de wet. 
Het bevoegdbeidsprobleem stelt zicb vooral ten aanzien van deze concessie
overeenkomsten die gebeel of gedeeltelijk in Belgie worden uitgevoerd. 
Overeenkomstig artikel2, EEG-Executieverdrag moet de benadeelde con
cessiebouder de concessiegever, die zijn woonplaats beeft binnen de Europe
se Gemeenscbap, dagvaarden voor bet gerecbt van de staat waar deze zijn 
woonplaats beeft. Tot dusver werden evenwel geen uitspraken teruggevon
den die toepassing maken van deze bevoegdbeidsgrond. 

214. GEKOZEN RECHTER - Kracbtens art. 17 EEG-Executieverdrag kun
nen partijen evenwel de recbter aanwijzen die uitsluitend bevoegd zal zijn 
om kennis te nemen van de vordering. Dergelijk bevoegdbeidsbeding moet 
aan een aantal voorwaarden voldoen: de overeenkomst omtrent de bevoeg
de recbter moet scbriftelijke zijn, ofwel mondeling, maar door een gescbrift 
bevestigd. Het beding gescbreven op de fakturen van de concedante voldoet 
niet aan deze voorwaarden (Brussel, 10 februari 1977, J.T. 1977, 843). 
Indien de recbtbank vaststelt dat bet bevoegdbeidsbeding beantwoordt aan 
de voorwaarden van art. 17, dan is enkel en aileen de aangewezen recbter 
bevoegd, met uitsluiting van iedere andere (Kb. Brussel, 15 januari 1976, 
J. T. 1976, 210 en Arrondrb. Luik, 6 mei 1976, B.R.H. 1977, 125: wanneer 
partijen zijn overeengekomen dat de recbtbank van bet arrondissement 
Kebl-Baden bevoegd is, dan is de Belgiscbe recbter onbevoegd). 

215. PLAATS VAN UITVOEREN VAN VERBINTENIS- Tenslotte is OOk art. 5, 
1° EEG-Executieverdrag van belang. De in dit artikel vastgelegde bevoegd
beidsregel is ten aanzien van art. 2 een alternatieve regel: de verweerder met 
woonplaats op bet grondgebied van een lidstaat kan ten aanzien van 
verbintenissen uit overeenkomst, worden opgeroepen voor bet gerecbt van 
de plaats waar de verbintenis is uitgevoerd of moet uitgevoerd worden. 
Volgens een vaste recbtspraak van bet Europees Hofvan Justitie te Luxem-
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burg betekent de term ,verbintenis" in art. 5, 1° de verbintenis die het 
voorwerp uitmaakt van de vordering. Bij een vordering wegens een eenzijdi
ge beeindiging van een concessie van alleenverkoop moet de verbintenis 
worden omschreven overeenkomstig de wet van 27 juli 1961. Dit betekent, 
dat ingeval van een vordering op basis van art. 2 van de wet, dat aan de 
concessiegever de verplichting oplegt een redelijke opzeggingstermijn te 
geven of een billijke vergoeding te betalen bij opzegging van de overeen
komst, het er voor de toepassing van art. 5, 1° EEG-Executieverdrag op aan 
komt te weten welke verbintenis moet worden in overweging genomen 
teneinde de plaats van uitvoering te kennen. Gaat het om de verbintenis om 
een opzegging te geven of om de verbintenis een schadevergoeding te 
betalen? De verbintenis tot het betalen van een billijke schadevergoeding 
is geen autonome verbintenis, maar ontstaat slechts wanneer de concessiege
ver g~en redelijke opzegging heeft gegeven. Voor de toepassing van art. 5, 
1° EEG-Executieverdrag moet dan oak de verplichting tot het geven van 
een opzegging in aanmerking worden genomen (Cass., 28 juni 1979, Pas. 
1979, I, 1260; Bergen, 3 mei 1977, B.R.H. 1977, 398 en Brussel, 25 juni 
1982, B.R.H. 1983, 67). 

216. TWEEVORDERINGEN EN HUN SAMENHANG - De verplichting tot het 
betalen van een bijkomende schadevergoeding zoals bepaald in art. 3 van 
de wet is wel een autonome verbintenis, verschuldigd op grand van verrij
king zonder oorzaak, zelfs als er een redelijke opzegging werd gegeven 
(Bergen, 3 mei 1977, B.R.H. 1977, 398 en Brussel, 25 juni 1982, B.R.H. 
1983, 67). Tach meenden die rechters in het kader van het EEG-Executiever
drag geen op zichzelfstaand onderzoek te moeten doen nopens hun be
voegdheid om van een vordering op grand van art. 3 kennis te nemen. 
W anneer die werd ingesteld samen met een vordering op grand van art. 2 
namen de rechters aan, dat die bevoegdheid omwille van de connexiteit 
voortvloeide uit hun bevoegdheid om van de vordering op grand van art. 2 
kennis te nemen. Het Hof van Beroep te Bergen beriep zich daarvoor op 
het art. 22, lid 2, EEG-Executieverdrag. Dat was, - zoals de Brusselse 
rechters beaamden -, ten onrechte, omdat dat art. 22 aileen betrekking 
heeft op de hypothese, dat samenhangende vorderingen voor rechters uit 
verschillende lidstaten werden gebracht, en omdat het daarenboven voor 
samenvoeging nag bijkomende voorwaarden stelt. 

Het Hof van Beroep te Brusselliet zich daarom niet inspireren door de tekst, 
maar wei door de geest van het verdrag en van de communautaire recht
spraak. In het EEG-Verdrag is de samenhang van vordering geen bevoegd
heidsgrond. 

§ 4. Verzekeringscontract 

217. TOEPASSELIJKE WET- DIVERSE ASPECTEN- De verzekeringscon
tracten zijn in beginsel eveneens onderworpen aan de regel van de wilsauto-
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nomie (Luik, 21 februari 1978, Jur. Liege 1978, 161; Rb. Brussel, 5 januari 
1977, De Verz. 1972, 527, noot en Arbit. besl. Antwerpen, 12 mei 1966, 
Rechtspr. Antw. 1966, 424). Indien geen keuze is gedaan, moet de rechter 
de vermoedelijke wil van de contractanten nagaan. 

Typepolissen (in casu de Nederlandse cascopolis) putten hun waarde niet 
uit de wetgeving van het land van hun ontstaan. Typepolissen worden niet 
verkozen met het inzicht de desbetreffende nationale wetgeving toe te 
passen. Ook het feit dat in dergelijke typepolissen wordt verwezen naar een 
artikel uit de plaatselijke wetgeving, betekent niet automatisch dat partijen 
voor dat recht hebben gekozen (Arbit. besl. Antwerpen, 12 mei 1966, 
Rechtspr. Antw. 1966, 424). De wet van de plaats van het sluiten van de 
overeenkomst kan in aanmerking komen als toepasselijke wet (Bergen, 15 
december 1976, R.G.A.R. 1978, nr. 9860 en Rb. Brussel, 5 januari 1971, 
De Verz. 1972, 527). De rechtbank van koophandel te Brussel besliste dat, 
gelet op het feit dat de overeenkomst te Luik was gesloten volgens de ,Grote 
Antwerpse voorwaarden", Belgisch recht van toepassing was (Kh. Brussel, 
9 januari 1978, Rechtspr. Antw. 1977-78, 278). Ofschoon in een verzeke
ringscontract een aantal verwijzingen naar de Belgische wet voorkomen, is 
toch Congolees recht van toepassing, omdat partijen uitdrukkelijk hadden 
verwezen naar de wetten van de Republiek Congo, Rwanda en Burundi (21 
februari 1978, Jur. Liege 1978, 161). 

De lex contractus is evenwel niet van toepassing op de inbreng en de 
wettelijke reserve, wanneer na het overlijden van de verzekeringsnemer door 
de verzekeringsmaatschappij aan de begunstigde bepaalde sommen worden 
uitbetaald. De inbreng en de wettelijke reserve worden beheerst door de wet 
die inzake erfopvolging van toepassing is (Rb. Brussel, 5 januari 1971, De 
Verz. 1972, 527). 

Art. 25,6 van de Modelpolis voor verplichte automobielverzekering kent 
aan de verzekeraar een regresvordering toe ingeval het voertuig bestuurd 
wordt door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden voorzien door 
de Belgische wetten en reglementen. De regresvordering wordt beheerst de 
lex contractus. Niettemin zal een verzekeraar geen regresvordering kunnen 
instellen tegen een bestuurder die op het ogenblik van het ongeval in ltalii! 
aan het Italiaanse verkeersreglement voldeed, wanneer het contract daar
omtrent geen strengere eisen stelt (zie de onrechtmatige daad) (Bergen, 15 
december 1976, R.G.A.R. 1978, nr. 9860; en zie Brussel24 oktober 1977, 
J. T. 1978, 9). 

De lex contractus is van toepassing op de wettelijke subrogatie (Kh. Brussel, 
9 januari 1978, Rechtspr. Antw. 1977-1978, 278: zie eveneens ,de onrecht
matige daad"). 

§ 5. Handelsagentuur 

218. TOEPASSELIJKE WET- Ook inzake handelsagentuur geldt het principe 
van de wilsautonomie. Wanneer partijen uitdrukkelijk Belgisch recht heb-
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ben gekozen, moet de overeenkomst naar Belgisch recht worden beoordeeld 
(Kh. Brussel, 21 januari 1981, B.R.H. 1981, 493, noot). Bij gebrek aan 
uitdrukkelijke keuze moet de rechter aan de hand van de omstandigheden 
van de zaak de wil van partijen zoeken. Zo moet de overeenkomst gelokali
seerd worden in het lans waar de typische, de karakteristieke verbintenis, 
d.w.z. de verbintenis van de handelsagent, moet worden uitgevoerd (Kh. 
Brussel, 12 november 1979, J. T. 1980, 375, noot Watte, N. en Kh. Brussel, 
3 september 1981, B.R.H. 1982, 630). 

HOOFDSTUK IX 

DE ONRECHTMATIGE DAAD 

AFDELING 1 

INTERNATIONALE BEVOEGDHEID 

219. UBIQUITEITSLEER- Recente Belgische rechtspraak inzake de interna
tionale bevoegdheid voor internationale gevallen van schadeberokkening, 
is er niet. 
Met betrekking tot het EEG-bevoegdheidsverdrag van 27 september 1968 
rees de vraag wat precies de ,plaats" is van de onrechtmatige daad; van 
het ,,schadeberokkende feit'', intermen_Yan heLv:erdrag. JnNe_d~dand 
besproeien boeren hun akkers met water uit de Rijn. Er ontstond daardoor 
verzilting, die zij meenden te kunnen terugvoeren tot het feit dat, bij 
Straatsburg, de Franse kalimijnen dagelijks tonnen zout in de Rijn storten. 
De Nederlandse eisers hadden in Rotterdam gedagvaard, zodat de Neder
landse rechters het Europees Hof te Luxemburg om interpretatie verzoch
ten. 
Het Hof besliste dat onder art. 5, 3e lid, moet begrepen worden , ,zowel de 
plaats waar de schade is ingetreden, als de plaats van de veroorzakende 
gebeurtenis (Hof E.G., 30 november 1976- zaak 21/70, Handelskwekerij 
Bier en Stichting Rein water t. Mines de Potace d' Alsace, Jur. H. v. J. 1976, 
174, R. W. 1976-77,2217 en J.T. 1977, 187). Zodoende mag de eiser kiezen 
of hij het geschil brengt voor de rechter van de locus acti of voor die van 
de locus damni. 
Voor het gemeen internationaal bevoegdheidsrecht rees dezelfde vraag nog 
niet. Dezelfde keuzemogelijkheid mag echter worden vermoed, aangezien 
ook in het internrechtelijk territoriaal bevoegdheidsrecht tot de ruimste 
keuze voor de eiser mag besloten worden (Arrondrb. Doornik, 9 april1979, 
J. T. 1979, 560, noot Kohl, A. en zie voor een gedetailleerde behandeling: 
Erauw, J., De onrechtmatige daad in het internationaal privaatrecht, Ant
werpen, Maarten Kluwer's Int. Uitg., 1982, 194 e.v.). 
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AFDELING 2 
DE VERWIJZINGSREGEL 

220. STRAK TERRITORIAAL - In heel de besproken periode heeft het Hof 
van Cassatie de verwijzingsregel/ex loci delicti gehandhaafd. Doordat het 
Hof daarbij moest ingaan tegen herhaalde afwijkingen van de feitenrechters 
en tegen bijzondere, verdragsrechtelijke afwijkingen, door onze wetgevende 
kamers bekrachtigd, kreeg haar volharding de schijn van halsstarrigheid. 
Het was bekend, uit het princiepsarrest van 17 mei 1957 (Pas. 1957, I, 1111) 
dat het Hof de verwijzing naar de plaats van de onrechtmatige daad, met 
art. 3, lid 1, B.W. verbond. Het werddan ook voorspelbaar dat het hoogste 
Hof blind naar de locus delicti zou wijzen, weigerend om met de nationali
teit van de partijen of met ieder mogelijk aanknopingsoverwicht rekening 
te houden. Het zich aanhoudend beroepen op de positieve wettekst - die 
iedere nuancering in de weg zou moeten staan - gebeurt bij de Cassatie
rechter als het ware tegen beter weten in. Nochtans gaat het steunen op 
art. 3 B.W. terug tot een gebrekkig historisch inzicht en duidt het een 
verwarring aan tussen de eigenlijke verwijzingsregel gegroeid in de late 19e 
eeuw, en het concept van de openbare orde als limiet van die regel (zie voor 
die kritiek Erauw, J. o.c., 115). 
De regelmaat aileen reeds, waarmee het Hof werd aangesproken, wijst op 
de spanningen die worden gecreeerd door de te strakke verwijzingsregel: 
Cass., 27 november 1964 (Pas. 1965, I, 309, R. W. 1964-65, 1681, J. T. 1965, 
173 Jur. Anvers 1965, 193, R.C.J.B. 1966, 98, noot Rigaux, F., Rev. Dr. 
Int. Comp. 1965, 239 en Clunet 1967, 116 en 134) betrof een aanvaring in 
de Nederlandse Schelde. Cass., 23 oktober 1969 (Pas. 1970, I, 168, R. W. 
1969-70, 1083, J. T. 1970,28, R.G.A.R. 1970, nr. 8406, R.C.J.B. 1969,345, 
noot Rigaux, F. en Clunet 1971, 881) betrof een auto-ongeval met een Britse 
en een Duitse militair in Belgie. Cass., 19 juni 1972 (R. W. 1972-73, 1955) 
betrof een verkeersongeval door een Belgische milicien veroorzaakt, in 
Duitsland, maar tach niet onder het NAVO-Status-verdrag vallend. Cass., 
10 december 1976 (Pas. 1977, I, 413) betrof een verkeersongeval in Neder
land. Cass., 24 januari 1977, Arr. Cass. 1977, 574, Pas. 1977, I, 553, R. W. 
1976-77,2420, noot Erauw J., J.T. 1977,410, Rev. crit. d.i.p. 1978,675, 
noot Lagarde, P. en Clunet 1979, 184) betrof een verkeersongeval in Belgie 
veroorzaakt door een Duitse jongeman. Cass., 22juni 1977 (R. W. 1978-79, 
2055, noot Erauw, J.) betrof een ongeval aan een Belg overkomen in Zai:re, 
toenhij opwegwas naar zijn werk. Cass., 2 april1981 (J.T. 1981,653, R. W. 
1982-83, 925, noot Erauw, J.) besliste inzake de schadevergoeding verschul
digd wegens een dodelijk auto-ongeluk in Belgie naar aanleiding waarvan 
de Franse verloofde van een Belgische vrouw overleed, en waarbij de vrouw 
haar postuum huwelijk als gel dig werd erkend. Meest recent nog behandelde 
Cass., 30 oktober 1981 (R. W. 1981-82, 2021, R.G.A.R. 1983, nr. 10567, 
noot Erauw, J.) met toepassing van dezelfde wet-van-de-plaats een 
verkeersongeval onder Belgen in het buitenland, waarbij de toepassing van 
de lex loci, volgens alle feitenrechters, niet kon gerechtvaardigd worden. 
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221. KRITISCHE RECHTSLEER - De rechtsleer betreurt zeer de positie 
waarin het hoogste Hof zichzelf heeft geplaatst. De hoofdgedachte om bij 
de localiteit van de onrechtmatige schadeberokkening aan te knopen, stoort 
weinigen ( al was de afkeuring van Schuermans, L. en Lavrijsen-Van Eupen, 
P., in T.P.R. 1974, 649 radikaal, in de zin van hun pleidooi voor een 
verwijzing per individueel geval); maar de vraag, om op redelijke gronden 
uitzonderingen te construeren, wordt algemeen gesteld. 

222. AFWIJKENDE RECHTSPRAAK - In de rechtspraak werd uitdrukkelijk 
afgeweken van de lex loci delicti in het arrest van het Brussels Hof van 
Beroep d.d. 9 mei 1980 (vermeld in Cass., 30 oktober 1981, gecit.). Meerde
re motieven werden daartoe tegelijk aangehaald: het overwicht van de 
aanknopingen met ons land, het bestaan van een ondertussen door de 
wetgever bekrachtigde uitzonderingsregeling voor verkeersongevallen en 
het feit dat in het recht van de lex loci delicti (de Duitse Bondsrepubliek) 
een terugwijzing voorhanden was. De raadsheren verklaarden dat de Belgi
sche verzekeringsmaatschappij poogde zich op een werkelijk te strakke 
verwijzingsregel te beroepen. Tot dantoe vonden aileen de rechtbanken van 
eerste aanleg het nodig om af te wijken: twee maal werd de Belgische wet 
toegepast als wet van de plaats waar de gevolgen zich hoofdzakelijk voorde
den (het betrof telkens dodelijke een-auto-ongevallen in een land waar geen 
morele schadevergoeding toegekend wordt), met aanhaling van de verzach
ting in het Benelux-ontwerp van i.p.r.-wet (Rb. Verviers, l december 1964, 
Pas. 1965, III, 18, J. T. 1965, 314, noot Dalcq, R. en Jur. Liege 1964-65, 
165 en Rb. Dendermonde, 13 juni 1974, De Verz. 1974, 821, T. Vred. 1977, 
157). Rb. Brussel, 30juni 1971 (R. W. 1972-73, 1776enJ.T. 1971, 686)kon, 
in de marge van, maar aanleunend bij het Navo-Status-verdrag, Belgisch 
recht toepassen op de verwonding van een Belgisch meisje in Duitsland, ten 
gevolge van een defect aan een jeep van het Belgisch Ieger. Het betrof ook 
een geval van aansprakelijkheid van de Belgische overheid - die hier op 
een strenge wijze werd afgedwongen. 
Rb. Turnhout, 2 maart 1976 (R. W. 1979-80, 2726, tot de orde geroepen in 
Hof Antwerpen, 21 mei 1979, R. W. 1979-80, 2705, noot De Ceuster, J.) 
en Rb. Antwerpen, 4 november 1976 (R. W. 1976-77, 2088) betroffen beide 
een-auto-ongevallen waarin geheel de zaak en m.n. de schade, uitsluitend 
met Belgie waren verbonden. Voornamelijk de argumentatie van het Ant
werps vonnis, dat tegen een te strakke toepassing van de lex loci delicti was 
gekant, heeft andere rechters aangetrokken. Zo verwees Rb. Brussel, 29 
september 1978, daarnaar, (bekend, langs een vermelding in het nog gelijk
luidende Hof Brussel, 9 mei 1980, gecit.). Voorheen nog was in Kh. 
Antwerpen, 20 juni 1974 (Rechtspr. Antw. 1074, 273) al enige welwillende 
aandacht besteed aan de drang tot versoepeling. De uitwijkmogelijkheid uit 
het begraven ontwerp van Benelux i.p.r.-wet, om op de gevolgen van de 
quasi-delicten de wet van de specifieke localisering daarvan toe te passen, 
werd er vermeld, maar in casu lagen die schadelijke gevolgen, net zo goed 
als de schadeberokkenende aanvaring zelf in de Belgische rechtssfeer. 
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Inzake de begroting van de schade wordt ondertussen ook duidelijk afgewe
ken van de door het Hof van Cassatie getrokken lijn (zie verder, nr. 246). 

223. WILSAUTONOMIE BESTAAT- In de rechtsleer werd al beklemtoond 
dat voor de onrechtmatige daad wilsautonomie op het vlak van de wetskeu
ze toegelaten is (Erauw, J., o.c., 115 e.v.). Het Cassatie-arrest van 30 
oktober 1981, (R. W. 1981-82, 2021), schijnt hetzelfde te willen zeggen: van 
de verwijzingsregel kan worden afgeweken door een afwijkend beding. 

Rigaux formuleerde het zo (in , ,La methode des conflits de lois a la Cour 
de Cassation", R.C.J.B. 1981, 322-323), dat de partijen, wegens het accusa
toir karakter van onze procesvoering, zelf beslissen welke feiten en welk 
geschil ze voor de rechters brengen (binnen de per ken van de openbare orde) 
en dus mogen ze expliciet of impliciet beslissen overeenkomstig welk recht
stelsel zij hun geschil willen Iaten beoordelen. Ook volgens Rigaux kan een 
ander recht dan de wet-van-de-plaats worden gekozen. 

In Cass., 17 november 1983, eerlang in R. W. 1984-85 met noot De Foer, 
L., is nu gesteld, dat een nieuw middel in Cassatie opgeroepen inzake de 
verwijzingsregel in de onrechtmatige daad, niet ontvankelijk is. Dat houdt 
in, dat de verwijzingsregel niet geacht wordt van openbare orde te zijn en 
dat, ten minste nu er niet werd over geconcludeerd (dus in geval van 
eventuele impliciete keuze), de vrijheid van de partijen op dat punt werd 
geillustreerd. 

224. NAUWSTE BINDING- In het arrest Brussel, 9 mei 1978 (J. T. 1979, 143) 
werd de wet toegepast van de plaats waarmee de onrechtmatige daad - het 
verlies van een postzak in luchttransport- de nauwste bindingen had. Het 
betrof hier een subsidiaire oplossing, i. v .m. het probleem van de onbepaald
baarheid van de locus delicti (zie verder, nr. 232). 

AFDELING 3 

VERDRAGSRECHTELIJKE AFWIJKINGEN 

§ 1. Het verdl'ag van Den Haag inzake verkeersongevaUen 

225. LEX LOCI EN LEX VEHICULI - Er wordt heden in zulk een ruime mate 
bij verdrag afgeweken van de lex loci delicti, dat de algemene regel, door 
het Hof van Cassatie uitgevaardigd, wegdeemstert. Inderdaad de belang
rijkste uitspraken betroffen in het veri eden de verkeersongevallen, en in die 
materie werd door de wetgever een uniforme verwijzingsregel ingevoerd: het 
verdrag van Den Haag van 4 mei 1971, inzake de wet van toepassing op 
verkeersongevallen op de weg geldtin Belgie, voor aile ongevallen, waar zij 
ook plaatsvonden, zolang het gaat om feiten vanaf 3 juni 1975, de datum 
van de inwerkingtreding (Cass., 30 oktober 1981, R. W. 1981-82, 2021, 
R.G.A.R. 1983, nr. 10567; Rb. Mechelen, 2 februari 1982, R. W. 1983-84, 
597). Rb. Dendermonde, 13 juni 1974 (De Verz. 1974, 821, noot R.B., T. 
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Vred. 1977, 157) was een anticipatieve toepassing, om van de wet-van-de
plaats af te wijken. 

De in het verdrag gegeven detailregeling is een voorbeeld van nuancering 
van de territoriale aanknoping, ten voordele van de wet van immatriculatie 
of stationering van het voertuig (tegelijk de wet van het verzekeringscon
tract) in combinatie met de woonplaats van de betrokken partijen (zie het 
verdrag: B.S. 7 mei 1975 en elders; zie de commentaren van Ganshof, L.F., 
in J. T. 1974, 257; Pijpe, P ., in Jura Falconis 1979-80, 497 en Perin-Lovens, 
C., in Ann. Fac. Dr. Liege 1980, 373 en zie Erauw, J., De onrechtmatige 
daad, gecit.). 

In Gent, 19 november 1982 (R. W. 1982-83, 1932, noot Erauw, J.) werd een 
correcte toepassing van het verdrag gemaakt, in de beklemtoning dat geen 
verdragswederkerigheid vereist is en in de toepassing van de wet van het 
voertuig t.a.v. een inzittende. 

§ 2. Ret NA VO-Status-verdrag 

226. LEX LOCI EN LEX MAGISTRATUS - Door het NA VO-Status-verdrag 
zijn de krijgsraden van de bezettingslegers in de Duitse Bondsrepubliek 
bevoegd, bij voorrang boven de Duitse rechtsmachten, om te oordelen over 
misdrijven die onder de leden van een krijgsmacht (inclusief het begeleidend 
burgerlijk personeel) werden begaan, binnen de uitvoering van de dienst 
(Luik, 19 december 1966, R. W. 1966-67, 1186 en Rev. dr. pen. crim~ 
1967-68, 574, noot Danse, M. verduidelijkt de ruime interpretatie van het 
begrip ,dienst" en legt nadruk op de voorrang van strafrechtsmacht). 

De Belgische rechtsmachten in Duitsland worden vervolgens, terecht, be
voegd geacht om ook over de burgerlijke vordering uitspraak te doen 
(Cass., 19 juni 1972, R. W. 1972-73, 1755 en Mil. Ger. Brussel, Ned. K., 
29 april 1971, R. W. 1972-73, 1764, advies Subst. Audit.-Gen. Maes, J.). 

In een vroeger verdrag tussen Belgie en Duitsland, over de vreemde strijd
krachten in Duitsland (verdrag van 26 mei 1952, waarvan de laatste versie 
in B.S. 2 februari 1956- zie art. 6 § 6), werd uitdrukkelijk toegelaten dat 
de Belgische rechters daar Belgisch recht zouden toepassen (de lex magistra
tus). In het ondertussen van kracht geworden nieuwe multilaterale verdrag 
van Londen, van 19 juni 1951, bekrachtigd in 1953 (B.S. 15 maart 1953) 
en van kracht sedert 28 augustus 1963, werd nu echter bepaald, dat de staat 
van verblijf de schadevergoeding moet regelen overeenkomstig de wetten 
van de staat van verblijf (art. VIII, punt 5,a). In een Aanvullende Overeen
komst bij het NA VO-Status-verdrag, gesloten in Bonn, op 3 augustus 1959 
(B.S. 22 juni 1963) werd dat laatste nog eens duidelijk, a contrario, doordat 
art. 41 punt 6 aileen voor schadegevallen onder leden van de krijgsmacht 
en de eraan verbonden civiele dienst, van de lex loci delicti afwijkt, ten 
voordele van de lex fori van de Belgische magistraten in Duitsland. Dat alles 
werd overtuigend geillustreerd in Gent, 20 november 1978 (R. W. 1978-79, 
2377) dat de schade door een Belgisch militair veroorzaakt jegens een 
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Belgische particulier - niet lid van het Ieger - onder de Duitse wet-van-de
plaats behandelde. 
Zie verder: Cass., 19 juni 1972, gecit.; Brussel, 18 maart 1969 (R. W. 
1969-70, 425); Mil. Ger. Brussel, 29 april 1979, gecit.; Kh. Brussel, 9 
december 1965 (J. T. 1966, 262 - dat nog een toepassing van de oude 
verdragsregeling was); Rb. Brussel, 9 april 1969 (R. W. 1969-70, 1396); 
Krijgsraad te velde, 27 oktober 1966 (Rev. dr. pen. crim. 1967-68, 579, noot 
Danse, M.); die allemaal gevallen betroffen waarbij van de lex loci delicti 
werd afgeweken, tussen Belgische militairen, wegens feiten in dienstverband 
voorgevallen. 
Onproblematische toepassingen van de NA VO-verdragsregeling konden 
door Belgische rechters worden gemaakt, omdat zij voor ongevallen in 
Belgie plaatsgevonden Belgisch recht moesten navolgen (Rb. Tongeren, 22 
februari 1972, R. W. 1972-73, 917 gebracht tot in Cass., 2 mei 1973, Arr. 
Verbr. 1975, 963 en Luik, 19 december 1966, gecit.). 
Zoals gezegd, werd analoog aan deze uitzonderingsregel, oak van de lex loci 
delicti afgeweken m.b.t. de vordering van een jeugdleidster, niet lid van het 
Belgisch Ieger, die in Duitsland gekwetst geraakte, toen ze uit de legerjeep, 
waarmee ze werd vervoerd, viel (Rb. Brussel, 30 juni 1971, gecit.). 

AFDELING 4 

DE AFWIJKENDE BEHANDELING VAN ARBEIDSONGEVALLEN 

227. LEX CONTRACTUS - Het conflictenrecht van de arbeidsongevallen 
sluit eerder sterk aan bij dat van de arbeidsovereenkomsten, (zie Dum artier, 
J., Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht, Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen,1981, 269 e.v.; Erauw, J., o.c., 96). De 
regeling inzake de vergoeding van arbeidsongevallen wordt beschouwd als 
een dwingend corrolarium van de overeenkomst. Het dient gezegd, dat de 
quasi-publiekrechtelijke aard - het element ,sociale zekerheid" in de 
vergoedingsregeling - oak op het internationale geval doorwerkt en dat 
daardoor eenzijdige, stricte, imperatieve ingrepen van het Belgisch stelsel 
plaatsvinden. 

V66r de arbeidsongevallenwet van 10 april1971 (B.S. 24 april1971) moest 
het ongeval vergoed worden volgens de wet toepasselijk op het arbeidscon
tract. Het Hof van Cassatie bevestigde dat op 22 juni 1977 (R. W. 1978-79, 
2655, noot Erauw, J.): een Belg overleed in Zaire op weg naar het werk. 
Hij was door zijn Belgische werkgever tijdelijk uitgeleend aan een Zalrese 
onderneming. De feitenrechters hadden geoordeeld dat de man nag onder 
toezicht van de Belgische firma stand en dat er van een Belgisch contract 
sprake was. Het Hof van Cassatie liet dat oordeel overeind en stelde, dat 
oak de ongevallenregeling onder die (Belgische) wet viel. Het Hof liet 
tegelijk verstaan dat de op het ongeval toepasselijke wettelijke regeling in 
de omstandigheden niet de toepassing van de Belgische wet op het ongeval 
in Zaire uitsloot. Daarmee toonde het Hof aan, een uitdrukkelijke om-
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schrijving van het ruimtelijk toepassingsgebied van de wet in acht te willen 
nemen - een dergelijke eenzijdige regeling was ondertussen in de wet van 
10 april 1971 van kracht geworden. 

228. UNILATERALE BEPALING VAN TOEPASSING- Heden verwijst dear
beidsongevallenwet voor haar ruimtelijke werking (in art. 1) naar die van 
de wet van 27 juni 1969 (art. 3) betreffende de sociale zekerheid van 
werknemers: de regeling moet worden toegepast als (maar uitsluitend wan
neer)'' de werknemers die in Belgie in dienst zijn van een in Belgie gevestigde 
werkgever of verbonden zijn aan een in Belgie gevestigde exploitatiezetel" 
het slacbtoffer werden van een ongeval (zie voornamelijk Dumortier, J., 
o.c., 289 e.v., ook voor de uitzondering inzake tijdelijke detacbering). 
Belgiscbe recbters zullen die klare bepaling niet miskennen. Andere bepalin
gen in bet vreemd ongevallenrecbt, b. v. van de plaats van bet ongeval, lijken 
slecbts toegepast te kunnen worden, als ze niet met de geciteerde tekst 
strijdig zijn. De Belgiscbe bepaling is autolimitatief - in niet bebandelde 
gevallen geldt in de regel bet Belgiscb recbt niet (altbans niet uit boofde van 
de wet). Per concreet geval zal moeten geoordeeld worden over bet bestaan 
van een andere vergoedingsregeling en wellicbt zullen de billijkbeid en de 
aantrekkingskracbt van de lex fori onze Belgische recbters aan de werkne
mers die in het buitenland in dienst zijn van Belgiscbe werkgevers of aan 
hen die in Belgiein dienst zijn van uitsluitend in het buitenland gevestigde 
werkgevers of exploitatiezetels, bescberming onder bet Belgisch arbeidson
gevallenrecbt verlenen. Als op bet arbeidscontract desgevallend Belgiscb 
recht van toepassing is, dan lijkt het niet uitgesloten dat de recbters voor 
die wet zullen kiezen. Ben verdragsregeling of de uitermate belangrijke 
Europese verordening nr. 1408/71, die voor de ongevallen sterk bij de 
plaats van effectieve tewerkstelling aansluiten, kunnen daartoe overigens 
verplicbten (zie Dumortier, J., o. c., 294; Erauw, J., o. c., 125). 

229. EUROPESE VERORDENING- Door toepassing van de Europese Veror
dening (toen nog nr. 3/1958) kozen Belgiscbe recbters bet ongevallenrecbt 
van de plaats van tewerkstelling in Corr. Tongeren, 24 september 1965 
(R. W. 1967-68, 260). In Rb. Brugge, 10 april1967 (Bull. Ass. 1968, 86, noot 
J .A.) werd Belgiscb recbt als wet van de plaats van detachering toegepast. 

Met betrekking tot de subrogatie van de verzekeringsinstelling in de recbten 
van de scbadelijder, voor vorderingen tegen derden, voorziet art. 93,1 van 
de verordening 1408-71 een eigen regeling: de wetgeving van toepassing op 
de uitkering van de vergoeding door de betalende instelling, bepaalt of ze 
zicb in de plaats mag stellen. Andere lidstaten van de E.G. erkennen dan 
die subrogatie. Tussen dat recht en de uit te oefenen vordering op basis van 
een quasi-delict wordt een splitsing gemaakt. Voor de vorderingen gelden 
de gemeenrechtelijke verwijzingsregels. Voor bet bestaan van een direct 
vorderingsrecht geldt ook de wet van de betalende instelling. 
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230, AANVULLEND VOLGENS GEMEEN RECHT- Wanneer het toegepaste 
regime van arbeidsongevallenrecht zulks toelaat en in zoverre het dat 
toelaat, kan de werknemer nag een aanvullende vergoeding volgens het 
burgerlijk aansprakelijkheidsrecht instellen. Wat dat betreft zal de gemeen
rechtelijke verwijzingsregel weer toepassing krijgen. In hypothesen waar 
tussen een werkgever en een werknemer van een land, of waar onder 
werkmakkers van een land een ongeval plaatsvindt in een land waarmee de 
rechtsverhouding slechts geringe binding heeft, komt de gewone kritiek op 
de toepassing van de ,lex loci delicti" naar hoven. Daar lijkt de oude 
rechtspraak (die de contractwet als delictwet verkoos) nag altijd zinvol. 

AFDELING 5 
MODALITEITEN VAN DE VERWIJZING 

§ 1. De bepaling van de plaats van de onrechtmatige daad 

231. LOCUS ACTI- LOCUS DAMN!- OF ALLETWEE- Als de hoofdverwij
zingsregel bij de locus delicti aanknoopt dan mag over dat concept geen 
onzekerheid worden geduld. 
Met betrekking tot de internationale bevoegdheid werd het probleem van 
de plaatsbepaling aangeraakt. Als de Belgische rechters bevoegd zijn m.b.t. 
een geval waar de handeling en de schadelijke inslag van mekaar gescheiden 
zijn door een landsgrens, dan moet oak op het vlak van de rechtskeuze een 
beslissing vallen. 
De Cassatie-rechter kreeg het vraagstuk nag niet te behandelen en gaf in 
de veelvuldige tussenkomsten oak nag geen aanduiding omtrent de oplos
sing ervan. 
Het Brussels Hof van Beroep (arrest van 28 mei 1969, Pas. 1969, II, 207) 
werd geconfronteerd met een bosbrand die van Nederland naar BelgH~ was 
overgelopen, zodat de raadsheren hadden mogen specifieren welke dan de 
,locus delicti" was. Het arrest beperkte zich ertoe, te melden dat een 
wettenconflict hestand en noteerde de aanpassing van de eis, zodat een en 
ander klaarblijkelijk aan de opvattingen van de beide partijen over het 
toepasselijk recht werd overgelaten. 
De rechtbank van koophandel te Antwerpen (6 september 1982, T.B.H. 
1983, 102) meende wei een geval van dissociatie van handeling en schadebe
rokkening te vinden: door een fout op een Belgisch schip, bij het lassen in 
een Zweedse haven, ontstond een gifwolk die Belgische zeelui, die zich op 
de kade bevonden, de dood toebracht. De wet van de plaats van het 
schadebrengende feit werd toegepast. Dat was Belgie, dacht de rechtbank, 
in een conclusie die de extra-territorialiteit van zeeschepen in dit geval te 
ver doortrok (zie verder, nr. 236), maar die wellicht bepaald werd doordat 
de onrechtmatige daad tussen Belgische partijen was begaan. 

232. Locus ONBEPAALD- Als de locus delicti niet gekend is- zoals bij 
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het verlies van een postzak tussen een postkantoor in New York en de 
luchthaven te Zaventem, dan mag gekeken worden naar de wet van de plaats 
waarmee de rechtsverhouding (een verzekerd transport van een zending 
diamanten) het nauwst is verbonden (Brussel, 9 mei 1978, J. T. 1979, 143). 

233. MEDEDINGING- M.b.t. de grensoverschrijdende oneerlijke mededin
ging werd geoordeeld (Kh. Brugge, Kort ged., 4 maart 1976, R. W. 1976-77, 
2092) dat Belgisch recht van toepassing was van zodra de daad van concur
rentie in Belgie begonnen was: een in Belgie gevestigde touroperator richtte 
zich tot Britse klanten van een Belgische concurrent. Omdat beide partijen 
vanuit het Belgisch marktgebied optraden, werd met recht de Belgische wet 
op de handelspraktijken afgedwongen. In de literatuur echter beveelt men 
de toepassing aan, van de wet van het marktgebied waarop wordt geconcur
reerd. Het is best concipieerbaar dat de rechtspraak hier de strengste wet 
zou verkiezen, als een bijzondere regeling voor de mededinging. 

234. DISTRIBUTIE vAN SCHADE - W anneer een handeling in diverse territo
ria tot schadeberokkening voert, dan wordt doorgaans voorgesteld dat een 
wettelijke regeling getroffen wordt per grondgebied; dat dus, gesplitst, de 
diverse wetten worden toegepast van de afzonderlijke loci damni op de 
schade die zich in elk betrokken land voordeed. Dat schijnt de beslissing 
te zijn geweest-van de B:russelse rechtbank die_oordeelde over een inbreuk 
op het prive-leven van een Duitse ambtenaar, teweeg gebracht door de 
publicatie van een foto in een blad o.m. verspreid in Duitsland en in Belgie 
(Rb. Brussel, 17 januari 1975, J.T. 1975, 441, in die zin De Ceuster, J. en 
Reich, S., o.c., R. W. 1978-79, 2717). De rechters verklaarden een ,applica
tion conjointe" te doen van de twee wetten ,a Ia fois", zodat het niet 
helemaal duidelijk werd hoe zij hun schadebegroting ex aequo et bono 
precies wilden opvatten. 

§ 2. De bepaling van de ,lex" 

2,35. TERRITORIALE WATEREN EN VOLLE ZEE- Rond de wettensoevereini
teit over een welbepaalde localiteit kunnen twijfels rijzen: welke , wet" 
moet dan worden· toegepast. 

In Cass., 23 november 1962 (R. W. 1962, 1197) werd benadrukt dat schade
berokkening in de Belgische territoriale wateren onder de Belgische wet valt. 

Inzake gevallen waar de ,locus" niet onder een ,lex" valt (b.v. de voile 
zee) werd in de beschouwde periode geen uitspraak gedaan; maar inzake 
de ruchtmakende aanvaring met het schip ,Mont Louis" zal de vraag 
moeten worden beslecht (Erauw, J., o.c., 208). 

236. AAN BOORD VAN SCHEPEN- In Kh. Antwerpen, 6 september 1982 
(T.B.H. 1983, 102) werd wei een uitzonderlijk geval behandeld, met een 
weinig voorkomencle uitzondering op de lex loci delicti: bij het lossen van 
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een Belgisch schip in een Zweedse haven barstte een losslang en stierven de 
Belgische kapitein en bemanningsleden wegens vergiftiging door een gif
wolk. Uit het vonnis blijkt dat de schade zich op de kade voordeed. Het 
schip werd als Belgisch territorium beschouwd. De fout gebeurde daar, en 
Belgisch recht werd als wet van de plaats van de fout toegepast. In die 
context kan nauwelijks van extra-territorialiteit van het schip binnen vreem
de wateren sprake zijn. Die fictie mag uitsluitend gehanteerd worden als de 
onrechtmatige daad geheel en al aan board gepleegd wordt. Dan is er een 
wettelijke regeling van schade aan board van een vliegtuig aangebracht 
(art. 10, Wet van 27 juni 1937) en is er voor zeeschepen een bepaling qua 
strafrecht, die hier wellicht kan doorgetrokken worden voor rechtsverhou
dingen van civiel recht, aan board ontstaan (zie Erauw, J., o.c., 206). 

§ 3. De qualificatie als onrechtmatige daad 

237. VERLOVING - De rechtbank te Gent heeft in een vonnis van 15 
februari 1982 (R. W. 1982-83, 2770) de verbreking van een verloving gequa
'lificeerd als een onrechtmatige daad voor doeleinden van conflictenregeling. 
Zodoende werd op de trouwbelofte van twee Turkse jongeren in Belgie 
Belgisch recht toegepast. 
Die qualificatie is bekritiseerbaar (zie Erauw, J., ,De verloving in het i.p.r., 
met enkele beschouwingen over het concubinaat", R. W. 1982-83, 2722 
e.v.). 

§ 4. Renvoi in de onrechtmatige daad 

238. BEREIDHEID - Er is in de bestudeerde periode en vooral recentelijk, 
wei wat te doen geweest rand de vraag of een terugwijzing, die voorkomt 
in het stelsel van i.p.r. van de aangewezen delictwet, moet worden nage
volgd. 
In een arrest van het Hofvan Beroep te Gent, d.d. 3 februari 1964 (R.H.A. 
1964, 337) zat een bereidverklaring om de terugwijzing te accepteren- in 
casu toen niet voorhanden (zie eveneens Antwerpen, 21 mei 1979, R. W. 
1979-80, 2705). De renvoi uit het Duitse conflictenrecht werd als een van 
diverse argumenten aangehaald, om van de wet-van-de-plaats af te wijken 
in Rb. Antwerpen, 4 november 1976 (R. W. 1976-77, 2088) en in Hof van 
Beroep te Brussel, 9 mei 1980 (aangehaald in het te vermelden cassatie
arrest). Het betrof telkens een ongeval onder Belgen voorgevallen op Duits 
territorium. In een Duitse verordering van 7 december 1942 wordt toepas
sing gemaakt van de gemeenschappelijke nationale wet van dader en gelae
deerde, en het blijkt inderdaad in Duitsland ook op onderdanen van andere 
Ianden te worden toegepast in multilaterale zin. Maar het is beter om niet 
de renvoi te gebruiken, en om meteen een goede collisieregel te hanteren. 

239. AFGEWEZEN DOOR CASSATIE- Ret Hof van Cassatie velde een arrest 
op 30 oktober 1981, (R. W. 1981-82, 2021, R.G.A.R. 1983, nr. 10567, noot 
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Erauw, J .), waarin het de beslissing van Brussel, 9 mei 1980 verbrak en 
waarin het niet toestond om door terugwijzing van de toepasselijke lex loci 
delicti af te wijken. 

§ 5. De correcte toepassing van het vreemde recbt 

240. ALGEMENE LEER - De in de algemene leer van het internationaal 
privaatrecht benadrukte plicht van onze rechters om het buitenlandse recht 
toe te passen, met inachtneming van de aan de geschreven wettekst gegeven 
interpretaties uit rechtsleer en rechtspraak (Cass., 9 oktober 1981, J. T. 
1981, 70, concl. Adv.-Gen. Krings en noot Vander Elst, R.) wordt, bij 
gelegenheid, in de materie van het aansprakelijkheidsrecht goed nageleefd. 
Onder de toepassingen halen we slechts die aan, die correct de Franse 
interpretatie van art. 1384 C.c. toepasten: Brussel, 3 november 1975, J. T. 
1976, 367; Rb. Brussel, 26 januari 1963, J.C.B. 1963, 69; Rb. Antwerpen, 
27 juni 1963, Jur. Anv. 1964, 22; Rb. Neufchateau, 24 juli 1968, Jur. Liege 
1968-69, 222; Kh. Brussel, 1 maart 1972, De Verz. 1972, 1107. 

De vreemde praktijk van begroting van de schade wordt echter niet gevolgd 
(zie nr. 246). 

§ 6. De openbare-orde-exceptie 

241. TOEPASSINGEN- Het Hof van Cassatie signaleerde herhaaldelijk dat 
de verwijzing naar de wet van de plaats gelimiteerd wordt door optmbare
orde-beginselen (en door de verdragen). 

Concreet, wordt toegezien dat op schadeberokkening enige vorm van scha
devergoeding moet volgen; maar de aard en uitgestrektheid daarvan zijn 
niet essentieel (Rb. Neufchateau, 24 juli 1968, Jur. Liege 1968-69, 222; Rb. 
Leuven, 7 februari 1969, R. W. 1969-70, 768losten wei de afwezigheid van 
morele schade op, langs de raming ex aequo). De vraag of een slachtoffer 
morele schadevergoeding krijgt raakt niet de internationale openbare orde 
(Cass., 30 oktober 1981, R. W. 1981-82, 2120, R.G.A.R. 1983, nr. 10567). 

De afwezigheid van een rechtstreekse vordering in de toepasselijke wet 
vonden we oak niet storend (Luik, 26 januari 1967, J. T. 1967, 539, noot 
Fagnard, J.L.; Brussel, 13 januari 1971, Pas. 1971, II, 103) en evenmin het 
feit dat de verzekeringsdekking wegvalt wanneer een bestuurder zonder de 
toestemming van de eigenaar reed (Kh. Brussel, 12 februari 1962, J. T. 1962, 
678). 

242. WIE IS ECHTGENOOT? - De meest interessante beschouwingen over 
de internationale openbare orde werden echter geformuleerd n.a.v. onder
zoekingen van voorafgaande vragen van staat: is iemand echtgenoot, puta
tieve echtgenoot resp. tweede echtgenoot, opdat hij oak schadevergoeding 
zou ontvangen? Is het storend, dat de partners van een overledene die met 
twee vrouwen was gehuwd of postuum was gehuwd als eisers aantreden? 
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In al die gevallen van vernietigbare, bigame en postume huwelijken werd 
de gewone verwijzingsregel toegepast om de huwelijksrelatie te bekijken. 
Het resultaat daarvan (de erkenning van de huwelijksband) werd kritiekloos 
in de sector van de schadevergoeding overgeheveld. Zo gaf het geldig 
bestaan van twee huwelijken aanleiding tot dubbele schadeloosstelling en 
werd een postuum huwelijk ook voor de quasi-delictuele vordering relevant 
geacht, omdat het, beweerdelijk, voor onze rechtsorde meer storend zou 
zijn de civiele band te miskennen in strijd met de eis van gelijkberechtiging 
(Luik, 23 april1970, R.C.J.B. 1971, 5, noot Van Heeke en Luik, 6 februari 
1980, J. T. 1980, 493). 
Voor een bespreking van de voorvragen, zie verder, nr. 259 e. v. 

AFDELING 6 
HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE DELICTWET 

243. ONRECHTMATIG HANDELEN- VERKEERSREGELS- Het arrest van bet 
Hof van Cassatie d.d. 17 mei 1957 inzake Bologne t. Sainte (Pas. 1957, I, 
111, zie het vorig overzicht in dit tijdschrift, 1966) is het ankerpunt voor 
heel de rechtspraak inzake de onrechtmatige daad. 
De wet-van-de-plaats van de feiten beslist of de elementen aanwezig waren 
die tot het bestaan van een onrechtmatige daad doen besluiten. Zij beslist 
over het bestaan van een fout, over het bestaan van schade en over het 
leggen van een causale band tussen beide elementen. De cassatie-rechters · 
hebben het diverse malen herhaald (zie de vindplaatsen boven aangehaald, 
nr. 220) en de feitenrechters stippen geregeld aan dat aile constitutieve 
elementen volgens de lex-loci delicti voorhanden moeten zijn (b.v. Luik, 14 
juni 1968, J. T. 1969, 66). 
De gedragsregels moeten dus die van de plaats zijn, waar aan het maatschap
pelijk verkeer wordt deelgenomen (voor het locale vaartreglement: Cass., 
27 november 1964, Pas. 1965, I, 309, R. W. 1964-65, 1681 en voor het 
wegverkeersreglement, Bergen, 15 december 1976, R.G.A.R. 1978, 
nr. 9860 niettegenstaande de afwijkende beoordeling van de aansprakelijk
heid tussen Belgische militairen in Duitsland: zie Gent, 20 november 1978, 
R. W. 1978-79, 2377). Zelfs het verdrag van Den Haag inzake de wettencon
flicten voor verkeersongevallen (van 4 mei 1971) beklemtoont dat, niette
genstaande het voor het overige in sterke mate van de wet-van-de-plaats 
afwijkt. 
Aan vreemde strafrechterlijke beslissingen wordt voor de burgerrechtelijke 
behandeling van de schadevordering geen gezag van gewijsde verleend 
(Brussel, 11 juni 1968, Pas. 1969, II, 254; Brussel, 22 maart 1969, Pas. 1969, 
II, 142 en Luik, 19 november 1973, Bull. Ass. 1974, 151). Maar een 
dergelijke beslissing werd wel ingevolgd in Luik, 31 oktober 1969 (Jur. Liege 
1969-70, 202) en werd niet betwist in Rb. Brussel, 14 april1978 (Rechtspr. 
Antw. 1979-80, 276). Voor de beoordeling van het gedrag worden buiten
landse processenverbaal wel zonder exequatur als bewijskrachtige akten 
aanvaard (Luik, 21 februari 1978, Jur. Liege 1978-79, 161). 
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244. BASIS VAN AANSPRAKELIJKHEID - Of er een zware of een lichte fout 
van de schuldige partij moet voorhanden zijn; welke de eventuele vermoe
dens van fout zijn, dat alles valt onder de delictwet. Er wordt dus in de 
opmaak van de verwijzingsregel niet onderscheiden tussen een subjectieve 
en een objectieve basis van aansprakelijkheid: telkens beslist de wet-van-de
plaats. Dat geldt eveneens voor de samengestelde aansprakelijkheid (zie 
verder). 

Ben overweging dienaangaande, meer bepaald over de graad van zorgvuldig
heid bij het skien in Zwitserland in acht te nemen, vindt men in Rb. Brussel, 
24 juni 1968 (J. T. 1968, 614). 

Of er eventueel aanvaarding van het risico is van de kant van de gelaedeerde, 
en wat dat voor de aansprakelijkheid meebrengt, valt ook onder de delictwet 
(zie Rb. Bergen, 19 juni 1979, R.G.A.R. 1980, nr. 10258). 

De rechtvaardigingsgronden voor de aansprakelijke persoon en de eventuele 
medeschuld van de benadeelde moeten onder dezelfde wet vallen. 

245. DE SCHADE- DIVERSE TYPES- Weer is het Cass., 17 mei 1957 (Pas. 
1957, I, 1111) dat gezaghebbend bepaalt dat het bestaan en de omvang van 
schade onder de wet-van-de-plaats valt (laatst door de hoogste rechters 
bevestigd in Cass., 30 oktober 1981, meermaals gecit.). 

OS!_ a~r!i va.n_ck ill ach! te_!lemen schade en de uitgestrektheid van het op 
te leggen herstel werden onderhctdelictstaii.iutbekekenfn :Brussel,-lfa:PrTI 
1972 (R. W. 1973-74, 1212); Rb. Brussel, 24 juni 1968 (J. T. 1968, 614); Rb. 
Neufchateau, 24 juli 1968 (Jur. Liege 1968-69, 222) en Rb. Turnhout, 17 
februari 1971 (R.G.A.R. 1971, nr. 8690). 

Morele schadevergoeding werd ontzegd omdat de delictwet ze niet hood 
(Luik, 19 december 1966, R. W. 1966-67, 1186). De berekening van rente 
en intresten werd aangestipt in Brussel, 14 mei 1973 (Pas. 1973, II, 155) en 
Kh. Brussel, 11 juni 1966 (J. T. 1966, 601), in Rb. Leuven, 7 februari 1969 
(R. W. 1969-70, 768) werd voor de gebruiksderving van een auto naar de 
lex loci verwezen en in Rb. Brussel, 9 mei 1963 (Jur. Anv. 1964, 291) voor 
de gebruiksderving van een schip. 

246. HET QUANTUM VAN DE SCHADEVERGOEDING: RECHT EN FElTEN- AI 
heeft het hoogste Hof gezegd hoe de omvang, d.w.z. de juridische samen
stelling van de vergoeding bepaald wordt, toch wijkt de Belgische recht
spraak af van de wet-van-de-plaats om voor de begroting van de schade de 
in Belgie gangbare criteria te gebruiken. 

De toepasselijke delictwet verlangt soms van de rechters een begroting van 
de schade ex aequo et bono. Als niet de aard en uitgestrektheid van de 
vergoedbare schade ter sprake is, maar de feitelijke beoordeling van het 
quantum van opgelopen schade dan richten onze rechters zich voor hun 
soevereine beoordeling op criteria gangbaar in het forum (en soms op die 
gangbaar in het sociaal milieu waarin de schade zich voordoet). 
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De buitenlandse rechtspraak wordt desgevallend niet strikt toegepast. Om
dat het niet om een rechtsvraag zou gaan, zijn onze rechters aan vreemde 
precedenten zo min als een Belgische precedenten gebonden. Voor de 
evaluatie naar billijkheid werd Belgisch recht toegepast in Brussel, 14 mei 
1973 (J. T. 1973, 731: een Belgische universiteitsdocent verongelukte in 
Libanon waar het levenspeillager was) en in Luik, 19 februari 1973 (met 
hetzelfde besluit als Rb. Luik, 11 mei 1971, beide in De Verz. 1973, 385 en 
Jur. Liege 1972-73, 217). 
Langs die weg konden Belgische rechters hun vrijheid nemen om morele 
schade te vergoeden, daar waar de lex loci dergelijke vergoedingen niet 
voorzag: het bedrag mocht, zonder met de lex loci in strijd te komen in de 
begroting ex aequo et bono begrepen worden (Rb. Neufchateau, 24 juli 
1968, Jur. Liege 1968-69, 222enRb. Turnhout, 17 februari 1971, R.G.A.R. 
1971, nr. 8690). 
Voor de begrafenis van personen in Belgii:! verongelukt, werden enkel de 
niet-buitensporige uitgaven vergoed (Brussel, 23 oktober 1973, De Verz. 
1974, 349: een familielid van een Zai:rees stamhoofd kon hier niet beoor
deeld worden volgens de normen van zijn sociaal milieu; Gent, 24 februari 
1981, Jur. Adm. Inj.- T. VreemdR. 1981, nr. 13,22: voor een begrafenis 
van een Turks kind in Turkije). 
Belgische schadenormen werden toegepast op de verwonding van een Turks 
toerist in Belgie, bij gebreke aan bewijzen van de inkomensderving. De door 
onze overheid opgelegde terugkeer naar het vaderland werd niet als een 
gevolg van het ongeval beschouwd (Corr. Hasselt, 17 maart 1980, Limb. 
Rechtsl. 1981, 92). 

247. RET QUANTUM VAN DE SCRADEVERGOEDING: DE TRUISLANDEN- De 
rechtspraak is openlijk de schadebegroting volgens de wet van de plaats 
waar de schadelijke gevolgen gevoeld worden, beginnen doen (Brussel, 14 
mei 1973, gecit. - de Belgische universiteitsdocent). Die praktijk wordt, 
voor wat in Belgie verblijvende gastarbeiders betreft, nu gecombineerd met 
een vermoeden van terugkeer van de gastarbeider naar zijn land van 
herkomst. De gepubliceerde gevallen betreffen dodelijke ongevallen in 
Belgie plaatsgevonden. En werd dus vermoed dat de weduwe en kinderen 
teruggaan naar de lage-loon-landen- althans anders begrijpen we niet de 
arresten die de vermoedelijke loopbaan opdelen in drie periodes: 1. de 
Belgische lucratieve faze, 2. een lucratieve faze in het vaderland, na de 
terugkeer vermoed rond de leeftijd van 55 jaar, 3. een postlucratieve faze, 
in de Ianden van derwaarts over (Antwerpen, 17 juni 1976, R. W. 1977-78, 
2538; Gent, 14 november 1978, R. W. 1978-79, 2123 en Gent, 10 december 
1979, R. W. 1980-81, 1216; R.G.A.R. 1981, nr. 10334). Voor afkeuring van 
die uitzonderingen zie Rigaux, F. (Droit international prive - Traite, 
Brussel, Larder, 1979, II, 495) en Erauw, J. (o.c., 249-251). 

248. RET SCREEPSABANDON EN ANDERE BEPERKINGEN- Eventuele beper
kingen van de schadevergoeding leest men ook in de delictwet. 
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De meerderheid van auteurs en gerechtelijke beslissingen beschouwt bet 
abandon van schip en vracht als een beperking van de vergoedingsplicht die 
onder de lex loci delicti valt. In Brussel, 13 april1961 (R. W. 1962-63, 1202 
en J.T. 1961, 387, noot Vander Elst, R.) werd nog de wet van de vlag 
gekozen, tegemoetkomend aan de wet die de band tussen de kapitein en de 
reder beheerst, maar dat arrest werd verbroken in Cass., 23 november 1962 
(Inga t. Axeldijk, R. W. 1962-63, 1197; zie de bespreking daarvan door 
Bouckaert, F. in R. W. 1963-64, 753). Het Hof van Cassatie bevestigde de 
toepassing van de wet-van-de-plaats in Cass., 27 november 1964 (Kovalev 
t. Barton, Pas. 1965, I, 309, R. W. 1964-65, 1681, J. T. 1965, 173, Jur. Anv. 
1965, 193 en R.C.J.B. 1966, 98, noot Rigaux, F.). Zie eveneens Gent, 3 
februari 1964 (Jur. Anv. 1964, 337) en Brussel, 26 februari 1965 (Pas. 1966, 
II, 59, Jur. Anv. 1965, 149 en R.G.A.R. 1965, nr. 7441). 

Voor een bepaalde beperking werd duidelijk van de delictwet afgeweken: 
Luik, 21 februari 1978 (Jur. Liege 1978-79, 161) nam aan, dat een quasi
delictuele schuld die door erfenis was overgegaan, in geval van aanvaarding 
onder voorrecht van emolumenten, wordt beperkt. Het erfenis-statuut is 
daarin inderdaad doorslaggevend. 

249. DE VERJARING - De verjaring van de vordering uit onrechtmatige 
daad wordt onderworpen aan de delictwet; in de regel aan de wet-van-de
plaats, maar b.v. inzake verkeersongevallen desgevallend aan een andere 
wet (Brussel, 11 apri11972, R. W. 1973-74, 1212; Brussel, 3 november 1975, 
J. T. 1976, 367 en meerdere beslissingen in eerste aanleg). In Rb. Aarlen, 
16 juni 1964 (Jur. Liege 1964-65, 141) werd verkeerd aangeknoopt. 

250. DE DELICTBEKWAAMHEID- In de beschouwde periode behandelen 
twee uitspraken de vraag of kinderen van minder dan zeven jaar persoonlijk 
aansprakelijk zijn voor de door hen aangerichte schade. In de twee gevallen 
werd dat onderzocht in de wet van bet quasi-delict (Brussel, 4 december 
1970, J. T. 1971, 236 en Rb. Mechelen, 27 maart 1975, R. W. 1976-77, 821). 
De laatstgenoemde beslissing paste Duits recht toe op een Belgisch kind dat 
in Duitsland al spelend een Belgische auto had beschadigd. Tussen Duits 
en Belgisch recht bestaat echter geen conflict. 

Die oplossing, om de delictsbekwaamheid buiten de algemene handelingsbe
kwaamheid als een modaliteit van bet aansprakelijkheidsrecht te beoordelen 
geniet internationale instemming (zie Erauw, J., o.c., 265-267). 

251. DE SAMENGESTELDE AANSPRAKELIJKHEID (ART. 1384 B. W.)- ALGE

MEEN - Het Hof van Cassatie laat geen twijfel: de aansprakelijkheid voor 
zaken, dieren en gebouwen en voor andermans daden valt onder bet 
quasi-delictueel statuut van de plaats van de schadeberokkening. 

252. AANSPRAKELIJKHEID VOOR ZAKEN- Het basis-arrest van Cass., 17 
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mei 1957 (Pas. 1957, I, 1111) betrof de aansprakelijkheid van de eigenares 
van een Belgische auto voor schade door een defect aan de remmen 
teweeggebracht. De plaats waar dat gebrek tot fatale gevolgen aanleiding 
gaf was Nederland: Nederlands recht werd toegepast. Voor een-auto-onge
vallen zal nu onder het verdrag van 14 mei 1971 doorgaans de wet van de 
plaats van immatriculatie toegepast worden. 

253. AANSPRAKELIJKHEID VOOR AANGESTELDEN - Het princiepsarrest 
van 23 november 1962 (Inga t. Axeldijk, R. W. 1962-63, 1197) betrof de 
aansprakelijkheid voor een aangestelde: een Finse reder moest overeenkom
stig Nederlands recht, van de plaats waar de kapitein van zijn schip een 
aanvaring had veroorzaakt voor vergoeding instaan, zonder de aansprake
lijkheidsregeling uit het Finse contract met de kapitein te kunnen inroepen 
(Voor het scheepsabandon, zie hoven, nr. 248). 

Die principiele uitspraken zijn breed en hebben ruime gevolgen. Theoretisch 
kan een vorm van risico-aansprakelijkheid voor een of ander product of 
voor de daden van allerhande derde partijen opgelegd worden (zo b.v. 
wanneer een gastheer een paar drankjes serveert en een dronken bezoeker 
zou over de grens een ongeval veroorzaken dat in dat rechtsstelsel, tot de 
gastheer zijn verrassing, aan hem kan verweten worden). Voor haast aile 
hypothesen wordt de oplossing in de rechtsleer ondersteund. 

Voor de aansprakelijkheid van aanstellers overeenkomstig de wet van de 
plaats waar hun aangestelde een fout maakte, spraken zich nog uit: Brussel, 
26 februari 1965 (Pas. 1966, II, 59, Rechtspr. Antw. 1965, 149 enR.G.A.R. 
1965, nr. 7441 - een aanvaring). Brussel, 23 september 1965 (Pas. 1966, 
II, 218, R.G.A.R. 1967, nr. 79008 en Bull. Ass. 1967,565- een verkeerson
geval van een werknemer, in Nederland) en Kh. Antwerpen, 15 januari 1965 
(R. W. 1964-65, 1622). 

254. AANSPRAKELIJKHEID VOOR MINDERJARIGEN - Ook ouders hun aan
sprakelijkheid voor kinderen en die van voogden voor een pupil vallen 
onder de lex loci delicti. En ook hier is er het gezag van een cassatie-arrest 
(Cass., 24 januari 1977, Arr. Cass. 1977, 574, Pas. 1977, I, 553, R. W. 
1976-77,2420, nootErauw, J., J.T. 1977, 410enRev. crit. d.i.p. 1978,675, 
noot Lagarde, P.). Zie verder, nr. 259. 

Voor vreemde ouders en grootouders werd altijd Belgisch aansprakelijk
heidsrecht toegepast als ze voor hun kinderen en kleinkinderen moesten 
instaan: Brussel, 4 december 1970 (J. T. 1971, 236); Rb. Brussel, 22 januari 
1965 (J. T. 1965, 350); Rb. Bergen, 19 juni 1979 (R.G.A.R. 1980, nr. 10258) 
en Rb. Luik, 8 september 1982 (Jur. Liege 1982, 416). In het vonnis van 
Rb. Bergen d.d. 19 juni 1979 werd gespecifieerd dat de feitelijke voorwaar
den in verband met het samenwonen van de vader en de moeder, de 
bewaking en de opvoeding volgens de wet van de localiteit beoordeeld 
worden. , 
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Op de aansprakelijkheid van Belgische ouders werd vreemd plaatselijk recht 
toegepast in Rb. Mechelen, 27 maart 1975 (R. W. 1976-77, 821). 

255. AANSPRAKELIJKHEID VOOR LEERLINGEN- In Brussel, 7 juni 1961 
(R. W. 1965-66, 1506) werd uitspraak gedaan over een ongeval in Nederland 
overkomen aan Belgische schoolkinderen. Er was in casu geen fout begaan 
in bet toezicht. Maar de aansprakelijkheid van de leraar werd obiter volgens 
Belgisch recht besproken. Wellicht was er bier invloed van de overheidsaan
sprakelijkheid - bet betrof een Gemeenteschool. Het later uitgesproken 
maar veel vroeger bekend geraakte arrest van Gent, 19 juni 1962 (R. W. 
1962-63, 845, noot Bouckaert, F.) beoordeelde de aansprakelijkheid van 
jeugdleiders volgens vreemd recht van de plaats. 

256. DE OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID - Er bestaat de neiging, om de 
overheidsaansprakelijkheid niet onder de delictwet maar wel onder de wet 
van de overheid zelf te brengen. 

In de rechtspraak zagen we, in de beschouwde periode, Belgisch recht 
toepassen op de verwonding van een Belgische burger die in Duitsland 
mede-passagier was in een legerjeep en die door een defect in de bevestiging 
van de zetel van de jeep zwaar gekwetst geraakte (Rb. Brussel, 30 juni 1971, 
R. W. 1972-73, 1776). De aansprakelijkheid van de overheid bleef nog op 
de achtergrond. Het vonnis is bekend omdat het wegens de 'gerrieenschap:: 
pelijke nationaliteit' van de partijen van de lex loci afweek, allicht aanleu
nend bij de uitzondering onder Navo-militairen in Duitsland gemaakt (zie 
hoven). 

Het vraagstuk werd direct behandeld in Rb. Brussel, 14 april 1978 
(Rechtspr. Antw. 1979-80, 276): een Belgische loods was de schuld van een 
aanvaring, op de Nederlandse Westerschelde, tussen een Liberiaans en een 
Russisch schip. De rechtbank stelde dat de loods zijn statuut onder de wet 
van zijn opdrachtgever valt. De aansprakelijkheid van de overheid voor de 
daden van de ambtenaar, blijft bestaan zelfs tijdens de periode waarin hij 
aan boord, tijdelijk ondergeschikt aan de kapitein van bet schip, zijn 
aanwijzingen geeft (zie Rigaux, F., o.c., II, 500 en een nuance bij Erauw, 
J., o.c., 275). 

257. DE OVERGANG VAN SCHULD - De delictwet houdt als wet waarbinnen 
de schuldvordering ontstaat scherp de overgang van schuld in bet oog. De 
benadeelde mag niet bedrogen worden. 

Voor de overgang van een schuld door erfenis wordt echter de regeling 
volgens de erfeniswet aanvaard. In de rechtspraak komt bet geval voor, van 
een auto-ongeval in Zaire, waarin de bestuurder en zijn passagier omkwa
men. In Belgie vorderden de erfgenamen van de passagier tegen de ouders 
van de chauffeur (Luik, 21 februari 1978, Jur. Liege 1978-79, 161). De 
nalatenschap was onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard, en, al 
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werd een mogelijk conflict niet besproken, die mogelijkheid scheen pro
bleemloos uit de erfeniswet te zijn afgeleid. 

258. DE RECHTSTREEKSE VORDERING TEGEN DE VERZEKERAAR- De vraag 
of de benadeelde rechtstreeks tegen de verzekeraar van de schuldige mag 
vorderen, valt onder de lex loci delicti. 

De rechtspraak is eensluidend: Brussel, 15 mei 1964 (Pas. 1965, II, 153); 
Brussel, 23 september 1965 (Pas. 1966, II, 218 enR.G.A.R. 1967, nr. 7908 
en 7921); Luik, 26 januari 1967 (J.T. 1967, 539, noot Fagnard, J.L.); 
Brussel, 11 juni 1968 (Pas. 1968, II, 198, R. W. 1968-69, 1463 en R. G.A.R. 
1970, nr. 8370); Brussel, 13 januari 1971, (Pas. 1971, II, 103); Brussel, 14 
mei 1973 (Pas. 1973, II, 155 en J. T. 1973, 731); Brussel, 3 november 1975 
(J.T. 1976, 367); Brussel, 17 november 1975 (Pas. 1976, I, 132)- om maar 
de uitspraken in hoger beroep te citeren. 

In uitspraken waarin een andere wet dan de locale wet als delictstatuut werd 
gekozen, kon men de rechtstreekse vordering in dat delictstatuut zien 
zoeken (Brussel, 18 maart 1969, R. W. 1969-70, 425 en R.G.A.R. 1970, 
nr. 8369 paste onder het Navo-statuut Belgisch recht toe op een ongeval in 
Duitsland tussen militairen; Rb. Dendermonde, 13 juni 1974, De Verz. 
1974, 821, noot R.B.). In Rb. Verviers, 1 december 1974 (Pas. 1965, III, 
18) werd verkeerdelijk de wet van het verzekeringscontract toegepast. 

Onder het nu altijd van toepassing zijnde verdrag van Den Haag van 14 mei 
1971 inzake de collisieregeling voor verkeersongevallen (art. 9) is een alter
natieve regeling van kracht, waarbij de benadeelde de rechtstreekse vorde
ring haalt uit de wet van immatriculatie van het voertuig (indien toepasse
lijk), zoniet uit de lex loci delicti, zoniet uit de wet die het verzekeringscon
tract beheerst. 

AFDELINO 7 

BUITEN HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE DELICTWET 

§ 1. Voorafgaande vragen 

259. STATUS- De aanspraak op vergoeding kan afhangen van de staat van 
een persoon, b.v. als een band met een slachtoffer van een onrechtmatige 
daad moet worden aangetoond {, weduwe" of ,afstammeling"). ook als 
vergoeding van iemand gevorderd wordt, wanneer hij moet instaan voor de 
fouten van anderen (ouders, voogden, echtgenoten), kan over de band 
tussen de aansprakelijke partijen betwisting ontstaan. In beide gevallen rijst 
een voorafgaande vraag op. 

In het aangehaalde Cassatie-arrest van 24 januari 1977 (R. W. 1976-77, 
2420) werd de vraag behandeld of een Duitse vrouw, grootmoeder van een 
Duitse achttienjarige die in Belgie een verkeersovertreding beging waaruit 
een ongeval volgde, als voogdes moest instaan voor de boete en de schade. 
De Belgische aansprakelijkheidsregels werden toegepast als lex loci en dus 
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was de 'voogdes' aansprakelijk. Maar op de ontvoogding van de Duitser, 
door zijn meerderjarigheid naar Duits recht, werd Duits recht toegepast -
en dus was de vrouw niet tot betaling gehouden (zie voor een gelijkaardig 
geval van ontvoogding van een Italiaan: Rb. Luik, 8 september 1982, Jur. 
Liege 1982, 416). Zo moet volgens Cassatie de voor de persoonlijke rechts
vraag geschikte verwijzingsregel onafhankelijk worden toegepast. 

260. POSTUUM HUWELIJK - Benzelfde eenvoudige splitsing werd weer 
door het Hof van Cassatie gedaan in het arrest van 2 april1981 (J. T. 1981, 
653, R. W. 1982-83, 925, noot Brauw, J., De Verz. 1982, 357, noot R.B. 
en R.C.J.B. 1983, 503, noot Rigaux, F.). Ben vrouw verlangde schadever
goeding voor haarzelf als weduwe en voor haar kind als wettig kind. Haar 
man was in Belgie in een verkeersongeval om het leven gekomen, twee dagen 
voor een gepland en degelijk aangekondigd huwelijk, ten tijde toen de 
vrouw al zwanger was. De Belgische vrouw was in Frankrijk postuum 
kunnen trouwen met de overleden Fransman. Het Hof van Cassatie han
teerde de verwijzingsregel inzake de huwelijkssluiting (zie boven) en besloot 
tot een erkenbare huwelijksband. Dat liet onze hoogste rechters toe om ook 
voor doeleinden het aansprakelijkheidsrecht betreffend, de termen ,wedu
we" en ,kind" mechanisch in te vullen, en om aan het postume huwelijk 
meer gevolgen te verlenen dan naar Frans recht bedoeld was (zie de kritische 
noot van Brauw, J. in R. W. 1982-83, 927; en zie de beslissing in eerste 
aanleg: Rb. Aarlen, 16 januari 1973, Rev. crit. d.i.p. 1973, 322, noot 
Verwilghen, M. - een genuanceerder beslissing; en het hoger beroep: Luik, 
6 februari 1980, J. T. 1980, 493). 

261. RELIGIEUZE EN POL YGAME HUWELIJKEN - In andere uitspraken is al 
vaker de voorafgaande beoordeling gedaan van de geldigheid van een 
religieus huwelijk (Rb. Hasselt, 9 juni 1969, J.T. 1973, 42 en Gent, 1980, 
Credoc juli/aug. 1981, 6- zeven jaar concubinaat van zigeuners); van een 
polygaam huwelijk buiten het weten van de vrouw (Rb. Hasselt, 18 februari 
1966, R. W. 1966-67, 262) of van polygame huwelijken van Muzulmannen 
(Rb. Charleroi, 1 juni 1963, R.G.A.R. 1967, nr. 7909; Corr. Luik, 22 
december 1969 Jur. Liege 1969-70, 163 en hoger beroep in Luik, 23 april 
1970, R.C.J.B. 1971, 5, noot Van Heeke, G.). In al die gevallen werd de 
vrouw als echtgenote van de overleden man erkend. Voor de polygame 
huwelijken werd een dubbele morele schadevergoeding (aan elk der wedu
wen) gegeven. Omdat die banden ontstonden voordat er nauwe binding met 
Belgie was, verstoren zij niet onze internationale open bare orde. Ben grotere 
storing zou volgen, mocht een bllijke vergoeding aan een der echtgenoten 
worden geweigerd. Zo luid althans het argument, waarbij de openbare orde 
bijzonder verzacht wordt, omdat er een dilemma wordt gesuggereerd. Ook 
in Luik, 6 februari 1980, aangehaald in verband met het postume huwelijk, 
wordt een ietwat storend resultaat in de onrechtmatige-daadsregeling aan
vaard, omdat de betrokken erkenning van het huwelijk zich inderdaad 
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opdringt (zie Spanoghe, Eg. en Erauw, J., ,Het huwelijk en de echtschei
ding in bet Belgisch internationaal privaatrecht", T.P.R. 1982, 305 en 
Rigaux, F., o.c., II, 258, voor een meer correcte opsplitsing of detachering 
van persoonsrechtelijke en vermogensrechtelijke aanknoping van de status
vraag). 

262. ANDERE vooRVRAGEN - Om aansprakelijkheid uit hoofde van 
art. 1384, 1° lid B.W. (,voor zaken") te weerhouden, volgens Frans recht, 
tegen de eigenaar van een yacht dat in Parijs ontplofte, moest eerst naar 
bet zaakstatuut worden gekeken omdat de eigendomsoverdracht onzeker 
was (Rb. Antwerpen, 27 juni 1963, Jur. Anv. 1964, 22). Vooraleer de 
aansteller aansprakelijkheid volgens de lex loci delicti opgelegd krijgt, moet 
desgevallend volgens de contractwet bepaald worden of er een band van 
aanstelling bestaat. 

§ 2. De subrogatie in de rechten van de schadelijder 

263. BETALINGSSTATUUT- VORDERINGSSTATUUT- De vraag of de instel
ling (b.v. de verzekeraar) die op grond van een statutaire of van een 
contractuele band gebonden was aan bet slachtoffer vergoeding uit te 
betalen, zelf in de rechten van _bet slachtoffer treedt om vergoeding te 
vorderen van de aansprakelijke partij, duikt in de praktijk geregeld op. 
Er is even wat onzekerheid geweest: Rb. Antwerpen, 16 januari 1965 (R. W. 
1964-65, 1522) had eenvoudig naar de contractwet verwezen. In een arrest 
van Brussel, 14 juni 1968 (Pas. 1968, II, 261 en J.T. 1969, 66) werd bet 
Belgisch recht toegepast van de plaats waar een Duitse militair een ongeval 
overkwam. De Duitse overheid stond in voor zijn verzorging en compen
seerde zijn loonverlies. Ze vorderde in Belgie de vergoedingen tegen een 
Brits militair die aansprakelijk was voor bet ongeval. Volgens Belgisch recht 
moest de overheid aantonen dat zij samen met anderen tot de betaling van 
de schuld gebonden was (art. 1251, 3°, B.W.); hetgeen ze niet deed. De 
vordering werd afgewezen. 

Het Hof van Cassatie verbrak bet zopas vernoemde arrest. Het verklaarde 
dat op de subrogatie een andere wet van toepassing is dan op de vordering 
uit onrechtmatige daad - de wet die de betaling opdroeg op grond waarvan 
de in-de-plaats-stelling wordt gevraagd: dat was in casu de Duitse wet 
(Cass., 23 oktober 1969, Pas. 1970, I, 168, R. W. 1969-70, 1083, J. T. 1970, 
28, R.G.A.R. 1970, nr. 8406 en R.C.J.B. 1969, 345, noot Rigaux, F.). 
Dieregel werd ondertussen toegepast in Luik, 12 november 1973 (R.G.A.R. 
1974, nr. 9225), Brussel, 3 november 1975 (J. T. 1976, 367); Kh. Antwerpen, 
15 januari 1965 (R. W. 1964-65, 1622); Rb. Brussel, 11 december 1973 (R. W. 
1973-74, 1614); Rb. Brussel, 10 september 1977 (R.G.A.R. 1978, nr. 9920) 
en Kh. Brussel, 9 januari 1978 (Rechtspr. Antw. 1977-78, 278). 

264. EUROPESE VERORDENING - Dezelfde opsplitsing tussen bet statuut 
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van de vordering en de toepasselijke wet op de vraag van de subrogatie kan 
men in de Europese Verordening nr. 1408/71 (PB.L. 1971, L 149/2) inzake 
het van toepassing zijnde statuut van sociale zekerheid terugvinden (art. 93 
en de toepassingen in H.v.J. E.G. 13 november 1969, zaak nr. 27-69, 
Entraide Medicale en S.N.C.F. t. Cie Belge d'Assurances Generales, Jur. 
H.v.J. 1969, 405; H.v.J. E.G., 16 februari 1977, zaak nr. 72-76, 
Landesversicherungsanstalt t. Weber en Le Phenix, Jur. H. v.J. 1977, 271). 
In het Haags verkeersongevallen-verdrag van 14 mei 1971 (art. 2) wordt de 
subrogatie van de verzekeraar niet behandeld, en dus geldt de gegeven 
gemeenrechtelijke solutie voor die sector. 

§ 3. Het terugvorderingsrecht - Regres 

265. HET CONTRACT - Welke wet bepaalt wanneer de verzekeraar de 
uitgekeerde vergoeding van de aansprakelijke persoon of van de voor hem 
aansprakelijke partij mag verhalen? 
De betaling door de verzekeraar geschiedde op grand van een overeenkomst 
met de verzekerde; het is dan oak de contractwet (waarin die overeenkomst 
beoordeeld wordt) die beslist of er terugvordering kan zijn en onder welke 
omstandigheden de verzekeringsdekking mag wegvallen. 
De rechtspraak is eensgezind: Brussel, 23 september 1965 (Pas. 1966, II, 
218) liet de dronkenschap als grand van regres, in het contract zowel tegen 
de verzekeringsnemer als tegen iedere verzekerde inroepen; Brussel, 11 juni 
1968 (R. W. 1968-69, 1463); Luik, 31 oktober 1969 (R.G.A.R. 1971, 
nr. 8589); Luik, 19 november 1973 (De Verz. 1976, 51); Bergen, 15 decem
ber 1976 (R.G.A.R. 1978, nr. 9860); Brussel, 24 oktober 1977 (J. T. 1978, 
9) en Rb. Verviers, 1 december 1964 (Pas. 1965, III, 18, J. T. 1964, 314, 
noot Dalcq en Jur. Liege 1964-65, 165). 
Uit de arresten van Bergen d.d. 15 december 1976 (het rijden met een 
leervergunning op een autoweg was in Italie toegelaten; de suggestie werd 
gedaan dat de incorporatie van het Belgisch verbod in een verzekeringsover
eenkomst de partijen wel tot wet zou hebben gediend) en van Brussel d.d. 
24 oktober 1977 (het verbod voor een bromfietsrijder jonger dan achttien 
om een passagier te vervoeren was een contractuele bepaling en gold daarom 
oak in Nederland) blijkt dat contractueel ruimere gronden van verval 
mogen worden opgelegd - en dus strenge gedragsregels - dan in de wet 
van de plaats. 

AFDELING 8 

ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING VAN VREEMDE VONNISSEN 

266. BERST EXEQUATUR- In een Cassatie-arrest van 23 januari 1981 (Arr. 
Cass. 1981, 563, Pas. 1981, I, 547 en J.T. 1982, 277) werd verduidelijkt 
onder welke voorwaarden een Spaans vonnis, waarin een verzekeraar tot 
de betaling van schadevergoeding werd veroordeeld, in Belgie als exceptie 

1488 



-------- --=-=r _ ~~ _ 

van gewijsde kan worden ingeroepen. In Spanje was Spaans recht toegepast 
op een ongeval waarbij een in Belgie wonende Spanjaard was betrokken. 
De benadeelde kreeg een opvallend kleine vergoeding in een uitspraak over 
de burgerlijke vordering die daar ambtshalve werd gedaan. De eiser wendde 
zich in Belgie tot de rechter en de verzekeraar wou het niet ongunstig vonnis 
in zijn eigen nadeel erkend zien. 

Het Hof van Cassatie stelde dat buiten de staat en bekwaamheid de 
bevoegde Belgische rechter moet onderzoeken of aan alle vereisten van 
art. 570 Ger.W. is voldaan, vooraleer gezag van gewijsde aan het vreemd 
vonnis wordt verleend. Er hoefde niet verduidelijkt te worden welke de 
,bevoegde rechter" was, maar men kan vermoeden dat aan de eigenlijke 
exequaturrechter werd gedacht. Dan zou de erkenning niet als exceptie of 
bij wijze van incidenteel geschil kunnen onderzocht worden. Alleszins werd 
klaar en duidelijk gezegd dat behalve de vijf punten van het tweede lid van 
art. 570 Ger. W. ook ,het geschil zelf" moet worden onderzocht. Omdat 
het arrest a quo dat laatste niet had gedaan werd op dat punt (waarop het 
middel sloeg) verbroken. 

HooFDSTUK X 

DE VENNOOTSCHAPPEN 

AFDELING 1 

DE VERWIJZINGSREGELS 

§ 1. De toepasselijke wet: Wet van de zetel 

267. ALGEMEEN - Bike vennootschap die haar hoofdvestiging in Belgie 
heeft, is aan de Belgische wet onderworpen, ook al is de akte van oprichting 
in het buitenland verleden (art. 197 Vennootschappenwet). 

Deze verwijzingsregel naar de wet van de hoofdvestiging is, in haar formule
ring, onvolledig omdat zij slechts aangeeft in welke gevallen een vennoot
schap onder de Belgische wet valt. De rechtspraak heeft echter aan art. 197 
Vennootschappenwet een algemene draagwijdte toegekend in die zin, dat 
vennootschappen onderworpen zijn aan de wet van de hoofdvestiging om 
het even of het om een Belgische, dan wel om een buitenlandse vennoot
schap gaat. Onder hoofdzetel verstaat men de bestuurszetel van waaruit de 
vennootschap geleid wordt en waar de beleidsbeslissingen genomen worden 
(Van Boxsom, G., Rechtsverge/ijkende studie over de nationaliteit der 
vennootschappen, Brussel, 1964, nr. 24, 26; De Wulf, C., ,Over het 
bestaan en de nietigheid van buitenlandse vennootschappen in Belgie'', 
R. W. 1968-69, 1408). 

268. TOEKENNING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID- Het is de wet van de 
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hoofdzetel die de voorwaarden bepaalt waaraan een vennootschap moet 
voldoen om geldig te bestaan. Aldus is een handelsonderneming die in 
Oost-Duitsland is gevestigd, in Belgie vatbaar voor erkenning indien naar 
Oost-Duits recht deze onderneming de rechtspersoonlijkheid bezit (Kh. 
Brussel, 11 december 1967, B.R.H. 1970, 133). De omstandigheid dat de 
Duitse Volksrepubliek - om !outer politieke redenen - niet volkenrechte
lijk werd erkend, impliceert niet dat de Belgische rechtbanken het recht van 
dit land niet in overweging mogen nemen, te meer omdat als gevolg van een 
door Belgie met de Oost-Duitse Kamer van Buitenlandse Handel gesloten 
verdrag, aan handelsovereenkomsten met dergelijke ondernemingen uitvoe
ring werd verleend. 
In aansluiting hierbij bepaalt de ,lex societatis" of een syndicaat van 
buitenlandse verzekeringsmaatschappijen de rechtspersoonlijkheid bezit. 
Werkt het syndicaat niet als rechtspersoon, dan kan het als zodanig in Belgie 
niet in rechte optreden, tenzij het, conform de Belgische procedureregels, 
de volledige identiteit opgeeft van de leden die van het syndicaat deel 
uitmaken (Cass., 11 januari 1979, R.G.A.R. 1982, nr. 10530, Rev. Prat. 
Soc. 1980, nr. 6087, 171 en Pas. 1979, I, 522). 
Het is de wet van de oorspronkelijke hoofdvestiging die bepaalt of de 
vennootschap bij verplaatsing van haar maatschappelijke zetel naar Belgie 
haar rechtspersoonlijkheid behoudt; de Belgische wet bepaalt van haar 
kant, of door de verplaatsing van haar zetel naar Belgie dezelfde vennoot
schap al dan niet ophoudt te bestaan, aldus het bekende Lamot-arrest 
(Cass., 12 november 1965, Pas. 1966, I, 336, Rec. Gen. Enr. Not. 1966, 
138, noot Donnay, R.C.J.B. 1966, 392, noot VanRyn, J. en R. W. 1965-66, 
911, advies Adv. Gen. Dumon). De feiten die tot het Lamot-arrest leidden, 
zijn kort geschetst de volgende. De vennootschap , Lamot Ltd" was in 1927 
in Londen opgericht onder de vorm van een kapitaalvennootschap. In 1932 
brengt deze vennootschap haar zetel over naar Belgie; in 1957 besluit de 
algemene vergadering de statutaire duur met dertig jaar te verlengen. 
Een van de belangrijke aandeelhouders vecht dit besluit aan en voert in 
cassatie twee middelen aan 1° dat de vennootschap door de verplaatsing van 
haar zetel naar Belgie als rechtspersoon had opgehouden te bestaan, 2° dat, 
al zou de vennootschap niet hebben opgehouden te bestaan, de vennoot
schap van rechtswege ontbonden was omdat ze niet tijdig was verlengd. 
Naar de bewering van de aanlegger was de statutaire duur ingegaan op 
datum van haar oprichting. De voorziening van de aanlegger, die in eerste 
aanleg en in hoger beroep in het ongelijk werd gesteld (Rb. Mechelen, 30 
juni 1961, R.G.A.R. 1966, 139; Brussel, 25 juni 1962, R.G.A.R. 1966, 143), 
werd in cassatie verworpen. 
Het antwoord op het eerste middel heeft evenwel bedenkingen opgeroepen 
(VanRyn, J., ,Consequences juridiques du transfert en Belgique du siege 
social d'une societe etrangere et du transfert a l'etranger du siege social"' 
R.C.J.B. 1966, 403). 
Het Hof van Cassatie is immers van oordeel dat de verplaatsing van de 
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maatschappelijke zetel naar een ander land het behoud van de rechtsper
soonlijkheid niet in de weg staat, voor zover daardoor haar essentiele 
bestanddelen ni~t gewijzigd worden en vooropgesteld dat de vennootschap, 
zo nodig, haar statuten met de wet van de nieuwe vestiging in overeenstem
ming heeft gebracht. Hieruit vloeit a contrario voort dat, zo haar essentiele 
bestanddelen bij onderwerping aan een andere landwet zouden zijn gewij
zigd, de vennootschap niet Ianger zou hebben voortbestaan. Onder de 
huidige wet is dit voorbehoud niet meer verantwoord; tot omvorming van 
een vennootschap met een bepaalde vorm in een vennootschap met een 
andere vorm kan immers besloten worden mits naleving van een aantal 
pleegvormen en zonder voorafgaande ontbinding (Wet van 23 februari 
1967; zie art. 165 e.v. Vennootschappenwet). De pleegvormen moeten 
uiteraard ook worden nageleefd indien de omvorming het gevolg is va,n de 
verplaatsing van de maatschappelijke zetel in een ander land. 
Op het tweede middel antwoordt het Hof van Cassatie dat de duur van 
dertig jaar geen uitwerking kan hebben v66r de datum van de vestiging van 
de hoofdzetel in Belgie. 
De oplossing gegeven aan dit ,conflit mobile" is de juiste. De nieuwe wet 
die toepasselijk is ingevolge verandering van aanknopingsfactor, heeft geen 
vat op toestanden die v66r de toepassing van de nieuwe wet, definitief tot 
stand kwamen (zie Rigaux, F. en Zorbas, G., Les grands arrets de Ia 
jurisprudence beige, Brussel, Larder, 1981, 348 in medio, randnr. 3). 
Ex abundantia, overwoog het hof van Cassatie dat art. 102, tweede lid 
Vennootschappenwet, waarbij de duur van de naamloze vennootschappen 
niet dertig jaar mocht te hoven gaan, geen voorschrift is dat de internationa
Ie openbare orde aanbelangt. Derhalve kan dit voorschrift zich niet verzet
ten tegen de toepassing van de v66r de zetelverplaatsing geldende lex 
societatis. De lex societatis bepaalt in welke mate het vennootschapscontract 
tegen de openbare orde en goede zeden indruist. De rechtbank van koop
handel te Brussel kwam tot dit besluit toen de vraag aan de orde kwam, 
of een feitelijke vennootschap die in Belgie was opgericht en aldaar haar 
maatschappelijke zetel had, zich ongestraft met deviezenzwendel in het 
toenmalige Kongo kon inlaten (Kh. Brussel, 19 april 1968, B.R.H. 1968, 
765, noot Rigaux, F.). De rechtbank achtte de openbare orde en de goede 
zeden in Belgie geschonden, niet zozeer omdat de vennoten in het buitenland 
de aldaar geldende deviezenreglementering hadden overtreden, dan wei 
omdat hun oneerlijke handelswijze een immoreel karakter vertoonde. De 
overtreding van een buitenlandse reglementering op deviezenhandel wordt 
dus als zodanig in Belgie niet gesanctioneerd, wei de immorele weerslag 
ervan op Belgische bodem. 
Valt eveneens onder de toepassing van de lex societatis de wijze van 
vereffening en de bevoegdheid van de vereffenaars. Aldus bepaalt de Franse 
wet in welke mate de vennootschappenwet voorrang heeft op de voorschrif
ten van gemeen recht omtrent de verdeling van het vermogen van een 
burgerlijke vennootschap (art. 1872 code civil m.b.t. de vereffening van het 
vermogen van een S.A.R.L. (Cass., 22 april 1977, Pas. 1977, I, 858). 
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269. BEVOEGDHEID OM IN RECHTE OP TE TREDEN - De vennootschappen 
van koophandel die in het buitenland zijn opgericht en die daar hun zetel 
liebben, kunnen in Belgie in rechte optreden (art. 196 Vennootschappen
wet). 
Waar de bevoegdheid om in rechte op te treden onvermijdelijk ontleend is 
aan de lex societatis, maakt de wijze van optreden deel uit van de procedure 
en is dus afhankelijk van de lex fori (Van Boxsom, G., o.c., nr. 42, p. 40). 
In tegenstelling tot de voorschriften van het gerechtelijk wetboek over de 
identificatie van rechtspersonen, moest onder de oude wet de akte van 
beroep op straffe van nietigheid de identiteit opgeven van alle beheerders. 
Het hoger beroep ingesteld door een Kongolese vennootschap werd om die 
reden onontvankelijk verklaard, al was komen vast te staan dat de beheer
ders die in de akte van beroep waren opgegeven, volgens de laatste statuten
wijziging voltallig waren. Bewuste statutenwijziging kon echter bij gebrek 
aan publicatie in het Kongolees Staatsblad niet ingeroepen worden (Brussel, 
8 juni 1966, Rev. Prat. Soc. 1968, 102). 
Britse verzekeraars, verenigd in een ,syndicate of cover", vormen, naar 
Brits recht, geen vereniging met rechtspersoonlijkheid. Als zodanig kan 
zulke vereniging dus niet in rechte optreden; opdat haar leden uit eigen 
naam zouden kunnen optreden, is vereist dat elkeen van hen geldentificeerd 
kan worden. Het Hof van Cassatie voegt terecht hieraan toe dat de omstan
digheid, dat naar Brits recht de-rechter ambtshalve procedurefouten_mag 
verbeteren, irrelevant is; immers onontvankelijkheidsgronden zijn volgens 
de Belgische lex fori te beoordelen (Cass. 11 januari 1979, Pas. 1979, I, 521, 
conclusie Adv.-Gen. Velu, R.G.A.R. 1982, nr. 10530 en Rev. Prat. Soc. 
1980, nr. 6087, p. 171). 

Daarentegen is een Oost-Duitse handelsonderneming met rechtspersoon
lijkheid ertoe gerechtigd in Belgie op te treden, zo deze bevoegdheid daar 
door de wet van haar hoofdve!!tiging is toegekend (Kh. Brussel, 11 december 
1967, B.R.H. 1970, 133). 

§ 2. Buitenlandse vennootschappen met bijkantoor in Belgie 

270. BEGRIP BIJKANTOOR - Opdat artikel 198 Vennootschappenwet over 
de openbaarmaking van akten en van jaarrekeningen op buitenlandse 
vennootschappen toepasselijk zou zijn, is vereist dat deze vennootschappen 
in Belgie een bijkantoor of enig centrum van werkzaamheden hebben. 
Naar traditionele opvattingen, behelst het begrip ,bijkantoor" het bestaan 
van een zetel of lokaal in Belgie waar derden een persoon kunnen ontmoeten 
die bevoegd is om de buitenlandse vennootschap te verbinden (Rigaux, F., 
,La notion de ,succursale" d'une societe etrangere en droit beige", in: 
Liber Amicorum Baron Louis Fredericq, Gent, 1965, 819). Anders dan een 
dochtermaatschappij bezit het bijkantoor geen rechtspersoonlijkheid. Al
dus beschikt een buitenlandse vennootschap in Belgie over een bijhuis, zo 
blijkt dat de agent in Belgie over een permanente vestiging beschikt en in 
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werkelijkheid voor rekening van de buitenlandse vennootschap verbintenis
sen aangaat. Deze conclusie drong zich op in weerwil van het feit dat de 
buitenlandse vennootschap het publiek doelbewust had misleid door met 
name de schijn te wekken dat de agent voor eigen rekening handelde (Rb. 
Brussel, 16 maart 1967, Rev. Prat. Soc. 1967, 1968, 253). 

Heeft echter geen bijkantoor, de buitenlandse vennootschap die in Belgie 
slechts zeer uitzonderlijk rechtshandelingen stelt en zelf een filiaal met 
rechtspersoonlijkheid in Belgie heeft opgericht met het oog op de ontwikke
ling van een bestendige activiteit in Belgie (Kh. Brussel, 18 december 1974, 
B.R.H. 1977, 71). 

Buitenlandse vennootschappen die in Belgie een bijkantoor hebben, zijn 
onderworpen aan dezelfde vereisten van openbaarmaking van akten en van 
jaarrekeningen als de Belgische vennootschappen. Aan dit vereiste voldoet 
niet: de neerlegging in het vennootschapsdossier van een attest van incorpo
ratie in de Staat New-York, noch de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde 
ver klaring die de vertegen woordiger van de buitenlandse vennootschap voor 
een Belgische notaris aflegde en waaruit bleek dat een origineel exemplaar 
samen met de beedigde vertaling van een statutenwijziging onder diens 
minuten was neegelegd (Kh. Luik, 18 februari 1970, Rev. Prat. Soc. 1971, 
125). 

Bij gebrek aan openbaarmaking, gelden dezelfde sancties als voor Belgische 
vennootschappen waarvan de statuten niet werden bekend gemaakt. Aldus 
is, met toepassing van art. 11 Vennootschappenwet, een vordering uitgaan
de van een buitenlandse vennootschap met bijkantoor in Belgie waarvan de 
statuten niet werden bekend gemaakt, onontvankelijk (Rb. Luik, 18 februa
ri 1970, Rev. Prat. Soc. 1971, 125). Daarenboven beschikt de derde over 
een optie waarbij hij het bestaan van dergelijke vennootschap kan erkennen 
of ontkennen (art. 10 § 4 Vennootschappenwet); in dit laatste geval is de 
derde gerechtigd de vennootschap te behandelen zoals zij zich ogenschijnlijk 
in het rechtsverkeer heeft voorgedaan (Coipal, M., ,Dispositions commu
nes a toutes les formes de societes commerciales. Premiere partie, Disposi
tions de droit civil et commercial applicables aux actes de societes", in 
Repertoire notarial, Tome XIL Livre II, nr. 155, p. 123; Ronse, J., Alge
meen dee! van het vennootschapsrecht, Leuven, Acco, 1975, 212). Vandaar 
dat derden kunnen handelen met een buitenlandse vennootschap met bij
kantoor in Belgie waarvan de statuten niet werden bekendgemaakt, alsof 
ze te maken hebben met een vennootschap onder firma, waarvan de 
vennoten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn (Arbrb. Brussel, 6 
februari 1976, Rev. Prat. Soc. 1976, 233, noot Dermine, L.). 

Soms wordt het bijkantoor van een buitenlandse vennootschap als vereiste 
gesteld voor de toepassing van Belgische vennootschapsbelasting. Het Bel
gisch-Brits verdrag van 27 maart 1953 tot voorkoming van dubbele taxatie 
(Belgische wet van 7 januari 1974) bepaalt dat inkomsten uit onroerende 
goederen in Belgie, niet onderworpen zijn aan de Belgische vennootschaps
belasting indien de genieter van deze inkomsten in Belgie geen permanent 
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bijkantoor of enig centrum van werkzaamheden heeft. Het Hof van Cassa
tie paste deze regel toe op een Britse vennootschap - eigenares van 
onroerende goederen in Belgie - die echter in Belgie niet werkzaam was 
(Cass., 21 maart 1974, J. T. 1974, 478). 

§ 3. De vennootschappen en de openbare orde 

271. INTERNE OPENBARE ORDE- De rechtbank van koophandel te Brussel 
hanteerde terecht het begrip ,openbare orde" in de zin van interne Belgi
sche openbare orde, ten aanzien van een afrekening tussen vennoten die een 
feitelijke vereniging hadden opgericht voor deviezenzwendel (Kb. Brussel, 
19 april1968, B.R.H. 1968, 765, noot Rigaux, F.). De rechtbank achtte de 
vennootschap onderworpen aan het Belgisch recht - o.m. omdat de 
vennootschap in Belgie was opgericht door Belgische ingezetenen - en 
noemde de deviezenhandel van vennoten die er op uit waren een buitenland
se deviezenreglemenering kennelijk te overtreden, strijdig met de openbare 
orde en de goede zeden (art. 1133 B.W.). Niet omdat een buitenlandse wet 
van politie en veiligheid als zodanig in Belgie uitwerking heeft, maar omdat 
het oneerlijk gedrag van de deviezensmokkelaars de goede zeden in op
spraak brengt, werd aan hun onderlinge twisten geen gehoor gegeven. 

272. NATIONALISATIE- Met de Franse nationalisatiewet van 11 februari 
1982, kwam onvermijdelijk de vraag aan de orde in hoeverre nationalisatie
maatregelen in Belgie uitwerking hebben. Ben door de buitenlandse over
heid uitgevaardigde nationalisatie - onder welke benaming ook - heeft 
op de goederen die in een ander land zijn gelegen, geen vat, aldus de 
rechtbank van Koophandel te Namen (Kh. Namen, 12 augustus 1982, Rev. 
Prat. Soc. 1982, nr. 6203, p. 184). Alhoewel nationalisatiemaatregelen in 
het buitenland bevolen als zodanig niet strijdig zijn met de Belgische 
internationale openbare orde, kunnen zij in Belgie geen effecten sorteren, 
nu zocj.anige maatregel bij uitstek een overheidsdaad is, waarvan de gevol
gen territoriaal begrensd blijven (Rigaux, F. en Zorbas, G., o.c., nr. 41, 
p. 290). De rechter ging bijgevolg in op een verzoek om een sekwester te 
doen aanstellen over een pakket aandelen in een Belgische vennootschap, 
die ingevolge nationalisatie van een Franse holdingmaatschappij aan de 
Franse Staat waren doorgespeeld. 

273. BUITENLANDSE EENMANSVENNOOTSCHAPPEN - Het Hof van Cassa
tie kreeg in de beschouwde periode twee maal de gelegenheid om zich uit 
te spreken over de draagwijdte van de Belgische internationale openbare 
orde. Aldus is het voorschrift van art. 102, lid 2 Vennootschappenwet, 
waarbij bepaald wordt dat de duur van de naamloze vennootschap dertig 
jaar niet mag te hoven gaan, niet van die aard dat buitenlandse wetgevingen 
die deze beperkingen niet kennen, om die reden moeten worden geweerd 
(Cass., 12 november 1965). Belangrijker is in dit opzicht het Del Sol arrest 
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(Cass., 13 januari 1978, R. W. 1977-78, 1945, J. T. 1978, 544 en Rev. Frat. 
Soc. 1979, nr. 6003). 

In strijd met bet traditioneel wantrouwen waarmee bet hoogste gerechtshof 
de buitenlandse eenmansvennootschappen eertijds bejegende (Zie Cass., 5 
januari 1911, Pas. 1911, I, 68), kan een Liechtensteinse Anstalt die slechts 
uit een persoon bestaat thans in Belgie wel in rechte optreden. De gronden 
die aangevoerd werden om bet bestaan van dergelijke vennootschap af te 
wijzen als strijdig met de internationale openbare orde, en met name dat 
bet aangaan van een meerzijdige rechtshandeling voor de oprichting van een 
vennootschap volstrekt noodzakelijk is (Ronse, J., o.c., 75) zijn thans 
achterhaald. Het Hofvan Cassatie beroept zich ten deze op de wet van 17 
juli 1970 die bet verdrag van Brussel van 29 februari 1968 m.b.t. de 
onderlinge erkenning van vennootschappen en rechtspersonen, heeft goed
gekeurd (een verdrag dat niet in werking trad). 

Luidens art. 9, lid 2 van dit verdrag, mag een vennootschap die slechts een 
vennoot heeft, door een verdragsluitende staat niet om die reden als strijdig 
met de internationale open bare orde worden verklaard, wanneer zij, volgens 
bet recht in overeenstemming waarmee zij is opgericht rechtens kan bestaan. 

Ook al is dit verdrag niet toepasselijk op bet grondgebied van Liechtenstein, 
toch meent bet Hof van Cassatie hieruit algemeen te mogen concluderen 
dat , ,de regelluidens welke bij de oprichting van een vennootschap minstens 
twee personen aanwezig moeten zijn, niet meer kan worden beschouwd als 
een bepaling waardoor de wetgever een principe wil huldigen dat, in de zin 
van bet internationaal privaatrecht, essentieel is voor de in Belgie gevestigde 
zedelijke, politieke of economische orde". 

Het hoogste gerechtshof zegt verder dat, zo bet bestaan van een buitenland
se eenmansvennootschap niet meer als zodanig met de internationale open
bare orde strijdig is, niettemin wetsontduiking, simulatie en andere redenen 
de Belgische openbare orde wel in opspraak kunnen brengen. Deze conside
rans houdt dus de waarschuwing in, dat een Anstalt die in Liechtenstein is 
opgericht, in Belgie niet steeds ongestraft mag opereren (Vim Bruystegem, 
B., ,Over de erkenning van een Liechtensteinse eenmansvennootschap", 
R. W. 1977-78, 1950). Wordt met name vastgesteld dat de band met Liech
tenstein artificieel is en de aanknoping met Belgie reeler is, omdat bijvoor
beeld de werkelijke zetel van de Anstalt bier is gevestigd, dan kan deze 
Anstalt nietig verklaard worden op grand van de in art. 13ter, 4° Vennoot
schappenwet vermelde nietigheidsgrond (bet aantal oprichters bedraagt 
minder dan twee). In dit geval valt men dus terug op de Belgische wet (De 
Page, P. en Van de Walle de Ghelcke, B., ,Les personnes morales etrange
res et l'ordre public beige", Rev. Frat. Soc. 1979, nr. 6002, p. 31). 

Dit onderscheid impliciet voor ogen houdend, onderwierp de rechtbank van 
koophandel te Brussel een Liechtensteinse Anstalt aan de Belgische faillisse
mentswet, in acht genomen de fictieve localisatie van haar bedrijfszetel (Kh. 
Brussel, 4 november 1981, B.R.H.1982, 472). 
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AFDELING 2 

HET FAILLISSEMENT VAN VENNOOTSCHAPPEN 

273. HET BELANG VAN DE ZETEL INZAKE FAILLISSEMENT- De lokalisatie 
van de maatschappelijke zetel is ook inzake faillissementen een belangrijke 
aanknopingsfactor. In de eerste plaats op het stuk van de bevoegdheid van 
de Belgische rechtbanken, die stoelt ,op de bepaling van art. 631 Ger. W. In 
de tweede plaats, omdat ten aanzien van vennootschappen waarvan de zetel 
in Belgie is gevestigd, het faillissement extra-territoriale gelding heeft (Van
der Elst, R., Droit international prive, Rep. Not. nr. 93, p. 833). 

De Belgische rechtbanken ontlenen hun territoriale bevoegdheid aan 
art. 631 Ger. W. Luidens deze bepaling is de rechtbank van het rechtsgebied 
bevoegd waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Met het oog op 
de internationale bevoegdheid van de Belgische rechtbanken moet evenwel 
aan art. 631 Ger. W. een internationale dimensie worden gegeven (De Perre 
en Verougstraete, Manuel du curateur de jaillite, Brussel, 1979, 345; Van 
Houtte, H., ,Internationaal faillissementsrecht", B.R.H. 1978, 378). 

In 1976 besliste het Hofvan Cassatie dat de werkelijke Belgische woonplaats 
van de gefailleerde handelaar het aanvullende aanknopingspunt vormt voor 
de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken in geval die persoon nergens 
in de bevolkingsregisters ingeschreven is (Cass. 30 september 1976, J. T. 
1977, 57) en dat hierbij relevant is de plaats waar de gefailleerde effectief 
zijn voornaamste handel heeft gedreven: de commerciele woonplaats in 
Belgie. 

Het arrest dat gewezen werd m.b.t. het faillissement van een fysische 
persoon, vond eveneens navolging wanneer een zgn. buitenlandse vennoot
schap failliet moet worden verklaard. 

In het arrest van Cass. 2 februari 1978 (R. W. 1977-78, 2651) werd nu 
verduidelijkt dat de woonplaats bedoeld in art. 631 Ger.W. wel degelijk in 
verbinding met art. 36 van hetzelfde wetboek moet worden gelezen. De 
plaats van inschrijving in de bevolkingsregisters en aanvullend, de plaats 
waar de vennootschap haar werkelijke zetel heeft, zijn dus bepalend voor 
de internationale bevoegdheid. 

Eens de bevoegdheid van de Belgische rechtbank is aangenomen, spreekt 
de rechter het faillissement uit, volgens de materiele bepalingen van het 
Belgisch faillissementrecht, waarbij de gedachte meespeelt dat waar de 
goederen van de gefailleerde zich ook mogen bevinden, deze aan het 
faillissement zullen onderworpen blijven. 

Geviseerd worden meestal gelieerde vennootschappen, waarvan is komen 
vast te staan, dat zij ondanks hun buitenlandse zetel uitsluitend in Belgie 
bedrijvig zijn. 

Een Luxemburgse holding waarvan alle aandelen in het bezit waren van een 
Lichtensteinse Anstalt, wordt samen met deze laatste door de Brusselse 
rechtbank van koophandel failliet verklaard, nu beide vennootschappen 
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d.m.v. Belgische filialen uitsluitend in Belgie blijken bedrijvig te zijn en in 
het buitenland hoegenaamd niets bezitten (Kh. Brussel, 4 november 1981, 
B.R.H. 1982, 472). Fiscale vluchthavens zijn dus in ons land niet welkom. 

Ofschoon uitspraken als deze omwille van hun realiteitszin aanbeveling 
verdienen, roepen ze toch vragen op: hoe moet tot conversie van de 
Liechtensteinse Anstalt met werkelijke zetel in Belgie, overgegaan worden? 
Uiteraard moet de werkelijkheid het halen op de schijn en moeten de kriteria 
m.b.t. de conversie ontleend worden aan het Belgisch vennootschapsrecht. 

275. UNIVERSALITEIT VAN HET FAILLISSEMENT - Zoals eerder gezegd, 
slaat het faillissement op aile goederen, in welk land deze ook gelegen zijn. 
Bezit een Belgische vennootschap in het buitenland een onderneming, dan 
is deze omstandigheid niet van die aard dat het faillissement moet opge
splitst worden in twee onderscheiden massa's die volgens de ligging van de 
goederen aan verschillend landsrecht onderworpen zijn (Brussel, 16 februari 
1984, Rev. Frat. Not. 1984, 192). 

Het principe van de universele gelding van het faillissement dat in Belgie 
nog steeds een voorkeursbehandeling geniet (Vander Elst, R., o.c., nr. 93; 
Rigaux, F., o.c., II, nr. 1102), wordt evenminin het gedrang gebracht door 
het bestaan van voorrechten die de goederen van de gefailleerde kunnen 
bezwaren. AI zal het bestaan en de omvang ervan bepaald worden door de 
, ,lex rei sitae'' en al zal dat recht in niet onaanzienlijke mate de materiele 
normen van het Belgisch recht m.b.t. de tegeldemaking van de goederen 
kunnen verdringen, toch is dit nog geen reden om het universaliteitsbeginsel 
overboard te gooien. Anderzijds is het z6, dat wanneer een buitenlandse 
vennootschap in Belgie een bijhuis heeft dat geen eigen rechtspersoonlijk
heid bezit, de Belgische rechtbank zich onbevoegd moet verklaren t.a.v. een 
verzoek tot faillissement van het bijhuis in Belgie (Kh. Luik, 3 februari 1975. 
Jur. Liege 1974-75, 181; Kh. Brussel, 15 november 1976, B.R.H. 1977, 714). 

AFDELING 3 

INTERNATIONALE RECHTSMACHT 

276, BEVOEGDHEID OP GROND VAN AANWEZIGHEID IN BELGlE- Art. 41 
van de oude wet op de bevoegdheid (W. 25 maart 1876; thans art. 627, 9°, 
Ger.W.) bepaalde dat de vennootschappen dienen gedagvaard voor de 
rechtbank van de plaats waar zij hun voornaamste vestiging hebben. 
Anderzijds bepaalde art. 52, 2° (thans art. 635, 2° Ger.W.) dat vreemdelin
gen voor Belgische rechtbanken mogen worden gedagvaard wanneer zij er 
hun woonplaats of een verblijfplaats hebben of er woonplaats hebben 
gekozen. Het Hof van cassatie interpreteerde laatstvermelde bepaling in die 
zin dat buitenlandse vennootschappen die in Belgie een bijkantoor hebben, 
aldaar geacht worden woonplaats te hebben gekozen en derhalve, gedag
vaard mogen worden voor de rechtbank van ligging van het bijhuis - doch 
slechts voor zover het zaken betreft die het bijkantoor zelf heeft behandeld 
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(Cass., 8 november 1968, Arr. Cass. 1969, 272). Onder bijkantoor wordt 
verstaan een centrum van werkzaamheden dat, al is het van bijkomstige 
aard, toch op permanente aanwezigheid wijst, en waar de buitenlandse 
vennootschap vertegenwoordigd is door een afgevaardigde die haar tegeno
ver derden kan verbinden (Fredericq, L., Handboek, (eerste uitgave) II, 
nr. 127). Hieraan beantwoordt een kantoor van een Kongolese vennoot
schap die te Brussel is bevestigd en waar de afgevaardigd-bestuurder perso
neel aanwerft (Arbh. Brussel, 17 april 1973, Rev. Prat. Soc. 1973, 113). 
Het feit dat een afgevaardigd-beheerder in een Brusselse randgemeente 
woonachtig is, wettigt geenszins het vermoeden dat de Kongolese vennoot
schap voor de toepassing van art. 635, 2°, Ger.W. aldaar over een bijkan
toor zou beschikken (Arbh. Brussel, 19 december 1972, Rev. Prat. Soc. 
1973, 110 en J. T. 1973, 60). 

277. VERDRAGSRECHT- Meestal gaat het om geschillen i.v.m. de uitvoe
ring van arbeidsovereenkomsten, waarbij de vraag gesteld wordt of een 
bediende zijn buitenlandse werkgever voor een Belgische rechtbank mag 
dagvaarden. Daarbij kunnen conflicten ontstaan tussen de interne wet en 
het verdragsrecht. Aldus oordeelde het Arbeidshof te Brussel dat het 
Frans-Belgisch verdrag van 8 juli 1899, dat aan partijen toelaat door middel 
van woonstkeuze de rechtbank aan te wijzen die hun geschil zal beslechten, 
de bepaling van art. 630 Ger. W. opzij zet (Arb h. Brussel, 4 juli 1973, J. T. T. 
1975, 553 en Rev. Prat. Soc. 1973, 292, noot Verwilghen). Volgens deze 
bepaling is van rechtswege nietig: elke overeenkomst m.b.t. de aanwijzing 
van een rechter v66r het ontstaan van het geschil. Het hof gaf voorrang aan 
het verdragsrecht boven het interne recht, onder verwijzing naar de ter zake 
sinds 1971 gehuldigde rechtspraak van het Hofvan Cassatie (Cass., 27 mei 
1971, J. T. 1971, 460, conclusies Proc. Gen. Ganshof van der Meersch) en 
achtte de verbodsbepaling van art. 630 Ger. W. dan ook niet van toepassing. 

Artikel 5, 5° van het Europees executieverdrag van 27 september 1968 
bepaalt, dat de verweerder die in een verdragstaat woonachtig is, in een 
andere verdragstaat kan gedagvaard worden, wanneer het geschil betrek
king heeft op de exploitatie van een bijkantoor, van een agentschap of van 
elke andere vestiging en dan wel voor de rechtbank van de plaats van ligging 
van dat filiaal. 

Verzocht om uitleg te verschaffen over de draagwijdte van bedoeld artikel, 
antwoordt het Hof van Justitie dat een concessiehouder niet kan gelijkge
steld worden met een bijkantoor, agentschap of vestiging en wel omdat hij 
de leiding ervan niet waarneemt (H.v.J. E.G., 6 oktober 1976, J.T. 1977, 
739). 

278. FAILLISSEMENT VAN VENNOOTSCHAPPEN- Als algemene regel geldt, 
dat de Belgische rechtbanken alleen vennootschappen met maatschappelij
ke zetel in Belgie failliet kunnen verklaren. Hieruit volgt dan dat de 
Belgische rechtbanken niet kunnen ingaan op een verzoek tot faillietverkla-
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ring van vennootschappen met maatschappelijke zetel in het buitenland, 
ook niet met betrekking tot goederen die aan een bijkantoor in Belgie 
zouden toebehoren. Ben Liechtensteinse vennootschap had in Belgie stap
pen aangewend om haar bijhuis in Belgie failliet te doen verklaren. Toen 
aan het Iicht kwam dat het bijhuis in Belgie geen afzonderlijke rechtsper
soonlijkheid bezat, werd de maatregel op verzoek van de curator ongedaan 
gemaakt, terwijl voor de faillietverklaring zelf verwezen werd naar de 
rechtbank van de hoofdzetel (Kh. Brussel, 26 november 1973, J. T. 1974, 
156 en B.R.H. 1975, 355). De oplossing is correct: een bijkantoor zonder 
rechtspersoonlijkheid heeft geen eigen patrimonium en kan als zodanig niet 
failliet worden verklaard (zie, in dezelfde zin: Kh. Luik, 3 februari 1975, 
Jur. Liege 1974-75, 181). 
De Rijksdienst van Sociale Zekerheid had bij de rechtbank een verzoek 
ingediend tot faillietverklaring van een succursale van een Engelse vennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid. De rechtbank stelde vast, dat het 
bijhuis geen rechtspersoon was en verklaarde derhalve de vordering onont
vankelijk (Kh. Brussel, 15 november 1976, B.R.H. 1977, 714). In dezelfde 
zin wees de rechtbank van koophandel te Brussel het verzoek van de hand, 
om aan het faillissement in Belgie te onttrekken, een onderneming die de 
Belgische vennootschap in het buitenland bezat (Kh. Brussel, 16 februari 
1984, Rev. Prat. Not. 1984, 192). 
Daarentegen wordt een Liechtensteinse vennootschap wei in Belgie failliet 
verklaard, indien onomstootbaar vaststaat dat de Anstalt aileen in Belgie 
bedrijvig was (Kh. Brussel, 4 november 1981, B.R.H. 1982, 472). 
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