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INLEIDING
1. VERREGAANDE INTERNATIONALIZERING - De periode waarop de hiernavolgende studie van gepubliceerde rechtspraak slaat (1985-1992), was een
heel boeiende periode. De internationalizering van onze samenleving en
onze economie neemt als maar toe en dat merkt men in het werk aan de
hoven en rechtbanken. De buitenlanders in ons land werden talrijker, de
grensoverschrijdende contacten en contracten werden een vanzelfsprekend
iets en de complexiteit van de rechtsvragen daarrond is toegenomen.
2. NATIONALITEITSRECHT WORDT MEEGENOMEN - In onze bespreking van
internationaal privaatrecht nemen we het Nationaliteitsrecht op. Nochtans
is het nationaliteitsrecht een zelfstandige discipline; een tak van het publiekrecht die meer met administratieve problemen behept is en die ook sedert
de parlementaire besprekingen en de maatschappelijke probleemstelling in
het binnen- en buitenland duidelijk verwant is gebleken aan het vreemdelingenrecht. We nemen de rechtspraak hier op omdat een zelfstandige publikatie geen traditie heeft en omdat de jurist nog voornamelijk de associatie
maakt met het I.P.R., waarin de aanknoping met de factor nationaliteit en
dus met de vaderlandse wetten en zeden gemaakt wordt.

3.

INTERNATIONALE BEVOEGDHEID EN EXEQUATUR -

HET GEMEENRECHT

Hierna wordt in de materies die de persoon en het
gezin betreffen (status en hoede over kinderen) en die het patrimoniaal recht
van het gezin aangaan (huwelijksvermogens- en erfrecht), ook aandacht
besteed aan het internationaal bevoegdheidsrecht en aan de rechtsvragen
rond de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse gerechtelijke
akten.

WORDT BESPROKEN -

4. HET EEX-VERDRAG WORDT NIET BESPROKEN- Voor contracten, onrechtmatige daad en voor vennootschappen wordt echter het Europees bevoegdheids- en executieverdrag van 27 september 1968 (zoals herhaaldelijk gewijzigd) niet besproken. Het verdrag is voor de praktijk van het allergrootste
belang. Maar een behandeling zou het raam van het I.P .R.-overzicht
doorbreken. Ze zou moeten uitgaan van de eigen methodiek en terminologie
van het verdrag en ze moet de communautaire rechtspraak (interpretatieve
arresten van het Europees Hof van Justitie) eer aandoen. Eigenlijk kan men
ook niet de toepassingen in andere lidstaten van de E.G. veronachtzamen.
Dit alles vraagt een afzonderlijke bespreking.
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HOOFDSTUK

I

DE NATIONALITEIT
AFDELING

1

DE BELGISCHE NATIONALITEITSWET

§ 1. Inleiding

5. DE NIEUWE NATIONALITEITSWET - In het vorige overzicht van rechtspraak werd de Belgische nationaliteitswetgeving nog niet behandeld. Volledigheidshalve, en gezien het actueel belang van dit onderwerp, willen we een
onderzoek doen naar de recente toepassingen in de rechtspraak. De activiteiten op wetgevend vlak zullen we daarbij evenmin uit het oog verliezen.
Sedert 1 januari 1985 werd ons Belgisch nationaliteitsrecht grondig gewijzigd. Op deze datum trad immers het nieuw wetboek van de Belgische
nationaliteit van 28 juni 1984 (B.S., 12 juli 1984) in werking. De hoofdlijnen van deze wet zijn o.a. de gelijkheid van man en vrouw, van vader en
moeder, het verlaten van de bloedband als voornaamste criterium voor de
toekenning, de vereenvoudigde procedures en vooral het bevorderen van de
integratie van de vreemdelingen. De inschakeling van de nationaliteitswetgeving in het migrantenbeleid vormde een van de voornaamste doelstellingen van de wet. Deze gedachte werd zelfs verder uitgewerkt in de wet van
13 juni 1991 (B.S., 3 september 1991) tot wijziging van het wetboek van de
·Belgische-nationaliteit-;-Boor-deze-wetwordt-het--voor-demigranten-van-detweede en derde generatie eenvoudiger de Belgische nationaliteit te verkrijgen. Dit wordt een bijna louter administratieve aangelegenheid, waarbij het
territorialiteitsbeginsel centraal staat (voor een bespreking, zie: Lambein,
K., ,De wet van 13 juni 1991 tot wijziging van het Wetboek van de
Belgische Nationaliteit", R. W., 1991-92, 548).
Temeer daar deze materie zo nauw verwant is met het migratiebeleid en
samenhangt met politieke denklijnen, ontbreekt het hier niet aan wetgevend
initiatief. Zo zijn er voorstellen
om de dubbele nationaliteit af te schaffen (Par!. St. Senaat, 5 juni 1991,
1344-1, 1990-91; Par!. St. Kamer, 2 maart 1992, 266/1-91192, 279);
tot wijziging van de wet van 13 juni 1991 (Par!. St. Kamer, 19 mei 1992,
463/1-91192; 7 oktober 1992, 66811-91192, 946; Par!. St. Senaat, 6 januari 1992, 8-1191-92; 29 september 1992, 484-1191-92; 24 november
1992, 542-1192-93);
- tot opheffing van het onderscheid tussen de kleine en de grote naturalisatie (zie het wetsontwerp van de Kamer, Par!. St., 1 oktober 1991,
1768/1-90/91, aangenomen door de Commissie van Justitie, 18 januari
1993, 560/5-91192; 1343-1344; Kamer Par!. St., 6 januari 1993, 560/391192; Senaat, Par!. St., 21 januari 1993, 626-1, 92/93).
De hierna behandelde rechtspraak betreft hoofdzakelijk de nationaliteitskeuze, al dan niet in het kader van het huwelijk.
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Voar de andere as pecten van de nationaliteitswetgeving verwijzen we naar
de uitgebreide literatuur hieromtrent (zie a.m. Heyvaert, A., De Belgische
nationaliteit, Antwerpen, Kluwer, 1986; Verwilghen, M., Le code de Ia
nationalite beige, Brussel, Bruylant, 1985).
§ 2. Nationaliteitskeuze
6. PROCEDURE - ART. 13 - Een van de mogelijkheden om de Belgische
nationaliteit te verkrijgen is de nationaliteitskeuze of optie. De aanvrager
die moet behoren tot een van de categorieen van art. 13, moet voldoen aan
een aantalleeftijds- en verblijfsvoorwaarden (art. 13 en 14).
De verklaring moet worden afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke
stand waar hij zijn hoofdverblijf heeft. Onder ,hoofdverblijfplaats" verstaat men de plaats waar de betrokkene effectief en werkelijk verblijft.
Nietig is de verklaring afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand
waar de persoon is ingeschreven in de bevolkingsregisters zonder er daadwerkelijk te verblijven (Brussel, 3 november 1987, R. W., 1987-88, 779).
De rechtbank kan de inwilliging weigeren indien er een beletsel is wegens
zwaarwichtige feiten eigen aan de persoon of indien uit zijn persoonlijk
gedrag een gebrek aan integratiewil blijkt. De interpretatie van de begrippen
,zware persoonlijke feiten" en ,integratiewil" geeft aanleiding tot een
uitgebreide casui:stiek.
7. ZWARE PERSOONLIJKE FElTEN- Uit de rechtspraak blijkt dat een strafrechtelijke veroordeling op zich geen voldoende criterium is om de Belgische
nationaliteit te weigeren. Dergelijke feiten betekenen niet automatisch een
weigering tot integratie (Luik, 21 mei 1989, J.L.M.B., 1989, 1502; Rb.
Brussel, 15 maart 1989, J.L.M.B., 1989, 749). Overdezwaartevandefeiten
kan de rechtbank soeverein oordelen. Het Hof van Beroep te Brussel
(10 januari 1989, J.L.M.B., 1989, 752) weigerde deinwilliging op grand van
een gepleegd vluchtmisdrijf.
8. INTEGRATIEWIL - De verzoeker moet gedurende een bepaalde tijd een
werkelijke band met Belgie hebben of als huwelijkspartner met een Belg
samenleven (zie verder). Door het vervullen van de objectieve voorwaarden
ontstaat nog geen ,recht" op de Belgische nationaliteit. De integratiewil
moet niet enkel blijken uit de afgelegde verklaring, maar vooral uit de
gedragingen van de aanvrager. Deze kan blijken uit de talenkennis (Rb.
Brussel, 18 mei 1988, J.L.M.B., 1988, 1479; Rb. Namen, 2 mei 1990,
J.L.M.B., 1990, 899), uit het onderhouden van contacten met Belgen (Rb.
Luik, 17 april 1990, J.L.M.B., 1989, 1504) of door het hier wonen en
werken (Rb. Brugge, 10 oktober 1989, R. W., 1990-91, 1070).
Er mogen geen omstandigheden zijn die twijfel doen rijzen over op de
oprechtheid van de gedane verklaring. Het behouden van kenmerken van
de eigen cultuur zoals kleding en godsdienst is nag geen reden om te
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besluiten tot een gebrek aan integratiewil (Rb. Brussel, 7 januari 1987,
T. Vreemd., 1987, 35). Het feit dat men enkei contacten heeft met buitenIanders kan daarentegen een reden zijn om de toekenning te weigeren
(Bergen, 30 maart 1988, T. Vreemd., 1988, 19). Het samengaan van een
aantal van deze eiementen (kieding, taal, contacten ... ) doet wel besluiten
tot een gebrekkige integratiewil (Rb. Brussei, 7 januari 1987, T. Vreemd.,
1987, 35).
Aan de rechters is een grote beoordelingsbevoegdheid gegeven bij de appreciatie van deze voorwaarden. Dit geeft soms aanieiding tot tegengesteide
uitspraken. Twee recente beslissingen vormen hiervan een mooie illustratie.
De feiten waren de voigende: Een Marokkaanse legde een optieverkiaring
af. Deze werd geweigerd door de rechtbank van Charleroi (29 september
1988, T. Vreemd., 1989, 24) omdat haar aanvraag enkel was ingegeven
vanuit de wens om probiemen van administratieve aard te vermijden bij het
zoeken naar werk. In hoger beroep daarentegen werd de Belgische nationaliteit haar wel toegekend (Bergen, 20 december 1988, T. Vreemd., 1989, 25,
met noot Mignon, N.). Volgens het Hof werd de integratiewil van de eiseres
juist wei uitgedrukt door haar bekommernis om de toegang tot het beroepsleven te vereenvoudigen. Vertrekkend van dezeifde beweegreden komt men
hier tot tegengesteide uitspraken. Dit doet een aantai vragen rijzen, o.a.
aangaande de bewijsiast.
De verzoeker heeft geen bewijsiast inzake zijn integratiewii (art. 4 Nat.
Wet). Er bestaat ni. een ,vermoeden" tot integratie, voortvioeienduit het
afleggen van de verklaring en het vervullen van de objectieve voorwaarden.
Indien de rechter de integratiewil onvoldoende acht, moet hij dit bewijzen.
Art. 870 Ger.W. is bijgevoig van toepassing. In casu moest de rechtbank
van Charleroi positieve feiten aanhaien om het vermoeden om te keren in
plaats van zich te steunen op de , ,motieven'' van de aanvraagster.
9. VERBOD VAN PROEFTERMIJN- In tegenstelling tot art. 16 Wb. Nat. kan
de rechtbank haar uitspraak hier niet opschorten. Dergeiijke maatregel is
in art. 15 niet voorzien en wordt gelijkgesteid met de weigering tot rechtspreken. De praktijk waarbij aan de vreemdeling een proeftermijn wordt
opgeiegd is onwettig (Brussei, 26 september 1989, T. Vreemd., 1989, 42).
§ 3. Het huwelijk en de Belgische nationaliteit

10. PROCEDURE- Sedert de nieuwe nationaliteitswet heeft het h:uwelijk van
rechtswege geen enkel gevolg meer op de nationaiiteit. Het huwelijk met een
Belg is wei een belangrijke factor van verbondenheid met Beigie. De
vreemdeling kan daarom de nationaiiteitskeuze doen volgens de procedure
van art. 15 Nat. Wb. en mits een aantai voorwaarden te vervullen (art. 16).
De echtgenoten moeten minstens zes maanden in Beigie hebben samengeleefd en nog samenieven op het tijdstip van de optieverkiaring.
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11. VERPLICHTING TOT SAMENWONEN - Over de vraag of de echtgenoten
gedurende de hele procedure moeten blijven samenwonen, bestaat geen
eensgezindheid in de rechtspraak. Volgens het Hof te Gent (19 juni 1990,
T. G.R., 1991, 3) moeten de verblijfsvoorwaarden niet gedurende de hele
procedure vervuld zijn. Er moet enkel samenleving zijn op het ogenblik van
de verklaring. Het Hof te Antwerpen (9 juni 1987, T. Vreemd., 1987, 21)
is eveneens van mening dat uit art. 16 § 2 geen bijkomende voorwaarde mag
worden afgeleid. Andere hoven daarentegen menen dat men gedurende de
hele procedure moet blijven samenwonen (Brussel, 12 mei 1987, R. W.,
1987-88, 715; Luik, 28 juni 1988, J.L.M.B., 1988, 1470, J. T., 1989, 381).
Volgens de rechtbank te Luik (13 juni 1986, J.L.M.B., 1987, 1075) is het
zelfs vereist dat de echtgenoten nog samenleven op het ogenblik van de
overschrijving van het vonnis of het arrest. Overlijdt de Belgische echtgenoot v66r de overschrijving, dan is in onze opvatting de nationaliteitsverkrijging nietig. De voorwaarden volgens de rechtbank zijn immers niet meer
vervuld.
De minimumtermijn van zes maanden is een wachttermijn. Over v66rhuwelijks samenwonen zegt de wet niets. Gewoonlijk wordt aangenomen dat het
samenwonen voor het huwelijk in rekening kan worden gebracht (Ministeriele Omzendbrief van 6 augustus 1984, B.S., 14 augustus 1984). Het Hof
van Beroep te Brussel nam echter op 3 januari 1989 (Pas., II, 1989, 165)
een tegenovergestelde houding aan.
De rechtbank moet de realiteit van het samenleven onderzoeken. Dit wordt
beoordeeld in het Iicht van art. 213 B.W. Het feit dat de echtgenoten op
verschillende adressen in de bevolkingsregisters zijn ingeschreven impliceert
nog niet dat werkelijk samenleven is uitgesloten (Rb. Gent, 27 april 1989,
T.G.R., 1989, 145).
Samenleven in het buitenland kan worden gelijkgesteld met samenleven in
Belgie indien de belanghebbende bewijst dat er tussen hem en Belgie een
reele band bestaat. Deze kan b.v. blijken uit het feit dat hij hier werkt en
taallessen volgt (Rb. Gent, 27 april 1989, T. G.R., 1989, 145).
Als de rechtbank oordeelt dat de duur van het samenleven onvoldoende is
om de integratiewil van partijen te beoordelen, kan de uitspraak gedurende
een bepaalde termijn worden uitgesteld. Deze termijn mag echter niet meer
dan twee jaren belopen (Rb. Brussel, 7 januari 1987, T. Vreemd., 1987, 35;
Rb. Turnhout, 5 mei 1988, Turnh. Rechtsleven, 1989, 172, bevestigd door
Antw., 12 oktober 1988, Turnh. Rechtsleven, 172; Rb. Brussel, 18 mei
1988, J.L.M.B., 1988, 1479; Rb. Namen, 2 mei 1990, J.L.M.B., 1990, 899).
12. BEGRIP VREEMDELING - Het begrip , ,vreemdeling die huwt met een
Belg'' moet worden beoordeeld op het tijdstip v66r het huwelijk. De
rechtbank te Namen werd op 6 januari 1986 (J.T., 1987, 272) geconfronteerd met deze interpretatievraag. De volgende feiten lagen hiervan aan de
grondslag.
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Een Poolse, gescheiden in eerste huwelijk van haar Poolse echtgenoot, was
in 1983 met een Belg hertrouwd. Op grond van art. 4 van de oude nationaliteitswet van 1932 verkreeg ze hierdoor de Belgische nationaliteit. Toch deed
ze de optieverklaring overeenkomstig art. 16 met de bedoeling aan haar
twee Poolse kinderen uit haar eerste huwelijk de Belgische nationaliteit te
verlenen. Terecht weigerde de rechtbank deze aanvraag bij gebrek aan
,belang". De vrouw voldeed niet meer aan de voorwaarden van art. 16.
Zij was immers al Belgische! De rechtbank was van oordeel dat art. 12 Wb.
Nat. (nationaliteit als gezamenlijk gevolg van een akte van verkrijging) niet
toepasselijk was daar ze de Belgische nationaliteit niet vrijwillig had verkregen. Wij menen echter dat de verklaring van het feit dat de kinderen Pools
zijn gebleven, moet worden gevonden in art. 5 van de oude nationaliteitswet
en niet in art. 12 van de nieuwe wet. Daar de nationaliteitswet van 1984 geen
retroactieve werking heeft, blijft de nationaliteit die de moeder v66r 1984
(onvrijwillig) verwierf, onaangeroerd.
AFDELINO

2

DE NATIONALITEIT ALS VERWIJZINGSREGEL
VAN HET PERSONEEL STATUUT

§ 1. Art. 3, 3° B.W.

13.

ALGEMEEN -

Voortbouwend op art. 3, 3° B.W. wordt in Belgie het

p~~~oneef statuut beheerst door de nationalew-ei~bit algemeen basisprinci- ·

pe vinden we terug in een groot aantal uitspraken. Hiervoor verwijzen we
naar de bespreking in de afzonderlijke hoofdstukken omtrent de persoonsen familierechtelijke materies.
§ 2. Nationaliteitsconflicten

14. POSITIEVE CONFLICTEN - In Belgie is het aantal bipatriden sterk toegenomen, ondermeer door de wet van 13 juni 1991 inzake de Belgische
nationaliteit.
Indien een persoon twee of meer nationaliteiten heeft, spreekt men van een
positief conflict. Dit kan worden opgelost door toepassing te maken van
het Haags verdrag van 12 april 1930 nopens zekere vragen betreffende de
wetsconflicten inzake nationaliteit. De oplossing zal verschillen naargelang
de Belgische nationaliteit zich bevindt bij de nationaliteiten. Iemand die
tegelijk Belg en Braziliaan is, zal hier als Belg worden behandeld (Rb,
Brussel, 28 januari 1987, T.B.B.R., 1988, 340). Voor de erkenning van een
kind met de Belgische en Luxemburgse nationaliteit werd de Belgische wet
toegepast (Rb. Aarlen, 21 februari 1992, J.T., 1992, 661).
Om de gevallen van meervoudige nationaliteit te verminderen is er o.a. het
Europees Verdrag van 6 mei 1963, gesloten te Straatsburg. Op 22 mei 1991
heeft Belgie dit bekrachtigd (voor de consequenties voor militairen van
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Belgischedubbelenationaliteit, zieParl. Vr. enAntw., Senaat, 12 mei 1992,
223).
Indien een persoon twee of meer vreemde nationaliteiten heeft, moet
worden gezocht naar de effectieve nationaliteit, d.i. ,hetzij de nationaliteit
van het land waarin hij zijn gewone en voornaamste verblijfplaats heeft,
hetzij p.aar de nationaliteit van het land waarmee hij het nauwst is verbonden" (art. 5).
In het kader van het toepasselijk huwelijksvermogensrecht werd op 22 april
1988 aan het Hof van Beroep te Brussel (J.T., 1988, 664) een vraag van
bipatriditeit voorgelegd. Met welke wet moest rekening worden gehouden
voor de toepasselijke vermogenswet van een echtpaar waarvan de man
Italiaan was en de vrouw Franse en Italiaanse? Het Hof gaf voorrang aan
de formeel gelijke nationaliteit, de Italiaanse. Dit arrest is op twee punten
belangrijk voor de hier behandelde materie. Het stelt dat de kwestie van
effectiviteit van de nationaliteit die voor een bipatride als aanknopingsfactor geldt, uitsluitend aan de orde komt voor materies van het personeel
statuut en niet voor de huwelijksgevolgen. De formeel gelijke nationaliteit
volstond hier dus. Tevens moet het eventueel onderzoek naar de effectieve
nationaliteit, alvorens te besluiten tot het bestaan van een gelijke effectieve
nationaliteit, uitgaan van het oordeel dat de persoon zich zelf vormt over
de effectiviteit van zijn nationaliteit. De toetsing van de rechter aan de
werkelijkheid is dus marginaal. Wij vragen ons echter af of de effectiviteit
van de nationaliteit steeds afhankelijk is van de subjectieve interpretatie van
de persoon? Zou het Hof op dezelfde wijze hebben geoordeeld indien de
Belgische nationaliteit erbij betrokken was?
15. NEGATIEVE CONFLICTEN- Negatieve nationaliteitsconflicten doen zich
voor bij apatriden. Op grand van het Verdrag van New York van 28 september 1954 wordt aan deze personen het statuut van hetland van hun woonof verblijfplaats gegeven.
De problematiek van de vluchtelingen sluit hierbij aan. Niettegenstaande
zij nog een nationaliteit hebben, bestaat er toch behoefte aan een vervangend personeel statuut, vermits hun vaderland geen normeringsbevoegdheid
meer heeft. Het verdrag van Geneve van 28 juli 1951 verleent hen eveneens
het personeel statuut van hun woon- of verblijfplaats. Toepassingen hiervan
vonden we in de vonnissen van de J eugdrechtbank van Brussel van 17 november 1987 (onuitgeg.) en van de rechtbank van Nijvel van 9 oktober 1990
(T.B.B.R., 1991, 410). Voor een bespreking verwijzen we naar de hoofdstukken ,Adoptie" en ,Afstamming".
Ben interessante toepassing van een negatief nationaliteitsconflict vinden we
in het arrest van de Raad van State van 20 oktober 1987 (Ann. Dr. Liege,
1987, 33, met noot Vander Elst, R.). Naar aanleiding van een verzoek tot
nietigverklaring van een uitwijzingsbevel rees de vraag naar de nationaliteit
van de eiser. De man in kwestie was een natuurlijk kind dat in 1964 eerst
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werd erkend door zijn Marokkaanse vader, daarna door zijn Belgische
moeder. Wegens art. 2 van de oude Belgische nationaliteitswet van 1932
(het natuurlijk kind volgt de Staat van zijn vader wanneer de erkenning van
vaderszijde aan die van moederszijde voorafgaat of ermee samengaat) werd
hij geacht de Marokkaanse nationaliteit te hebben verkregen ten gevolge
van de vaderlijke erkenning. In 1985 kwam men echter tot het besluit dat
hij deze vreemde nationaliteit nooit had verkregen vermits de natuurlijke
afstamming niet bestaat in Marokko. Hij wordt bijgevolg als apatride
beschouwd.
Bij deze uitspraak willen we volgende bedenkingen maken. De Raad van
State paste hier op een consequente en strikte wijze art. 2 van de oude
nationaliteitswet toe. De nieuwe wet van 1984 was hier immers niet van
toepassing wegens zijn niet-retroactief karakter (art. 29 Wb. Nat.). De
betrokkene was immers ouder dan 18 jaar op dat ogenblik!). Het arrest legt
de betekenis vast van het desbetreffende art. 2. Het natuurlijk kind wordt
Belg indien de eerst erkennende ouder Belg is, in het tegenovergestelde geval
verliest het de Belgische nationaliteit indien die ouder geen Belg is, ongeacht
of het een vreemdeling of apatride is. In casu is het dus de chronologische
volgorde van de erkenningen die oorzaak is van de apatridie van de eiser.
Indien hij eerst werd erkend door zijn moeder, dan was hij Belg geweest!
Men kan zich hierbij afvragen of in de hypothese van een gelijktijdige
erkenning door beide ouders de voorrang zou gegeven zijn aan de erkenning
die he!!l Ee !!elgi~~I!_e_ ~ationa.li!eit <.l_e~~ verkrijgen.
Tenslotte wiilen we nog de aandacht vestigen op het feit dat de Belgische
rechter niet kan oordelen of de ene of de andere (vreemde) nationaliteit
werd verkregen. Elke Staat bepaalt immers soeverein wie zijn onderdanen
zijn. Dit principe werd reeds vastgelegd in art. 1 van het Haags verdrag van
1930.

HooFDSTUK

II

DENAAM
'

16. VERWIJZINGSREGEL - De naam is een bestanddeel van de staat van de
persoon en wordt aldus beheerst door de wet die het personeel statuut regelt,
nl. zijn nationale wet. Dit geldt uiteraard zowel voor de familienaam als
voor de voornaam.
Wat de voornaam betreft kunnen problemen rijzen i.v.m. de voornaamkeuze. In een aan het Hof van Beroep te Antwerpen voorgelegd geval werd de
verbetering gevraagd van een door de ambtenaar van de burgerlijke stand
onjuist neergeschreven Marokkaanse naam (de ambtenaar noteerde , ,Hadiga" i.p.v. ,Khadija").
Zander uitdrukkelijk te verwijzen naar het toepasselijke Marokkaanse
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recht, overwoog het Hof dat ,Khadija", in tegenstelling tot ,Hadiga", een
courante Marokkaanse voornaam is en dat het ongetwijfeld deze courante
voornaam was die de ouders aan het kind wilden geven (Antwerpen,
3 februari 1986, R. W., 1986-87, 116 met noot Pintens, W.).
In zijn noot onder dit arrest stelt professor Pintens terecht dat er zich
eigenlijk twee problemen stelden, nl. dat van de voornaamkeuze en dat van
de translitteratie. Het is de nationale wet van de betrokkene die bepaalt
welke voornamen kunnen worden gegeven: de voornaamkeuze is immers
niet van internationale openbare orde (zie ook Rb. Antwerpen, 22 mei 1990,
R. W., 1991-92, 308 met noot). Voor het probleem van de translitteratie,
d. w.z. van het omzetten van lettertekens die verschillen van de onze, wordt
verwezen naar de door Belgie nog niet geratificeerde overeenkomst van Bern
van 13 september 1973 over de vermelding van namen en voornamen in de
registers van de burgerlijke stand. Artikel 3 van deze overeenkomst verwijst
naar de translitteratienormen van de ,International Organisation for Standardization".
Niet aileen de voornaamkeuze, maar ook de vraag of een voornaam kan
veranderd of verbeterd worden en hoe dat dient te gebeuren, dient te worden
nagegaan in de nationale wet van de betrokkene (zie een overweging in het
hierboven geciteerde arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen).
17. INVLOED VAN HET EUROPEES RECHT- Ook het Europees recht, en meer
bepaald de regelen m.b.t. het recht van vestiging (art. 52 e.v. EG-Verdrag),
kunnen invloed hebben op het grensoverschrijdend naamrecht.
Zo besliste het Hof van Justitie dat artikel 52 van het EEG-Verdrag zich
ertegen verzet dat een Grieks onderdaan door de Duitse regeling inzake de
naam, wordt gedwongen om in de uitoefening van zijn beroep een zodanige
schrijfwijze van zijn naam te gebruiken dat de uitspraak ervan wordt
vervalst, zodat de eruit voortvloeiende vervorming hem blootstelt aan het
gevaar van persoonsverwisseling bij zijn potentiele clientele (Hof v. J ustitie
EO, 30 maart 1993, PB, 11.5.1993, nr. C 13114).

HOOFDSTUK

Ill

HET HUWELIJK
AFDELING

1

ALGEMEEN

18. Tijdens de beschouwde periode was vooral het probleem van de ,geveinsde" of ,fictieve" huwelijken aan de orde. Ongetwijfeld heeft dit te
maken met het feit dat de vreemdelingenproblematiek in het brandpunt van
de politieke actualiteit stond. Verder zijn er ook heel wat uitspraken,
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waaronder een belangrijk cassatie-arest, in verband met de op het primair
stelsel (in Belgie de artikelen 212-224 B.W.) toepasselijke wet. Ben genuanceerd beeld begint zich daar geleidelijk aan af te tekenen.
Tenslotte kwamen in de beschouwde periode ook een aantal klassieke
thema's uit het I.P .R. van het huwelijk - zoals polygamie, clandestiene
en putatieve huwelijken - aan de orde.
AFDELING

2

DE HUWELIJKSSLUITING

§ 1. Toepasselijke Wet: Grondvoorwaarden

19. REGEL: DISTRIBUTIEVE VERWIJZING - lnzake de grondvoorwaarden om
te huwen (toestemming, leeftijdsvereisten, toestemming van ouders, verboden verwantschap ), moet iedere echtgenoot voldoen aan de grondvoorwaarden van zijn nationale wet. Over deze ,distributieve verwijzingsregel"
bestaat eensgezindheid (in aile verder geciteerde uitspraken wordt deze regel
toegepast).
Men is het er ook over eens dat een Belgische rechtbank een in het
buitenland, ten overstaan van een buitenlands ambtenaar gesloten huwelijk
kan nietig verklaren. Het is immers de private rechtshandeling die wordt
v_ernietigd_(het ,,llegQt_iull!'_')_~n nie:t_de akte opgemaakt door de buitenlandse ambtenaar. Van enige inmenging in de aangelegenheden van een andere
staat is dan ook in zo'n geval geen sprake (Rb. Brussel, 24 februari 1987,
T.B.B.R., 1989, 165; Rb. Brussel, 18 december 1990, J. T., 1990, 242).
Ben huwelijk tussen twee Italianen in Belgie kan vernietigd worden wanneer
een van de echtgenoten heeft gedwaald over een essentiele eigenschap van
zijn/haar partner, omdat het Italiaans recht op dat punt soepeler is dan het
Belgische en de nietigverklaring van het huwelijk om deze reden toestaat
(Rb. Brussel, 31 maart 1987, J. T., 1988, 194).
Wij moeten er wei rekening mee houden dat in vreemde wetten dikwijls
grondvoorwaarden voorkomen die bij ons volkomen onbekend zijn. Naar
Marokkaans recht bijvoorbeeld, kan een huwelijk, zolang het nog niet
,geconsumeerd" is, nietigverklaard worden wanneer de regeling i.v.m. de
bruidschat niet nageleefd werd. Een Belgische rechtbank kan dan ook
perfect een huwelijk tussen twee Marokkanen nietig verklaren, wanneer de
bruidschat door de man niet werd betaald (Rb. Brussel, 28 oktober 1986,
T. V.R., 1986, afl.40, 20; Rb. Brussel, 20 februari 1985, J.T., 1985, 286).
20. NIETIGHEID EN PUTATIVITEIT- De wet waarvan de bepalingen werden
geschonden, bepaalt of die schending de nietigheid van het huwelijk (of een
andere sanctie) meebrengt en bepaalt ook de modaliteiten van die nietigheid: wie kan de nietigheid opwerpen en binnen welke termijn (Rb. Brussel,
18 december 1990, J. T., 1990, 242).
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Het is oak de wet waarvan de bepalingen werden geschonden waarin moet
worden nagegaan of en onder welke voorwaarden het voordeel van de
putativiteit - of een andere techniek waardoor het vernietigde huwelijk
tach nag gevolgen krijgt - kan toegekend worden.
Dit principe wordt niet steeds juist toegepast. Zo verklaarde de Brusselse
rechtbank een in Za!re gesloten gewoonterechtelijk huwelijk tussen een Belg
en een Za!rese nietig omdat de Za!rese wet deze vorm niet openstelt voor
buitenlanders. Hoewel de Za!rese wet was geschonden, kent de rechtbank
nadien op grand van een puur Belgische redenering, het voordeel van het
putatief huwelijk toe aan de echtgenoten. De rechtbank had in het Za!rees
recht moeten nagaan of aan het vernietigde huwelijk nag gevolgen konden
worden toegekend (Rb. Brussel, 18 november 1986, T.B.B.R., 1988, 467).
In een ander vonnis verklaart dezelfde rechtbank een huwelijk tussen een
Marokkaanse vrouw en een Tunesische man nietig wegens polygamie,
omdat dit naar Tunesisch recht verboden is. De rechtbank wijst de vraag
van de vrouw om haar het voordeel van de putativiteit toe te kennen af,
omdat zij niet bewijst dat zij te goeder trouw is (Rb. Brussel, 15 januari
1986, T. V.R., 1988, afl. 1, 22). Terecht wordt dit vonnis in beroep vernietigd. Er diende in de geschonden Tunesische wet nagegaan te worden of er
aan het huwelijk nog gevolg kon worden toegekend: de rechtbank heeft ten
onrechte verwezen naar de Belgische vereiste dat de echtgenote te goeder
trouw moet zijn (Brussel, 27 juni 1988, T. V.R., 1988, afl. 51, 25).
Wanneer de Belgische vorm- of grondvoorwaarden werden geschonden,
moet toepassing worden gemaakt van de Belgische regeling inzake putatieve
huwelijken. Deze houdt in dat het voordeel van het putatief huwelijk aileen
kan worden toegekend aan de echtgenoot die daar uitdrukkelijk om verzocht heeft en dat deze echtgenoot zijn goede trouw moet bewijzen vermits
dit niet wordt vermoed. Of er goede trouw is, is een feitenkwestie waarover
de rechter oordeelt. Rechters blijken op dat punt eerder soepel te zijn en
kennen het voordeel van het putatief huwelijk toe van zodra het duidelijk
is dat de echtgenoten werkelijk de bedoeling hadden om een huwelijksleven
uit te bouwen (Rb. Brussel, 18 november 1987, T.B.B.R., 1988, 67; Rb.
Brussel, 24 februari 1987, T.B.B.R., 1989, 165).
De strekking om in Belgic het voordeel van het putatief huwelijk als een
minimum aan billijkheid steeds mogelijk te maken, ongeacht de geschonden
wet (zie het oudere Rb. Brussel, 2 oktober 1981, J.T., 1982, 45), vond in
de beschouwde periode geen aanhang.
21. RENVOI - Het huwelijk be!nvloedt de staat en bekwaamheid van
personen en in die materies wordt ,renvoi" traditioneel aanvaard.
Dit werd bevestigd in een arrest van het Hof van Beroep te Brussel (Brussel,
18 oktober 1988, J.L.M.B., 1989, 348). In het aan het Hof voorgelegde
geval ging het om schijnhuwelijk van een Chinese met een Belg. Bij de
controle of aan de toestemmingsvereiste voldaan is, redeneert het Hof dat
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voor de Chinese vrouw naar Chinees huwelijksrecht moet worden gekeken,
maar dat het Chinees recht terugwijst naar de (Belgische) wet van de plaats
van de huwelijkssluiting. Het Hof besluit dat dan ook dat Belgisch recht
mag worden toegepast.
§ 2. Vormvoorwaarden van bet huwelijk

22. VERWIJZINGSREGEL- Ben huwelijk is naar de vorm geldig, indien het
werd voltrokken met inachtneming van de pleegvormen opgelegd door de
wet van de plaats waar het huwelijk werd gesloten (de lex loci actus:
art. 170, 1° B.W.).

De gebruikelijke alternatieve verwijzingsregel inzake de vorm van rechtshandelingen - die een rechtshandeling vormelijk geldig acht wanneer zij
beantwoordt aan ofwel de vereisten van de wet van de plaats waar zij werd
gesteld ofwel aan die van de wet die de rechtshandeling ten gronde beheerst
(de lex causae) - is inzake huwelijken niet van toepassing.
Aangezien het huwelijk in de meeste landen een zeer formele rechtshandeling is die meestal voltrokken wordt ten overstaan van een openbaar
ambtenaar, zullen de vormen die de lex causae voorziet in de meeste gevallen
trouwens gewoonweg niet voorhanden zijn in het buitenland.
Huwelijken tussen vreemdelingen in Belgie kunnen, behoudens de mogelijkheid van consulaire- of-diplomatieke huwelijken,- alleen-gesloten-worden
voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zelfs wanneer de (ten grondt;
toepasselijke) nationale wet van de echtgenoten het huwelijk solo consensu,
dus zonder enige formaliteit, toelaat, kunnen de vreemde echtgenoten
daarvan in Belgie geen gebruik maken.
In het Marokkaans recht is het huwelijk geen plechtige rechtshandeling die
onbestaande is wanneer de opgelegde vormen niet werden nageleefd: het
huwelijk wordt normaal wel gesloten voor twee adouls, maar wanneer deze
vorm niet werd nageleefd kan de kadi (de rechter) uitspraak doen over een
betwisting betreffende het bestaan van het huwelijk. Het huwelijk kan in
het Marokkaans recht dus bestaan ondanks het feit dat de pleegvormen niet
werden nageleefd. Om deze reden acht de Vrederechter van St.-Gillis het
bestaan van een huwelijk tussen twee Marokkanen voldoende bewezen, nu
een verklaring van 12 volwassen moslims (een soort akte van bekendheid)
werd voorgelegd waarin het bestaan van het huwelijk werd bevestigd (Vred.
St.-Gillis, 5 april 1990, T. Vred., 1992, 121).
Zoals boger reeds gezegd kunnen twee in Belgie verblijvende Marokkanen
zich niet beroepen op deze huwelijkssluiting solo consensu.
Aangezien naar Za!rees recht de gewoonterechtelijke monogame ritus niet
openstaat voor buitenlanders, kan een Belg in Zaire niet rechtsgeldig
volgens deze ritus met een Za1rese huwen (Rb. Brussel, 18 november 1986,
T.B.B.R., 1988, 467).

530

23. RELIGIEUZE HUWELIJKEN- Ook de kwestie van de religieuze huwelijken
was in de beschouwde periode opnieuw aan de orde.
Twee Marokkanen zijn in Belgie rechtsgeldig gehuwd wanneer zij dat
huwelijk enkel sloten voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, zonder
de naar Marokkaans recht vereiste ritus te hebben gevolgd. In Belgie is een
burgerlijk huwelijk immers voldoende, en dit ongeacht de verdere vereisten
van de vreemde wet (Rb. Brussel, 28 oktober 1986, T. V.R., 1986, afl.40,
20). Opdat het huwelijk ook in Marokko rechtsgevolgen zou kunnen
hebben, zullen de Marokkaanse echtgenoten hun huwelijk misschien nog
een tweede keer, maar dan volgens de naar Marokkaans recht vereiste ritus,
moeten sluiten.
Een huwelijk in Belgie gesloten tussen twee Grieken voor een Grieks-orthodoxe priester, is in Belgie onbestaande, ook al heeft een dergelijk huwelijk
in Griekenland wei rechtsgevolgen. W anneer deze echtgenoten later in
Griekenland uit de echt scheiden en de vrouw, na haar terugkeer naar
Belgie, vraagt dat op haar Belgisch paspoort de vermelding ,echtgescheiden" zou worden aangebracht, weigert de ambtenaar van de burgerlijke
stand terecht deze vermelding. Ret stoort immers een echtscheidingsvonnis
van een in Belgie onbestaand huwelijk te erkennen (Rb. Antwerpen,
7 maart 1986, R. W., 1986-87, 53 met noot De Foer, L.).
24. CLANDESTIENE HUWELIJKEN- Vroeger gingen trouwlustigen dikwijls in
het geheim in het buitenland huwen om te ontsnappen aan huwelijksbeletsels die hun verhinderden in Belgie te huwen. In de grate meerderheid van
de gevallen ging het om zeer jonge mensen die nog niet voldeden aan de
door de Belgische Wet gestelde Ieeftijdsvereisten.
Door de verlaging van de meerderjarigheidsleeftijd tot achttien jaar kunnen
nu zowel jongens als meisjes vanaf achttien jaar huwen. Ret aantal gevallen
van heimelijk in het buitenland gesloten huwelijken, daalde in de beschouwde periode dan ook aanzienlijk: het probleem van de clandestiene huwelijken is niet meer echt actueel.
Het enige gepubliceerde geval betrof een in Engeland gesloten huwelijk van
een Belgische jongeman van 20 jaar met een 28-jarige vrouw. Zij gingen
buiten weten van de ouders van de jongen in Engeland huwen, omdat die
ouders zich ongetwijfeld zouden hebben verzet tegen het huwelijk. De
Mechelse rechtbank verklaarde het huwelijk nietig. Daarbij stelt zij uitdrukkelijk dat, bij clandestiene huwelijken, niet de overtreding van de grandof vormvereisten om te huwen gesanctioneerd wordt, maar wei de wetsontduiking.
De vraag of de nietigheid van een dergelijk (absoluut nietig) clandestien
huwelijk kan worden gedekt, wordt zijdelings ook gesteld: de rechtbank
verklaart immers dat ,niet is aangetoond dat het huwelijk nadien zou zijn
goedgekeurd door de ouders". Zij lijkt daarmee aan te sluiten bij de stelling
dat de nietigheid van clandestiene huwelijken in bepaalde omstandigheden
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kan worden gedekt. Zeker wanneer de nietigheid van een destijds clandestien gesloten huwelijk, pas vele jaren nadien wordt opgeworpen, dient o.i.
overwogen te worden of een vernietiging de openbare orde niet meer stoort
dan dient (Rb. Mechelen, 19 juli 1984, R. W., 1985-86, 326).
25. DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE HUWELIJKEN- Ook op Belgische consulaten en ambassades kan worden gehuwd. Alle hoofden van een (Belgische)
diplomatieke post hebben van rechtswege de bevoegdheid van een ambtenaar van de burgerlijke stand. De hoofden van een consulaire post kunnen
ook die bevoegdheid krijgen (een twintigtal Belgische consuls hebben die
bevoegdheid gekregen, zie het M.B. van 29 augustus 1984, B.S., 28 september 1984). Zij kunnen derhalve een voor Belgie rechtsgeldig huwelijk sluiten
tussen twee Belgen, en dit met inachtneming van de Belgisch~ vormvoorschriften. Uitzonderlijk kunnen zij ook een huwelijk sluiten tussen een
Belgische man en een vreemde vrouw, nl. wanneer de plaatselijke wetgeving
zich verzet tegen de sluiting van het huwelijk (de minister van buitenlandse
zaken liet in het B.S. van 28 september 1984 opnemen om welke landen uit
het nabije en het verre oosten het gaat).
Ook vreemdelingen kunnen in Belgie meestal huwen op het consulaat of de
ambassade van hun land. In de eerste plaats is daar uiteraard toe vereist
dat de consul of de ambassadeur van het betrokken land, van zijn zendstaat
de bevoegdheid heeft gekregen om huwelijken te sluiten.
Waniieefliij die-l5evoegaheid-ht:!eft, blijft de vraag ofaeFgelijkehuwelijken-in Belgie rechtsgeldig zijn. Daartoe zal steeds eerst moeten nagegaan worden
of er tussen Belgie en het betrokken land een verdrag bestaat waarin wordt
gespecifieerd welke consulaire en diplomatieke huwelijken wederzijds worden erkend (zie bijvoorbeeld het administratief akkoord met Marokko van
26 september 1979 dat onzes inziens evenwel geen rechtskracht bezit; voor
een toepassing: Vred. St.-Jans-Molenbeek, 21 juni 1988, T. Vred., 1989,
106, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 23).
Indien er geen verdrag bestaat, moet het gemeen recht terzake worden
toegepast. Als regel geldt dat alleen de huwelijken op consulaten of ambassades gesloten tussen twee onderdanen van de zendstaat, worden erkend.
Bijgevolg kan een huwelijk, gesloten op het Paraguayaanse consulaat tussen
een Paraguayaan en een onderdaan van een derde staat, in Belgie geen
rechtsgevolgen hebben (Rb. Brussel, 24 februari 1987, T.B.B.R., 1989,
165).
26. BEWIJS VAN HET HUWELIJK- Elke akte van de burgerlijke stand van
Belgen en van vreemdelingen, in een vreemd land opgemaakt, heeft bewijskracht, indien zij is opgesteld in de vorm die in dat land gebruikelijk is
(art. 47 B.W.).
Deze regel geldt ook voor het bewijs van een in het buitenland gesloten
huwelijk: de echtgenoten dienen de documenten voor te leggen die in het
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land van de huwelijkssluiting gebruikelijk zijn. Zo kan het bestaan van een
in Marokko gesloten huwelijk worden bewezen door het overleggen van een
,attestation matrimoniale". Het feit dat dit stuk bovendien geviseerd is
door het Marokkaans consulaat, verstevigt uiteraard nog de bewijskracht
ervan (Rb. Brussel, 30 april 1986, T. V.R., 1986, afl. 39, 32).
In de pers wordt melding gemaakt van misbruiken met geveinsde huwelijken
van Belgen in het buitenland en van vervalste documenten dienaangaande.
Zo proberen sommigen in Belgie een vrouwenhandel op te zetten. Het
maakt duidelijk dat een streng toezicht op en een perfecte legalisatie van
de documenten noodzakelijk zijn.
27. VEREISTE DOCUMENTEN - W anneer vreemdelingen in Belgie willen
huwen, rijzen er soms problemen in verband met de documenten die zij
moeten voorleggen.
In dat verband beval de Luikse rechtbank aan de ambtenaar van de
burgerlijke stand van de stad Luik een huwelijk tussen twee vreemdelingen
te sluiten. De ambtenaar had die huwelijkssluiting geweigerd omdat hij van
oordeel was dat niet alle papieren in orde waren. Het had er de schijn van
dat de administratieve vragen een hinderlijk karakter kregen.
De Luikse rechtbank argumenteerde in haar veroordeling dat de geboorteakte wel een vertaling, maar geen legalisatie behoefde vermits zij uit de
Bondsrepubliek Duitsland afkomstig was. Ook het feit dat het celibaatsattest niet zeer recent was, kon voor de rechtbank geen hinderpaal zijn voor
de voltrekking van het huwelijk: de geldigheid van dergelijke documenten
verjaart immers niet; bovendien had de betrokkene sinds de datum van het
attest steeds in Belgie verbleven.
De schadevergoeding die van de stad Luik werd gevorderd wegens de
vertraging die de tergende verplichtingen hadden teweeg gebracht, werd
echter niet toegekend. De rechtbank wees erop dat de ambtenaar de verplichting heeft om minutieus na te gaan of aan alle voorwaarden voor een
geldig huwelijk voldaan is. De vertraging die dat onderzoek meebrengt,
levert geen grond tot schadevergoeding op (Rb. Luik, 23 mei 1986, T. V.R.,
1986, afl. 39, 33, J. T., 1987, 503). Deze dubelle boodschap van enerzijds
controle-opdracht (gesignaleerd in De Burgerlijke Stand, 1993, nr. 2,
509) en anderzijds van het verbod van willekeur, moet overgebracht worden.
§ 3. Polygamie
28. ALGEMEEN- Het monogame karakter van het huwelijk is ongetwijfeld
een van de pijlers van onze maatschappelijke ordening en wij hebben het
dan ook moeilijk met vreemde wetten die dat principe niet huldigen.
Niettemin hebben wij de ambitie om in materies van staat en bekwaamheid
zoveel mogelijk respect op te brengen voor de rechtscultuur van vreemdelingen: hun nationale wet beheerst in principe alle rechtsvragen betreffende
hun status en bekwaamheid.
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Ten aanzien van polygame huwelijken wordt dan ook een genuanceerde
houding aangenomen.
29. EERSTE CRITERIUM: NATIONALITEIT VAN DE BETROKKENEN - Aan de
Vrederechter van Sint-Gillis werd het volgende geval voorgelegd. Een
Marokkaan sloot eerst een huwelijk met een Belgische en daarna, in
Marokko, een tweede huwelijk met een Marokkaanse. De tweede vrouw
vroeg aan de Vrederechter een onderhoudsgeld voor haar twee kinderen.
De Vrederechter kende bet gevraade onderhoudsgeld toe: de omstandigheid
dat de Marokkaan voordien reeds met een Belgische gehuwd was, is volgens
de Vrederechter geen hinderpaal voor de geldigheid van bet tweede huwelijk
aangezien bigamie naar Marokkaans recht is toegelaten (Vred. St.-Gillis,
5 april 1990, T. Vred., 1992, 121).
In boger beroep werd bet vonnis van de Vrederechter - o.i. terecht vernietigd. Volgens de rechtbank verhindert het feit dat de Marokkaan een
eerste huwelijk sloot met een onderdane van een land dat monogaam is (in
casu Belgie zelf), de erkenning in Belgie van zijn tweede huwelijk (Rb.
Brussel, 20 november 1990, J. T., 1990, 283). In bet voorliggende geval was
de eerste echtgenote een Belgische. De oplossing lijkt ons daarom de juiste:
wij verdragen niet dat Belgen betrokken zijn bij polygame huwelijken, ook
al bestaat er geen polygamie in hoofde van de Belgische echtgenoot en ook
Cie-nationafe
van-ae-echtgenoot -die meeroere partners heeft
polygamie toe. Iedere rechterlijke erkenning van een tweede of van een
volgend huwelijk van de man zou laten zien dat wij het eerste huwelijk van
de Belgische vrouw als potentieel polygaam voor de partner beschouwen en
dat kan niet. Op dat punt polygamie dulden zou grote gevolgen hebben voor
I.P.R.-beschouwingen over basisverplichtingen uit bet huwelijk zowel als
over echtscheidingsgronden.
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Als een vreemde vrouw met monogaam personeel statuut (bijv. een Nederlandse) eerst trouwde met een moslim-man, dan moet onze benadering niet
anders zijn, menen wij.
In ruimere termen gesproken is bet dilemma of wij voor de vraag ad hoc
door de particuliere persoon gesteld (zoals in bet voorbeeld: de tweede
echtgenote die alimentatie vordert) willen ingaan door het huwelijk te
valideren op een wijze die ons concreet niet stoort, dan wel of wij principieel
de openbare orde van Belgie tegen internationale aantasting afschermen.
Naar onze opvatting moeten, in de bovenbeschreven gevallen, polygame
huwelijken en hun gevolgen als storend voor onze maatschappelijke ordening worden geweerd uit respect voor de eerste vrouw. De aanspraak van
de tweede vrouw kan eventueel worden gebaseerd op onrechtmatige daad.
30. TWEEDE CRITERIUM: DE PLAATS VAN DE HUWELIJKSSLUITING - Een
tweede belangrijk criterium bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van
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polygame huwelijken - maar dan onder partners met een polygaam
personeel statuut- is de plaats waar het polygame huwelijk werd gesloten.
Een Marokkaan had, voor de ontbinding van zijn eerste huwelijk, in
Marokko een tweede huwelijk gesloten met een Marokkaanse (de nationaliteit van de echtgenote uit het eerste huwelijk wordt niet vermeld). Terecht
verklaarde het Brusselse Rof het tweede huwelijk geldig, onder de overweging dat onze openbare orde zich verdraagt met de erkenning van een
volkomen rechtsgeldig in het buitenland ontstane rechtssituatie, zelfs indien
deze rechtssituatie niet getolereerd zou kunnen worden indien zij in Belgie
was ontstaan (Brussel, 26 oktober 1983, T. V.R., 1986, afl. 36-37, 29).
Interessant in de bovenbesproken context is de overweging van het Rof dat
aan vreemde wetten die gebaseerd zijn op principes strijdig met onze
openbare orde, slechts gevolg kan worden toegekend inzoverre zulks niet
indruist tegen het beschermd sociaal belang.
Met die overweging sloot het Rof zich aan bij vroegere rechtspraak, luidens
dewelke in het buitenland ontstane en in Belgie erkenbare polygame huwelijken, slechts hier te Iande gevolgen kunnen hebben indien deze gevolgen
op zich genomen niet strijdig zijn met onze concepten van internationale
openbare orde (zie de rechtspraak geciteerd in het vorige overzicht van
rechtspraak, T.P.R., 1984, 1352).
In het aan het Rof voorgelegde geval wilde de vader, via de erkenning van
zijn tweede huwelijk, enkel bewerkstelligen dat de kinderen uit zijn tweede
huwelijk als wettige kinderen zouden worden beschouwd (o.a. in de registers van de burgerlijke stand). Ret Rof oordeelde dan ook terecht dat de
erkenning van het tweede huwelijk op dat punt volledig zijn civielrechtelijke
gevolgen kon hebben.
§ 4. Schijnhuwelijken

31. GRONDREGEL - Er was in de beschouwde periode heel wat rechtspraak
en rechtsleer over de problematiek van de geveinsde huwelijken of schijnhuwelijken (zie o .m. Roodhoofdt, J., , ,Schijnhuwelijken en de ambtenaar van
de Burgerlijke Stand", De Burgerlijke Stand, 1992, 401; ,Schijnhuwelijken: het huwelijksinstituut misbruikt", R. W., 1991-92, 209-222; ,Schijnhuwelijken en de taak van de ambtenaar van de burgerlijke stand" noot
onder Rb. Brugge, 21 oktober 1990, R. W., 1991-92, 992-993; Gilles, C.,
,La nullite des mariages simules", J. T., 1991, 361).
Ret gaat over gevallen van misbruik van het instituut huwelijk, waarbij
(meestal) een vreemdeling huwt met een Belg om zijn/haar verblijf in Belgie
te legaliseren. Vermits er bij schijnhuwelijken steeds vreemdelingen betrokken zijn, stellen zich noodzakelijk een aantal vragen van internationaal
privaatrecht.
De meeste uitspraken over schijnhuwelijken maken toepassing van de
verwijzingsregel inzake de grondvoorwaarden om te huwen. In deze wet -
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nl. de nationale wet van de echtgenoot van wie onderzocht wordt of
zijn/haar toestemming geveinsd is - wordt dan nagegaan aan welke
inhoudelijke vereisten de huwelijkstoestemming moet voldoen. Logischerwijze dient ook de eventuele sanctie in die wet te worden gezocht (Brussel,
24 april 1990, Rev.Trim.Dr.Fam., 1990, 363; Brussel, 18 oktober 1988,
J.L.M.B., 1989, 348; Rb. Brussel, 18 december 1990, J. T., 1990, 242).

Dit principe werd onlangs bevestigd door een arrest van het Hof van
Cassatie. In een beslissing in graad van hoger beroep was een huwelijk nietig
verklaard omdat de huwelijkstoestemming van de Marokkaanse man valgens het Hof geveinsd was en enkel gegeven was om in Belgie te kunnen
verblijven. Voor het Hof van Cassatie werd als eerste middel de strijdigheid
met art. 146 van het Belgisch B.W. opgeworpen. Het Hof oordeelde dat
,het middel, nu het enkel de schending aanvoert van art. 146 van het
Burgerlijk Wetboek en niet van de bepalingen van de nationale wet van
eiser, niet ontvankelijk is" (Cass., 19 maart 1992, R. W., 1992-93, 158).
Aldus is ondubbelzinnig bevestigd dat, om nate gaan of een huwelijk al
dan niet een schijnhuwelijk is, eerst toepassing moet worden gemaakt van
de verwijzingsregel inzake de grondvoorwaarden om te huwen en dat in de
toepasselijke wet moet worden nagegaan hoe de toestemmingsvereiste daar
wordt opgevat.
Nochtans kunnen wij niet aanvaarden dat een schijnhuwelijk, door het spel
van de verwijzingsregels, onaanvechtbaar zou zijn, en dit zeker wanneer het
huwelijk · werd misbruikt- om-aan de-toepassing-van-een-Be/gisGhe-wet-te
ontsnappen. Wetsontduiking is immers, als een vorm van bedrog, strijdig
met onze openbare orde. Zelfs wanneer de nationale wet van de betrokkene
het geveinsde huwelijk niet zou sanctioneren, omdat in die wet een louter
formele toestemming bijvoorbeeld voldoende zou zijn voor een rechtsgeldig
huwelijk, dan nog zal een dergelijk huwelijk in Belgie niet getolereerd
worden.
Vandaar dat sommige uitspraken zelfs geen toepassing meer maken van de
verwijzingsregel inzake de grondvoorwaarden om te huwen. Er wordt
gewoon nagegaan welke bedoeling bij het huwelijk voorlag. Indien wordt
vastgesteld dat de betrokkenen via het huwelijk de Belgische verblijfsregeling wilden omzeilen, dan wordt het huwelijk nietig verklaard (Antwerpen,
21 april 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 326; Rb. Luik, 19 mei 1988,
J.L.M.B., 1989, 350; Rb. Brussel, 17 januari 1984, Rev. Trim. Dr. Fam.,
1986, 28).
In een enkele uitspraak wordt gesteld dat het geveinsd huwelijk wordt
gestraft met een absolute nietigheid, gezien de openbare orde in het geding
is (Rb. Luik, 13 januari 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 25).
Het is voldoende dat een van de trouwers met het huwelijk andere bedoelingen nastreeft dan het vormen van een duurzame echtvereniging opdat het
huwelijk vernietigbaar zou zijn (Antwerpen, 21 april1986, Rev. Trim. Dr.
Fam., 1987, 326). Uiteraard kan de echtgenoot die te goeder trouw was
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eventueel om de toekenning van het voordeel van het putatief huwelijk
verzoeken.
32. ONTDUIKINGSOPZET IS HET ENlOE HUWELIJKSMOTIEF - Onder de vorige
hoofding zegden we dat, ongeacht de toepasselijke wet, de procedures tot
nietigverklaring van geveinsde huwelijken steeds uitdraaien op een onderzoek naar de bedoeling van de trouwers. De bewijslast van de veinzing ligt
daarbij zonder enige twijfel bij degene die het huwelijk betwist.
In het reeds geciteerde Cassatiearrest, was als cassatiemiddel de strijdigheid
van het bestreden arrest met art. 12 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de Mens aangevoerd (Cass., 19 maart 1992, R. W.,
1992-93, 158, R. Cass., 1992, nr. 128-129 met noot Senaeve, P.). Het Hof
heeft dienaangaande uitdrukkelijk gesteld dat het door de rechter gevoerde
onderzoek naar de motieven voor het huwelijk, geen ongerechtvaardigde
inmenging in het prive- en gezinsleven van de betrokkenen uitmaakt.
Nog in een andere uitspraak werd verwezen naar art. 12 E.V.R.M. Vermits
dat artikel het principieel recht van ieder persoon om te huwen proclameert,
dienen degenen die een huwelijk willen doen nietig verklaren wegens veinzing, ondubbelzinnige en precieze bewijzen naar voor te brengen (Gent,
14 februari 1986, T. V.R., 1986, afl. 38, 27).
In het zonet geciteerde arrest vernietigde het Hof van Beroep te Gent een
vonnis van de rechtbank te Dendermonde (Rb. Dendermonde, 27 juni 1985,
T. V.R., 1986, afl. 36/37, 34) waarin een Belgisch-Syrisch huwelijk wegens
veinzing was nietig verklaard. De rechtbank had vastgesteld dat de verblijfsvergunning van de Syrier op het punt stond te vervallen, dat partijen een
advocaat hadden geraadpleegd om een verlenging van die vergunning te
bekomen en dat, toen bleek dat die verlenging niet kon worden bekomen,
zij gehuwd waren. Verder hadden zij gepoogd om in hun huwelijkscontract
een beding op te nemen dat de echtgenoot die de echtscheiding zou vragen,
aan de andere een schadevergoeding zou dienen te betalen. Omwille van al
deze elementen werd het huwelijk nietig verklaard. Met het argument van
de trouwers dat hun werkloosheidsvergoeding door het huwelijk sterk
verminderde, werd geen rekening gehouden.
Het Hof te Gent vernietigde het vonnis. Het merkte op dat het feit dat
partijen huwden om de man toe te Iaten in Belgie te blijven, niet belet dat
partijen wei degelijk de bedoeling kunnen gehad hebben om een huwelijksleven uit te bouwen. I. v .m. het beding in het huwelijkscontract, werd gezegd
dat dit eerder huwelijksbestendigend was en zeker niet als bewijs kon gelden
dat partijen geen werkelijk huwelijk op het oog hadden. Mede in het Iicht
van art. 12 E.V.R.M., volstond het door het O.M. aangevoerde bewijs van
de veinzing volgens het Hof niet.
Uit deze rechtspraak (zie eveneens JeugdRb. Brussel, 2 juli 1991, J. T.,
1991, 818) blijkt zeer duidelijk dat een huwelijk slechts wegens veinzing kan
nietig verklaard worden, indien het ontduikingsopzet de enige bedoeling

537

was van de partijen. Van zodra partijen werkelijk de intentie hadden om
een huwelijksleven te beginnen, is geen nietigverklaring mogelijk, ook al
huwden zij bijvoorbeeld vroeger dan voorzien om problemen i.v.m. het
verblijf van een van de aanstaande echtgenoten te voorkomen (zie ook Rb.
Bergen, 21 februari 1986, T. V.R., 1986, afl. 39, 30).
33. VERSTANDSHUWELIJKEN - Ben verstandshuwelijk, nl. een huwelijk
waarbij om andere dan emotionele redenen wordt gehuwd, is naar Belgisch
recht perfect geldig. Ben huwelijk tussen een Belg en een onderdane van het
eiland Mauritius, door de man gesloten om aan de eenzaamheid en door
de vrouw om aan de armoede te ontsnappen, kan om die reden niet worden
nietig verklaard. Als blijkt dat de partijen werkelijk als gehuwden wilden
samenleven, is dat voldoende. De rechtbank merkt trouwens op dat de
nietigverklaring van het huwelijk wegens gebreken in de toestemming, geen
gemakkelijkheidsoplossing mag worden voor huwelijken die na korte tijd
stranden (Rb. Luik, 19 mei 1988, J.L.M.B., 1989, 350).
34. OPTREDEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - Vermits de ontduiking van
de Belgische verblijfsreglementering onze openbare orde bedreigt, kan het
Openbaar Ministerie op grond van art. 138, 2e lid Ger.W. tegen geveinsde
huwelijken opkomen.
Het kan dat op twee manieren doen. -Bnerzijds door, voorafgaand aan -lret
huwelijk, verzet aan te tekenen tegen de voltrekking ervan. Anderzijds door
na de voltrekking van het huwelijk de nietigverklaring ervan te vorderen.
Uit de gepubliceerde rechtspraak blijkt dat het Openbaar Ministerie beide
wegen bewandelt (via verzet tegen het huwelijk: Gent, 14 februari 1986,
T. V.R., 1986, afl. 38, 27; Rb. Bergen, 21 februari 1986, T. V.R., 1986,
afl. 39, 30; via de vordering tot nietigverklaring: Rb. Luik, 13 januari 1984,
Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 25).
Wat de verzetsmogelijkheid betreft, wordt er o.i. terecht op gewezen dat
het Openbaar Ministerie voor de voltrekking van het huwelijk eigenlijk niet
kan bewijzen dat de echtgenoten als enige bedoeling het ontduiken van de
Belgische verblijfsregeling hebben. Br kunnen natuurlijk elementen zijn die
het huwelijk verdacht maken (het feit dat een aanstaande echtgenoot illegaal
in Belgie verblijft, dat de echtgenoten elkaar nog maar enkele dagen kennen
enz ... ), maar op voorhand bewijzen dat de echtgenoten geen werkelijke
samenleving beogen is bijzonder moeilijk, zoniet onmogelijk. Dat laatste
kan immers maar blijken na de huwelijksvoltrekking (zie noot onder Gent,
14 februari 1986, T. V.R., 1986, afl. 38, 27)
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IV

DE PERSONELE GEVOLGEN VAN HET HUWELIJK
35. ALGEMEEN- Het primair stelsel- de artikelen 212 t.e.m. 224 B.W.
- behelzen een aantal regelen die op aile huwelijken van toepassing zijn,
ongeacht het (secundair) huwelijksvermogensstelsel dat de echtgenoten
hebben aangenomen. Er mag dus zonder aarzelen worden gezegd dat deze
regelen door onze wetgever als fundamenteel voor het huwelijk worden
beschouwd.
Vandaar dat op internationaal privaatrechtelijk vlak de vraag oprijst of
deze essentiele regelen- als ,lois de police" of als ,regles d'application
immediate'' - ook van toepassing zijn op in Belgie verblijvende echtgenoten van vreemde nationaliteit. Uit de in de beschouwde periode gepubliceerde rechtspraak blijkt dat het antwoord op deze vraag niet ongenuanceerd
positief of negatief kan zijn.
In zijn arrest van 25 mei 1992, diende het Hof van Cassatie uitspraak te
doen over de aard van art. 224, par. 1 B.W., dat aan elke echtgenoot de
mogelijkheid biedt om een borgstelling van de andere echtgenoot die de
belangen van het gezin in gevaar kan brengen, te laten vernietigen (Cass.,
25 mei 1992, R. W., 1992-93, 332, T.Not., 1992, 432 met noot Bouckaert,
F.). Diverse Italiaanse personen hadden zonder medeweten van hun echtgenoten persoonlijke borgtochten voor andermans schulden toegestaan. De
echtgenoten vorderden nietigverklaring.
Het Hof van Beroep te Bergen had art. 224, § 1 als een ,loi de police"
gekwalificeerd en had aldus aanvaard dat deze bepaling ook toepasselijk
was op in Belgie verblijvende echtgenoten van wie tenminste een vreemdeling was (Bergen, 20 juni 1989, T.B.H., 1990, 787; Rev.Not.B., 1990, 245).
De strijdigheid van het arrest met art. 3, eerste en derde lid B.W. en met
het algemeen beginsel volgens hetwelk de persoonsrechtelijke gevolgen van
het huwelijk onder het persoonlijk statuut van de echtgenoten vallen, werd
opgeworpen. Het Hof overwoog dat ,een bepaling als die van art. 224, § 1
B.W. zo nauw met het huwelijk en met de gevolgen ervan verbonden is dat
ze moet worden beschouwd als een regeling betreffende de staat van
personen". Vermits het in het voorliggende geval ging om een gemengd
huwelijk, diende volgens het Hof te worden aangeknoopt bij de wet van de
eerste echtelijke verblijfplaats. Het bestreden arrest schond derhalve art. 3,
eerste en derde lid B.W. in zoverre het art. 224, § 1 bestempelde als een wet
van politie.
Bij dit arrest passen twee bedenkingen.
Ten eerste heeft het Hof, door te beslissen dat art. 224, § 1 B.W. niet als
een ,loi de police" kan worden beschouwd, op ondubbelzinnige wijze
komaf gemaakt met de ongenuanceerde stelling, volgens dewelke aile regelen van het primair stelsel als politiewetten dienen te worden beschouwd en
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vandaar op alle in Belgie verblijvende echtgenoten van toepassing zijn (deze
stelling is in de beschouwde periode bijvoorbeeld terug te vinden in: Vred.
Antwerpen, 11 april 1985, R. W., 1985-86, 2240 met noot Erauw, J.).
Nochtans kan uit het arrest niet worden afgeleid dat de gewone verwijzingsregels inzake de persoonsrechtelijke of vermogensrechtelijke gevolgen van
het huwelijk op alle regelen van het primair stelsel van toepassing zijn. Door
te overwegen dat ,een stelsel van bescherming dat voortvloeit uit een
bepaling als die van van art. 224, § 1 B.W. zo nauw met het huwelijk
verbonden is ... " heeft het Hof o.i. beslist dat de verwijzingsregel eerst moet
toegepast worden en daarbij gesuggereerd dat voor iedere afzonderlijke
bepaling van het primair stelsel zal moeten worden nagegaan in hoeverre
zij als imperatief kan worden gekwalificeerd.
Ten tweede valt het op dat dat het Hof van Cassatie de vraag naar de
vernietigbaarheid van borgstellingen indeelt bij de verwijzingscategorie van
de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk, vermits er wordt verwezen naar de wet van de eerste echtelijke verblijfplaats (de persoonsrechtelijke gevolgen van gemengde huwelijken worden geregeld door de wet van de
actuele echtelijke verblijfplaats). Nochtans zijn er oak bepalingen in het
primair stelsel die eerder persoonsrechtelijk zijn. Oak hier zal de rechtspraak, voor elke afzonderlijke regel van het primair stelsel, moeten uitmaken of die eerder vermogensrechtelijk dan wel persoonsrechtelijk is.
36: B1TDRAGEPLICHT1l'f1)E-r:-A.STEWVAN HETHUWEJ:;IJK-- buidens-art~-22-1
B. W. dient elk van de echtgenoten naar vermogen bij te dragen in de lasten
van het huwelijk. In de beschouwde periode was de vraag aan de orde of
deze regel oak op in Belgie verblijvende vreemde echtgenoten van toepassing is.

De Vrederechter te Namen besliste (impliciet) dat art. 221 B.W. geen
politiewet is, en paste de gewone verwijzingsregel voor de persoonlijke
huwelijksgevolgen toe (lex patriae communis) op een geval waar een Marokkaanse vrouw een bijdrage in de lasten vroeg van haar eveneens Marokkaanse echtgenoot. Vermits naar Marokkaans recht de man alleen moet instaan
voor de lasten van het huwelijk, kon er geen twijfel over bestaan dat de man
een bijdrage verschuldigd was (Vred. Namen, 20 oktober 1988, T. Vred.,
1989, 101).
De Vrederechter te Schaarbeek oordeelde in dezelfde zin dat de bijdrageplicht in de lasten van het huwelijk moet nagegaan worden in de lex patriae
communis van de echtgenoten. Aangezien de bijzondere sanctie van de
sommendelegatie in.deze wet (de Marokkaanse) echter niet bestaat, liet hij
toe dat daarvoor werd teruggegrepen naar Belgisch recht (Vred. Schaarbeek, 25 september 1991, Rev. Dr. Etr., 1991, 359).
De rechtbank te Luik daarentegen besliste in tegenovergestelde zin. De
meeste bepalingen van het primair stelsel hebben volgens de rechtbank
weliswaar betrekking op gevolgen van het huwelijk en zijn derhalve in
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principe onderworpen aan de lex patriae communis van de echtgenoten.
Toch zijn sommige bepalingen te beschouwen als ,lois de police" (imperatief op ons territorium), omdat zij essentiele principes van het huwelijk
inhouden, o.m. het principe van de gelijkheid tussen de echtgenoten. Dit
is het geval voor art. 221, 1ste lid B.W., dat de plicht om bij te dragen in
de lasten van het huwelijk gelijkelijk op elke echtgenoot legt (Rb. Luik,
30 maart 1988, T.B.B.R., 1989, 417).
37. BESCHERMING VAN DE GEZINSWONING- Artikel 215 B.W. voorziet in
een bijzonder statuut voor de gezinswoning: rudimentair gesteld komt het
erop neer dat voor de meeste rechtshandelingen m.b.t. de gezinswoning,
beide echtgenoten moeten optreden.
In een zaak voor het Hof van Beroep te Bergen had een Italiaanse man,
na het afbranden van de gezinswoning, aileen een minnelijke schikking met
de verzekeringsmaatschappij ondertekend m. b. t. de omvang van de schade.
Zijn Italiaanse echtgenote vorderde de vernietiging van deze minnelijke
schikking omdat zij voor deze daad van beschikking over de gezinswoning
mede had moeten optreden.
Het Hof overwoog dat het de bedoeling van de wetgever was dat art. 215,
als ,loi de police", van toepassing zou zijn op alle echtgenoten met
echtelijke verblijfplats in Belgie, ongeacht hun nationaliteit. Volgens het
Hof baseerde de Italiaanse vrouw haar nietigheidsvordering dan ook terecht
opart. 215-224B.W. (Bergen, 7 februari 1985,Ann.dr.Liege, 1988, 44met
nootPannier, C.; indezelfdezin: Rb. Brussel, 5 maart 1990, T. Vred., 1991,
39; zie over de problematiek van de gezinswoning in internationaal verb and:
Watte, N., ,Le statut du logement familial en droit international prive et
les articles 214 et 215 du code civil", Rev.Not.B., 1986, 174 e.v.)
Het Hof sloot daarmee aan bij de opvatting van de meeste auteurs dat
art. 215 B. W. als een zakenrechtelijke bepaling moet worden aanzien en dus
van toepassing is op alle zich in Belgie bevindende gezinswoningen.
38. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR HUISHOUDELIJKE SCHULDENEen Griekse vrouw deed een bestelling voor reclame in de Gouden Gids.
Haar man werd op grond van art. 222 B.W. mede gedagvaard in betaling.
De Vrederechter die over dit geval uitspraak moest doen, diende niet nate
gaan of een schuldeiser zich tegenover twee echtgenoten van vreemde
nationaliteit kon beroepen op art. 222 B.W. Vermits de Vrederechter de
schuld in kwestie hoe dan ook niet als huishoudelijke schuld of schuld ten
behoeve van de opvoeding van de kinderen beschouwde, diende hij zich niet
uit te spreken over de vraag of art. 222 B.W. als ,loi de police" dient te
worden beschouwd (Vred. Antwerpen, 10 december 1985, T. Not., 1986,
358).
Vermits bij de regel van de hoofdelijkheid van de huishoudelijke schulden
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en opvoedingsschulden de belangen van derde- schuldeisers gemoeid zijn,
valt er zeker iets voor te zeggen om deze bepaling als ,loi de police" op
aile in Belgie gevestigde huishoudens toe te passen.

HOOFDSTUK

V

RET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT
AFDELING

1

DE VERWIJZINGSREGELS

§ 1. Algemeen

39. EVOLUTIE VAN DE VERWIJZINGSREGELS- Sedert het vorig overzicht van
rechtspraak is weinig gewijzigd in de toepasselijke verwijzingsregels. Bij
uninationale huwelijken worden de principes van het Cassatiearrest van
10 april1980 algemeen toegepast. Bij gemengde huwelijken heeft de domiciliaire aanknoping vaste vorm aangenomen.
§ 2. Huwelijken zonder contract

40. · EGH'I'GENG'I'EN-ME'I'-DEZELFDE NA'I'IONALITEIT- ~Yolgens de traditioneJe
zienswijze, zoals uiteengezet in het Cassatie-arrest van 10 april1980 (Cass.
10 april1980, Pas., 1980, I, 968; T. Not., 1981, 11) is het huwelijksvermogensrecht van echtgenoten met dezelfde nationaliteit, gehuwd zonder contract, onderworpen aan hun gemeenschappelijke nationale wet op het
ogenblik van de huwelijkssluiting. Daarbij heeft het geen belang of de
gemeenschappelijke nationaliteit aldan niet werd verkregen ten gevolge van
het huwelijk. De principes van dit arrest worden algemeen gevolgd door de
hoven en rechtbanken (Antwerpen, 11 januari 1988, R.G.E.N., 1990, 381;
Rb. Charleroi, 10 januari 1986, R.G.E.N., 1987, 382; Rb. Doornik,
26 maart 1992, J. T., 1992, 460; Vred. Antw., 10 december 1985, T. Not.,
1986, 358).
De rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge nam echter aanvankelijk een
andere houding aan. Op 14 mei 1985 (T. Not., 1985, 174) paste ze de
Belgische wet toe op een Nederlands echtpaar dat in Belgie in het huwelijk
trad en hier steeds woonde. Ze liet zich daartoe leiden door feitelijke
omstandigheden. Ze vond de toepassing van Nederlands recht te kunstmatig
en onwezenlijk en oordeelde dat de aanknoping met de Belgische rechtbanken sterker was. De effectieve en gewone echtelijke woon- of verblijfplaats
zou meer beantwoorden aan de werkelijkheid en een grote rechtszekerheid
voor de echtgenoten en derden bieden, aldus de rechtbank. Later diende
dezelfde rechtbank een analoog geval te beoordelen (Rb. Brugge, 24 maart
1992, onuitgegeven). Toen was het oordeel dat het huwelijksvermogens-
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recht van twee Nederlanders die in 1947 zonder contract in Nederland zijn
gehuwd en steeds in Belgie hehhen gewoond, wordt heheerst door hun
gemeenschappelijke nationale wet, zijnde de Nederlandse wet. We menen
hieruit te mogen hesluiten dat de rechthank te Brugge haar vroegere
(foutieve) zienswijze heeft verlaten en zich volledig aansluit hij de principes
van het Cassatie-arrest van 1980.
Dat het geen rol speelt of de gemeenschappelijke nationaliteit werd verkregen ten gevolge van het huwelijk, wordt duidelijk geillustreerd door het
vonnis van de rechthank van Berste Aanleg (9e kamer) te Brussel van
19 oktoher 1990 (Rev. Not. B., 1992, 218). Ben Italiaanse man huwde in
1951 met een Fran9aise, zonder voorafgaand huwelijkscontract. Zij verkreeg de Italiaanse nationaliteit door het huwelijk. Het echtpaar verhleef
steeds in Belgisch Congo. In het kader van de vereffening-verdeling van de
huwelijksgemeenschap en van de nalatenschap van de man rees de vraag
naar de toepasselijke wet. De erfgenamen van de man meenden dat Belgisch
recht toepasselijk was op grond van de domiciliewet (Belgisch Congo - ze
moesten onzes inziens dan ook met de gevolgen van wetswijzigingen na de
dekolonisatie rekening houden). Onder verwijzing naar het Cassatie-arrest
van 1980 achtte de rechthank echter het Italiaans stelsel toepasselijk. Beide
echtgenoten hadden immers de Italiaanse nationaliteit. De nationaliteitsaanknoping moet, volgens de rechthank, worden verkozen hoven de domiciliaire aanknoping.
41. DUBBELE NATIONALITEIT - Op 22 april 1988 werd door het Hof te
Brussel (J. T., 1988, 664) uitspraak gedaan over een kwestie van hipatriditeit. Ben Italiaan was gehuwd met een Franse, die door het huwelijk
Italiaanse werd, maar toch ook haar Franse nationaliteit hehield. Het
echtpaar woonde in Belgie. Toen de man de schenkingen die hij aan zijn
echtgenote tijdens het huwelijk had gedaan, wilde herroepen, waren hun
meningen omtrent de toepasselijke wet verdeeld. Volgens de vrouw waren
de schenkingen volgens Italiaans recht onherroepelijk. De man achtte de
verhlijfplaatswet, de Belgische wet, toepasselijk. Hij hetoogde dat aileen de
Franse nationaliteit van zijn echtgenote een effectief karakter had zodat zij
van verschillende nationaliteiten waren. De vrouw heriep zich op de formeel
gelijke nationaliteit. Het Hof ging op deze laatste zienswijze in-en opteerde
voor de gemeenschappelijke nationale wet: de Italiaanse. Het feit dat deze
werd verkregen door het enkele feit van de huwelijkssluiting, vormde geen
enkel hezwaar. Met de effectiviteit van de nationaliteit werd geen rekening
gehouden. Het Hof koos daarmee de eenvoudigste, formele oplossing. Het
hleef hiermee in lijn met het Cassatie-arrest van 10 april1980. Nochtans kan
het Hof als feitenrechter, volledig in lijn met de regels om positieve
nationaliteitsconflicten op te lossen (zie hoven, nr. 14) nakijken of voor de
vrouw - heschouwd als individu - de Italiaanse nationaliteit de effectieve
was. Het Cassatie-arrest hei:nvloedt die afweging niet.
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42. ECHTGENOTEN MET EEN VERSCHILLENDE NATIONALITEIT - Terwijl vroeger de nationale wet van de man werd toegepast, is de domiciliaire aanknoping nu algemeen ingeburgerd ten aanzien van gemengde huwelijken.
Zo paste de rechtbank van Nijvel op 15 januari 1990 (R.G.E.N., 1991, 345)
Belgisch huwelijksvermogensrecht toe op de vereffening-verdeling van de
huwelijksgemeenschap van een Italiaanse man en zijn Zweedse echtgenote.
Het echtpaar huwde in 1979 in de Verenigde Staten, maar verbleef steeds
in Belgie. Gedurende het huwelijk had de man zijn rechten op gemeenschapsgoederen afgestaan aan zijn echtgenote. Deze overeenkomst werd
wegens overtreding van art. 1934 e.v. B.W. nietig verklaard.
Andere toepassingen van de domiciliaire aanknoping vonden we in de
uitspraken van de rechtbank van Nijvel van 4 mei 1986 (J.L.M.B., 1987,
1256), het Hofte Bergen van 23 apri11987 (J.L.M.B., 1987, 1249), het Hof
te Luik van 30 juni 1987 (Rev. Not. B., 1988, 153), de rechtbank van Luik
van 2 april 1990 (J.L.M.B., 1990, 1201) en van het Hof van Cassatie van
25 mei 1992 (T. Not., 1992, 432, met noot Bouckaert, F.).

§ 3. Problemen van overgangsrecht
43. WIJZIGING VAN DE VERWIJZINGSREGEL - Zoals reeds eerder gezegd
evolueerde de verwijzingsregel voor de gemengde huwelijken van de toepassing van de nationale wet van de man naar de wet van het eerste huwelijksdomicilie. Deze evolutie doet ongetwijfeldvmgeJlV_an overgfi.Jlgsre~ht_rjj~
zen. Aangezien de wijziging louter jurisprudentieel gebeurde, is het niet
eenvoudig het ogenblik van de wijziging vast te leggen. Bij gebrek aan een
wettekst of een verdrag moet de eigenlijke toepassingsvraag in de tijd
worden beantwoord overeenkomstig onze regelen van intertemporeel conflictenrecht.
In een materie als het huwelijksvermogensrecht is het niet aanbevolen aan
de nieuwe verwijzingsregel retroactieve werking te verlenen. Partijen hebben er aile belang bij te weten waar ze aan toe zijn. Als we aan de nieuwe
verwijzingsregel onmiddellijke werking verlenen, zorgt dat voor problemen
bij de vereffening van goederenstelsels. Dit zou betekenen dat een stelsel
tot op een bepaald ogenblik beheerst wordt door de oude wet en daarna
door de nieuwe wet. De eenvoudigste en meest evenwichtige oplossing is de
,eerbiedigende werking": op oude huwelijken en hun gevolgen in de
toekomst passen we de oude verwijzingsregel toe, op nieuwe huwelijken de
nieuwe verwijzingsregel.
Dikwijls wordt het intertemporeel conflict weggeconstrueerd door aan de
nieuwe verwijzingsregel, de domiciliewet, zonder meer terugwerkende
kracht te verlenen. Men stelt niet de zich opdringende vraag van overgangsrecht. Deze tendens vonden we enkel terug in de Franstalige rechtspraak
(Lambein, K., ,Internationaalprivaatrechtelijke aspecten van het Belgisch
huwelijksvermogensrecht", N.F.M., 1991, p. 223).
In het kader van de discussie omtrent het onverdeeld of gemeenschappelijk
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karakter van de huwelijksgoederen zocht de rechtbank van Nijvel op
4 maart 1986 (J.L.M.B., 1987, 1256) naar de toepasselijke huwelijksvermogenswet. Een Algerijn was in 1976 in Algerije gehuwd met een Belgische
vrouw. Het echtpaar had geen huwelijkscontract en verbleef steeds in
Belgie. Moest de Algerijnse wet (wet van de man) of de Belgische wet
(domiciliewet) worden toegepast? De rechtbank paste de nieuwe verwijzingsregel toe en achtte de Belgische wet van toepassing. Haar uitspraak
motiveerde ze als volgt: Echtgenoten die gehuwd zijn v66r 28 september
1976 en binnen bet jaar geen verklaring van behoud van het oude stelsel
aflegden, zijn onderworpen aan bet Belgisch wettelijk stelsel als ze bier vast
verblijf houden. Zodoende paste de rechtbank bier - ten onrechte nationaal overgangsrecht toe op een probleem van wijziging van verwijzingsregel. De wet van 14 juli 1976 doet immers geen uitspraak over de
toepasselijke wet bij internationale huwelijken. De verklaring van behoud
sloeg immers enkel op de keuze van het (intern) Belgisch stelsel, maar niet
op de keuze van de I.P .R.-verwijzingsregel.
Misschien ligt zo'n houding aan de grond van het arrest van het Hof van
Beroep te Luik op 30 juni 1987 (Rev. Not. B., 1988, 153) dat de Belgische
wet toepaste op een Belgische man en zijn Rwandese echtgenote, die al in
1970 in Belgie huwden zonder contract en hier steeds bleven wonen. In casu
wilden de echtgenoten hun gemeenschapsstelsel omzetten in een scheiding
van goederen, teneinde een onroerend goed te kopen op naam van de vrouw.
Het Hof steunde zich dadelijk en zonder meer op ,Ia premiere residence
con jugale'' en verwees hiervoor naar de overwegende strekking in de
rechtsleer. We moeten hierin echter geen dictum over de werking in de tijd
Iezen omdat ook de toepassing van de nationale wet van de man op Belgisch
recht zou uitgedraaid zijn. Opvallend is dat bet Hof de (eventuele) gemeenschappelijke nationaliteit van de echtgenoten niet onderzocht. Aangezien
bet huwelijk plaats vond onder de oude nationaliteitswet was de kans groot
dat de vrouw de Belgische nationaliteit had verkregen (behalve bij afstand)
en dat het om een uninationaal huwelijk ging. Het probleem van overgangsrecht stelde zich ook dan niet.
Op 23 april1987 (J.L.M.B., 1987, 1249) paste het Hofvan Beroep te Bergen
eveneens de nieuwe conflictenregel retroactief toe op een eis tot vereffening
van de huwgemeenschap van een Italiaans-Belgisch echtpaar dat in 1971
zonder contract huwde in Belgie. De Italiaanse man meende dat de Belgische
wet, zijnde de wet van de echtelijke verblijfplaats toepasselijk was. Volgens
de Belgische echtgenote was de Italiaanse wet, zijnde de wet van de man,
op het ogenblik van de huwelijkssluiting van toepassing. Zij zag daarin
voordeel. Het Hof hield geen rekening met de datum van het huwelijk en
paste aileen de nieuwe verwijzingsregel (domiciliewet) toe over aile verrichtingen. Het Hof ontweek de praktische moeilijkheden van de onmiddellijke
werking door te steilen dat de nieuwe verwijzingsregel toepasselijk is op aile
nieuwe processen, ongeacht de datum van de feiten, zelfs al dateren die van
v66r de wetswijziging. Ook de rechtbank van Luik paste op 2 april 1990
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(J.L.M.B., 1990, 1203) dadelijk de nieuwe verwijzingsregel (domiciliewet)
toe op het gehele huwelijksvermogen van een Libanees echtpaar dat in 1965
-ten tijde van de gelding van de oude verwijzingsregel - in Belgie huwde
en hier steeds verbleef.
Op 16 september 1991 (J.L.M.B., 1991, 1101) werd het Hof te Bergen
nogmaals geconfronteerd met een probleem van intertemporeel conflictenrecht. Ben Italiaan was in 1952 gehuwd met een Belgische zonder voorafgaand huwelijkscontract. Het echtpaar ging uit elkaar en in 1980 werd de
echtscheiding overgeschreven. In 1981 nam de fiscus hypothecaire inschrijving op de onverdeelde goederen van de echtgenoten voor achterstallige
belastingsschulden van de man. In het kader van de vereffening-verdeling
werden deze goederen in 1983 toegewezen aan de vrouw. Voorhoudende dat
zij gehuwd waren onder het Italiaanse stelsel van de scheiding van goederen,
eiste zij handlichting van die wettelijke inschrijving. Het Hof merkte het
probleem van het intertemporeel conflict op. Terecht werd de oude verwijzingsregel (wet van de man) toegepast. In haar overweging schreef het Hof
dat de verwijzingsregel veranderde op 27 september 1976 (datum waarop
de nieuwe Belgische huwelijksvermogenswet in werking trad). Die scherpe
overgangs-datering heeft in casu het praktisch resultaat van de zaak niet
bei:nvloed. Zolang het zo maar gepercipieerd wordt dat voor huwelijken van
v66r die datum eerbiedigende werking verleend wordt, geeft onzes inziens
zo'n arbitraire fixatie van de overgang naar de nieuwe !.P.R.-regel een
allel'beste ¥uistregeLvoor_de_praktijk. _

44. CONFLIT MOBILE - Onder het conflit mobile verstaan we het conflict
tussen verschillende landswetten, ontstaan ingevolge de wijziging van ruimtelijke aanknopingsfactoren zoals de wijziging van nationaliteit of verblijfplaats. Algemeen wordt aanvaard dat dergelijke wijziging geen invloed
heeft op het vermogensstelsel. Als principe geldt dat de toepasselijke wet
deze is die gold op de dag van de huwelijkssluiting (Erauw, J., Beginselen
van het internationaal privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1985, p. 167).
Ben voorbeeld van deze principes en tegelijk van de uitzondering erop,
vinden we in het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van
11 januari 1988 (R.G.E.N., 1990, 381 en T. Not., 1991, 141 met noot Van
Hove, E.). Op een Russisch echtpaar dat in 1978 zonder contract in Rusland
huwde, daarna naar Frankrijk uitweek, vervolgens de Israelische nationaliteit verkreeg en tenslotte naar Belgie kwam wonen, is Russisch recht van
toepassing. Het Russisch wettelijk stelsel is een gemeenschap van aanwinsten, waarop ieder van de echtgenoten gelijke beschikkingsrechten bezit.
Aileen voor de verkoop van onroerende goederen is de toestemming van
beide echtgenoten nodig. Hier lag juist het probleem. De vrouw wenste de
gemeenschappelijke woning te Antwerpen alleen te verkopen. Haar man
had immers de echtelijke woning verlaten zonder adres nate laten. Op haar
verzoek tot machtiging om deze woning alleen te verkopen paste het Hof
art. 1420 B.W. toe. Het Belgische recht werd als lex fori toepasselijk geacht
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op crisissituaties tijdens het huwelijk op voorwaarde dat de band met het
Belgisch juridisch systeem voldoende duidelijk is.
Inzake de veranderbaarheid van het huwelijksregime mag eveneens de
actuele aanknoping worden gebruikt. Hierop zullen we verder in dit overzicht terugkomen.
45. INTERNE WETSWIJZIGINGEN- Wijzigingen in de tijd van de interne wet
worden opgelost door het intern overgangsrecht van de lex causae (Bergen,
16 september 1991, J.L.M.B., 1991, 1101; Rb. Doornik, 26 maart 1992,
J. T., 1992, 460 met noot De Busschere, C.; zie eveneens De Busschere, C.,
, ,De wijziging van het huwelijksstelsel van een Italiaans echtpaar in Belgie'',
T. Not., 1993, 57).
§ 4. Ret gekozen stelsel

46. TOEPASSELIJKE WET- De wilsautonomie is de basis voor de inhoud van
het huwelijkscontract. Om te oordelen of deze keuze geldig gebeurde, is een
referentiekader nodig. Deze kaderwet is de wet waarnaar de conflictenregels
verwijzen voor het huwelijksvermogen van echtgenoten zonder contract
gehuwd. De imperatieve bepalingen van die wet kunnen niet worden uitgeschakeld. Het is deze wet die de voorwaarden voor de keuze vastlegt zowel
als de mate waarin de wilsvrijheid mag werken (Lambein, K., o.c., p. 225).
Om praktische redenen wordt deze zienswijze niet altijd gevolgd. Men gaat
er dan van uit dat de echtgenoten volkomen vrij zijn in hun keuze om het
toepasselijk Iandsrecht te bepalen. De wilsautonomie wordt dan enkel
begrensd door de dwingende materieelrechtelijke bepalingen van de gekozen wet (Rb. Luik, 6 april1987, T.B.B.R., 1988/1, 150; Rb. Brussel, 23 mei
1989, J.L.M.B., 1990, 1221).
47. DEPE<;:AGE - Het is niet toegelaten om een huwelijksvermogensstelsel
aan verscheidene landswetten te onderwerpen. Het principe van de deper;age
of de gesplitste verwijzing bestaat als beginsel in het contractenrecht.
Hieronder verstaat men dat de contractspartijen expliciet een splitsing
maken, waarbij ze een deel van hun contractsvoorwaarden aan een bepaald
landsrecht onderwerpen en andere onderdelen onder het toepassingsgebied
van een andere lands wet brengen. W egens de vereiste coherentie kan een
dergelijke opsplitsing in een huwelijkscontract niet worden geduld.
Voor een verdere bespreking verwijzen we naar , wijzigingen van het
huwelijksvermogensstelsel''.
§ 5. De veranderbaarheid van bet huwelijksvermogensregime

48. TOEPASSELIJKE WET
het stelsel te wijzigen.

-

De vermogenswet bepaalt de mogelijkheid om
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Zo oordeelt de Itaiiaanse wet over de toelaatbaarheid van de wijziging van
het steisei van een Itaiiaans echtpaar dat in 1953 in Belgie zonder huwelijkscontract huwde en hier steeds verbieef. Bijgevoig stand de rechtbank te
Charleroi op 10 januari 1986 (R. G.E.N., 1987, 382) niet toe dat het echtpaar zijn huwelijksvermogensstelsei wijzigde door toevoeging van een verblijfsbeding (naar Beigisch recht), aangezien dit strijdig was met Itaiiaans
recht. Op 26 maart 1992 deed de rechtbank van Doornik (J. T., 1992, 460
met noot De Busschere, C.) uitspraak op anaioge wijze.
49. GEDEELTELIJKE WIJZIGINGEN- Aan een huweiijkscontract naar buitenIands recht opgemaakt kan geen wijziging worden gebracht overeenkomstig
een andere wet. Zoals hager uiteengezet is de gesplitste aanknoping of
depe9age niet duidbaar in de materie van het huweiijksvermogensrecht. De
coherente werking van het steisei zou immers in gevaar worden gebracht.
Op deze gronden weigerde de rechtbank van Antwerpen op 24 september
1987 (T: Not., 1988, 115 met noot Libert, C.) de homoiogatie van een
gedeeltelijke wijziging. Een Canadees echtpaar gehuwd onder het NederIands stelsei van de aigeheie gemeenschap ingevoige huwelijkscontract,
voegde overeenkomstig Beigisch recht een artikei toe aan hun bestaande
huwelijksvoorwaarden. Door deze gedeeitelijke wijziging zou Nederlands
recht de samenstelling en het bestuur van de gemeenschap beheersen en
Beigisch recht de ontbinding, vereffening en verdeling. Voigens de rechtbank Ieidt detoepassingvan BeigisGh-en Nederlands rechtop hethuweiijks.. _
contract tot verwarring en tegenstrijdigheid.
Op 31 maart 1988 sprak dezelfde rechtbank (T. Not., 1988, 205) zich
opnieuw in identieke zin uit. Een Nederiands echtpaar, gehuwd onder de
Nederlandse aigemene gemeenschap, wilde overgaan naar de aigemene
gemeenschap naar Beigisch recht met inbegrip van een verbiijfsbeding. De
rechtbank wees de homoiogatie af en oordeeide dat de echtgenoten niet
zomaar kunnen overgaan naar de aigemene gemeenschap naar Beigisch
recht zonder het oorspronkelijk steisei totaai te veranderen. Uit beide
vonnissen biijkt echter niet duidelijk of de rechtbank te Antwerpen de
toeiaatbaarheid van de wijziging toetste aan de Beigische, dan wei aan de
Nederlandse wet, zijnde de eigenlijke huwelijksvermogenswet van de echtparen (Vergelijk: Rb. Gent, 11 juni 1992, T. Not., 1993, 170, met noot
Bouckaert, F. waar de rechtbank ondermeer het homoiogatieverzoek ongegrond verkiaarde inzoverre de echtgenoten verzuimden hun huwelijksstelsei
op te geven).
CONFLIT MOBILE EN TOEPASSELIJKE WET In gevai van een conj/it
mobile (d.i. de wijziging van de gemeenschappelijke nationaliteit of de
verandering van woonpiaats bij ongelijke nationaliteit) mag wei uit de
nieuwe aanknoping de mogelijkheid worden afgeieid om het stelsei te
wijzigen, zeifs al is het niet in overeenstemming met de vermogenswet
(Bouckaert, F., ,Modifications conventionnelles des regimes matrimoni-

50.
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aux en droit international prive et conflits mobiles", Rev. Not. B., 1991,
486; De Busschere, C., o.c., T. Not., 1993, 57).
Het Hof van Beroep te Antwerpen maakte op 11 januari 1988 (R.G.E.N.,
1990, 381) duidelijk de splitsing tussen de initii!le vermogenswet en de wet
die de wijziging beoordeelt. Het Hof stelde terecht dat het verkrijgen van
een nieuwe nationaliteit geen enkel gevolg heeft voor de toe te passen
vermogenswet (in dezelfde zin: Rb. Luik, 2 april 1990, J.L.M.B., 1990,
1201). De enige consequentie is dat de nieuwe nationaliteitswet bepaalt of
een wijziging aan het regime mogelijk is.
Aan het recht van sociaal-economische inbedding wordt dikwijls een groot
belang gehecht. In de rechtspraak wordt de veranderbaarheid van het
huwelijksstelsel van echtgenoten met dezelfde nationaliteit dikwijls onderworpen aan de domiciliewet. Van een conjlit mobile kan hier echter geen
sprake zijn, aangezien de aanknopingsfactor op zich onveranderd blijft
(Rb. Brugge, 14 mei 1985, T. Not., 1985, 174).
In haar vonnis van 10 september 1987 riep de rechtbank van Gent (T. Not.,
1988, 91 met noot Van Hove, E.) de sociaal-economische inburgering van
de echtgenoten in. Daarom meende ze de toepassing van Belgisch recht niet
te kunnen ontzeggen aan een Belgische vrouw en haar Zwitserse echtgenoot
die ruim dertig jaar in Belgie leefden en de Belgische leefgewoonten tot de
hunne maakten. Het vonnis steunt echter op verkeerde beweegredenen. De
rechtbank was namelijk uit het oog verloren dat het echtpaar in zijn
huwelijkscontract voor een Belgisch stelsel had gekozen. De wijziging kon
bijgevolg probleemloos gebeuren volgens de Belgische wet.
§ 6. Het toepassingsgebied van de aangewezen wet

51. RET EENHEIDSBEGINSEL - Het Belgisch internationaal huwelijksvermogensrecht huldigt het beginsel van het eenheidsstelsel. De aangewezen
nationale wet is toepasselijk op aile goederen ongeacht hun aard en ligging.
De lex causae bepaalt of de goederen eigen of gemeenschappelijk zijn, regelt
het bestuur van de vermogens alsmede de vereffening-verdeling.
In principe sluit het primair stelsel hierbij aan. Dit belet echter niet dat
bepaalde aspecten van het huwelijksstelsel worden geregeld door een andere
wet (Lambein, K., o.c., p. 221 en zie de bespreking hoven). Dit is b.v. het
geval met de bescherming van de gezinswoning (art. 215 B.W.) (Bergen,
7 februari 1988, Ann. Dr. Liege, 44, met noot Panier, C.).
52. KWALIFICATIEVRAGEN- Dikwijls rijst de vraag of een bepaling thuishoort bij de vermogensrechtelijke dan wei de persoonsrechtelijke gevolgen
van het huwelijk.
M.b.t. de kwalificatie van art. 224 § 1, al. 4 B.W. bestond lange tijd geen
rechtspraak. Het Cassatie-arrest van 25 mei 1992 (T. Not., 92, 432) heeft
hier de bestaande leemte opgevuld en kan dan ook worden beschouwd als
het mijlpaalarrest terzake. De situatie werd hoven uiteengezet.
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Volgens het Hof van Beroep te Bergen (20 juni 1989, Rev. Not. B., 1990,
245; T.B.H., 1990, 786) is art. 224, § 1, B.W. een politiewet in de zin van
art. 3, 1° BW. Het is een wettelijke basis om een vordering tot nietigverklaring in te stellen voor een in Belgie ondertekende borgtocht, ongeacht de
nationaliteit van partijen. Dit arrest werd door het Hof van Cassatie op
25 mei 1992 vernietigd. Volgens Cassatie gaat het hier niet om een wet van
politie. Art. 224 § 1, al. 4 BW is zo nauw verbonden met het huwelijk en
de gevolgen dat het aansluit bij de staat van de persoon. De eis tot
vernietiging van een persoonlijke zekerheid wordt dus duidelijk ondergebracht bij de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk (zie boven).
AFDELING

2

INTERNATIONALE RECHTSMACHT INZAKE VERDELINGEN

53. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- Er bestaan geen specifieke internationale bevoegdheidsregels inzake huwelijksvermogensrecht. Het gemeen bevoegdheidsrecht is bijgevolg van toepassing.
54. BEVOEGDHEID VAN DE NOTARIS- De internationale bevoegdheid van de
notaris valt samen met zijn interne bevoegdheid. Binnen zijn ambtsgebied
kan hij alle handelingen stel!en waartoe hij wettelijk bevoegd is, ongeacht
de nationaliteit of de woonplaats van partijen. De ligging van de goederen
waatop de notatiele akte betrekking heeft is evenmin-varr belang voor zijn
bevoegdheid (Zeggen Van Heeke, G. en Lenaerts, K., Internationaal Privaatrecht, A.P.R., Story-Scientia, 1989, p. 18).
De Belgische rechter kan zodoende nooit een Belgische notaris aanduiden
om in het kader van de vereffening-verdeling van een huwelijksgemeenschap, over te gaan tot de verkoop van een in Amerika gelegen onroerend
goed. Het is aan de meest gerede partij om aan de Rechtbank van het land
van de ligging van het goed de aanstelling te vragen van een notaris of een
andere bevoegde ambtenaar (Rb. Luik, 30 januari 1989, J.L.M.B., 1989,
743).
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AFDELING
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BEVOEGDHEID

§ 1. De courante internationale bevoegdheidsgronden

55.
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ALGEMEEN -

Inzake echtscheiding is het gemeen Belgisch internatio-

naal bevoegdheidsrecht, neergelegd in de art. 635-638 Ger.W., van toepassing.
De Belgische Rechtbanken zijn bevoegd inzake internationale echtscheidingen wanneer de verweerder zijn woon- of verblijfplaats of zijn gekozen
woonplaats in Belgie heeft (art. 635,2° Ger. Wb.). Zulks is bijvoorbeeld het
geval wanneer de verweerder woonplaats heeft gekozen bij zijn in Belgie
gevestigde advocaat (Rb. Luik, 3 oktober 1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988,
129).
Wanneer de hoofdeis in echtscheiding in Belgie aanhangig is, kan de
tegeneis eveneens voor de Belgische rechtbanken worden gebracht (art. 635,
9° Ger.Wb.).
Soms wordt zelfs teruggegrepen naar art. 635,3° Ger.Wb., dat de Belgische
rechtbanken bevoegd verklaart wanneer de verbintenis die aan de eis ten
grondslag ligt, in Belgie is ontstaan, is uitgevoerd of moet uitgevoerd
worden. Volgens deze rechtspraak is art. 635, 3° Ger.W. ook op extra-patrimoniale verbintenissen, zoals de samenwonings- en onderhoudsverplichting, van toepassing. Indien deze verbintenissen in Belgie uitgevoerd dienden te worden, zijn de Belgische rechtbanken bevoegd (Rb. Luik, 29 mei
1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 370, J.L.M.B., 1991, 143). Andere
rechtspraak wijst dit forum uitdrukkelijk af (Rb. Nijvel, 21 oktober 1986,
Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 426; Rb. Luik, 29 maart 1986, Jur.Liege, 1986,
455).
56. ARTIKEL 638-636 GER.WB. - Meer aandacht verkreeg in de Rechtspraak
de subsidiaire bevoegdheidsgrond neergelegd in de artikelen 638-636
Ger. Wb. lndien in artikel 63 5 Ger. Wb. geen enkele bevoegdheidsgrond kan
gevonden worden, kan de eiser tach in Belgie procederen op grand van het
feit dat hij hier zijn woon- of verblijfplaats heeft (art. 638 Ger.Wb.). De
vreemdeling-verweerder kan dan echter de bevoegdheid van de Belgische
rechtbanken afwijzen indien een Belg in het land van de vreemdeling (zijn
land van verblijf denken we) eveneens de bevoegdheid gegrond op woonof verblijfplaats van de eiser kari afwijzen (art. 636 Ger.Wb.).
Het is aan de vreemdeling-verweerder om dat laatste te bewijzen. Hij moet
dat doen in zijn eerste conclusie (Rb. Luik, 20 september 1984, Jur. Liege,
1985, 91). Wanneer de verweerder verstek laat gaan - wat vaak zal
gebeuren wanneer hij in het buitenland woont - wordt hij geacht de
bevoegdheid van de Belgische rechtbanken af te wijzen. Dit betekent dat
de rechter in dat geval zelf de wederkerigheidsvoorwaarde moet nagaan.
Oak wanneer de verweerder verschijnt en uitdrukkelijk verklaart de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken te betwisten, dient de rechter indien partijen nog niet hebben gedebatteerd over de wederkerigheidsvoorwaarde- dit element ambtshalve op te werpen en de de batten te heropenen
teneinde partijen toe te Iaten daarover te argumenteren (Rb. Luik, 20 december 1984, Jur. Liege, 1986, 135). Dit hoeft uiteraard niet wanneer de
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verweerder verschijnt, maar de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken
niet betwist.
Deze principes worden dikwijls correct toegepast (Rb. Luik, 26 juni 1990,
J.L.M.B., 1990, 1488; Rb. Nijvel, 21 oktober 1986, Rev. Trim. Dr. Fam.,
1986, 426; Rb. Luik, 27 maart 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 137, Jur.
Liege, 1986, 455; Rb. Luik, 3 december 1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988,
132; Rb. Nijvel, 16 april 1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 420).
Soms is men echter minder rechtlijnig. Zo werd geoordeeld dat, hoewel de
verstekdoende verweerder geacht wordt de bevoegdheid van de Belgische
rechtbanken gebaseerd op art. 638 Ger.Wb. af te wijzen, de bewijslast
i.v.m. de wederkerigheid niettemin op hem blijft rusten. Aangezien de
verweerder enerzijds had geweigerd om zijn adres mede te delen aan zijn
echtgenote - en aldus elementen heeft achtergehouden waaruit de bevoegdheid van de rechtbank kon blijken- en het anderzijds onmogelijk was om
de inhoud van het Vietnamees recht nate gaan, verklaart de rechtbank zich
op grond van art. 638 Ger.Wb. bevoegd (Rb. Luik, 10 oktober 1989, Rev.
Trim. Dr. Fam., 1988, 129).
In een ander vonnis stelde dezelfde rechtbank dat het bij verstek van de
verweerder ,niet aan de eiser is om te bewijzen dat de wederkerigheid niet
bestaat''. In het advies van het Openbaar Ministerie stond echter uitdrukkeIijk dat de wederkerigheidsvoorwaarde niet gerealiseerd was. Op grond
daarvan verklaarde de Luikse rechtbankzich bevoegd (Rb. Luik, 23 februari 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 134),
Samenvattend kunnen we wellicht het volgende stellen. W anneer de eiser
de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken baseert op art. 638 Ger.Wb.,
dient de verweerder te bewijzen dat een Belg hetjorum actoris in zijn land
kan afwijzen. Laat de verweerder verstek gaan, dan doet de rechter ambtshalve het wederkerigheidsonderzoek. Slaagt de rechter er niet in om voldoende informatie in te winnen over het vreemde recht, dan kan hij zich
in bepaalde gevallen toch bevoegd verklaren. Het feit dat de verweerder
behoorlijk gedagvaard werd - of dat toch minstens serieuze pogingen
werden ondernomen - zal een element te meer zijn om te besluiten tot
bevoegdheid.
57. ARTIKEL 638: REGEL VAN INTERNE BEVOEGDHEID?- Artikel 638 Ger.Wb.
stelt dat bij gebreke aan andere bevoegdheidsgronden de eiser de zaak kan
brengen voor de rechter van de plaats waar hijzelf zijn woon- of verblijfplaats heeft. Betekent dit dat art. 638 Ger.Wb. meteen ook de intern
bevoegde rechtbank aanwijst, nl. die van het arrondissement waar de eiser
woont of verblijft?

De rechtbank te Charleroi meent van wei: in een vonnis van 20 juni 1988
baseerde zij de internationale bevoegdheid van de Belgische rechtbanken op
de Belgische nationaliteit van een van de partijen (zie ook verder) en
verklaarde zich daarna, met verwijzing naar art. 638 Ger.Wb. ook intern
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bevoegd, omdat de eiseres woonplaats had binnen haar arrondissement (Rb.
Charleroi, 20 juni 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 461 met noot Fallon,
M.; zie ook: Rb. Luik, 27 februari 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 134).
Terecht bekritiseert professor Fallon in zijn noot onder dat vonnis de
toepassing die aldus wordt gemaakt van art. 638 Ger.Wb. Volgens hem
wijst dit artikel inderdaad de intern bevoegde rechtbank aan - nl. die van
het arrondissement van de woon- of verblijfplaats van de eiser- doch enkel
wanneer men zich op dat artikel steunt om de internationale bevoegdheid
van de Belgische rechtbanken te rechtvaardigen. Het gaat echter niet op om
art. 638 Ger.Wb. louter te gebruiken als interne bevoegdheidsgrond, na
eerst de internationale bevoegdheid van de Belgische rechtbanken op een
andere grond te hebben gebaseerd.
58. NOG OVER ARTIKEL 638-636 GER.WB. - Het begrip , woonplaats" in
artikel 638 Ger.Wb. is dat van artikel 36 Ger.Wb.: de plaats waar men in
het bevolkingsregister is ingeschreven (Rb. Luik, 20 september 1984,
Jur.Liege, 1985, 91; Rb. Brussel, 25 januari 1982, J.L.M.B., 1989, 487).
Tenslotte geldt de regel van art. 636, 3e lid Ger.Wb., dat de verstekdoende
verweerder geacht wordt de bevoegdheid van de Belgische Rechtbanken af
tewijzen, alleen wanneer de eiser zich baseert op art. 638 Ger.Wb. Die regel
geldt niet wanneer de internationale bevoegdheid van de Belgische Rechthanken op een andere grond gebaseerd is, bijvoorbeeld op de ligging van
de laatste echtelijke verblijfplaats van de echtgenoten of van de woonplaats
van de verweerder in Belgie (Rb. Nijvel, 2 oktober 1990, Rev. Trim. Dr.
Fam., 1991, 374, J.L.M.B., 1991, 330; Rb. Luik, 29 mei 1990, Rev. Trim.
Dr. Fam., 1991, 370; Rb. Brussel, 25 mei 1984, J.T., 1986, 256 met noot
Fallon, M.).

59. ARTIKEL 15 B.W., BELGISCHE VERWEERDER- Artikel15 B.W. kan in
echtscheidingszaken t.o.v. een Belgische verweerder gebruikt worden als
internationale bevoegdheidsgrond. Er mag immers aangenomen worden dat
de bewoordingen ,verbintenissen die hij in het buitenland heeft aangegaan", zowel slaan op patrimoniale als op extra-patrimoniale verbintenissen. De onderligg(mde filosofie van deze bevoegdheidsgrond is immers dat
Belgen steeds voor hun natuurlijke rechter moeten kunnen worden gedaagd,
en dit zeker in materies van staat en bekwaamheid (Rb. Luik, 2 februari
1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 411, Jur. Liege, 1985, 76).
Artikel 15 B.W. wijst niet de intern bevoegde rechter aan. Indien geen
interne bevoegdheidsgrond kan worden gevonden in de artikelen 624-629
Ger.Wb., dan is de rechtbank van de plaats waarmee de meest relevante
elementen van de zaak verbonden zijn, bevoegd. In echtscheidingszaken
kan dat bijvoorbeeld de plaats zijn in Belgie waar de echtgenote met de
kinderen woont (Rb. Luik, 2 februari 1984, gecit.).
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§ 2. Specifieke bevoegdheidsgronden inzake echtscheiding
60. BIJKOMENDE BEVOEGDHEIDSGROND: BELGISCHE PARTIJ- De bevoegdheid van de Belgische rechtbanken wordt soms zonder meer gebaseerd op
het feit dat een van de echtgenoten Belg is. Zulks werd uitdrukkelijk gesteld
door het Hof van Beroep te Brussel, dat zich bevoegd verklaarde om kennis
te nemen van een echtscheidingsvordering van een Belgische vrouw tegen
haar - in Zai:re verblijvende - Zai'rese man (Brussel, 2 juni 1987, Rev.
Trim. Dr. Fam., 1988, 175, J.L.M.B., 1987, 1569, T.B.B.R., 1989, 254;
zie eveneens reeds Brussel, 22 mei 1985, J. T., 1986, 251). In eerste aanleg
had de rechtbank van Nijvel haar internationale bevoegdheid op grond van
art. 638 Ger.Wb. afgewezen omdat zij had vastgesteld dat een Belg de
bevoegdheid van de Za1rese rechtbanken op grond van de woon- ofverblijfplaats van de eiser eveneens kon afwijzen (zie boven: art. 636 Ger.Wb.)
Ook elders treffen we deze bevoegdheidsgrond aan (Rb. Luik, 29 mei 1990,
Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 370: de Luikse rechtbank, zich ervan bewust
dat dit bevoegdheidscriterium nog fel bekritiseerd is, hanteerde het niettemin omdat ook de laatste echtelijke verblijfplaats in Belgie was gelegen; Rb.
Charleroi, 20 juni 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 61 met noot Fallon,
M.).
Als argument voor deze bevoegdheidsgrond wordt aangehaald dat de Wet
Rolin, die ertoe strekt in bijna aile gevallen Belgisch recht te kunnen
toepassen, veel van zijn betekenis zou verliezen als aan Belgen niet automatisch de -mogefiTkl:leld wordt gegeven oin1ii :Belgie te procederen-{Rb.
Brussel, 3 februari 1987, T.B.B.R., 1988, 128).

61.

BIJKOMENDE BEVOEGDHEIDSGROND: LAATSTE ECHTELIJKE VERBLIJFPLAATS
IN BELGIE- Overeenkomstig artikel 628, 1° Ger. Wb. is bevoegd tot kennis-

neming van de vordering tot echtscheiding, de rechter van de laatste
echtelijke verblijfplaats van de echtgenoten. Zowel in rechtsleer als in
rechtspraak bestaat onenigheid over de vraag of deze bepaling als internationale bevoegdheidsgrond kan aangewend worden (zie Fallon, M., ,La
competence des tribunaux belges en matiere de divorce d'epoux de nationalite differente lorsque le demandeur est beige", J. T., 1986, 245-251).
Ook in de hier besproken periode is er rechtspraak in beide richtingen. Soms
wordt expliciet gezegd dat artikel 628, 1° een interne bevoegdheidsgrond is
die slechts kan toegepast worden als blijkt dat de rechter ook internationaal
bevoegd is (Rb. Brussel, 25 januari 1989, J.L.M.B., 1989, 487; Rb. Nijvel,
21 oktober 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 426; Rb. Luik, 27 maart 1986,
Jur. Liege, 1986, 455; Rb. Luik, 20 september 1984, Jur. Liege, 1985, 91).
Soms wordt gezegd dat art. 628, 1° Ger.Wb. de draagwijdte van een
internationale bevoegdheidsregel heeft (Rb. Nijvel, 2 oktober 1990, Rev.
Trim. Dr. Fam., 1991, 374; Rb. Brussel, 25 mei 1984, J.T., 1986, 256met
noot Fallon, M.).
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Ons inziens is de eerste stelling de juiste de lege lata. De artikelen 624 tot
634 Ger.Wb. handelen over interne bevoegdheid: hen behandelen als internationale bevoegdheidsgronden past niet in het systeem van het Gerechtelijk
Wetboek i.v.m. de territoriale competentie. Dit geldt zeker voor de bevoegdheidsgronden- zoals art. 628, 1° Ger. Wb. - die imperatief van aard
zijn. Dit imperatief karakter is immers moeilijk verzoenbaar met bet uit zijn
aard alternatief internationaal bevoegdheidsrecht. Aangezien elke Staat zelf
bepaalt wanneer zijn rechtbanken bevoegd zijn om kennis te nemen van een
geschil, kan een staat nooit bepalen dat zijn rechtbanken exclusief bevoegd
zijn (zie ook Fallon, M., I. c., 247). Nochtans wordt het imperatieve karakter
van art. 628, 1° Ger. Wb. soms als argument ingeroepen om dit artikel toch
een internationale gelding te geven: men redeneert dan dat het niet-imperatieve art. 635 Ger.Wb. zeker geen afbreuk kan doen aan een bevoegdheidsgrond van imperatieve aard (Brussel, 22 mei 1985, Rev. Trim. Dr. Fam.,
1986, 397).
§ 3. Aanhangigheid en samenhang in internationaal verband

62. ALGEMEEN - De excepties van aanhangigheid of van samenhang kunnen in internationaal verband niet worden ingeroepen. Een Belgische rechter kan niet ingaan op het verzoek van een partij om de zaak wegens
aanhangigheid of samenhang, ten voordele van een buitenlandse rechter uit
handen te geven.
Over dit uitgangspunt bestaat unanimiteit. De regel vindt zijn grondslag in
het soeverein recht van iedere Staat om de geschillen te beslechten waarvoor
het zijn rechtbanken bevoegd acht, zonder rekening te moeten houden met
wat er gaande is voor buitenlandse rechtbanken. Het is bijgevolg perfect
mogelijk dat de tegenvordering in echtscheiding niet in Belgie, maar in een
ander land aanhangig wordt gemaakt zonder dat de samenhang bier ter
sprake komt (Rb. Brussel, 17 oktober 1990, Rev. Trim. Dr. Pam., 1990,
391 waar de man de tegenvordering voor de Zai'rese rechtbanken had
gebracht en nu om de erkenning van het Zai'rese echtscheidingsvonnis
verzocht).
Ook wanneer dezelfde partij zowel in het buitenland als in Belgie als eiser
optreedt, kan de laatst gevatte Belgische rechter de zaak niet uit handen
geven ten voordele van zijn eerder gevatte buitenlandse collega (Rb. Luik,
2 februari 1984, Rev. Trim. Dr. Pam., 1986, 411).
63. VERDRAGEN MET ITALIE, DUITSLAND EN NEDERLAND- In verschillende
- multilaterale en bilaterale - verdragen werd de exceptie van internationale aanhangigheid en samenhang ingevoerd, in de relatie tot de lidstaten.
In de bier besproken periode treffen we een aantal uitspraken aan waarin
toepassing wordt gemaakt van een dergelijke exceptie. De rechtbank te Luik
verklaarde zich onbevoegd om kennis te nemen van een echtscheidingsvordering van een Italiaanse man tegen zijn Italiaanse echtgenote. Twee jaar
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voordien was de viouw in Italie reeds een echtscheidingsprocedure begonnen tegen haar man. Zij verwees naar artikel 14 van het bilateraal executieverdrag tussen Belgie en Italie (zie Erauw, J., Brannen van internationaal
privaatrecht, Antwerpen, Maklu, 1991, 356), waarin de exceptie van aanhangigheid wordt voorzien.
In een echtscheidingszaak tussen twee Duitse echtgenoten, waarbij de man
aan de voorzitter van de rechtbank te Verviers om voorlopige maatregelen
vroeg, werd verwezen naar het Belgisch-Duits Executieverdrag van 30 juni
1958 (zie Erauw, J., o.c., 347). De vrouw had namelijk voordien in
Duitsland het equivalent van onze dringende en voorlopige maatregelen
(art. 223 B.W.) gevraagd en vroeg dat de Belgische voorzitter de zaak uit
handen zou geven aan de Duitseters wegens aanhangigheid. Zij verwees
daarvoor naar artikel 15 van genoemd verdrag. De voorzitter wees het
verzoek af: tussen een procedure tot het bekomen van voorlopige maatregelen tijdens de echtscheidingsprocedure en een procedure tot het bekomen
van maatregelen los van een echtscheidingsprocedure bestaat geen , ,identite
de cause", zodat van aanhangigheid geen sprake kan zijn (Rb. Verviers,
7 mei 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 407 met noot Fallon, M.).
Ook in het Belgisch-Nederlands Verdrag van 28 maart 1925 (nl. in art. 6)
is de exceptie van aanhangigheid voorzien. Ben Nederlandse man spande
in Belgie tegen zijn Nederlandse vrouw een echtscheidingsprocedure in,
nadat zijn vrouw in Nederland een echtscheidingsprocedure had ingeleid.
De man vroeg-aan-devoorzitter dezelfdedwingendeen v:oorlopige maatre-_
gelen als zijn vrouw in Nederland. De Belgische voorzitter moest zich
onbevoegd verklaren wegens de aanhangigheid (Brussel, 7 november 1988,
R. W., 1988-89, 720).
64. HET BELGISCH-FRANS BEVOEGDHEIDSVERDRAG - In een vonnis van de
Luikse rechtbank werd de draagwijdte van het Belgisch-Frans bevoegdheidsverdrag van 1899 verduidelijkt. Luidens art. 1 van dat Verdrag gelden,
in burgerlijke en handelszaken, voor de Belgen in Frankrijk en voor de
Fransen in Belgie, dezelfde regelen van bevoegdheid als voor landgenoten.
Artikel 10 stelt dat voor alle niet bijzonder in het verdrag geregelde materies
(zoals echtscheiding), de bevoegdheid in elke Staat wordt geregeld door zijn
eigen wetgeving.
Het Luikse vonnis preciseert dat met deze ,eigen wetgeving", de interne
bevoegdheidsregels (art. 624 e.v. Ger.Wb. voor Belgie), bedoeld zijn. Via
artikel 1 kunnen ook Fransen in Belgie zich van deze bevoegdheidsgronden
bedienen, zonder eerst de internationale competentie van de Belgische
rechtbanken afzonderlijk te moeten rechtvaardigen. Bijgevolg zal de geadieerde Belgische rechtbank bevoegd zijn, a/s de laatste echtelijke woonst
of de woonst van de verweerder (art. 628, 1° Ger.Wb.) binnen haar rechtsgebied is gelegen (Rb. Luik, 3 oktober 1985, Jur. Liege, 145; zie ook
Brussel, 16 mei 1988, Rev. Not. B., 1988, 423, noot).
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65.

ARTIKEL 1 WET 27 JUNI 1960: TOEPASSELIJKHEID OP DE ECHTSCHEIDING WE-

De toelaatbaarheid van de
echtscheiding wegens een bepaalde oorzaak, in geval van huwelijk tussen
vreemdelingen, wordt beheerst door de Belgische wet, tenzij de nationale
wet van de echtgenoot die de echtscheiding vraagt, zich ertegen verzet (art. 1
Wet Rolin).
De vraag of de echtscheiding op grand van feitelijke scheiding van meer dan
5 jaar oak als een ,echtscheiding wegens een bepaalde oorzaak" in de zin
van art. 1 dient te worden beschouwd, was opnieuw aan de orde. De
Rechtbank te Luik beantwoordde deze vraag bevestigend. De Luikse rechters wijzen er in hun motivering op dater twee grate types van echtscheiding
bestaan: deze door onderlinge toestemming en deze waarbij de ene echtgenoot de echtscheiding vordert tegen de andere echtgenoot omwille van een
bepaalde reden, bijvoorbeeld een langdurige feitelijke scheiding. Het is dat
laatste echtscheidingstype dat beoogd wordt in artikel 1 van de Wet Rolin,
zodat oak de echtscheiding o.g.v. langdurige feitelijke scheiding daaronder
valt (Rb. Luik, 3 mei 1984, Rev. Trim. Dr. Pam., 1988, 119 met noot JLL;
in dezelfde zin: Rb. Nijvel, 2 oktober 1990, Rev. Trim. Dr. Pam., 1991, 374;
Rb. Luik, 27 februari 1986, Rev. Trim. Dr. Pam., 1988, 134, impliciet: de
verwijzingsregel wordt niet uitdrukkelijk opgegeven).
Zie over deze vraag: (De Garre, J., ,Le divorce de l'article 232 du Code
Civil est-il un divorce pour cause determinee au sens de la loi du 27 juin
1960?" in: Melanges offerts aRaymond Vander Elst, Brussel, Ed. Nemesis,
1986, t. I, 113; Fallon, M., ,Actualite du divorce international dans la
jurisprudence beige", Rev. Trim. Dr. Pam., 1986, 431 e.v.).
GENS LANGDURIGE FEITELIJKE SCHEIDING -

66. NOG OVER ART. 1 - Luidens artikel 1 van de Wet Rolin beheerst
Belgisch recht de echtscheiding wegens een bepaalde oorzaak tussen twee
vreemdelingen op voorwaarde dat de wet van de eiser zich niet tegen de
echtscheiding verzet.
Opnieuw werd in de rechtsleer gewezen op het discriminerend karakter van
deze regel: zo kan de echtgenoot wiens nationale wet zich verzet tegen de
echtscheiding geen tegenvordering instellen tegen de door zijn echtgenoot
ingestelde echtscheidingsvordering (Jacobs, H., ,Het gelijkheidsbeginsel in
het Belgisch internationaal huwelijks-, echtscheidings- en afstammingsrecht", R. W., 1992-1993, 27).
In zijn arrest van 20 april1989 (Cass., 20 april1989, R. W., 1989-90, 163;
T.B.B.R., 1991, 275) heeft het Hof van Cassatie duidelijk gesteld dat het
volstaat dat de wet van de eiser het instituut echtscheiding kent, opdat aan
de voorwaarde van artikel 1 is voldaan. Als cassatiemiddel was opgeworpen
dat de Italiaanse wet van de eiser, de echtscheiding op de specifieke grand
die hier in Belgie werd ingeroepen, niet kent en dat aldus niet voldaan was
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aan de voorwaarde van artikel 1 Wet Rolin. Het Hof van Cassatie verwierp
dit middel (zie ook: Rb. Luik, 27 februari 1988, Rev. Trim. Dr. Pam., 1988,
134).
De draagwijdte van de uitdrukking ,zich niet verzetten tegen de echtscheiding" werd ook nog verduidelijkt in een vonnis van de rechtbank te Brussel
(Rb. Brussel, 9 maart 1990, J.T., 1990, 597, Rev. Trim. Dr. Pam., 1990,
409). Twee Ieren waren verwikkeld in een procedure op grand van bepaalde
feiten. In het Iers recht hestand de echtscheiding nog niet. Toch verklaarde
de rechtbank de echtscheidingsvordering toelaatbaar, omdat in Ierland
buitenlandse echtscheidingsvonnissen - zelfs tussen Ieren - worden erkend op voorwaarde dat de betrokkenen een vast verblijf hebben in hetland
waar het vonnis gewezen werd (om echtscheidingstoerisme te voorkomen).
Volgens de Brusselse rechters volstaat het dat het echtscheidingsvonnis
erkenbaar zal zijn in het land van de eiser.
67.

ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING TUSSEN VREEMDELIN-

door onderlinge toestemming tussen twee vreemdelingen valt buiten het toepassingsgebied van art.1 van de Wet van 27 juni
1960.
Bijgevolg is de basisregel van art. 3, 3e lid B.W. van toepassing wanneer
de twee partners niet-Belgen zijn. Bij gelijke nationaliteit van de echtgenoten worden de toelaatbaarheid en de voorwaarden van hun echtscheiding
door onderlingetoestemming geregeld door de nationale wet van de betrok~
kenen. Indien de echtgenoten een verschillende nationaliteit hebben, zal
deze echtscheiding slechts mogelijk zijn indien de nationale wet van elk van
de echtgenoten deze echtscheidingsvorm kent (negatieve cumulatie).
In de besproken periode werden twee uitspraken gepubliceerd waarin de
vraag aan de orde was of het Italiaanse recht de echtscheiding door
onderlinge toestemming kent.
De rechtbank te Luik beantwoordde deze vraag in 1984 nog negatief (Rb.
Luik, 11 juli 1984, Rev. Trim. Dr. Pam.,l985, 56, noot, Jur. Liege, 1985,
558). Bij arrest van 26 juni 1990 beslist het Hof te Brussel in positieve zin.
De Italiaanse echtscheidingswet voorziet een procedure waarbij de echtscheiding door beide echtgenoten samen wordt gevorderd. Ook diverse
auteurs bevestigden al dat het Italiaans recht een vorm van echtscheiding
door onderlinge toestemming kent. Bijgevolg kunnen twee Italianen in
Belgie door onderlinge toestemming uit de echt scheiden (Brussel, 26 juni
1990, R. W., 1990-91, 1129).
Beslist werd nog dat de aan de echtscheiding door onderlinge toestemming
voorafgaande overeenkomsten onderworpen zijn aan de door partijen
gekozen wet, voor zover het niet gaat om imperatief geregelde aspecten van
de echtscheiding (Brussel, 22 april 1988, J. T., 1988, 664).
GEN- De.echtscheiding

68.
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DE ECHTSCHEIDINGSGRONDEN-

Van zodra de rechtbank heeft vastge-

steld dat een internationale echtscheidingsvordering toelaatbaar is, moet
voor de juiste omschrijving van de echtscheidingsgronden (bijvoorbeeld:
wat is een beledigend overspel, wat zijn gewelddaden, mishandelingen,
grove beledigingen) enkel nog naar Belgisch Recht worden gekeken (art. 3
Wet Rolin).
Een Italiaanse man kon in Belgie bijvoorbeeld de echtscheiding bekomen
tegen zijn Italiaans-Franse echtgenote wegens een Belgische echtscheidingsgrond, ook al zou de echtscheiding in Italie waarschijnlijk niet toegestaan
zijn op dezelfde grond (Brussel, 26 april 1988, J. T., 1988, 663).
69. SCHEIDING VAN TAFEL EN BED EN OMZETTING- Er bestaat betwisting
over de vraag of de scheiding van tafel en bed en de omzetting van de
scheiding van tafel en bed in echtscheiding onder het toepassingsgebied van
de Wet van 1960 vallen.
In een vonnis van de rechtbank te Luik, dat twee vreemdelingen betrof,
lezen we: ,Attendu que les parties sont de nationalite italienne et que, par
consequent, le probleme de la conversion de la separation de corps en
divorce n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 27 juin 1960".
Er werd dan ook naar het personeel statuut verwezen. Vermits de in het
Italiaans recht voorziene wachttermijn van 5 jaar verstreken was, werd de
omzetting toegestaan (Rb. Luik, 18 september 1984, Jur. Liege, 1985, 90).
In een later vonnis van dezelfde rechtbank te Luik, wordt gesteld dat de
scheiding van tafel en bed wel onder het toepassingsgebied van de Wet van
27 juni 1960 valt. Als argument wordt verwezen naar art. 1305 Ger.Wb.,
dat volgens de Luikse rechters de principiele gelijkheid (l'egalite de regimes") vastlegt tussen de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed (Rb.
Luik, 7 november 1985, Jur. Liege, 1986, 147).
70. TAAK VAN DE RECHTER- AMBTSHALVE TOEPASSING -De echtscheidingsrechter moet, zonodig ambtshalve, de juiste draagwijdte van het toepasselijke vreemd echtscheidingsrecht opsporen, met eerbiediging evenwel van de
rechten van verdediging.
In een aan het Hof van Cassatie voorgelegde geval (Cass., 23 februari 1984,
R. W., 1984-85, 2387 met noot De Foer, L.) ging het om een scheiding van
tafel en bed tussen twee Spanjaarden, waarop de rechtbank van eerste
aanleg alsook het Hof van Beroep, Spaans recht hadden toegepast. Voor
het Hof van Cassatie werd aangevoerd dat de scheiding van tafel en bed
ten onrechte was toegestaan, omdat naar Spaans recht een grove belediging
als echtscheidingsgrond slechts in aanmerking komt wanneer die belediging
is ingegeven door rancune of weerzin. Door er enkel op te wijzen dat de
houding van de betrokkene beledigend was, zonder nate gaan of die door
rancune of weerzin ingegeven was, zou het toepasselijk Spaans recht onjuist
toegepast zijn.
Ret Hof van Cassatie bevestigde eerst zijn strenge leer dat de rechter
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ambtshalve de juiste draagwijdte van het vreemde recht moet opsporen.
Toch werd het arrest niet verbroken, omdat geen der partijen in conclusies
had aangevoerd dat er geen rancune of weerzin was (zodat het Hof zijn
vonnis niet in die zin hoefde te motiveren) en bovendien omdat uit het arrest
niet bleek dat het Hof van Beroep er geen rekening had mee gehouden dat
er rancune of weerzin vereist is.
71. DRINGENDE EN VOORLOPIGE MAATREGELEN VOOR OF TIJDENS DE PROCEDU-

In een belangrijk arrest van 12 december 1985 heeft het Hof van
Cassatie vastgelegd onder welke voorwaarden de lex fori in de plaats van
de normaal toepasselijke wet mag worden toegepast, wanneer de Vrederechter (art. 223 B.W.) of de Voorzitter (art. 1280 Ger.W.) dringende en
voorlopige maatregelen nemen (Cass., 12 december 1985, R. W., 1986-87,
99 met noot Erauw, J., Rev. Not. B., 1986, 353 met noot Vander Elst, R.).
RE -

In het aan het Hof voorgelegde geval hadden twee feitelijk gescheiden
Iranese echtgenoten voor de Vrederechter (art. 223 B.W.) het hoederecht
over hun kinder en betwist. De Vrederechter, alsook de rechtbank van eerste
aanleg zetelend in hoger beroep, hadden de hoede aan de moeder gegeven,
omdat deze al4 jaar de feitelijke hoede over de kinderen had. De bewering
van de vader dat de Iranese Wet een overwegende rol toekent aan de vader
bij de opvoeding van de kinderen, achtte het Hof niet bewezen.
Voor het Hof voerde de vader de schending van art. 3, 3e lid B.W. aan:

ve~mits alle betrokkenen van Iranese nationaliteit waren, had d.e rechtbank

op een materie die de staat en bekwaamheid van de betrokkenen aanbelangt
!ranees recht moeten toepassen. Zo had de vader voorrang moeten krijgen.
Als tweede cassatiemiddel voerde de vader aan dat de rechter die vreemd
recht client toe te passen, de inhoud van dat recht moet nagaan en vaststellen
en zich niet kan verschuilen achter het feit dat partijen hem niets over de
inhoud van dat recht hebben medegedeeld.
Op het eerste middel antwoordt het Hof dat de normaal toepasselijke wet
- inzake hoederecht de lex patriae communis (art. 3, 3e lid B.W.) slechts geldt onder voorbehoud van de vervangende rol van de lex fori,
onder meer in dringende gevallen, voor zover ,de vreemde wet niet onmiddellijk kan worden toegepast en voor zover de lex fori de normaal toepasselijke wet slechts voorlopig vervangt".
Op het tweede middel antwoordt het Hof dat de rechtbank, door te zeggen
dat de vader niet bewees dat !ranees recht voorrang toekent aan de vader,
vaststelt dat zij niet over voldoende inlichtingen beschikte over !ranees recht
om dat recht onmiddellijk toe te passen.
Door aldus te beslissen heeft het Hof van Cassatie de plicht om ambtshalve
vreemd recht toe te passen opgeschort en laat het Hof Belgisch recht
toepassen in plaats van het normaal toepasselijke recht in procedures voor
dringende en voorlopige maatregelen wanneer twee duidelijke voorwaarden
zijn voldaan:
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1° Het normaal toepasselijke recht kan niet onmiddellijk worden toegepast, bijvoorbeeld omdat de rechter nog niet over voldoende inlichtingen
over dat recht beschikt.
2° De lex fori mag de normaal toepasselijke wet slechts voorlopig vervangen. De echtscheidingsrechter zal dus steeds vreemd recht moeten opsporen en toepassen. De nadruk op het voorlopig karakter, heeft o.i. ook
voor gevolg dat er een wijziging kan komen van de met toepassing van
Belgisch recht genomen maatregelen, van zodra er preciese gegevens
over het toepasselijk vreemd recht aan de rechter voorgelegd worden:
het vinden van de nodige informatie over het vreemde recht is immers
een nieuw feit dat een wijziging van de maatregelen rechtvaardigt.
In ieder geval heeft het besproken cassatie-arrest bevestigd dat niet in alle
gevallen van dringende en voorlopige maatregelen, het Belgisch recht als een
,loi de police" toepassing krijgt (zie nog Vred. Antwerpen, 11 april1985,
R. W., 1985-86, 2240).
Van dit beginsel werd in de besproken peri ode- telkens onder uitdrukkelijke verwijzing naar het besproken arrest - toepassing gemaakt in Rb.
Brussel, 26 februari 1988, T. V.R., 1988, 25 (toepassing van de normaal
toepasselijke Marokkaanse wet) en in Vred. Antwerpen, 12 mei 1987,
T. V.R., 1988, 25 (toepassing van Belgisch recht wegens hoogdringendheid).
72. SUBSTITUTIE VAN TERMEN INZAKE ECHTSCHEIDING- Termen die voorkomen in een vreemd rechtsstelsel mogen niet zomaar worden gelijkgeschakeld
met gelijkluidende of gelijkaardige termen uit het Belgisch recht. Er moet
gekeken worden naar de inhoud van de vreemde rechtsterm.
Aldus kan de door een Argentijnse rechtbank uitgesproken , ,divorcio'' niet
gelijkgesteld worden met onze , ,echtscheiding", omdat zij inhoudelijk meer
op onze scheiding van tafel en bed lijkt. Bijgevolg is dena deze ,divorcio"
in Belgie ingeleide echtscheidingsprocedure niet onontvankelijk omdat er
nog een huwelijk bestaat (Rb. Charleroi, 20juni 1988, Rev. Trim. Dr.
Fam., 1988, 461 met noot Fallon, M.).
De Nederlandse echtscheiding wegens duurzame ontwrichting tussen de
echtgenoten, kan niet gelijkgeschakeld worden met onze echtscheiding
o.g.v. feitelijke scheiding van meer dan 5 jaar. (Rb. Brussel, 3 april1990,
T.B.B.R., 1991, 283).
AFDELING

3

ERKENNING VAN BUITENLANDSE ECHTSCHEIDINGSVONNISSEN

§ 1. Toetsing van bet vreemde vonnis aan de criteria voor erkenning
73. DE PLANO ERKENNING - Opdat een in het buitenland gerechtelijk
uitgesproken echtscheiding in Belgie gevolgen kan heb ben, moet het de toets
aan een aantal behoorlijkheidscriteria doorstaan. Deze criteria zijn opge-
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somd in art. 570 Ger. W. of in bilaterale verdragen die inzake echtscheiding
van toepassing zijn (zie de Verdragen met Groot-Brittannie, met de Bondsrepubliek Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Italie, Roemenie, Frankrijk,
Nederland en weldra Polen).
Volgens de leer van het Hof van Cassatie, neergelegd in het arrest van
29 maart 1973 (Cass., 29 maart 1973, Pas., 1973, 725) worden buitenlandse
rechterlijke uitspraken in materies die de staat en bekwaamheid van personen betreffen - dus ook echtscheidingsvonnissen - de plano erkend. Dit
betekent dat de toets aan de criteria voor erkenning mag worden gedaan
door elke rechter of ambtenaar die met het buitenlands vonnis wordt
geconfronteerd. De zaak dient niet doorverwezen te worden naar de exequaturrechter (de rechtbank van eerste aanleg: art. 570 Ger.W. aanhef).
Deze leer werd in de beschouwde periode trouw in de rechtspraak toegepast.
Vrederechters die om dringende en voorlopige maatregelen werden verzocht
en voor wie het niet meer bestaan van het huwelijk wegens het bestaan van
een buitenlands echtscheidingsvonnis werd opgeworpen, deden zelf de
controle van dat vreemde vonnis (bijvoorbeeld: Vred. Etterbeek, 13 oktober 1987, T. V.R., 1988, 26 met noot Foblet, A-M.; Vred. Antwerpen,
12 mei 1987, T. V.R., 1988, 25). Ambtenaren van de burgerlijke stand aan
wie gevraagd werd een buitenlands echtscheidingsvonnis over te schrijven op de rand van de huwelijksakte, deden eveneens zelf de controle (Hof Luik,
26 juni 1985, Jur. Liege, 1985, 424).
74. ONDERZOEK VAN HET GESCHIL ZELF
In het hierboven geciteerde
cassatiearrest van 29 maart 1973, werd ook de regel vastgelegd dat voor de
loutere erkenning van buitenlandse rechterlijke uitspraken in materies van
staat en bekwaamheid, het geschil zelf niet moet worden gecontroleerd.
Van een ,loutere erkenning" is er sprake wanneer met het vonnis geen
dwang op personen of op goederen wordt beoogd, bijvoorbeeld wanneer
een buitenlands echtscheidingsvonnis als exceptie van onontvankelijkheid
wordt ingeroepen in een in Belgie gestarte echtscheidingsprocedure of
wanneer het aan de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voorgelegd
met het oog op de melding ervan op de kant van de huwelijksakte (Rb.
Brussel, 15 maart 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 376).
W anneer het vreemde vonnis zou worden ingeroepen voor een maatregel
van dwanguitvoering op personen of goederen, moet bij de controle van het
vonnis oak het geschil zelf worden onderzocht (door de rechtbank van eerste
aanleg in de exequaturprocedure).
Geheel in overeenstemming met de hierboven uiteengezette beginselen,
stelde het Hof te Luik dat ook het geschil zelf moet worden gecontroleerd
wanneer het exequatur van een vreemd echtscheidingsvonnis wordt gevraagd met de bedoeling om een daarin uitgesproken veroordeling tot het
betalen van onderhoudsgeld af te dwingen (Hof Luik, 5 december 1988,
Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 481 met noot Fallon, M.).
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75. RECHTEN VAN VERDEDIGING- Ben van de criteria voor de erkenning of
tenuitvoerlegging is de eerbiediging van het recht van verdediging. De
erkennings- of exequaturrechter dient steeds na te gaan of de verweerder
behoorlijk op de hoogte werd gebracht van de tegen hem ingespannen
procedure en of hij voldoende in de mogelijkheid werd gesteld om zich te
verdedigen. Aile omstandigheden dienen daarbij in acht te worden genamen.
Zo besliste het Hof te Luik dat een bij verstek in de Verenigde Staten
uitgesproken echtscheidingsvonnis de rechten van verdediging niet eerbiedigt, wanneer van twee in Belgie gedomicilieerde echtgenoten, er een in de
V.S. een echtscheidingsprocedure gaat voeren, de verweerder slechts in
bondige algemene bewoordingen werd ingelicht over de tegen hem ingeroepen grieven waarbij hij bovendien slechts bij gewone brief 22 dagen voor
de zitting op de hoogte werd gebracht. De verweerder kon trouwens niet
de kosten dragen die een verweer zou hebben meegebracht (Luik, 5 december 1988, Rev. Trim. Dr. Pam., 1989, 481 met noot Fallon, M.).
In een ander geval werd de erkenning geweigerd omdat de verweerster
eenvoudigweg niet op de hoogte was gebracht van de tegen haar ingestelde
procedure (Rb. Luik, 13 februari 1986, Jur. Liege, 1986, 223).
De volgende elementen moeten dus zeker in overweging worden genomen
om te oordelen of de rechten van verdediging in het buitenland werden
geeerbiedigd: het bestaan van een gedinginleidend stuk; de kwaliteit ervan
(nauwkeurige omschrijving van de grieven); de tijdige mededeling ervan aan
de verweerder, gelet op de afstand en de taal waarin moet worden geprocedeerd; de motivering van het vonnis; de tijdige mededeling van het vonnis
en de verhaalsmogelijkheden ertegen.

76. WETSONTDUIKING - De Brusselse rechters moesten beoordelen of er al
dan niet sprake was van wetsontduiking in een procedure over de erkenbaarheid van een vonnis van echtscheiding door onderlinge toestemming, bekomen door een Belgische echtgenote en haar Columbiaanse man in de
Republiek San Domingo (het tussenvonnis: Rb. Brussel, 15 maart 1988 en
het eindvonnis: 24 mei 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990; 376 en 382).
De echtgenoten, die in Belgie gehuwd waren en die vroeger in het Zuidafrikaanse Colombia hadden gewoond, hadden hun echtscheidingsprocedure
voor de rechtbank van Santiago (San Domingo) gebracht door in dat land
een woonstkeuze te doen. De procedure werd er gevoerd door een vertegenwoordiger van beide echtgenoten. De echtgenoten hadden verder geen
enkele band met San Domingo.
In haar tussenvonnis beval de Brusselse rechtbank dat de partijen informatie over de wetgeving van San Domingo zouden overleggen, teneinde haar
te laten beoordelen of er een voordelige regeling gezocht werd die via een
artificiele woonstkeuze een wetsontduiking uitmaakte. De controle gebeurde met verwijzing naar art. 570, 1° Ger. W.: het principe ,fraus omnia
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corrumpit" raakte volgens de Brusselse rechters immers de internationale
openbare orde.
In haar eindvonnis stelde de rechtbank vast dat de echtscheiding door
onderlinge toestemming in de republiek San Domingo gebaseerd is op
dezelfde principes als de Belgische procedure en dat er bijgevolg geen sprake
kon zijn van wetsonduiking.
Het aanhangig maken van een scheidingsverzoek door een woonstkeuze in
een land waarmee de echtgenoten geen band meer hebben, om er een
soepeler procedure te gaan voeren (via een vertegenwoordiger), verhindert
klaarblijkelijk niet de erkenning van het echtscheidingsvonnis.
In een ander geval vond de Brusselse rechtbank dat er wel ontduiking van
de toepasselijke Belgische echtscheidingswet was. Ben tot Belg genaturaliseerde Marokkaan was naar Marokko vertrokken om daar zijn Marokkaanse echtgenote te verstoten. Terecht werd geoordeeld dat aldus de normaal
toepasselijke Belgische echtscheidingswet op bedrieglijke wijze terzijde was
gezet (Rb. Brussel, 3 oktober 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 385).
77. AUTHENTICITEIT VAN HET VOORGELEGDE STUK- Ben buitenlands echtscheidingsvonnis kan maar worden erkend als een uitgifte wordt voor'gelegd
die voldoet aan de voorwaarden voor authenticiteit, gesteld door de wet van
hetland waar de beslissing werd gewezen (art. 570, 5° Ger.W.).
Bijgevolg volstaat het niet dat het origineel van de vertaling van de beschikkirig wordt overgeleg(r{Nijvel, 2.5 funi 1991, Rev. Trim: Dr. Ftim., 1991,
378).
De rechtbank te Mechelen besliste dat iemand die zich in de onmogelijkheid
bevindt om op regelmatige wijze het bewijs van de ontbinding van het
huwelijk te leveren, zich bij verzoekschrift tot de rechtbank van eerste
aanleg kan wenden teneinde de ontbinding door stukken of getuigen te
bewijzen. Die onmogelijkheid had te maken met het feit dat de echtscheiding was uitgesproken in het door oorlog en onzekerheid geteisterde Jeruzalem dat , ,slechts op gevaar af van het leven en mits speciaal hoge reiskosten
en allerlei complicaties van administratieve aard door vreemdelingen kan
worden bereikt" (Rb. Mechelen, 30 april 1987, R. W., 1988-89, 757 met
noot).
Hoewel het vonnis zulks niet uitdrukkelijk verklaarde, kan men overeenkomstig art. 1348 B.W., in gevallen van overmacht (oorlog bijvoorbeeld)
zijn burgerlijke staat voor de rechtbank van eerste aanleg bewijzen door alle
middelen van recht.
§ 2. Verstoting

78. RECHTSGELIJKHEID TUSSEN MAN EN VROUW - De houding van de rechtspraak tegenover verstotingen loopt nogal uiteen. Men geraakt het niet eens
over sommige principes. Oak in de beschouwde periode kwam er geen
eenduidigheid.
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Uiteraard dienen de verschillende vormen van verstoting genuanceerd te
worden behandeld (zie in die zin Van Mensel, A., ,De houding van de
Belgische rechters t.a.v. de echtscheiding door verstoting" noot onder Vred.
Gent, 22 mei 1989, T. V.R., 1990, 8; zie verder ook: earlier, J.-Y., ,La
reconnaissance en Belgique des repudiations unilaterales intervenues au
Maroc ou l'ordre public repudie?", J.T., 1985, 101 e.v.).
Een eerste strekking in de rechtspraak weigert elke erkenning van verstotingen omdat deze strijdig zouden zijn met het beginsel van de rechtsgelijkheid
tussen man en vrouw, dit om de eenvoudige reden dat aileen mannen
kunnen verstoten. Verstotingen doorstaan volgens deze rechtspraak niet de
toets aan art. 570, 1° Ger. W. (strijdigheid met beginselen van openbare
orde)(Vred. Lokeren, 23 september 1988, T. V.R., 1989, afl. 51, 27; Vred.
Antwerpen, 12 mei 1987, T. V.R., 1988, 25). Sommige vonnissen verwijzen
ook naar de artikelen 6, 8 en 14vanhetE.V.R.M. (Vred. Gent, 22 mei 1989,
T. V.R., 1989, afl. 55, 52) of naar het Internationaal Charter voor de
Rechten van de Mens van de Verenigde Naties van 10 december 1948,
waaruit het internationaal pact betreffende de burgerlijke en politieke
rechten van 16 december 1966 is voortgevloeid (Vred. Tubize, 29 oktober
1987, T. Vred., 1988, 125).
Een tweede strekking vindt dat het gelijkheidsbeginsel niet zo fundamenteel
is voor onze rechtsorde, dat instituten uit andere rechtsstelsels (zoals de
verstoting) die dat principe niet volledig eerbiedigen, in Belgie geen gevolg
mogen krijgen (Rb. Leuven (kort geding), 4 december 1986, T. V.R., 1987,
22; Vred. Gent, 30 april1990, T.G.R., 1990, 94; Vred. Namen, 20 oktober
1988, T. V.R., 1989, afl. 51, 34). Een uitspraak wijst er daarbij op dat ook
in Belgie de gelijkheid nog maar gerealiseerd is sinds de invoering van de
Wet van 1976 inzake het huwelijksvermogensrecht (Rb. Brussel, 18 november 1986, T. V.R., 1987, afl. 45, p. 40). Verstotingen doorstaan volgens
deze opvatting wel de toets aan art. 570, 1° Ger. W.
Maar niet alle vormen van verstoting mogen over dezelfde kam geschoren
worden. Zo is naar Marokkaans en Tunesisch recht de verstoting (door de
man) op verzoek van de vrouw mogelijk: van dergelijke verstotingen kan
de erkenning o.i. bezwaarlijk geweigerd worden wegens de ongelijkheid van
man en vrouw. Nuancering is dus geboden.
79. RECHTEN VAN VERDEDIGING - Wanneer verstotingen niet a priori
afgewezen worden, hangt de erkenbaarheid ervan af van de mate waarin
de rechten van verdediging van de verstoten vrouw werden geeerbiedigd: de
toets aan artikel 570, 2° Ger.W. wordt doorslaggevend.
Zo moet worden nagegaan in hoeverre de vrouw werd opgeroepen voor de
adouls of voor de kadi. Als zij niet haar verdediging heeft kunnen voordragen, wordt erkenning geweigerd (Vred. Gent, 30 april1990, T.G.R., 1990,
94; Vred. Gent, 22 mei 1989, T. V.R., 1989, afl. 55, 52). Is dat wel het geval;
dan kan er worden erkend (Rb. Nijvel, 25 juni 1991, Rev. Trim. Dr. Pam.,
1991, 378).
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Indien de vrouw niet werd opgeroepen, maar ze achteraf de verstoting heeft
aanvaard, kan de verstoting volgens sommige rechtscolleges worden erkend. De aanvaarding van de verstoting door de vrouw kan blijken uit het
feit dat zij op haar Belgisch paspoort de vermelding ,gerepudieerd" heeft
laten aanbrengen (Rb. Leuven (kort geding), 4 december 1986, T. V.R.,
1987, 22) of uit het feit dat zij haar rechten als gescheiden echtgenote heeft
opgeeist (Rb. Brussel, 10 februari 1987, T.B.B.R., 1988, 497) of nog uit het
feit dat zij een nieuw huwelijk heeft aangegaan na de verstoting (Rb.
Brussel, 27 november 1985, T. Vred., 1986, 186).
Een vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Namen (Rb. Namen,
17 mei 1990, Rev. Trim. Dr. Pam., 1990, 431) is nogal eigenaardig. Daarin
wordt overwogen dat detalak- de eenzijdige verstoting naar Marokkaans
recht, geacteerd door twee adouls (notarissen) en gehomologeerd door de
kadi (rechter) - eigenlijk niet als een rechterlijke uitspraak maar als een
buitenlandse authentieke akte moet worden aanzien. Vermits er bij zo'n
akte geen sprake is van een tegensprekelijk debat, kan de vrouw haar
verdediging niet voordragen. De rechtbank vond daardoor de eerbiediging
van de rechten van verdediging bij eenzijdige verstotingen irrelevant. We
mer ken daarbij op dat ook voor buitenlandse akten een openbare orde-controle gepast is en dat er afkeuring mag uitgesproken worden.
80. KRACHT VAN GEWIJSDE VAN DE VERSTOTING - Ook de vereiste van
art. 570~ 4° Ger~Wb: :.:..:..:cnt-dat deverstoting in-kracht van gewijsdemoet
zijn gegaan volgens de wet van het land waar zij is gewezen - krijgt bij
verstotingen haar functie. Dikwijls wordt de verstoting pas definitief een
zekere tijd na de akte van verstoting. Bij een voltrokken of ,geconsumeerd" huwelijk wordt de eenzijdige verstoting (talak) bijvoorbeeld slechts
definitief na drie menstruele cyclussen of na drie maanden.
Bijgevolg is de Vrederechter toch nog bevoegd om maatregelen te nemen
overeenkomstig art. 223 B.W., indien hij gevat werd op het ogenblik dat
de verstoting nog niet definitief was (Rb. Brussel, 27 november 1985,
. T. Vred., 1986, 186; Vred. Namen, 20 oktober 1988, T. V.R., 1989, afl. 51,
27; Vred. St.-Gillis, 23 april 1987, T. Vred., 1989, 112).
81. BAND MET ONZE RECHTSORDE, TERRITORIAAL OF PERSONEEL - Een
laatste element dat relevant is bij de erkenning van verstotingen, is de sterkte
van de band met ons grondgebied en met onze rechtsorde.
Zo werd een verstoting die was uitgesproken tijdens een vakantie in Marokko tussen twee Marokkaanse echtgenoten die hier reeds 20 jaar verbleven,
niet erkend (Vred. Lokeren, 23 september 1988, T. V.R., 1984, afl. 51, 27).
Een verstoting waarbij een Belg betrokken is (zelfs wanneer ze voltrokken
is in Marokko) is totaal onaanvaardbaar. Dat was reeds vroeger duidelijk
gesteld. In de beschouwde periode is er een vonnis geveld dat de erkenning
van een verstoting weigerde omdat een van de Marokkaanse echtgenoten
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na de verstoting Belg was geworden door naturalisatie (Vred. Etterbeek,
13 oktober 1987, T. V.R., 1988, 26 met noot Foblets, A.-M.). Wij vinden
deze weigering een kritisch onderzoek waard. Een persoon die we als
ongehuwd beschouwden toen hij nag Marokkaan was (omdat we de verstoting toen wel erkenden), schijnt plots weer gehuwd te zijn omdat hij via
naturalisatie Belg werd.
Het moet helemaal evident zijn dat in Belgie voltrokken verstotingen
(bijvoorbeeld op een consulaat van een land dat het instituut verstoting
kent) onerkenbaar zijn wegens de nauwe band met onze rechtsorde en
wegens het gerechtelijk monopolie voor de beslechting van statusgeschillen.
82. ERKENNING VAN VERSTOTING EN OVERSPEL/POLYGAMIE- Wanneer een
verstoting in Belgie niet wordt erkend, heeft dat tot gevolg dat wij twee
personen tegen hun eigen verwachtingen in, nag als gehuwd beschouwen.
Dikwijls gaan zij na de verstoting een nieuwe relatie aan of hertrouwen zij.
De vraag rijst dan of een van de echtgenoten met succes een echtscheidingsprocedure kan voeren wegens overspel.
De rechtbank te Brussel beantwoordt deze vraag negatief. Aangezien beide
echtgenoten overeenkomstig hun (Marokkaanse) wet niet meer gehuwd
waren, mochten zij veronderstellen dat zij niet meer gehuwd waren. Bovendien had de man ondertussen reeds een tweede huwelijk aangegaan, daardoor had hij de plicht om dat tweede huwelijk te, ,consumeren''. Deze plicht
maakt voor hem een soort overmacht uit dat zijn overspel rechtvaardigt
(Rb. Brussel, 21 oktober 1986, T. V.R., 1986, afl. 41,40). Misschien mogen
wij spreken van een putatieve echtscheiding.
Het feit dat wij in Belgie de verstoting niet erkennen, heeft uiteraard tot
gevolg dat de partner die een tweede huwelijk aangaat, vanuit ons gezichtspunt polygaam wordt. Zo kon worden geoordeeld dat een man, overeenkomstig de regels van zijn personeel statuut, twee vrouwen had die hij gelijk
moest behandelen en ze m.n. op gelijke voet een onderhoudsgeld moest
betalen (Vred. St.-Gillis, 15 oktober 1987, T. Vred., 1989, 114). De rechtspraak zowel als onze opvattingen over de uitwerking van polygame huwelijksbanden in Belgie, werden weergegeven boven, nrs. 29 en 30.

§ 3. De overschrijving van buitenlandse echtscheidingsvonnissen op de
burgerlijke stand
83. De regel dat de echtscheiding slechts definitief wordt na overschrijving
van het beschikkend gedeelte in de registers van de burgerlijke stand, is een
regel van Belgisch procedurerecht en is bijgevolg niet toepasselijk op
buitenlandse echtscheidingsvonnissen. Om in Belgie uitwerking te hebben
moeten deze enkel erkend worden; zij hoeven niet overgeschreven te worden
in de registers van de burgerlijke stand.
De uitwerking in de tijd hangt aileen af van de vreemde lex fori.
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Uiteraard is het mogelijk dat ook het vreemd vonnis pas definitief wordt
na een overschrijving in (plaatselijke) registers. Zolang dat niet gebeurd is,
is er geen definitieve echtscheiding en is erkenning te onzent uiteraard
uitgesloten.
Wanneer het huwelijk in Belgie werd gesloten en er hier dus een huwelijksakte werd opgemaakt, dan moet een buitenlands echtscheidingsvonnis wel
overgeschreven worden op de rand van de huwelijksakte. Dit gebeurt dan
niet om de buitenlandse echtscheiding definitief te laten worden maar
omdat de registers van de burgerlijke stand aan de werkelijkheid moeten
beantwoorden (Rb. Namen, 3 januari 1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990,
429).
§ 4. Procedures tegen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand

84. De vraag wanneer er tegen de ambtenaar van de burgerlijke stand mag
worden geprocedeerd om een bevel of een verbod tot overschrijving van een
echtscheidingsvonnis te bekomen, werd in een vorig overzicht uitgebreid
behandeld naar aanleiding van een arrest van het Brusselse Hof van Beroep
(dit Tijdschrift, 1985, p. 1385 en zie Brussel, 6 juni 1979, J.T., 1980, 7,
Pas., 1979, II, 122, Rev. Not. B., 1979, 630). Daar werd verdedigd dat
vorderingen gericht tegen de ambtenaar van de burgerlijke stand ertoe
strekkende hem te horen bevelen het echtscheidingsvonnis over te schrijven,
als onontvankelijk zouden moeten worden afgewezen. De procedure moet
in clie-benadering immers woraen gevoerd tegen, tenmiil.ste in aanwez1gheid
van de juiste exequatur-verweerder, nl. de echtgenoot. Maar vorderingen
tegen de ambtenaar van de burgerlijke stand om een verbod te horen
uitspreken om het buitenlands echtscheidingsvonnis over te schrijven, waren volgens het Brusselse Hof wel ontvankelijk, omdat de ambtenaar van
de burgerlijke stand op eigen initiatief kan overgaan tot overschrijving en
men er daarom belang kan bij hebben dat te verhinderen.
In de beschouwde periode werd eveneens geregeld geprocedeerd tegen de
ambtenaar van de burgerlijke stand die de overschrijving van een vreemd
echtscheidingsvonnis weigerde (Rb. Brussel, 15 maart 1988, Rev. Trim. Dr.
Fam., 1990, 376). In het aangehaalde vonnis betrof het een weigering van
overschrijving van een echtscheidingsvonnis op basis van onderlinge toestemming; een geval dus waar de overschrijving van het vonnis door beide
echtgenoten samen dient te worden aangevraagd. In dergelijk geval ware
het inderdaad vreemd dat de ene echtgenoot de andere voor de exequaturrechter zou dagvaarden. Zij kunnen natuurlijk vrijwillig verschijnen. Wanneer dat niet mogelijk is, dient er in ieder geval een tegenpartij te worden
gevonden: de gemeenrechtelijke exequaturprocedure is immers essentieel
tegensprekelijk. Wij erkennen dat het in dat geval inderdaad mogelijk en
nuttig kan zijn om de ambtenaar van de burgerlijke stand in de behandeling
te betrekken.
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§ 5. Gevolgen van. de erkenning van een bnitenlands echtscheidingsvonnis

85. De erkenning van het buitenlands echtscheidingsvonnis heeft voor
gevolg dat de echtgenoten vanaf de datum van het vreemde vonnis van
oorsprong als niet meer gehuwd worden beschouwd (tenzij er nog een
bijkomende formaliteit vereist was om de echtscheiding definitief te rnaken).

Bijgevolg werd geoordeeld dat een Belgische beschikking van de voorzitter
zetelend in kort geding op grond waarvan onderhoudsgeld moest worden
betaald aan de echtgenoot, vanaf die echtscheidingsdatum ophield gelding
te hebben (Rb. Brussel, beslagrechter, 26 juni 1986, Rev. Trim. Dr. Fam.,
1986, 403).
§ 6. Gezag van gewijsde en bindende rechtskracht
86. Slechts zelden kan men zich in een Belgische echtscheidingsprocedure
beroepen op het gezag van gewijsde van de buitenlandse uitspraak. Dat is
slechts het geval wanneer de vordering in het buitenland uitging van dezelfde
echtgenoot en op dezelfde feiten was gebaseerd (zie Cas., 29 maart 1973,
Pas., 1973, 725). Voor het inroepen van de exceptie van gewijsde van de
buitenlandse uitspraak, is niet vereist dat deze reeds definitief was bij de
inleiding van de procedure in Belgie; de exceptie van gewijsde kan immers
in elke stand van het geding worden ingeroepen (art. 27 Ger.W.).

Wanneer het vreemde echtscheidingsvonnis reeds definitief is op het ogenblik van de inleiding van de procedure in Belgie, dan is deze procedure
zonder voorwerp bij gebrek aan een bestaand huwelijk. Men beroept zich
dan niet op het gezag van gewijsde van de vreemde uitspraak, maar op de
bindende rechtskracht ervan.
Van deze principes wordt niet altijd een heldere toepassing gemaakt. Zo
verklaarde de Brusselse rechtbank ten onrechte een echtscheidingsvordering, ingeleid door de vrouw op 25 november 1986, ,zonder voorwerp"
toen tijdens de procedure door de man een (erkenbaar) Algerijns echtscheidingsvonnis de dato 28 december 1987 werd voorgelegd (Rb. Brussel,
25 januari 1989, J.L.M.B., 1989, 487). De man had zich op het gezag van
gewijsde van de Algerijnse uitspraak beroepen.
Vermits de Algerijnse procedure door de man was ingeleid (en de Belgische
door de vrouw) had het tussengekomen Algerijnse vonnis geen gezag van
gewijsde t.a.v. de Belgische procedure. Vermits het huwelijk nog bestond
op het ogenblik dat de Belgische procedure werd aangevat, was die procedure ook niet zonder voorwerp. De Brusselse rechtbank had de procedure dus
gewoon moeten verderzetten.
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VII

DE AFSTAMMING
§ 1. Inleiding

87. DE NIEUWE WET - De Belgische wetgeving m.b.t. de afstamming is
grondig gewijzigd door de wet van 31 maart 1987 (B.S., 27 mei 1987).
Alhoewel deze wet enkel materieelrechtelijke bepalingen bevat, is haar
invloed op het I.P .R.-vlak niet te miskennen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit
de algemene tendens om inzake afstammingskwesties (behalve bij de vordering tot vaststelling van het vaderschap) de wet van het kind toe te passen.
Uit de jurisprudentie van de laatste jaren wordt het tevens duidelijk hoezeer
de liberale ideeen van de nieuwe afstammingswet hun stempel drukten op
de notie Internationale Openbare Orde.
§ 2. Mater semper certa est

88. HET RECHT OP MOEDERLIJKE AFSTAMMING- Het beginsel mater semper
certa est werd naar aanleiding van het Marckx-arrest, voor het eerst in het
Belgisch recht ingevoerd in 1987. Overeenkomstig dit principe is de moeder
van het kind de persoon die als dusdanig in de geboorteakte is vermeld.
Vroeger had de vermelding van de naam van de moeder in de geboorteakte
geen gevolgen voor een natuurlijke afstamming. De moeder moest haar
kind erkennen om de afstammingsband tot stand te brengen.
Onlangs rees de vraag of het recht op moederlijke afstamming niet wordt
geschonden doordat een moeder naar Frankrijk anoniem gaat bevallen. Dit
probleem werd door het Hof van Cassatie op 29 januari 1993 (onuitgegeven) behandeld n.a.v. de homologatie van een adoptie van een Frans kind
(een vondeling!) geboren in Frankrijk uit eenBelgische moeder. Volgens het
Hof werd het recht op afstamming niet geschonden en evenmin de Internationale Openbare Orde. Uit het feit dat de wetgever een procedure voorziet
van gerechtelijke vaststelling van het ouderschap, werd afgeleid dat het
bestaan van een geboorteakte zonder vermelding van de naam van de
moeder het recht op afstamming niet uitsluit.
§ 2. De vaststelling van bet vaderschap
89. VERMOEDEN VAN VADERSCHAP EN BETWISTING - ALGEMEEN - In de
meeste rechtsstelsels zijn regels uitgewerkt op grand waarvan de echtgenoot
van de moeder van een kind vermoed wordt de vader van het kind te zijn.
Aangezien dit vermoeden steeds in verband wordt gebracht met de afstamming binnen het huwelijk, blijft de vroegere verwijzingsregel inzake huwelijkse afstamming zijn betekenis behouden. Op grand van art. 3, 3° B.W.
is de gemeenschappelijke nationale wet van de ouders toepasselijk op de
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vaststelling van het vaderschap. Indien de ouders een verschillende nationaliteit hebben, wordt traditioneel aangeknoopt bij de wet van de man
(Lenaerts, K., Ajstamming, (I.P.R.), in Casman, H., e.a., Commentaar
Personenrecht, Antwerpen, Kluwer, 1989/90, nr. 7).
Het feit dat de nationaliteit van de ouders verschilt heeft o.i. weinig belang.
Het cruciaal punt is hier de nationaliteit van vader en kind te kennen.
90. TOEPASSELIJKE WET- GELIJKE NATIONALITEIT- Jndien de vader en het
kind dezelfde nationaliteit hebben, is hun lex patriae communis van toepassing op het vermoeden van vaderschap en op de betwisting ervan (Rb.
Brussel, 7 oktober 1986, T.B.B.R., 1988, 455; Rb. Brussel, 4 november
1986, T.B.B.R., 1988, 458; Rb. Brussel, 22 november 1988, T. Vreemd.,
1988, 18).
Niettegenstaande de vader en het kind van nationaliteit verschillen, is het
best mogelijk dat hun personeel statuut door dezelfde wet wordt beheerst.
Zo paste de rechtbank van Brussel op 9 oktober 1990 (T.B.B.R., 1991, 410)
de Belgische wet toe op een vordering tot ontkenning van het vaderschap
van een Belgisch kind door een U.N.O.-vluchteling.
De man in casu had de Chileense nationaliteit, maar genoot van het Belgisch personeel statuut ingevolge het Verdrag van Geneve van 28 juli 1951
betreffende het personeel statuut van de vluchtelingen. De rechtbank vermeldde echter niet duidelijk of ze de Belgische wet toepaste enkel omdat
het kind Belg was of omdat vader en kind hetzelfde personeel statuut
had den.
91.

TOEPASSELIJKE WET- VERSCHILLENDE NATIONALITEIT -WET VAN DE

Traditioneel wordt de nationale wet van de man toegepast indien
vader en kind van nationaliteit verschillen (Rb. Brussel, 13 januari 1987,
T.B.B.R., 1988, 146; Rb. Brussel, 20 oktober 1987, J.L.M.B., 1988, 692;
Rb. Brussel, 20 februari 1990, T.B.B.R., 1991, 86; Rb. Brussel, 30 april
1990, T. Vreemd., 1990, 25). Door toepassing te maken van deze verwijzingsregel trancheerde de rechtbank te Doornik (21 maart 1988, J.L.M.B.,
1988, 716) het nationaliteitsconflict tussen vader en kind. De Deense wet
van de vader werd toegepast op de vordering tot betwisting van het vaderschap van een Belgisch-Deens kind.

MAN -

92. VERSCHILLENDE NATIONALITEIT - WET VAN HET KIND - Een - alJeenstaand - vonnis van de rechtbank van Luik van 21 oktober 1988
(J.L.M.B., 1989, 132) verdient hier bijzondere vermelding. Op het onderzoek van het vaderschap van een Belg voor een afstamming binnen het
huwelijk werd de nationale wet van het betrokken Italiaans kind toegepast.
De rechter oordeelde dat overeenkomstig Italiaans recht het vermoeden van
vaderschap verviel omdat driehonderd dagen waren verstreken sedert de
gerechtelijke scheiding van de ouders.
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93. DE RENVOI - In deze materie wordt de renvoi algemeen aanvaard. In
geval van een verschillende nationaliteit van vader en kind kan dit leiden
tot de toepassing van eenzelfde wet. Op deze wijze kan de eenheid van
personeel statuut van ouder(s) en kind worden hersteld. Het vonnis van de
Brusselse rechtbank van 13 januari 1987 (T.B.B.R., 1988, 146) vormt
hiervan een duidelijke illustratie. Tengevolge van de terugwijzing door bet
Chinees I.P .R. naar de verblijfplaatswet, was Belgisch recht toepasselijk op
de betwisting van bet vaderschap van een Chinees. Het kind zijn personele
wet was Belgisch omdat de moeder Belg was.
Vergelijkbaar hiermee is een ander vonnis van de rechtbank van Brussel van
20 februari 1990 (T.B.B.R., 1991, 86): Ben Belgische moeder betwistte haar
(Luxemburgse) echtgenoot zijn vaderschap van haar (Belgisch) kind. De
Luxemburgse wet, van de man, verwees in haar I.P .R.-regels naar de wet
toepasselijk inzake de huwelijksgevolgen: d.i. de gemeenschappelijke nationale wet van de ouders, zoniet hun gemeenschappelijke verblijfplaatswet,
zoniet de lex fori. In casu werd bet Belgische recht toepasselijk als lex
fori.
Indien men in deze beide casussen de wet van bet kind toepaste kwam men
tot hetzelfde resultaat, evenwel zonder toepassing van de techniek van de
renvoi.
94. OMVANG VAN DE VERWIJZINGSCATEGORIE - De vordering tot betwisting
van bet vaderschap- wordt in al zijn-aspecten-beheerst door de_/ex_causae ,_
Deze wet bepaalt de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de bewijsmiddelen, de
personen die de vordering kunnen instellen, alsmede de termijnen (Rb.
Brussel, 4 november 1986, T.B.B.R., 1988, 458; Rb. Brussel, 6 oktober
1987, T.B.B.R., 1988, 481; Rb. Brussel, 20 oktober 1987, J.L.M.B., 1988,
692; Rb. Brussel, 30 april 1990, T. Vreemd., 1990, 25).
95. DE INTERNATIONALE OPENBARE ORDE-EXCEPTIE - De aangeduide wet is
toepasselijk in zoverre hij niet strijdig is met onze Internationale Openbare
Orde. W at hieronder concreet wordt verstaan, hangt af van bet oordeel van
de rechter.
Op 7 oktober 1986 besliste de rechtbank te. Brussel (T.B.B.R., 1988, 455)
om Belgisch recht toe te passen in plaats van bet Islamitisch recht van de
Hanafitische ritus. Overeenkomstig dit recht werd de ontkenning van bet
vaderschap van een wettig kind aan bet vrije oordeel van de echtgenoten
overgelaten. Volgens de rechtbank werden hierdoor drie beginselen miskend: de gelijkheid man-vrouw, bet belang van bet kind en de stabiliteit van
bet statuut van bet kind.
Op 4 november 1986 daarentegen besliste dezelfde rechtbank (T.B.B.R.,
1988, 458, met noot Vrancken-Araujo, P .) dat de Marokkaanse wet die geen
enkele termijn bevat voor bet instellen van de vordering niet strijdig is met
onze Internationale Openbare Orde.
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Niettegenstaande de Marokkaanse wet geen bepalingen inhoudt i.v.m. het
initiatiefrecht van de moeder van het kind, werd het verzoek van een
Marokkaanse moeder met woonplaats in Belgie toch ontvankelijk verklaard. De rechtbank te Brussel (22 november 1988, T. Vreemd., 1988, 18)
verleende haar dit recht bij gebrek aan een formeel tegengestelde bepaling
in de Marokkaanse wet en, in bijkomende orde, op grond van de Internationale Openbare Orde. Uit de overwegingen van de rechtbank kan echter niet
duidelijk worden afgeleid in welke mate ze zich liet leiden door het Belgisch
domicilie van de partijen (in dezelfde zin: Rb. Brussel, 30 april 1990,
T. Vreemd., 1990, 25, waarbij wel rekening werd gehouden met de Belgische nationaliteit van de eiseres).
§ 4. Erkenning en betwisting van de erkenning - De grondvoorwaarden
96. GELIJKE NATIONALITEIT - In geval van gelijke nationaliteit van de
erkenner en het kind wordt hun gemeenschappelijke nationale wet
toegepast. Dit vloeit voort uit art. 3, 3° B.W. (Rb. Bergen, 16 april
1986, J. T., 1987, 386; Rb. Antwerpen, 6 mei 1992, T. Vreemd., 1992,
275).
97. VERSCHILLENDE NATIONALITEIT- WET VAN HET KIND- Terwijl in de
oudere rechtspraak dikwijls aangeknoopt werd bij de lex patriae van de
erkenner, wordt nu geopteerd voor de nationale wet van het kind. Men
oordeelt dat het zwaartepunt bij het kind ligt en dat de erkenning in zijn
belang gebeurt.

De interpretatie van het , belang van het kind" is echter omstreden (Lenaerts, K., o.c., nr. 18). Zo bestond enige tijd geleden de tendens om dit
belang concreet te analyseren. De rechter koos dan uit alle in aanmerking
komende wetten die wet die de ruimste erkenningsmogelijkheden bood.
Deze ,favor negotii" leidde dan tot een facultatieve verwijzingsregel:
naargelang het beoogde resultaat werd aangeknoopt hetzij bij de wet van
de erkenner hetzij bij de wet van het kind. Een illustratie hiervan vormt het
vonnis van de Brugse rechtbank van 27 januari 1986 (R. W., 1986-87, 878,
met noot De Foer, L.). Een Italiaanse man wilde een Belgisch overspelig
kind erkennen. Volgens de rechtbank kon zowel Belgisch als Italiaans recht
van toepassing zijn. Vermits de Belgische wet op dat ogenblik de overspelige
erkenning (no g) niet toeliet, werd geopteerd voor de meer liberale Italiaanse
wet.
Dit alles gaf aanleiding tot onzekerheid, temeer daar er geen eenvormige
interpretatie bestond van het , ,belang van het kind''. Door de jurisprudentie
van de laatste jaren is de rechtszekerheid echter toegenomen. De nationale
wet van het kind wordt nu algemeen toegepast inzake de erkenning en de
betwisting ervan, ongeacht of deze wet de erkenning gunstig is gezind (Luik,
20 december 1988, J.L.M.B., 1989, 454; Bergen, 11 november 1989, Rev.
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Reg. Dr., 1989, 248; Rb. Charleroi, 20 februari 1986, Rev. Reg. Dr., 1986,
343; Rb. Brussel, 30 juni 1986; T.B.B.R., 1988, 148; Rb. Brussel, 13 januari 1987, T.B.B.R., 1988, 261; Rb. Brussel, 28 januari 1987, T.B.B.R., 1988,
340; Rb. Luik, 21 oktober 1988, J.L.M.B., 1989, 132). Hiermee worden de
principes van het Cassatie-arrest van 24 maart 1960 algemeen gevolgd (De
Cassatierechters verwierpen de facultatieve verwijzingsregel ten voordele
van de toepassing van de wet van het kind).
98. KIND MET DUBBELE NATIONALITEIT - lndien het kind een dubbele
nationaliteit heeft, waaronder de Belgische, houdt de rechter hier enkel
rekening met de Belgische nationaliteit om te oordelen of de erkenning
geldig gebeurde. Dit is een toepassing van het Haagse Verdrag van 12 april
1930 (Rb. Aarlen, 21 februari 1992, J.T., 1992,661- zie ook het Hoofdstuk ,Nationaliteit", nr. 14).
99. DE OVERSPELIGE AFSTAMMING EN DE INTERNA TIONALE OPENBARE ORDE -

In het kader van de Internationale Openbare Orde kwam de overspelige
afstamming reeds dikwijls ter sprake.
We kunnen hiermee illustreren hoe de Internationale Openbare Orde een
hele evolutie doormaakte. Ten tijde van de oude afstammingswet werd in
Belgie de erkenning van een overspelig kind niet toegelaten, zelfs al gebeurde die erkenning onder een vreemde wet (Bergen, 11 januari 1989, Rev. Reg.
Dr;;1989,-248; Rb. eharleroi, 20 februari 1986;Rev;Reg. Dr;-,-1986, 343;
Rb. Brussel, 30 juni 1986, T.B.B.R., 1988, 148). Sedert de nieuwe afstammingswet is deze situatie geheel gewijzigd. De overspelige afstamming wordt
hier volkomen gelijkgesteld met de wettige. Representatiefvoor deze stelling
is het Cassatie-arrest van 27 februari 1986 (J. T., 1987, 52 met noot Watte,
N. en Rev. Not. B., 1986, 474) i.v.m. een (gedwongen) erkenning van een
Italiaans overspelig kind. Het kind was in Belgie geboren uit een Italiaanse
moeder (en was door haar erkend) en uit een Belgische vader die gehuwd
was. Op grond van de Italiaanse wet werd de vader door het Hofvan Beroep
te Brussel veroordeeld tot het betalen van onderhoudsgeld. Voor het Hof
van Cassatie werd dit aangevochten met het argument dat de vaststelling
van een overspelige afstamming strijdig is met de Belgische Internationale Openbare Orde. Het Hof oordeelde echter dat, gelet op de huidige
evolutie, de bepalingen van de Italiaanse wet die de overspelige erkenning
wei toelaat, niet meer onverzoenbaar zijn met onze Internationale Openbare
Orde.
Dezelfde mening vonden we reeds terug in de redenering van de Brugse
rechtbank op 27 januari 1986 (zie hoger). In identieke zin oordeelde de
rechtbank van Brussel op 28 januari 1987 (T.B.B.R., 1988, 340) en op
28 juni 1989 (Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 263) en de rechtbank van Aarlen
op 21 februari 1992, J.T., 1992, 661).
Uit de rechtspraak blijkt zelfs dat wij nu de vreemde wet die de overspelige
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afstamming niet toelaat als storend gaan ervaren. Bij toepassing van de
Internationale Openbare Orde-exceptie wordt dan de lex fori toegepast (Rb.
Antwerpen, 6 mei 1992, T. Vreemd., 1992, 275).
100. OMVANG VAN DE VERWIJZINGSCATEGORIE- De aangeduide wet beoordeelt alle grondvoorwaarden, zoals de termijnen, de toelaatbaarheidsvereisten en de herroeping van de erkenning.
Een kwalificatiepro bleem rijst echter m. b. t. de er kenning van een overspelig
kind. Zijn de vereisten van homologatie gesteld in art. 319 bis B. W. en de
machtiging van art. 320 B.W. procedurevoorwaarden of zijn het grondvoorwaarden opgelegd door de Belgische wet? In het laatste geval kunnen
we twee afwijkende regels van vreemd recht in Belgie toepassen. Uit de ratio
legis van deze beschermingsmaatregelen - het onderzoek naar de biologische werkelijkheid - menen wij te mogen afleiden dat het grondvborwaarden zijn van de Belgische wet. Dezelfde stelling werd ingenomen door de
rechtbank van Brussel op 28 juni 1989 (Rev. Trim. Dr. Pam., 1990, 263).
Zo moest de erkenningsakte van een Spaans overspelig kind niet worden
opgesteld onder de opschortende voorwaarde van latere homologatie door
de rechtbank.
M.b.t. de erkenning van Italiaanse kinderen rees eenzelfde vraag. Aangezien de Italiaanse wet de erkenning van een overspelig kind a matre niet
afhankelijk stelt van een machtiging, volstaat de loutere verklaring van de
vader om het kind te erkennen. Art. 320 B.W. is dus niet van toepassing
(Rb. Bergen, 16 april 1986, J. T., 1987, 386; Rb. 'Luik, 21 oktober 1988,
J.L.M.B., 1989, 132).

§ 5. Erkenning en betwisting van de erkenning - De vormvoorwaarden
101. LOcus REGIT ACTUM - Inzake de vorm van de erkenning (en van
voorafgaandelijke toestemmingen) geldt een facultatieve verwijzingsregel. De erkenning moet qua vorm voldoen hetzij aan de lokale wet hetzij aan de vormvereisten opgelegd door de lex causae (Rb. Antwerpen,
6 mei 1992, T. Vreemd., 1992, 275). De erkenning van een Belgisch kind
kan dus evenzeer geldig gebeuren door een akte opgesteld door een buitenlandse bevoegde ambtenaar (Rb. Brussel, 30 juni 1986, T.B.B.R., 1988,
148).
102. AKTEN VAN CONSULAIRE AGENTEN - Buitenlanders kunnen steeds
beroep doen op consulaire en diplomatieke agenten met bevoegdheid op het
vlak van de burgerlijke stand. Een voorbeeld vinden we in het reeds
vermelde vonnis van 27 januari 1986 waar de rechtbank van Brugge diende
te oordelen over de verklaring van erkenning door een Italiaan, afgelegd
voor de consul-generaal van Italie te Antwerpen.
Ook Belgen in het buitenland kunnen een beroep doen op Belgische diplomatieke en consulaire agenten die daartoe de nodige bevoegdheid bezitten
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in notariele zaken en op het vlak van de burgerlijke stand in uitvoering van
de Opdrachtwetten van 10 juli 1931 en 12 juli 1931.

§ 6. De erkenning van buitenlandse vonnissen over erkenningen

103. DE VEREISTEN vooR ERKENNING - Welke criteria moeten worden
aangewend om te bepalen in hoeverre wij gevolgen hechten aan een in het
buitenland langs gerechtelijke weg vastgestelde afstammingsband? Volstaat
het vijf punten-onderzoek van art. 570 Ger.Wb. of moet onze verwijzingsregel worden tussengeschakeld (d.i. de zgn. ,contrOle de Ia loi convenable")? Volgens deze tweede benadering die wij in de wet terugvinden voor
buitenlandse adopties (art. 344 bis B.W.) wordt de rechtshandeling pas
erkend indien ze tot stand kwam conform onze verwijzingsregel of, anders
gezegd, indien het in den vreemde bereikte resultaat ook in Belgie had
kunnen gerealiseerd worden. De ,controle de Ia loi convenable" werd
gevolgd door het Hof te Luik op 20 december 1988 (J.L.M.B., 1989, 454)
en door de rechtbank van Brugge op 27 januari 1986 (zie hager). De mate
waarin het geval met Belgische rechtssfeer is verbonden, blijkt echter niet
onbelangrijk te zijn.

§ 7. De gerechtelijke vaststelling van bet ouderschap

104. VASTSTELLING VAN VADERSCHAP- DE VERWIJZINGSREGEL- Gelet op
het in vele rechtsstelsels geldende beginsel mater semper certa est, zal de
gerechtelijke vaststelling van het moederschap minder vaak voorkomen. De
gerechtelijke vaststelling van het vaderschap (de vroegere zgn. gedwongen
erkenning) treffen we meer aan.
105. DE VERWIJZINGSREGEL - Omtrent de toe te passen verwijzingsregel
bestaat reeds lang unanimiteit. Bij gelijke nationaliteit wordt de gemeenschappelijke nationale wet toegepast. Indien het kind en de ouder van
nationaliteit verschillen, wordt de nationale wet van het kind toegepast.
Deze beginselen worden in navolging van het Cassatie-arrest van 20 maart
1941 algemeen aanvaard in de rechtspraak (Cass., 27 februari 1986, J.T.,
1987, 386; Bergen, 25 juni 1991, J. T., 1991, 744; Rb. Charleroi, 12 januari
1990, J. T., 1990, 662).
106. DE INTERNATIONALE OPENBARE ORDE-EXCEPTIE- De wet van het kind
wordt, zoals steeds, toegepast onder voorbehoud van onze exceptie van
strijdigheid met de Internationale Openbare Orde. Dat de concrete evaluatie
afhankelijk is van het soeverein oordeel van de rechtbank blijkt uit de
volgende casus. Door de rechtbank te Charleroi (12 januari 1990, J. T.,
1990, 662) werd de Franse wet strijdig geacht omdat (volgens de Franse wet)
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de vordering op straffe van verval binnen de twee jaar na de geboorte moet
worden ingesteld. Het Hof van Beroep te Bergen (25 juni 1991, J. T., 1991,
744) daarentegen meende dat de Franse wet niet strijdig is met onze
Internationale Openbare Orde omdat de termijn in kwestie een vervaltermijn is en omdat de voorgeschreven normen strenger zijn dan de Belgische.
§ 8. Rechterlijke bevoegdheid
107. BEVOEGDHEID BELGISCHE RECHTER IN INTERNATIONAAL VERBAND

Aangezien deze materie buiten het toepassingsgebied van het Europees
bevoegdheids- en executieverdrag valt, is het gemeen bevoegdheidsrecht
toepasselijk. Inzake de vorderingen m.b.t. de afstamming moet worden
gewezen op art. 331, § 1-2 B. W. waardoor de Rechtbank van Eerste Aanleg
van de woonplaats van het kind bevoegd is. De nationaliteit is dus niet
relevant. Het begrip ,woonplaats" wordt gei:nterpreteerd in de zin van
art. 36 Ger.Wb. (Rb. Doornik, 21 maart 1988, J.L.M.B., 1988, 716; Rb.
Brussel, 8 april 1988, T.B.B.R., 1989, 263; Rb. Brussel, 21 januari 1992,
T.B.B.R., 1992, 259).
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VIII

DE ADOPTIEVE AFSTAMMING
§ 1. Inleiding
108. DE NIEUWE WET - Het meest opmerkelijke feit tijdens de besproken
periode is de wet van 27 april 1987 (B.S., 27 mei 1987, 8270), in werking
sedert 6 juni 1987. De wet wijzigde niet aileen de materieelrechtelijke
bepalingen en terminologie, maar ook de verwijzingsregels ihzake de adoptie.
Een van de doelstellingen van de wetswijziging was de versoepeling van de
internationale adopties. Onder de oude regeling moest elk der partijen
voldoen aan zijn nationale wet om te kunnen adopteren of geadopteerd
worden, d.i. de zogenaamde distributieve verwijzingsregel. Dit Ieverde
vooral problemen op met rechtsstelsels die de adoptie niet kennen of zich
zeer terughoudend opstellen. Door de nieuwe wet wordt deze situatie
grotendeels vermeden. Veel adopties van kinderen beneden de 15 jaar
worden nu door de Belgische wet geregeld. Voor degenen die ouder zijn dan
15 jaar is de verwijzingsregel dezelfde gebleven. In deze optiek is de vroegere rechtspraak zeker nog relevant.
In het huidig overzicht zullen wij ons beperken tot de rechtspraak van de
periode 1985-1992. Deze betreft bijna uitsluitend de totstandkoming van de
adoptie. Andere problemen zoals b.v. de herroeping en de gevolgen van de
adoptie kwamen zelden ter sprake. Voor deze aspecten, alsmede voor een
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artikelsgewijze bespreking van de wet verwijzen we naar het groot aantal
publikaties in deze materie (Zie m.n.: Casman, H., ,lnternationaal privaatrecht inzake adoptie en voile adoptie", in Ajstamming en adoptie, Baeteman, G., Ed., Brussel, Story-Scientia, 1987, 325- 342; Erauw, J., ,De
nieuw geplande regeling van de internationale adopties - een analyse",
R. W., 1986-87, 2065-2086; Erauw, J., ,De internationale adoptie", in
Adoptie- Verlatenverklaring van minderjarigen, Senaeve, P. (ed.), LeuvenAmersfoort, ACCO, 1990, 255- 275; Lenaerts, K., ,De adoptieve afstamming in het internationaal privaatrecht", T.B.B.R., 1989, 449-467).
§ 2. De grondvoorwaarden van de adoptie

109. DE VERWIJZINGSREGEL - De verwijzingsregel van de adoptie wordt
gegeven in art. 344 § 1-3 B.W. De wet vermeldt de termen ,toelaatbaarheid" en ,inhoudelijke voorwaarden" van de adoptieve afstamming als
aanknopingscategorie van de verwijzingsregel.

110. DE TOELAATBAARHEID VAN DE ADOPTIEVE AFSTAMMING- Onder toelaatbaarheid verstaat men de ,abstracte" mogelijkheid om een fictieve
afstammingsband tot stand te brengen. De toepasselijke wet moet dus de
rechtsfiguur van de adoptieve afstamming kennen. In het vorig overzicht
was deze problematiek al aan de orde m.b.t. de Islamitische stelsels, die de
adoptie niet kennen. Daar werd reeds gewezen op de voorzichtiger geworden houding van de rechtbanken. De exceptie van de lnternationale Openbare Orde wordt niet meer zo dikwijls ingeroepen. Er wordt namelijk
rekening gehouden met de mate waarin de partijen betrokken zijn met de
Belgische rechtssfeer. Deze tendens naar een selectievere aanpak kunnen we
bevestigen aan de hand van drie oudere uitspraken, die echter nog representatief zijn voor deze problematiek.

Het goed gemotiveerde vonnis van de rechtbank te Brussel van 15 april1985
(T. Vred., 1986, 18, met noot Erauw, J.) dient hier te worden vermeld. De
homologatie van de adoptie van een Belgisch kind door een Marokkaan
werd niet toegestaan. De rechtbank respecteerde de Marokkaanse wet
omdat de adoptant bewust koos voor de Marokkaanse nationaliteit en de
banden met zijn vaderland wilde behouden.
De Vrederechter te Marchienne-au-Pont weerde echter op 1 september 1986
(T. Vred., 1987, 173) de toepassing van de Islamitische wetgevingen als
strijdig met onze lnternationale Openbare Orde. Een Algerijnse man en zijn
Marokkaanse echtgenote wilden twee in Belgie geboren minderjarige kinderen wettigen door adoptie. Niettegenstaande de adoptie noch in Marokko
noch in Algerije zijn gekend, achtte de Vrederechter de adoptie toch
toelaatbaar. Om deze wetten buiten toepassing te kunnen Iaten, steunde hij
zich op de Internationale Openbare Orde-exceptie, temeer daar de zaak zo
nauw met de Belgische rechtssfeer was verbonden.
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In het geval waarmee de Vrederechter te Schaarbeek op 27 maart 1985
(T. Vred., 1986, 44) werd geconfronteerd, vormde de Marokkaanse wetgeving geen hinderpaal voor de adoptie door een Belgische moeder van haar
kind dat was erkend door zijn Marokkaanse vader. De adoptie werd
geakteerd zonder de toestemming van de Marokkaanse vader. De rechter
achtte deze toestemming onnodig omdat de buitenechtelijke afstamming in
Marokko niet juridisch werd erkend. De rechter zou waarschijnlijk wel
anders hebben geoordeeld indien de moeder en/ of het kind de Marokkaanse
nationaliteit hadden. Deze casus vormt tevens een mooi voorbeeld van
substitutie van rechtsnormen. De notie van ,wettige vader" werd ingevuld
met een concept van Marokkaans recht.
111. DE TOELAATBAARHEID VAN DE VOLLE ADOPTIE IN HET BIJZONDER- Een
ander probleem is de toelaatbaarheid van de vo/le adoptie indien de toepasselijke wet slechts een vorm van adoptie kent. Dit probleem was aan de orde
in een arrest van het Hof van Beroep te Gent op 9 januari 1989 (T.G.R.,
1989, 51). Het betrof een valle adoptie van een Rwandees kind van minder
dan 15 jaar door Belgen. De toelaatbaarheid en de inhoudelijke voorwaarden werden beoordeeld door de Belgische wet. Tot dusver rezen er geen
problemen. De vraag naar de functionele gelijkstelling van de enige adoptievorm in Rwanda met de Belgische valle adoptie deed zich wel voor bij de
interpretatie van de toestemming van de moeder van bet kind op grond van
art. 344 § 3 B.W. Het Hof oordeelde dat het artificieel zou zijn de enige
Rwandese vorm van adoptie gelijk te stellen met de ene of andere in Belgie
voorziene adoptie. De buitenlands gegeven toestemming werd ook dienstig
geacht voor de Belgische valle adoptie. Van zodra de buitenlandse wet een
vorm van adoptie kent, is de valle adoptie principieel toelaatbaar. Het Hof
deed hier dus geen onderzoek naar de functie die de adoptie in Rwanda
vervult. Het Hof is echter wel voorzichtig. Er werd bij de homologatie
duidelijk rekening gehouden met het feit dat er geen aanwijzingen waren
dat de moeder nog kon worden teruggevonden en zou kunnen worden
verhoord tijdens het vooronderzoek van het parket.
112. INHOUDELIJKE VOORWAARDEN- Hieronder verstaat men alle niet-formele voorwaarden waaraan de rechtshandeling moet voldoen. Dit zijn
ondermeer de leeftijdsvoorwaarden, toestemmingen, de vereiste dat het om
een verlaten kind gaat.
Deze voorschriften kunnen verschillen naargelang het gaat om een gewone
of valle adoptie.
Aan de Belgische vereiste dat de adoptie het kind tot voordeel moet strekken
dient welaltijd voldaan tezijn(Gent, 9 januari 1989, T.G.R., 1989, 51; Rb.
Brussel, 6 september 1989, J. T., 1990, 260).
Tevens moet de adoptie in Belgie steeds steunen op wettige redenen. Zo werd
de homologatie van de adoptie van een Tunesier geweigerd op grand van
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het vermoeden dat deze adoptie diende om de minderjarige, die wegens
onenigheid met zijn ouders uit Tunesie was weggegaan, toe te laten verder
in Belgie te kunnen blijven (Jeugdrb. Gent, 11 mei 1992, onuitgegeven).
De aanknoping van de grondvoorwaarden verschilt naargelang de geadopteerde ouder of jonger is dan 15 jaar. De leeftijdsvereiste wordt beoordeeld
op het moment van het verlijden van de adoptieakte (Gent, 11 mei 1992,
T.G.R., 1992, 3) ..
113. GEADOPTEERDE ODDER DAN 15 JAAR- lndien de geadopteerde ouder is
dan 15 jaar wordt de (valle) adoptie in Belgie toegelaten mits elk van de
partijen voldoet aan zijn personeel statuut. D.i. dus de distributieve verwijzingsregel die tot voor kart gold voor alle adopties, ongeacht de leeftijd van
de geadopteerde. In deze optiek kan de rechtspraak van v66r de nieuwe
adoptiewetgeving nag worden geconsulteerd (Brussel, 7 januari 1986,
T. Vred., 1986, 173; Rb. Brussel, 21 februari 1986, T.B.B.R., 1988, 149;
Rb. Brussel, 14 januari 1988, J.T., 1989, 751; Gent, 11 mei 1992, T.G.R.,
1992, 3).
114. GEADOPTEERDE JONGER DAN 15 JAAR- lndien de geadopteerde minder
dan 15 jaar is, beheerst liet personeel statuut van de adoptant de toelaatbaarheidsvoorwaarden en inhoudelijke voorwaarden inzake de (valle)
;:td_Q.Rtie (a,rt. 341_ §_b~_!3JV_.)(Q~J!1,__2_jan~ari 1989, T. G.R., 1989, 51).
Gebeurt diezelfde adoptie door twee adoptanten met dezelfde nationaliteit
dan is hun gemeenschappelijke nationale wet van toepassing. Hier doen zich
de meeste toepassingen voor. De recente rechtspraak betreft vooral homologaties van valle adopties van vreemde kinderen door Belgische echtparen
(Jeugdrb. Gent, 28 oktober 1987, onuitgeg.; Jeugdrb. Gent, 13 januari
1988, onuitgeg.; Jeugdrb. Hasselt, 6 juni 1988, onuitgeg.; Jeugdrb. Brussel,
17 mei 1988, J.T., 1988, 691; Jeugdrb. Hasselt, 12 september 1988, onuitgeg.; Jeugdrb. Gent, 5 oktober 1988, onuitgeg.; Jeugdrb. Turnhout, 19 oktober 1988, onuitgeg.; Jeugdrb. Leuven, 9 november 1988, onuitgeg.;
Jeugdrb. Dendermonde, 1 december 1988, onuitgeg.; Jeugdrb. Dendermonde, 15 december 1988, onuitgeg.; Jeugdrb. Tongeren, 4 januari 1989,
onuitgeg.).
Indien er twee adoptanten zijn met een verschillende nationaliteit en hun
beider personeel statuut erkent de adoptie, dan beheerst de Belgische wet
de toelaatbaarheid en inhoudelijke voorwaarden (art. 344 § 1, b). Deze regel
werd toegepast door de Jeugdrechtbank te Brussel op 17 november 1987
(onuitgegeven) waar een J oegoslavische vrouw en haar echtgenoot een
J oegoslavisch kind ten valle adopteerden. Het personeel statuut van de
man, een Joegoslaaf met een U.N.O.-vluchtelingenstatuut werd geregeld
door de Belgische (domicilie)wet.
De gewone (niet de valle) adoptie van een kind jonger dan 15 jaar, door
een adoptant of adoptanten van verschilleiide nationaliteit waarvan een
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hunner of allebei hun nationale wetten de adoptieve afstamming niet
toelaat, kan niet worden toegestaan, tenzij voldaan is aan de verblijfsvoorwaarden van art. 344 § 1 c).
115. TOESTEMMINGEN. DE BIJZONDEREREGEL VAN ART. 344 §3 B.W. -Art. 344
§ 3 B.W. voert een uitzondering in op het adoptiestatuut. Indien het
personeel statuut van de geadopteerde nadere regels stelt i. v .m. de toestemming tot de (valle) adoptie en de personen aanduidt die bevoegd zijn om
toe te stemmen, worden de toestemming en de vertegenwoordigingsbevoegdheid door deze wet beheerst. De toestemming en de bevoegdmakende
pleegvormen daarrond komen dus steeds uit de nationale wet van de
geadopteerde.
De meeste beslissingen van de gepubliceerde rechtspraak handelen over deze
bepaling. Voor de geadopteerden van meer dan 15 jaar vloeit deze regeling
eigenlijk reeds voort uit de distributieve verwijzingsregel (art. 344 § 2
B.W.). Tach vermeldt de Jeugdrechtbank te Brussel uitdrukkelijk art. 344
§ 3 B.W. ter gelegenheid van de homologatie van de valle adoptie van een
Russisch kind van meer dan 15 jaar door een Belg. In casu moest de
Russische vader geen toestemming geven. De Russische wet voorziet immers
dat de toestemming van de ouders niet meer vereist is indien ze sedert meer
dan een jaar niet met het kind hebben samengeleefd en zich niets hebben
aangetrokken van zijn opvoeding (Jeugdrb. Brussel, 14 januari 1988, J. T.,
1989, 751; zie oak Gent, 11 mei 1992, T.G.R., 1992, 3- zie verder). Voor
de geadopteerden van minder dan 15 jaar oud wordt door artikel 344 § 3
B.W. de distributiviteit in beperkte mate opnieuw ingevoerd.
Dat er dikwijls problemen rijzen i.v.m. de toestemmingen voor de zogenaamde verre adopties blijkt uit een casus voorgelegd aan de Jeugdrechtbank te Gent (5 oktober 1992, onuitgeg.). De rechtbank weigerde de adoptie
van een Spaans kind te homologeren bij gebreke aan toestemming door de
vader, die wel opgeroepen was. Dat de vader in Spanje was gehuisvest was
voor de rechter geen reden om de adoptie toe te staan zonder hem te hebben
gehoord. Inderdaad vinden wij oak, dat de adoptanten een beroep hadden
kunnen doen op een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger om de
vader zijn toestemming te laten acteren.
In een andere zaak (Jeugdrb. Gent, 16 december 1991, onuitgeg.) hadden
de Roemeense ouders in casu bij notariele akte in Roemenie wel toestemming gegeven voor de valle adoptie van hun minderjarig kind, maar aan
niemand opdracht gegeven om hen te vertegenwoordigen. De rechtbank
aanvaardde bijgevolg niet dat de adoptant in hun plaats optrad.
Uit de bewoordingen van art. 344 § 3 B.W. blijkt niet of de vereisten alleen
slaan op de (bijkomende) toestemmingen van ouders of van familieraad;
of oak op de contractuele toestemming van de geadopteerde. In de onderzochte rechtspraak werd dit onderscheid niet gemaakt. Zo kon inzake de
adoptie van een Chileens verlaten kind van minder dan 15 jaar door een
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Belgisch echtpaar, de toestemming van het kind gel dig worden gegeven door
de adoptanten zelf.
Men steunde zich hiervoor op de Chileense wet die de bevoegdheid geeft
aan de voogd of curator om het kind te vertegenwoordigen en toe te
stemmen in zijn plaats. De adoptanten hadden reeds de definitieve voogdij
over het kind bekomen (Jeugdrb. Brussel, 6 september 1989, J.T., 1990,
260, in dezelfde zin: Jeugdrb. Brussel, 9 januari 1989, onuitgegeven).
§ 3. De vormvoorwaarden
116. DE BELGISCHE VORM IN BELGIE - De adoptie moet in Belgie steeds
worden voltrokken in de Belgische vorm, ongeacht de nationaliteit van
partijen (Jeugdrb. Brussel, 18 juni 1984, T. Vred., 1986, 78). Het beginsel
,locus regit actum" heeft hier geen facultatieve werking.
Er bestaat geen enkel bezwaar tegen de homologatie van een buitenlands
opgestelde akte op voorwaarde dat ze authentiek is en doet blijken van de
wederzijdse wil van partijen.
117. BIJZONDERE VORMVEREISTEN UIT DE LEX PATRIAE - Met bijzondere
vormvoorschriften behorend tot het personeel statuut van de partijen moet
geen rekening worden gehouden. Zo is de verklaring van adopteerbaarheid,
die naar Italiaans recht een voorafgaande vormvereiste is voor de bijzondere
· adoptie,-hier niet vereist-.De-Belgisehe reehter moet-enkel-nagaan of-de
grondvereisten vervuld zijn (Jeugdrb. Luik, 25 april1983, Rev. Trim. Dr.
Pam., 1985, 108).
118. KWALIFICATIE VAN DE PLEEGVORMEN- Anderzijds kan de rechter hier
geen stringentere uitwendige pleegvormen opleggen dan deze gehanteerd
door de lex patriae. Dit probleem betreft de vraag naar het onderscheid
tussen de bevoegdmakende pleegvormen die personeel van aard zijn en de
uitwendige pleegvormen die procedureel van aard zijn. Het kwam ter sprake
voorhetHofvanBeroepteGentop 11 mei 1992(T.G.R., 1992, 3). De casus
betrof de valle adoptie van twee Nederlandse minderjarigen. In Nederland
is geen toestemming van de ouders vereist, maar er wordt hen een mogelijkheid van verzet geboden. Dit verzet is naar Belgisch recht niet aan bepaalde
vormvereisten gebonden. Uit het feit dat de vader geen bezwaren had geuit,
werd door het Hof (in tegenstelling tot de Rechtbank in Eerste Aanleg),
terecht besloten dat zijn wilsuiting geen gebreken vertoonde en dat zijn
toestemming ondubbelzinnig was.

§ 4. Bevoegdheid van de homologatierechter
119. BEVOEGDE RECHTER- Overeenkomstig art. 350 § 1, 2° B.W. wordt de
adoptieakte gehomologeerd door de Rechtbank van Eerste Aanleg van de
verblijfplaats van de adoptant(en), zoniet van de geadopteerde in Belgie.
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Heeft geen van heiden verblijfplaats in Belgie, dan is de Rechtbank te
Brussel bevoegd. De Belgische rechter is dus niet bevoegd indien geen der
partijen in Belgie verblijft noch de Belgische nationaliteit heeft.
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IX

DE GEVOLGEN VAN DE AFSTAMMING EN
DE MINDERJARIGEN
§ 1. De ouderlijke macht
120. TOEPASSELIJKE WET - De regeling van de ouderlijke macht wordt
onderworpen aan de wet die de afstamming regelt (Rb. Brussel, 12 oktober
1990, T.B.B.R., 1991, 87; Vred. St.-Joost-ten-Noode, 21 november 1989,
Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 260).
§ 2. Hoede- en bezoekrecht
121. TOEPASSELIJKE WET- HOEDERECHT- Dezelfde wet regelt het hoederecht over de kinderen, alsook het bezoekrecht.
Het bestuur over de persoon en de goederen van de kinderen blijft in geval
van echtscheiding van de ouders aan dezelfde wet onderworpen, ongeacht
de wet die de echtscheiding beheerst. Er wordt wel steeds rekening gehouden
met het belangvan het kind (Vred. St.-Joost-ten-Noode, 21 november 1989,
Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 260).
Dezelfde regel geldt echter onder voorbehoud, niet alleen van de Internationale Openbare Orde, maar oak van de vervangende rol van de lex fori in
dringende gevallen. De rechter mag zich dan baseren op de lex fori indien
de vreemde wet niet kan worden toegepast en voor zover de lex fori de
normaal toepasselijke wet voorlopig vervangt. Dit principe werd bevestigd
door het Hof van Cassatie op 12 december 1985 (R. W., 1986-87, 99, noot
Erauw, J.). Aan de rechter was nl. gevraagd dringende en voorlopige
maatregelen te nemen t.a.v. de hoede van twee Iraanse kinderen. Daar de
rechter niet over de nodige gegevens beschikte om Iraans recht toe te passen,
baseerde hij zich terecht op art. 223 van het Belgisch B.W.
122. BEVOEGDHEID- DE VREDERECHTER EN ART. 223 B.W.- Op 21 november
1989 (Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 260) deed de vrederechter van St.
Joost-ten-Noode uitspraak over een verzoek tot repatriering naar Belgie van
vijf Marokkaanse kinderen. Het Marokkaans echtpaar dat zich sinds 1979
in Belgie had gevestigd, keerde in 1988 terug naar Marokko, echter niet met
de bedoeling zich daar blijvend te vestigen. De man liet er zijn gezin achter
en keerde zelf naar Belgie terug. De vrouw, die reeds eerder de hoede over
de kinderen had verkregen, verzocht de vrederechter om dringende en
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voorlopige maatregelen. De vrederechter achtte zich territoriaal bevoegd
aangezien de laatste echtelijke verblijfplaats in Belgie was gevestigd. Rekening houdend met de hoogdringendheid en het belang van de kinderen beval
hij, op grand van art. 223 B.W., de repatriering van de kinderen naar
Belgie.
123. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT GEDING- De rechter in kart
geding is niet bevoegd om op grand van art. 1280 Ger.Wb. voorlopige
maatregelen te treffen in het kader van een eis tot echtscheiding, indien een
dergelijke eis voor een andere (in casu een buitenlandse rechtbank) is
ingediend. In dat geval kan hij zijn bevoegdheid enkel steunen op art. 584
Ger.Wb. In deze zin besliste het Hof van Beroep te Brussel op 23 juni 1988
(Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 76) naar aanleidng van de eis ingediend door
een Turkse vader om de hoede over zijn kind te verkrijgen. Het echtpaar,
van Turkse nationaliteit, had een echtscheidingseis ingesteld voor de Rb.
te Istanbul (zie ook Brussel, 26 april1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 368).
124. BEVOEGDHEID- ART. 44 JEUGDBESCHERMINGSWET IN INTERNATIONAAL
VERBAND - De bevoegdheid van de Belgische rechter inzake het hoederecht

der buitenlandse minderjarigen was nogmaals aan de orde in een arrest van
de Jeugdkamer van het Hof van Beroep te Brussel op 6 maart 1986 (J. T.,
1286,A39)._V_olgend_e JeitenJagen aan de grondslag yan_de uitspraak. Een
Franse vader had voor de rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel een eis
ingediend om de hoede over zijn (Franse) kinderen te krijgen. De kinderen
waren reeds vroeger door de Rechtbank van Cambrai (Frankrijk) toegewezen aan hun moeder. Deze beslissing werd in Belgie er kend overeenkomstig
het Frans-Belgisch Verdrag van 8 juli 1899. Terecht had de Rechter van
Nijvel zich onbevoegd verklaard. De moeder, een fran~;aise met domicilie
in Frankrijk, had op grand van art. 636 Ger.Wb. de onbevoegdheid van
de Belgische rechter opgeworpen. Het Hof sloot zich hierbij aan en redeneerde als volgt. Overeenkomstig art. 636 Ger.Wb. kon de verweerster de
bevoegdheid afwijzen in zoverre in Frankrijk hetzelfde recht bestaat voor
Belgen. De voorwaarde van wederkerigheid is hier wel degelijk vervuld
aangezien overeenkomstig art. 1 van het Frans-Belgisch Verdrag van 1899
dezelfde bevoegdheidsregelen gelden voor Belgen in Frankrijk als voor
Fransen in Belgie. Hieruit werd afgeleid dat op grand van art. 44 van de
Jeugdbeschermingswet, de Franse rechtbank van de woonplaats van de
moeder die het gezag over haar kinderen uitoefent, bevoegd is. Het feit dat
de vader na de uitoefening van het bezoekrecht in zijn Belgische woonplaats, verzuimde de kinderen naar hun moeder terug te brengen, deed hier
niets terzake.
Bij het lezen van deze uitspraak rijst ongetwijfeld de vraag naar de werking
van art. 44 van de Jeugdbeschermingswet in internationaal verband.
Art. 44 is en blijft een regel van intern recht. Deze bepaling werkt maar in
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internationaal verband in zoverre ze wordt in werking gesteld door een
verdragstekst, in casu het Frans-Belgisch Verdrag. In deze optiek kon de
Belgische rechter zich dus niet onbevoegd verklaren enkel op grond van het
feit dat de moeder gedomicilieerd was in het buitenland.
125. DE ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING VAN BUITENLANDSE HOEDEMAAT-

Buitenlandse beslissingen m.b.t.
de hoede van kinderen worden in Belgie de plano, zonder enige vorm van
proces, erkend. Aan deze beslissingen wordt echter geen eigenlijke kracht
van gewijsde toegekend. De maatregelen blijven, in het belang van het kind,
wijzigbaar als de omstandigheden veranderd zijn. De bevoegde Belgische
rechter kan zonodig nieuwe maatregelen uitvaardigen.
Voor gedwongen tenuitvoerlegging van deze vreemde hoedemaatregelen in
Belgie is wei een exequaturprocedure vereist, zoals voorzien in art. 570
Ger.Wb. of in bilaterale verdragen.
Ret arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 26 april1990 (Rev. Trim.
Dr. Fam., 1990, 368) illustreert deze problematiek. Naar aanleiding van een
Belgische beschikking in kort geding aangaande voorlopige maatregelen in
een echtscheidingsprocedure, bekwam de vader het hoederecht over de twee
kinderen. Aan de moeder werd een bezoekrecht toegekend. Twee jaar later
weigerde de moeder, die in Belgie verbleef, de kinderen na uitoefening van
het bezoekrecht terug te geven aan de vader. Zij baseerde zich hiervoor op
een Frans vonnis, bevestigd in graad van beroep, dat de kinderen aan haar
had toegewezen .. De twee Franse beslissingen hadden in Belgie exequatur
verkregen. De vader, die in Monaco was gedomicilieerd, stelde niettemin
een nieuwe vordering in voor de Belgische rechter teneinde de hoede over
de kinderen terug te krijgen. De Belgische rechter steunde zich impliciet op
gewijzigde omstandigheden; kon dus ten gronde opnieuw oordelen in het
belang van de kinderen en veroordeelde de moeder om de kinderen terug
te geven aan de vader.
Ret feit dat de Franse beslissingen in Belgie exequatur hadden verkregen,
stond deze veroordeling niet in de weg. De exceptie van gewijsde werd
immers niet toegestaan in geval van gewijzigde omstandigheden.
REGELEN IN BELGIE- LEGAL KIDNAPPING-

§ 3. De voogdij

126. TOEPASSELIJKE WET- VOOGDIJ- De voogdij wordt beheerst door de
lex patriae van de minderjarige. Deze wet bepaalt wanneer de voogdij
openvalt en eindigt (Vred. St.-Gillis, 28 juli 1989, T. Vred., 1990, 114;
Vred. St.-Gillis, 21 december 1989, T. Vred., 1990, 97; Vred. St.-Gillis,
27 februari 1990, T. Vred., 1990, 148; Rb. Brussel, 11 april 1987,
T.B.B.R., 1988, 498; Rb. Brussel, 30 september 1985, T. Vred., 1986, 87).
De gemeenrechtelijke verwijzingsregel is gelijklopend met de regeling van
het Verdrag van Den Haag van 12 juni 1902 inzake de voogdij van minderjarigen. In de rechtspraak van de beschouwde periode vonden we echter
geen toepassing van dit Verdrag dat ons nog met enkele landen verbindt.
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De lex patriae van de minderjarige bepaalt dus eveneens welke beschermingsmaatregelen in zijn belang moeten worden genomen. De realiseerbaarheid ervan zal echter afhangen van de beschikbaarheid van de instellingen in de lex fori. Ret is immers de lex fori die de nodige bevoegdheid
verleent aan de plaatselijke instanties. Dikwijls ontstaan problemen van
functionele gelijkwaardigheid van instellingen uit het personele recht van
de minderjarige en deze van het forum. Zo kan de voogdij van Marokkaanse
en Algerijnse minderjarigen hier niet op dezelfde wijze worden georganiseerd als in hun land.
127. MUSULMAANS RECHT DAT GEEN FAMILIERAAD KENT- ADAPTATIE- l)e
Vrederechter van St.-Gillis deed op 25 maart 1986 (T. Vred., 1987, 165 met
noot Van Mensel, A.) uitspraak over een dergelijk probleem. De hierna
volgende feiten lagen voor. Ben Marokkaanse weduwe die samen met haar
Marokkaanse zoon een huis in onverdeeldheid bezat, verzocht de vrederechter om de familieraad bijeen te roepen teneinde de toelating te verkrijgen
het huis te verkopen. Zij verzocht tevens de voogdij te organiseren. De
vrederechter paste terecht de Marokkaanse wet toe. Bij de concrete organisatie van de voogdij rezen echter praktische problemen. Ret Marokkaanse
recht kent geen familieraad, maar wei een consultatieve raad die de voogdijrechter bijstaat en adviseert. Aangezien de consultatieve raad hier niet op
kantonaal niveau kon worden ingericht, zocht de vrederechter naar een
gelijkwaardig alternatief. Rij organiseerde een vereenvoudigde voogdij: hij
duidde de moeder aan
datieve voogdes en haar broer als toeziende
datieve voogd. Terecht liet de vrederechter bij de aanstelling van de voogd
de Marokkaanse voorwaarden buiten toepassing. Deze zijn enkel van
confessionele aard en als dusdanig strijdig met onze Internationale Openbare Orde.
Ret feit dat de familieraad hier te Iande niet kon worden georganiseerd, had
zijn weerslag op de te verlenen toestemming. De vrederechter nam hier de
rol van voogdijrechter waar en verleende de nodige toestemming. Zijn
beslissing diende nog te worden gehomologeerd door de Rechtbank van
Eerste Aanleg (in dezelfde zin: Rb. Brussel, 30 september 1985, T. Vred.,
1986, 181, met noot Rommel, G.).
Op 28 juli 1989 (T. Vred., 1990, 114) oordeelde dezelfde Vrederechter van
St.-Gillis op identieke wijze. Wegens de onmogelijkheid en de hoogdringendheid om de familieraad bijeen te roepen- de moeder van de Marokkaanse minderjarige was overleden en de vader verkeerde in hechtenisnam de vrederechter de taak van familieraad op zich. Rij stelde een datieve
en een toeziende datieve voogd aan.
Dezelfde vrederechter stelde op 27 februari 1990 (T. Vred., 1990, 148) de
grootmoeder van een Marokkaans kind aan om het te vergezellen naar
Marokko, waar de andere kinderen van het gezin verbleven, en om er daar
de voorlopige voogdij over uit te oefenen. De moeder van de kinderen was
overleden en de vader verkeerde in hechtenis.

als-
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In Algerije is de familieraad eveneens onbekend. Op 21 december 1989
(T. Vred., 1990, 97) werd aan de vrederechter van St.-Gillis de volgende eis
voorgelegd: Een grootmoeder die de materiele bewaring over haar kleinkinderen had, eiste van de vader onderhoudsgeld. De vader betwistte haar
hoedanigheid en de bevoegdheid om dergelijke eis in te stellen. Hij steunde
zich daarvoor op de Algerijnse wet, die een onderscheid maakt tussen de
voogdij over de goederen van de kinderen, en die van rechtswege aan de
vader toekomt, en de materiele bewaring, die volgens een wettelijk bepaalde
devolutie wordt toegekend. Niettegenstaande deze instelling in Algerije
onbekend is, zorgde de vrederechter voor de bijeenroeping van een familieraad, om te oordelen over de onbekwaamheid van de vader om de voogdij
waar te nemen. Deze uitspraak is een mooie illustratie van de poging om
twee totaal verschillende rechtsordes te verzoenen. Het belang van de
kinderen, dat hierbij centraal stond, rechtvaardigde het gebruik van een
Belgische instelling- de familieraad- als meest geschikt onderhandelingsforum en geadapteerd aan de omstandigheden.
§ 4. Bescherming van minderjarigen
128.

MACHTIGINGEN- BEVOEGDMAKENDE PLEEGVORMEN VOLGENS DE VOOG-

De wet die de voogdij organiseert, bepaalt ook welke machtigingen en formaliteiten vereist zijn voor het stellen van bepaalde rechtshandelingen. Zo is overeenkomstig de Marokkaanse wet geen toelating van de
rechtbank vereist voor de lening door een minderjarige aangegaan. De
rechtbank van Brussel (11 april1987, T.B.B.R., 1988, 498) is dan ook van
oordeel dat de wettelijke voogd hierover aileen kan beslissen.
DIJWET -

Inzake de verkoop van onroerende goederen door minderjarigen voorzien
de meeste wetgevingen jormae habilitantes. Deze formaliteiten worden
beheerst door de n.ationale wet van de minderjarige en niet door de wet van
de ligging van het goed. Voorziet de lex patriae geen enkele beschermingsmaatregel dan kan de verkoop z6 gebeuren. De Belgische wettelijke bepalingen van art. 1186 Ger.Wb. e.v. vinden hier geen toepassing. Ten onrechte
baseerde de vrederechter van St.-Gillis op 30 september 1985 zich voor de
verkoop uit de hand door een Marokkaanse minderjarige op art. 1193bis
Ger.Wb. (Jacobs, H., ,Het vervreemden van een onroerend goed geheel
of gedeeltelijk toebehorend aan een vreemde minderjarige in het internationaal privaatrecht", T. Not., 1991, 432; Vander Elst, R., Droit international
prive, Rep. Not., Vol. XIV, Brussel, Larcier, 1977, p. 61, nr. 134).
Volgens het Marokkaanse recht moet de voogd de toelating vragen aan de
voogdijrechter (kadi) om een onroerend goed te kunnen verkopen. Uit de
rechtspraak blijkt dat de vrederecliter deze taak op zich neemt. Tevens stelt
de Marokkaanse wet vijf voorwaarden om tot de verkoop te kunnen
overgaan. Over de vraag of deze voorwaarden aldan niet cumulatief moeten
worden toegepaste bestaat geen eensgezindheid. De vrederechter van St.Gillis paste op 25 maart 1986 (T. Vred., 1987, 165) deze bepalingen cumula-
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tief toe, de rechtbank van Brussel had dat daarentegen voordien niet gedaan
(30 september 1985, T. Vred., 1986, 181).
§ 5. De onderhoudsverplichtingen tegenover kinderen

129.

TOEPASSELIJKE WET -

ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN -

VERDRAGS-

lngevolge art. 1 van het verdrag van 24 oktober 1956 betreffende
de toepasselijke wet inzake onderhoudsverplichtingen tegenover kinderen
is de wet van de gewone verblijfplaats van het kind toepasselijk, op
voorwaarde dat het zijn gewone verblijfplaats in een verdragsstaat heeft.
Verdragswederkerigheid is dus vereist.
Overeenkomstig dit principe maakte de Voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Verviers op 7 mei 1986 (Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 467,
met noot Fallon, M.) toepassing van het Duitse recht van de gewone
verblijfplaats van het kind ten aanzien van voorlopige alimentatiemaatregelen. De voorzitter maakte gebruik van de ruime beoordelingsbevoegdheid
die de Duitse wet biedt. De daar gebruikelijke barema's hebben slechts een
indicatieve waarde.
Het feit dat de beslissing werd genomen in het kader van een echtscheidingsprocedure heeft geen invloed op de toepasselijkheid van het Verdrag.
RECHT -

130.

TOEPASSELIJKE

WET

-

ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN

-

GEMEEN

De ()Ud~rh<Jl.ldsy()rderi1l~el1 van onder~anen _v~_~tat~n_ die geen
lid zijn van het verdrag van 24 oktober 1956 worden overeenkomstig art. 3,
3° B.W. beheerst door de nationale wet van de partijen, mits er geen
strijdigheid is met de Internationale Openbare Orde.
Het feit dat de Marokkaanse wet geen onderhoud meer voorziet voor een
meerderjarig kind dat zijn studies verderzet, werd door de Rechtbank van
Brussel op 15 mei 1990 (Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 422) strijdig geacht met
onze lnternationale Openbare Orde. Overeenkomstig de lex fori werd wei
een onderhoudsuitkering toegekend. De Belgische wet gold hier als een
minimumverplichting. De buitenlandse wet die minder voordelig is werd
buiten toepassing verklaard.
RECHT -

131.

TOEPASSELIJKE WET -

DE VORDERING TEGEN DE VERMOEDELIJKE

Deze vordering strekt ertoe de vermoedelijke vader een onderhoudsgeld te doen betalen, zonder dat een afstammingsrelatie met het kind
wordt vastgesteld. Vragen in verband met de bevoegde rechter en de
toepasselijke wet worden op dezelfde wijze beantwoord zoals inzake de
klassieke onderhoudsvorderingen (Vred. St.-Gillis, 5 april1990, T. Vred.,
1992, 121).
VADER-

132.

INTERNATIONAAL BEVOEGDE RECHTERS -

ONDERHOUDSVERPLICHTIN-

De voorzitter van de rechtbank te Verviers sprak zich op 7 mei 1986
(zie hager) uit over een verzoek om voorlopige maatregelen (o.a. alimenta-

GEN-
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tie) in het kader van een echtscheidingsprocedure, ingediend door een
· Duitse man tegen zijn Duitse echtgenote. De man was in Belgie gedomicilieerd terwijl de vrouw met de kinderen in Duitsland verbleef. De vrouw
betwistte de bevoegdheid van de Belgische rechtbank zowel wat betrof de
echtscheidingseis als het verzoek tot voorlopige maatregelen. De voorzitter
van de Rechtbank achtte zich bevoegd op grond van art. 1280 Ger.Wb. De
laatste echtelijke verblijfplaats was immers in Belgie gelegen. Verder merkte
hij op dat het niet tot zijn bevoegdheid behoort om te oordelen over de
bevoegdheid van de rechter ten gronde om kennis te nemen van de eis tot
echtscheiding. Zonder verdere motivering achtte hij zich, als voorzitter van
de Recht bank waar de echtscheidingseis werd ingediend, bevoegd om voorlopige alimentatiemaatregelen te bevelen.
Ten onrechte meende hij echter dat het Europees bevoegdheids- en executieverdrag van 27 september 1968 niet toepasselijk was op een eis tot onderhoud. Onderhoudsvorderingen werden niet uit het toepassingsgebied van
het Verdrag gesloten, zelfs al kaderen ze in een echtscheidingsprocedure
(zie: de Cavel t. de Cavel-II, 6 maart 1980, Jur. H. v. J., 1980, 731). Bij
toepassing van art. 2 of 5, 2° van het EEX-verdrag zou de Duitse rechter
normalerwijze bevoegd geweest zijn. De annotator Fallon vindt echter in
art. 24 EEX-Verdrag een bijkomende bevoegdheidsgrond voor de Belgische
rechter. Dit artikel houdt in dat in de wetgeving van een verdragsluitende
Staat voorziene voorlopige of bewarende maatregelen bij de rechterlijke
autoriteiten van die Staat kunnen worden aangevraagd, zelfs indien een
gerecht van een andere verdragsluitende Staat krachtens dit verdrag bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen. Het was dan aan de
Belgische rechter om aan teton en dat onder bodemgeschil niet de echtscheidingsvordering mag worden verstaan, maar wei een (eventuele) beslissing
ten gronde inzake alimentatie. De Belgische rechter zou bier dan louter
bevoegd zijn aangezien het gaat om voorlopige maatregelen.
133. ERKENNING EN EXEQUATUR VAN BUITENLANDSE HOEDEMAATREGELENHet Verdrag van Den Haag van 15 april 1958 inzake de erkenning en
tenuitvoerlegging van beslissingen inzake onderhoudsverplichtingen jegens
kinderen, heeft tot doel de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging te
vereenvoudigen. Dit verdrag heeft in principe voorrang op art. 57 van het
EEX-Verdrag. Niets belet echter dat men een beroep doet op het EEX-Verdrag indien de erkenning en tenuitvoerlegging daardoor wordt vereenvoudigd.
Het Haags Verdrag is wei beperkt in zijn toepassingsgebied. Het spreekt
aileen over gerechtelijke beslissingen. Authentieke akten worden niet vermeld. Het Hof van Beroep te Antwerpen werd op 31 oktober 1990
(T.B.B.R., 1992, 405) met dergelijk probleem geconfronteerd. Het exequatur van een Duitse akte waarin een Belg zich had verbonden tot het betalen
van alimentatie aan een Duits kind wordt niet geregeld door het Haagse
Verdrag. In dit geval kon beroep gedaan worden op art. 50 van het
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EEX-Verdrag. Onderhoudsvorderingen worden immers niet uit het toepassingsgebied van dit verdrag gesloten.

HOOFDSTUK

X

ERFENISSEN
134. ALGEMEEN - In de besproken periode is weinig rechtspraak verschenen i.v.m. het erfrecht op internationaal vlak. O.i. wordt het gebrek aan
(gepubliceerde) uitspraken ondermeer verklaard door het feit dat men deze
problemen zoveel mogelijk in der minne regelt. Het gaat hier echter niet om
een ,dode" materie. Getuigen hiervan zijn, wat de doctrine betreft, o.a.
de uitgaven van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, Ik erf
in het buitenland, Brussel, 1984 en van Watte, N., Les successions internationales. Conflits de lois - Conflits de juridictions, Rep. Not., Brussel,
Larder, 1992.

Deze materie vormde tevens het voorwerp van verdragsrechtelijk initiatief.
Vermeldenswaard zijn de Haagse Verdragen van 1 juli 1985 inzake het recht
dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts, en van
1 augustus 1989 inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging bij
versterf. Beide verdragen zijn nog niet in werking getreden (zie Erauw, J.,
Bronnen van lnterizationcial Privaatrecht, Antwerpen:..Apeldoorn, Maklu,
1991, p. 86 en 89).
135. DE VERWIJZINGSREGEL - De verwijzingsregel, die nog steeds dezelfde
is gebleven, is gesplitst. Op de onroerende goederen wordt de lex rei sitae
toegepast, op de roerende goederen de wet van het laatste domicilie van de
erflater (Antwerpen, 22 april 1986, R. W., 1986-87, 870 met noot Lenaerts, K. en R.G.E.N., 1987, 70; Rb. Brussel, 19 oktober 1990, Rev.
Not.B., 1992, 218). De eenheid van de nalatenschap wordt dus verbroken
door de gesplitste verwijzingsregel. Deze situatie zou echter wijzigen indien
het Verdrag van 1 augustus 1989 in werking zou treden (voor een bespreking
zie: Joppe, I., De Lange, K., en Westbroek, W., Twee Haagse Verdragen,
Publicatie van de Koninklijke Notariele Broederschap, Deventer, Kluwer,
1990).

136. DE RENVOI - De renvoi of terugwijzing wordt algemeen aanvaard in
het erfrecht. Het arrest van het Hof te Antwerpen van 22 april1986 vormt
hiervan een duidelijke illustratie. Een Belg, in Belgie overleden, bezat een
woonhuis en roerend goed in Belgie, alsmede een onroerend goed in Spanje.
Door toepassing van de verwijzingsregel is Spaans recht geroepen om te
oordelen over de vererving van het daar gelegen goed. Het Belgisch I.P.R.
duidt echter niet enkel het Spaans materieel recht aan, maar ook de Spaanse
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verwijzingsregel die de nalatenschap onderwerpt aan de nationale wet van
de decuius.
137.

DE WET OP DE KLEINE NALATENSCHAPPEN IN INTERNATIONAAL VER-

In voormeld arrest rees tevens de vraag naar de draagwijdte van
de wet van 16 mei 1900 tot erfregeling van de kleine nalatenschappen. In
eerste aanleg werd door de weduwe de overname van het woonhuis in Belgie
gevraagd. Om het kadastraal inkomen te berekenen werd door de rechter
geen rekening gehouden met het Spaans eigendom. De zoons van de
overledene gaan hiertegen in hoger beroep. Volgens het Hof te Antwerpen
moet een onderscheid worden gemaakt tussen de overname zelf en de
berekeningsgrondslag van het kadastraal inkomen. Wat de eigenlijke overname betreft is de wet enkel toepasselijk op de in Belgie gelegen goederen
(op grond van de lex rei sitae). Voor de berekeningsgrondslag tot bepaling
van de toepasselijkheid van deze wet moet wei rekening worden gehouden
met de buitenlandse goederen.

BAND -

138. DE VEREFFENING-VERDELING - Voor een bespreking van de vereffening-verdeling van de internationale nalatenschap verwijzen we naar het
werk van Rigaux, F. en Fallon, M., Droit international prive, Tome II,
Brussel, Larcier, 1993, 675-681.
Wat de erfrechtelijke aanspraken van de langstlevende echtgenoot betreft
moet een afgrenzing gebeuren tussen het toepasselijk erfrecht en de toepasselijke huwelijksvermogenswet. Dit aspect werd nader toegelicht door
K. Lenaerts (Lenaerts, K., De vereffening-verdeling van de huwelijksgemeenschap in het internationaal privaatrecht, in: Pintens, W. (Ed.), Vereffening- Verdeling van de huwelijksgemeenschap, Antwerpen-Apeldoorn,
Maklu Uitgevers, 1987, p. 153).

HOOFDSTUK

XI

OVEREENKOMSTEN
AFDELING

1

CONTRACTEN ALGEMEEN

§ 1. De toepasselijke wet: algemeen

139. HET TIJDSTIP VAN SLUITING VAN DE OVEREENKOMST- Bij het bepalen
van de toepasselijke wet inzake overeenkomsten, is het tijdstip waarop een
contract werd gesloten van belang.
De contracten gesloten v66r I januari 1988 vallen onder het oude gemeen
recht.
Het uitgangspunt hierbij is de wilsautonomie: de partijen mogen zelf kiezen
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welk recht zij op hun contract toegepast willen zien. Dit is de algemene
basisregel. Deze rechtskeuze moet uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn.
Indien de partijen geen keuze hebben gemaakt, moet de rechter aan de hand
van de omstandigheden van het geval nagaan welke wet de partijen vermoedelijk zouden hebben gekozen. Daartoe gebruikt de rechter bepaalde aanknopingselementen (indicien). Men spreekt dienaangaande dikwijls van een
versmelting van de zogenaamde subjectieve en objectieve methode voor het
bepalen van de toepasselijk wet.
De contracten gesloten na I januari 1988 vallen onder het Verdrag van
Rome van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, dat met ingang van die datum ons nieuw gemeen recht
werd. Ingevolge een wet van 14 juli 1987 is dit verdrag op de periode vanaf
1 januari 1988 tot 1 april1991 in Belgie van toepassing als Belgisch conflictenrecht. Pas vanaf 1 april1991 geldt het ook als volwaardige verdragstekst,
waarvan de uniforme interpretatie wordt verzekerd door het Hof van
Justitie. Aan de hand van de verwijzingsregels bepaald in dit verdrag zal
de rechter de toepasselijke wet moeten bepalen. Op deze materie komen wij
verder terug (infra nr. 145). Wel verwijzen we hier reeds naar de voortreffelijke commentaar op dit verdrag door Giuliano en Lagarde ("Rapport
betreffende het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst", P.B. C282/10 van 31 oktober 1980) en ook naar
de overvloedige rechtsleer inzake de impact van dit verdrag op het internationaal-privaatreeht-voor-eontraeten-(ziie-o.m.-Morris,--G.-,-,-Het-Europees
verdrag van Rome van 19 juni 1980 betreffende het toepasselijk recht op
verbintenissen uit overeenkomst", Jura Fa/canis, 1988-89, 43; Fallon, M.,
,Le nouvel agencement des regles de conflit de lois en matiere de contrats",
J. T., 1988, 469; Lagarde, P ., ,Le nouveau droit international prive des
contrats apres l'entree en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin
1980", R.C.D.I.P., 1991, 301; Watte, N., ,Le nouveau droit international
prive des contrats. La loi du 14 juillet 1987", T.B.B.R., 1989, 301; De
Valkeneer, R., ,La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles", Rev. Not. B., 1987, 626; Rigaux, F., ,Examen de quelques questions laissees ouvertes par la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles", Cah. Dr.
Eur., 1988, 306; De Ly, F., ,Rechtskeuze en internationale overeenkomsten. Implicaties van de invoering van het Europees Overeenkomstenconflictenverdrag", T.P.R., 1989, 1001). Tot op hedenzijn erin de gepubliceerde rechtspraak nog niet veel voorbeelden te vinden van uitspraken die
expliciet verwijzen naar het Verdrag van Rome. Dit is begrijpelijk, gelet op
de recente inwerkingtreding ervan. Via de wet van 14 juli 1987 en zelfs v66r
deze wet zijn er wel een aantal gevallen van anticipatieve toepassing van de
verwijzingsregels die in dit verdrag werden opgesomd.
Over de vraag op welke wijze het verdrag in andere landen wordt gei:nterpreteerd en hoe het door de rechtspraak in de praktijk wordt omgezet, zijn er
tot op heden weinig publikaties te vinden. Voor een aantal Franse uitspra-
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ken kunnen we wel reeds verwijzen naar het hierboven reeds geciteerde
tijdschriftartikel van professor Lagarde (,Le nouveau droit international
prive des contrats apres l'entree en vigueur de la Convention de Rome du
19 juin 1980", R.C.D.I.P., 1991, 301).
140. DE INTERNATIONALE OPENBARE ORDE - DEFINITIE - De rechtskeuze
van de partijen kan geen afbreuk doen aan de bepalingen van Internationale
Openbare Orde. Deze bepalingen doorkruisen het conflictenrecht en verhinderen de toepassing van het recht dat bij de toepassing van de verwijzingsregels moet worden aangewend.
W at men onder Internationale Openbare Orde dient te verstaan wordt
onder meer verduidelijkt door een arrest van het Hof van Cassatie van
17 december 1990 (Arr. Cass., 1990-91, 432, Pas., 1991, I, 381, J.T.T.,
1991, 259, T.S.R., 1991, 21, R. W., 1990-91, 1337): ,une loi n'est d'ordre
public international que si, par les dispositions de cette loi, le legislateur a
entendu consacrer un principe qu'il considere comme essentiel a l'ordre
moral, politique ou economique et qui, pour ce motif, doit necessairement
exclure !'application en Belgique de toute regie contraire ou differente d'un
droit etranger' meme lorsque celle-d est applicable suivant les regles ordinaires des conflits de loi". Deze omschrijving werd overgenomen uit de
arresten van het Hof van Cassatie van 4 mei 1950 (Pas., 1950, I, 624),
28 maart 1952 (Pas., 1952, I, 484) en 16 februari 1955 (Pas., 1955, I, 647).
Een arrest van het Hofvan Beroep te Gent van 16 januari 1986 (J. T., 1989,
108) verduidelijkt dienaangaande nog dat de openbare orde en de goede
zeden relatieve en vooral ook rekbare begrippen zijn die afhangen van een
bepaalde mentaliteit en algemene gebruiken, verschillend van land tot land
("Het is een welbekend feit dat in talrijke delen van de wereld niets kan
verkregen worden zonder steekpenningen en dat dergelijke praktijken behoren tot de gangbare plaatselijke zeden"). Nopens de betekenis van de notie
,lnternationale Openbare Orde" verwijzen we eveneens naar een voortreffelijke analyse van professor Nadine Watte, ,Quelques remarques sur la
notion de l'ordre public en droit international prive", R.C.J.B., 1989, 66.
141. DE INTERNATIONALE OPENBARE ORDE- WAPENHANDEL- Een eerste
belangrijke toepassing inzake de Internationale Openbare Orde betreft de
internationale verkoop van wapens. In een vonnis van de Rechtbank van
Koophandel te Brussel van 2 mei 1988 (J. T., 131, T.B.B.R., 1990, 59, noot
Barnich, L.) wordt een illustratie gegeven van hoe de Internationale Openbare Orde een bepalende impact heeft op de geoorloofdheid van de oorzaak
van een contract. Als men wil weten of de oorzaak van een contract
geoorloofd is, moet men normalerwijze steeds vooraf de lex contractus van
het betrokken contract bepalen. Het is immers deze toepasselijke contractswet die zal bepalen of het contract aldan niet nietig is. Wanneer de partijen
zelf geen uitdrukkelijke rechtskeuze hebben gemaakt, is het aan de rechter
om de toepasselijke wet te bepalen. Deze zoektocht naar toepasselijke wet
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wordt evenwei overbodig en nutteloos wanneer de contractsmaterie beheerst
wordt door regels van de Internationale Openbare Orde. Dergelijke regels
doorkruisen de normale conflictenregels van het internationaal privaatrecht. Ze verzetten zich m.a. w. tegen de toepasselijkheid van buitenlands
recht dat volgens de normale verwijzingsregels toepasselijk zou zijn geweest.
De Rechtbank van Koophandel diende zich uit te spreken over een vordering
tot betaling van commissielonen, verschuldigd aan een makelaar omwille
van zijn tussenkomst in een verkoop van wapens door een Maltese vennootschap aan Iran. De wapens kwamen uit Belgie en Israel.
Om de eventuele nietigheid van dit contract na te gaan, rees de vraag op
of de Belgische wetgeving op de wapenhandel van Internationale Openbare
Orde is. Zo was het inderdaad want in casu bleek de desbetreffende wet van
11 september 1962 met betrekking tot de invoer, uitvoer en doorvoer van
goederen deel uit te maken van een van de ,economische en politieke
grondslagen van Belgie". Bijgevolg verzet deze wet zich tegen elke toepassing van een afwijkende buitenlandse regel.
W elnu, hoewel deze wet zich niet uitspreekt over de nietigheid van een
makelaarscontract met wapenhandel tot voorwerp, verklaart de rechter het
contract toch nietig aangezien de wapenverkoop op zich in strijd is met de
Belgische Internationale Openbare Orde. De onderliggende redenering
daarvoor is dat het makelaarscontract slechts een bijkomend contract is bij
het hoofdcontract, de verkoop van de wapens. De nietigheid van het
hoofdcontraet--brengt- derhalve ook- automatisch -de -nietigheid van -het
bijkomend contract met zich mee. De ongeoorloofde oorzaak van het
hoofdcontract tast immers in dezelfde mate de geoorloofdheid van de
oorzaak van het bijkomend contract aan. Het resultaat was dat de vordering
van de makelaar tot betaling van zijn commissielonen onontvankelijk was.
142. DE INTERNATIONALE OPENBARE ORDE - WISSELRESTRICTIES - Ben
tweede toepassing inza:ke de Internationale Openbare Orde betreft de wisselbepalingen en wisselrestricties. Ben tussenarrest van het Hof van Beroep te
Brussel van 24 maart 1987 (Ann. Fac. Dr. Liege, 1988, 64, noot Rigaux,
F., J.T., 1987, 343) bepaalt dat ,si le juge beige n'est pas le gardien de
l'ordre public du pays etranger dont une loi imperative a ete violee, encore
ne peut-il donner effet a un contrat qui aurait pour cause Ia transgression
deliberee de Ia loi sur le controle des changes de l'un des Etats membres
du Fonds monetaire international''. Het Hof steunde zich daarvoor op het
art. VIII-2-(b) van de Articles of Agreement van het Verdrag van Bretton
Woods (voor een volledige bibliografie dienaangaande verwijzen we naar
Rigaux, F. en Fallon, M., Droit International Prive- Tome II- Droit
positif beige, Brussel, Larcier, 1993, 536). In casu ging het om Zai:rese
wisselbepalingen. Deze bepalingen waren van openbare orde. Na de heropening van de debatten besliste bet Hof in zijn eindarrest van 23 juni 1988
(J.T., 1989, 381, noot Rigaux, F., Pas., 1988, II, 245, noot J.S.) evenwel
dat de vraag of de Zai:rese wisselbepalingen van openbare orde waren in casu
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niet relevant was aangezien de litigieuze verbintenis beheerst werd door de
Zai:rese wet en deze laatste derhalve hoedanook diende te worden toegepast.
In zijn tussenarrest had het Hof namelijk nagelaten deze toepasselijke wet
te bepalen.
Een grondige bespreking van de hierboven behandelde uitspraken vinden
we eveneens in: Prioux, R., ,Le droit international prive et les contrats
illicites dans le commerce international", J. T., 1990, 733-739.
§ 2. Contracten gesloten v66r 1 januari 1988
143. DE EXPLICIETE OF IMPLICIETE WIL VAN DE PARTIJEN - In het gros van
de door ons besproken rechtspraak is er nog steeds sprake van een , ,subjectieve aanknoping verstevigd door objectieve elementen''. Bij gebrek aan een
uitdrukkelijke rechtskeuze gaat de rechter op zoek naar de vermoedelijke
wil van de partijen en laat zich daarbij leiden door indicien, op te maken
uit het geheel der begeleidende omstandigheden.
Een vonnis van de rechtbank van Luik van 28 april1986 (T.B.H., 1987, 139,
noot Barnich, L.) geeft een duidelijk beeld van hoe er moet geredeneerd
worden bij gebrek aan een verdrag dat een oplossing geeft voor de vraag
welke wet er van toepassing moet zijn.
Bij gebrek aan een internationale overeenkomst moet de geadieerde rechter
zich baseren op de wet van het forum om de aanknopingsfactoren te bepalen
waarop hij zich dient te inspireren om het conflict op te lossen. Een eerste
criterium, dat door iedereen wordt aanvaard is de wilsautonomie. De
contractspartijen kunnen dus vrij de wet bepalen die zij op hun contractsrelatie toepasselijk achten. Deze keuze moet expliciet of impliciet blijken. Zij
moet hoe dan ook zeker zijn, wat betekent dat er geen aanwijzingen mogen
zijn die aan die zekerheid afbreuk doen. W anneer er geen zekere rechtskeuze
kan gevonden worden, moet de rechter teruggrijpen naar wat men noemt
de objectieve localisatie. Men gaat dan het contract aanknopen aan het
rechtssysteem waarmee het de nauwste binding heeft. Zodoende krijgt men
een beeld van de vermoedelijke wil van de partijen.
144. WILSAUTONOMIE- TOEPASSINGEN TOT VOORBEELD- Deal dan niet
aanknoping bij het hoofdcontract inzake borgtocht: Cass., 24 september
1987, Pas., 1988, I, 112, Ann. Dr. de Liege, 1988, 25, noot Vander Elst,
R.; Brussel, 11 december 1985, Pas., 1986, II, 32; Kh. Luik, 6 februari
1986, T.B.H., 1987, 130, noot Barnich, L.; Kh. Antwerpen, 16 mei 1986,
R. W., 1986-87, 957, noot Erauw, J. Deze materie wordt verder uitgebreid
behandeld (zie nr. 207).
- De indicien i.v.m. de rechtskeuze van de partijen over de grond van het
contract kunnen ook gelden ter bepaling van de toepasselijke wet op de
vorm van het contract (Cass., 24 september 1987, geciteerd; Brussel, 11 december 1985, geciteerd; Bergen, 20 november 1991, · T.B.B.R., 1993, 46,
J.L.M.B., 1992, 772, noot Lienard-Ligny, M.).
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- Een voorbeeld inzake een leningsovereenkomst wordt gevonden in een
vonnis van de Rechtbank te Luik van 6 november 1984 (Jur. Liege, 1984,
640). De rechtbank koos voor de Italiaanse wet omwille van de volgende
indicien: de gemeenschappelijke Italiaanse nationaliteit; de lire als betaalmunt; incorporatie van Italiaans recht in het contract (m.b.t. incorporatie
van vreemd recht moet terloops wei worden opgemerkt dat de verwijzing
naar een bepaalde wet van een vreemd land, niet noodzakelijk de bedoeling
van de partijen weerspiegelt om gans dat vreemd recht toe te passen - Kh.
Antwerpen, 17 juni 1986, Rechtspr. Antw., 1987, 48); de waardebeveiliging
met verwijzing naar de prijzen in een Italiaanse provincie; de ontleenster
woont in Italie; de , ,plaats van realisatie van de lening'', dit is de plaats waar
de ontleende gelden worden aangewend, is Italie. De plaats van uitvoering
van het contract, hetzij de plaats waar de ontleende sommen moeten worden
terugbetaald, werd evenwel niet beschouwd als een bepalende factor voor
het bepalen van de contractswet. Blijkbaar was deze rechter het niet eens
met een groot deel van de rechtspraak v66r de wet van 14 juli 1987 dat aan
de plaats waar de kenmerkende prestatie moet worden uitgevoerd een
doorslaggevende betekenis geeft.
- In een arrest van 6 mei 1987 besloot het Hof van Beroep te Antwerpen
(T.B.B.R., 1989, 53, noot Prioux, R.) dat op de verzekeringsovereenkomst
de Nederlandse wet diende te worden toegepast en wei om de volgende
redenen: de beslissing van de aanvaarding door de verzekeringsmaatschappij-was gebemd-in-Nededand ;-het-te-verzekel'en-bedrag-en-de-premies -Wal'en
uitgedrukt in Nederlandse gulden; het voorwerp van de verzekering bevond
zich in Nederland; het ging om een vaartuig met ligplaats in Nederland en
het gebruik ervan was contractueel beperkt tot de Nederlandse wateren. Het
enkele feit dat de verzekerde in Belgie woonde, was als aanwijzing onvoldoende om het Belgisch recht toepasselijk te verklaren.
Vergelijk een arbitrale uitspraak van 16 juni 1983 (R.G.A.R., 1984,
nr. 10.855, noot Wachsstock, F., Eur. Vervoerr., 1985, 377): De scheidsrechters oordeelden dat het Zwitserse recht toepasselijk was omdat de
wilsovereenstemming te Zurich werd bereikt. Zwitserland was hetland waar
het contract meermaals werd besproken en waar de verzekerde uiteindelijk
de polis ontving.
§ 3. Overeenkomsten gesloten vanaf 1 januari 1988
145. HET VERDRAG VAN ROME VAN 19 JUNI 1980- In het Verdrag van Rome
is het uitgangspunt voor de bepaling van de toepasselijke wet nog steeds de
wilsautonomie van de partijen. Art. 3, lid 1 bepaalt dat een overeenkomst
wordt beheerst door het recht dat de partijen hebben gekozen. De rechtskeuze moet uitdrukkelijk zijn gedaan of voldoende duidelijk blijken uit de
bepalingen van de overeenkomst of de omstandigheden van het geval. Bij
hun keuze kunnen de partijen het toepasselijk recht aanwijzen voor de
overeenkomst in haar geheel of voor slechts een onderdeel daarvan. Heb ben
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de partijen geen keuze gemaakt overeenkomstig het art. 3, dan bepaalt
art. 4 dat de overeenkomst wordt beheerst door het recht van het land
waarmee zij het nauwst is verbonden. In vergelijking met de situatie v66r
het verdrag is er in feite niet zoveel veranderd. Nu gaat het evenwel om een
zuivere objectieve aanknoping en wordt het zoeken naar de vermoedelijke
wil van de partijen achterwege gelaten. In het art. 4 zijn er een aantal
vermoedens van nauwste binding voorzien. Zo wordt de overeenkomst
vermoed het nauwst verbonden te zijn met het land waar de partij die de
meest kenmerkende prestatie moet verrichten, op het tijdstip van het sluiten
van de overeenkomst haar gewone verblijfplaats heeft. Art. 4, lid 5 bepaalt
evenwel dat deze vermoedens hun doorslaggevende kracht verliezen wanneer uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de overeenkomst nauwer
verbonden is met een ander land. De verschillende aanknopingsfactoren,
zoals ze ook v66r dit verdrag werden aangewend, blijven dus hun betekenis
behouden, zij het slechts in subsidiaire orde wanneer de vermoedens onterecht blijken te zijn.
Vermelden we hier ook dat er voor door consumenten gesloten overeenkomsten en individuele arbeidsovereenkomsten bijzondere beschermende maatregelen werden getroffen in de artikelen 5 en 6 van het Verdrag van Rome
(zie ook verder nrs. 192 en 203).
146. VERDRAG VAN 19 JUNI 1980- TOEPASSINGEN VAN DE LEX CONTRACTUSIn de gepubliceerde rechtspraak vinden we nog weinig of geen gevallen met
expliciete aanhaling van de verdragsbepalingen. Wei zijn er voorbeelden
waar de rechter conflictenregels toepast die volledig gelijklopend zijn met
die van het Verdrag. Zo besliste het Hof van Beroep te Bergen op 4 mei
1987 (J. T., 1988, 270, T.B.H., 1988, 303, noot N.W.) dat de Italiaanse wet
toepasselijk was, aangezien de partijen geen expliciete of impliciete keuze
hadden gemaakt en men in dergelijke omstandigheden moet verwijzen naar
de wet van hetland waar de partij die de meest kenmerkende prestatie moet
verrichten zijn voornaamste verblijfplaats heeft op het ogenblik van het
sluiten van het contract - wat in casu Italii~ was. Zie dezelfde regel in: Kh.
Brussel, 22 februari 1985, J.T., 1985, 491.
Deze rechtspraak mag evenwel niet verward worden met de rechtspraak die
de plaats van de uitvoering van de kenmerkende prestatie op zich beschouwt
als doorslaggevende aanknopingsfactor om de toepasselijke wet te bepalen.
Zo besliste de Rechtbank van Koophandel te Brussel op 13 april1989 (J. T.,
1989, 422, T.B.H., 1991, 430, noot Ekelmans, M.) dat in de bepaling van
de toepasselijke wet voorrang moet gegeven worden aan het recht van de
plaats van de meest kenmerkende prestatie. Deze aanknoping primeert zelfs
de aanknoping via de plaats van de sluiting van het contract. De Rechtbank
had reeds een gelijkaardig vonnis geveld op 22 februari 1985 (J. T., 1985,
491). Nogindezelfdezin: Kh. Luik, 12 februari 1987, J.L.M.B., 1987,932,
noot Pire, D.; Kh. Brussel, 27 mei 1987, Eur. Vervoerr., 1987, 115.
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§ 4. Het toepassinsgebied van de toepasselijk wet
147. DE CONTRACTSVORMING EN DE WILSOVEREENSTEMMING - Het Hof van
Beroep te Antwerpen (arrest van 6 mei 1987, Rev. Reg. Dr., 1989, 53,
T.B.B.R., 1989, 53, noot Prioux, R.) werd gesteld voor de vraag of het
opsturen van een ingevuld aanvraagformulier de draagwijdte had van een
aanbod tot het sluiten van een verzekeringsovereenkomst. De vraag stelde
zich m.a. w. welke wet er diende te worden toegepast op het al dan niet
bestaan van de toestemming van de partijen betrokken bij een verzekeringsovereenkomst. Aangezien de partijen geen rechtskeuze hadden gedaan,
zocht het Hof een antwoord op deze vraag in de wet van het land waarmee
het verzekeringscontract de nauwste banden zou hebben. Op basis van een
aantal indicatoren oordeelde het Hof dat deN ederlandse wet de lex contractus was. In de Nederlandse wet is voorzien dat een volledig ingevuld
aanvraagformulier te beschouwen is als een aanbod. De voorwaarde is wel
dat er aan dit aanvraagformulier niets werd toegevoegd. De in casu erbij
ingesloten vraag om de polisvoorwaarden mee te delen ontnam echter aan
het aanvraagformulier zijn gelding als aanbod. Bijgevolg was de vordering
tot betaling van achterstallige premies op basis van deze nog onbestaande
overeenkomst ongegrond.

Zonder het expliciet te vermelden, volgt het Hof hier dus de regel dat zowel
de vraag m. b. t. de totstandkoming van het contract, als de wilsovereenstemming en eventuele-wilsgebreken,- beheerst worden door-de lex-contractus.
Dit stemt overeen met wat het Hof van Cassatie dienaangaande eerder had
beslist (Zie Cass., 21 februari 1975, J. T., 1975, 424, R.C.J.B., 1976, 5, noot
Van Heeke, G. en Rb. Brussel, 5 januari 1971, De Verz., 1972, 527, noot
J. E., besproken in Erauw, J., Bouckaert, F., De Foer, L. en Ryon, M.,
,Overzicht van rechtspraak (1965-1984) - Internationaal Privaatrecht",
T.P.R., 1984, 196). Ben zo ongenuanceerde redenering is evenwel niet
volkomen vrij van kritiek. Dit was de reden waarom in het Verdrag van
Rome van 1980 de regel van de toepasselijkheid van de lex contractus inzake
de wilsovereenstemming aanzienlijk werd getemperd. Overeenkomstig
art. 8 kan er van deze regel immers worden afgeweken en kan een partij
zich, voor het bewijs dat zij haar toestemming niet heeft verleend, beroepen
op het recht van het land waar zij haar gewone verblijfplaats heeft. De
voorwaarde is evenwel dat het niet redelijk zou zijn de gevolgen van haar
gedrag te bepalen overeenkomstig de lex contractus.
Er zit dus lering in de nieuwe verfijnde regeling maar in het hierboven
vermelde geval voor het Hof van Beroep te Antwerpen moest evenwel
rekening worden gehouden met het art. 2, lid 3 van het Verdrag van Rome,
waardoor de verzekeringsovereenkomsten die een risico dekken op het
grondgebied van de E.G. van het Verdrag zijn uitgesloten (zie verder
nr. 202). Wegens die uitsluiting had het Hof zich uiteraard niet expliciet op
het Romeverdrag kunnen baseren - wat het ook niet deed.
We laten opmerken dat inzake de internationale koop-verkoop voor de
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precontractuele problematiek een onderscheiden behandeling wordt voorbehouden aan de vraag en aanbod enerzijds en de nietigheid wegens
wilsgebreken anderzijds.
148. DE ONGEOORLOOFDE OORZAAK EN DE NIETIGHEID VAN HET CONTRACTOok dit probleem kan men slechts benaderen als men vooraf de contractswet heeft bepaald, die beslist of het contract om de een of andere reden nietig is. Wei valt op te merken dat eventuele bepalingen van Internationale Openbare Orde opde toepasselijke wet zullen primeren. In deze
zin: Kh. Brussel, 2 mei 1988, J. T., 1989, 131, T.B.B.R., 1990, noot Barnich, L.
149. SIMULATIE OF VEINZING- Een vonnis van de Rechtbank van Luik van
6 november 1984 (Jur. Liege, 1984, 640) laat zien dat de appreciatie van het
al dan niet geveinsde karakter moet gebeuren aan de hand van de lex
contractus. Bij hetzelfde vonnis wordt beslist ,que Ia loi applicable aux
contrats regit non seulement leurs conditions et leurs consequences, mais
aussi leur realisation et, des lors, leur existence".
150. HET BEGINSEL VAN HET NOMINALISME VAN DE MUNT - Wanneer de
munt van betaling die is van de staat wiens recht toepasselijk is, moet de
regel van het muntnominalisme worden toegepast; schadevergoeding wegens eventuele muntontwaardingen kan slechts worden gevorderd indien het
Belgisch recht toepasselijk was op de overeenkomst gesloten in buitenlandse
munt (Arbh. Bergen, 13 september 1990, J.T.T., 1991, 198).
151. HET BEWIJS VAN DE CONTRACTUELE VERBINTENIS- Voor het bewijs van
de verbintenis kunnen we verwijzen naar een vonnis van de Rechtbank te
Luik van 30 november 1988 (J. T., 1989, 78). De bepalingen in de Belgische
wet m.b.t. het leveren van het bewijs van een contractuele verbintenis zijn
niet van openbare orde. In casu kon het bewijs van de inhoud van een
mandaat gegeven door Saoedi-Arabische schenkers m.b.t. een geldinzameling in Saoedi-Arabie voor de bouw van een moskee in Belgie geleverd
worden met de bewijsmiddelen uit het recht dat de overeenkomst naar de
grond beheerst. In het onderhavige geval was dat het Saoedi-Arabische
recht.

Deze oplossing stemt overeen met het art. 14, lid 2 van het Verdrag van
Rome overeenkomstig hetwelk , ,rechtshandelingen kunnen worden bewezen door ieder middel dat is toegelaten door het recht van de rechter of door
een der in art. 9 bedoelde rechtsstelsels volgens hetwelk de rechtshandeling
wat haar vorm betreft geldig is, voor zover dit middel van bewijsvoering
kan worden opgedragen door de rechter bij wie de zaak aanhangig is".
Welnu, het art. 9 vermeldt onder meer ,het recht dat van toepassing is op
de overeenkomst zelve".

599

Deze processuele regels van bewijsvoering, waaronder de toegelaten bewijsmiddelen, moeten onderscheiden worden van de regels over de verdeling van
de bewijslast en de wettelijke vermoedens, die steeds geleverd worden door
het recht dat de overeenkomst beheerst (art. 14, lid 1 van het Verdrag van
Rome).
152. VERJARING - Overeenkomstig een arrest van het Hof van Cassatie van
29 november 1990 (Pas., 1991, I, 320, Bull., 1991, 320, R. W., 1990-91)
wordt ook de problematiek van de verjaring beheerst door de contractswet.
AFDELING

2

BIJZONDERE CONTRACTEN- HUUR EN VERHUUR, PACHT EN
VERPACHTING VAN ONROERENDE GOEDEREN

§ 1. De toepasselijke wet op huurcontracten en pachtcontracten

153. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE REGEL- Zoals bij de andere overeenkomsten geldt ook hier weer in eerste instantie de wilsautonomie van de
partijen. Hebben de partijen geen toepasselijke wet gekozen, dan moet de
rechter zoeken naar de wet van het land waarmee het contract de nauwste
banden heeft.
Een vonnis van de vrederechter van Barvaux (24 december 1985, Ann. Fac.
- Dr, -biege, 1988, 102-,-noot-Born, H~)-bepaalt-dat wanneer het een contract
betreft met als voorwerp het gebruik van een onroerend goed, er een
vermoeden bestaat dat het contract de nauwste binding heeft met het land
waar het goed is gelegen, maar dat dit vermoeden evenwel zijn waarde
verliest wanneer uit het geheel der omstandigheden blijkt dat het contract
nog nauwere banden heeft met een ander land.
De gelijkenis met de redenering in de art. 4, lid 3 en lid 5 van het Verdrag
van Rome voor contracten gesloten na 1 januari 1988 valt op (zie boven
nr. 145). Hoewel het verdrag nog niet van toepassing was op het betrokken
contract, hadden de partijen bewust gekozen voor de toepassing van het
verdrag. Men kan hier zonder voorbehoud spreken van een anticipatieve
toepassing van het Verdrag van Rome door de incorporatie in de contractsverhouding middels een rechtskeuze gedaan na de totstandkoniing van het
geschil.
De beslissing van de vrederechter werd in hager beroep bevestigd door de
Rechtbank van Eerste Aanleg van Marche-en-Famenne (26 februari 1986,
Ann. Fac. Dr. Liege, 1988, 100, noot Born, H., T.B.B.R., 1989, 387, noot
Englebert, J.). Een interessant aspect is dat de betwisting de huur van een
onroerend goed gelegen in Belgie betrof. Op grand van art. 4, lid 3 van het
Vedrag van Rome zou derhalve het Belgisch recht van toepassing moeten
zijn. Het geheel der omstandigheden noopte evenwel tot toepassing van
art. 4, lid 5 dat de gegeven regel terzijde stelt ingeval hij tot een onredelijke
uitkomst leidt. De beide partijen bij het huurcontract hadden de Nederland-
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se nationaliteit, de huur was bedongen in Nederlandse gulden en moest
worden betaald in Nederland. Bovendien hadden beide partijen hun woonplaats in Nederland. Het was derhalve duidelijk dat het contract de nauwste
binding had met de Nederlandse wet.
AFDELING

3

BIJZONDERE CONTRACTEN
KOOP-VERKOOP VAN ROERENDE LICHAMELIJKE ZAKEN

§ 1. Het Verdrag van Den Haag van 1955

154.

VERDRAG VAN 1955 -

NIET-TOEPASSELIJKHEID VAN HET VERDRAG VAN

De handelskoop valt buiten het Verdrag van Rome aangezien
dienaangaande het Verdrag van Den Haag van 1955 inzake de op de
internationale koop van roerende lichamelijke zaken het Belgisch gemeen
internationaal privaatrecht vormt. Het moeilijke punt in de praktijk is dat
raadslieden of rechters zich iiberhaupt van het bestaan van deze uitzonderingsregel bewust zouden zijn. Het is trouwens de vraag of het niet beter
ware het verdrag van 1955 op te zeggen, nu we het Romeverdrag van 19 juni
1980 als algemene conflictenregel hebben. Het Verdrag van 1980 beheerst
alleszins de consumentenkoop en het geeft antwoord op diverse detailvragen. We verwijzen in deze context ook naar: Watte, N., ,La vente internationale de marchandise: bilan et perspectives", T.B.H., 1991, 366.
ROME -

155. VERDRAG VAN 1955- TOEPASSELIJKE WET- Overeenkomstig het art. 2
van dit verdrag wordt de koop in eerste instantie beheerst door de interne
wet van het door de contracterende partijen aang~we~en land. Deze aanwijzing moet geschieden bij uitdrukkelijk beding of ontwijfelbaar voortvloeien
uit de bepalingen van de overeenkomst (Lontings, D., , ,De Belgische rechter
en art. 2, lid 2 van het Haags Verdrag inzake de op de internationale koop
van roerende lichamelijke zaken toepasselijke wet", Jura Fa/canis, 1984-85,
463). In deze zin: Brussel, 19 maart 1987, T.B.H., 1988, noot N.W., Pas.,
1987, I, 111; Kh. Gent, 10 maart 1989, T.G.R., 1989, 63; Brussel, 9 februari 1989, T.B.H., 1990, 164, noot Barnich, L., J.T., 1991, 6.
Bij gebreke van een door de partijen toepasselijk verklaarde wet wordt de
koop beheerst door de interne wet van het land waar de verkoper zijn
gewoon verblijf heeft op het ogenblik waarop hij de order ontvangt (art. 3,
lid 1 van het Verdrag). In deze zin: Brussel, 19 maart 1987, T.B .H., 1988,
297, noot N.W., Pas., 1987, II, 111; Brussel,-23 oktober 1987, J.L.M.B.,
1987, 1525; Brussel, 25 juni 1988, J.L.M.B., 1989, 74; Brussel, 23 juni
1988, Pas., 1989, II, 1, J. T., 1989, 381; Brussel, 30 april 1987, Ann. Fac.
Dr. Liege, 1988, 90, noot VanHecke, G.; Brussel, 22 september 1988, J. T.,
1989,333, Pas., 1989, II, 38; Kh. Brussel, 13 februari 1991, T.B.H., 1992,
913; Bergen, 1 oktober 1991, J. T., 1992, 480. Het verdrag nuanceert die
verwijzing wel ten voordele van de wet van de koper zijn woonplaats indien
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het order in zijn land ontvangen werd (art. 3, lid 2). En bij een koop ter
beurze of op een openbare veiling wordt de koop overeenkomstig art. 3,
lid 3 beheerst door de interne wet van het land waar de beurs zich bevindt
of waar de openbare veiling is gehouden (voor een toepassing van een koop
ter beurze zie: Bergen, 1 oktober 1991, J.T., 1992, 48).
§ 2. De Eenvormige Koopwetten
156.

ANTWOORD OP RECHTSONZEKERHEID -

UNIFORM KOOPRECHT VAN DEN

HAAG- De verwijzingsregels zoals

overeengekomen in het Verdrag van Den
Haag van 1955 verbinden slechts weinig Ianden. Afhankelijk van forum
shopping en de bevoegde rechter en zijn foraal internationaal privaatrecht
kan de koopovereenkomst beheerst worden door verschillende nationale
rechtsstelsels. Bovendien is een materiele rechtsregeling van een land niet
altijd geschikt voor een grensoverschrijdende koop-verkoop. Dat alles kan
leiden tot rechtsonzekerheid voor de koper en de verkoper. Daarom werden
uniforme wetten opgesteld met eenvormig of zogenaamd uniform kooprecht dat van toepassing is op de internationale koopovereenkomst. Zo
bestaan er de twee Haagse Verdragen van 1 juli 1964 die in Belgie van kracht
zijn sedert 1970. Ret ene verdrag introduceerde de Eenvormige Wet inzake
de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende
lichamelijke roerende zaken (E.W.T.I.K.) in het Belgisch recht en het
andere-de Eenv:ormige-Wet inzake de internationale koop Yan lichamelijke
roerende zaken zelf (E. W .I.K.). Dat deze verdragen geen verwijzingsregels,
maar wei eenvormig recht bevatten, werd in de rechtspraak benadrukt door
een arrest van het Hof van Beroep te Bergen van 4 mei 1987 (J. T., 1988,
270, T.B.H., 1988, 303, noot N.W.): eenmaal de eenvormige wetten van
toepassing, mag men geen rekening meer houden met de verwijzingsregels
van het internationaal privaatrecht. Ret Hof baseert zich daarvoor op het
artikel 2 van de E.W.I.K. dat expliciet bepaalt dat de regels van internationaal privaatrecht voor de toepassing van deze wet uitgesloten zijn, tenzij
zij zelf anders bepaalt.
157.

RELATIE TUSSEN HET VERDRAG VAN DEN HAAG VAN 1955 EN DE EENVORMI-

In deze context heeft men het
vaak over de zogenaamde primauteit van het Verdrag van Den Haag van
1955 op de Eenvormige Koopwetten.
De Belgische rechter past de Verdragen van Den Haag van 1 juli 1964 (de
Eenvormige Koopwetten) slechts toe voor zover ze van toepassing worden
verklaard door onze verwijzingsregel, d.w.z. krachtens de bepalingen van
het Verdrag van Den Haag van 15 juni 1955. Dat komt doordat Belgie naar
aanleiding van de bekrachtiging koos voor art. IV van de eenvormige
wetten, waarin dit voorbehoud wordt voorzien.
GE KOOPWETTEN VAN DEN HAAG VAN 1964-

158.
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PRIMAUTEIT VAN HET VERDRAG VAN DEN HAAG VAN 1955 OP DE EENVORMI-

In een arrest van 9 februari
1989 maakt het Hof van Beroep te Brussel een duidelijke toepassing van
deze belangrijke regel (T.B.H., 1990, 164, noot Barnich, L., J. T., 1991, 6)
tot bevestiging van het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel
van 18 februari 1987 (T.B.H., 1988, 324). De zaak ging over een Ierse
vennootschap die gedurende een twintigtal jaar allerlei chemische produkten kocht bij een Belgische vennootschap. Bij een van deze verkopen had
de Ierse vennootschap gebreken opgemerkt aan de produkten en had ze oak
binnen een korte tijd gemeld aan de Belgische vennootschap. De zaak werd
tussen de partijen evenwel op de lange baan geschoven en werd uiteindelijk
meer dan een jaar na de melding van de gebreken voor de rechter gebracht.
De Belgische verkoopster riep de toepassing in van het art. 49 van de
Eenvormige Wet dat bepaalt dat de koper zijn rechten verliest na een
periode van een jaar vanaf de melding aan de verkoper van het gebrek aan
conformiteit in de geleverde koopwaar. De eerste vraag voor de rechters was
naar de toepasselijkheid van de Eenvormige Wet. De Brusselse koophandelsrechtbank had beslist dat de betwiste verkopen ,sont des ventes a
caractere international d'objets mobiliers corporels", waarop het Verdrag
van Den Haag van 1955 toepasselijk is en waarop de eenvormige wetten
desgevallend oak toepasselijk kunnen zijn. M.b.t. de eenvormige wetten
dienden de rechters inderdaad voorzichtig om te springen. In eerste aanleg
en in hager beroep werd verduidelijkt dat Belgie via een voorbehoud heeft
verklaard dat het de eenvormige wet pas dan zou toepassen indien het
Verdrag van 1955 zou leiden tot de toepassing van deze eenvormige wet.
Pas indien de aangeduide landswet die is van een land dat de Haagse
verdragen (1964) in zijn wetgeving heeft ingevoerd, gelden de Eenvormige
Koopwetten. In casu bevatten de algemene verkoopsvoorwaarden een clausule die het Belgische recht als toepasselijk recht aanwees. De contractspartijen hadden derhalve in de term en van art. 2 van het Verdrag van Den Haag
van 1955 de Belgische wet als lex contractus gekozen. Welnu, in Belgie zijn
de eenvormige wetten ingevoerd sedert 1970. De laattijdige vordering van
de Ierse vennootschap was derhalve op grand van het art. 49 van de
Eenvormige wet onontvankelijk.
GE KOOPWETTEN- CORRECTE TOEPASSINGEN-

Oak in andere beslissingen werd het conflictenrecht op de juiste manier
voorgeschakeld en werd tot de Eenvormige Koopwetten doorgedrongen
enkel in geval zein de lex contractus golden: Bergen, 4 mei 1987, T.B.H.,
1988, 303, noot Watte, N., J. T., 1988, 270 (in de Italiaanse contractswet
zijn de eenvormige wetten ingevoerd); Brussel, 19 maart 1987, T.B.H.,
1988, 297, noot N.W., Pas., 1987, II, 111 (hier betrof het een Belgische
contractswet); Brussel, 23 oktober 1987, J.L.M.B., 1987, 1525 (de Italiaanse wet was de lex contractus); Brussel, 25 juni 1988, J.L.M.B., 1989, 74 (de
Nederlandse contractswet leidt tot toepassing.van de Verdragen van Den
Haag (1964)); Brussel, 30 april1987, Ann. Fac. Dr. Liege, 1988, 90, noot
Van Heeke, G. en Kh. Brussel, 13 februari 1991, T.B.H., 1992, 913 (oak
in de Duitse Bondsrepubliek zijn de eenvormige wetten in werking); Brussel,
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23 juni 1988, Pas., 1989, II, 1, J. T., 1989, 381 (de Nederlandse wet was de
lex contractus).
Ben voorbeeld waarbij de verwijzingsregel ons tot de uitsluiting van de
eenvormige wetten leidt, vinden we in een arrest van het Hof van Beroep
te Brussel van 22 september 1988 (J.T., 1989, 333, Pas., 1989, II, 38).
Overeenkomstig art. 3 van het Verdrag van Den Haag van 1955 was de lex
contractus de Franse wet. Frankrijk heeft of had de eenvormige wetten niet
bekrachtigd en ingevoerd. De Franse Code Civil gold. Voor een ,Frans"
koopcontract van na 1 juni 1988 zou het eenvormig kooprecht van het
Verdrag van Wenen (11 april 1980) ondertussen van toepassing zijn (zie
nr. 174).
159.

PRIMAUTEIT VAN HET VERDRAG VAN DEN HAAG VAN 1955 OP DE EENVORMI-

FOUTIEVE TOEPASSINGEN - Dat er niet altijd een correcte
toepassing wordt gemaakt van het hierboven vermelde voorbehoud, bewijst
de volgende uitspraak van de Rechtbank van Koophandel te Luik van
2 december 1988 (T.B.H., 1990, 179, noot Watte, N.). Zonder voorafgaandelijk te onderzoeken of de lex contractus wel de eenvormige wetten had
gei:ncorporeerd, loste de rechtbank het geschil op aan de hand van het
art. 43 van de Eenvormige Wet. Nochtans was de contractswet de Franse
wet. Het geschil betrof een contract van na 1 januari 1988 en omdat
Frankrijk reeds het ve,rdrag van Wenen bekrachtigde, had het geschil op
______ _
basis daarvanmoeten:heslechtworden. __
Ben ander voorbeeld van een uitspraak die nalaat het nodige vooronderzoek
qua internationaal privaatrecht te leveren, komt eveneens van de Rechtbank
van Koophandel te Luik (Kort Ged. Kh. Luik, 8 december 1986, T.B.H.,
1987, 634, noot Watte, N.). Gelukkig zou het resultaat in deze zaak na het
onderzoek toch hetzelfde zijn gebleven, aangezien de beide in aanmerking
komende contractswetten, de Duitse en de Belgische, de eenvormige wetten
hebben ingevoerd.
De Rechtbank van Koophandel te Luik is evenwel niet de enige die deze fout
durft begaan. Ook de Rechtbank van Koophandel te Brusselliet in gevallen
met een ,Belgisch-Duits" en een ,Belgisch- Engels" contract na het nodige
onderzoek te doen (zie respectievelijk Kh. Brussel, 11 september 1984,
T.B.H., 1985, 719 en Kh. Brussel, 24 oktober 1986, T.B.H., 1988, 784,
noot Van Hooghten, P.). In elk van deze gevallen zou het resultaat na het
onderzoek nochtans hetzelfde zijn gebleven.
Hoe dan ook, na de inwerkingtreding van het Weens Koopverdrag (zie
verder) zullen deze problemen van de baan zijn. Verschillend met de
verdragen van Den Haag van 1964 is er slechts een belangrijke voorwaarde
voor de toepasselijkheid van het verdrag van Wenen, namelijk: het koop'contract moet een band vertonen met een verdragsluitende staat. M.a.w.
eenmaal de casus binnen het toepassingsgebied van het verdrag valt, is dit
toepasselijk zonder dat men vooraf een of andere conflictenregel heeft
moeten hanteren (Rigaux, F. en Fallon, M., o.c., 607).
GE WETTEN -
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160. TOEPASSELIJKHEID VAN DE EENVORMIGE WETTEN - INTERNATIONALE
KOOP - De verdragen slaan qua materieel toepassingsgebied op de koop

met een internationaal karakter. Zo bijvoorbeeld zijn de eenvormige wetten
krachtens hun art. 1, lid 1 (a) van toepassing op koopovereenkomsten
betreffende roerende lichamelijke zaken, aangegaan tussen partijen die hun
vestiging hebben op het grondgebied van verschillende staten, wanneer de
overeenkomst met zich meebrengt dat de zaak ten tijde van het sluiten van
de overeenkomst of daarna vervoerd wordt van het grondgebied van een
staat naar dat van een andere. Bijgevolg oordeelde het Hof van Beroep te
Antwerpen volkomen terecht dat indien uit de feitelijke gegevens (o.m. een
bestelbon) bleek dat de koopwaar van de vestiging van de verkoper in Italie
naar de vestiging van de koper in Belgie diende vervoerd te worden, de
eenvormige wetten van toepassing waren (Antwerpen, 25 september 1985,
R. W., 1986-87, 591). Op dezelfde wijze besliste het Hof van beroep te
Bergen in een arrest van 4 mei 1987 (J. T., 1988, 270, T.B.H., 1988, 303,
noot N.W.).
161. TOEPASSELIJKHEID VAN DE EENVORMIGE KOOPWETTEN - SUPPLETIEF
KARAKTER- Overeenkomstig art. 3 van de E.W.I.K. (1964) zijn de partijen

bij een koopovereenkomst vrij om de toepassing van de eenvormige wet
geheel of ten dele uit te sluiten. Deze uitsluiting kan uitdrukkelijk of
stilzwijgend geschieden. De eenvormige wetten zijn derhalve van suppletief
recht. De uitsluiting door de partijen dient evenwel met zekerheid te kunnen
worden vastgesteld. Zo oordeelde het Hof van Beroep te Brussel dat uit de
eenvoudige verwijzing in de algemene contractsvoorwaarden naar het Belgisch recht niet mag worden afgeleid dat de partijen daardoor de eenvormige wetten buiten spel hebben gezet. Terecht oordeelde het hof immers ,,que
si Ia simple reference au droit beige permettait en elle-meme d'exclure
!'application de la loi uniforme, le but d'unification du droit materiel de
Ia vente internationale serait dejoue; que Ia loi uniforme ne serait en
pratique applicable que lorsque les parties l'auraient expressement choisie,
ce qui n'est pas le systeme de la loi uniforme" (Brussel, 9 februari 1989,
T.B.H., 1990, 164, noot Barnich, L., J.T., 1991, 6). Het hof bevestigde
daarmee een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van
18 februari 1987 (T.B.H., 1988, 324). Een gelijkaardig arrest werd geveld
door het Hof van Beroep te Luik op 1 juni 1989 (Rev. Reg. Dr., 1990, 137,
noot Born, H., Pas., 1990, II, 30).
162. TOEPASSELIJKHEID VAN DE EENVORMIGE KOOPWETTEN- HANDELSGE-

Overeenkomstig art. 9 E.W.I.K. zijn de partijen gebonden aan
de gewoonten waaraan zij zich uitdrukkelijk of stilzwijgend hebben onderworpen en aan de handelswijzen die tussen hen gebruikelijk zijn geworden.
De partijen zijn eveneens gebonden door de gewoonten die redelijke personen in dezelfde omstandigheden als van toepassing op hun overeenkomst
plegen te beschouwen. lngeval van strijdigheid met de bepalingen van de
BRUIKEN-
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eenvormige wet gaan deze gewoontes voor, tenzij partijen anders zijn
overeengekomen. De rechter dient derhalve, vooraleer de bepalingen van
de eenvormige wet toe te passen, te onderzoeken of er in het voor hem
gebrachte geschil geen handelsgebruiken gelden waaraan de partijen gebonden zijn. In het bevestigende geval blijven de eenvormige wetten in grote
lijnen wel van toepassing, maar worden specifieke bepalingen ervan terzijde
geschoven door andersluidende gewoonten en gebruiken. Zo werd door het
Hof van Beroep te Brussel in een arrest van 19 maart 1987 (T.B.H., 1988,
297, noot N.W., Pas., 1987, II, 111) en ook door de Rechtbank van
Koophandel te Brussel in een vonnis van 24 oktober 1986 (T.B.H., 1988,
784, noot Van Hooghten, P.) de gelding van eventuele handelsgebruiken
onderzocht.
163. DE EENVORMIGE KOOPWETTEN- BEPALINGEN- ALGEMEEN- Er is heel
wat rechtspraak m.b.t. de bepalingen van de eenvormige wetten van Den
Haag. In het kader van dit overzicht lijkt het ons nuttig om een korte
artikelsgewijze bespreking te geven. Op deze wijze zoeken wij enigszins
aansluiting bij de voortreffelijke en diepgaande overzichten van rechtspraak
inzake koop-verkoop van de hand van Herbots die regelmatig in het
Tijdschrift voor Privaatrecht verschijnen (zie bijvoorbeeld het laatste:
Herbots, J.H. en Pauwels, C., ,Bijzondere overeenkomsten- Overzicht
van rechtspraak (1982-1987)", T.P.R., 1989, 1039). Laten we bovendien
v~rwijzen @i).r:_Y~Ill:I~Qgptep.,_ P.,_ ,,Overzi~l:lt_va~ Belgische rechtspl"aalc
i.v.m. het Verdrag houdende de eenvormige wet inzake de internationale
koop van roerende lichamelijke zaken, ondertekend te Den Haag op 1 juli
1964", T.B.H., 1987, 163.
164.

DE EENVORMIGE KOOPWETTEN- AFLEVERING VAN DE ZAAK- ART. 19

Overeenkomstig art. 19 E.W.I.K. geschiedt de aflevering door
afgifte van een zaak die beantwoordt aan de overeenkomst. Brengt de
overeenkomst met zich mede dat de zaak moet worden vervoerd en is er geen
andere plaats voor de aflevering overeengekomen, dan geschiedt deze door
afgifte van de zaak aan de vervoerder ter verzending aan de koper. Zo
besliste het Hof van Beroep te Bergen op 4 mei 1987 (T.B.H., 1988, 303,
noot Watte, N., J.T., 1988, 270) dat de aflevering van chemische onderhoudsprodukten aan een Belgische concessiehouder diende te gebeuren in
de vestiging van de verkoper te Italie, aangezien er door de partijen m.b.t.
de aflevering van deze koopwaar niets bijzonders was voorzien.

E.W.I.K.-

165. DE EENVORMIGE KOOPWETTEN- CONFORME LEVERING- ART. 33 E.W.I.K.
-De Rechtbank van Koophandel te Brussel besliste op 18 februari 1987
(T.B.H., 1988, 324) dat de verkoper niet aan zijn leveringsplicht voldoet
indien hij een zaak afgeeft, die niet de eigenschappen bezit nodig voor een
bijzonder gebruik dat uitdrukkelijk of stilzwijgend bij de overeenkomst is
voorzien (art. 33, 1, e).
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Ook het Hof van Beroep te Gent bepaalde op 9 juni 1988 (T.G.R., 1988,
105) dat er overeenkomstig art. 33 geen conforme levering en meteen
tekortkoming aan de leveringsplicht bestaat, wanneer de verkoper een goed
leverde dat niet de nodige kwaliteiten bezit voor een normaal gebruik of
voor het handelsgebruik of nog voor het gebruik dat uitdrukkelijk of
stilzwijgend door de overeenkomst bepaald werd (art. 33, 1, den e). Het
Hof verduidelijkt dat de eenvormige wet aan de verkoper oplegt om niet
enkel een schijnbaar maar ook een werkelijk conforme koopwaar te leveren.
Zo is de ongeschiktheid van de zaak voor haar bestemming, die niet
voortvloeit uit een precies aangeduid structureel defect ervan, geen verborgen gebrek, maar is ze een gebrek in de conformiteit. Dat onderscheid leidt
tot andere rechtsmiddelen.
In dezelfde zin luidt de uitspraak van het Hof van Beroep te Brussel van
23 oktober 1987. Het Hof verduidelijkt hier evenwel ook nog ,que la loi
uniforme englobe I' obligation de garantie des vices caches dans I' obligation
de delivrance, en maniere telle que le vendeur qui livre une chose affectee
d'un vice cache manque a }'obligation de delivrance" (J.L.M.B., 1987,
1525).
166.

DE EENVORMIGE KOOPWETTEN- PROTEST NIET-CONFORME LEVERING-

Een volgend aspect betreft de constatering van de afwijkingen (art. 38 E.W.I.K.) en de termijn binnen dewelke gebreken aan de
verkoper moeten worden bekendgemaakt (art. 39 en 49 E.W.I.K.).

ART. 38 E.W.I.K.-

Art. 38 bepaalt dat de koper de zaak op korte termijn moet keuren of doen
keuren (Brussel, 19 maart 1987, T.B.H., 1988, 297, noot Watte, N., Pas.,
1987, II, 111).
Overeenkomstig art. 39, 1 moet de koper binnen een korte termijn en ten
laatste binnen de twee jaar na de afgifte van de goederen door de verkoper
de eventuele gebreken aan de verkoper melden. Bovendien verliest hij zijn
rechten na verloop van een jaar te rekenen vanaf de melding van de
gebreken aan de verkoper (art. 49). In een zaak voor de Rechtbank van
Koophandel te Brussel en later voor het Hof in beroep had de koper zijn
vordering voor de rechter ingesteld meer dan een jaar na zijn protest bij de
verkoper. Deze vordering was dan ook onontvankelijk (Kh. Brussel, 18 februari 1987, T.B.H., 1988, 324; Brussel, 9 februari 1989, T.B.H., 1990,
164, noot Barnich, L., J.T., 1991, 6).
In het geval waarmee het Hof van Beroep te Luik werd geconfronteerd
(1 juni 1989, Rev. Reg. Dr., 1990, 137, noot Born, H., Pas., 1990, II, 30)
had de koper het gebrek aan conformiteit van de koopwaar wei tijdig
medegedeeld aan de verkoper en was er sedert het tijdstip van deze melding
nog geen jaar verstreken. Bijgevolg kon de koper tegen de vordering tot
betaling van de verkoper een exceptie opwerpen en bijvoorbeeld vragen dat
de koopprijs gereduceerd zou worden.
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167. DE EENVORMIGE KOOPWETTEN- ART. 42, 2 EN 43 E.W.I.K.- lndien het
gebrek aan conformiteit in de koopwaar een wezenlijke tekortkoming
uitmaakt van de verkoper, kan de koper de ontbinding van de overeenkomst
vorderen. Ook de vordering tot ontbinding van de koopovereenkomst moet
binnen een korte termijn na het protest aan de verkoper worden ingesteld.
Ben termijn van meer dan een jaar is geen korte termijn meer (Kh. Luik,
2 december 1988, T.B.H., 1990, 179, noot Watte, N.).
168.

DE EENVORMIGE KOOPWETTEN- AFGIFTE VAN DOCUMENTEN- ART. 50

Wanneer de verkoper verplicht is de koper documenten die op
de zaak betrekking hebben af te geven, moet hij zich van die verplichting
kwijten op tijd en plaats, door de overeenkomst of de gewoonte bepaald.
De Rechtbank van Koophandel te Luik verduidelijkt dat de bedoelde
documenten deze zijn die representatief zijn voor de koopwaar, zoals
certificaten, vervoerdocumenten en cognossementen. Het gaat dus niet om
documenten die als betaalmiddel fungeren (Kh. Luik, 17 april 1986,
T.B.H., 1988, 311).

E.W.I.K. -

169.

DE EENVORMIGE KOOPWETTEN- VASTSTELLING VAN DE KOOPPRIJS-

Wanneer de koop is gesloten zonder dat de overeenkomst
de prijs bepaalt, of in de wijze van de bepaling daarvanvoorziet, is de koper
verplicht de prijs te betalen die de verkoper ten tijde van het sluiten van de
. overeeriK:omst gewoonlijK: aanre.Kenae. Voor een-toepassing van dezepro- ·
Dlematiek verwijzen we naar een arrest van het Hof van Beroep te Brussel
van 23 juni 1988 (Pas., 1989, II, 1, J. T., 1989, 381).
ART. 57 E.W.I.K.-

170.

DE EENVORMIGE KOOPWETTEN- PLAATS EN TIJD VAN BETALING- ART. 59

E.W.I.K.- Overeen~omstig

art. 59 E.W.I.K. moet de koper de prijs aan de
verkoper betalen ter plaatse van diens vestiging of, bij gebreke daarvan, op
diens gewone verblijfplaats; moet de betaling plaats vinden tegen afgifte van
de zaak of van documenten, dan moet zij gedaan worden ter plaatse van
die afgifte.

Het ligt voor de hand dat de plaats van presteren belangrijk is voor het
aanwijzen van de bevoegde rechter op basis van art. 5.1 B.E.X-verdrag.
Wanneer de verkoper de uitvoering van de betalingsverbintenis van de
koper vordert, zal de rechter van de plaats van uitvoering van die verbintenis
bevoegd zijn. Ben interessante illustratie van deze rol van het art. 59
B.W.I.K. vinden we in een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te
Luik van 17 april 1986 (T.B.H., 1988, 311).
De plaats zelf van die uitvoering van de verbintenis wordt bepaald door
verwijzing naar de wet die van toepasing is op de grond van het contract.
De rechter bepaalt deze lex contractus aan de hand van de conflictenregels
van zijn forum. In het zopas genoemde Luikse vonnis ging het om een
contract dat Belgisch genoemd werd. De koper had woonplaats in Parijs
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waar dus sowieso bevoegdheid lag (art. 2 E.E.X.). Welnu, in Belgie zijn de
eenvormige koopwetten ingevoerd. Bijgevolg was het art. 59, 1° E.W.I.K.
beslissend dat bepaalt dat de koper de prijs moet betalen op de vestiging
van de verkoper of op diens gewone verblijfplaats. In casu was de verkoper
in Herstal gevestigd. Derhalve zou de Belgische rechter zijn bevoegdheid
hebben kunnen opnemen. De betaling ging evenwel met een wissel die
betaalbaar was gesteld in Parijs. En aangezien het art. 59, 1° in fine bepaalt
dat wanneer de betaling moet gebeuren op overlegging van documenten, ze
moet geschieden op de plaats waar deze overlegging moet gebeuren, werd
de Belgische rechter niet bevoegd gemaakt. Het bleef dus de Franse rechter
van de woonplaats van de verwerende partij die het geschil zou moeten
oplossen.
Gelijkaardige toepassingen in de rechtspraak zijn: Bergen, 9 maart 1983,
T.B.H., 1985, 386, noot Gregoire, M; Kh. Gent, 22 november 1985,
T.G.R., 1986, 10; Kh. Oudenaarde, 3 december 1991, T.G.R., 1992, nr. 6;
Brussel, 19 maart 1987, T.B.H., 1988, 297, noot Watte, N., Pas., 1987, II,
111; Kh. Gent, 10 maart 1989, T.G.R., 1989, 63; Kh. Luik, 12 februari
1987, J.L.M.B., 1987, 932, noot Pire, D.
Het is duidelijk dat de plaats van presteren onafhankelijk van de eenvormige wet haar rol speelt bij het bepalen van de bevoegdheid. In deze context
is het interessant om op te merken dat het interne Belgische recht op grond
van het art. 1247 B.W. het beginsel huldigt van de haalbaarheid en dus niet
de draagbaarheid van de schulden. Dit beginsel is evenwel suppletief van
aard (Kh. Luik, 22 november 1984, Jur. Liege, 1985, 111). De contractspartijen kunnen er steeds uitdrukkelijk of stilzwijgend van afwijken. Zo
besliste de Recht bank van Koophandel te Luik in een vonnis van 22 november 1988 (T.B.H., 991, 424) dat wanneer de koper aile nodige schikkingen
had getroffen om de betalingen te Iaten geschieden aan de bank van de
verkoper te Luik, hierdoor het beginsel van art. 1247 B.W. werd omgekeerd. Aangezien de verbintenis tot betalen derhalve moest worden uitgevoerd in Belgie, was de Belgische rechter bevoegd. Dat het art. 1247 B.W.
ook nog in een tijd van overschrijvingen van bank tot bank en cheques en
in een internationale context zijn rol blijft vervullen, benadrukte de Koophandelsrechtbank van Brussel met de volgende bewoordingen: ,Attendu
que le fait que sur un plan general, des modes de payement, telle virement
de banque a banque, ou le cheque, se soient repandus posterieurement a
la redaction de I' article 1247 du C.C., en maniere telle que des payements
sont effectues en d'autres lieux que celui du domicile du debiteur n'a pas
pour consequence de priver ce dernier du droit de se prevaloir des regles
edictees par l'article 1247 du C.C., regles qui priment en cas de doute ou
de contestation; Qu'il est inexact de dire que ces regles ne s'appliqueraient
pas aux operations depassant nos frontieres" (Kh. Brussel, 31 december
1986, T.B.H., 1989, noot Watte, N.). Dit werd door het Hof van Beroep
te Brussel bevestigd op 16 maart 1989 (J. T., 1989, 548). Zo besliste ook het
Hof van Beroep te Bergen in een arrest van 7 januari 1992 (J.L.M.B., 1992,
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881, noot Kohl, A.) dat het gebruik van een bankoverschrijving niet
voldoende is om te concluderen dat de schulden een draagbaar karakter
hebben. Vermeldenswaard is ook nog: Kh. Luik, 12 februari 1987,
J.L.M.B., 1987, 932, noot Pire, D. (ook in de Franse Code Civil staat het
beginsel van de haalbaarheid van de schulden ingeschreven).
171. DE EENVORMIGE KOOPWETTEN- GEVOLGEN VAN HET UITBLIJVEN VAN
BETALING - Een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van

11 september 1984 (T.B.H., 1985, 719) verduidelijkt dat wanneer de koper
aanhoudend nalaat om de facturen te betalen, de verkoper overeenkomstig
art. 62.1 E.W.I.K. over een dubbele optie beschikt: ofwel probeert hij
alsnog de betaling van de prijs te bekomen, ofwel verklaart hij de overeenkomst voor ontbonden. De toepassingsvoorwaarde voor deze bepaling is
wel dat het uitblijven van de tijdige betaling als een wezenlijke tekortkoming
moet kunnen worden aangemerkt.
Art. 10 E.W.I.K. verduidelijkt wat onder een ,wezenlijke tekortkoming"
dient te worden verstaan: dit is het geval wanneer de partij die tekortgeschoten, is ten tijde van het sluiten van de overeenkomst wist of had moeten
weten dat een redelijke persoon van gelijke hoedanigheid in dezelfde
omstandigheden de overeenkomst niet zou hebben gesloten indien hij de
tekortkoming en haar gevolgen had voorzien. Dit is bijvoorbeeld niet het
geval wanneer de verkoper een bijkomende termijn toestond ook al waren
de vervaldagen reeds verstreken (art:27 E. W .T.K~):- De laa.ttijdigheid-zal in
dat geval geen wezenlijke tekortkoming vormen (Kh. Brussel, 24 oktober
1986, T.B.H., 1988, 784, noot Van Hooghten, P.).
Hetzelfde vonnis herinnert ook aan de twee vereisten waaraan een verklaring van antbinding van een overeenkomst dient te voldoen. Vooreerst moet
de verklaring van een ontbinding duidelijk zijn. Dit betekent dat de wil van
de verkoper zeker is en tot uiting komt in de verklaring. De verklaring zelf
moet evenwel niet aan bepaalde formele vereisten voldoen. Zo is het
bijvoorbeeld niet nodig dat er een specifieke vermelding ,verklaring van
ontbinding" aanwezig is (vgl. Kh. Brussel, 11 september 1984, geciteerd).
Vervolgens moet de verkoper zijn verklaring tot ontbinding binnen een
redelijke termijn kenbaar maken. Hierboven (zie nr. 167) werd reeds
vermeld dat een termijn van meer dan een jaar geen korte termijn meer is
(Kh. Luik, 2 december 1988, T.B.H., 1990, 179, noot Watte, N.). De
E.W.I.K. verklaart niet expliciet wat onder een redelijke termijn moet
worden verstaan. Er wordt evenwel algemeen aangenomen dat dit de duur
is die redelijke partijen van dezelfde hoedanigheid en in dezelfde omstandigheid als de betrokkenen zouden hanteren (noot Van Hooghten, P., nr. 5).
De teruggave van de verkochte zaken is eveneens onderworpen aan art. 62
E.W.I.K. (Kart Ged. Kh. Luik, 8 december 1986, T.B.H., 1987, 634, noot
Watte, N.).
Wat betreft de schadevergoeding ingeval van ontbinding van de overeen610

komst kunnen we verwijzen naar het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 24 oktober 1986 (T.B.H., 1988, 784, noot Van
Hooghten, P .). Wanneer de koper een dekkingskoop heeft gesloten, dan
komt aan hem overeenkomstig art. 85 E.W.I.K. het verschil toe tussen de
overeengekomen prijs en die van de dekkingskoop. Voorwaarde daarbij is
wei dat de dekkingskoop effectief moet zijn gesloten en dat de koper daarbij
redelijk is tewerk gegaan.
Overeenkomstig
deze bepaling kan de koper van de rechter geen uitstel van betaling verlangen. Deze bepaling verbiedt de rechter even wei niet het voor hem uitgedrukte akkoord van de partijen te bekrachtigen wanneer de verkoper instemt om
betalingsmodaliteiten toe te staan (Antwerpen, 25 september 1985, R. W. ,
1986-87' 591).
172. DE EENVORMIGE KOOPWETTEN- ART. 64 E.W.I.K. -

173. DE EENVORMIGE KOOPWETTEN- ART. 83 E.W.I.K.- Dit artikel bepaalt
dat wanneer de tekortkoming bestaat in een vertraging in het betalen van
de koopprijs, de verkoper in elk geval recht heeft op rente over de niet
betaalde bedragen tegen het officiele disconto van het land waar hij zijn
vestiging heeft, vermeerderd met 1 pet. De rente wordt berekend over de
volledige periode van de wanbetaling (Antwerpen, 25 september 1985,
R. W., 1986-87, 591). De E.W.I.K. voorziet voor de vertraging in de betaling
geen andere vorm van schadevergoeding ingeval geen ontbinding van de
overeenkomst plaats vindt. De vordering met als voorwerp de toepassing
van een strafbeding als schadevergoeding wegens laattijdige betaling is dan
ook ongegrond (Kh. Gent, 22 november 1985, T.G.R., 1986, 10).
174. HET VERDRAG VAN WENEN VAN 11 APRIL 1980 - Ret ziet ernaar uit dat
de rol van de Haagse Verdragen van 1964 in het interne Belgische recht bijna
is uitgespeeld. Op 11 april 1980 werd te Wenen in het kader van de
Verenigde Naties een nieuw koopverdrag gesloten. In dit Weens Koopverdrag worden op uniforme wijze zowel de inhoudelijke regelen van de
internationale koop als de totstandkoming van de koopovereenkomst geregeld. Rekening houdend met het steeds groeiend succes van deze nieuwe
koopwet, heeft ook Belgie het bekrachtigingsproces ingezet en zullen we
binnen afzienbare tijd tot dit verdrag toetreden.
Nochtans dient of diende de Belgische rechter reeds v66r deze toetreding
rekening te houden met het Verdrag van W enen. Dit hoeft allerminst
verwondering te wekken aangezien er tot nog toe vijfendertig landen tot dit
verdrag zijn toegetreden, waaronder onze belangrijkste handelspartners.
Wanneer de rechter zijn conflictenrecht toepaste en dit hem bracht tot het
recht van een van deze verdragsluitende staten, diende hij de in deze lex
contractus ingevoerde nieuwe eenvormige regels toe te passen. Hoger werd
reeds het geval vermeld waarbij de rechter geconfronteerd werd met een
,Frans" koopcontract van na 1 januari 1988. Welnu voor dergelijke con-
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tracten gelden de eenvormige regels van het verdrag van Wenen (zie nr. 159
en de commentaar op Kh. Luik, 2 december 1988, T.B.H., 1990, 179, noot
Watte, N.).
AFDELING 4

BIJZONDERE CONTRACTEN -

CONCESSIES VAN ALLEENVERKOOP

§ 1. Toepasselijke wet

175. HET CONFLICTENVERDRAG VAN ROME EN CONCESSIES- De concessieovereenkomsten die gesloten werden vanaf 1 januari 1988 vallen onder het
toepassingsgebied van het Verdrag van Rome. Op te merken valt dat de
concessie van alleenverkoop niet kan gelijkgesteld worden met een koopverkoop, zodat het Verdrag van Den Haag van 1955 niet toepasselijk is.
Conform art. 3 van het Romeverdrag geldt de wilsautonomie en wordt de
overeenkomst, bij gebrek aan rechtskeuze, beheerst door het recht van het
land waarmee zij de nauwste binding vertoont. Overeenkomstig art. 4
wordt de nauwste binding vermoed te bestaan met de wet van hetland waar
diegene die de karakteristieke verbintenis uitvoert zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft. In de praktijk komt dit voor de concessie-overeenkomsten neer
op de wet van het land van gewoon verblijf van de concessiehouder.
Zo besliste de Rechtbank van Koophandel te Brussel op 20 december 1991
(T.B.H.,-1992, -9T9)dat de overeenkorilsftussen eenBelgiscn-e-currcessiege=
ver en een Duitse concessiehouder, bij gebrek aan een duidelijke rechtskeuze, werd beheerst door het Duitse recht. De distributie van de goederen door
de Duitse concessiehouder was immers de meest kenmerkende prestatie van
het contract en Duitsland was het land waar deze concessiehouder zijn
gewone verblijfplaats had.
176. CONCESSIES VAN ALLEENVERKOOP - DWINGEND RECHT - lndien de
verkoopconcessie uitwerking heeft op het Belgisch grondgebied zal de
rechter rekening dienen te houden met de Wet van 27 juli 1961 betreffende
de eenzijdige beeindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies
van alleenverkoop (B.S., 5 oktober 1961). Deze wet, die de beschermingvan
de concessiehouder bij de beeindiging van de overeenkomst beoogt, is van
imperatieve aard. Het gaat om ,une loi d'application immediate" (omtrent
de betekenis daarvan zie: Prioux, R., ,Le juge et l'arbitre face aux lois
etrangeres d'application immediate: les nouvelles possibilites offertes par
la loi du 15 juillet 1987", T.B.H., 1988, 251 en Lienard-Ligny, M., ,Forme
du contrat international et lois etrangeres internationalement imperatives"'
noot onder Bergen, 20 november 1991, J.L.M.B., 1992, 772). Voor een
overzicht van rechtspraak m.b.t. deze wet verwijzen we naar het overzicht
van rechtspraak van Fierens, J.P. en Kileste, P., ,Chronique de jurisprudence. La loi du 27 juillet 1961 relative a la resiliation unilaterale des
concessions de vente exclusive a duree indeterminee", J. T., 1987, 699.
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§ 2. Het territoriaal toepassingsgebied van de wet van 27 jnli 1961

177. DE CONCESSIEWET - UNE NORME AUTOLIMITEE - In een arrest van
4 januari 1989 besliste het Hofvan Beroep te Brussel (J. T., 1990, 725, noot
Vandepitte, P. en De Schoutheete, A.) dat een Belgische en een Nederlandse
contractspartij bij een concessie-overeenkomst vrij zijn om het Belgisch
recht toepasselijk te verklaren op een verkoopsconcessie die uitwerking
heeft op een territorium buiten Belgie, in casu Nederland. Verder oordeelt
het Hof dat de partijen zich door deze keuze van het Belgisch recht ook
noodzakelijkerwijze hebben willen onderwerpen aan de wet van 27 juli
1961. Inderdaad rijst de vraag op of imperatieve bepalingen uit een wet die
zelf uitdrukkelijk zijn werkingsveld in de ruimte beperkt, mogen of kunnen
worden overgenomen door partijen. De annotators Vandepitte en De
Schoutheete leveren in hun commentaar bij dit arrest enige kritiek op de
door het Hof gevelde uitspraak. Zoals het Hof kunnen wij ons samen met
deze auteurs de volgende vraag stellen: wanneer een exclusieve concessieovereenkomst uitwerking heeft op een grondgebied dat volledig buiten
Belgie ligt en een clausule bevat die Belgisch recht aanwijst, betekent dit dan
ook dat het contract noodzakelijkerwijze beheerst zal worden door de wet
van 27 juli 1961? In tegenstelling tot het Hof kunnen wij het volgende
concluderen en wij volgen daarin Lieven Defoer ("De werkingsomvang van
de wet van 27 juli 1961 betreffende alleenverkoopovereenkomsten", noot
onder Kh. Brugge, 29 april1980, R. W., 1982-83, 1743): vooreerst verliest
de wet van 1961 haar imperatief karakter indien en in de mate dat de
betrokken situatie niet verbonden is met het Belgisch grondgebied (deze
vereiste van territoriale aanknoping werd bevestigd door de Rechtbank van
Koophandel te Brussel in een vonnis van 20 december 1991 (T.B.H., 1992,
919) en vervolgens wijzen de tekst alleen al van de bevoegdheidsbepaling
in art. 4 van de wet en ook de voorbereidende werkzaamheden erop dat de
wet van 1961 moet bekeken worden als ,une norme autolimitee", dit wil
zeggen een norm die onafhankelijk van een eventuele keuze door de partijen
gedaan voor het Belgisch recht als de toepasselijke wet geen toepassing zal
vinden op een situatie buiten het Belgisch grondgebied. Partijen kunnen
overigens o.i. geen bevoegdheidsgrond scheppen of uitbreiden. In casu
betekent dit dat de wet van 1961 niet toepasselijk zou zijn, behalve wanneer
de partijen ze op een zekere en ondubbelzinnige marrier toepasselijk zouden
hebben verklaard. Is de wet van 1961 niet van toepassing, dan geldt het
gemeen recht van de contracten en meer bepaald art. 1134 van het B.W.
§ 3. Bevoegdbeid op grond van bet art. 5.1 van bet E.E.X.-Verdrag

178.

DEINDEMNITAIREENCOMPENSERENDEVERGOEDINGEXART. 2EN3VANDE

WET VAN 27 JULI 1961- FORUM CONNEXITATIS CAUSARUM- ART. 22 E.E.X.-

De relatie van onze bijzondere concessiewetgeving en het Europees Bevoegdheidsverdrag wanneer dit laatste van toepassing is (de verweerder
woont binnen het gebied), is al lang problematisch. In de loop van de
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onderzochte periode was niet meer zozeer aan de orde de ondergeschikte
positie van art. 4 van de wet van 27 juli 1961 tegenover het Europees
Bevoegdheidsverdrag.
Er was wei een heel debat m.b.t. de vraag of dezelfde rechter bevoegd moest
zijn voor de vordering ex art. 2 zowel als voor die ex art. 3 van de wet van
27 juli 1961. V66r 1984 werd connexiteit van de indemnitaire en compenserende vorderingen aanvaard. Zo werd meestal impliciet geoordeeld dat een
goede rechtsbedeling vereist dat wanneer de Belgische rechter bevoegd is
voor de opzeggingsvergoeding ex art. 2, de rechtbank ook bij samenhang
bevoegd is om kennis te nemen van de vordering van de bijkomende
vergoedingen ex art. 3.
Met een arrest van 19 januari 1984 verbrak het Hof van Cassatie echter
(J. T., 1984, 637) een arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 25 juni
1982 onder meer op de volgende gronden: ,Attendue que si, en cas de
n!siliation unilaterale d'un contrat de concession de vente exclusive a duree
indeterminee, le paiement de l'indemnite prevue par I' article 2 de Ia loi du
27 juillet 1961 ne constitue pas une obligation contractuelle autonome mais
a pour but de compenser Ia perte des avantages qu'un preavis raisonnable
efit assures ala partie evincee, il n'en est pas de meme en ce qui concerne
l'indemnite complementaire prevue par I' article 3 de ladite loi (... ) Attendue
qu'ayant admis que I' obligation au paiement des indemnites complementaires et celle qui est relative a l'octroi d'une indemnite compensatoire de
pieavis etaientindepend~mtes l'une de 1' auti"e-et presentaieril aes caradefes
differents, l'arret ne pouvait, sans contradiction, decider que toutes les
indemnites sollicitees etaient les consequences d'une seule et meme obligation dont !'inexecution etait invoquee pour justifier les demandes". Ons
hoogste Hof besliste daarmee niet dat de twee wettelijk opgelegde vergoedingen inderdaad op een verschillende plaats moeten worden uitgevoerd.
Het zegt met name wei dat de plaatsbepaling van de prestaties moet
gebeuren rekening houdend met hun verschillende rechtsgrondslag. Dat
beloofde niets goeds. Zo werd onnodig twijfel geworpen op een logische
verbinding van de dubbele vergoedingsplicht op een en dezelfde plaats.
Maar in de aanhangige zaak had het Hof terecht op een gebrek in de
motivering gewezen.
Van zodra de schadevergoeding uit quasi-contractuele grondslag (ongeoorloofde verrijking) in een ander land zou verschuldigd zijn - volgens d.e
daarop toepasselijke regels van internationaal privaatrecht en van materieel
recht - dan de vergoedingen uit contractsverbreking (lex contractus), dan
stonden we voor een opsplitsing van internationale rechtsmacht.
Rechters die deze punten in concreto moesten onderzoeken, konden gemakshalve naar een regel van bevoegdheid gebaseerd op samenhang in de
rechtsvorderingen tussen dezelfde partijen kijken. Maar in de E.E.X.-context mocht zulks met name niet want een forum connexitatis causarum
ontbreekt daarin opvallenderwijs.
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179. DE INDEMNITAIRE EN COMPENSERENDE VERGOEDING- GEEN BEVOEGDHEID OP GROND VAN CONNEXITEIT- VERSNIPPERING VAN DE BEVOEGDHEID-

Het arrest 150/80 van het Hof van Justitie van 24 juni 1981 (Jur., 1981,
1671) bevestigt dat de connexiteit geen zelfstandige bevoegdheidsgrond is.
Een vordering ex art. 2 kan niet een vordering ex art. 3 Iaten bijtrekken.
Het inroepen van art. 22 E.E.X. kan niet worden aanvaard, althans niet
voor verweerders binnen het verdragsgebied, omdat het Hof art. 22 E.E.X.
enkel van toepassing acht als een remedie wanneer samenhangende vorderingen bij de gerechten van twee of meer verdragsluitende staten werden
aangebracht. De tekst van het verdrag en haast aile commentaren ondersteunen dat besluit. Een toepassing van dit arrest van het Europese Hof van
Justitie wordt ons geleverd door de Rechtbank van Koophandel te Luik op
22 november 1984 (J.L.M.B., 1985, 11): ,cette disposition (art. 22) ne
retient done pas Ia connexite comme chef de competence directe derivee ou
comme un critere positif d'attribution de competence".
De Rechtbank van Koophandel van Antwerpen kwam in een vonnis van
23 september 1988 (R. W., 1988-89, 476) derhalve tot het voortreffelijk
gemotiveerd besluit dat ze enkel bevoegd was om te oordelen over de
vordering tot schadevergoeding ex art. 2 en niet voor de vordering ex art. 3.
Ze stoelde haar oordeel op het door het Hof van Cassatie gemaakte
onderscheid met betrekking tot de plaats van uitvoering van de verbintenis
van de concessiegever. We geven de fraaie argumentatie, maar stellen
vooraf dat het besluit tot opsplitsing van de bevoegdheid ondertussen
voorbijgestreefd werd:
Enerzijds: De in het art. 2 van de wet van 27 juli 1961 vervatte verbintenis
een vergoeding te betalen is niet autonoom, doch vervangt de niet uitgevoerde verbintenis een redelijke opzeggingstermijn in acht te nemen. Het belang
hiervan ligt voor de hand: indien de verbintenis tot betaling van een billijke
vergoeding autonoom zou zijn geweest, quod non, dan zou haar plaats van
uitvoering, bepaald op basis van de theorie der haalschulden (art. 1247,
2° lid B.W.), wei relevant zijn geweest. De plaats van uitvoering van deze
vervangende verbintenis tot vergoeding is nu evenwel dezelfde als de plaats
van uitvoering van de verbintenis tot redelijke opzeggingstermijn. Aangezien deze Iaatste verbintenis wordt geanalyseerd zoals de hoofdverbintenis
van de concessiegever, nl. het in acht nemen van de exclusiviteit op het
gegeven Belgisch grondgebied, moet zij ook worden uitgevoerd in Belgie.
Anderzijds: De verbintenis van de concessiegever tot bijkomende vergoeding opgelegd door art. 3 van de wet van 27 juli 1961 is wei autonoom en
de Belgische wet is het gemene recht dat de toepassing van de wet van 27 juli
1961 omkadert en aanvult. Bij gebreke van een bijzondere regeling in deze
wet betreffende de plaats van uitvoering van de verbintenis ex art. 3 geldt
derhalve het beginsel van art. 1247, tweede lid B.W., dat schulden haalbaar
zijn. Om die reden werd gedeeltelijk geen bevoegdheid opgenomen.
Het nadeel van deze redenering was dat de Belgische rechter dus veelal voor
in Belgie toegestane concessies van alleenverkoop op grand van art. 5, 1°
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de bevoegdheid kon opnemen voor de vergoeding ex art. 2 maar niet voor
deze ex art. 3 van de wet van 27 juli 1961. Men kwam dus tot een ongewenste versnippering van de rechterlijke bevoegdheid. Tot vermijding daarvan
besliste de Rechtbank van Koophandel te Brussel nog op 30 oktober 1985
(T.B.H., 1987, 619, noot Lenaerts, K.) dat wanneer het geding tegelijkertijd
betrekking heeft op de art. 2 en 3 van de wet van 27 juli 1961, beide
vorderingen door dezelfde rechter moeten behandeld worden, overwegende
dat wanneer de Belgische rechter bevoegd is voor de opzeggingsvergoeding
ex art. 2, ,de Rechtbank ook bij samenhang bevoegd is om kennis te nemen
van de vordering in betaling van de bijkomende vergoedingen omschreven
in art. 3 van de wet van 27 juli 1961, die eveneens een gevolg is van de
beeindiging van de alleenverkoopconcessie in Belgie". De verwerende concessiegever woonde nochtans binnen het verdragsgebied van het E.E.X.verdrag. De Rechtbank voegde nog toe ,dat een goede rechtsbedeling
vraagt dat de verschillende vorderingen samen wegens samenhang zouden
worden beslecht". Tach was de Rechtbank er zich blijkbaar van bewust dat
haar redenering niet volledig te verzoenen was met de bepaling van art. 22
E.E.X.-Verdrag: ,dat artikel 22 van dit Verdrag naar de letter niet van
toepassing is", maar ,dat deze bevoegdheidsverklaring volledig overeenstemt met de geest van het Verdrag''. Dat was juist aangevoeld en inderdaad
heeft men daarvoor artikel 22 niet nodig.
1&0,

DE JND.EMNITAI_RE EN CQMF'ENSE_Rlll'IDE VEIWOEDINQ - ACCE]:')ORJUM SEQUITUR PRINCIPALE- Uiteindelijk wordt voor de dreiging van versnippe-

ring van bevoegdheden een oplossing geboden door het arrest van het Hof
van Justitie van 15 januari 1987 (Shenavai!Kreischer) (J. T., 1987, 364, met
noot Born, H.). In haar rechtsoverweging nummer 19 behandelt het Hof
in een obiter dictum het bijzondere geval van een geschil betreffende
verschillende verbintenissen uit een zelfde overeenkomst die aile aan de
rechtsvordering van een verzoeker ten grondslag liggen". In een dergelijk
geval moet de aangesproken rechter nagaan of hij voor de hoofdverbintenis
bevoegd is. Is dat zo dan kan hij zich Iaten leiden door het adagium
accessorium sequitur principale en mag hij zijn bevoegdheid opnemen voor
de bijkomende verbintenis. De bijkomende verbintenissen volgen m.a.w.
het forum solutionis van de hoofdverbintenis welk ook hun eigen forum
solutionis is.
Als gevolg van deze overweging worden de twijfels weggeveegd die oprezen
toen ons Hof van Cassatie in 1984 duidelijkheid verlangde in motiveringen
over de twee vergoedingen. Nu kunnen klaarblijkelijk ook tegen een verweerder die door het E.E.X.-verdrag beschermd wordt de vorderingen ex
art. 2 en art. 3 door dezelfde rechter beslecht worden. De verbintenis ex
art. 3 kan immers als bijkomend worden beschouwd ten aanzien van de
verbintenis ex art. 2 die in de plaats komt van de hoofdverbintenis tot
levering in Belgie.
De beschreven uitweg uit de impasse werd al nagevolgd door een vonnis van
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de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 29 maart 1988 (T.B.H., 1990,
800) en een vonnis van de Recht bank van Koophandel te Brussel van 22 juni
1989 (T.B.H., 1990, 702, noot Hollander, P.). We mogen verwachten dat
deze rechtspraak bij gelegenheid door het Hofvan Cassatie goed zal worden
bevonden.
181. DE VORDERING TOT BETALING VAN COMMISSIELONEN- Verdere rechtspraak in verband met art. 5, 1° van het E.E.X.-Verdrag betreft voornamelijk de vordering in betaling van commissielonen. Deze dienen overeenkomstig art. 5, 1° gebracht te worden voor de rechter van de plaats waar de
commissielonen moeten uitbetaald worden (Brussel, 16 oktober 1987,
J.L.M.B., 1988, 50).
Met betrekking tot de internationale agentuurovereenkomsten beslist de
Recht bank van Koophandel te Luik: , ,que par analogie avec Ia regle retenue
en matiere de concession de vente, il peut etre admis que cette obligation
(de verbintenis om een som geld te betalen in vervanging van de gewone
uitvoering van het contract) devait s'executer dans le territoire attribue a
I' agent" (22 november 1984, J.L.M.B., 1985, 111). In dezelfde zin: Kh.
Brussel, 29 mei 1990, T.B.H., 1992, 907.
AFDELING

5

BIJZONDERE CONTRACTEN - ARBEIDSCONTRACTEN

§ 1. Toepasselijke wet
182. ARBEIDSCONTRACTEN EN HET BEGINSEL VAN DE WILSAUTONOMIE - Ook
voor de arbeidscontracten verklaart het Belgisch conflictenrecht de wet die
de partijen uitdrukkelijk in hun overeenkomst kozen van toepassing. Alle
aspecten van het contract vallen dan onder die lex voluntatis.
Dit beginsel wordt in de rechtspraak voortdurend bevestigd: Arbh. Brussel,
3 april1986, T.S.R., 1986, 387; Cass., 24 september 1987, R. W., 1987-88,
813; Arbh. Brussel, 2 november 1988, Pas., 1989, II, 91, Rechtspr. Arb.
Br., 1989, 29; Arbh. Gent, 21 december 1988, J.T.T., 1989, 127; Cass.,
17 december 1990, Arr. Cass., 1990-91, 432, Pas., 1991, I, 381, J.T.T.,
1991, 258, T.S.R., 1991, 21, R. W., 1990-91, 1337; Arbrb. Brussel, 17 juni
1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 275.
Zie ook: Rigaux, F., ,Loi d'autonomie et contrat de travail en droit
international prive", J. T. T., 1985, 453.
183.

ARBEIDSCONTRACTEN GESLOTEN VOOR 1988 -

BEPALING VAN DE CON-

Ook bij de arbeidscontracten wordt er voor
overeenkomsten daterend van v66r 1 januari 1988, bij afwezigheid van
rechtskeuze, gezocht naar het zwaartepunt van de rechtsverhouding. Het
vinden van de lex contractus gebeurt in functie van een afweging van diverse
TRACTSWET DOOR INDICIEN -
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bindingselementen met de verschillende landen. Daarbij wordt er niet naar
een, maar naar een geheel van aanrakingspunten gekeken.
Kenschetsend voor de oude verwijzingsregel was dat er een klaar overwicht
van aanrakingen met een vreemd land moest zijn vooraleer men in het kader
van een arbeidsovereenkomst vreemd recht wilde toepassen. Zie in deze zin:
Arb h. Bergen, 20 november 1986, J. T. T., 1987, 269; Arbrb. Brussel,
23 februari 1987, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 342; Arbh. Brussel, 12 april
1988, J.T.T., 1988, 359; Arbh. Brussel, 2 september 1987, T.S.R., 1988,
515.
184.

ARBEIDSCONTRACTEN VAN VOOR 1988 -

INCORPORATIE VAN VREEMD

In een zaak voor het Arbeidshof van Brussel werd in het contract
verwezen naar de Belgische strafwet. Bovendien werden de berekening van
de opzegtermijn en de invoeging van een niet-concurrentiebeding beschouwd als door Belgisch recht gei:nspireerd (Arbh. Brussel, 2 september
1987, T.S.R., 1988, 515). Om dezelfde reden besloot de Arbeidsrechtbank
van Brussel (4 maart 1985, J. T. T. , 1985, 426-427) dat het Amerikaans recht
van toepassing was, aangezien ,les clauses relatives aux vacances annuelles,
aux assurances, aux obligations consecutives a la cessation du contrat
s'inspirent a !'evidence du droit anglo-saxon".
RECHT -

185.

ARBEIDSCONTRACTEN
VAN VOOR 1988- DE MUNT VAN BETALING EN DE
---- -------

Een V~tn de aanknopingspunten om Amerikaans
recht toe te passen, was het feit dat gedurende de gehele duur van het
contract de vergoedingen werden vastgesteld in dollars en bovendien werden
betaald op een rekening in Amerika (Arbh. Brussel, 4 maart 1985, J. T. T.,
1985, 426-427 en in dezelfde zin: Arbrb. Brussel, 23 februari 1987,
Rechtspr. Arb. Br., 1987, 342).
PLAATS VAN BETALING-

186.

ARBEIDSCONTRACTEN VAN VOOR 1988- DE GEMEENSCHAPPELIJKE NATIO-

Dat dit over het algemeen een belangrijke
aanknopingsfactor is, bewijzen: Arbh. Brussel, 4 maart 1985, geciteerd, en
Arbh. Bergen, 20 november 1986, J. T. T., 1987, 269.
NALITEIT VAN DE PARTIJEN-

187. ARBEIDSCONTRACTEN VAN VOOR 1988- DE PLAATS VAN AANWERVINGNadat het Arbeidshof van Brussel had vastgesteld dat het arbeidscontract
was gesloten op het territorium van het land waarvan beide partijen de
nationaliteit hadden, met name bet Verenigd Koningkrijk, overwoog het
,qu'il est done acquis qu'elles n'ont pu choisir que la legislation anglaise
pour regirleurs rapports" (Arbh. Brussel, 12 april1988, J. T. T., 1988, 359).
Zo oak oordeelde de Arbeidsrechtbank te Brussel dat het feit dat het
arbeidscontract was gesloten in Amerika tussen een Amerikaanse werknemer en een Amerikaanse vennootschap een belangrijke aanwijzing was om
van een ,Amerikaans" contract te spreken (Arbrb. Brussel, 11 september
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1985, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 389). Gestoeld op gelijkaardige gronden
werd door het Arbeidshof van Bergen de Franse wet toepasselijk verklaard
(Arbh. Bergen, 20 november 1986, J.T.T., 1987, 269). We dienen wel op
te merken dat dit aanknopingspunt steeds wordt aangewend in samenhang
met andere doorslaggevende indicien. Zoals reeds hoger werd vemeld, kijkt
men immers niet naar een, maar naar een geheel van aanrakingspunten (zie
nr. 183).
188. ARBEIDSCONTRACTEN VAN VOOR 1988- DE DUUR VAN TEWERKSTELLING IN

De tijdelijke detachering van een land naar een ander ingeval
de werknemer blijft onder het gezag van dezelfde werkgever, zou de
belangrijkheid van de plaats van tewerkstelling als aanknopingsfactor kunnen aantasten. Nochtans dient deze aanknopingsfactor ook niet te worden
overschat. lndien aile andere indicien wijzen naar de wet van een bepaald
land, zal een beperkte detachering van de werknemer hieraan geen afbreuk
kunnen doen. Zie: Arbrb. Brussel, 4 maart 1985, J. T. T., 1985, 426-427 en
Arbh. Brussel, 12 april1988, J.T.T., 1988, 359.

EEN LAND -

189. ARBEIDSCONTRACTEN VAN VOOR 1988 -DE PLAATS VAN TEWERKSTELLING

- Dit element wordt doorgaans aanvaard als de voorname factor, aangezien de regels m.b.t. de bescherming van de werknemers enter regeling van
de arbeidsmarkt op die plaats moeten worden nageleefd. Indien de plaats
van tewerkstelling vast is, biedt deze factor ook een grote rechtszekerheid.
Zelfs voor Belgen die in de vreemde gingen werken werd deze lex loci laboris
toegepast. Zoals reeds hierboven werd vermeld, moeten er dan evenwel
,meer dan voldoende" aanknopingspunten zijn met dat vreemde recht.
Nochtans oordeelde het Arbeidshof van Brussel dat het Zalrees recht van
de plaats van tewerkstelling de overeenkomst diende te beheersen, ondanks
een aantal elementen die verwezen naar het Belgisch recht (Arbh. Brussel,
17 januari 1989, Soc. Kron., 1989, 143, T.S.R., 1989, 239). Voor vreemdelingen die in Belgie werken wordt gemakkelijker het Belgisch recht gekozen,
van zodra ook de plaats van contractssluiting hier lag en bijvoorbeeld het
loon hier betaald werd (Arbrb. Luik, 16 april1986, T.S.R., 1987, 214, noot
Prioux, R.)
Wanneer er sprake is van een detachering, hetzij voornamelijk in mobiele
en kaderfucties, wordt de waarde van de lex loci laboris teruggeschroefd,
zeker wanneer het gaat om Belgen die worden gedetacheerd. In deze zin:
Arbh. Bergen, 20 november 1986, J.T.T., 1987, 269.
Tenslotte zij opgemerkt dater geen absolute betekenis mag worden verleend
aan de plaats van tewerkstelling. Men moet steeds ook de andere aanknopingspunten in beschouwing nemen (Arbh. Brussel, 3 april 1986, T.S.R.,
1986, 387). Zo zegt ook het Arbeidshof van Bergen voor recht: ,Attendu
que !'importance du lieu d'execution du contrat doit etre tempere notamment lorsqu'il resulte de !'ensemble des circonstances que le contrat de
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travail presente des liens plus etroits avec un pays different de celui dudit
lieu d'execution" (Arbh. Bergen, 20 november 1986, J. T. T., 1987, 269 en
in dezelfde zin: Arbh. Brussel, 14 mei 1985, T.S.R., 985, 380).
190.

ARBEIDSCONTRACTEN VAN VOOR 1988- DE BAND VAN ONDERGESCHIKT-

De plaats van waaruit de bevelen en richtlijnen inzake de arbeid
worden gegeven, is eveneens een belangrijke factor (Arbh. Bergen, 20 november 1986, J.T.T., 1987, 269; Brussel, 4 april1990, R. W., 1991-92, 921).
HEID -

191. ARBEIDSCONTRACTEN - INVULLING VAN HET BEGRIP LOON - In de
rechtspraak van de onderzochte periode werden voornamelijk problemen
onderzocht aangaande de loonbasis en de berekening van de opzeggingsvergoedingen. De lex contractus bepaalt wat als loon kan beschouwd worden
tot tegenprestatie voor de uitgevoerde arbeid. Zo werden de volgende
elementen als loon beschouwd:

1° De education cost allowance, hetzij de kosten van taalinstructie en van
algemeen onderwijs voor de kinderen van de werknemers. Ret Arbeidshof te Brussel verwoordde dit in zijn arrest van 2 november 1988 (Pas.,
1989, II, 91, Rechtspr. Arb. Br., 1989, 29) als volgt: ,attendu que le
remboursement de frais scolaires al'etranger effectue par un employeur
a un travailleur qui s'expatrie au service constitue un avantage acquis
en vertu du contrat dans la mesure ou il represente effectivement un
avantage pecunniaire,- cequrest-le cas lorsque ktravailleur doit luimeme payer ces frais scolaires dans son pays d'origine". Ret moet dus
gaan om een bijkomende vergoeding. Retzelfde Rof besliste in twee
andere arresten (Arbh. Brussel, 15 mei 1987, J.T. T., 1987,315 enArbh.
Brussel, 12 april 1988, J. T. T., 1988, 359) dat de ,education cost allowance" niet moest gezien worden als een bijkomende vergoeding die als
loon kon worden beschouwd, maar wei als zuivere terugbetaling van
kosten. Blijkbaar ging het Rof er in deze gevallen van uit dat deze kosten
ook in hetland van origine door de werkgever werden terugbetaald.
2° De tax equalization, die tot doel heeft te voorkomen dat de werknemer
meer belastingen zou moeten betalen dan die welke hij hypothetisch zou
betalen in zijn eigen land voor dezelfde prestaties, werd door het
Arbeidshof te Brussel herhaaldelijk als loon beschouwd: zie Arbh.
Brussel, 2 november 1988, geciteerd, Arbh. Brussel, 16 november 1988,
T.S.R., 1990, 76 en Arbh. Brussel, 4 mei 1988, J. T. T., 1988, 494, noot
De Koster, P.
3° de indemnite de vie chere- In zijn arrest van 2 november 1988 besliste
het Arbeidshof van Brussel (geciteerd) dat dit geen vergoeding was
omdat dit enkel bestemd was om de koopkracht van de werknemer te
handhaven. In zijn arrest van 20 juni 1991 heeft hetzelfde Rof (geciteerd) de toeslag voor bijzondere levensduurte echter wei als loon
aangemer kt.

620

j_____:________:-=-.:-=-=-=------=-:-=-~-=--=:::

_:_: _____ l_ __ l=-=---__:_:_-=--:::

-

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

De zogenaamde home/eave, hetzij betaling van kosten om naar het vaderland terug te keren, werd niet als loon beschouwd. Het Arbeidshof van
Brussel motiveerde dit in zijn arrest van 2 november 1988 (Pas., 1989, II,
91, Rechtspr. Arb. Br., 1989, 29) als volgt: ,d'une part le remboursement
est lie au retour effectif du travailleur expatrie dans son pays d'origine (et)
d'autre part, loin d'etre une contrepartie du travailleur fourni par le
travailleur expatrie, ce remboursement qui n'entrillne aucun enrichissement
a pour objet d'eviter un appauvrissement de ce travailleur".
192.

ARBEIDSCONTRACTEN GESLOTEN VANAF 1 JANUARI 1988- VERDRAG VAN

Ook voor deze overeenkomsten geldt in eerste instantie de
wilsautonomie van de contractspartijen. Nochtans gaat het hier, net zoals
voor de consumentencontracten (zie verder nr. 203), om een beperkte
wilsautonomie. De rechtskeuze van de partijen kan er namelijk niet toe
leiden dat de werknemer de bescherming verliest van de dwingende bepalingen van het recht dat bij gebreke van rechtskeuze de overeenkomst zou
beheersen (art. 6.1 van het verdrag van Rome). Overeenkomstig art. 6.2
van het Verdrag van Rome wordt de arbeidsovereenkomst, bij gebreke van
rechtskeuze, beheerst ofwel door het recht van hetland waar de werknemer
ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht, zelfs
wanneer hij tijdelijk in een ander land te werk is gesteld, ofwel door het
recht van hetland waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in dienst
heeft genomen, wanneer deze niet in een zelfde land gewoonlijk zijn arbeid
verricht. Deze regel geldt evenwel onder voorbehoud dat het niet uit het
geheel der omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer is
verbonden met een ander land, in welk geval het recht van dat andere land
toepasselijk is. Voor een toepassing van deze verdragsbepaling verwijzen we
naar een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 4 april1990 (R. W.,
1991-92, 921). Tussen een wielrenner en zijn sponsor werd een arbeidscontract voor bepaalde duur afgesloten. Als lex contractus werd het recht van
New York gekozen. Bij toepassing van het art. 6 van het Romeverdrag
diende de rechter evenwel, ondanks deze rechtskeuze, rekening te houden
met de Belgische bepalingen i. v .m. de eenzijdige opzegging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur (art. 40, 1 van de wet van 3 juli 1978),
die van imperatieve aard zijn.
19 JUNI 1980 -

§ 2. Imperatief recht
193. IMPERATIEF RECHT- DEFINTIE- Wanneer de verschillende elementen
van de arbeidsovereenkomst behoren tot verschillende rechtsordes en de
contracterende partijen een rechtskeuze hebben gedaan, of kunnen geacht
worden een stilzwijgende rechtskeuze te hebben gemaakt, dan nog kan er
een belangrijke tegenstrijdigheid opduiken tussen deze gekozen wet en de
toepassing van de imperatieve bepalingen van de interne rechtsordening, de
zogenaamde wetten van po/itie en veiligheid.
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Wat onder wetten van politie en veiligheid moet worden verstaan, wordt
ons verduidelijkt door een vonnis van de Arbeidsrechtbank te Brussel van
17 juni 1986 (Rechtspr. Arb. Br., 1986, 275). Het gaat om rechtsregels
waarvan het belang voor de lokale rechtsorde wordt onderstreept door het
feit dat ze van strafrechtelijke of administratieve aard zijn. Hun werking
hangt bovendien niet af van het initiatief van diegene die ze willen beschermen. In de sfeer van de arbeidscontracten zijn wetten van politie en
veiligheid ,celles qui, essentielles a l'ordre et a !'organisation de l'Etat
beige, organisent Ia protection des travailleurs et ant un caractere imperatif". Oak het Arbeidshof te Brussel omschreef op voortreffelijke wijze de
hierboven bedoelde notie (Arbh. Brussel, 29 november 1983, J. T. T., 1985,
192).
Er is evenwel nag een belangrijk onderscheid met de wetten van Internationale Openbare Orde. Hoger werd reeds uiteengezet dat het hier gaat om
principes die de morele, politieke en economische grondslagen vormen van
de maatschappij en die zich om die reden verzetten tegen de toepassing van
elke buitenlandse regel die daarmee in strijd is (zie nr. 140 i.v.m. het
cassatiearrest van 17 december 1990).
194. DE INGREEP VAN HET IMPERATIEF ARBEIDSRECHT- ALGEMEEN- Gelet
op het dwingend karakter van deze bepalingen, is het duidelijk dat een
eventuele rechtskeuze van de partijen hieraan geen afbreuk zal kunnen
doen. Heris -derhalve-belarrgrijk-om te weterr op welke domeinen de
wilsautonomie wordt ingeperkt. Aan de hand van de gepubliceerde rechtspraak wordt het duidelijk dat het vooral gaat om de bepalingen inzake de
arbeidsduur, de Ioonbescherming, de vakantieregeling en de termijnen van
vooropzeg. We zullen elk van deze onderdelen kart behandelen.
195. IMPERATIEF ARBEIDSRECHT- ART. 82 WET VAN 3 JULI 1978- De meeste
vonnissen en arresten die m.b.t. het imperatief recht tussen 1985 en 1992
werden geveld, betreffen het art. 82 van de wet van 3 juli 1978.

Een cassatiearrest van 3 juni 1985 (J.T.T., 1985, 309, noot C.W., Soc.
Kron., 1985, 181, noot Goffin, R. en Forges, M., Soc. Kron., 1986,35, noot
Funck, H.) bouwt voort op een cassatiearrest van 10 januari 1983 (R. W.,
1983-84, 1200, met conclusie Adv. Gen. Lenaerts, H.). Het Hof van
Cassatie zegt voor recht dat het art. 15 van de gecoordineerde wetten op
de bediendenovereenkomst (later art. 82 van de wet van 3 juli 1978) van
dwingend recht is in zoverre het de minimale opzeggingstermijnen vaststelt
en waar het bepaalt dat de rechter opzeggingstermijnen voor de werkgever
en de bediende vaststelt als het jaarloon 250.000 fr. overschrijdt. Dat geldt
althans bij gebrek aan overeenkomst van na het tijdstip waarop het ontslag
betekend werd. Die bepalingen zijn dus wetten van politie en veiligheid in
de zin van art. 3, lid 1 B.W.
De rechters die bevoegd zijn voor de bepaling van de opzegtermijn moeten
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zelf de beoordeling doen nopens de minimumduur ervan en deze ook
motiveren (Cass., 9 juni 1986, R. W., 1986-87, 2702, Soc. Kron., 1990, 277).
In navolging van dit laatste benadrukt het Hof van Cassatie in zijn arrest
van 9 februari 1987 (J.T.T., 1987, 266) dat de vaststelling door de rechter
van de opzeggingstermijnen in het kader van art. 82 van de wet van 3 juli
1978 moet voortspruiten uit een souvereine appreciatie van de omstandigheden zoals leeftijd, ancienniteit, functie en bezoldiging. De rechter moet zelf
zijn beoordelingsbevoegdheid uitoefenen en daarvan ook blijk geven in zijn
uitspraak. Deze regel is een , ,loi de police''. De alleenstaande vaststelling
dat het minimum was nageleefd is dienaangaande onvoldoende. Bovendien
schendt de rechter art. 82 van de wet van 3 juli 1978 door de billijkheid te
hanteren voor het bepalen van de opzeggingstermijn (Cass., 14 mei 1990,
R. W., 1990-91, 565).
In het grote aantal hierna aangehaalde uitspraken werd telkens toepassing
gemaakt van de imperatieve bepaling van art. 82 van de wet van 3 juli 1978
om de belangen van de werknemer te waarborgen: Arbh. Brussel, 29 november 1983, J. T. T., 1985, 192; Arbh. Brussel, 2 november 1988, Pas.,
1989, II, 91, Rechtspr. Arb. Br., 1989, 29; Arbrb. Brussel, 20 mei 1987,
Rechtspr. Arb. Br., 1987, 239; Arbh. Brussel, 12 april1988, J. T. T., 1988,
359; Arbrb. Brussel, 11 september 1985, Rechtspr. Arb. Br., 1985, 389;
Arbh. Brussel, 15 mei 1987, J.T.T., 1987, 315; Arbrb. Brussel, 17 juni
1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986, 275; Arbrb. Gent, 30 maart 1987, T.G.R.,
1987, 51; Arbh. Gent, 21 december 1988, J.T.T., 1989, 127; Arbrb. Brussel, 23 februari 1987, Rechtspr. Arb. Br., 1987, 342; Arb h. Luik, 16 april
1986, T.S.R., 1987, 214.
196. IMPERATIEF ARBEIDSRECHT- DE LOONBESCHERMINGSWET- Het Hof
van Cassatie heeft beslist dat de bepalingen van de Wet Bescherming Loon
bepalingen van politie zijn in de zin van art. 3 B.W. en dat zij toepassing
vinden op de werknemer die gewoonlijk zijn arbeid in Belgie verricht (Cass.,
4 december 1989, Soc. Kron., 1990, 227, J. T. T., 1990, 77, R. W., 1989-90,
988). Zie ook: Arbrb. Brussel, 17 juni 1986, Rechtspr. Arb. Br., 1986,275.
197. IMPERATIEF ARBEIDSRECHT- ARBEIDSDUUR -De Arbeidsrechtbank te
Brussel besliste in een vonnis van 17 juni 1986 (Rechtspr. Arb. Br., 1986,
275) dat onder de wetten van politie en veiligheid niet enkel het art. 82 van
de wet van 3 juli 1978 ressorteert, maar ook en vooral de bepalingen inzake
de arbeidsduur.
198. IMPERATIEF ARBEIDSRECHT- JAARLIJKSE VAKANTIE EN VAKANTIEGELD
- Tot de wetten die de bescherming van de werknemers inrichten en die
dwingend zijn, behoren ook de wetten op de jaarlijkse vakantie. Dit
beslisten de Arbeidshoven van Brussel en Gent (Arbh. Brussel, 12 april
1988, J. T. T., 1988, 359; Arbh. Gent, 21 december 1988, J. T. T., 1989, 127).
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199. IMP ERATIEF ARBEIDSRECHT - CONCURRENTIEBEDING - Op 14 mei 1990
verbrak het Hof van Cassatie (R. W., 1990-91, 565) een arrest van het
Arbeidshof te Gent van 21 december 1988. Het Arbeidshof had ten onrechte ,op contractuele basis de Nederlandse wetgeving ter zake van toepassing
verklaard", hierdoor voorbijgaand aan het dwingend karakter van de
artikelen 65 en 86 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 die het
concurrentiebeding betreffen.
200. IMPERATIEF ARBEIDSRECHT- ART. 18 WET VAN 3 JULI 1978- Ook deze
bepaling werd in de rechtspraak als van dwingende aard beschouwd, en dit
zelfs als de werknemer er zich niet op beriep. Zie: Brussel, 26 juni 1990,
R.G.A.R., 1991, nr. 11762, noot Vander Elst, R. en Antwerpen, 8 november 1989, R.G.A.R., 1991, nr. 11763.
201. ARBEIDSRECHT- NADERE CRITERIA VOOR DE RUIMTELIJKE GELDING VAN
DE BELGISCHE IMPERATIEVE BEPALINGEN- Voor

de toepassing van het art. 3
B.W. is een territoriale aanknoping met Belgie vereist. Zoals de Arbeidsrechtbank van Brussel het op 20 mei 1987 besliste , ,les lois de police et de
sfirete sont exclusivement d'application territoriale puisqu'elles mettent en
cause !'organisation etatique" (Rechtspr. Arb. Br., 1987, 239). De wetten
van politie en veiligheid zijn derhalve van toepassing wanneer de arbeid
geheel of zelfs maar gedeeltelijk in Belgie wordt uitgevoerd (Arbh. Brussel,
2--november1988, Pas.,-1989,-I, 91-,--Rechtspr-;-Arb, -Br-.,--1989,--29;---Arbh,
Gent, 30 maart 1987, T.G.R., 1987, 51; Arbrb. Brussel, 17 juni 1986,
Rechtspr. Arb. Br., 1986, 275; Arbh. Gent, 21 december 1988, J.T.T.,
1989, 127, bevestigd door Cass., 4 december 1989, Soc. Kron., 1990, 227,
J. T. T., 1990, 77). Nopens de duur van de gedeeltelijke tewerkstelling in
Belgie die voldoende is om de politiewetten toepasselijk te maken, is er geen
algehele duidelijkheid. Het moet wel gaan om ,een zekere duur". Zo
besliste de Arbeidsrechtbank van Brussel op 17 juni 1986 dat een duur van
acht maanden dienaangaande onvoldoende was (geciteerd). Dezelfde rechtbank besliste op 21 maart 1989 dat veertien weken detachering in een
tijdspanne van vier jaar onvoldoende was (J. T. T., 1991, 91). Het Hof van
Cassatie spreekt in zijn arrest van 4 december 1989 (geciteerd) weinig
verhelderend over ,een werknemer die gewoonlijk zijn arbeid in Belgie
verricht".
AFDELING 6

BIJZONDERE CONTRACTEN - VERZEKERINGSCONTRACTEN

202. VERZEKERINGSCONTRACTEN- VERDRAG VAN ROME 1980- TOEPASSINGS-

Voor de verzekeringsovereenkomsten dient een onderscheid
gemaakt te worden volgens de plaats waar het risico gelokaliseerd is.
Verzekeringsovereenkomsten die risico's dekken gelegen op het grondgeGEBIED -
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bied van een lidstaat van de Europese Gemeenschappen worden beheerst
door de Tweede Schadeverzekeringsrichtlijn van 22 juni 1988 of de Tweede
Levensverzekeringsrichtlijn van 8 november 1990 (zie o.m. Fallon, M., ,La
loi applicable au contrat d'assurance selon la directive du 22 juin 1988",
Rev. Gen. Ass. Terr., 1989, 243, en Lenaerts, K., ,La loi applicable et la
libre prestation de services en assurance-vie", Ann. Dr., 1990, 145).
De verzekeringsovereenkomsten die risico's dekken gelegen buiten het
grondgebied van de Europese Gemeenschappen en de herverzekeringsovereenkomsten worden daarentegen beheerst door het Verdrag van Rome van
1980.
203. VERZEKERING- CONSUMENTENCONTRACTEN- De overeenkomsten die
onder het toepassingsgebied van het Romeverdrag vallen, moeten op hun
beurt nog eens worden opgedeeld naargelang ze ai dan niet een consumentencontract zijn. Gaat het niet om een consumentencontract, dan geldt in
eerste instantie de wilsautonomie (art. 3). Werder door de contractspartijen
evenwel geen rechtskeuze gedaan, dan wordt het contract vermoed het
nauwst te zijn verbonden met hetland waar diegene die de meest kenmerkende prestatie verricht zijn gewone verblijfplaats heeft (art. 4). Dit zal het
recht zijn van het land waar de verzekeraar zijn hoofdbestuur heeft.

Voor de verzekeringsovereenkomsten die worden gekwalificeerd als een
contract van diensten aan een consument moeten we teruggrijpen naar het
art. 5 van het verdrag van Rome en geldt er ter bescherming van de
consument een regime van beperkte wilsautonomie. De rechtskeuze van de
partijen kan er namelijk niet toe leiden dat de consument-verzekeringnemer
de bescherming zou verliezen van de dwingende bepalingen van de wet die
bij gebrek aan rechtskeuze toepasselijk zou zijn. Deze laatste is in de drie
door het art. 5.2 opgesomde gevallen de wet van hetland waar de consument-verzekeringnemer zijn gewone verblijfplaats heeft. Indien dit bijvoorbeeld de Belgische wet zou zijn, dan zal de rechter de rechtskeuze van de
partijen slechts mogen respecteren in de mate dat deze geen afbreuk doet
aan de beschermende regelen van de nieuwe Belgische wet van 25 juni 1992
op de landverzekeringsovereenkomst (B.S., 20 augustus 1992). Krachtens
haar art. 3 is deze wet immers integraal van dwingend recht en wordt de
wilsautonomie sterk beknot om de verzekeringsconsument tegen onevenwichtige contractsvoorwaarden en standaardbedingen te beschermen.
Terloops merken we hier op dat de consumentenovereenkomsten in het
algemeen in dit overzicht niet worden besproken bij gebrek aan gepubliceerde rechtspraak. Wel kunnen we verwijzen naar een artikel van Normand,
J. en Balate, E., ,Relations transfrontieres et consommation: quels juges
et quels lois?", Cah. Dr. Bur., 1990,271.
204. VERZEKERINGSCONTRACTEN VOOR 1 JANUARI 1988 - De gepubliceerde
rechtspraak betrof contracten gesloten v66r 1 januari 1988. Het ook hier
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overheersend beginsel van de partij-autonomie vonden we evenwel niet
gei1lustreerd. Is er geen rechtskeuze gemaakt dan wordt gezocht naar de wet
van het land waarmee de overeenkomst de nauwste binding vertoont. Zo
verduidelijkt een arbitrale beslissing van 16 juni 1983 (R.G.A.R., 1984,
nr. 10.855, noot Wachsstock, F., Eur. Vervoerr., 1985, 377) dat de toepasselijke wet op een verzekeringscontract van zaken de wet is van het land
waarmee de overeenkomst of in voorkomend geval de verbintenis waarvan
de uitvoering wordt nagestreefd, de nauwste banden vertoont. In casu
diende het Zwitsers recht te worden toegepast op een verzekeringspolis
afgesloten te Zurich en die voorzag dat de uitbetaling van de vergoeding
moest geschieden te Zurich. Dezelfde objectieve lokalisatiemethode wordt
toegepast door de Rechtbank van Koophandel te Brussel (8 januari 1986,
T.B.H., 1987, 440). In dit vonnis wordt daarenboven benadrukt dat voor
een verzekeringsovereenkomst de plaats waar de meest kenmerkende prestatie wordt uitgevoerd, de plaats is waar de schadegevallen dienen vergoed
te worden. In dezelfde zin oordeelde de Rechtbank van Koophandel te
Brussel op 27 mei 1987 (Eur. Vervoerr., 1987, 115). In deze zaak werd de
Engelse wet toegepast inzake contracten waardoor de ,P&I Clubs" aan hun
correspondenten gebonden zijn, aangezien de karakteristieke prestaties hier
zijn de ,aanbeveling van de verzekeraar" en de verplichting van de correspondent verslag uit brengen aan de Engelse club en omdat de rechters
aanknoopten met die plaats waar de prestaties moesten gebeuren. Verwijzen
we tenslotte ook nog naar het boger reeds besproken arrest van het Hof van
Beroep te Antwerpen van 6 mei 1987 (T.B.B.R., 1989, 53, noot Prioui, R.,
zie nr. 144).
205. WET VAN TOEPASSING OP DE VERZEKERINGSDEKKING- De vraag nopens
het op de verzekeringsdekking toepasselijke recht werd uitvoerig onderzocht in een zaak voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van
13 mei 1985 en later in graad van beroep door het Hof van Beroep te Brussel
op 11 juni 1987 (R.G.A.R., 1987, nr. 11.310, T.B.H., 1989, 500,De Verz.,
1988, 315), en zie verder voor de verbreking (Cass., 26 april 1990,
R.G.A.R., 1991, nr. 11791, De Verz., 1990, 729, noot De Ly, F.). Nadat
uitgebreid over de niet-toepasselijkheid van het Verdrag van Den Haag van
1971 inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg
was geargumenteerd, werd het recht van de plaats van het ongeval van
toepassing verklaard op de verzekeringsdekking. Ret Hof van Cassatie was
het evenwel niet eens met deze zienswijze. Volgens het Hof kan de plaats
van het ongeval geen enkele impact hebben op de dekkingsverhouding. De
verzekeringsdekking wordt immers beheerst door het op de verzekeringsovereenkomst toepasselijke recht. Inmiddels heeft het Hof van Beroep te
Brussel reeds in navolging van dit arrest van het Hof van Cassatie een
toepassing gemaakt van de regel dat de wet toepasselijk op het verzekeringscontract bepalend is voor de uitgebreidheid van de verzekeringsdekking
(Brussel, 28 november 1990, R.G.A.R., 1991, nr. 11793).
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Deze problematiek wordt verder uitgebreid behandeld in het hoofdstuk over
de aansprakelijkheid (zie nr. 231).
206. WET VAN TOEPASSING OP DE SUBROGATIE- Een arrest van het Hof van
Beroep te Brussel van 27 november 1986 (R.G.A.R., 1988, nr. 11417,
T.B.B.R., 1988, 113, noot Barnich, L.) bepaalt dat de subrogatie van een
verzekeraar in de rechten van de schadelijder die hij geheel of gedeeltelijk
vergoed heeft voor zijn schade, verband houdt met de wet die de verbintenis
beheerst op grond waarvan diegene die de subrogatie inroept de schuld
betaald heeft. Dit stemt overeen met het art. 13 van het verdrag van Rome.
De plaats van het ongeval speelt daarentegen geen rol. De contractuele
verplichting is dus beslissend. In dezelfde zin gaat een arrest van het Hof
van Beroep te Brussel van 27 juni 1989 (J.L.M.B.~ 1990, 82). Het Hof
verduidelijkt hier ,que la soumission de la subrogation legale ala loi qui
regit le paiement operant subrogation signifie que la question de savoir s'il
y a subrogation doit etre tranchee par reference a la loi qui regit le
paiement". Het Hof nuanceert evenwel verder ,qu'en revanche, les effets
et l'etendue de la subrogation sont determines par la loi qui regit la creance
de dommages-interets de la victime", hetzij de lex delictus (zie verder). Het
al dan niet bestaan van de subrogatie en de gevolgen ervan dienen derhalve
verschillend te worden aangeknoopt.
AFDELING

7

BIJZONDERE CONTRACTEN - BORGTOCHT

§ 1. Toepasselijke wet

207. BORGTOCHT- EEN AUTONOOM OF AFHANKELIJK CONTRACT- Voor deze
contracten moeten we toepassing maken van de algemene regels in het
Verdrag van Rome van 1980. De wet van de gewoonlijke verblijfplaats van
de borg zal toepasselijk zijn, behalve indien in het geval een duidelijk
aanknopingsoverwicht met een ander land zou voorkomen (art. 4). De borg
levert namelijk de klassieke prestatie. De garanties door een bank verleend,
worden zodoende door een meerderheid van auteurs algemeen aan de wet
van de zetel van de bankinstelling onderworpen.
Onder het verdrag moet hoe dan ook beslist worden of de lex contractus
van de hoofdverbintenis gevolgd wordt of een afzonderlijke aanknoping
gemaakt wordt specifiek voor de borgstelling.
De gepubliceerde uitspraken betroffen borgstellingen van v66r 1 januari
1988, maar de gerezen problemen blijven actueel. Ofwel wordt de borgtocht
als een autonoom contract beschouwd, ofwel als afhankelijk. De rechters
moeten in ieder geval acht geven aan de impliciete wil van de partijen. De
borgtocht is in beginsel een autonome overeenkomst maar bij gebrek aan
uitdrukkelijke rechtskeuze zal vermoed worden dat partijen gekozen heb-
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ben voor de wet van de hoofdovereenkomst. Dat is zowat een middenoplossing. De onderliggende gedachte is al bij al gestoeld op het beginsel ,accessorium sequitur pricipale''. De borgtocht wordt m.a. w. als een accessorium
gezien van de hoofdovereenkomst, dat dan ook beheerst wordt door de wet
van die hoofdovereenkomst. Een voorbeeld van deze redeneerwijze is te
vinden in het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen van
16 mei 1986 (R. W., 1986-87, 957, noot J. Erauw). Wanneer de partijen
noch een uitdrukkelijke noch een impliciete keuze deden van het op hun
overeenkomst toepasselijke recht, moet de rechter aan de hand van aanwijzingen en feitelijke gegevens de vermoedelijke wil van de partijen zoeken.
Volgens grotendeels vaststaande rechtspraak, zegt de Rechtbank, moet dan
worden aangenomen dat de partijen geacht worden voor de borgtocht
tevens de op de gewaarborgde verbintenis toepasselijke wet te hebben
verkozen. In dezelfde zin besliste de Rechtbank van Koophandel te Luik
op 6 februari 1986 (T.B.H., 1987, 130): ,Qu'a defaut, comme en l'espece,
d'avoir soumis le cautionnement a la loi de leur choix, les parties sont
pn!sumees avoir implicitement voulu le regir par la loi de !'obligation
garantie, la consideration du lien existant entre le contrat de cautionnement
et le contrat principal presentant un caractere preponderant et se situant au
sommet de la hierarchie des indices ou des elements de localisation ret enus''.
In zijn commentaar bij het vonnis noteerde een van de auteurs dezer dat
een veralgemening van deze constructie risico's bevat. Men kan best van
geval tot geval ()Ordelen. Als principe moet een eigen lex contractus_vo_or
de borgstelling gezocht worden.
Dat men nochtans niet lichtzinnig tewerk gaat bij het aanknopen van de
borgstelling aan de hoofdovereenkomst bewijst bijvoorbeeld het vonnis dat
de Rechtbank van Koophandel te Luik op 28 april 1986 velde (T.B.H.,
1987, 139, noot Barnich, L.). Het betrof een geval waarbij een ltaliaanse
onderneming de verbintenis op zich had genomen om in ltalii~ een scheepswerf te bouwen maar waarvoor een Belgische onderneming zich had borg
gesteld. Na te hebben vastgesteld dat de partijen geen gebruik hadden
gemaakt van hun wilsautonomie en dus geen wetskeuze hadden gedaan,
oordeelde de rechter dat de borgstelling en het hoofdcontract waarin de
garantieverbintenis ook was opgenomen een geheel vormden waarvan de
verschillende elementen niet van elkaar konden worden gescheiden. Er
moest bepaald worden met welk land dit geheel de nauwste banden had.
Volgens de rechters was de ltaliaanse wet aangewezen en wel om de volgende
redenen:
- Ook al sloot een Belgische onderneming de borgstellingsovereenkomst,
toch is de bedoeling van deze verbintenis het garanderen van de uitvoering van de primaire contractuele verplichtingen van een ltaliaanse
vennootschap. De garantie is daarom verbonden met Italii~.
- De begunstigde en haar belangen zijn ltaliaans.
- De Belgische onderneming waarborgt expliciet de uitvoering in Italii~ met
belangrijke impact op de borgtocht.
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De Luikse rechters besloten dat dezelfde wet alle verplichtingen voortvloeiend uit de hoofdverbintenis en de accessoire verbintenis beheerst: nl. de
Italiaanse wet.
Voor gelijkaardige toepassingen verwijzen we naar een arrest van het Hof
van Beroep te Brussel van 11 december 1985 (Pas., 1986, II, 32), bevestigd
door het Hof van Cassatie op 24 september 1987 (Pas., 1988, I, 112, Ann.
Dr. Liege, 1988, 25, noot Vander Elst, R.) en een arrest van het Hof van
Beroep te Luik van 6 januari 1989 (Rev. Reg. Dr., 1989, 85).
Deze rechtspraak volgend komt men ertoe een wettenstelsel toe te passen
op twee overeenkomsten die met elkaar nauwe banden hebben. Dat levert
een coherente behandeling van de relaties tussen de verschillende partijen
op. Zo besliste ook het Hof van Beroep te Luik op 6 januari 1989 (Rev.
Reg. Dr., 1989, 85): ,attendu que cette conception, qui consiste a considerer le caractere accessoire du cautionnement comme un indice de localisation du contrat ou revelateur de la volonte des parties pour le soumettre a
la loi regissant le contrat principal( ... ) presente l'avantage de soumettre a
une loi unique des contrats entre lesquels existe un lien evident".
Die oplossing moet echter niet per se worden gehandhaafd indien de gegeven
waarborg een abstracte waarborg is. Per definitie zijn bier de banden tussen
de onderliggende overeenkomst en de gegeven waarborg veellosser. Het is
dan ook te verkiezen dat in zulke gevallen het recht van de woonplaats van
de garant zou worden gekozen.

208. BORGTOCHT- TOEPASSELIJKE WET OP DE VORM VAN HET CONTRACTIn een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 11 december 1985 (Pas.,
1986, II, 32) werd over de vraag welk recht van toepassing is op de vorm
van het borgstellingscontract bij gebrek aan specifieke keuze door de
contractspartijen de voorkeur gegeven aan de wet die zij voor de grond van
het contract kozen. Het Hof steunde zich daarvoor op het feit dat de regel
locus regit actum voor de gewone borgstelling slechts een regel van facultatieve aard is (dit in tegenstelling tot de situatie met een a val, waar deze regel
imperatief is). Dit arrest werd bevestigd door een arrest van het Hof van
Cassatie van 24 september 1987 (Cass., 24 september 1987, Pas., 1988, I,
112, Ann. Fac. Dr. Liege, 1989, 25, noot Vander Elst, R., R. W., 1987-88,
813).
§ 2. De borgtocht en dwingend recbt

209. BORGTOCHT- ARTIKEL 224, 1°, AL. 4 B.W.- Dat de borgstellingsovereenkomst kan afhangen van dwingende bepalingen van het Belgisch recht,
bewijst een arrest van het Hof van Beroep te Bergen van 20 juni 1989
(T.B.H., 1990, 787). Op basis van art. 224, 1°, al. 4 B.W. kan de ene
echtgenoot tegen de andere een vordering instellen tot nietigverklaring van
de persoonlijke zekerheden die buiten zijn weten werden aangegaan; De
betrokken wetsbepaling moet als een politiewet worden beschouwd. Zodra

629

de borgstellingsakten werden ondertekend in Belgie en ongeacht de nationaIiteit van de partijen biedt deze wetsbepaling de rechtsgrond voor hun
vernietiging. De raadsheren van het Hof van Beroep verduidelijken in hun
arrest dat de onderliggende bedoeling van het art. 224, 1°, al. 4 erin bestaat
de private belangen van de families te beschermen om zo te komen tot een
coherente en stabiele gemeenschap. Het mag derhalve niet zijn dat een
schuldeiser zich zou kunnen beroepen op een vreemde wet die dit beschermingsregime niet kent, om toch een gedwongen verkoop van de gezinswoning en de inboedel te realiseren.

HOOFDSTUK

XII

ONRECHTMATIGE DAAD
AFDELING

1

DE INTERNATIONALE BEVOEGDHEID

§ 1. Gemeen recht

210. GEMEEN RECHT - ARTIKEL 535, 3e GER.W. - In een zaak waar een
Belgische vennootschap een vordering tot schadevergoeding instelde tegen
eeil aaiihil verinootschappen naar Zai:rees recht wegens het onreclitmatig
toeeigenen van terreinen en gebouwen gelegen in Zai:re, ontstond betwisting
omtrent de vraag of de Belgische dan wel de Zai:rese rechter bevoegd was.
Er bestond wel eensgezindheid omtrent het feit dat artikel 635, 3e Ger.W.
zowel betrekking heeft op contractuele, als op delictuele en quasi-delictuele
materies'. Deze bepaling stelt dat vreemdelingen, hetzij door een Belg, hetzij
door een vreemdeling, voor de Belgische gerechten kunnen worden gedagvaard, indien de verbintenis die ten grondslag ligt aan de vordering, in Belgie
is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd.
De apellant betwistte in casu het vonnis a quo, waarin was beslist tot de
onbevoegdheid van de Belgische rechtbank. Hij beweerde immers dat de
schade, waaronder het inkomstenverlies, in Belgie was geleden.
Het Hof van Beroep te Brussel overwoog hieromtrent dat in delictuele en
quasi-delictuele aangelegenheden de verbintenis tot vergoeding van de schade ontstaat, daar waar de schadeverwekkende handeling werd gesteld.
Gezien in casu de toeeigening geschiedde in Zai:re, kan de Belgische rechter
niet bevoegd zijn (Brussel, 16 maart 1989, J. T., 1989, 550).
De bevoegdheid van de Belgische rechter kon in casu evenmin worden
gebaseerd op artikel 638 juncto artikel 636 Ger.W., nu bleek dat het
inroepen in limine litis door de tegenpartij van de onbevoegdheid van de
Belgische rechter gerechtvaardigd was, daar deze mogelijkheid tevens bestaat voor een Belg gedagvaard voor de Zai:rese rechter.
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211. HET EUROPEES BEVOEGDHEIDSVERDRAG HIER NIET BESPROKEN - Het
onder de Europese lidstaten geldende verdrag van 27 september 1968,
meermaals aangevuld, wordt hier niet besproken niettegenstaande zijn
uitmuntend belang. De bepalingen ervan vormen een eenheid. De specificiteit ervan en de omvang van de toepassingen in de Europese rechtspraak,
wettigen een afzonderlijke bespreking.

AFDELING 2

DE VERWIJZINGSREGEL INZAKE ONRECHTMATIGE DAAD

212. ALGEMEEN - Over het algemeen kan men stellen dat de rechtspraak
de regel van de wet-van-de-plaats, gesteund op artikel 3, 1e B.W. en voor
het eerst geformuleerd in het cassatiearrest Bologne t. Sainte van 17 mei
1957 (Pas., 1957, I, 1111), in de besproken periode als basisbeginsel heeft
behouden. Zie Rb. Mechelen, 2 februari 1982 (R. W., 1983-84, 597) inzake
een verkeersongeval in Nederland. De toepassing van de Nederlandse wet
op dit ongeval bracht met zich mee dat geen morele schadevergoeding werd
toegekend voor de tijdelijke arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer. Zie
ook Brussel2 januari 1986 (T.B.H., 1987, 425) betreffende een deskundige
die in zijn verslag niet bewezen beschuldigingen uitte aan het adres van de
faillissementbeheerders van een Zwitserse vennootschap. Het Hof besloot
in deze zaak tot de toepassing van de Belgische wet, nu de feiten die de
aansprakelijkheid van de expert in het gedrang brachten, hadden plaatsgevonden op Belgisch grondgebied; ( Zie verder Cass., 10 maart 1988, Arr.
Cass., 1987-88, 900, De Verz., 1988, nr. 285, 659, met noot J.R., R. W.,
1988-89, 403 en Pas., 1988, I, nr. 430, inzake een verkeersongeval dat
plaatsgreep in Spanje voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Den
Haagvan4 mei 1971 inzake de wet welkevan toepassingis op verkeersongevallen op de weg; Zie tenslotte Cass., 12 april1985, R.G.A.R., 1987, nr.
11214, R. W., 1985-86,2539, met noot Erauw, J., J.T., 1986,600 en Pas.,
1985, I, nr. 476. Voor de bespreking van dit arrest zie nr. 240).
Het principe dat de wetten van een staat houdende bepaling van de elementen die leiden tot delictuele of quasi-delictuele aansprakelijkheid, alsook van
de wijze en de omvang van de vergoeding, politiewetten zijn in de zin van
artikel 3, 1e B.W., en derhalve van toepassing zijn op feiten in die staat
gepleegd ongeacht de nationaliteit van de partijen, werd tevens geformuleerd in het vonnis van de Rechtbank van Antwerpen van 14 maart 1986
betreffende een verkeersongeval in Duitsland (T.B.B.R., 1988, 499) en het
arrest van het Hofvan Beroep te Brussel van 27 november 1986, aangaande
een ongeval op het Belgische grondgebied (R.G.A.R., 1988, nr. 11417).
Nochtans kan de vraag gesteld worden of niet uit het oog werd verloren dat
deze ongevallen zich hadden voorgedaan na 3 juni 1975, ogenblik waarop
het Haags Verkeersongevallenverdrag in werking trad.
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213. NUANCERING VAN DE LEX LOCI DELICTI COMMISSI-REGEL- Sommige
rechtbanken menen, verwijzend naar de rechtsleer (Erauw, J., De onrechtmatige daad in het internationaal privaatrecht, Antwerpen, Maklu Uitg.,
1982, 237-238, 295), dat een ongenuanceerde toepassing van de wet-van-deplaats niet gerechtvaardigd is. Als reden hiervoor wordt vaak aangegeven
dat de gevolgen van de onrechtmatige daad uitsluitend tot uiting komen
buiten de staat op welks grondgebied de onrechtmatige daad zich heeft
voorgedaan.
Zo paste het Hof van Beroep te Antwerpen de Nederlandse wetgeving toe
ten aanzien van een burgerlijke vordering door een Nederlandse vrouw
tegen haar Nederlandse echtgenoot van wie zein Nederland uit de echt aan
het scheiden was, wegens het overspel dat deze laatste had gepleegd in
Belgie. Het Hof wees op de toevallige lokalisatie van de onrechtmatige daad
op het Belgische grondgebied en motiveerde haar beslissing door de overweging dat het misdrijf overspel het bestaan van een huwelijksband veronderstelt, zodat het passend is de onrechtmatige daad te beoordelen volgens de
wet die de huwelijksband beheerst (Antwerpen, 4 februari 1987, Pas., 1987,
II, 86).
Deze versoepeling van de lex-loci-regel kan in de meeste gevailen aileen maar
worden toegejuicht. Op het gebied van de verkeersongevailen die zich
voordeden voor 3 juni 1975, maar nog moeten beoordeeld worden, sluit
deze visie trouwens nauwer aan bij de I.P .R.-regels zoals deze werden
uitgewerkt-in-heLHaags_V:erdrag_YanAmeLl9_IL {cfr. infra_nr ._ 2J_'Z).__
214. DE BELGISCHE MILITAIREN IN DUITSLAND - ONDER ONS - Het Hof van
Beroep te Brussel had daarentegen in zijn arrest van 9 oktober 1990 (De
Verz., 1991, nr. 294) niet de moed om tot deze jurisprudentiele verfijning
over te gaan. Het feitenrelaas wordt in de uitspraak als volgt gerapporteerd.
Een dienstplichtige ging in dienst in het Militair Hospitaal te Keulen.
Gestresseerd door het afbreken van de relatie met zijn verloofde, en moe
van de lange reis, werd hij van bij zijn aankomst herhaaldelijk aangespoord
tot spoed en belachelijk gemaakt. Nog diezelfde dag werd een doopplechtigheid georganiseerd, die inhield dat de soldaat een lange karweilijst diende
af te werken. Toen de soldaat tijdens het schoonmaken van de ramen werd
bespot en uitgescholden, riep hij dat het hem beu was, en stapte hij uit het
venster, waardoor hij een blijvend letsel opliep.
De Belgische Staat werd aansprakelijk gesteld voor de foutieve handelingen
van haar onderofficieren en officieren. De aansprakelijkheid werd in casu
beoordeeld volgens de Duitse wetgeving op grond van de gemeenrechtelijke
regel van de wet van de plaats. Het zinloze van deze verwijzing is in deze
zaak onmiddellijk zichtbaar, nu werkelijk aile aanknopingspunten behalve
de plaats van het ongeval naar Belgie verwijzen. Het Duitse recht geeft
minder schadevergoeding. In de context van de speiletjes waarvoor de
militairen een Belgische verzekeringsovereenkomst konden hebben mocht niet bet vaderland zeggen zelf financieel borg staan - Ievert dat een
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onverwacht Duits cadeau aan de enen en een toegevoegde treitering aan de
anderen. We merken ook op dat de feiten zich voordeden na het
bovenvermelde tijdstip waarop de Belgische wetgever de lex loci-regel uit
de rechtspraak reeds uitdrukkelijk had verlaten inzake verkeersongevallen,
zodat in dit geval tach de moed om de jurisprudentiele precedenten te
verfijnen, had moeten opgebracht worden.
215. TOEPASSING VAN DE MEEST GUNSTIGE WET- De nuancering van de lex
loci-regel werd door de Rechtbank van Antwerpen nog verder verfijnd. In
haar niet gepubliceerde vonnis van 17 april1986 beoordeelde zij het geval
waar twee schepen lagen aangemeerd in de haven van Duinkerke. De
eigenaar van het ene schip had zijn diensten aangeboden bij het laden van
het andere schip, en werd ernstig gekwetst toen dit laatste schip als gevolg
van danig onhandige handelingen kapseisde. Hoewel de Rechtbank meende
dat niet de Franse maar de Belgische wetgeving zou moeten worden toegepast omdat de gevolgen zich uitsluitend in Belgie situeerden, viel zij voor
de beoordeling van de onrechtmatige daad tach terug op de wet van de
plaats, omdat deze Franse wetgeving gunstiger uitviel voor het slachtoffer.
216. ONRECHTMATIGE DAAD BEGAAN DOOR EEN WERKNEMER- De wet van

de plaats blijft gelden indien de onrechtmatige daad werd veroorzaakt door
een persoon die verbonden is door een arbeidscontract.
Het Belgische recht beheerst derhalve de vordering tot schadevergoeding
naar aanleiding van een ongeval dat in Belgie werd veroorzaakt door een
Nederlandse werknemer die door een arbeidsovereenkomst is verbonden
met een Nederlandse firma (Antwerpen, 8 november 1989, R.G.A.R.,
1991, nr. 11763, met noot Vander Elst, R.; Pas., 1990, II, 100).
Het Hof van Beroep van Antwerpen oordeelde bovendien dat niet moest
worden onderzocht of in het Nederlandse recht een regel bestond in de aard
van artikel 18 W.A.O., maar dat het, gezie? het openbare orde-karakter
van deze bepaling, zelf ambtshalve moest onderzoeken of de voorwaarden
gesteld in dit artikel waren vervuld.
Een gelijkaardige situatie deed zich voor in de Heyzelzaak. Een van de
gedaagden waartegen de slachtoffers van het Heyzeldrama een vordering
instelden was een Zwitser die verbonden was door een arbeidsovereenkomst
ondertekend in Zwitserland. Het Hof van Beroep maakte, na te hebben
vastgesteld dat de Belgische wet de ontvankelijkheid en de gegrondheid van
de vordering beheerste, zonder meer toepassing van artikel18 W.A.O.
(Brussel, 26 juni 1990, R.G.A.R., 1991, nr. 11762, met noot van Vander
Elst, R.).
Vander Elst stelt in de annotatie bij beide arresten de vraag of een Belgische
wettelijke bepaling inzake arbeidsovereenkomsten wei kan worden toegepast op een aangelegenheid waar de arbeidsverhouding zelf niet door de
Belgische maar wei door een vreemde wet wordt beheerst.
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Aan de hand van het Verdrag van Rome van 19 juni 1980 zou men immers
tot de vaststelling komen dat de arbeidsverhouding in het Antwerpse arrest
door de Nederlandse wetgeving en in het Brusselse arrest door de Zwitserse
wetgeving wordt beheerst. Terecht neemt de annotator echter aan dat
artikel 18 W.A.O. als het ware het terrein van de arbeidsverhoudingen
verlaat met het doel de burgerlijke aansprakelijkheid van de werknemer ten
aanzien van derden te regelen. Wij menen dat artikel18 W.A.O. inderdaad
in de eerste plaats moet worden gelezen als een specificering van artikel 1382
B.W. inzake onrechtmatige daden begaan door werknemers en dat we
derhalve deze bepaling die als quasi-delictueel wordt gekwalificeerd, op een
vreemd arbeidscontract mogen enten.
AFDELING

3

HET VERDRAG VAN DEN HAAG INZAKE VERKEERSONGEVALLEN

217. TEMPO REEL TOEPASSINGSGEBIED VAN HET VERDRAG VAN DEN HAAG - In
de besproken periode zijn reeds een ruim aantal uitspraken terug te vinden
waarin toepassing wordt gemaakt van het Verdrag van Den Haag van 4 mei
1971 inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg.
Het verdrag werd omgezet in de Belgische wetgeving door de wet van
10 februari 1975 (B.S., 7 mei 1975) en geldt voor elk verkeersongeval, waar
het ook plaatsvond, vanaf 3 juni 1975 (Rb. Mechelen, 2 februari 1982,
R. W.,

1983~84~

1<:.-597)-:- --

- - --- ---

Op diezelfde dag trad het Verdrag tevens in werking in Frankrijk (Voor een
toepassing zie Cass. Frankrijk, 16 april 1985, Bull.civ., 1985, I, nr. 114,
105).
§ 1. De verwijzingsregels van bet verdrag

218. BASISBEGINSEL- Het algemene principe van het Verdrag, neergelegd
in artikel 3, luidt dat inzake ongevallen in het wegverkeer de van toepassing
zijnde wet de interne wet is van de Staat op welks grondgebied het ongeval
heeft plaatsgevonden (de lex loci delicti commissr). Zo geldt de Nederlandse
wet in geval van een verkeersongeval in Nederland waarbij meerdere voertuigen zijn betrokken en waarbij het aangereden voertuig, bestuurd door
een Nederlander, is gei:mmatriculeerd in Nederland.
Aan de Belgische eiseres, slachtoffer van het ongeval, kon bijgevolg in casu
geen morele schadevergoeding, voorzien in de Belgische en niet in de
Nederlandse wetgeving, worden toegekend (Rb. Brugge, 14 oktober 1982,
R. W., 1986-87, 547).
219. EEN-VOERTUIG ONGEVALLEN -In afwijking van de lex loci-regel bepaalt artikel 4 van het Haagse Verdrag dat, wanneer slechts een enkel
voertuig bij het ongeval is betrokken en dit voertuig is ingeschreven in een
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andere staat dan die op welks grondgebied het ongeval heeft plaatsgevonden, de interne wet van de staat van inschrijving (of de lex vehicull) van
toepassing is op de aansprakelijkheid jegens de bestuurder, houder, eigenaar of elke andere persoon die enig recht heeft op het voertuig, zonder acht
te slaan op hun gewoon verblijf, alsook jegens een slachtoffer dat passagier
was, indien het zijn gewoon verblijf had in een andere staat dan die op welks
grondgebied het ongeval heeft plaatsgevonden en jegens het slachtoffer dat
zich ter plaatse van het ongeval buiten het voertuig bevond, indien het zijn
gewoon verblijf had in de staat van inschrijving.
Deze regel werd op correcte wijze toegepast in een vonnis van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Hasselt dat werd bevestigd in boger beroep, betreffende een ongeval in Bulgarije met een in Belgie ingeschreven wagen (Rb.
Hasselt, 21 maart 1983, Antwerpen, 5 februari 1985, Limb. Rechtsleven,
1985, 174), alsook door het Hof van Beroep te Bergen naar aanleiding van
een ongeval in Belgie met een in Frankrijk gei:mmatriculeerd voertuig en een
voetganger (Bergen, 27 april 1983, R.G.A.R., 1985, nr. 10882, Rev. Dr.
Int. Comp., 1986, 381).
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen leek anderzijds in haar
vonnis van 14 maart 1986 (T.B.B.R., 1988, 499) enige moeite te hebben met
de toepassing van het Verkeersongevallenverdrag.
Ben een-voertuigongeval grijpt plaats in Duitsland, op een ogenblik waarop
het Verdrag van Den Haag van 1971 reeds in werking is getreden. Hoewel
het voor de lezing van dit Verdrag niet zonder belang is, wordt nergens
vermeld in welk land het voertuig werd ingeschreven. De woonplaats van
de inzittenden van het voertuig laat nochtans vermoeden dat het land van
immatriculatie Belgie is.
Op de vraag naar de toepasselijke wetgeving antwoordde de rechtbank dat
weliswaar de regels van de wet-van-de-plaats en de Haagse Conventie van
Den Haag van 4 mei 1971 naar de Duitse wetgeving verwezen, maar dat dit
niet wegnam dat in navolging van de recente rechtsleer de lex loci-regel
diende te worden genuanceerd en derhalve de Belgische wet toepassing
verdiende, nu in casu de gevolgen van de onrechtmatige daad zich uitsluitend in Belgie situeerden en de aanknoping met Duitsland dus louter
toevallig was.
De overweging is op zich plausibel van inspiratie. Het is de rechtbank echter
schijnbaar ontgaan dat de door haar gemaakte nuancering in het Verdrag
van Den Haag zelf, meer bepaald in het zojuist aangehaalde artikel 4, werd
opgenomen.
220.

EEN-VOERTUIG-ONGEVAL. SLACHTOFFER HEEFT GEBRUIKELIJKE WOON-

De toepassing van de wet
van de immatriculatie van het voertuig geldt niet meer wanneer het slachtoffer-inzittende zijn gebruikelijke woonplaats heeft in de Staat op welks
grondgebied het ongeval heeft plaatsgevonden.
PLAATS IN STAAT WAAR ONGEVAL PLAATSVOND-
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Wanneer derhalve in Belgie een ongeval plaatsheeft met een in Frankrijk
ge!mmatriculeerd voertuig en het slachtoffer zijn gebruikelijke woonplaats
heeft in Belgie is niet de Franse maar de Belgische wet, namelijk de wet van
de plaats van het ongeval, toepasselijk (Luik, 14 maart 1991, J.L.M.B.,
1992, 1123, met noot Kohl, A., R.R.D., 1991, 533).
221. GELIJKSTELLING MET EEN-VOERTUIG ONGEVALLEN- Aan de fex-vehicu/i-regelligt de overweging ten grondslag dat de interne wet van de staat op
welks grondgebied het ongeval plaatsgreep niet wordt toegepast indien de
gevolgen van het gebeuren zich uitsluitend situeren in de Staat waar het
voertuig werd ingeschreven. Deze oplossing wordt verder doorgetrokken
wanneer verschillende voertuigen bij het ongeval zijn betrokken en zij allen
in dezelfde staat zijn gelmmatriculeerd (artikel 4 b). Een toepassing van
deze regel wordt gemaakt in het vonnis van het Vredegerecht te Schaarbeek
(1e kanton) van 10 juni 1992 betreffende een aanrijding in Spanje tussen
twee in Belgie ge!mmatriculeerde wagens. Het Vredegerecht besloot terecht
dat de Belgische wet het schadegebeuren beheerste (VKJ, nr. 93/29, 51).
222.

MEER-VOERTUIGEN-ONGEVAL GELIJKGESTELD MET EEN EEN-VOERTUIG-

ONGEVAL. SLACHTOFFER HEEFT GEBRUIKELIJKE WOONPLAATS IN STAAT WAAR

Ten aanzien van het slachtoffer en bij ongevallen
waarbij meerdere voertuigen zijn betrokken die allen in dezelfde staat zijn
ingeschreven, geldt de lex vehiculi slechts op voorwaarde dat het slachtoffer
zijn --gewone-woonplaats- heeft -rn-een andere-staat-aaJ:ldeze-op-welks
grondgebied het ongeval plaatsgreep. Aldus verbrak het Franse Hof van
Cassatie een arrest dat een vordering gegrond verklaarde van een slachtoffer-inzittende, wonende in Frankrijk en gekwetst naar aanleiding van een
meervoertuigenongeval in Italie, nu niet was onderzocht of de Italiaanse wet
niet ten voordele van de Franse wet was opzij gezet ingevolge artikel 4 van
het Verdrag (Cass. Frankrijk, 24 maart 1987, Bull. civ., 1987, nr. 108, 80).

ONGEVAL PLAATSVOND-

223. BESLUIT - Deze regels waarin wordt afgeweken van het basisbeginsel
in artikel 3, bevestigen nogmaals de logica in de oplossingen van het
Verdrag, hoewel deze conclusie bij een eerste lezing ervan schijnbaar niet
voor de hand ligt.
224. HET BEGRIP EEN-VOERTUIG ONGEVAL - In een zaak VOOr het Militair
Gerechtshof rees de vraag naar de omschrijving van een een-voertuig
ongeval. Een wagen, voorzien van een plaat zoals deze wordt afgeleverd aan
in Duitsland verblijvende Belgische militairen, reed in Nederland tegen een
stilstaand voertuig. Volgens het Gerechtshof belette het feit dat de beklaagde tegen een niet foutief geparkeerd voertuig aanreed niet dat uitsluitend
zijn voertuig bij het ongeval is betrokken in de zin van artikel 4 van het
Verdrag, nu het andere voertuig niet deelnam aan het verkeer (Mil. Gerechtshof, 23 mei 1990, R. W., 1991-92, 152; De Verz., 1991, nr. 294, 111;
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zie ook Kohl, A., ,Le sort reserve au passager-victime par la Convention
de LaHaye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matiere d'accidents de
la circulation", noot onder Luik, 14 maart 1991, J.L.M.B., 1992, 1123,
waar wordt verwezen naar het werk van de Commissie belast met het
onderzoek van het voorontwerp van het Verdrag: Het begrip ,betrokken
voertuig'' veronderstelt niet enkel dat het ongeval betrekking heeft op een
voertuig, het is tevens vereist dat het ongeval mogelijks door de aansprakelijke bestuurder van het voertuig werd veroorzaakt).
225. HET BEGRIP GEWONE WOONPLAATS- In het zonet vermelde arrest van
het Hof van Beroep te Luik van 14 maart 1991 werd tevens ingegaan op
het begrip gewone woonplaats (,residence habituelle"). Het Hofbenadrukte daaromtrent dat het gaat om een feitelijk gegeven en dat het recente
karakter van een woonplaats geenszins het gewoonlijke karakter ervan
impliceert.
226.

HET ,OPENBARE-ORDE-KARAKTER" VAN DE REGELS VAN HET HAAGS

Uit de rechtspraak van de Hoven van
Beroep te Luik en Bergen blijkt dat het Haags Verdrag deel uitmaakt van
het Belgische recht - beweerdelijk de interne openbare orde, nu het
Verdrag door de wet van 10 februari 1975 (B.S., 7 mei 1975) werd goedgekeurd.
Het verdrag blijft de conflictenregeling opleggen ook wanneer de regels van
de strafprocedure het geschil beheersen. Dit volgt trouwens uit artikel 1 van
het Verdrag zelf, dat stelt dat ,dit verdrag de wet bepaalt die van toepassing
is op de burgerrechtelijke, niet-contractuele aansprakelijkheid voor ongevallen in het wegverkeer en wei ongeacht voor welke rechter vorderingen
inzake dienen te worden gebracht".
Bijgevolg moet worden aangenomen dat de toepasselijkheid van het Verdrag niet in limine litis moet worden ingeroepen (Bergen, 27 april 1983,
R.G.A.R., 1985, nr. 10882, met noot Kohl, A.; Luik, 14 maart 1991,
J.L.M.B., 1992, 1123; R.R.D., 1991, 533).
Op een onafwendbare wijze volgde dan ook de verbreking door de Cassatierechters van een arrest dat in de rechtskeuze aangaande een verkeersongeval
afweek van de Duitse lex loci delicti ten voordele van het Belgisch recht,
omdat daartoe niet de condities van de verdragsbepalingen onderzocht
werden, die zich nochtans opdrongen, maar wei in algemene termen een
nood aan nuancering was ingeroepen (Cass., 15 maart 1993, R. W., 19921993, 1446).
VERKEERSONGEVALLENVERDRAG -

§ 2. Toepassingsgebied van bet Verdrag van Den Haag van 4 mei 1971

In het Haags verdrag wordt precies aangegeven welke materies door het
Verdrag worden beheerst. Enkel de materies die in de rechtspraak werden
aangehaald brengen we ter sprake.
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227. WIJZE EN OMVANG VAN DE SCHADEVERGOEDING - Boven (nr. 219)
maakten we een kritische bedenking bij de motivering in het vonnis van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 14 maart 1986 (T.B.B.R.,
1988, 499). In hetzelfde vonnis lezen we: ,Is enige aarzeling bij deze
nuancering van de lex loci-regel nog geboden in verband met de aansprakelijkheidsvraag, dan is dit niet het geval bij de onderhavige betwisting die
uitsluitend betrekking heeft op de begroting van de schade." Nochtans
worden zowel de wijze waarop de schade moet worden vergoed als de
omvang van deze schadevergoeding zonder onderscheid beheerst door de
principes van het Verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 (artikel 8). Hier
gaat de rechtbank wei duideljk in de fout.
228.

VORDERINGEN EN SUBROGATIES WAARBIJ VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN ZIJN BETROKKEN - De vraag naar het al dan niet bereikt zijn van de

verjaring ten aanzien van een regresvordering ingesteld door een verzekeringsmaatschappij tegen haar verzekerde, wordt beheerst door het gemeen
recht, nu vorderingen en subrogaties letterlijk worden uitgesloten uit het
toepassingsgebied van het Verdrag van Den Haag van 1971 voor zover
hierbij verzekeringen zijn betrokken (artikel 2 sub 6 van het Verdrag)
(Brussel, 27 juni 1989, De Verz., 1990, nr. 292, p. 564; J.L.M.B., 1990,
82).
229. PERSONEN MET RECHT OP SCHADEVERGOEDING- Ben inzittende van een
in Belgie ingeschreven voertuig overleed in een ongeval in Bulgarije waarin
enkel dit ene voertuig was betrokken. De nabestaanden van het slachtoffer
stelden een vordering in. De verzekeringsmaatschappij-verweerster riep in
dat de schade ex haerede (zijnde de schade die de nabestaanden kunnen
vorderen wanneer zij rechten kunnen doen gelden welke zijn ontstaan in
hoofde van het slachtoffer) weliswaar moet worden beoordeeld volgens de
lex vehiculi, doch dat de wet van de plaats moet worden toegepast op de
vraag naar de schadevergoeding die door de nabestaanden in eigen naam
wordt gevorderd. De maatschappij argumenteerde dat de nabestaanden als
schadelijders geen slachtoffer waren op de plaats van het ongeval en ook
geen inzittenden waren van het voertuig.
Deze redenering wordt door de Rechtbank terecht verworpen (Rb. Hasselt,
21 maart 1983, Limburgs Rechtsleven, 1985, 174). De wet die door het
Verdrag wordt aangewezen bepaalt overeenkomstig artikel 8, sub 6 immers
tevens welke de personen zijn die recht hebben op vergoeding van de schade
die zij in persoon hebben geleden. De door de maatschappij gezochte
oplossing zou een categorie schadelijders buiten de regels van het Verdrag
brengen.
230.

DE RECHTSTREEKSE VORDERING VAN HET SLACHTOFFER TEGEN DE VERZE-

KERAAR VAN DE SCHADEVEROORZAKER- Artikel

9 van het Verkeersongevallenverdrag bepaalt dat benadeelden een rechtstreekse vordering tot schade-
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vergoeding kunnen insteilen tegen de verzekeraar van de aansprakelijke
partij, indien zij dit recht bezitten krachtens de overeenkomstig de artikelen
3, 4 of 5 toepasselijke wet. Kent deze wet geen rechtstreekse vordering
toe aan het slachtoffer, dan kan deze laatse zijn vordering putten uit de wet
van de plaats van het ongeval, of tenslotte uit de wet die de verzekeringsovereenkomst beheerst (voor een toepassing van deze laatste mogelijkheid,
zie Cass. Frankrijk, 2 oktober 1984, Bull. civ., 1984, I, nr. 244, 207: ,Ne
justifie pas legalement sa decision la cour d'appel qui declare eteinte par
la prescription annale prevue par !'article 1968 du Code civil espagnol
I' action de la victime d'un accident survenu en Espagne contre l'auteur du
dommage et son assureur, au motif que !'article 1903 du meme Code ne
prevoit pas l'action directe de la victime contre cet assureur, alors que le
contrat d'assurance etait en I'espece regi par la loi fran9aise qui admet
l'action directe et que la Convention de La Haye du 4 mai 1971 etait
applicable a la cause").
De term , ,verzekeraar'' in het Verdrag duidt niet op de verzekeraar zoals
deze is bedoeld in de Belgische wet, maar wei op aile verzekeraars van aile
Verdragsluitende Staten, zodat het in theorie mogelijk is een rechtstreekse
vordering in te steilen tegen een Belgische verzekeraar die niet bij K.B. is
erkend (Rb. Kortrijk, 12 januari 1988, R. W., 1988-89, 576).
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk diende zich in deze zaak uit
te spreken over de vraag of een Belgisch slachtoffer een rechtstreekse
vordering had tegen de verzekeraar van een Belgische beroepsmilitair die
in Duitsiand een meer-voertuigen-ongeval had veroorzaakt. De eiser meende van wei, gezien de Belgische wet deze rechtstreekse vordering toekent en
de Beigische wet van toepassing was op grond van het NAVO-Statusverdrag
van 19 juni 1951, aangevuld door het Verdrag van Bonn van 3 augustus
1959. Hierop antwoordde de Rechtbank dat een rechtstreekse vordering
siechts mogelijk is , ,in zoverre de Belgische wet de toepasselijke wet is op
het schadegebeuren ingevolge de Conventie van Den Haag zelf, en niet
ingevolge een andere Conventie, zelfs als de in het geschil betrokken partijen
onderdanen zijn van Staten die ook aile andere Conventies hebben ondertekend en toepasselijk gemaakt hebben in hun staten".
Volgens de algemene regel van het Verkeersongevailenverdrag (artikel 3)
beheerste de Duitse wet het ongeval. Deze kent het slachtoffer geen rechtstreekse vordering toe, zodat de eiser in casu bot ving.
Terzijde weze opgemerkt dat de Rechtbank van Kortrijk in de geciteerde
overweging impliciet de mogelijkheid lijkt aan te nemen dat het ongeval zelf
wordt beheerst door de Belgische wet op grond van het NAVO-Statusverdrag. Wij menen nochtans dat dit Verdrag geen verwijzingsregel inhoudt,
zodat het ongeval enkel aan de hand van artikel 3 van het VerkeersongevalIenverdrag kon worden beoordeeld (cfr. infra nr. 240; omtrent de vraag of
het NAVO-Statusverdrag een conflictenregel bevat, zie Erauw, J., noot
onder Cass., 12 april1985, R. W., 1985-86, 2539).
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AFDELING 4
HET TOEPASSELIJK RECHT OP DE VERZEKERINGSDEKKING

231. VERZEKERINGSDEKKING- DELICTSWET OF CONTRACTSWET?- Een tot
nog toe bijna onbesproken materie in de rechtspraak van het internationaal
privaatrecht betreft de vraag naar het toepasselijk recht op de verzekeringsdekking. In een aantal arresten werd deze problematiek, niet zonder moeite,
door de rechters bestudeerd.
Een eerste zaak betrof een een-voertuig-ongeval in Frankrijk met een in
Belgie gei:mmatriculeerde wagen (Rb. Brussel, 13 mei 1985 en Brussel,
11 juni 1987, De Verz., 1988, nr. 283, met noot van De Ly, F.). De
echtgenote van de bestuurder, wiens aansprakelijkheid niet werd betwist,
werd hierbij zeer zwaar gewond en wenste een rechtstreekse vordering in
te stellen tegen de verzekeraar van haar echtgenoot. Deze verzekeringsmaatschappij beriep zich echter op artikel 4, § 1, sub 2 van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (W.A.M.), op grond waarvan de aansprakelijkheid van de bestuurder
ten aanzien van de inwonende echtgenoot kan worden uitgesloten. In
Frankrijk daarentegen is deze uitsluiting in strijd met de wet van 7 januari
1981. Het slachtoffer trachtte bijgevolg de feitenrechters te overtuigen van
de toepasselijkheid van de Franse wetgeving op de omvang van de verzekeringsdekking.
De ~e_£htba.l!_IcY:~Il_Eerst~anleg en het Hof van Beroep _l!!eend_en dat deze
dekking niet wordt beheerst door het Haagse Verkeersongevallenverdrag.
Berst en vooral volgt duidelijk uit artikel 1 van het Verdrag dat haar
toepassingsgebied beperkt is tot ,de bepaling van de wet die van toepassing
is op de burgerrechtelijke, niet-contractuele aansprakelijkheid voor ongevallen in het wegverkeer".
Ten tweede worden regresvorderingen en subrogaties voor zover hierbij
verzekeraars zijn betrokken, letterlijk uit het toepassingsgebied van het
Verdrag uitgesloten (artikel 2, sub 5). Een derde argument werd gevonden
in artikel 8 van het Verdrag, dat de verzekeringsdekking niet heeft opgenomen in de limitatieve opsomming van het toepassingsgebied van de lex
causae.
Tenslotte moest volgens de feitenrechters artikel 9 van het Verdrag in die
zin worden gelezen dat weliswaar een rechtstreekse vordering wordt gegarandeerd aan het slachtoffer van een verkeersongeval op grond van de lex loci
delicti commissi, de lex vehiculi of de lex contractus die het verzekeringscontract beheerst, maar dat hieruit geenszins mag worden afgeleid dat de
modaliteiten zelf van de uitoefening van dat recht zijn onderworpen aan de
wet die deze rechtstreekse vordering heeft toegekend.
In casu werd de rechtstreekse vordering toegekend door de Belgische
wetgeving overeenkomstig artikel 4 van het Verdrag, gezien het een eenvoertuig-ongeval betrof. De Rechtbank van Eerste Aanleg en het Hof van
Beroep te Brussel wilden echter hoedanook benadrukken dat een onder-
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scheid moet worden gemaakt tussen de wet van toepassing op de omvang
van de aansprakelijkheid en die van toepassing op de omvang van de
verzekeringsdekking.
De Rechtbank van Eerste Aanleg, daarin gevolgd door het Hof, meende
dat, nu het Verdrag van Den Haag niet van toepassing is op de omvang van
de verzekeringsdekking, men moest terugvallen op het gemeen recht en dus
op de wet van de Staat op wiens grondgebied het ongeval zich had voorgedaan. De wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering is
volgens haar een wet van politie en veiligheid, zodat zij noodzakelijkerwijze
van toepassing is op aile verkeersongevallen die zich op het grondgebied van
deze staat voordoen, ongeacht het land van immatriculatie van het voertuig
en ongeacht de wet die het verzekeringscontract beheerst.
Nu bijgevolg de Franse wet de verzekeringsdekking beheerste, kon de
verzekeraar de uitsluiting van de echtgenoot niet inroepen en moest zij het
slachtoffer vergoeden overeenkomstig de Franse wetgeving terzake.
Terzijde werd er in de uitspraken op gewezen dat deze oplossing in overeenstemming was met enerzijds de internationale gebruiken in de verzekeringspraktijk, meer bepaald het systeem van de graene kaart, en anderzijds de
Europese Richtlijn 72/166 (waaraver verder meer).
232. VERZEKERINGSDEKKING IN VERBREKING - Het arrest van het Hof van
Beraep werd door het Hof van Cassatie verbroken (Cass., 26 april 1990,
De Verz., 1990, nr. 293, met noot van De Ly, F.; R.G.A.R., 1991,
nr. 11791). Terecht werd gesteld dat, nu slechts een voertuig was betrokken
in het ongeval dat plaats had in Frankrijk en het voertuig was gei:mmatriculeerd in Belgie, met andere woorden in een ander land dan dat waar het
ongeval had plaatsgehad, overeenkomstig artikel 4 van het Verdrag de
Belgische wet de aansprakelijkheid beheerste. Artikel 9 van het Verdrag las
het Hof echter in die zin dat door dit artikel een rechtstreekse vordering
wordt toegekend aan de slachtoffers in de mate dat (,dans la mesure ou" !)
ze er kend wordt door de Belgische wet. Bijgevolg verwees het Hof niet enkel
naar artikel 6, al. 1 van de W.A.M., waarin aan het slachtoffer een eigen
recht ten aanzien van de verzekeraar wordt toegekend, maar ook naar het
artikel 4, § 1, sub 2 dat de inwonende echtgenote uitsluit van de verzekeringsdekking. Het Hof overwoog hieramtrent ,que I' action directe reconnue par la loi beige ala personne lesee contre l'assureur n'a lieu en regie
que dans les cas ou l'assureur est tenu d'apporter sa garantie en vertu du
contrat ou de la loi'': Het feit dat de Franse wetgeving het ongeval beheerst,
hetzij op grand van het Verkeersongevallenverdrag, hetzij op grand van
artikel 3, sub 1 B.W., betekent volgens het Hof van Cassatie nog niet dat
de verbintenis van de verzekeraar ten opzichte van het slachtoffer niet zou
ondergeschikt zijn aan het verzekeringscontract en aan de wet die dit
verzekeringscontract beheerst.
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233.

VERZEKERINGSDEKKING- CONTRACTUEEL BEDING TEN GUNSTE VANDER-

Het Hof van Beroep te Brussellijkt in zijn arrest van 28 november
1990 (R.G.A.R_, 1991, nr. 11793) eveneens van deze stelling overtuigd te
zijn. De Belgische aannemer Orbetra was het slachtoffer van een ongeval
dat ontstond na de levering van niet conforme materialen door een Franse
vennootschap aan diens medecontractant Travhydro, waarmee de eerste
aannemer was verbonden door een huurovereenkomst. Tussen Orbetra en
de Franse leverancier bestond geen overeenkomst, zodat als gevolg van het
ongeval de extracontractuele aansprakelijkheid van de verkoper in het
gedrang kwam. De verzekeraars van de aannemer stelden, als gesubrogeerden in de rechten van de slachtoffers en van de aannemingsmaatschappij,
een rechtstreekse vordering in tegen de verzekeraar van de Franse vennootschap. Het Hof van Beroep antwoordde op de vraag naar de toepasselijke
wet op deze vordering dat het recht van een slachtoffer van een contractuele
fout om een rechtstreekse vordering in te stellen tegen de verzekeraar van
de aansprakelijke (een recht dat trouwens oak toekomt aan degenen die in
de rechten van het slachtoffer zijn gesubrogeerd - volgens Picard en
Besson, Le contrat d'assurance, 1982, nr. 384), haar grondslag vindt in het
verzekeringscontract. Volgens het Hof handelt het slachtoffer op grand van
een beding ten gunste van derden, dat is opgenomen in het verzekeringscontract.
Hieruit leidde het Hof af dat de verzekeringswet deze vordering beheerst.
DEN -

234. VERZEKERINGSDEKKING IN ARBITRAGE - Drie weken na bet Cassatiearrest van 26 april 1990 werd omtrent deze problematiek een arbitrale
beslissing uitgesproken door Professor Fontaine, M. (Arbitrale beslissing,
14 mei 1990, R.G.A.R., 1991, nr. 11792)Een Belgische verzekeringsmaatschappij had een verzekeringscontract afgesloten met een transportbedrijf. De polis garandeerde slechts dekking
binnen het Benelux territorium, en in de omringende landen voor zover de
Beneluxgrenzen niet met meer dan 100 km werden overschreden_ In een
Frans dorpje, op meer dan 100 km van de gestelde grens, veroorzaakte de
vrachtwagenchauffeur met zijn in Belgie gei:mmatriculeerde vrachtwagen
een verkeersongeval, als gevolg waarvan hij door de Franse Rechtbank werd
veroordeeld de slachtoffers te vergoeden. Het Franse Centraal Bureau
vergoedde, in het kader van bet systeem van de groene kaart, de slachtoffers
ten belope van 2,5 miljoen frank. Omdat de Belgische verzekeraar weigerde
dit bedrag terug te betalen, recupereerde het Franse Bureau de sam van het
Belgische Bureau. Toen deze laatste echter de gelden wilde terugvorderen
van de Belgische verzekeringsmaatschappij, beriep deze zich opnieuw op de
beperkingen in de polis.
De arbiter stelde vooreerst vast dat bet Franse Centraal Bureau terecht de
slachtoffers had vergoed zonder zich te beroepen op de clausule van de
Belgische polis. Artikel 2, par. 2 van de Europese Richtlijn van 24 april
1972, waarin wordt voorzien dat de Bureaus gehouden zijn tot vergoeding
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van de slachtoffers van een ongeval dat zich voordeed op hun grondgebied
met een wagen ingeschreven in een E.G.-Lidstaat en ongeacht of de slachtoffers verzekerd zijn of niet (volgens de voorwaarden vastgelegd in hun
eigen nationale wetgeving inzake de verplichte verzekering), wordt immers
naar aanleiding van een prejudiciele beslissing van het Europees Hof van
Justitie, in Frankrijk in die zin gelezen dat het Franse Bureau de slachtoffers
moet vergoeden zonder zich af te vragen of de verzekeraar, in het geval het
om een Frans voertuig was gegaan, deze dekking had kunnen weigeren.
Ten onrechte echter had de Belgische verzekeraar zich beroepen op de polis ·
ten aanzien van het Franse Bureau. Uit artikel 9, 3e van de statuten van het
Belgische Bureau volgt immers dat de verzekeraar gehouden is tot naleving
van de verplichtingen vastgelegd in het Inter-Bureaux-Verdrag, ,nonobstant toute clause ou limitation prevue dans Ia police''.
235. BESPREKING VAN DE VERZEKERINGSDEKKING - Voor een uitgebreide
bespreking van bovenstaande uitspraken verwijzen we naar De Ly, F., ,Het
stelsel van de groene kaart en bet op de verzekeringsdekking toepasselijke
recht", noot onder Rb. Brussel, 13 mei 1985 en Brussel, lljuni 1987, De
Verz., 1988, nr. 283, 322; De Ly, F., ,Het stelsel van de groene kaart en
het op de verzekeringsdekking toepasselijke recht", noot onder Cass.,
26 april1990, De Verz., 1990, nr. 293, 732; Dubuisson, B. en Fallon, M.,
, ,Les vehicules en circulation internationale et le droit international prive'',
R.G.A.R., 1991, 11781.

W anneer men een vergelijking maakt van het arrest van het Hof van
Cassatie van 26 april1990 met de arbitrale beslissing van 14 mei 1990, zijn
de feiten die aan de grondslag liggen van deze uitspraken op bet eerste gezicht volledig gelijkaardig. In beide gevallen ging het immers om een
een-voertuig-ongeval dat in Frankrijk plaatshad met een in Belgif~ gei:mmatriculeerd voertuig. De woonplaats en de nationaliteit van de aansprakelijke
bestuurder en het slachtoffer waren telkenmale de Belgische.
Deze twee analoge gevallen hebben desondanks tot schijnbaar tegenstrijdige
beslissingen aanleiding gegeven. Men moet nochtans een belangrijk verschilpunt in het feitenrelaas voor ogen houden. In de Cassatiezaak van
26 april1990 stelde het slachtoffer een rechtstreekse vordering in tegen de
burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeraar van haar echtgenoot die het ongeval had veroorzaakt. In de arbitrale zaak daarentegen werd bet slachtoffer oorspronkelijk vergoed door het Franse Bureau in het kader van het
,stelsel van de groene kaart". De vraag naar de tegenwerpelijkheid van de
clausule in de polis rees bier slechts op het ogenblik dat het Franse Bureau
de uitbetaalde vergoeding terugvorderde van de Belgische verzekeraar.
236. HET STELSEL VAN DE GROENE KAART- Dit stelsel van de groene kaart
komt uitgebreid aan bod in de bovenvermelde annotaties, onder meer wat
de onderliggende juridische verhoudingen betreft. Samengevat komt de

643

--

regeling erop neer dat het Belgische ,uitgiftebureau", dat verbonden is
door bilaterale overeenkomsten, aan de verzekerde via zijn verzekeraar een
internationaal verzekeringscertificaat (,groene kaart") uitreikt.
Het vreemde ,beherende bureau" (in casu het Franse Bureau) is er op basis
van deze bilaterale akkoorden toe gehouden de schadegevallen die zich op
zijn grondgebied voordoen, te vergoeden volgens zijn nationaal recht,
zijnde derhalve de wet van de plaats van het ongeval. Achteraf kan het
beherend bureau deze vergoedingen terugvorderen van het uitgiftebureau,
dat zich op zijn beurt zal wenden tot de aangesloten verzekeringsmaatschappij. Op dat punt gekomen rijst de vraag of deze laatste zich kan beroepen
op de clausules in de verzekeringspolis om deze terugbetaling te weigeren.
Het systeem moet ook worden gelezen in het Iicht van de Europese wetgeving op het verzekeringsvlak, waaronder de Richtlijn van 24 april 1972.
Deze Europese normering heeft voor gevolg gehad dat de Bureaus van de
plaats van het ongeval tevens de rol van een waarborgfonds op zich hebben
genomen, nu ze de slachtoffers moeten vergoeden, zelfs als deze niet zijn
verzekerd.
In de eerst besproken zaak, waar het slachtoffer rechtstreeks wenste vergoed
te worden door de verzekeraar van haar man, was voor de Rechtbank van
Eerste Aanleg en het Hof van Beroep geopperd dat de schade moest worden
vergoed volgens de wet van de plaats. Hierbij werd de analogie met het
stelsel van de groene kaart als argument naar voren gebracht. Deze redenering werd echrer ooot nerHof van Cassatie verworpen. Volgens-het Hof
is deze kaart slechts een aanwijzing die toelaat te veronderstellen dat een
verzekeringsovereenkomst werd gesloten. De afgifte van het internationaal
verzekeringscertificaat kan in deze optiek geen invloed uitoefenen op de
vordering van het slachtoffer jegens de aansprakelijkheidsverzekeraar.
237. DE TOEPASSELIJKE WET OP DE DEKKING- Door Professor De Ly wordt
in dit kader aan het Hof van Cassatie verweten dat het in zijn arrest van
26 april 1990 niet heeft geantwoord op het tweede middel van de eiser,
alsook dat geen prejudiciele vraag werd gesteld aan het Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschappen omtrent de juiste interpretatie van de bovengenoemde Richtlijn 72/166. Met andere woorden kan volgens de betrokken
auteur niet worden aanvaard dat het Hof blindelings de conflictenregels
heeft gehanteerd zonder rekening te houden met de internationale verzekeringspraktijk.
Bij nader inzicht vinden wij dat het Hof zelfs geen finale keuze heeft
gemaakt ten voordele van een bepaalde conflictenregel in de materie van
de verzekeringsdekking.
Uiteindelijk treden voor het internationaal aanknopen van deze rechtsvraag
theoretisch gezien drie mogelijke oplossingen naar voren.
Vooreerst kan men van oordeel zijn dat inzake de verplichting van de
verzekeraar naar aanleiding van een rechtstreekse vordering door het slacht644

offer, moet worden verwezen naar de wet die het verzekeringscontract
beheerst.
Vervolgens zijn er die denken dat moet worden aangeknoopt bij de delictswet, die op twee manieren kan worden gevonden: hetzij volgens het Verdrag
van Den Haag inzake de wet die van toepassing is op verkeersongevallen
op de weg, hetzij volgens het gemene recht, indien men van oordeel is dat
het Haagse Verkeersongevallenverdrag de verzekeringsdekking uit haar
toepassingsgebied heeft uitgesloten.
Uiteindelijk is, zoals gezegd, niet duidelijk welke stelling wordt aangehangen door het Hof van Cassatie in zijn arrest van 26 april 1990. Volgens De
Ly (noot onder Cass., 26 april 1990, De Verz., 1990, 733) meent het Hof
dat de dekkingsverhouding wordt beheerst door de contractswet. Dubuisson en Fallon (R.G.A.R., 1991, nr. 11781, 2) menen daarentegen dat het
Hof de modaliteiten van de rechtstreekse vordering van het slachtoffer
tegen de verzekeraar heeft beoordeeld volgens de regels van het Verdrag van
Den Haag. Het arrest kan op dit punt op zijn minst dubbelzinnig worden
genoemd.
238. WEL DELICTUELE VERWIJZING- NIET DE VERDRAGSREGELING - Wij zijn
van mening dat inzake de verzekeringsdekking in geen geval kan worden
aangeknoopt bij de wet die het verzekeringscontract beheerst. De vraag naar
de vergoedingsverplichting van de aansprakelijkheidsverzekeraar van de
veroorzaker van het ongeval (rechtstreeks gevorderd) hangt heel nauw
samen met de vraag naar de omvang van de vergoeding waarop het
slachtoffer van de onrechtmatige daad uiteindelijk recht heeft. Deze laatste
materie kan enkel worden beheerst door de delictswet. Wanneer het onrechtmatig daadsrecht in het algemeen of wanneer een wetgeving in het
bijzonder vergoedingen aan slachtoffers toewijst dan kan datzelfde recht
garanties of regelingen voorzien qua minimumdekking of qua modaliteiten.
Dit zijn twee elementen van een beschermingsbeleid. Wij menen dat inzake
de verzekeringsdekking niet moet worden aangeknoopt met het rechtsstelsel
dat de lex contractus is van het verzekeringscontract. Daarmee zijn geen
uitsluitingen van de verzekeringsdekking opdringbaar (terwijl nochtans
regresvorderingen wel uit dat statuut komen). Met wat goede wil voor een
slachtoffer kan echter een contractueel beding ten gunste van derden wei
grensoverschrijdende werking gegeven worden.
Wij vinden verder samen met de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel
(zie boven nr. 231 - het vonnis van 13 mei 1985) dat het bestaan van een
rechtstreekse vordering weliswaar wordt verzekerd door het Haagse verkeersongevallenverdrag, maar dat de uitoefening van de modaliteiten van
dit recht uit het toepassingsgebied van het Verdrag zijn uitgesloten. Een
aanknoping bij de gemeenrechtelijke regel van de wet van de plaats van het
ongeval lijkt alsdan een onvermijdelijke oplossing, - een oplossing die
weliswaar niet de eenvoud bezit van de uitkomst die werd gegeven door het
Hof van Cassatie.
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239. DE RISICO'S ... EN KANSEN VAN DE GEKOZEN PROCEDURE- In aansluiting
bij Dubuisson en Fallon kan tot slot de volgende opmerking worden
gemaakt. Zoals de rechtspraak na het arrest van 26 april1990 en de arbitrale
beslissing van 14 mei 1990 is gevestigd, hangen de vergoedingsmogelijkheden van het slachtoffer af van de ingeslagen procedurale weg. Indien
namelijk het slachtoffer van het ongeval met de personenwagen volgens het
stelsel van de groene kaart was vergoed door het Franse beherende bureau,
dan had de Belgische verzekeraar van haar echtgenoot de uitsluiting van
dekking van de echtgenote niet kunnen inroepen ten aanzien van dit Franse
bureau en dientengevolge evenmin tegenover het Belgische uitgifte-bureau,
gezien de verplichtingen die voor de bureau's voortvloeien uit de bilaterale
akkoorden.
Anderzijds had het slachtoffer van het ongeval met de vrachtwagen bot
gevangen indien het via de Belgische gerechten rechtstreeks de Belgische
ongevallenverzekeraar van het transportbedrijf had aangesproken. De Cassatierechtspraak zou immers hebben toegelaten dat de verzekeraar zich
beriep op de beperkingen in de polis.

AFDELING

5

HET NAVO-STATUS-VERDRAG

140.- ONREGHI'MA'HGE-DAAD GEPLEEGD DOOR EEN-BELGISCHE-MILITAIR- Een
Belgische militair reed op het terrein van een Belgische kazerne in Duitsland
met zijn Iaadkraan tegen een hoogspanningskabel aan, waardoor een andere
Belg werd gedood (of deze laatste een militair is of een burgerlijke werknemer van het Ieger wordt in het arrest niet vermeld, hoewel dit voor de
toepasselijke verwijzingsregel niet zonder belang is). De vordering tot het
verkrijgen van morele schadevergoeding, ingesteld door de echtgenote en
de zoon van het slachtoffer tegen de Belgische Staat, was door de Rechtbank
van Eerste Aanleg en het Hof van Beroep beoordeeld volgens de Belgische
wetgeving en was gegrond verklaard. Een beoordeling volgens het Duitse
recht zou daarentegen hebben geleid tot de afwijzing van de vordering. Voor
het Hof van Cassatie verweet de Belgische Staat de feitenrechters ten
onrechte een uitzondering op de !.P.R.-regel vervat in artikel 3, 1e B.W.
te hebben gezien in artikel VIII.3 van het NAVO-Statusverdrag van 19 juni
1951, zoals aangevuld door het verdrag van Bonn van 3 augustus 1959.
Hoewel deze uitzondering inderdaad niet bestaat, kan de stelling van de
eiser niet worden gevolgd wanneer deze beweert dat de militaire rechtbanken steeds de nationale wetten moeten toepassen, terwijl deze uitzondering
daarentegen wei zou gelden voor de gewone rechtbanken.
Zonder nader in te gaan op de juiste interpretatie van het NAVO-Statusverdrag (zie hieromtrent echter denoot onder het arrest), verbrak het Hof van
Cassatie het arrest van het Hof van Beroep, overwegende dat de Duitse wet
als wet van de plaats van het ongeval toepassing verdiende. Het Hof
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overwoog dat ,hoewel de internationale overeenkomsten de bevoegdheid
van de Belgische rechtbanken weliswaar niet uitsluiten, zelfs in de veronderstelling dat de verweerders beschikken over een vordering tot schadeloosstelling ten opzichte van de Bondsrepubliek Duitsland ingevolge artikel
VIII, 5, a van de NAVO-Statusovereenkomst, aangevuld door de Overeenkomst van Bonn van 3 augustus 1959, daaruit echter niet volgt dat de
Belgische rechter toepassing moet maken van de Belgische wet.'' In elk geval
maakte het Hof duidelijk dat het NAVO-Statusverdrag enkel aanduidt voor
welke rechtbanken een vordering kan worden gebracht, zonder dat de
rechter daarbij wordt vrijgesteld van de verplichting de geldende I.P.R.regels te hanteren teneinde de aansprakelijkheidsvordering te beoordelen
(Cas.<>., 12 april 1985, Arr. Cass., 1985, 979; R. W., 1985-86, 2539 met noot
Erauw, J.; R.G.A.R., 1987, nr. 11214; Rev. Dr. Int. Comp., 1988, 174).
Een andere zaak waar het NAVO-Statusverdrag ter sprake kwam, werd
beslecht door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk op 12 januari
1988 (R. W., 1988-89, 576). Deze zaak had betrekking op een twee-voertuigen-ongeval in Duitsland, waarbij een Belg werd gewond. Het ongeval was
veroorzaakt door een Belgische beroepsmilitair. Het kernpro bleem had bier
vooral betrekking op de vraag of in hoofde van het slachtoffer een rechtstreekse vordering bestond tegen de verzekeraar van de schadeveroorzaker
(zie hieromtrent nr. 230). De uitspraak is eerder verwarrend in die zin dat
het moeilijk uit te maken is welke wet volgens de Rechtbank van Kortrijk
toepasselijk is op het verkeersongeval zelf: Het is onduidelijk of zij de
redenering van de eiser aanvaardt die stelt dat op het ongeval de Belgische
wet van toepassing is op grond van het NAVO-Status Verdrag, dan wei of
zij de vraag naar het al dan niet bestaan van een rechtstreekse vordering,
alsook de aansprakelijkheids- en schadevergoedingsvraag meent te moeten
beoordelen aan de hand van het Verdrag van Den Haag van 1971. Deze
laatste oplossing zou ons inziens de enige juiste zijn.
Het vonnis heeft, zoals het is gepubliceerd, weinig precedentwaarde omdat
het niet vermeldt of het slachtoffer een lid is van de Belgische krijgsmacht
(vermoedelijk was dit niet het geval), noch of het ongeval binnen of buiten
de dienst werd veroorzaakt.
241. SCHADE BEROKKEND DOOR EEN MILITAIR AAN EEN ANDERE MILITAIR-

In het NAVO-Statusverdrag wordt geen specifieke regeling uitgewerkt voor
het geval schade wordt veroorzaakt door een lid van de Belgische krijgsmacht, optredend binnen dienstverband, aan een ander lid van de Belgische
krijgsmacht. In deze situatie zijn de gemeenrechtelijke regels toepasselijk,
zodat de vordering ingesteld door een in Duitsland gekazerneerde Belgische
militair die aldaar het slachtoffer wordt van een militaire doop, moet
worden aangeknoopt aan de Belgische aansprakelijkheidsregels (Brussel,
9 oktober 1990, De Verz., 1991, nr. 294; zie hieromtrent ook Erauw, J.,
,Het NAVO-Statusverdrag en het op schade-eisen toepasselijk recht", noot
onder Cass., 12 april 1985, R. W., 1985- 86, 2542).
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DE AFWIJKENDE BEHANDELING VAN ARBEIDSONGEVALLEN

242. ALGEMEEN - In het vorige overzicht van rechtspraak, gepubliceerd in dit
tijdschrift, werd er reeds op gewezen dat inzake slachtoffers van arbeidsongevallen de vergoedingsregeling uitgewerkt in de Arbeidsongevallenwet
van 10 apri11971 geldt als (maar uitsluitend als) de wer knemers die in Belgie
in dienst zijn van een in Belgie gevestigde werkgever of verbonden zijn aan
een in Belgie gevestigde exploitatiezetel, het slachtoffer worden van een
ongeval. Zo vergoedde de Belgische Arbeidsongevallenverzekeraar de Belgische ploegbaas en zijn monteurs die in Aschaffenburg (Duitsland) het
slachtoffer werden van een ongeval toen de ploegbaas hen van he~ ene
werkterrein naar het andere bracht (Cass., 17 november 1983, R. W., 198485, 2185, cfr. infra nr. 248 en 253).
Voor de inwerkingtreding van de Arbeidsongevallenwet werd aangenomen
dat het aanknopingspunt inzake arbeidsongevallen moest worden gezocht
in de contractswet die de arbeidsovereenkomst beheerst (Zie onder meer
Vred. Landen, 21 juni 1957, J. T., 1957, 594, waarin wordt gesteld dat de
vergoeding van de gevolgen van een arbeidsongeval het noodzakelijk gevolg
is van het contract van huur van diensten, en dat de toepasselijke wet in
deze materie bijgevolg de contractswet is). Deze visie vindt men in de
besproken periode nag terug in de Franse rechtspraak, onder meer in het
arrest van het Hof van Beroep te Parijs van 19 december 1985 (Rev. crit.
d.i.p., 1986~ nf. 4, p. 680 mefhoot van SimoiFDepitre,M.; zie <:rok Rev.
Dr. Int. Camp., 1988, 175 met noot van dezelfde auteur).
AFDELING
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MODALITEITEN VAN DE VERWIJZING

§ 1. De kwalificatie als onrechtmatige daad

243. SCHIJNMANDAAT- Een interessante case werd beoordeeld door een
scheidsgerecht samengesteld uit Tricot L., Van Ommeslaghe, P. en Roland,
R. (Arbitrale Beslissing, 16 november 1983, Rechtspr. Antwerpen, 1983-84,
146; zie oak Rev. Dr. Int. Camp., 1985, 399, en de verwijzingen aldaar naar
de rechtspraak en rechtsleer).
Een Zwitserse vennootschap exploiteerde een containerpark en wenste in dit
kader een verzekeringscontract af te sluiten met een Franse verzekeringsmaatschappij. De onderhandelingen werden gevoerd door bemiddeling van
Belgische en Franse makelaars. Toen schade ontstond en de exploitant deze
wenste vergoed te zien, opperde de Franse verzekeraar dat geen geldige
overeenkomst bestond, gezien de makelaars geen bevoegdheid hadden om
de verzekeraar te verbinden door de ondertekening van de overeenkomst.
De vraag rees aldus welke wet van toepassing was op de beoordeling van
het schijnmandaat in hoofde van de Franse en Belgische makelaars.
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Het scheidsgerecht oordeelde dat volgens de conflictenregels van het Belgische forum deze materie niet kan worden aangeknoopt aan het contractenrecht, en dus niet wordt beheerst door de wilsautonomie van de partijen.
De theorie van het schijnmandaat sanctioneert immers een feitelijke gedraging aan de basis waarvan geen rechtshandeling ligt, doch wei een feit
waaruit bepaalde verbintenissen voortspruiten. Het aanknopingspunt is
derhalve de plaats van de gedraging, dit wil zeggen, van het creeren van de
schijn.
§ 2. De bepaling van de plaats van de onrechtmatige daad
244. LOCUS ACTI -LOCUS DAMNI -OF ALLETWEE - Het scheidsgerecht werd
in de hogervermelde zaak (Arbitrale Beslissing, 16 november 1983,
Rechtspr. Haven van Antwerpen, 1983-84, 146) vervolgens geconfronteerd
met de vraag welke de wet was van de plaats waar de onrechtmatige daad
was begaan, nu de schadeverwekkende handeling was gesteld in Belgie,
Frankrijk en Zwitserland, de verzekeraar hoofdzakelijk was opgetreden in
Frankrijk, en de schade kon worden gelokaliseerd in Zwitserland.
De ubiquiteitsleer, die algemeen wordt aanvaard in het kader van de
bevoegdheid inzake onrechtmatige daad, werd hier niet weerhouden door
het scheidsgerecht. Verwijzende naar Rigaux en naar Brussel, 17 januari
1975, J. T., 441 (het Belgische Hof van Cassatie heeft zich over deze vraag
nog niet uitgesproken), werd geoordeeld dat voor de bepaling van de wet
van de plaats enkel rekening diende te worden gehouden met de paats waar
de schadeverwekkende handelingen werden gesteld. In diezelfde zin gaat
Brussel, 28 november 1990 (R.G.A.R., 1991, nr. 11793), waar de onrechtmatige daad een niet nakoming van een contractuele verplichting uitmaakte.
Persoonlijk sluiten wij ons aan bij de ubiquiteitsleer die onder meer in
Frankrijk wordt toegejuicht en die over het algemeen een betere bescherming inhoudt van het slachtoffer.
Met hun keuze hadden de arbiters het probleem echter nog niet opgelost
aangezien de handelingen die de schade hadden veroorzaakt zowel in
Frankrijk, Zwitserland als Belgie hadden plaatsgegrepen en men geen
voorstander was van een cumulatieve toepassing van deze wetten. Men
verwierp tevens - gezien het ondeelbare karakter van de schadeverwekkende feiten - de in dergelijke gevallen gebruikelijke methode om elk van de
leges loci toepassend, na te gaan welk aspect van de schade is veroorzaakt
door de schadeverwekkende himdelingen in elk grondgebied.
Uiteindelijk werd de zaak beoordeeld aan de hand van de Belgische wetgeving, overwegende dat deze wet in de verzekeringspolis als toepasselijke wet
werd aangeduid, en verwijzende naar het Belgische forum.
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§ 3. De correcte toepassing van het vreemde recht
245. PROVISIONELE TOEKENNING VAN SCHADEVERGOEDING - lnzake een
verkeersongeval dat plaatshad te Spanje, werd niet betwist dat dit ongeval
werd beheerst door de Spaanse wet (cfr. supra nr. 212), doch werd de
onjuiste toepassing van deze wet opgeworpen door de verzekeringsmaatschappij, veroordeeld tot vergoeding van de slachtoffers. De verzekeraar
beweerde namelijk dat het feit dat de door de rechtbank vastgestelde
schadevergoeding hoger lag dan de maximumbedragen vastgelegd in de
Spaanse wet, een schending inhield van de bewijskracht van de Spaanse wet
in de zin van de artikelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek. Ret
Rof van Cassatie overwoog daarentegen dat de rechter weliswaar, indien
een buitenlandse wet aan de grondslag van een vordering ligt, de betekenis
en de draagwijdte van de buitenlandse wet moet nagaan, maar dat een
overtreding van een wet, zelfs van een buitenlandse wet, in geen geval een
schending kan uitmaken van de bewijskracht in de zin van de bovengemelde
artikelen.
Ret Rof meende ook dat deze verplichting van de hoven en rechtbanken
niet wordt geschonden, nu de rechter een hoger bedrag toekende dan het
maximumbedrag voorzien in de Spaanse wetgeving, gezien het slechts ging
om een pr.ovisionele toekenning van deze bedragen en gezien aan de partijen
het recht werd voorbehouden later verder te debatteren over de juiste
toepassing van de vreemde wet (Cass., 10 maart 1988, Arr. Cass., 1987-88,
900; De Verz., 1988, nr: 285, 659, met noot J.R.; R. W., 1988-89; Pas;;
1988, I, nr. 430).
246. FRANSE LEER - In Belgie luidt de visie van het Rof van Cassatie dat
de rechter het vreemd recht moet toepassen zoals het in het land van
herkomst leeft, zodat een foute interpretatie door de feitenrechters een
cassatiemiddel uitmaakt. Indien de partijen dit zelf niet naar voren brengen,
dient de rechter desnoods ambtshalve op zoek te gaan naar de ·juiste
draagwijdte van de vreemde wet (zie onder meer Cass., 9 oktober 1980,
R. W., 1980-81, 146, met noot Erauw, J.; J. T., 1981, 70 en R.C.J.B., 1981,
309, met noot Rigaux, F.).
In Frankrijk daarentegen gaat de rechtspraak gewoonlijk de andere richting
uit. De Franse rechter zal er uitspraak doen volgens de Franse wetgeving
indien de partij nalaat het bewijs te leveren van de bepalingen van de
buitenlandse wet die het geschil beheersen (Rof van Beroep Parijs, 19 december 1985, Rev. crit. d.i.p., 1986, nr. 680 met noot van Simon-Depitre,
M.; Rev. Dr. Int. Comp., 1988, 176, voetnoot 31).
§ 4. Het openbare-orde-karakter van de verwijzingsregels inzake onrechtmatige daad
247. ALGEMEEN - Ben ploegbaas, die met een aantal Belgische monteurs
onderweg was van Kipfenberg naar Camberg in Duitsland, veroorzaakte
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een verkeersongeval. De Belgische arbeidsongevallenverzekeraar trachtte de
door hem uitbetaalde wettelijke vergoedingen terug te vorderen van de
aansprakelijke ploegbaas. Voor het Hof van Cassatie verweet de eiser de
Rechtbank van Eerste Aanleg en het Hof van Beroep dat zij de lex loci
delicti, in casu de Duitse wet, niet hadden gehanteerd om nate gaan of hij
de door hem uitgekeerde vergoeding kon verhalen. Het Hof van Cassatie
overwoog echter dat het middel niet gegrond was omdat het niet steunde
op wettelijke bepalingen die de openbare orde raken of dwingend zijn. Met
andere woorden kan een schending van artikel 3, 1e B.W., in zover daarin
een regel van internationaal privaatrecht wordt vastgelegd, niet voor het
eerst voor het Hof van Cassatie worden opgeworpen (Cass., 17 november
1983, R. W., 1984-85, k. 2185, cfr. infra nr. 252).
§ 5. Het gezag van gewijsde van buitenlandse strafrechte1ijke beslissingen

248. ALGEMEEN - Het Hof van Beroep te Antwerpen bevestigde de rechtspraak dat geen gezag van gewijsde wordt toegekend aan strafrechtelijke
beslissingen gewezen door een buitenlandse rechter. De Belgische rechter,
die uitspraak moet doen omtrent de regresvordering ingesteld door de
verzekeraar van de schadeveroorzaker, is bijgevolg noch door de in Frankrijk strafrechtelijk bewezen verklaarde feiten, noch door de toegepaste
bestraffingswijze gebonden (Antwerpen, 15 februari 1989, De Verz., 1989,
nr. 289, met noot J.R.).
AFDELING
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HET TOEP ASSINGSGEBIED VAN DE LEX LOCI DELICTI COMMISSI

§ 1. Onrechtmatig bandelen

249. OVERSPEL- In het vorige overzicht van rechtspraak, in dit tijdschrift
(T.P.R.) werd de vraag of aile bestanddelen van de onrechtmatige daad
aanwezig zijn, onderworpen aan de wet van de plaats. Men dient hier
opnieuw rekening te houden met de rechtspraak waarin de lex-loci-regel
wordt genuanceerd voor zover de gevolgen van de onrechtmatige daad
hoofdzakelijk terug te vinden zijn in een ander land dan dit waar de feiten
zich hebben voorgedaan.
In het hager besproken arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van
4 februari 1987 (cfr. supra nr. 213) werd beslist dat de Nederlandse wet het
overspel in Belgie door een Nederlandse man, gehuwd met een Nederlandse
vrouw, beheerste. Vervolgens ging het Hof na of volgens het Nederlandse
recht de voorwaarden voor een onrechtmatige daad waren voldaan. De
beslissing hieromtrent was dat op grand van het Nederlandse recht ,het
overspel op zichzelf geen aanleiding geeft tot een aanspraak op schadevergoeding uit een onrechtmatige daad, doch hoogstens en onrechtstreeks tot
de specifieke rechtsgevolgen van een echtscheiding als element en/ofbewijs
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van de echtscheidingsgrond van duurzame ontwrichting'' (Antwerpen, 4 februari 1987, Pas., 1987, II, 86).
§ 2. De verjaring

250. VERJARING VAN DE SUBROGATIEVORDERING- Het Brusselse Hof van
Beroep werd gevat in het kader van een subrogatievordering door een
verzekeringsmaatschappij tegen de aansprakelijke voor een ongeval op
Belgisch grondgebied. Daarbij rees de vraag naar de toepasselijke wet op
de verjaring van deze subrogatievordering. Het Hof stelde dat de locale wet
behalve de voorwaarden en de omvang van de schadevergoeding, in het
bijzonder de verjaring beheerst. Het feit dat de betrokken vordering werd
ingesteld door de verzekeringsmaatschappij gesubrogeerd in de rechten van
het slachtoffer op grond van artikel 36 van de Franse wet op de verzekeringen en van artikel 397 van de Code fran<;ais de securite sociale, doet niets
af aan deze regel. Immers, de onderwerping van de subrogatie aan de wet
die de betaling beheerst, betreft enkel de vraag of er subrogatie bestaat.
Daarentegen zijn de gevolgen en de omvang van de subrogatie, in het
bijzonder ten aanzien van de verjaring, onderworpen aan die wet die de
schuld tot vergoeding van het slachtoffer beheerst, zijnde in casu de
Belgische wet (Brussel, 27 juni 1989, De Verz., 1990, nr. 292, p. 564;
J.L.M.B., 1990, 82).
§ 3. De samengestelde aansprakelijkheid ·

251. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE STAAT VOOR ONRECHTMATIGE DADEN
BEGAAN DOOR LEGEROFFICIEREN - De bepaling van de gevallen waarin men
aansprakelijk is voor andermans daden valt tevens onder de aanknopingscategorie van de onrechtmatige daad. Een toepassing van de aansprakelijkheid van de Belgische staat voor de onrechtmatige daad begaan door
officieren en onderofficieren in het Ieger, vindt men in het bovenvermelde
arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 9 oktober 1990 (De Verz.,
1991, nr. 294) (cfr. supra nr. 214).
AFDELING 9

VALLEN BUITEN HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE
LEX LOCI DELICTI COMMISSI

§ 1. Subrogatie

252.

HET BESTAAN VAN SUBROGATIE IN DE RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER

De vraag of de verzekeringsmaatschappij
aldan niet gesubrogeerd wordt in de rechten van het vergoede slachtoffer,
bestaat onafhankelijk van de onrechtmatige daad en wordt beheerst door
de wet die de verbintenis regelt op grond waarvan degene die zich beroept
op de subrogatie, de vergoeding van de schade heeft betaald (Brussel,
VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD-
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27 juni 1989, De Verz., 1990, nr. 292, p. 564; J.L.M.B., 1990, 82; zie ook
De Foer, L., ,Over de samenloop van de lex loci delicti en de Belgische
arbeidsongevallenwetgeving bij een buitenlands ongeval en over de cassatiecontrole op de ambtshalve toepassing van de verwijzingsregel", noot onder
Cass., 17 november 1983, R. W., 1984-85, 2191). Zo zal, indien de wet die
de betaling beheerst de Amerikaanse wetgeving is, de Amerikaanse verzekeraar over een subrogatierecht beschikken, zelfs zonder een ,Assignment",
of zonder het bestaan van een contract: de subrogatie in de rechten van het
slachtoffer wordt er erkend op basis van de billijkheid (Voor een toepassing
zie Brussel, 27 november 1986, R.G.A.R., 1988, nr. 11417).

253.

ONTSTAAN EN OMVANG VAN DE SCHULD IN HET KADER VAN DE SUBRO-

Er kan terzake opnieuw worden verwezen naar het cassatiearrest van 17 november 1983 (R. W., 1984-85, 2185, met noot De Foer, L.)
betreffende het arbeidsongeval in Aschaffenburg, veroorzaakt door de
Belgische ploegbaas, en waar de slachtoffers waren vergoed door de Belgische arbeidsongevallenverzekeraar (voor de feiten zie boven nrs. 247 en
252). Toen deze verzekeraar een regresvordering instelde tegen de aansprakelijke ploegbaas, rees de vraag of het ongeval moest worden gekwalificeerd
als een arbeidsongeval dan wei als een ongeval op de weg van en naar het
werk. Dit onderscheid bleek niet zonder belang, nu dit regresrecht enkel in
het laatste geval kan worden uitgeoefend omdat het ongeval te wijten was
aan de onopzettelijke schuld van de werkgever (artikel 19, 3e lid van de
gecoordineerde wetten op de arbeidsongevallen, gewijzigd bij het enig
artikel van de wet van 11 juni 1964 en de artikelen 46 en 47 van de wet op
de Arbeidsongevallen van 10 apri11971). De Rechtbank van Eerste Aanleg
en het Hof van Beroep kwalificeerden het ongeval als een arbeidsongeval.
De Arbeidsongevallenverzekeraar wierp op voor het Hof van Cassatie dat
de Arbeidsongevallenwetgeving inderdaad van toepassing was, maar dat
niet uit het oog mocht worden verloren dat op grond van artikel 3, sub 1
B.W., de Duitse wetgeving van toepassing was op de rechtsvordering tot
vergoeding van de schade veroorzaakt door een in Duitsland gepleegde
onrechtmatige daad, en dus op de vraag of de arbeidsongevallenverzekeraar, gesubrogeerd in de rechten van het slachtoffer, verhaal had tegen de
dader en zijn verzekeraar. Het Hof van Cassatie beantwoordde deze vraag
niet. Het mid del steunde immers niet op een bepaling die van openbare orde
of dwingend recht is en kon niet voor het eerst voor het Hof van Cassatie
worden opgeworpen.
GATIE? -

Men kan nochtans vermoeden dat het Hof het Cassatiearrest van 23 oktober 1969 (Pas., 1970, I, 169, R.C.J.B., 1971, 345 met noot van Rigaux, F.,
en R. W., 1969-70, 1083) zou hebben bevestigd. In dit arrest werd beslist dat
het bestaan van de subrogatie wordt beheerst door de wet die de betalingsverbintenis heeft opgelegd, maar dat het ontstaan en de omvang van de
schuld van de schadeveroorzaker, ook in zijn relatie tot de verzekeraar
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gesubrogeerd in de rechten van het slachtoffer, worden beheerst door de
wet van de onrechtmatige daad.
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DE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN

254. TOEPASSINGSGEBIED- De Commissie voor de Hulp aan Slachtoffers
van opzettelijke gewelddaden, ingesteld bij de wet van 1 augustus 1985
(B.S., 6 augustus 1985) diende zich uit te spreken over de ontvankelijkheid
van een vordering ingesteld door een persoon van Franse nationaliteit die
via het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden
wenste te worden vergoed voor de geleden schade (Uitspraak van de
Commissie, 6 januari 1989, J. T., 1989, 463).
Artikel 32, § 1, sub 2 van de aangehaalde wet bepaalde op dat ogenblik dat
het slachtoffer slechts hulp kon aanvragen indien het op het ogenblik van
het plegen van de gewelddaad de Belgische nationaliteit had of gemachtigd
was het Koninkrijk binnen te komen, er te verblijven of er zich te vestigen.
In dit Iaatste geval was vereist, indien het slachtoffer geen apatride is of
vluchteling, dat het de nationaliteit had van een staat die in gelijkaardige
omstandigheden en op het ogenblik van de gewelddaad, een vergoeding zou
hebben toegekend aan een Belgische onderdaan.
In casu werd de vordering ontvankelijk verklaard gelet op het feit dat het
slachtoffer was-ingeschreven in de bevolkingsregisters-van V orst-,- en gelet
op de artikelen 706-3 tot 706-15 van het Franse wetboek van strafvordering,
dat voorziet in een gelijkaardige vergoeding vanwege de staat voor de
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, een vergoeding waarvan vreemdelingen niet worden uitgesloten voor zover ze beschikken over een ,carte
de resident".
Volledigheidshalve vermelden we dat de bedoelde reciprociteit voor Belgische slachtoffers werd geschrapt in artikel 1 van de wet van 23 juli 1991
(B.S., 24 augustus 1991).
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EXEQUATUR VAN BUITENLANDSE GERECHTELIJKE BESLISSINGEN

255. OPENBARE ORDE EXCEPTIE - In een procedure tot exequatur van een
Zwitsers vonnis waarin de verweerder was veroordeeld tot vergoeding van
de schade geleden naar aanleiding van een ski- ongeval, werd de strijdigheid
met de Belgische internationaal privaatrechtelijk openbare orde ingeroepen.
De verweerder was namelijk tevens veroordeeld tot betaling van de kosten
van de advocaat. De Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel wees er op
dat het onderzoek naar de eventuele strijdigheid met de internationale
openbare orde enkel betrekking heeft op de erkenning en niet op de
buitenlandse beslissing zelf. Ret Zwitserse systeem dat in de kosten tevens
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de getarifeerde onkosten van een advocaat voorziet, werd niet strijdig
bevonden met de internationale openbare orde.
De Rechtbank benadrukte bovendien dat wie procedeert voor een buitenlands gerecht, zich onderwerpt aan de procedureregels die in dit gerechtelijk
systeem van kracht zijn. De afwezigheid van een dubbele aanleg kan in die
zin evenmin als strijdig met de Belgische internationale openbare orde
worden beschouwd (Rb. Brussel, 28 maart 1989, T.B.B.R., 1989, 509).

HOOFDSTUK

XIII

ZAKELIJKE RECHTEN EN ZAKELIJKE ZEKERHEDEN
AFDELING

ALGEMEEN -

1

ZEKERHEDEN IN DE RECHTSPRAAK

256. ZAKELIJKE ZEKERHEDEN- CONFLIT MOBILE - In deze materie doen zich
in het internationaal privaatrecht moeilijkheden voor die men in het nationaal recht niet aantreft.
Die moeilijkheden zijn te wijten aan het feit dat de voorwerpen waarop het
voorrecht respectievelijk de zakelijke zekerheid werd gevestigd, vaak van
het ene land naar het 'andere verhuizen. Daardoor ontstaan een aantal
vragen die allen hieromtrent draaien dat men in het ongewisse verkeert over
het lot van voorrechten en zekerheden die in het ene landsrecht erkend
worden, doch in het andere niet. Problemen zullen zich dus onvermijdelijk
aandienen wanneer de zaak waarop een voorrecht of een zakelijke zekerheid
in een land gevestigd wordt, achteraf in een ander land wordt te gelde
gemaakt. Vandaar de vraag of een voorrecht of een zakelijke zekerheid in
eenforum arresti voor erkenning vatbaar is. Wanneer dat een ander land
is, dan dat land waar het oorspronkelijk gevestigd werd (Van Heeke, G. en
Lenaerts, K., o.c., nrs. 646-653; Erauw, J., o.c., 217-219).
Zoals men allicht kan raden, rijzen die conflicten m.b.t. lichamelijke
roerende zaken, zoals b.v. met schepen, vliegtuigen (art. 531 B. W.) en
personenwagens. Over de beschouwde periode werden hierover een aantal
opmerkelijke uitspraken gedaan, al zijn die vaak tegenstrijdig.
§ 1. Voorrechten op schepen

257. FORUM A TTESTI VOOR VOORRECHTEN OP SCHEPEN- Op een Cypriotisch
schip werd in Antwerpen beslag gelegd. De vereffenaar diende bij de
rechtbank een project van evenredige verdeling in. Betwist werd of voorrechten die naar Cypriotisch recht het schip bezwaarden voor de rangregeling konden in aanmerking komen (Antwerpen, 30 juli 1982, Rechtspr.
Antw., 1983-84, 347 e.v.). Het Hof neemt hier een vrij verrassende bocht
door te stellen dat voor maritieme voorrechten het forum concursus of het
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forum arresti het moet halen niettegenstaande men voor hypotheken in
beginsel de voorkeur aan de vlagwet geeft. In zijn motivering wijkt het Hof
dus af van de voor scheepshypotheken en maritieme voorrechten gebruikelijke verwijzing naar de vlagwet (zie Batiffol, H. en Lagarde, P., II, Parijs
1983, nr. 508; Rigaux, F. en Fallon, M., Droit international prive, tweede
herziene druk, II, Brussel, 1993, nrs. 1193-1198 en nr. 1263). Volgens het
Hof komt voor maritieme voorrechten de wet waar het schip gevat wordt,
beter tegemoet aan de noden van het internationaal rechtsver keer, temeer
omdat naar intern recht- waarin de uniforme wet van het Verdrag van
Brussel van 10 april1926 werd opgenomen- voorrechten op hypotheken
primeren (zie art. 19, in fine, Boek II, W. Kh. en Engels, C., Maritieme
voorrechten en hypotheken, Gent, 1985, 49-50). Men kan hierover vragen
stellen, gelet op het feit dat het forum arresti toevallig is, terwijl het
paviljoen naar bestendigheid tendeert. Het Antwerps Hof stelt dat zijn
verwijzingsregel zogenaamd is afgestemd, hetzij op intern recht, hetzij op
een verdrag dat in het intern recht werd opgenomen. Het is echter de vraag
of de grondslag voor die verwijzingsregel wel strookt met art. 22 van de
Belgische Zeewet. Luidens die wetsbepaling brengt de verandering van
nationaliteit de volgens de vlagwet bestaande voorrechten en hypotheken
niet in het gedrang (zie nochtans voor een gelijkaardige uitspraak: Brussel,
12 mei 1956, Jur. Anvers, 1957, 195).
258; DE VLA:GWET - Op de klassieke leer van de vlagwet heeft het-Hof van
Beroep te Gent zich in een arrest van 1986 georienteerd (Gent, 10 oktober
1986, Rechtspr. Antw., 1986, 141). Daarin rees de vraag of bij de verdeling van de opbrengst van een Grieks schip de naar Grieks recht bevoorrechte schuldvordering van een sociale zekerheidsinstelling in Belgie tegenwerpelijk is. Het Hof brak een lans voor de wet van hetland van de vlag
met de beschouwing dat de vlagwet meer rechtszekerheid biedt en in
overeenstemming is met art. 22 van de Belgische Zeewet. Het bevoorrechte
karakter van de vordering werd dan ook bij de verdeling van de opbrengst
erkend.

Bij de analyse van die rechtspraak diende men goed voor ogen te houden
dat achter ogenschijnlijk verschillende aanknopingspunten hetzelfde begrip
schuil gaat. Zo is men het erover eens dat de wet van nationaliteit van het
schip en de vlagwet samenvallen, in die zin, dat die wetten overeenstemmen
met de wet van het land waar het schip geregistreerd werd. Dezelfde
bedenking geldt overigens voor de invulling van het begrip situs wanneer
men aan die notie verbindt de fictie dat het schip geacht wordt zich te
bevinden op de plaats waar het geregistreerd is. Dan is de situs niet de haven
waar het schip toevallig gevat wordt (Lenaerts, K., ,Voorrechten op
zeeschepen, in het Belgisch internationaal privaatrecht", T.B.H., 1987,
113).
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§ 2. Zakelijke zekerheden op vliegtuigen

259. WET VAN REGISTRATIELAND- FORUM CONCURSUS, FORUM ARRESTIOok bij vliegtuigen duiken gelijkaardige moeilijkheden op. Aldus zal de wet
van de Staat waar het vliegtuig is ingeschreven, bepalen of de zekerheden
zonder inbezitstelling tegenwerpelijk zijn, indien het vliegtuig naar Belgie
is overgevlogen. Indien blijkt dat volgens de materiele bepalingen van de
wet van het registratieland de zekerheid niet geldig kon worden toegestaan,
is zij aan de overige schuldeisers niet tegenwerpelijk. Bijgevolg wordt bij
evenredige verdeling van de gelden de Belgische lex fori toegepast, als wet
van het land waar het vliegtuig in werkelijkheid zijn thuishaven heeft (Kh.
Brussel, 25 januari 1984, T.B.H., 1985, 55 e.v.). In feite valt de rechtbank
terug op de Belgische wet als wet van het forum arresti of als wet van het
forum concursus. De inschakeling van die wet nadat is vastgesteld dat de
vlagwet geen uitkomst biedt, maakt eigenlijk de verwijzing naar de wet van
de vlag overbodig.
§ 3. Eigendomsvoorbehoud
260. TEGENWERPELIJKHEID VAN HET EIGENDOMSVOORBEHOUD- Een thema
dat geregeld voor komt en dan vooral in faillissementen is de tegenwerpelijkheid van eigendomsvoorbehoud bij verkoop van lichamelijke roerende
goederen. Men weet dat in het intern recht eigendomsvoorbehoud niet
tegenwerpelijk is aan de schuldeisers omdat daarin een poging wordt
onderkend om andere voorrechten in het Ieven te roepen dan die welke bij
de wet aan de niet-betaalde verkoper zijn toegekend (art. 20, 5 Hyp.W.;
Cass., 9 februari 1993 (twee arresten), Pas., 1933, I, 103; Dirix, E. en De
Corte, R., Zekerheidsrechten, Antwerpen, Kluwer, 1992, nr. 441). Die regel
wordt vaak aangemerkt als een regel van openbare orde en dan wordt in
het internationaal rechtsverkeer aan de clausule van eigendomsvoorbehoud
elke uitwerking t.a.v. de schuldeisers van de koper ontnomen.
Een clausule van eigendomsvoorbehoud op goederen die zich op het ogenblik van de verkoop niet in Belgie bevinden, moet getoetst worden aan de
lex contractus en aan de lex rei sitae. Daarvoor is echter vereist dat aan die
clausule uitvoering werd gegeven vooraleer er sprake is van samenloop van
de schuldeisers in een faillissement en dat was niet het geval (Kh. Brussel,
22 maart 1988, T.B.H., 1989,631 met noot Gerard, J.Ph.; Dirix, E. en De
Corte, R., o. c., nr. 442). De verwijzingsregel is dus dat de lex rei sitae geldt
met dien verstande evenwel dat de lex concursus de overhand krijgt als het
eigendomsvoorbehoud tijdens de verdachte periode van de gefailleerde
werd gestipuleerd. Het aangehaalde vonnis stuitte op kritiek omdat de
motivering niet genoeg de nadruk zou hebben gelegd op de cumulatieve
toepassing van beide wetten (zie noot Gerard, J. Ph., T.B.H., 1989, 641).
Nochtans was er instemming omdat eigendomsvoorbehoud werkzaam werd
geacht m.b.t. koopwaar die zich ten tijde van het faillissement nog in
Frankrijk bevond.
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§ 4. Voorrechten

261. LEX CONTRACTUS EN LEX REI SITAE INZAKE VOORRECHTEN- Dezelfde
rechtbank bevestigt Iaatstgenoemde zienswijze voorzover lex contractus en
lex rei sitae samenvallen (Kh. Brussel, 20 juni 1983, T.B.H., 1985, 47).
Volgens het Belgisch-Frans verdrag van 1899 wordt het in een van beide
Ianden uitgesproken faillissement in de andere verdragsstaat erkend. Daarom is een Belgische curator bevoegd om die activa op te vorderen van een
in Belgie failliet verklaarde onderneming, die zich in de nabijheid van haar
Franse succursale bevinden. De Franse syndicus die de gelden had gei:nd,
wilde ze echter niet afgeven zeggend dat een door het Franse recht ingesteld
supervoorrecht ten voordele van de werknemers hem daartoe de bevoegdheid had verleend. De doorbetaling werd bevolen, met de nuance dat de
Belgische curator ertoe gehouden was de gelden weer aan de Franse syndicus
door te storten. Het voorrecht werd dus eigenlijk erkend, en wei omdat het
gecreeerd wordt in de lex contractus en in de wet van de ligging van de gei:nde
schuldvordering.
In dezelfde zin oordeelde de Rechtbank van Koophandel te Luik over een
vordering tot onttrekking van roerende goederen die in beslag waren
genomen. De vordering was ingediend door een Duitse firma die tot staving
van haar eis een overeenkomst voorlegde waaruit bleek dat de Duitse
concessiegever zich de eigendom had voorbehouden van koopwaar aan de
Belgische concessiehouder geleverd. De rechtbank wees echter zijn eis af,
in acht genomen-de vaststelling-dat 1"--de goederen-inBelgie waren geleverd
en 2° de overeenkomst was aangegaan op een Iatere datum dan deze waarop
de Belgische bank op de handelszaak (en op een gedeelte van de koopwaar)
een pand had gevestigd (Kh. Luik, 25 november 1988, T.B.H., 1990, 809).
In de mate waarin de tegenwerpelijkheid van het eigendomsvoorbehoud
getoest wordt aan de lex rei sitae, sluit de motivering aan bij de rechtsleer
(Nuyts, A., ,Le droit de retention en droit international prive, T.B.H.,
1992, 47). Uiteindelijk kreeg de lexconcursustoch de bovenhand omdat het
eigendomsvoorbehoud niet aan derden tegenwerpelijk is, indien aan het
beding geen uitvoering is gegeven vooraleer de samenloop ontstond (Dirix,
E. en De Corte, R., o.c., nr. 441).
§ 5. Pandrechten

262. TEGENWERPELIJKHEID VAN PANDRECHTEN VOLGENS DE LEX REI SITAEOp gelijkaardige gronden gaan de rechters na in welke mate in het buitenIand ontstane voorrechten en pandrechten in Belgie tegenwerpelijk zijn.
Aldus getuigt van deze bezorgdheid een arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen (Antwerpen, 3 mei 1988, T.B.H., 1991, 141 met noot van
Lechien, D.). Daarin werd aanvaardbaar geacht dat een Belgische onderneming een in Nederland geopende rekening aan de Nederlandse Staat en aan
een in Amsterdam gevestigd Sociaal Secretariaat kon in pand geven tot
dekking van belastingen en sociale bijdragen die in Nederland verschuldigd
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waren. Het argument dat ontwikkeld wordt, stelt enerzijds dat de geldigheid
van het pand aan de Nederlandse lex rei sitae moet getoest worden en
anderzijds dat het pandrecht aan de failliete boedel in Belgie tegenwerpelijk
is, zolang het maar niet in de verdachte periode is toegekend. Die laatste
stelling werd aangevuld met de beschouwing dat de betalingen die inmiddels
met die rekening werden uitgevoerd, volgens de Belgische faillissementswet
niet konden worden betwist. De voorwaarden van art. 445, derde lid en 446
Faill. W. om rechtshandelingen van de gefailleerde te doen vernietigen,
waren immers niet vervuld. Ook die laatste overweging is correct; het is
inderdaad de lex concursus die bepaalt of rechtshandelingen van de gefailleerde tijdens de verdachte periode voor vernietiging vatbaar zijn (Arminjon, P., Precis de droit international prive commercial, Dalloz, Parijs 1948,
nr. 329). De curator van de over de kop gegane pandverstrekker die
terugbetaling eiste van de gestorte bedragen, kreeg dus nul op zijn request.
Op de tweede eis die er toe strekte een tweede zekerheid niet tegenwerpelijk
te doen verklaren, ving de curator eveneens bot. Die zekerheid was ten
behoeve van de Nederlandse bank op een rekening van dezelfde onderneming gevestigd tot waarborg van een borgtocht door dezelfde bank aangegaan ten behoeve van een schuldeiser van de Belgische onderneming.
Merkwaardig was in dit geval dat alhoewel de onderneming er niet langer
over kon beschikken, zij nog altijd titularis van de rekening was gebleven.
Geoordeeld werd - blijkbaar ten onrechte -, dat naar Belgisch recht die
zekerheid volkomen geldig was. Het arrest werd op dit punt bekritiseerd,
niet het minst omdat die zekerheid eveneens aan het Nederlands recht diende
te worden getoetst. Het Hof achtte echter Belgisch recht toepasselijk, niet
alleen voor de tegenwerpelijkheid ervan (lex concursus) maar ook voor de
geldigheid van de zekerheid zelf (lex contractus en lex rei sitae) en dit terwijl
de zekerheidsstelling zich in de Nederlandse rechtsorde situeerde. Het Hof
scheen zich bovendien geen zorgen te maken over het feit dat die vorm van
bankaire zekerheid in het Belgisch recht ongekend is (zie Lechien, in de noot
T.B.H., 1991, 148).
263. LEX CONTRACTUS EN LEX REI SITAE INZAKE PANDRECHTEN- Over een
gelijkaardige betwisting handelt een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Gent. Hier werd nochtans een poging ondernomen om het Franse
voorrecht ten behoeve van de werknemers in het Belgisch voorrecht van
art. 19, 3bis Hyp.W. in te voegen (Kh. Gent, 8 januari 1982, T.B.H., 1984,
35 met noot Van Houtte, H.). Daardoor geeft de rechtbank onbewust te
kennen dat ze een vreemde instelling in het Belgisch recht heeft weten in
te passen, zij het dan op grond van de beschouwing dat de referentie naar
de Belgische hypotheekwet stoelde op de Belgische lex rei sitae. Aan het
vonnis kleeft wellicht ook een andere betekenis, nl. dat de lex contractus
(Franse wet) en de lex rei sitae (Belgische wet) cumulatief moeten worden
toegepast (zie noot Van Houtte, H., T.B.H., 1984, 37 en 38).
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§ 6. Fiduciaire eigendom als zekerheidsrecht

264. FIDUCIAIR EIGENDOMSRECHT - De respectievelijke merites van de /ex
rei sitae en van de lex concursus kunnen aan de hand van de rechtspraak
moeilijk tegen elkaar worden afgewogen, omdat in veel gevallen beide
verwijzingsregels kunnen leiden tot de toepassing van de Belgische wet. Ben
arrest van het Antwerps Hof van Beroep behandelde de vordering van een
Duitse schuldeiser tegen een schuldenaar in Belgie aan wie voertuigen waren
geleverd, die het voorwerp waren geweest van een volgens het Duits recht
geldig erkende ,Sicherungsubereignung" (Antwerpen, 20 november 1984,
T.B.H., 1986, 787 e.v.). Het Hof ging ervan uit dat fiduciair eigendomsrecht in de Belgische recht niet thuis hoort. Omdat de voertuigen ook
begrepen waren in de handelszaak van de schuldenaar, ging de opbrengst
ervan naar de bank die beschikte over een voorrecht op de handelszaak.
Treffend was daarbij dat in het geciteerde geval de Belgische wet ingeroepen
werd tegelijk als lex rei sitae en als lex concursus met de afdoende overweging dat indien andere voorrechten dan de gene die uit onze eigen hypotheekwet zouden worden er kend, het in ons faillissementsrecht gehuldigd beginsel
van gelijke behandeling van de schuldeisers op de tocht zou komen. Het Hof
antwoordde echter niet rechtstreeks op de vraag of het fiduciair eigendomsrecht in Belgie had kunnen tegengeworpen worden, mocht het in het
buitenland zijn gevestigd.

AFDELING

2

DE WET VAN 4 AUGUSTUS 1992 OP HET HYPOTHECAIR KREDIET
EN BUITENLANDSE LENINGEN

265. RUIMTELIJKE WERKING VAN WET OP HYPOTHECAIR KREDIET- Wij willen
de aandacht vestigen op de repercussies op het stuk van internationale
leningen van de wet van 4 augustus 1982 betreffende het hypothecair
krediet. Bedoeld worden leningen die in het buitenland worden aangegaan
en tot zekerheid waarvan in Belgie een hypotheek wordt gevestigd. Art. 1
van de wet bepaalt dat ondernemingen met zetel in het buitenland aan de
Belgische wet onderworpen zijn, zodra de client in Belgie met publiciteit of
voorstellen wordt benaderd. Die nieuwe regel die grondig verschilt van het
K.B. nr. 225 van 7 januari 1936, zocht inspiratie bij het Europees verdrag
van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen
uit overeenkomst, inzonderheid bij art. 5 dat de consument en contracten
regelt. Met al de goede bedoelingen dreigt de nieuwe wet uit te draaien op
overmatige bescherming van de Belgische kredietverstrekker. In de wet
komen immers tal van bepalingen voor die de buitenlandse kredietverleners
er zullen toe dwingen hun leningen af te stemmen op voorwaarden die door
de Belgische overheid worden opgedrongen o.m. wat betreft de parameters
die bij verandering van rentevoet worden gehanteerd. De wet bepaalt
overigens dat buitenlandse ondernemingen die in hun land van herkomst
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reeds een vestigingsvergunning hebben verkregen, andermaal door de Belgische overheid moeten gemachtigd worden (nl. door de de Controledienst
voor de Verzekeringen), hetgeen met communautair recht strijdig is (Devroe, W., ,De onverenigbaarheid van de nieuwe Belgische wet op het
hypothecair krediet met het E.G.-recht inzake vrije vestiging en dienstverlening", T. V.R., 1993, 13).
De nieuwe wet raakt niet aan het beginsel dat leningen die in het buitenland
worden afgesloten in Belgie kunnen gewaarborgd worden door een hypotheek. Voor de vestiging van de hypotheek in Belgie zal het Belgisch recht
van toepassingzijn (Van Heeke, G. enLenaerts, K., o.c., nr. 641 enRigaux,
F., Traite, II, Brussel1991, nr. 1105). Daarbij moet men voor ogen houden
dat voor de tegeldemaking van de in Belgie gehypothekeerde goederen een
uitvoerbare titel vereist is die op zijn beurt eerst in Belgie moet worden
uitvoerbaar verklaard. Zo wordt een in een Europese lidstaat gevestigde titel
volgens het Brussels Executieverdrag vn 1968, hetzij op grond van art. 31
en volg. (vonnissen), hetzij op grond van art. 50 EEX (authentieke akte)
in andere lidstaten met een exequatur bekleed.
De toepassing van de wet van 4 augustus 1992 moet weer worden onderzocht in de faze van uitvoering. In hoeverre moet art. 52 van deze wet
worden nageleefd? Dit lijkt slechts het geval te zullen zijn, wanneer onze
collisieregels de Belgische wet toepasselijk verklaren op hypothecaire leningen. De voorgeschreven poging tot verzoening van partijen wordt o.i.
afhankelijk van de vraag of op bewuste lening de Belgische wet op het
hypothecair krediet toegepast zal worden. De oplossing van die vraag ligt
in art. 1 (b) waaruit volgt dat wanneer client door een buitenlandse kredietinstelling in Belgie werd benaderd, de procedure van beslag moet worden
voorafgegaan door een poging tot minnelijke schikking. Indien de lening
echter in het buitenland tot stand kwam, zijn de gewone regels van uitvoerend beslag toepasselijk.

HOOFDSTUK

XIV

HET STATUUT VAN RECHTSPERSONEN
AFDELING

VENNOOTSCHAPPEN -

1

VERWIJZINGSREGEL

§ 1. De toepasselijke w¢t: wet van de zetel

266. DRAAGWIJDTE VAN DE VERWIJZINGSREGEL- Luidens art. 197 Venn. W.
zijn vennootschappen die in Belgie gevestigd zijn, van rechtswege aan de
Belgische vennootschapswetgeving onderworpen. Dit betekent dat vennootschappen die in Belgie hun zetel hebben binnen de Belgische wet moeten
passen en eraan moeten voldoen. De regel wordt in die zin uitgelegd dat in
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Belgie gevestigde vennootschappen hun erkenning en werking uitsluitend
aan de Belgische rechtsorde te danken hebben (Van Ommeslaghe, P. en
Dieux, X., ,Examen de jurisprudence (1979-90), Les societes commerciales, R.C.J.B., 1992, 679). De vennootschappen zullen verder aan de Belgische vennootschapswet onderworpen zijn, inzonderheid wat hun typologie
betreft.
Naar Belgisch internationaal privaatrecht gaat het om een objectieve verwijzingsregel; daarmee wordt bedoeld dat voor de Belgische rechter buitenlands gevestigde vennootschappen eveneens hun erkenning en hun werking
aan het vreemd recht van hun maatschappelijke zetel ontlenen. Onder
werkelijke zetel verstaat men de plaats waar de beslissingen worden genamen, waar de raad van bestuur bijeenkomt en waar de boeken van de
vennootschap zich bevinden (Van Heeke, G. en Lenaerts, K., o.c., nr. 752).
De vraag hoe de maatschappelijke zetel wordt bepaald, wordt dus aan de
Belgische lex fori getoetst (Prioux, noot in T.B.B.R., 1989, 483).
267. FICTIEVE EN WERKELIJKE ZETEL- Buitenlandse vennootschappen moeten bewijzen waar hun zetel daadwerkelijk gevestigd is en bovendien aantonen dat zij volgens de wet van de zetel rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
Aan een aanlegger die beweerde een vennootschap te zijn gevestigd op
Grand Cayman, werd door de appelrechter om nadere precisering gevraagd.
Het arrest gaat jammer genoeg niet in op de vraag of de vennootschap in
dif fiscaal paraoijs ·effectief-gevestigd- was -wrussel;-11-februari-1988~
T.B.B.R., 1989, 479- met noot Prioux, R.). Het onderzoek naar het bestaan
van de werkelijke zetel was nochtans van cruciaal belang, nu van die
vaststelling afhing of de vennootschap de nationaliteit van het eiland bezat,
d.w.z. of de vennootschap onder dat recht viel. Een zoektocht naar de
werkelijke zetel had voor de vennootschap drastische gevolgen kunnen
hebben.
§ 2. Het toepassingsgebied van de vennootschapswet

268. LIDMAATSCHAPSRECHTEN EN NEDERLANDSE ADMINISTRATIEKANTOREN
- Onder de lex societatis vall en de lidmaatschapsrechten (Van Heeke, G.
enLenaerts, K., o.c., 658; Erauw, J., Beginselen van internationaalprivaatrecht, Gent 1958, 218; Batiffol, H., en Lagarde, P., Droit international
prive, Parijs, 1983, II, nr. 546). Bedrijfsjuristen en advocaten schijnen er
nog geen graten in te zien om aandelen van een Belgische vennootschap aan
een Nederlands administratiekantoor tegen uitreiking van certificaten over
te dragen (Ecker, M. en Haelterman, A., ,Het Nederlands administratiekantoor", T.F.R., 1988, 117 e.v.). Zoals men weet wordt deze contructie
opgezet met het doel om onder vooraf opgemaakte administratievoorwaarden aan het administratiekantoor toe te laten het beheer van die aandelen
te behartigen. Omdat het concept op fiduciaire eigendomsoverdracht als
zodanig in Belgie onbekend is en de uitoefening van het stemrecht in een
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Belgische vennootschap in strijd zou kunnen zijn met de verbodsbepaling
van art. 200 Venn. W., meende althans een van de auteurs dezer bij het
administreren van Belgische aandelen in Nederlandse lichamen vraagtekens
te moeten plaatsen (Bouckaert, F., ,Nederlandse administratiekantoren en
Belgisch internationaal privaatrecht", T.R. V., 1989, 182-185). Deze constructie heeft tot op heden de test van de rechtspraak niet ondergaan.
W ellicht kan men de bedenking maken dat de lidmaatschapsrechten aan het
Nederlands administratiekantoor toekomen omdat naar Nederlands recht
die aandelen haar in fiduciaire eigendom toebehoren. Als zodanig zou de
uitoefening van de lidmaatschapsrechten door het administratiekantoor
eerder het gevolg zijn van een naar Nederlands begrip volkomen geldige
vorm van eigendom (voorvraag) en om die reden niet met de Belgische
vennootschappenwet in strijd zijn.
269. VERBINTENISSEN TEN NAME VAN BEN VENNOOTSCHAP IN OPRICHTINGVolgens het Hof van Beroep te Brussel geeft de lex societatis het antwoord

op de vraag of iemand een verbintenis kan aangaan ten behoeve van een
vennootschap in oprichting (Brussel, 9 maart 1988, J. T., 1988, 606). In deze
zaak riep de handelende persoon terecht op dat volgens de Franse wet van
24 juli 1966, de inmiddels in Frankrijk opgerichte vennootschap zijn verbintenissen had overgenomen zodat die laatste voortaan aileen instond voor
de naleving ervan. Aangezien het hier gaat om een bepaling uit de eerste
EEG vennootschapsrichtlijn die in de lidstaten al tot het gemeen recht
behoort, zijn de desbetreffende bepalingen meestal identiek. Toch kan er
een conflict rijzen wanneer lidstaten afwijkende bepalingen i.v.m. overnemingen van verbintenissen hebben aangenomen. De lidstaten kunnen immers binnen de perken van art. 5, 2e lid van de Eerste Richtlijn varianten
hebben ingevoerd. Zo is het niet uitgesloten dat de overneming van verbintenissen slechts aan bepaalde vormen van vennootschap werd voorbehouden.
In ieder geval is het zo dat de gebondenheid van de vennootschap voor
verbintenissen aangegaan n.a.v. de oprichting, beheerst wordt door de lex
societatis. Het gaat er immers om de verbintenissen aangegaan door de
handelende persoon, aan de vennootschap toe te kunnen rekenen, ook al
heeft ze die verbintenissen zelf niet aangegaan. Twijfels kunnen echter
rijzen aangaande de vraag of bij gebrek aan overneming de handelenden
persoon gehouden is. Dit hangt in beginsel af van de wet die de overeenkomst beheerst.
§3. Renvoi
270. TERUGVERWIJZING NAAR DE STATUTAIRE ZETEL - De verwijzing naar
de lex societatis brengt de vraag of aileen bedoeld wordt het materiele recht

van het vreemd land, of het geheel van regels inclusief het internationaal
privaatrecht, wanneer een terug ofverdere verwijzing zou kunnen gevolgen.
Buiten een gei:soleerd arrest dat hierop min of meer allusie maakt (Brussel,
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11 februari 1988, T.B.H., 1989, 479; J. T., 1988, 606) houdt de rechtspraak
zich op de vlakte. De rechtsleer is evenwel geneigd de leer van de renvoi in
aanmerking te nemen (Noot Lenaerts, K., in T.R. V., 1988, 113 en noot
Prioux, R., in T.B.B.R., 1989, 484; Rigaux, F. en Fallon, M., o.c.,
Tome II, nr. 1597).
In twee arresten - gewezen in de beruchte zaak Banque Ottomane maakte het Hof van Beroep te Parijs de leer van de renvoi tot de zijne, ook
al werd daardoor het recht van een derde land toepasselijk verklaard (Parijs
19 maart 1965, Clunet, 1966, 118 en Rev. crit. d.i.p., 1967, 85 met noot
van Lagarde, F. en Parijs 3 oktober 1984, Rev. crit. d.i.p., 1985, 526 met
noot Synvet, H.). In dit laatste geval was de vraag of aandeelhouders een
enqueterecht mochten uitoefenen en mededeling konden eisen van de jaarrekening. Er werd bevestigend geantwoord, voor zover de wet van de statutaire zetel zulks toeliet; die wet was de Turkse wet, terwijl de maatschappelijke
zetel in het Verenigd Koninkrijk lag. Omdat de Britse wet conform de
incorporatieleer naar de Turkse wet verwees, maakte het Hof van Beroep
geen bezwaar tegen de toepassing van de Turkse wet.
§ 4. Zetelverplaatsing
271. ZETELVERPLAATSING MET CONTINUITEIT VAN BESTAAN- De vraag of er
behoud van rechtspersoonlijkheid is bij zetelverplaatsing voert ons terug tot
de problematiek_yande_zet_ely_explaa1sing. In de b~s~ho_ll_VI'de perigde gaveg
een aantal mijlpaalarresten hierover verduidelijking.
Zoals men zich herinnert, gaf het Hof van Cassatie in 1965 te kennen dat
wanneer de wetten van het emigratieland de continui:teit van de rechtspersoon niet in de weg staan, een buitenlandse vennootschap haar zetel naar
Belgie mag overbrengen (Cass., 12 november 1965, R. W., 1965-66, 911;
R.G.E.N., 1966, 138 met noot Donnay, 1966, 166). Ofschoonmet dit arrest
de indruk was ontstaan dat het netelig probleem van de verplaatsing van
de maatschappelijke zetel zijn beslag had gekregen, werd het arrest met
gemengde gevoelens onthaald o.m. op grond van de opvatting dat de
nationaliteit van de vennootschappen z6 essentieel is dat in geval verplaatsing van de zetel haar continui:teit niet voldoende gewaarborgd is. Het zijn
nl. de wettelijke structuren van het immigratieland die aan de vennootschap
haar bestaansrecht verlenen (zie Van Ryn, J., , , Consequences juridiques du
transfert en Belgique du siege sociale d'une societe etrangere du siege social
d'une societe belge", R.C.J.B., 1966, 409-410).
Ben tweede precisering over de draagwijdte en de gevolgen van de zetelverplaatsing werd door de Raad van State in 1987 gegeven (Raad van State
29 juni 1987, T. V.R., 1988, 110-112 met noot Lenaerts, K.). Het Ministerie
van Verkeerswezen had conform art. 25 van het K.B. van 9 september 1967
alle aan een Belgische vennootschap toegekende vervoervergunningen ingetrokken op grond van de vaststelling dat deze laatste haar feitelijke zetel
naar Nederland had overgebracht. Volgens de Raad van State is er geen
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Belgische wetsbepaling die toelaat te besluiten dat een vennootschap in geval
van emigratie zou ophouden ten aanzien van het Belgisch recht een rechtspersoon te zijn. Zowel immigratie naar als emigratie vanuit Belgie gebeurt
in een vennootschappelijk continuum. De Raad van State laat nochtans
opmerken dat de overbrenging van de zetel van de vennootschap naar het
buitenland niet alleen een feitelijk karakter vertoont, maar daarenboven het
voorwerp moet uitmaken van een besluit. Ter zake bleek geen enkel besluit
te zijn genomen.
Dit arrest werd met gemengde gevoelens onthaald. Van Ommeslaghe en
Dieux tekenen terecht aan dat de overbrenging van de zetel van de vennootschap effecten sorteert zodra de zetel effectief wordt verplaatst (in: ,Chronique de jurisprudence (1979-1990), Les societes commerciales", R.C.J.B.,
1992, 674-675). Het gaat hier om gevolgen die van rechtswege intreden en
die voortvloeien uit de draagwijdte van art. 197 Venn.W. Om uit te maken
of een vennootschap van nationaliteit veranderd is, zijn intenties ofvoornemens van de vennootschap dus niet relevant.
272. GEEN RECHT OP MOBILITEIT - Een arrest - van het Europees Hof legt, precies in voorgenoemde zin de nadruk op de noodzaak voor vennootschappen om zich naar de wettelijke structuren van de lex societatis te
schikken (Hof van Justitie, 27 september 1988, ,Daily Mail", T. V.R.,
1989, 194 met noot Stuyck, J.). Aan het Hof van Justitie was de vraag
gesteld of de Britse reglementering opgelegd aan emigrerende vennootschappen niet in strijd is met art. 52 (vrije vestiging van personen) en met
58 (assimilatie van rechtspersonen met natuurlijke personen) van het EEGverdrag.
Refererend aan de wettelijke strukturen waarin de vennootschappen moeten
ingepast worden, verklaart het Hof: ,In that regard it should be born in
mind that, unlike natural persons, companies are creatures of law and, in
the present state of Community law, creatures of national law. They exist
only by virtue of the varying national legislation which determines their
incorporation and functioning". Daaruit volgt dat elk land ertoe gerechtigd
is voorwaarden op te leggen aan vennootschappen die zijn grondgebied
wensen te verlaten.
Zo kan verhinderd worden dat de zetel van de vennootschap naar het
buitenland wordt overgeplaatst, zolang de Minister van Financien hiertoe
zijn toestemming niet heeft gegeven. Het kan echter ook zijn dat volgens
het emigratieland de overbrenging van de maatschappelijke zetel slechts
geoorloofd is, als de statutaire zetel in het emigratieland behouden blijft
tenzij de migrerende vennootschap inmiddels zou zijn ontbonden en vereffend, waardoor in feite een onoverbrugbare hindernis voor de mobiliteit
wordt geconstrueerd of in stand gehouden. Dit lijkt nu precies het geval in
het Verenigde Koninkrijk en in Nederland (Wouters, J., ,Over vennootschappen, verwijzingsregels en vrijheid van vestiging", T. V.R., 1991, 458;
Cheshire-North, Private international Law, Londen 1992, 174; Van der
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Heijden-Vander Grinten, Handboek van de naamloze en besloten vennootschap, Zwolle 1989, nr. 79).
De Europese rechters hebben, kijkend naar dit fiscaal aspect van de Daily
Mail-zaak, moeten vaststellen dat het E.E.G.-verdrag hier geen recht op
mobiliteit specifieert en dat geen communautaire actie op het fiscaal vlak
was ondernomen.
Op fiscaal vlak wordt de mogelijkheid tot overplaatsing overigens ook
aanzienlijk aan banden gelegd, wanneer het om een Belgische vennootschap
gaat die naar het buitenland wil trekken. Luidens art. 210 §I, 4 W.I.B.
(versie 1992) heeft de emigratie de ontbinding en de vereffening van de
vennootschap tot gevolg (Blumberg, J.P., ,Over het grensoverschrijdende
associatieconcern, zetelverplaatsing en internationale fusie", T.P.R., 1992,
820, nr. 3.3; Speck, J., ,De zetelverplaatsing van vennootschappen vanuit
en naar Belgie", Fiskoloog Internationaal 1993, 113/5-7). Er is dus op
fiscaal gebied bij emigratie van een Belgische vennootschap geen sprake
van een continui:teitsregel.
AFDELING

2

NATIONALITEITSMAATREGELEN

273. GEVOLGEN VAN NATIONALISATIES- Dan is er nog een vonnis over een
niet alledaagse zaak, die Il1inder wet vennootschapsrecht te maken heeft dan
met de gevolgen van een door het buitenland ultgevaardigde riationa.iisatie~
De Rechtbank van Koophandel te Namen kreeg met de Franse nationalisatiewet van 11 februari 1992 het geval te klaren van een naasting door de
Franse Staat van aandelen van een moedervennootschap.
Het betrof echter - eigenaardig genoeg - aandelen die een Franse vennootschap (Cie. St. Gobain) hetzij rechtstreeks, hetzij via andere rechtspersonen in een Belgische filiaal (S.A. Glaceries St. Roch) bezat en waarop de
Franse Staat ingevolge de nationalisatie van de moeder onrechtstreeks de
hand had gelegd. De vraag was of die maatregel in Belgie effect kon sorteren
en, in ontkennend geval of de revindicatie van de aandelen van de Belgische
dochter kon worden toegestaan (Kh. Namen, 14 oktober 1986, Rev. Prat.
Soc., 1986, 265). De motivering waarmee de rechtbank de aanleggers
afwees, getuigt van grote scherpzinnigheid en is grotendeels ontleend aan
de Franse rechtsleer. Nationalisaties zijn slechts verwerpelijk wanneer zij
discriminerend werken of op beroving neerkomen (Batiffol, H. en Lagarde,
P., II, o.c., nr. 523; Brussel, 17 maart 1959, Pas., 1960, II, 148). Met dit
laatste bedoelt men dat de vergoeding niet onbeduidend mag zijn, wat hier
niet het geval bleek te zijn. De rechtbank vond de vergoeding die uitbetaald
werd voldoende, omdat de gemiddelde koers van de aandelen werd ingecalculeerd, gecorrigeerd met een inflatieprocent. Nationalisatiemaatregelen
worden met het evenredig beginsel conform geacht, als zij bepaalde economische sectoren treffen, zonder acht te slaan op ras, godsdienst of politieke
binding van de onteigende eigenaar.
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Kon de door de Franse Staat uitgevaardigde maatregel uitwerking hebben
buiten zijn eigen grondgebied? De rechtbank vond dat de nationalisatie geen
directe gevolgen heeft gehad op het bestaan van de Belgische vennootschap;
de overgang van de aandelen gehouden door de moedervennootschap naar
de Franse Staat maakte immers geen einde aan de rechtspersoonlijkheid van
de Belgische dochter.
Bovendien vond de rechtbank dat er geen krediet kan worden gegeven aan
de Duitse Spaltungstheorie. Deze houdt voor dat de nationalisatiemaatregelen noch rechtstreeks noch onrechtstreeks vat kunnen hebben op de activa
van de genationaliseerde vennootschap, als die in het buitenland gelegen
zijn. Volgens deze leer zou de vennootschap in het buitenland als Restgesellschaft blijven voortbestaan (zie hierover Van Heeke, G. en Lenaerts, K.,
o.c., nr. 748 en 749; zie nochtans in andere zin t.a.v. nationalisaties destijds
uitgevoerd in de Oostbloklanden: Cass., 2 juni 1960, Ing. Cons., 1960,
411). In het gegeven geval zou de Spaltungstheorie immers een premie
uitloven aan de mala fide aandeelhouders die op het eigendomsrecht van
de aandelen van de dochter toch nog aanspraak zouden maken, ondanks
het feit dat zij als aandeelhouder van de moeder reeds een billijke wijze
schadevergoeding had den ontvangen. Tot dergelijke ongerijmdheden resulteert de opvatting dat nationalisaties geen erkenning verdienen buiten het
grondgebied van de Staat die de maatregelen genomen heeft.
In zoverre deze uitspraak van de Naamse Rechtbank van Koophandel deze
territorialiteitsleer voor irrelevant houdt, is zij in overeenstemming met de
heersende rechtspraak (zie Voorzitter Kh. Brussel, 29 oktober 1982, J.T.,
1982, 743; Cass., 23 november 1939, Pas., 1939, I, 487 en Rigaux, F., en
Zorbas, G., Les grands arrets de Ia jurisprudence beige Droit international
prive, Brussel 1981, 206).
AFDELING

3

VENNOOTSCHAPPEN EN FAILLISSEMENT

274. FAILLISSEMENT- BEVOEGDHEID VAN BELGISCHE RECHTBANKEN- Om
haar bevoegdheid te bepalen in geval van faillissement past de Rechtbank
van Koophandel te Brussel terecht de notie van zetel toe. Luidens art. 631
Ger .W. wordt de faillietverklaring immers uitgesproken door de rechtbank
van de woonplaats van de gefailleerde.
Een vennootschap van Luxemburgs recht maar met werkelijke zetel te
Brussel werd om die reden te Brussel ook failliet verklaard. Het bleek dat
die vennootschap inderdaad in een Brusselse bank kantoor hield, er de
boekhouding voerde en er eveneens haar financiele verrichtingen uitvoerde
(Kh. Brussel, 15 februari 1983, Rev. Prat. Soc., 1984, 295).
Dezelfde rechtbank kwam tot een identiek besluit, toen zij in een vrij
ingewikkelde zaak uitspraak moest doen over het faillissement van de
achterman. Een in Belgie failliet verklaarde vennootschap had met een
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vennootschap van Texaans recht een aantal contracten afgesloten. Uit de
omstandigheden van de zaak bleek de Texaanse vennootschap echter haar
zetel naar Belgie te hebben overgebracht en bovendien haar belangen met
die van de Belgische vennootschap te hebben vermengd. De rechtbanken
trekken dus de werkelijke zetel na in weerwil van een in de statuten
opgegeven zetel (Kh. Brussel, 17 augustus 1983, Rev. Prat. Soc., 1984, 296).
De zgn. Texaanse vennootschap werd dan ook in het faillissement meegesleurd.
275. DRAAGWIJDTE VAN HET FAILLISSEMENT- UNIVERSALITEIT- Belgie is
steeds gehecht gebleven aan het beginsel van ondeelbaarheid van de failliete
boedel (zie het vorig overzicht in T.P.R., 1984, 1496). Het universaliteitsbeginsel vertoont twee aspecten: enerzijds wordt het faillissement uitgesproken door de rechter van de zetel van de vennootschap; anderzijds beoogt
het faillissement ook het vermogen te omvatten buiten het. nationaal grondgebied waar het vonnis werd uitgesproken.
Van een juist inzicht gaf de Brusselse appelrechter blijk toen hij stelde dat
de omstandigheid dat ofschoon bijzondere voorrechten afhangen van de lex
rei sitae, dit de universele werking van het in Belgie uitgesproken faillissement niet in de weg staat (Brussel, 16 februari 1984, R. Not. B., 1984, 193
met advies O.M.). Samen met het openbaar ministerie kan beaamd worden
dat de realisatie van een bijzonder voorrecht volgens de lex rei sitae de
universele -werking-van het-faillissement. nieLin_het gedrang_brengt,_maar
ze wei kan bemoeilijken.
De bevoegdheid van de rechter van de zetel van de gefailleerde vennootschap vindt niet aileen steun in de Belgische wet (art. 631 Ger.W.), maar
tevens in bilaterale verdragen, zoals het Nederlands Belgisch verdrag van
25 maart 1925. In art. 20.1 worden dezelfde bevoegdheidsregels toegepast.
Daarenboven moet het in een in beide Ianden uitgesproken faillissement in
het ander land dezelfde gevolgen hebben (art. 21.1). Vorderingen tot nietigverklaring van handelingen uitgevoerd tijdens de verdachte periode vallen
hier ook onder (Gent, 15 februari 1991, T.B.H., 1991, 418423; Arminjon,
P., o.c., nr. 329).
276. ERKENNING VAN IN HET BUITENLAND UITGESPROKEN FAILLISSEMENTEN
- De universele werking van het faillissement geldt ook voor buitenlandse
faillissementsvonnissen. Een in Luxemburg benoemde curator van een
aldaar failliet verklaarde vennootschap is dus bevoegd om in Belgie in rechte
op te treden (Kh. Brussel, 8 november 1989, T.B.H., 1990, 854). De regel
is uiteraard slechts werkzaam wanneer de betrokken landen, zoals Belgie
en Luxemburg, het universaliteitsbeginsel aankleven. Weigert het buitenland aan het in Belgie uitgesproken faillissement universele gevolgen toe te
kennen, dan zal men in Belgie machteloos toekijken. Het kan echter ook
zo zijn dat een verdrag de geschillen heeft bijgelegd tussen twee landen die
dezelfde beginselen inzake faillissement niet huldigen. Dit is m.n. het geval
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met bet Frans-Belgisch verdrag van 8 juli 1899. Luidens art. 8 § 2 van
bedoeld verdrag zullen de gevolgen van een in een van de verdragsstaten
uitgesproken faillissement in de andere verdragstaat erkend worden. Een
Franse syndicus kan zich dus in Belgie de rol niet aanmeten van vertegenwoordiger van de in Frankrijk gelegen goederen, onder voorwendsel dat die
goederen afhangen van de boedel van een Franse succursale (Kh. Brussel,
20 juni 1983, T.B.H., 1983, 46; zie de voortreffelijke commentaar bij dat
verdrag in Rep. Dal/oz, Dr. Int. van de hand van Watte, N.).
Tenslotte kan aan een in bet buitenland uitgesproken faillissement geen
andere draagwijdte worden toegekend, dan die welke volgens de wet van
de zetel geldt. Aldus oordeelde bet Hof van Cassatie terecht dat wanneer
volgens bet Deens recbt vaststaat dat aan een in Denemarken uitgesproken
faillissement slechts territoriale gelding kan worden toegekend, de scbuldeisers op de goederen die deze Deense vennootscbap in Belgie bezit, beslag
kunnen leggen. De ongelijke behandeling van de schuldeisers die er bet
gevolg van is, is niet van die aard dat bierdoor de Belgische internationale
openbare orde in opspraak komt (Cass., 26 september 1991, T.B.H., 1992,
p. 361).
AFDELING

4

VERENIGINGEN ZONDER WINSTGEVEND DOEL

277. V.Z.W.- VOORWAARDEN VAN OPRICHTING- Onder de lex societatis als
wet van de effectieve zetel van de recbtspersoon vall en de geldigbeidsvereisten voor de oprichting van een Zwitserse vereniging zonder winstgevend
doel. Het belang voor dergelijke vereniging om in Belgie op te treden
(art. 17 Ger.W.) hoort daar ongetwijfeld niet bij omdat bier eenprocessuele
vraag aan de orde is. Het belang van de vennootscbap wordt getoetst aan
de criteria van de lexjori (Brussel, 29 juni 1989, J.T., 1989, 749 met noot
Van Bunnen, L.; Kh. Namen, 14 oktober 1986, Rev. Prat. Soc., 1986, 265).
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