1-'

DE BURGERLIJKE VORDERING WEGENS MISDRIJVEN
MET EEN BUITENLANDS ELEMENT
door
Fran9oise THOMAS
Eerstaanwezend Assistente aan de R.U.G.

AFDELING 1

PRELIMINARIA

1. Sedert de eeuwwisseling hebben eerst de ontwikkeling van de communicatiemiddelen en later de oprichting van militaire allianties en van
grensoverschrijdende economische unies afgestemd op het vrije verkeer
van personen, goederen en diensten, bijgedragen tot de groei van de zgn.
internationale criminaliteit. Hieronder verstaan we strafbare gedragingen
van varierende zwaarwichtigheid, maar aile gekenmerkt door een soms
toevallige omstandigheid - niet noodzakelijk een constitutief hestanddee!- die de simultane toepasselijkheid van de strafwetten van meer dan
een Staat teweegbrengt(l). Concreet gezien betreft het hier hetzij de
nationaliteit van de dader of van het slachtoffer, hetzij de localisatie van de
feiten(2) of van het bewijsmateriaal. Deze elementen kunnen een en
dezelfde zaak als het ware ,aanknopen" bij de rechtsorde van verschillende Staten. Er ontstaat aldus een tussenstaatse concurrentie van bevoegdheden op repressief g~bied, die moeilijk verenigbaar is met de
vereiste van een goede rechtsbedeling, inzonderheid met het non bis in
idem-beginsel (3).
Ten einde een dergelijke onbevredigende toestand te verhelpen, hebben de
lid-Staten van de Benelux en van de Raad van Europa nieuwe rechtshulpmodaliteiten uitgewerkt, waardoor zij de strafvervolgingen of de
strafexecutie kunnen overdragen aan die V erdragspartij die het best de
bewijslevering kan verzekeren- m.n. de Staat loci delicti -of waar de

(1) FELLER, S.Z., ,Introduction to Terms and Theories of Jurisdiction", in: BAssrouNI, Ch. en
NANDA, V.P., A treatise on International Criminal Law, IT, Springfield (Ill.), 1973, 5.
(2) Het lijkt rationeler in het stadium van de localisatie voorlopig nog te spreken van , ,feiten'' en niet
van ,misdrijven'', verrnits men precies nog niet weet of een strafwet toepassing zal kunnen vinden.
Zie hierover: DoucET, J.P., Precis de droit penal general, Luik, 1976, 44.
(3) THOMAS, F., De Europese rechtshulpverdragen in strafzaken, Gent, 1980, nrs. 106, 242-245 en
403.
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penitentiaire status van de veroordeelde optimaallijkt- mono de Staat van
verblijf (4)
0

2. De rechtshulpverdragen blijven echter beperkt tot de penale aspecten
van de problematiek(5)o Het is inderdaad kenschetsend voor de complexiteit van ons onderwerp dat de ontwerpers bewust de interferenties
tussen strafvordering en burgerlijke vordering wegens misdrijven met een
internationale component uit het · toepassingsgebied ervan hebben gesloteno De toelichtingen stipuleren uitdrukkelijk dat de burgerlijke vordering tot schadevergoeding onderworpen blijft aan de bepalingen die
gelden in de respectieve contracterende Staten(6)o Zoals verder zal blijken, lijkt het evenwel niet uitgesloten dat talrijke basisbeginselen van de
rechtshulpverdragen onrechtstreeks en op lange termijn een weerslag
zullen hebben op bepaalde controversiele standpunten van de actuele
·
doctrine en jurisprudentieo
3. Alhoewel zij precies tot doel hebben de concurrerende bevoegdheden
van verschillende Staten onderling in overeenstemrning te brengen,
biedende rechtshulpinstrumenten geen onmiddellijke oplossing voor ons
probleemo We blijven derhalve aangewezen op de bepalingen van het
nationaal recht, meer bepaald op het Belgische strafrechtsaanwendingsrecht(7) Bedoelde rechtstak omvat de artikelen 3 en 4 van het
Strafwetboek en 6 tot 14 van de wet van 17 april 1878 houdende de
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering (hierna: VoTo)o
Hij regelt op louter eenzijdige wijze de werking in de ruimte van het
interne Belgische strafrecht en inzonderheid de toepassing ervan op delictuele toestanden met een internationale component. Deze laatste verenigen in zich twee elementen:
eenBelgisch element, dat de toepassing van de Belgische strafwet alsook
de bevoegdheid van de Belgische strafgerechten kart fundereno Bij ge0

(4) Ibid., nro 381 eov.
(5) Het voorontwerp van een Beneluxverdrag betreffende de rechten van het slachtoffer in het
strafproces, (waarvan de tekst verschenen is in (R.W., 1979-80, 417-444), maakt hierop geen
uitzondering. Het organiseert geen tussenstaatse coiipetatie maar beoogt de eenvormigheid in de
rechtspositie van de benadeelde partij in de drie Beneluxlanden. Zie ook: Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (17e en 18e gezamenlijk verslag), 1975, doc. 159-1, 19.
(6) Rapport explicatif sur la Convention europeenne pour la repression des infractions routieres,
Straatsburg, 1970, 8; Rapport explicatif sur la Convention europeenne sur la valeur internationale
des jugements repressifs, Straatsburg, 1970, 8. Zie ook de reactie tegen dit postulaat vanwege de
Italiaanse delegatie op de vergadering van de Europese Ministers van Justitie te Parijs (5-7 juin 1961),
C.M.Jo, 1961., 11-12 (gestencild).
(7) Deze term wordt hoofdzakelijk in de Duitse doctrine gebruikt. Hij is o.i. duidelijker dan het
misleidende , ,internationaal strafrecht'' om een discipline aan te duiden die uitsluitend nationale
wetsvodrschriften omvat.
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breke ervan zouden de feiten zonder meer buiten de Belgische rechtssfeer
vallen;
een buitenlands element, dat evenwel niet sterk genoeg is om de toepassing van de Belgische strafwet en de bevoegdheid van de Belgische
strafgerechten uit te schakelen. Bij gebreke ervan zouden de feiten uiteraard probleemloos door het gemene recht worden beheerst.
Ret is precies de coexistentie van beide elementen die bepalend zal zijn
voor de behandeling van de burgerlijke vordering. Aan de ene kant kan het
buitenlandse aanknopingspunt een vreemd rechtssysteem aanwijzen om
de burgerlijke belangen te regelen en desgevallend zelfs de publieke
vordering te beheersen. Aan de andere kant kan de bevoegdheid van de
Belgische jurisdicties t.o.v. de strafvordering deze aanwijzing
bei:nvloeden (8).
4. Als werkhypothese dienen we dus de bevoegdheid van de Belgische
strafgerechten te stellen, zoals zij geregeld is door het Belgisch strafrechtsaanwendingsrecht. Hierbij doet zich evenwel een bijkomende
moeilijkheid voor. Wanneer de Belgische rechter bevoegd is om uitspraak
te doen over de strafvordering, past hij uitsluitend Belgisch strafrecht toe:
wetgevende en jurisdictionele bevoegdheden stemmen in dit geval overeen. De burgerlijke vordering daarentegen zal de rechter onderwerpen aan
een vreemde wet, zodat die overeenstemming verdwijnt en het probleem
rijst van de uiteindelijke verhouding tussen beide vorderingen.
Deze complexiteit brengt ons ertoe het verder betoog te structureren rond
drie vragen die een toenemende moeilijkheidsgraad vertonen:
- Hoe wordt in het algemeen de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken bepaald t.o.v. de burgerlijke vordering wegens een misdrijf
met een buitenlands element (afdeling 2)?
- Welke weerslag heeft de bevoegdheid van de Belgische strafgerechten
- onze werkhypothese- op de regels van het internationaal privaatrechtelijk procesrecht (afdeling 3) ?
- Welke weerslag heeft de toepasselijkheid van de Belgische strafwet op
de Belgische conflictregels (afdeling 4)?

(8)

LOMBOIS,

C., Droit penal international, Parijs, 1971, nrs. 306-307.
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AFDELING

2

DE BELGISCHE BEVOEGDHEIDSREGELS

A.

BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE STRAFGERECHTEN

5. Uit de werkhypothese volgens welke de Belgische strafgerechten bevoegd zijn om kennis te nemen van de strafvordering we gens een misdrijf
met een internationale component, volgt ook de bevoegdheid om uitspraak te doen over de burgerlijke vordering strekkende tot herstel van de
schade veroorzaakt door voormeld misdrijf. Naar luid van artikel4 V. T.,
waaraan bij gebreke van enige restrictieve bepaling in de wet een algemene draagwijdte moet worden toegekend, kan de burgerlijke vordering inderdaad gelijkertijd en voor dezelfde rechters vervolgd worden
als de strafvordering (zie infra § 3 voor eventuele afwijkende verdragsregds).
De toenadering tussen strafvordering en burgerlijke vordering brengt mee
dat de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering bij uitsluiting
zowel het principe van de bevoegdheid als de modaliteiten ervan vastleggen en dus ook de ontvankelijkheidsvoorwaarden van de burgerlijke
vordering.
H-et parallell1sme met Iouter nationale sttafzaken-kan evenwel· niet-volledig worden doorgetrokken. Het buitenlands element van een misdrijf
schept voor de benadeelde specifieke problemen die verschillen naargelang de Belgische strafgerechten exclusief (§ 1) dan wel subsidiair (§ 2)
bevoegd zijn, of die het gevolg zijn van interferenties tussen de Belgische
wet en verdragrechtelijke bepalingen (§ 3).
§I. Exclusieve bevoegdheid van de Belgische strafgerechten

6. Onder exclusieve bevoegdheid van de Belgische strafgerechten verstaan we hoofdzakelijk de territoriale bevoegdheid(9). Zij volgt uit het
beginsel van de staatssoevereiniteit en uit de artikelen 3 B. W. en 3 Sw.
Deze laatste poneren de territorialiteit van de Belgische strafwetten,
hetgeen meteen de territoriale bevoegdheid van de Belgische rechtbanken
teweegbrengt(lO). Hieruit volgt dat alle misdrijven op Belgisch grond-

(9) Volledigheidshalve dient te worden aangestipt dat ook de reele bevoegdheid die steunt op het
staatsbeschermingsbeginsel een exclusieve bevoegdheid is in de gevallen van misdaden en wanbedrijven buiten het grondgebied van het Rijk gep!eegd en gericht tegen de veiligheid van de Staat of tegen
de openbare trouw (art. 6, 1° en2° en art. 10, 1° en2° V.T.). Gezien hetgeringe praktische belang van
deze misdrijven, wat de burgerlijke vordering betreft, worden zij buiten beschouwing gelaten.
(10) FRANCHIMONT, M., ,L'application de Ia loi pena!e etrangere par !e juge national", Revue
internationale de droit penal, 1960, 456-458.
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gebied(ll) gepleegd door Belgen of door vreemdelingen onder de bevoegdheid ressorteren van de nationale jurisdicties.
In tegenstelling tot bepaalde buitenlandse wetgevingen (12), bevat de
Belgische wet geen criteria ter bepaling van de localisatie der feiten(13).
Rechtsleer en rechtspraak hebben derhalve een theorie opgebouwd waarin
zij het zgn. ubiquiteitsbeginsel uitwerken. Zij aanvaarden immers de
bevoegdheid van de Belgische rechtbanken zodra een constitutief bestanddeel van het misdrijf op Belgisch grondgebied tot stand komt ( 14). In
de praktijk stellen we de laatste jaren een sterke jurisprudentiele uitbreiding vast van de bevoegdheid van de nationale rechter. Zij steunt op
een verruimde interpretatie van het begrip , ,ondeelbaar misdrijf''. Zij
maakt het mogelijk zorgwekkende vormen van economische criminaliteit,
zoals b.v. de uitgifte in verschillende landen van cheques zonder dekking(l5), onder bepaalde voorwaarden in Belgie te beteugelen door als
, ,locus delicti'' te beschouwen alle plaatsen die door de strafbare gedragingen zijn geraakt(l6).
Deze mildering van de strikte territorialiteit van de strafwet, die steunt op
overwegingen van strafrechtsbeleid (17), komt ongetwijfeld op zichzelf
reeds de benadeelde ten goede in zaken met een grensoverschrijdende
dimensie. Zij vergemakkelijkt inderdaad onrechtstreeks de uitoefening
van de burgerlijke vordering voor de Belgische rechtbanken die gevat zijn
van de strafvordering.
7. Zelfs indien een misdrijf zonder be twisting op het Belgisch grondgebied gelokaliseerd wordt, kan het nog intemationale componenten
vertonen, met name de vreemde nationaliteit van de benadeelde (a) of van
de dader (b). In de hiernavolgende paragrafen wordt de weerslag van deze
bijzonderheden op de burgerlijke vordering nader onderzocht.
(11) Voor een afbakening van het begrip ,,Belgisch grondgebied'' raadplege men: D'HAENENS, 1.,
Belgisch strafprocesrecht, Gent, 1980, I, A, 44-46.
(12) Een overzicht van de verschillende oplossingen voor het probleem van de !ocalisatie van een
misdrijf vindt men bij: OEHLER, D., lnternationales Strafrecht, Keulen, 1973, 199-275.
(13) De Commissie voor de Herziening van bet Strafwetboek overweegt ter zake blijkbaar geen
wijziging (yerslag, biz. 35-36). Ook de Benelux-Regeringen hebben ervan afgezien een definitie van
de , ,locus delicti'' op te nemen in een recent ontwerpverdrag dat nochtans de werking van de strafwet
naar de plaats regelt. Cf. Gemeenschappe!ijke Memorie van Toelichting, R.D.P., 1976-77, 584.
(14) TRoussE, P .E., ,Les principes generaux du droit penal positifbelge", in :Les Novelles, l, 1, nr.
453.
(15) SPREUTELS, J.P., ,Escroquerie, cheque sans provision et competence territoriale", R.D.P.,
1981,238-239 en 256-258.
(16) ScHUIND, G., Traite pratique de droit criminel, Brusse!, 1980, 4e uitg., 88-91.
(17) De noodzaak nieuwe vormen van crirninaliteit te kunnen beteugelen verklaart waarom een
wettelijke omschrijving van de , ,locus delicti'' uiterst delicate terminologische problemen stelt. Zie
daarover: LOMBO!S, C., ,L'avant-projet de revision du Code penal. Le droit penal international",
Revue internationale de droit penal, 1980, 62-65.
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a) De vreemde nationaliteit van de benadeelde

8. Alhoewel het Belgisch strafprocesrecht als lex fori de eigenlijke procedure beheerst o.m. wat betreft het onderzoek ter terechtzitting en de
rechtsmiddelen, blijft de vreemde nationaliteit van de benadeelde partij
bepalend voor:
de bekwaamheid van de vreemdeling om in rechte op te treden: zij wordt
beoordeeld op grond van het personeel statuut, dat men aldus zal dienen te
raadplegen om met zekerheid uit te maken of die procespartij meerderjarig
is en om, in voorkomend geval, de procesvertegenwoordiging te regelen.
In eeri zaak waarin de bekwaamheid van een Nederlandse vrouw van
minder dan 23 jaar (de toenmalige meerderjarigheidsdrempel naar Nederlands recht) werd betwist om als burgerlijke partij voor het hof van
assisen op te treden, heeft het hof van cassatie overwogen dat deze
bekwaamheid eerder uit het volkenrecht voortvloeit dan uit het burgerlijk
recht, dat ze enkel bevestigt. Zij wordt voor Belgen en vreemdelingen
uitsluitend beperkt door de algemene beginselen van het recht en door de
procedurevoorschriften. Het hof leidde hieruit af dat de onbekwaamheid
een relatief karakter heeft, zodat zij aileen door de minderjarige zelf kan
ingeroepen worden. Het is volgens het hof in ieder geval niet mogelijk
voor de beklaagde omzich voor het eerst in cassatie op de onbekwaamheid
van de burgerlijke partij te beroepen(18).
- de oplegging van een borgstelling (cautio iudicatum solvi): het recht
van de vreemdeling om als eiser in rechte op te treden - dus ook als
burgerlijke partij - wordt in principe erkend ( 19). Niettemin geldt hier
een uitzondering op de grondwettelijke assimilatie tussen Belgen en
vreemdelingen: laatstgenoemden zijn ertoe gehouden, indien de Belgische verweerder het v66r enige exceptie vordert, borg te stellen voor de
betaling van de kosten die voortvloeien uit het geding en schadevergoeding waarin zij kunnen worden verwezen.
Deze bepaling strekt ertoe de Belgische rechtsonderhorige te behoeden
voor financiele verliezen veroorzaakt door een ongegrond proces, dat
ingespannen wordt door een vreemdeling die in Belgie geen waarborgen
kan bieden (20). Alhoewel zij vervat 11gt in artikel 851 Ger. W., neemt de

(18) Pandectes Belges, tw. Action civile, nr. 88 en voetnoot. Zie oak de noot van DE CEUSTER, J.
onder Raad van State, 12 maart 1980, R.W., 1980-81, 859 e.v.
(19) PandectesBelges, o.c., ms. 96-99. Zieook:DDNNEDIEUDEVABRES,H., ,L'actionpubliqueet
I' action civile dans 1es rapports de droit penal international", Recueil des Cours de l'Academie de
Droit international, Den Haag, 1929 (dl. 26), 228.
(20) RIGAUX, F., Droit international prive, Brussel, 1979, II, m. 750.
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doctrine aan dat zij ook van toepassing is op de vreemdeling die zich
burgerlijke partij stelt ter zitting van het strafgerecht(21).
Het discriminerend effect van de verplichte borgstelling wordt in de
praktijk aanzienlijk afgezwakt: aan de ene kant ontslaan talrijke bilaterale
of multilaterale verdragen de nationalen van de respectieve contracterende
Staten van deze verplichting (22), aan de andere kant moet toch steeds een
borgsom gestort worden naar aanleiding van de burgerlijke partijstelling
voor de onderzoeksrechter. In dit laatste geval wordt geen onderscheid
gemaakt tussen Belgen en vreemdelingen(23).
Daar het recht klacht neer te leggen niet volgt uit de burgerlijke wet, kan de
benadeelde vreemdeling het daarentegen uitoefenen zonder enige borgsam te moeten storten (24).
b) De vreemde nationaliteit van de dader

9. In principe is de vreemde nationaliteit van de dader- of hij in het
buitenland is gedomicilieerd of niet(25)- irrelevant voor de toepassing
van de Belgische strafwet op feiten op het grondgebied gepleegd (art. 3
Sw.). De uitoefening van de burgerlijke vordering tegen een dader van
vreemde nationaliteit kan dus doorgaans zonder noemenswaardige moeilijkheden geschieden. Volledigheidshalve stippen we volgende bijzonderheden aan:
- Hetpersoneel statuut van de beklaagde kan twijfel doen rijzen nopens
de ontvankelijkheid van de vervolgingen en dus ook van de burgerlijke
partijstelling in gevallen waar die ontvankelijkheid indringende gevolgen
op civielrechtelijk gebied kan hebben. Aldus verdedigt een deel van de
doctrine de mening dat de onderhoudsplicht gesanctioneerd door artikel
391 his Sw. niet kan worden ondergebracht onder de politie- en veiligheidswetten en dus evenmin allen verbinden die zich op Belgisch grondgebied bevinden. Zij zou daartegen behoren tot het personeel statuut van
de onderhoudsplichtige en door zijn nationale wet beheerst blijven met
alle gevolgen vandien voor de toepassing van artikel 391 his (26).

(21) DECLERCQ, R., , ,Raakv lakken gerechtelijk privaatrecht - strafprocesrecht'', in: Procesrecht
vandaag, Antwerpen, 1980, 54.
(22) Voor een opsomming van deze conventies raadplege men: RIGAUX, F., o.c., II, nr. 732.
(23) DECLERCQ, R., o.c., 54.
(24) Pandectes Belges, tw. Action publique, nr. 279.
(25) Cass., 20 januari 1958, R.D.P., 1957-58, 681-683.
(26) DUPONT, L., Verlating vanfamilie, Gent, 1975, nrs. 223-224; R.P.D.B., tw. Abandon de
famille, nr. 88; R!GAUX, M. en TRoussE, P.E.,Les crimes et lesdelits du Code penal, Brussel, 1968,
V, 514.
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Het hof van beroep te Brussel oordeelde, daartegenover, bij arrest van 10
april1974 (JoTo, 1979, 612) dat de tenlastelegging van overspel bewezen
was in hoofde van een Algerijnse beklaagde die zich precies oak op zijn
personeel statuut, dat polygamie toelaat, beriep om aan de vervolgingen te
ontsnappeno Na in 1973 in Belgie en volgens de Belgische wet met een
Marokkaanse vrouw te zijn gehuwd, sloothij in 1976 een tweede huwelijk
in Marokko, doch met een vrouw van Franse nationaliteit.
Het hof ontwikkelde volgende motieven:
,Attendu que comme l' a fort bien dit le tribunal correctionnel de Bruxelles dans un
jugement du 12 juin 1953 'pas plus que la loi belge, la loi franc;aise ne reconnaitla validite
d'un mariage contracte avec un conjoint deja marie'; 'que puisque le mariage invoque ne
reunit pas les conditions de fond requises par la loi personnelle de la femme et demeure
clandestin dans son pays, il n'est pas possible de reconnaitre a celle-ci en Belgique la
qualite d'epouse legitime du prevenu' (Pas 0' 1954, Til, 60);
Qu'il s'ensuit qu'il serait contraire a l'ordre public international belge de reconnaitre
comme valable en Belgique le second mariage invoque;"(27)o

In een noot onder dit arrest vraagt J Messine zich af of het overspel , ,een
werkelijk beledigend karakter" kon hebben toaovo de Marokkaanse echtgenote, die dan tach wist dat zij met een polygame geloofsgenoot in het
huwelijk was getredeno Deze casus illustreert zeer goed de contradicties ,
die-mogelijk_ontstaan wanne_~r_de str~fwet een civielrechtelijke verhouding tussen vreemdelingen sanctioneert,~lhoewel de:Ze iaatste beheerst
wordt door hun personeel statuut. Zou men niet kunnen vooropstellen dat,
indien een bepaalde situatie krachtens het personeel statuut van de betrokkenen regelmatig is, de strafsanctie naar Belgisch recht zonder
voorwerp wordt?
- De beoordeling van de meerderjarigheid van de beklaagde gebeurt
niet volgens de lex fori, maar volgens zijn nationale wet die tevens het
einde bepaalt van de voogdij, op voorwaarde dat zij niet indruist tegen de
Belgische internationale openbare ordeo Deze omstandigheid kan gevolgen hebben voor de burgerlijke partij in de mate waarin eventueel solvabele burgerrechtelijk aansprakelijke derden (art. 13 84 B 0W 0) hierdoor als
procespartij en worden uitgesloten (28)
0

0

(27) Voor de ioporo-implicaties van het arrest, zie: DE CEUSTER, Jo en REICH, So, ,Internationaal
privaatrecht, midden 1978 tot en met 1979 (eerste dee!)", RoWo, 1980-81, 2110-2111.
(28) Casso, 24 januari 1977, RoWo, 1976-77, 2420, en JoTo, 1977, 4100 De problemen van de
aansprakelijkheid voor andermans daden, voor zaken, dieren en gebouwen wordt uitvoerig besproken
in het doctoraal proefschrift van ERAUW, Jo, De onrechtmatige daad in het internationaal privaatrecht, Gent, 1981, 389-401 (verschijnt in 1982)0
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§ 2. Subsidiaire bevoegdheid van de Belgische strafgerechten

10. In overeenstemming met artikel 4 Sw. (29) kennen de artikelen 6 tot
11 van hoofdstuk II V. T. en een aantal bijzondere strafwetten (30) aan de
Belgische strafgerechten een bijkomende bevoegdheid toe die in de
meeste gevallen gebaseerd is op het actief personaliteitsbeginsel, meer
bepaald op de Belgische nationaliteit van de dader(31). Hierdoor wordt
het hun mogelijk kennis te nemen van vervolgingen we gens misdaden en
wanbedrijven buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd. Voormelde
bepalingen wijken af van de algemene regel van de territorialiteit van de
strafwet (zie nr. 6) en moeten dus op limitatieve wijze worden gei:nterpreteerd. Bovendien leiden zij, in de omschreven gevallen, tot het ontstaan
van een dubbele bevoegdheid: die van de Belgische rechtbanken aan de
ene kant, die van de territoriaal en primair bevoegde buitenlandse rechtbanken, aan de andere kant(32). Precies wanneer deze jurisdicties, die
behoren tot verschillende rechtsorden, in eenzelfde zaak ook daadwerkelijk hun bevoegdheid uitoefenen, ontstaan beslissingen waarvan de onderlinge verhoudingen en de weerslag op het lot van de burgerljke vordering nog steeds het voorwerp uitmaken van controverses in doctrine en in
rechtspraak.
11. Het principe van de extra-territoriale bevoegdheid van de strafgerechten vond slechts langzamerhand ingang in de Franse strafwetgeving.
Zowel in de , ,Code des delits et des peines'' van Brumaire jaar IV, als in
de Code d'instruction criminelle van 1808 wordt het slechts aanvaard voor
misdaden tegen de Franse staat of tegen een Franse onderdaan. In Belgie
wordt de invoering ervan onder ruimere modaliteiten in 1836 onontbeerlijk geacht, nadat de wetgever bij wet van 1 oktober 1833 de uitlevering van eigen onderdanen had verboden(33). Meteen wordt de ratio van
het beginsel duidelijk:
" ... le principe de defense sociale qui justifie le droit de punir al'interieur du territo ire, le
justifie egalement pour des actes coupables commis hors du territoire. ( ... )
... les devoirs de I' aide judiciaire intemationale, le maintien, au point de vue international,
des principes fondamentaux de l'ordre public, exigent qu'un coupable ne puisse, par le

(29) , ,Het rnisdrijf, buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd, wordt in Belgie niet gestraftdan in
de gevallen bij de wet bepaald" (wij onderstrepen).
(30) Een opsornrning van deze wetteksten, die in onze studie buiten beschouwing blijven, wordt
gegeven door FRANCHIMONT, M., o.c., 459.
(31) De hoedanigheid van Belg rnoet uitdrukkelijk blijken uit de uitspraak van de feitenrechter of uit
stukken waarvan het hofvan cassatie verrnag kennis te nernen. Zie: Cass., 27 april1976, Pas., I,
1976, 938-939.
(32) Pandectes Belges, tw. Crimes et delits cornrnis par des etrangers ou a l'etranger, nr. 52.
(33) THEYS, M., De l'exercice de !'action publique a raison des crimes ou des de!its cornrnis hors du
territoire du Royaume, in: Les Novelles, Procedure penale, I-1, nr. 215.
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simple retour dans sa patrie, echapper a la repression d'une infraction commise hors du
territoire. Sans cela, les Etats ne livrant pas leurs nationaux aux gouvernements etrangers,
la rentree dans son pays d'un malfaiteur qui a agi hors de son pays, serait pour le coupable
une garantie certaine d'impunite." (34)

De wetgever heeft niettemin geoordeeld dat niet alle extra-territoriale
misdrijven in Belgie moeten worden vervolgd. Hij heeft derhalve op
beperkende wijze de voorwaarden vastgelegd waaraan zij moeten voldoen. Niettegenstaande de enge betiteling van hoofdstuk II V. T., nl.
, ,Strafvordering'' aanvaardt de doctrine dat dezelfde restrictieve bepalingen ook bij de uitoefening van de burgerlijke vordering nageleefd moe ten
worden(35).
Hiernavolgend beperken we ons onderzoek tot de artikelen 7, § 1, a, 7,
§ 2, ben lObis V.T. (i) die met de artikelen 12 en 13 V.T. determinerend
zijn voor de ontvankelijkheid van de burgerlijke vordering in die gevallen
waarin zij o.i. het meest frequent wordt ingesteld.
a) De burgerlijke vordering uitgeoefend door een Belg (art. 7, § 1
V.T.)(36).

12. Evenmin als de strafvordering is de burgerlijke vordering ontvankelijk indien niet drie voorwaarden zijn vervuld, waarvan de laatste twee het
subsidiair karakter van de personele bevoegdheid duidelijk aantonen.
De strajbaarstelling volgens de lex loci delicti. Deze vereiste staat bekend
als de , ,dubbele incriminatie''. Zij komt hierop neer dat de toepassing van
de lex fori afhankelijk gesteld wordt van de inhoud van een vreemde
wetsbepaling (37). De strafrechter dient ambtshalve nate gaan of de feiten
beteugeld worden door de wet van de plaats waar zij werden gepleegd en
waar hun delictueel karakter het best kan worden beoordeeld. Hij is niet
gebonden door de kwalificatie die deze laatste eraan geeft en past enkel
Belgisch recht toe (art. 14 V .T.) (38). Maar zijn beslissing over de dubbele
(34) PRINS, A., Science penale et droit positif, Brussel, 1899, DIS. 105-106.
(35)" BELTJENS, G., Encyclopedie du droit criminel beige. Le Code d'instruction criminelle beige et
les lois speciales, I, Brussel, 1903, 92, DI. 4.
(36) V66r de wet van 16 maart 1964 was in deze eerste hypothese uitdrukkelijk vereist dat het
slachtoffer een Belg was. Door de weglating van deze vereiste kan sindsdien ook vervolgd worden
indien het algemeen belang wordt geschaad. Cf. D'HAENENS, J., , ,De werking van de strafwet naar de
plaats en de internationale rechtshulpverdragen'', in: Liber Amico rum Hermann B ekaert, Gent, 1977,
102 e.v.
(37) De ,dubbele incriminatie" vereist door art. 7, § 1 V. T. is nitette verwarren met het gelijknamige
begrip in het uitleveringsrecht, dat een geheel andere functie heeft en ook op een meer genuanceerde
wijze wordt toegepast. Cf. THOMAS, F., o.c., DIS. 192-196.
(38) NAGELS, L., ,De Ia poursuite de !'infraction commise it l'etranger par un beige contre un
beige", R.D.P., 1912, 208. Antwerpen, 1 december 1976, Pas., II, 1977, 145-146. Op !outer
strafrechtelijk gebied is het interessant te noteren dat het aanhoudingsbevel, afgeleverd wegens feiten
in het buitenland gepleegd, de vreemde wetsartikelen niet moet vermelden. Cf. Cass., 1 april1968,
R.D.P., 1968-1969, 54 (met noot).
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incriminatie is vatbaar voor cassatie indien hij ze onvoldoende motiveert(39).
De vereiste van de dubbele incriminatie dreigt thans hoofdzakelijk de
uitoefening te beletten van de burgerlijke vordering wegens misdrijven
tegen de orde der familie, meer bepaald wegens onderhoud van een bijzit
en overspel, in de mate waarin zij in de buurstaten van Belgie werden
gedecriminaliseerd (40).
De aanwezigheid van de beklaagde op Belgisch grondgebied (art. 12
V. T.). Zij wordt enkel vereist op het ogenblik dat de vervolgingen worden
ingesteld. Een latere vlucht belet geenszins een veroordeling bij verstek.
In tegenstelling tot artikel 7 van de Prause ,Code d'Instruction criminelle" van 1808 is het krachtens artikel 12 V.T. niet nodig dat deze
aanwezigheid een vrijwillig karakter zou vertonen. Ter staving van deze
interpretatie wordt een tekstargument ingeroepen, nl. het gebruik van
,gevonden worden" i.p.v. ,zich bevinden" (41). Aileen ingeval van
uitlevering naar Belgie belet het specialiteitsbeginsel het instellen van
vervolgingen en dus ook de burgerlijke partijstelling wegens andere gronden dan die in het uitleveringsverzoek vermeld. Dan nog kan de toestemming van de beklaagde evenwel volstaan om dit beletsel af te schaffen(42).
Het niet-voorhanden-zijn van een buitenlands vonnis van vrijspraak of
veroordeling (art. 13 V. T.). De beklaagde is mogelijk reeds in het buitenland gevonnist. Indien hij vrijgesproken is of indien hij na veroordeling
zijn straf heeft ondergaan, genade heeft bekomen of indien verjaring van
zijn straf is ingetreden, kan hij in Belgie voor dezelfde feiten niet meer
vervolgd worden. De strafvordering vervalt en meteen wordt ook de
uitoefening van de burgerlijke vordering onmogelijk. De toekenning van
een blokkerend effect aan het buitenlandse strafvonnis, dat bij wijze van
exceptie kan worden ingeroepen, is zeer duidelijk ingegeven door billijkheidsoverwegingen en beoogt de beklaagde te behoeden voor dubbele
vervolgingen en eventueel een dubbele veroordeling (non bis in idem-beginsel)(43).

(39) RIGAUX, F., o.c., I, nr. 413.
(40) K.l. Antwerpen, 11 april1978, R.W., 1978-79, 1658-1659.
(41) Pandectes Belges, tw. Crimes et delits commis par des etrangers ou a l'etranger, nrs. 119-120,
R.P.D.B., tw. Infractions et repression en general, nr. 72; THEYS, M., o.c., nrs. 24-26.
(42) TRoussE, P.E., ,La competence extraterritoriale des jurisdictions repressives belges" in:
Rapports belges au VIle Congres international de droit compare, Brussel, 1966, 526.
(43) DE ScHUTTER, P., ,Enkele beschouwingen bij de wet van 16 maart 1964", in: Studies en
Voordrachten V.U.B., I, 1964, 106.
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Kan men vooropstellen dat een buitenlands vonnis werkelijk een negatief
gezag van gewijsde bezit, vergelijkbaar met dat van een Belgische uitspraak?
Voor H. Donnedieu de Vabres, in zijn commentaar van het Franse equivalent van artikel 13 V. T. , zou dit niet het geval zijn:
,L'article 6 du Code d'instruction criminelle ne dispose pas que le jugement etranger
d'acquittement ou de condamnation mettra obstacle, par lui-meme, ala reprise de l'instance devant les tribunaux franc;:ais. 11 exige, a cet effet, une circonstance ulterieure:
!'execution de la peine, ou des faits equivalents: la grace ou la prescription ( ... ) ... le
h!gislateur franc;:ais s, est resolu a attacher a la sentence penale etrangere une certaine
efficacite, qui n'est pas, a proprement parler, la reconnaissance d'une valeur juridique.
( ... ) ... le jugement etranger est une circonstance de fait, dont le juge fera resulter,
conformement ala loi, certaines consequences" (44).

Deze stelling lijkt ons moeilijk verdedigbaar. O.i. tasten de bijkomende
voorwaarden, vereist door artikel 13 V. T., het principe zelf van het
negatief gezag van gewijsde van het buitenlandse strafvonnis geenszins
aan(45). Zij resulteren daarentegen uitsluitend uit de internationale dimensie van de zaak, meer bepaald uit de noodzaak een evenwicht te
bewerken tussen het belang van de Staten bij de efficiente beteugeling van
de criminaliteit en het recht van de beklaagde op bescherming tegen
herhaalde vervolgi11gen \\feg~J!S id~1ltiek~feiten(46).
De erkenning van het negatief gezag van gewijsde van het buitenlandse
strafvonnis doet de vraag rijzen of we niet consequent moeten doordenken
en ook niet de positieve uitwerking van datzelfde vonnis op de burgerlijke
vordering moeten aanvaarden, m.n. het positieve gezag van gewijsde (zie
infra).
-

b) De burgerlijke vordering uitgeoefend door een vreemdeling (art. 7, § 2

V.T.)
13. Indien een vreemdeling benadeeld werd door een misdaad of een
wanbedrijf door een Belg in het Buitenland gepleegd, dan kan hij voor de
Belgische strafgerechten zijn aanspraak op schadevergoeding laten
gelden. Deze vordering zal alleszins moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als die van de Belgische benadeelde. Bovendien stelt de V. T.
twee bijkomende vereisten:

(44) DONNEDIEU DE VABRES, H., ,Les Rapports de la Sanction Penale et de la Sanction Civile en
Droit International", Revue de Science criminelle et de droit penal compare, 1937, 413.
(45) LEAUTE, J., ,L'autorite en France de la chose jugee al'etranger", in: Juris-Classeur de Droit
international, fasc. 404, 2-6; WouTERS, P., ,Quelques considerations surl' autorite de la chose jugee
en matiere repressive, sur ses conditions et sur ses effets", R.D.P., 1926, 649-650.
(46) Rapport explicatif sur Ia Convention europeenne sur la valeur internationale des jugements
repressifs, o.c., 76-77.
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- Hetzij een voorafgaande klacht van de benadeelde of van zijn familie,
hetzij een officieel bericht van de buitenlandse overheden.
Rechtsleer en rechtspraak stellen dat klacht of bericht moeten worden
ingediend v66r elke daad van vervolging, op straffe van nietigheid van
deze laatste (4 7). Praktisch beschouwd heeft dit tot gevolg dat, bij gebreke
van een van beide, het O.M. aileen een opsporingsonderzoek rechtsgeldig
zou kunnen instellen. Een gerechtelijk onderzoek daarentegen zou uitgesloten zijn vermits het noodzakelijkerwijze zelf wordt voorafgegaan door
een vordering van het O.M., m.a.w. door een daad van vervolging(48).
Voor het overige legt het artikel 7, § 2 V. T. geen vormvereisten op voor de
klacht en geeft het evenmin enige aanduiding van de elementen die zij
moet bevatten. Volgens het hof van cassatie is het voldoende dat de
benadeelde vreemdeling op ondubbelzinnige wijze vervolgingen
vraagt (49). Het betreft hier een feitenkwestie waarover de rechter ten
gronde soeverein oordeelt(50).
Ook het begrip ,officieel bericht" wordt in de praktijk ruim gei:nterpreteerd. Doorgaans zal een officieel verzoek tot overname der vervolgingen meegedeeld worden langs diplomatieke weg of doorgegeven van
parket tot parket(51). Nochtans volstaat zelfs de eenvoudige fotocopie
van een brief die bij het strafdossier is gevoegd en waarin de buitenlandse
overheden de wens uitdrukken op de hoogte te worden gesteld van het
verloop van de zaak in Belgie(52).
- Een vordering van het openbaar ministerie. De klacht van de benadeelde vreemdeling sorteert nooit automatisch effect. Rechtstreekse dagvaarding van de Belgische dader door het buitenlandse slachtoffer is
onmogelijk. Zelfs de burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter
vermag niet het gerechtelijk onderzoek op gang te brengen indien het
O.M. geen eensluidende vordering neemt(53). Bij gebreke hiervan verklaart de raadkamer deze stelling onontvankelijk (54).

(47) MAHILLON, P., ,Des extensions recentes a Ia possibilite de poursuites a raison d'infractions
commises hors du territoire du Royaume", R.D.P., 1948-1949, 520.
(48) Cass., 1 april1968, R.D.P., 1968-69, 54-56.
(49) Is hij hiertoe niet in staat, dan kan zijn familie in zijn plaats optreden. Cf. MAHILLON, P., o .c. ,
520.
(50) Cass., 10 juli 1905,Pas ., I, 1905, 291-292. Meer genuanceerd: Cass., 19 januari 1970,Pas., I,
1970, 420-422.
(51) TROUSSE, P.E., o.c., 528.
(52) Cass., 12 november 1973,Pas., I, 1973,284-286.
(53) TROUSSE, P.E., o.c., 528.
(54) VERHOEVEN, J., ,La jurisprudence beige relative au droit international" ,B.T.I.R .. 1973, 667.

25

14. Ingeval van misdaden of wanbedrijven buiten het Belgisch grondgebied gepleegd, wordt de territoriaal bevoegde rechtbank aangewezen
door artikel 24 van het Wetboek van Strafvordering en niet door de
hierboven besproken bepalingen die in het algemeen de materiele bevoegdheid van de Belgische gerechten vestigen(55).
c) De burgerlijke vordering uitgeoefend tegen personen aan de militaire
wetten onderworpen (art. 10bis V. T.)
15. Artikel10bis werdin de V.T. ingevoerddoorde wet van 14 juli 1951.
Het heft de beperkingen op waarvan de wet van 17 april1878 de uitoefening van de strafvordering onderwerpt t.o.v. een bepaalde categorie
rechtsonderhorigen, nl. personen onderworpen aan de militaire wetten, of
verbonden aan een onderdeel van het leger op buitenlands grondgebied of
nog ertoe gel)lachtigd een troepenkorps van dit leger te volgen(56).
V ervolgingen worden nu mogelijk voor om het even welk misdrijf, dus
ook voor overtredingen. Bovendien komt de reden van de aanwezigheid in
het buitenland niet in aanmerking(57).
De uitoefening van de burgerlijke vordering wordt in de hypothese van
artikellObis V.T. in ruime mate vergemakkelijkt. Artikel 7 V.T. is ten
gevolge van de algemene draagwijdte van bedoelde bepaling zonder
voorwerp. Hierdoor wordt meteen ook de nationaliteit van de benadeelde,
die anders bijkomende restricties teweegbrengt, irrelevant(58).

§ 3.

Interferenties van verdragsrechtelijke bepalingen

16. De meeste verdragsregelingen druisen niet in tegen het principe van
artikel 4 V. T. volgens welk de burgerlijke rechtsvordering tegelijkertijd
en voor dezelfde rechter kan worden vervolgd als de strafvordering(59).

(55) Ibid., 667-668.
(56) In feite staan we hier voor een paradoxale modaliteit van het territorialiteitsbeginsel. Het gaat
hier evenwel niet om het gebruikelijk , ,rattachement de !'infraction au territoire'', maar daarentegen
om het uitzonderlijke ,rattachement du territoire ala souverainete". Cf. LOMBOIS, C., o .c., nr. 250
e.v.
(57) Hierdoor verschilt art. lObis V. T. van art. 57bis van het Militair Strafwetboek, toepasselijk op
dezelfde categorieen personen op voorwaarde dat zij in dienst zijn op het ogenblik der feiten.
(58) SCHETTER, P., VANDER VORST, F. en DANSE, M., ,Chronique actuelle de Droit penal militaire
1969", R.D.P., 1971-1972, 641.
(59) Zieb.v. art. 5, §4vanhetE.E.G.-executieverdrag: ,Deverweerderdiewoonplaatsheeftophet
grondgebied van een Verdragsluitende Staat, kan in een andere Verdragsluitende Staat voor de
navolgende gerechten worden opgeroepen: ( ... ) 4. ten aanzien van een op een strafbaar feit gegronde
rechtsvordering tot schadevergoeding of tot teruggave: voor het gerecht waarbij de strafvervolging is
inges.teld, zulks voor ~?ver volgens de interne wetgeving dit gerecht van de burgerlijke vordering
kenms kan nemen; . . . .
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Het is evenwel niet a priori uitgesloten dat een conventioneel voorschrift
op limitatieve wijze andere gerechten aanwijst om kennis te nemen van de
vordering terzake van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid wegens bepaalde misdrijven. Een dergelijk voorschrift zal ingevolge de primauteit
van het internationaal recht prioriteit moeten krijgen tegenover artikel 4
V.T. Ter verduidelijking van de hier geschetste problematiek verwijzen
we naar een voorbeeld uit de Franse rechtspraak, nl. de zaak , ,Billet''.
Billet was boordcommandant van een vliegtuig dat neergestort was tijdens
een internationale vlucht. Hij werd wegens onopzettelijke doding gedagvaard voor de correctionele rechtbank van Versailles. De rechthebbenden
der slachtoffers hadden voor diezelfde rechtbank de vervoerder gedagvaard als burgerrechtelijke aansprakelijke voor de beklaagde, zijn aangestelde. De rechtbank verklaarde zich onbevoegd, omdat artikel28 van het
Verdrag van Warschau het internationale luchtvervoer (12 oktober 1929)
haar geen bevoegdheid toekende om zich over de vordering tegen de
vervoerder uit te spreken(60).
V oor de bepaling van het bevoegde gerecht zal dus in elke afzonderlijk
geval moeten onderzocht worden of een afwijkende verdragsregel de
toepassing van artikel 4 V. T. niet in de weg staat.

17. Het is uiteraard onmogelijk binnen het bestek van deze bijdrage
bedoeld onderzoek te verrichten. We wijzen evenwel op een bevoegdheidsprobleem met betrekking tot artikel VIII, § 5 van het NAVOStatus-verdrag (19 juni 1951), zoals verduidelijkt door artikel41 van het
Aanvullend Akkoord van Bonn (3 augustus 1963). Deze verdragsbepalingen maken het mogelijk de burgerlijke vordering in te stellen tegen de
Staat van verblijf wegens strafbare feiten in de uitvoering van de dienst
gepleegd door leden van een vreemde krijgsmacht. Het probleem heeft
zich voorgedaan met Belgische militairen in Duitsland. De vraag rees of
de benadeelde van Belgische nationaliteit zich in dit geval burgerlijke
partij kon stellen voor het Belgisch militair gerecht dat regelmatig gevat
was van de strafvordering krachtens artikel VII van het NAVO-Statusverdrag(61). Volgens de verweerder kon hij zijn vraag tot schadevergoeding uitsluitend richten tot de staat van verblijf.

(60) LOMBOIS, C., o.c., nr. 310 en noot. Wij herinneren eraan dat het Verdrag van Warschau
volgende gerechten aanduidt: het gerecht van de woonplaats van de vervoerder, van de hoofdzetel van
diens onderneming of van de plaats waar hij een bureau heeft dat de overeenkomst heeft gesloten, of
nog het gerecht van de plaats van bestemming (art. 28).
(61) Artikel VII omschrijft tot in bijzonderheden de respectieve jurisdictionele bevoegdheden op
strafrechtelijk gebied van de staat van herkomst en van de staat van verblijf in hetraam van deNAVO.
Zie hierover: GJLISSEN, J., , ,L, application des lois penales aux militaires aI, etranger dans ]es rapports
intra-europeens", in: Europees Strafrecht, Brussel, 1970, 311 e.v.

27

Het hof van cassatie verwierp deze argumentatie :
, ,Attendu que les dispositions de 1' article VIII, § 5, de la Convention de Londres du 19 juin
1951 entre les Etats parties au Traite de 1' Atlantique-Nord sur le statut de leurs forces et
I' article 41, § 1er et 6, de I' accord complementaire de Bonn du 3 aout 1959 concemantle
reglement des dommages causes sur le territoire de l'Etat de sejour par l'acte ou la
negligence d'un membre d'une force ou d'un element civil dont l'Etat d'origine est
legalement responsable, a un tiers autre que l'une des parties contractantes ou qu'un
membre de la meme force ou du meme element civil;
Que ces dispositions n'ont pas pour consequence d'exonerer I' auteur du dommage de sa
propre responsabilite et de !'obligation de reparer qui lui incombe;
Qu'il s' ensuit qu' asupposer que les defenderesses disposent d'un recours en indemnisation
al'egard de la Republique federale d' Allemagne sur le territoire de laquelle le dommage a
ete cause par !'infraction declaree etablie a charge du demandeur, cette circonstance ne
rendrait pas irrecevable l'action civile des defenderesses contre le demandeur personnellement; ... " (cursivering door de auteur)(62).
B. BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE BURGERLIJKE GERECHTEN

18. Artikel4 V. T. stipuleert dat de burgerlijke rechtsvordering tot herstel
van de schade door een misdrijf veroorzaakt, ook afzonderlijk kan worden
vervolgd door de Belgische burgerlijke rechter. Ingevolge dit optierecht
kan de benadeelde eventueel beslissen de burgerlijke rechtbank te vatten.
Doorgaanswordtde-bevoegdheid van deze laatste bepaaldh~tzij dQPr d~
plaats waar de verbintenis uit het delict is ontstaan- territoriale bevoegdheid - , hetzij door de woonplaats van de verweerder-personele bevoegdheid. Zij stemt derhalve in principe overeen met die van het Belgische
strafgerecht (63).
Problemen kunnen zich in de praktijk voordoen m.b.t. de determinering
van de concrete bevoegdheidsregels. Zij ontstaan wanneer twijfel rijst
nopens de vraag of het gemene recht, hoofdzakeljk vervat in de artikelen
624 en 635 Ger. W., al dan niet moet wijken voor verdragsrechtelijke
bepalingen, hetzij in bilaterale hetzij in multilaterale instrumenten(64).
We denken hier vooral aan het E .E.G. -executieverdrag van 27 september
1968, goedgekeurd door de wet van 13 januari 1971 (.S., 31 maart 1971),
dat toepasselijk is wanneer het geschil in de Europese Gemeenschap als

(62) Cass., 19 juni 1972,R.G.A.R., 1972, 8981. Commentaar op dit arrest vindt men van de hand
van VERHOEVEN, J., ,Jurisprudence beige relative au droit international" ,B.T.l.R., 1974,716-717.
(63) Lombois verdedigt de stelling als zouden de Franse tegenhangers van artikel4 V.T., m.n. de
artikelen 3 en 4 van de ,Code de procedure penale" een autonome bevoegdheid toekennen aan de
Franse burgerlijke rechtbanken. Zij zou ontstaan zodra de Franse strafgerechten bevoegd zijn, ze1fs bij
gebreke van overeenstemmende voorschriften in het Franse burgerlijk procesrecht. Cf. LOMBOIS, C.,
o.c., nr. 311 en noot. Naar ons weten is er in de Belgische rechtsleer nooit sprake van geweest, aan
artike14 V.T. een dergelijke ingrijpende draagwijdte toe te kennen.
(64) Een lijst van mogelijk in aanmerking te nemen verdragen vindt men opgesomd onder art. 635
Ger. W. in de Story-Scientia uitgave, dl. I.
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het ware geintegreerd wordt door de localisatie van de woonplaats van de
verweerder op het grondgebied van een Verdragspartij (65).
Daar deze problematiek ressorteert onder het internationaal privaatrechtelijk procesrecht, blijft zij hier verder buiten beschouwing.

AFDELING

3

DE BELGISCHE REGELS INZAKE JURISDICTIECONFLICTEN

A.

PROBLEEMSTELLING

19. Jurisdictieconflicten lijken uitgesloten wat de uitoefening van de
Strafvordering betreft.
Wanneer de bevoegdheid van de Belgische strafgerechten exclusiefis (zie
nrs. 6-9), dan wordt aan de beslissing van een buitenlandse strafjurisdictie
in Belgic geen enkele uitwerking toegekend. Deze regel is, bij stilzwijgen
van de wet, gefundeerd op het beginsel van de staatssoevereiniteit en
wordt door rechtsleer en rechtspraak unaniem aanvaard (66). Zij werd nog
onlangs in ondubbelzinnige bewoordingen bevestigd door het hof van
beroep van Brussel in een zaak waarin een Italiaanse onderdaan in Belgie
vervolgd werd wegens valsheid in geschriften en oplichting. Hij was
vooraf reeds veroordeeld door de arrondissementsrechtbank van Amsterdam voor gelijkaardige feiten tijdens dezelfde periode in Nederland gepleegd, en beriep zich op de eenheid van misdadig opzet tussen de
respectieve delictuele gedragingen, als grondslag voor de exceptie van het
gewijsde.
Het hof verwierp het argument.
,Attendu que le soutenement du prevenu tendant a voir prendre en consideration Ia
condamnation prononcee a sa charge, le 5 mars 1968, par le tribunal d'arrondissement
d' Amsterdam ne peut etre accueilli; qu'en effetles decisions des tribunaux etrangers n'ont
pas, en principe, en Belgique Ia valeur de Ia chose jugee et qu'il ne pourrait en etre
autrement dans !a limite de !'article 13 de laloi du 17 avrill878 que s'il s'agissaitdu meme
fait commis al'etranger, ce qui n'estpas le cas enl'espece (voirCass., 15 decembre 1952,
Pas., 1953, I, 263); ( ... )" (67).

Het aangehaalde arrest zinspeeltinfine op de subsidiaire bevoegdheid van
de Belgische strafgerechten (zie nrs. 10-13). Deze laatste wordt wei
(65) LAENENS, J., ,De bevoegdheid. Overzichtvanderechtspraak(1970-1978)", T.P.R., 1979, nr.
256; DROZ, G.,Pratique de Ia Convention de Bruxelles du27 septembre 1968, Parijs, 1973, nrs. 14,
19-20 en 126 e.v.
(66) Pandectes Belges, tw. Chose jugee en matiere criminelle, nrs. 118-139; ibid., tw. Acquittement, nrs. 221 e. v.; DECLERCQ, R., ,,L'application de laloi penale etrangere par le juge natimial'',
Revue internationale de droit penal, 1960, 444-445; WOUTERS, P., o.c., 650-651.
(67) Brussel, 13 december 1969, Pas., II, 1970, 62.
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uitgeschakeld door een voorafgaand buitenlands strafvonnis in dezelfde
zaak, op voorwaarde dat het definitief is(68). Hangende strafvervolgingen in het buitenland blijven daarentegen zonder effect (69).
20. Samenvattend kunnen we stellen dat, naar Belgisch recht, nooit meer
dan een rechtsorde m. b. t. de strafvordering bevoegd is, zodat jurisdictieconflicten onmogelijk lijken. Anders is het gesteld met de burgerlijke vordering wegens een misdrijf met een internationale component.
De bevoegdheid van de Belgische rechtbanken is ter zake nooit exclusief.
Interferenties van buitenlandse procedures zijn dus steeds mogelijk. Hiernavolgend onderscheiden we twee hypothesen: het uitlokken van een
uitspraak in Belgie, over de burgerlijke vordering (B) en het aanvragen
van het exequatur, eveneens in Belgie, van een buitenlands vonnis dat
statueert over de burgerlijke belangen (C) (70).
B. HET UITLOKKEN VAN EEN VONNIS IN BELGIE

21. De mogelijkheid in Belgie een gerechtelijke beslissing over de burgerlijke vordering te bekomen wordt in het geheel niet bei:nvloed door het
feit dat een vordering met hetzelfde voorwerp aanhangig is gemaakt voor
een buitenlands~ jurisdictie.
§ 1 . Litispendentie voor een buitenlands strafgerecht

22. De litispendentie voor een buitenlands strafgerecht belet de benadeelde partij geenszins op te treden voor eenBelgisch strafgerecht. Dit is
evident indien de bevoegdheid van deze laatste exclusief (territorialiteitsbeginsel) is. Is zij daarentegen subsidiair (personaliteitsbeginsel), dan
staan we voor competenties die mogelijk de ene na de andere worden
uitgeoefend (zie supra nr. 19). De Belgische strafrechter blijft dus bevoegd zolang geen buitenlands vonnis definitief over de strafvordering
heeft beslist (art. 13 V.T.). In deze laatste hypothese kan volgend probleem rijzen: het Belgisch strafgerecht is oorspronkelijk zowel van de
strafvordering als van de burgerlijke vordering gevat. Een definitief
buitenlands strafvonnis, dat beantwoordt aan de voorwaarden van artikel
13 V. T., doet de strafvordering vervallen. Wat gebeurt er met de bur(68) De buitenlandse beslissing van buitenvervolgingstelling zou met de vrijspraak gelijk gesteld
worden zolang geen nieuwe bezwaren rijzen. Cf. TREYS, M., o.c., nr. 75.
(69) Zie daarentegen de artikelen 30 tot 34 van het Europees Verdrag inzake overdracht van
strafvervolgingen die er precies toe strekken te vermijden dat eenzelfde persoon wegens hetzelfde feit
in verschillende staten zou vervolgd worden. Een tussenstaatse consultatieprocedure maakt het
mogelijk in te grijpen v66r de zaak ten gronde wordt behandeld. Cf. THOMAS, F., o.c., nr. 495.
(70) LOMBO!S, C., o.c., nt. 312.
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gerlijke vordering : blijft de strafrechter bevoegd om er kennis van te
nemen of moet de benadeelde zich tot de burgerlijke rechter wenden? Met
C. Lombois zouden we pleiten voor de oplossing die ook wordt voorgesteld wanneer de strafvordering vervalt vooraleer over de burgerlijke
vordering uitspraak is gedaan, doch ditmaal ten gevolge van een !outer
interne aangelegenheid- b.v. overlijden van de beklaagde, amnestie of
opheffing van de strafwet(71). In deze als het ware ,nationale" hypothese blijft de strafrechter ongetwijfeld gevat van de burgerlijke vordering. Moet hier echter het bestaan van een definitieve uitspraak in eerste
aanleg over de strafvordering (,jugement definitif en premier ressort")
worden vereist? De Franse rechtsleer en rechtspraak geven op deze vraag
een bevestigend antwoord (72). 0 .i. stemt het meer liberale standpunt van
de Belgische rechtsleer, die deze restrictieve voorwaarde niet stelt, beter
overeen met de ratio legis van artikel 4 V.T. dat het principe van de
samenvoeging van beide vorderingen formuleert:
,Le vreu du legislateur est qu'une fois !'action valablement intentee, elle continue ses
errements devant lajuridiction qui en est saisie. Au moment oil le litige est ne, au moment
de la citation, assignation ou constitution, le juge penal pouvait connaitre du litige civil
( ... ). La solution est lame me que celle qui a ete donnee supra ala question de savoir ce qui
devait arriver, en suite de la loi du 30 mars 1891, si !'action civile survivait a l'action
publique prescrite. Le tribunal repressif perd la qualite de juge de I' action publique, mais il
conserve celle de juge de I' action civile. Comme on I' a dit: ,ubi acceptum est semel
judicium, ibi et finem accipere debet"." (73).

Toegepast op de hierboven geschetste casussituatie, leidt deze theorie tot
volgende conclusie: de Belgische strafrechter blijft bevoegd om in elke
stand van het geding kennis te nemen van een regelmatig aanhangig
gemaakt burgerlijke vordering, zelfs indien de strafvordering in Belgie
vervalt ten gevolge van een buitenlands strafvonnis dat voldoet aan de
voorwaarden van artikel 13 V.T.
23. De litispendentie voor een buitenlands strafgerecht belet de benadeelde partij evenmin de burgerlijke vordering in te leiden voor deBelgische burgerlijke rechtbank. Deze laatste is er niet toe gehouden de civiele
vordering te schorsen zolang in het buitenland niet definitief is beslist over
de strafvordering. Het principe ,J_,e criminel tient le civil en etat" heeft
inderdaad enkel uitwerking t.o.v. de rechtbanken van eenzelfde staat,
zoals zeer duidelijk gesteld in de hiernavolgende motieven van een vonnis
van de burgerlijke rechtbank van Antwerpen van 17 juni 1880:

(71) Ibid., nr. 314.
(72) MERLE, R. en VITU, A., Traite de droit criminel. Parijs, 1967, m. 926.
(73) BRAAS, N., Precis d'instruction criminelle ou Procedure penale, Luik, 1932, 116.
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,Attendu, d'autre part, que le principe de I' article 4 prementionne [nl. art. 4 V.T.] a pour
but de prevenir la contrariete de decisions entre deux tribunaux: mais que le Iegislateur ne
redoute et ne veut prevenir cette contrariete que pour autant qu'il s'agisse de tribunaux
belges; qu'il oblige meme ces derniers, en !'absence de tout traite special (article 10 de la
loi du 25 mars 1876) de soumettre a une nouvelle instruction, si le defendeur le requiert, les
causes jugees a l' etranger et specialement en France ; qu' il prevoit ainsi que le juge belge
statue autrement que le juge franc;ais (arrete du 9 septembre 1814) ; ( ... ) '' (7 4).

De rechtbank van koophandel van Brussel trof een beslissing in dezelfde
zin in een zaak waarin de uitvoering, in Belgie, van een Spaanse rogatoire
commissie ingeroepen werd om het schorsingsverzoek te motiveren.
, , ... en dectuisant que cette action publique espagnole concerne le fait dont la demanderesse
principale a saisi le Tribunal beige par son action civile, la S.C. Sidmetal invoque
implicitement l' article 4 de la loi du 17 avril 1878 bien que la Cour de cassation ait fait la
paix judiciaire dans ce domaine de la procedure penale, en precisant des le 5 juill. 1906
(Pas., 1906, I, 336) que l'article4 susvise n'autorise le sursis aujugement de I' action civile
que si I' action publique est intentee devant les tribunaux belges, parce que, une decision
judiciaire etrangere rendue en matiere repressive n' ani force executoire, ni force de chose
jugee en Belgique et ne peut y avoir aucun effet juridique a moins d'une disposition
expresse de la loi ou d'un traite inexistant en l'espece; qu'il serait d'ailleurs contraire ala
souverainete et a la dignite nationales de suspendre le cours de la justice civile en
surbordonnant les decisions des tribunaux belges a celles des tribunaux etrangers statuant
en vertu de lois sans application en Belgique;
( ... )

Attendu enfin, que !'execution d'une commission rogatoire 6trang~re ll'implique pas
l'exercice d'une action publique exercee pour !'application des peines, par les fonctionnaires belges auxquels elle est confiee par la loi du Royaume (article 1er de la loi du 17 avril
1878);
Qu' elle n' est qu 'un acte d' instruction dans une poursuite intentee sur le territoire d'un Etat
etranger et echappant a la competence des tribunaux belges (arret cite de la cour de
cassation) ; ( ... ) " (7 5).

De saisine van een buitenlandse rechtbank blijft dus, zoals blijkt uit de
verwijzingen in voormeld vonnis, volgens een constante rechtspraak
zonder invloed op het verloop van de procedure in Belgie.
24. Het is ook mogelijk dat de buitenlandse rechter metterdaad reeds een
vonnis op strafrechtelijk gebied geveld heeft op het ogenblik dat de
Belgische rechter gevat wordt van de burgerlijke vordering. Is deze
gebonden door die uitspraak? Kan m.a.w. aan het vreemde strafvonnis
een positief gezag van gewijsde t.o.v. de burgerlijke vordering in Belgie
worden toegeschreven?
Op nationaal vlak wordt de opportuniteit van het gezag van het straf-

(74) Geciteerd in de Pandectes Belges, tw. Action civile, nr. 239bis, in voetnoot.
(75) Kh. Brnssel, 18 november 1965, B.R.H., 1966, 92-94.
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rechterlijk gewijsde erga omnes weliswaar in de doctrine betwist(76),
maar de regel wordt in de praktijk algemeen toegepast. Hij beoogt tegenstrijdige beslissingen te vermijden m. b. t. de fundamentele vraag waarover
de rechter moet oordelen: het bestaan van de schuld. De uitspraak over de
strafvordering, die uitgeoefend wordt in naam van de gemeenschap, bindt
aile leden van die gemeenschap, zodat de feiten op strafrechtelijk gebied
vastgesteld ook als bewezen beschouwd moeten worden(77).
25. De begrijpelijke bezorgdheid om een goede rechtsbedeling waarvan
het beginsel de uitdrukking is, blijft evenwel beperkt tot de interne
rechtsorde. Rechtsleer en rechtspraak zijn het hierover eens en ontzeggen
aan een buitenlands strafvonnis ook maar enige positieve uitwerking op de
burgerlijke eis in Belgie:
,( ... ), le juge civil n'est pas tenu par les decisions, meme definitives, des juridictions
repressives etrangeres, quelle que soit !'infraction sur laquelle celles-ci ont statue. Cette
solution n'est pas discutee, mais elle est generalement brievement motivee, par la seule
territorialite du droit criminel. Selon la doctrine territoriale, l'interdependance de 1' action
civile et de I' action publique ne se manifeste qu'a l'interieur d'une meme souverainete." (78).

Zoals P .E. Trousse heeft opgemerkt is de afwijzende houding van de
Belgische rechter t.o. v. de buitenlandse vrijspraak doorgaans weinig of
niet gemotiveerd:
,Attendu qu'il importe peu que le tribunal de Maestricht ait acquitte Georissen de la
prevention de n'avoir pas fait de signe ou de geste quelconque pour indiquer son changement de direction; que cette decision etrangere au sujet d'un fait qui, en Belgique, ne
constitue pas une infraction au reglement general sur la police de roulage, ne peut lier le
juge saisi de 1' action civile basee surles articles 1382 et suivants du Code civil; ( ... )" (79).

26. Op deze unanieme jurisprudentie bestaat naar ons weten slechts een
uitzondering, nl. een arrest van het hof van beroep te Luik van 31 oktober
1969 waarvan de belangrijkste motieven als volgt luiden:
,Attendu qu' aces elements, apparemment de nature a etayer 1' action, 1' appelantoppose le
jugement rendu le 13 janvier 1965 par le tribunal de grande instanced' Avesnes-sur-Helpe
qui eut a connaitre des poursuites dirigees contre lui et qui l' acquitta du chef d' avoir
conduit un vehicule en etat d'ivresse, ne retenant a sa charge que le delit de blessures
involontaires; (cursivering door de auteur);

(76) Verslag van de Commissie voor de Herziening van het Strafwetboek, o.c., 78-86.
(77) DE PAGE, H., Traitli elementaire de droit civil beige, Brusse], 1934, II, 754.
(78) TROUSSE, P .E., ,,L'autorite de Ia chose jugee au repressif surla proci~s civil ulterieur'' ,R.D.P.,
1966-1967, 702. Zie in dezelfde zin: LEGROS, R., , Changement de qualification et autorite au civil de
Ia chose jugee au penal", R.C.J.B., 1960, 147.
(79) Rb. Luik, 24 maart 1933, Pas., 1937, III, 19-20. Zie ook: Rb. Antwerpen, 6 januari 1956,
R. W., 1955-56, 2072-2074; Brussel, 11 juni 1968,Pas., 1968, II, 254-257; Brussel, 21 maart 1969,
Pas., 1969, II, 142-143.
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Attendu que ce jugement fut execute par les parties: qu'aussi bien l'intimee a-t-elle
desinteresse les victimes ala suite de cette procedure; qu, ainsi done la decision franc;:aise
revet-elle l' autorite de la chose jugee;
Attendu qu' atort les premiers juges ont refuse de reconnaitre pareille autorite au jugement
franc;:ais au motif que, si les conditions legales pour qu'il y ait ivresse n'etaient pas reunies
selon le droit franc;:ais, il en etait autrement selon le droit belge;
Attendu que l'article 3 du Code civil dispose que les lois de police et de sfirete obligenttous
ceux qui habitent le territoire; que, selon une jurisprudence constante, cette disposition est,
a pari ratione, applicable aux Belges se trouvant a l'etranger; qu'ainsi, le fait litigieuxdont il ne peut etre conteste qu'il releve des lois de police et de silrete- ayant ete commis
en France, l' appelant a ete regulierement juge dans ce pays selon la loi franc;:aise; que les
juridictions belges ne peuvent done meconnaitre l' autorite qui s' attache au jugement du l3
janvier 1965; ( ... )"(80).

We zouden geneigd zijn het standpunt van het hof te Luik bij te treden,
evenwel op grand van andere argumenten, die door F. Rigaux op treffende
wijze worden ontwikkeld. Zoals hierboven uiteengezet blokkeert artikel
13 V. T. de strafvordering in Belgie voor feiten buiten het grondgebied
gepleegd, indien de buitenlandse strafrechter loci delicti de dader heeft
vrijgesproken - enige hypothese die ons hier aanbelangt. Indien de
burgerlijke vordering eveneens voor de rechter loci delicti was ingeleid,
dan was deze laatste ongetwijfeld gebonden door de uitspraak op strafgebied. Bovendien had dit burgerlijk vonnis in Belgie erkend moeten
worden. Het komt dus onlogisch voor, aan het buitenlandse strafvonnis
enige uitwerking te ontkennen op de burgerlijke vordering die in Belgie
wordt uitgeoefend: beslissingen op civiel gebied, doch ge!ncorporeerd in
het burgerrechtelijk dispositief van datzelfde buitenlandse strafvonnis
zouden in Belgie daarentegen wel erkend worden op verdragsrechtelijke
gronden (zie infra sub C).
Daarbij komt een tweede incoherentie, steeds voortspruitende uit het
voorschrift van artikel 13 V. T. Een buitenlandse vrij spraak bindt de
Belgische strcifrechter die gevat wordt van vervolgingen wegens dezelfde
feiten en belet hem meteen ook kennis te nemen van de burgerlijke
vordering. Waarom dan de civiele gevolgen van die vrijspraak in het
buitenland niet erkennen, wanneer de burgerlijke vordering voor de burgerlijke rechter wordt ingeleid(81)?
27. Ten slotte stellen we vast dat de Belgische burgerlijke rechter aanneemt dat het buitenlandse strafvonnis bewijselementen oplevert waarmee
hij rekening dient te houden:

(80) R.G.A.R., 1971, 8589.
(81) RIGAUX, F., o.c., II, nr. 820. In deze!fde zin: LEVASSEUR, G. en DECOCQ, A., tw. Jugement
etranger (matiere penale) in: Repertoire de droit international, Parijs, 1969, II, nr. 144.
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,Attendu que pour ce faire, la demanderesse verse aux debats !'information repressive et le
jugement rendu, suite a celle-ci, par le tribunal de police de Diekirch;
Attendu qu'il importe de souligner que les jugements repressifs etrangers n'ont pas en
principe I' autorite de la chose jugee en Belgique et qu' ils sont sans incidence surles actions
intentees devant les tribunaux belges et fondees sur les infractions qui ont fait I' objet de ces
jugements etrangers (A. Bruxelles, 21 mars 1969, Pas., 1969, II, 142; A. Bruxelles, 13
decembre 1969,Pas., 1970, II, 62);
Attendu qu'il n'en reste pas mains que !'information repressive susdite et le jugement qui
s'en est suivi constituent des elements d'appreciation dont les tribunaux belges doivent
tenir compte pour apprecier le bien-fonde des demandes qui leur sont soumises;
( ... )" (82).

Alhoewel de rechter op restrictieve wijze enkel de bewijskracht van het
buitenlandse vonnis in aanmerking neemt, blijkt duidelijk uit de motivering dat deze- zij het impliciet- voortvloeit uit het gezag van gewijsde
dat aan dit vonnis wordt toegeschreven.
Uit deze storende incoherenties volgen tal van onbillijkheden. Daaruit
blijkt de noodzaak ook het positieve gezag van gewijsde van buitenlandse
strafvonnissen t. o. v. de burgerlijke vordering in Belgie te erkennen,
minstens tussen Staten waar men reeds geruime tijd aan de burgerlijke
vonnissen hetexequatur zonder herziening ten gronde toekent(83). Tenzij
men zou overwegen het positieve gezag van gewijsde ook in de interne
rechtsorde te verzaken ...
§ 2.

Litispendentie voor een buitenland_se burgerlijke rechtbank

28. De litispendentie voor een buitenlandse burgerlijke rechtbank belet
de benadeelde niet het Belgisch strafgerecht te vatten. Zelfs indien de
regel ,,Electa una via non datur recursus ad alteram" een positiefrechtelijke waarde zou hebben- quod non (84 - , dan nog zouden we aan de
. optie die hij verwoordt geen internationale dimensie kunnen toeschrijven:
de optie is beperkt tot de Belgische gerechten. In onze hypothese daarentegen oefent de benadeelde een keus uit tussen jurisdicties die behoren tot
verschillende rechtsorden. De keus kan noch bindend, noch definitief
zijn(85).

29. De litispendentie voor een buitenlandse burgerlijke rechtbank belet
de benadeelde niet eenBelgische burgerlijke rechtbank te vatten. Daar het

(82) Rb. Marche-en-Famenne, 4 februari 1971, Jur. Liege, 1970-71, 230-231. Zie oak voetnoot 54,
snpra.
(83) Zie b.v. reeds het voorstel van DONNEDIEU DE VABRES, H., o.c., 414.
(84) D'HAENENS, J., o.c., 152.
(85) LOMBOIS, C., o.c., nr. 315.
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probleem geen aanknopingspunten meer vertoont met het internationaal
strafrecht, laten we het in onze studie buiten beschouwing.

C.

HET BEKOMEN VAN HET EXEQUATUR IN BELGIE

30. Het is mogelijk dat de benadeelde partij beschikt over een buitenlands
strafvonnis dat zich uitspreekt over de burgerlijke belang en, maar dat zij in
Belgie niet meer wenst te procederen ten gronde (hypothese sub B). In dit
geval kan zij het exequatur bekomen van het deel van het buitenlandse
strafvonnis dat over de burgerlijke belangen statueert. Na aanvankelijk te
. hebben geaarzeld (86), aanvaardt de rechtspraak thans dat dit deel van het
dispositief een burgerrechtelijk karakter heeft op grond van volgende
constante overweging:
,Que c'est -la nature de l'objet de la decision qui commande !'exequatur et non la
juridiction qui l'a rendue et qu'il est expressementjuge tant en Belgique qu'en France, et
approuve par les auteurs, 'qu'on peut obtenir !'exequatur d'une condamnation a des
dommages-interets prononcee par une juri diction repressive' (R.P .D .B., v" Exequatur, n"'
78 et 158; FETIWEIS, II du Precis de droit judiciaire, 'La competence', p. 244 et note 3;
Liege, novembre 1903,Pas., 1904, II, 72; civ. Bruxelles, 18 decembre 1970, J.T., 1971,
p. 183); ( ... )" (87).

Relevant is hier nietde aard van het betrokken buitenlandse-gerecht,-maar
wel die van het voorwerp van de buitenlandse beslissing, m.n. de burgerlijke belangen. Voormeld principe wordt door de meer recente internationale verdragen impliciet overgenomen. Aldus stipuleert artikell van
het E.E.G.-executieverdrag dat het toepassing vindt ,in burgerlijke en
handelszaken, ongeacht de aard van het gerecht waarvoor deze zaken zich
afspelen" (88).
V eroordelingen met een slechts gedeeltelijk vergoedend karakter zijn
daarentegen niet uitvoerbaar:
,Considerant qu'un jugement du tribunal de premiere instance de Charleroi en date du 3
janvier 1928, passe en force de chose jugee, a declare executoire en Belgique unjugement
rendu le 22 juillet 1925 par le juge de paix de Trelon (France) en cause de l'adininistration
des douanes fran~;aises contre Gonze, Ernest-Eleusthere, commer~;ant, domicilie a Sivry,
condamnant celui-ci du chef de fraude douaniere, au paiement de deux sommes, l'une a
titre d'amende, l'autre qualifiee d"astreinte civile';

(86) Zie over de verschillende strekkingen ter zake: PILLET, A., Traite pratique de droit international
prive, Parijs, 1924, 576-578; TRAVERS, M., Le droit penal international et sa mise en <£uvre en temps
de paix et en temps de guerre, Parijs, 1921, ill, nrs. 1499 e.v. en 1589 e.v.
(87) Luik, 5 november 1973, Pas., IT, 1975, 34.
(88) Ter bevestiging: DROZ, G., o.c., nr. 6; KRINGS, E., ,,Het executieverdrag van 27 september
1968. Wijzigingen en recente toepassingen ervan", in: Procesrecht vandaag, o.c., 365-367; RAs,
H.E., , ,De betekenis van het E.E.G .-executieverdrag voor de rechter van hetland waar een onder het
verdrag vallende zaak wordt aangebracht", T.P.R., 1975, 853.
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Considerant que, en vertu de !'article 10 de la loi du 25 mars 1876 et des articles 11 et 12 de
la Convention franco-beige du 8 juillet 1899, les tribunaux belges ne peuvent conna1tre des
decisions des tribunaux frans;ais et accorder !'exequatur aces decisions que si elles ont ete
rendues en matiere civile ou en matiere commerciale ;
Considerant que des condamnations prononcees sur la poursuite de I' administration fisc ale
du chef d'infractions a des lois douanieres ne sont pas des decisions rendues en matiere
civile ou commerciale; ( ... )" (89).

De procedure tot uitvoerbaarverklaring van buitenlandse beslissingen
over de burgerlijke vordering wegens een misdrijf verloopt volgens de
modaliteiten voorzien door artikel 570 Ger. W. en wordt als dusdanig in
deze studie niet in aanmerking genomen (90).
31. De erkenning, volgens de regels van het privaatrechtelijk procesrecht, van burgerrechtelijke veroordelingen uitgesproken door buitenlandse strafgerechten is ingegeven door billijkheidsoverwegingen. Eenzelfde vordering onderwerpen aan een verschillende behandeling naargelang zij voor een strafrechter of voor een burgerlijke rechter aanhangig
wordt gemaakt, zou ongetwijfeld aanleiding geven tot moeilijkheden in de
praktijk en vooral de indruk wekken van willekeur (91).
De bewerkte oplossing is merkwaardig uit dubbel oogpunt. In de eerste
plaats liggen dezelfde feiten aan de basis zowel van de burgerlijke vordering als van de strafvordering. Daarenboven geschiedt de bewijslevering van de feiten waarop de burgerlijke vordering steunt, voor de strafrechter, volgens de regels van het strafprocesrecht. De burgerlijke veroordeling uitgesproken door een buitenlands strafgerecht erkennen komt er
derhalve op neer de civielrechtelijke uitwerking van het dispositief van het
vreemde strafvonnis, dat de noodzakelijke, maar ook ondeelbare basis
vormt waarop de beslissing op burgerlijk gebied berust, wordt erkend. Het
paradoxale is precies dat deze binding geen hinderpaal uitmaakt voor het
exequatur terwijl, zoals hierboven uiteengezet, het positieve gezag van
gewijsde van een buitenlands strafvonnis op de civiele vordering nog
steeds wordt geweerd(92).

(89) Cass., 11 februari 1929, R.D.P., 1929, 378-379. Kritiek op de terughoudendheid t.o.v. aile
buitenlandse beslissingen , , van publiekrechtelijke aard'' -in casu een Franse veroordeling tot het
beta! en van sociale bijdragen- vindt men van de hand van: VERHOEVEN, J., , ,La jurisprudence beige
relative au droit international", B.T.I.R., 1976, 672-673.
(90) FETIWEIS, A.,Precis de droitjudiciaire, II, Brussel, 1971, ms. 418 e.v.; RIGAUX, F., o.c., II,
nrs. 794 e.v.
(91) PILLET, A., o.c., 577.
(92) LOMBOIS, C., o.c., nr. 316; RIGAUX, F. ,Droit public et droitpriwi dans les relations internationales, Parijs, 1977, 46-47.
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DE BELGISCHE REGELS INZAKE WETSCONFLICTEN

32. In zijn principearrest van 17 mei 1957 heeft het hof van cassatie
duidelijk geponeerd dat de burgerlijke vordering wegens een misdrijf in
het buitenland gepleegd beoordeeld moet worden krachtens de lex loci
delicti commissi :
,Attendu qu'il resulte de I' article 3, alinea ler, du Code civil, en tant qu'il consacre une
regie de droit international prive, que les lois de police d'un Etat sont applicables aux faits
commis sur le territoire de cet Etat, queUe que soit la nationalite de leur auteur;
Attendu que les lois determinant les elements du fait generateur de la responsabilite civile,
delictuelle ou quasi delictuelle, ainsi que le mode et l 'etendue de la reparation, sont des lois
de police au sens de l' article 3 precite;
Que l' action en reparation du dommage cause par un fait illicite commis aux Pays-Bas doit
done etre regie par la loi neerlandaise, I' auteur et la victime du fait fussent-ils taus deux
Belges; ( ... )"(93).

Het hof motiveert de toepassing van de lex loci delicti commissi aan de
hand van een ,multilaterale" interpretatie van artikel 3, § 1 B. W., dat
hierdoor tot een conflictregel wordt. Deze zienswijze staat in tegenstelling
tot een arrest van 26 november 1908 dat een , ,unilaterale'' uitlegging van
het begrip , ,politiewetten'' voorstond en meteen ook alleen de Belgische
wet als lex fori toepasselijk achtte(94).
33. Sindsdien volgen de feitenrechters de interpretatie van het arrest van
17 mei 1957, zij het soms blijkbaar met gemengde gevoelens(95). De
problemen ter zake ressorteren bij uitsluiting onder het intemationaal
privaatrecht (96), zodat wij ons zullen beperken tot twee kanttekeningen
met meer penale inslag :
- In zijn conclusie bij het arrest van 17 mei 1957 maakt procureur-generaal Hayoit de Termicourt een duidelijk onderscheid tussen de strafvordering, aan de ene kant, en de burgerlijke vordering, aan de andere
kant. Het feit dat de Belgische rechter tegelijkertijd van de strafvordering
kennis zou nemen, belet niet dat de burgerlijke vordering haar eigen aard

(93) Cass., 17 mei 1957, Pas., 1957, I, 1111-1118, meer bspaald 1117.
(94) RroAux, F., o.c., II, nr. 884 en nrs. 1367-1369.
(95) DE CEUSTER, J., ,De 'lex loci delicti'-regel en de tand des tijds" ,R.W., 1979-80, 2706-2721
(met een overzicht van de middelen om onbillijkheden te vermijden).
(96) ScHUERMANS, L., , Verzekering en internationaal privaatrecht", R. W., 1979-80, 2209-2228 ;
SCHUERMANS, L. en LAVRYSEN, P., ,Onrechtmatige daad en schade1oosstelling naar Be1gisch
internationaal privaatrecht", T.P.R., 1974, 649-685.
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en autonomie behoudt en volgens specifieke regels zou worden behandeld.
Deze stelling wordt door het hof aanvaard:
,Attendu, enfin, que 1a circonstance que 1e juge be1ge eut pu va1ab1ement connaitre, en
raison de ce fait illicite, d'une action publique est irre1evante;
Que, d'une part, elle ne fait pas obstacle ace que 1' action civile conserve sa nature propre,
differente de celle de 1' action publique, et que, d' autre part, 1' etendue de 1a reparation due a
1a victime du fait ne depend ni de 1'exercice, ni de 1a possibilite d'exercice d'une action
publique; ( ... )" (97).

Men neemt sedertdien aan dat de burgerlijke vordering beheerst wordt
door de lex loci delicti zelfs indien zij krachtens artikel 7, § 1 V. T. voor de
strafrechter aanhangig zou worden gemaakt. Onenigheid blijft echter
bestaan over de beoordeling van de verjaring. Is de band tussen strafvordering en burgerlijke vordering op dit punt zo sterk dat de verjaring
beoordeeld moet worden volgens de lex fori (98)? Wij zouden eerder
geneigd zijn te besluiten tot de toepassing van de lex loci delicti : vermits
deze laatste de rechten van het slachtoffer op vergoeding bepaalt, lijkt het
ook logisch dat zij de tijdspanne zou vastleggen waarin hij deze rechten
kan uitoefenen. Alleen in de gevallen waarin de voorschriften van de lex
loci delicti indruisen tegen de Belgische internationale openbare orde, zou
de rechter moeten teruggrijpen naar de lex fori (99).
- Het probleem van het positief gezag van gewijsde van het buitenlandse
strafvonnis (zie supra) t.o.v. de burgerlijke vordering kan opnieuw opduiken via de toepassing van de lex loci delicti .zoals blijkt uit de motieven
van volgend arrest:
Overwegende dat appellant beweert dat hij niet verantwoordelijk kan geste1d worden voor
hetkwestieuze ongeva1 daar hij bij vonnis dd. 29 maart 1957 van de kantonrechterte Breda
vrijgesproken werd van de betichting van inbreuk op artikel 36 van het Nederlandse
wegenverkeerswetboek;
Overwegende dat uit gezegd vonnis blijkt dat de officier van justitie van de vervolgingen
afzag op grand van onvoldoende aanwijzing van schu1d en dat de kantonrechter bijgevolg
de officier van justitie niet ontvankelijk verk1aarde;
Overwegende dat dergelijke beslissing van een Nederlandse rechtsmacht niet van aard is de
burgerlijke verantwoordelijkheid van gei:ntimeerde uit te sluiten; dat artikel1956 van het

(97) Cass., 17 mei 1957 ,Pas., 1957, I, 1118. Een overzicht van de argumenten pro en contra vindt
men bij BOUREL, P., Les conflits de lois en matiere d'obligations extracontractuelles, Parijs, 1961,
243-246. Het arrest van 26 november 1908 daarentegen had de onderschikking van de burgerlijke
vordering aan de strafvordering geponeerd. Cf. LAURENT, C., ,QueUe est Ia loi applicable a Ia
reparation d'un dommage cause par un delit commis a l'Etranger, mais punissable par Ia loi penale
beige?" in: En hommage a Leon Graulich, Luik, 1957, 689 e.v.
(98) BATIFFOL, H., Droit international prive, Parijs, 1976, II, nr. 563bis.
(99) BOUREL, P., o.c., 247 e.v.
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Nederlandse Burgerlijk Wetboek inderdaad bepaalt dat zelfs de vrijspraak van een ten laste
gelegde feit niet bij de burgerlijke rechter kan ingeroepen worden om een eis tot schadevergoeding af te weren; ( ... )"(100).

Het gebruikte argument doet de vraag rijzen naar de beslissing van het hof
indien artikel1956 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek- de lex loci
delicti- niet de vastgestelde beperking had bevat. Ons inziens heeft de
toepassing van de lex loci delicti tot gevolg dat de mogelijkheid om het
positief gezag van gewijsde van buitenlandse strafvonnissen op een overtuigende wijze uit te schakelen fel beperkt wordt, tenmiste tussen staten
die het principe in hun interne rechtsorde erkennen(lOl).

(100) Brussel, 19 april 1968, Pas., 1968, II, 198-200.
(1 01) Zie hierover n. a. v. de ondertekening van het Verdrag van Den Haag inzake de toepasselijke wet
op verkeersongevallen op de weg: Russ, A., , ,L'action publique et I' action civile face aux conflits de

lois", in: En hommage
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