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HooFDSTUKl

DE NATIONALITEIT
(J.

VERHELLEN)

AFDELING

1

DE BELGISCHE NATIONALITEITSWETGEVING

§ 1. Inleiding
1. WETSWIJZIGINGEN - REcHTSLEER- Het Wetboek van de Belgische
nationaliteit van 28 juni 1984 (B.S. 12 juli 1984, hierna: W.B.N.) werd
sedert het vorige overzicht van rechtspraak gewijzigd door de Wet van
6 augustus 1993 (B.S. 23 september 1993) en de Wet van 13 april 1995
(B.S. 10 juni 1995).
Door de Wet van 6 augustus 1993 verdween het be grip ,Belg door geboorte"
uit de nationaliteitswetgeving, werd het verschil tussen de kleine en de grote
naturalisatie afgeschaft en werden de voorwaarden om Belg te worden door
het huwelijk verstrengd. V oor een bespreking van deze wijzigingen, zie
Lambein, K.., ,De wet van 6 augustus 1993 tot wijziging van het Wetboek
van de Belgische nationaliteit en van de wetten betreffende de naturalisatie",
R. W.1993-94, 965; Van Den Eynde, K., ,De wet van {j augustus 1993 tot
wijziging van-het- wetboek van Bdgische nationaliteit eri van ae wetten
betreffende de naturalisatie", R. W. 1993-94, 534. Zie eveneens de Ministeriele Omzendbrief van 3 september 1993 betreffende de wijziging van het
W etboek van de Belgische nationaliteit en de wetten betreffende de naturalisatie (B.S. 23 september 1993).
Voor besprekingen van verschillende aspecten van de nationaliteitswetgeving verwijzen we naar o.m. Louis, B., ,La nationalite et la citoyennete a
1' aune des droits de 1'homme. A propos de quelques propositions de loi",
Rev. dr. etr. 1995, 14-26; Muberuka, J.-C. B. en Chapaux, B., ,La naturalisation dans le droit belge de la nationalite", Rev. dr. hr. 1998, 14-35; Verschueren, H., ,De ontwikkelingen in de Belgische nationaliteitswetgeving
belicht vanuit het Europese en internationale recht", in De Feyter, K.,
Foblets, M.-C. en Hubeau, B. (eds.), Migratie- en migrantenrecht. Recente
ontwikkelingen, Brugge, Die Keure, 1995, 239-263.

2. NATURALISATIE- EN OPTIEPROCEDURES- NIET DISCRIMINEREND- De Wet
van 13 april 1995 waardoor de naturalisatieprocedure grondig werd gewijzigd, maakte het voorwerp uit van een verzoek tot nietigverklaring bij het
Arbitragehof (nr. 61/96, 7 november 1996, A.A. 1996, 763 en Rev. dr. hr.
1996, 732). Het verzoek tot naturalisatie, gericht aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, wordt overgemaakt aan het parket om advies te verstrekken binnen een termijn van vier maanden. Bij gebrek aan opmerkingen
binnen deze termijn wordt het advies geacht gunstig te zijn en kan de
procedure worden voortgezet (artikel 21, § 3 W.B.N.). Ook ten aanzien
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van verdere onderzoeken stelt de wet uitdrukkelijk dat, indien de door de
Kamer geraadpleegde overheid niet binnen drie maanden na het verzoek om
inlichtingen advies he eft verstrekt, de procedure wordt voortgezet (artikel
21, § 4 W.B.N.). Wanneer een vreemdeling de Belgische nationaliteit van
zijn echtgenoot wenst te verkrijgen (artikel16 W.B.N.), zijn evenwel geen
termijnen voorzien voor het advies dat het parket dient te geven. De personen
die de nationaliteit van hun Belgische echtgenoot willen verkrijgen en de
personen die een verzoek om naturalisatie hebben ingediend, bevinden zich
in een vergelijkbare situatie: zij willen de Belgische nationaliteit verkrijgen
en hebben een identiek belang bij het feit dat de procedure zo vlug mogelijk
wordt afgehandeld. Voor het Arbitragehofwerd om die reden een schending
van de artikelen 10, 11 en 191 Gee. G.W. opgeworpen. Het Arbitragehof
oordee1de echter dat het onderscheid tussen beide procedures geen discriminatie inhoudt omwille van de verschillen die bestaan tussen beide procedures. ,Op grond van de objectieve verschillen tussen de twee procedures
waarvan de ene wordt geinstrueerd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers en wordt afgesloten met een soevereine beslissing, en de andere wordt
geinstrueerd door het openbaar ministerie en wordt beeindigd met een
gemotiveerd vonnis dat vatbaar is voor de middelen van beroep waarin het
Gerechtelijk Wetboek voorziet", kan het aangeklaagde verschil in behandeling niet discrimerend worden geacht.

§ 2. Toekenning door geboorte in Belgie
3. TOEKENNING OP GROND VAN GEBOORTE IN BELGIE- ARTIKEL 11BIS W.B.N.
- Een in Belgie geboren kind is Belg indien de ouders, voor het kind twaalf
jaar wordt, een verklaring afleggen tot toekenning van de Belgische nationaliteit. De ouders moeten hun hoofdverblijf in Belgie hebben gehad gedurende de tien jaren voorafgaand aan de verklaring en het kind sedert zijn
geboorte (artike111bis W.B.N.).
De rechtbank dient enkel na te gaan of de voorwaarden voor de toekenning
van de Belgische nationaliteit aan het kind vervuld zijn en moet zich dus niet
afvragen wat de effecten van deze toekenning zijn voor andere personen dan
die waarvoor de toekenning van de Belgische nationaliteit wordt gevraagd.
Het is in het belang van het kind om de nationaliteit te verwerven van het
land waar het is geboren en waar het sedert zijn geboorte leeft (Rb. Namen
10 februari 1993, T. Vreemd. 1993, 110, Rev. dr. etr. 1993,207 enJL.MB.
1993, 788, bevestigd door Luik 20 september 1993, JL.MB. 1994, 170 en
Rev. dr. etr. 1993, 472).

4. HooFDVERBLIJF- De Wet van 13 juni 1991 heeft het begrip hoofdverblijf
niet verder gepreciseerd dan dat het effectief moet zijn. Een Zairese vrouw
met een verblijfsrecht beperkt tot het einde van haar studies, maar die reeds
tien jaar in Belgie verblijft, voldoet aan de verblijfsvoorwaarde van artikel
11bis W.B.N. (Rb. Namen 10 februari 1993, T. Vreemd. 1993, 110, Rev. dr.
etr. 1993, 207 en JL.MB. 1993-, 788, bevestigd door Luik 20 september
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1993, J.L.MB. 1994, 170 en Rev. dr. etr. 1993, 472). Hetzelfde geldt voor de
ouders die zijn ingeschreven in een Belgische stad gedurende meer dan tien
jaar en daar het centrum van hun socio-economische belangen hebben. Dat
een van de ouders een aantal keer naar Za"ire terugkeerde om er zijn familie te
bezoeken en daar les te geven, ,ne suffit pas a denaturer sa residence
principale" in Belgie (Luik 9 september 1997, J.L.MB. 1997, 1567).
5. VERZET DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - BELANG VAN HET KIND - De
verklaring wordt afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de
hoofdverblijfplaats van het kind. Een afschrift van de verklaring wordt
onmiddellijk overgezonden aan het openbaar ministerie. De procureur des
Konings geeft hiervan onverwijld ontvangstmelding. Ret openbaar ministerie kan zich, binnen twee maanden te rekenen vanaf deze ontvangstmelding,
tegen de toekenning van de Belgische nationaliteit verzetten wanneer de
verklaring een ander oogmerk heeft dan het belang van het kind. Bij het
verstrijken van de termijn van twee maanden en bij ontstentenis van verzet of
van overzending van een attest dat er geen verzet werd aangetekend, wordt
de verklaring ambtshalve ingeschreven (zie in verband met deze termijn van
twee maanden, Rb. Brussel 5 februari 1997, J.L.MB. 1997, 1048).

§ 3. De nationaliteitsverklaring
6. NATIONALITEITSVERKLARING- ARTIKEL 12BIS W.B.N.- Overeenkomstig artike112bis W.B.N. kan de in Belgie geboren vreemdeling, die er sedert
zijn geboorte zijn hoofdverblijfheeft, indien hij de leeftijd van achttienjaar
heeft bereikt en minder dan dertig jaar oud is, de Belgische nationaliteit
verkrijgen door een verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de
burgerlijke stand van de plaats waar hij zijn hoofdverblijf heeft. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt het openbaar ministerie in kennis van deze
aanvraag. Ret openbaar ministerie kan zich verzetten tegen de verkrijging
van de Belgische nationaliteit. De rechtbank van eerste aanleg doet uitspraak
over de gegrondheid van dit verzet. Hoger beroep blijft mogelijk.
Een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 19 oktober 1995 vormt een
mooie toepassing van deze wettelijke bepaling. In casu werd het verzoek tot
verkrijging van de Belgische nationaliteit, ingediend door een in Belgie
geboren en gedomicilieerde Turk, afgewezen omdat hij hier niet sedert zijn
geboorte zijn hoofdverblijfhad gehad. Hij deed immers zijn middelbare en
universitaire studies in Turkije. Dat de verzoeker ingeschreven bleefbij zijn
ouders in Belgie en dat hij af en toe tijdens de vakanties naar Belgie terugkeerde, doet weinig terzake (Brussell9 oktober 1995, A.J.T. 1995-96, 311,
noot K. Lambein en W. Wauters).
7. VERZET DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - lndien de procureur des Konings verzet doet, dient hij dit te doen door middel van een gemotiveerde
akte die aan de ambtenaar van de burgerlijke stand en bij aangetekende brief
aan de belanghebbende wordt betekend. Wanneer deze akte niet aan de
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belanghebbende wordt betekend en deze dus geen kennis kan krijgen van de
motivering van het verzet, client het verzet onontvankelijk te worden verklaard (Luik 14 oktober 1997, A.J.T. 1998-99, 316, noot K. Lambein en
J.L.MB. 1998, 1215).

§ 4. De nationaliteitskeuze
8. NATIONALITEITSKEUZE - ARTIKEL 13 EN 14 W.B.N. - Een van de
mogelijkheden om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, is de nationaliteitskeuze. Hij die een verklaring van nationaliteitskeuze aflegt, moet behoren tot een van de categorieen van artikel 13 en moet cumulatief voldoen
aan een aantal leeftijds- en verblijfsvoorwaarden voorzien in artikel 14: de
belanghebbende moet achttien jaar oud en minder dan tweeentwintig jaar
oud zijn (1 °), moet zijn hoofdverblijf in Belgie hebben gehad gedurende de
twaalf voorafgaande maanden (2°) en zijn hoofdverblijf in Belgie hebben
gehad, hetzij vanafde leeftijd van veertien tot achttienjaar, hetzij gedurende
ten minste negen jaar (3°).
9. HooFDVERBLIJF- Bij de bepaling van de duur van het hoofdverblijfmag
niet enkel rekening worden gehouden met de inschrijving in het bevolkingsregister. Aangezien het een beoordeling over een feitelijke toestand betreft,
mag het hoofdverblijf met alle middelen van recht worden bewezen (Antwerpen 5 november 1996, R. W 1996-97, 823, T. Vreemd. 1996, 365 en
J.D.J. 1997, 183, noot J. Jacqmain).
Het verblijf is de plaats waar een persoon ,habite effectivement durant un
certain temps ou a un centre d'affaires ou d'activites sans y avoir necessairement son domicile". Het hoofdverblijf ,signifie la plus importante" (Brussel 2 december 1997, Rev. dr. etr. 1998, 77).
10. VERBLIJF IN HET BUITENLAND - Verblijf in het buitenland kan met
verblijf in Belgie worden gelijkgesteld, wanneer de belanghebbende bewijst
een werkelijke band met Belgie te hebben bewaard (artikel 14, derde lid
W.B.N.). Deze ,werkelijke band" met Belgie veronderstelt het regelmatig
onderhouden van persoonlijke banden met Belgie, en dit op sociaal, cultureel, economisch of moreel vlak (Brussel 9 september 1997, A.J. T. 1998-99,
229, noot K. Lambein enJ.L.MB. 1998, 1214). In casu trachtte een in Belgie
geboren Marokkaan, die in 1983 met zijn ouders naar Marokko was teruggekeerd, deze werkelijke band met Belgie aan te tonen. Hij stelde dat hij zich
niet meer kon inpassen in de Marokkaanse samenleving, dat hij zich nog
steeds verbonden voelde met Belgie en dat zijn broer sedert enkele jaren de
Belgische nationaliteit had. Deze subjectieve en - wat de nationaliteit van
de broer betreft - niet-persoonlijke argumenten overtuigden het Brussels
hofniet.
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§ 5. Het huwelijk en de nationaliteit
11. HUWELIJKENNATIONALITEIT- ARTIKEL 16 W.B.N.- Sedert de nieuwe
nationaliteitswet beeft bet buwelijk van recbtswege geen enkel gevolg meer
op de Belgiscbe nationaliteit (artikel 16, § 1 W.B.N.). Wenst de vreemde
ecbtgenoot van een Belg de Belgiscbe nationaliteit te verkrijgen, dan client
deze een verklaring overeenkomstig artikel 15 W.B.N. af te leggen. De
verklaring wordt afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van
de plaats waar de belangbebbende zijn boofdverblijf beeft. De verklaring
wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand overgemaakt aan bet
parket. De recbtbank van eerste aanleg doet, na bet advies van bet parket
te bebben ingewonnen en de belangbebbende te bebben geboord of opgeroepen, uitspraak over bet al dan niet inwilligen van de nationaliteitsaanvraag. De belangbebbende en de procureur des Konings kunnen bij verzoekschrift boger beroep instellen tegen deze beslissing. De te volgen procedure
is tegensprekelijk: ,qu'il s'ensuit que le ministere public etait partie Ia
cause et que l'appelant devait l'intimer par sa requete d'appel, laquelle, a
defaut, est par consequent irrecevable" (Luik 25 maart 1997, A.J. T. 1998-99,
230, noot K. Lambein en J.L.MB. 1998, 1202).
De Wet van 6 augustus 1993 bracbt de voorwaarde met betrekking tot de
duur van bet samenleven in Belgie op drie jaar. Indien ecbter de vreemde
ecbtgenoot,_Qp. bet. ogenJ:>Iik _".an g~ y(:rklatjpg, s~(f~rt ten minste drie j aar
gemacbtigd oftoegelaten werd tot een verblijfvan meer dan-drie-maandenof
tot vestiging in Belgie, blijft de vroegere termijn van zes maanden samenleven in Belgie bebouden. De Recbtbank van Eerste Aanleg te Luik oordeelde dat de macbtiging tot verblijf in Belgie om bier te studeren volstaat
om te voldoen aan deze laatste voorwaarde (Rb. Luik 27 september 1996,
J.L.MB. 1997, 1043).

a

12. 0PSCHORTING IS WEGGEVALLEN - Op grand van bet oude artikel 16, § 2
kon de recbtbank baar uitspraak uitstellen indien zij van mening was dat de
duur van bet samenleven in Belgie onvoldoende was om baar in staat te
stellen de integratiewil van de belangbebbende te beoordelen (Antwerpen
1 februari 1995, A.J.T. 1994-95, 608 en T. Vreemd. 1995, 180; Brussel
29 maart 1993, T. Vreemd. 1993, 103, noot K. Dewulf en R. Stokx en
Rev. dr. etr. 1993, 69, noot E. Mignon; Gent 19 november 1992,
T. Vreemd. 1993, 102). Sedert de wetswijziging van 6 augustus 1993 is de
mogelijkheid tot opscborting volledig weggevallen (Brussel 19 november
1996, Rev. Trim. Dr. Fam. 1997, 87).
13. VERPLICHTING TOT SAMENWONEN - De vraag of de ecbtgenoten gedurende de bele procedure moeten blijven samenwonen, werd bevestigend
beantwoord door bet Hof van Beroep te Luik (29 april 1997, Rev. Trim.
Dr. Fam. 1998, 33). Het Hof van Beroep te Bergen daarentegen oordeelde
dat er etikel samenleving moet zijn op bet ogenblik van de verklaring voor de
ambtenaar van de burgerlijke stand: , ce serait ajouter aIa loi que d'imposer
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au requerant la condition supplementaire d'une persistance de la vie commune durant toute la procedure( ... ), etjusqu'a la transcription de la decision
d'agrement" (Bergen 24 mei 1995, J.T 1996, 371).
14. PERSOONLIJKE BELETSELS EN INTEGRATIEWIL- De interpretatie van de
begrippen ,gewichtige beletsels eigen aan de persoon" en ,integratiewil"
blijft aanleiding geven tot een uitgebreide casu'istiek (Brussel 16 april 1996,
A.J.T 1996-97, 219, noot K. Lambein; Brussel 27 juni 1995, T Vreemd.
1995, 302 en Rev. dr. hr. 1995, 310, noot G. de Moffarts; Antwerpen
21 maart 1995, T Vreemd. 1995, 180; Antwerpen 1 februari 1995, A.J.T.
1994-95, 608 en T Vreemd. 1995, 180; Brusse129 maart 1993, T Vreemd.
1993, 103, noot K. Dewulf en R. Stokx en Rev. dr. etr. 1993, 69, noot E.
Mignon; Gent 19 november 1992, T Vreemd. 1993, 102; Antwerpen 24 april
1991, R. W. 1993-94, 88, noot K. Van den Eynde en Rev. dr. etr. 1993, 442;
Rb. Brussel28 september 1994, T Vreemd. 1995, 161 en Rev. dr. etr. 1995,
63; Rb. Brussel 25 november 1992, Rev. dr. etr. 1993, 226). ·
15. INTEGRATIEWIL- TAALKENNIS- De taalkennis blijft een belangrijke rol
spelen bij de beoordeling van ,de integratiewil". Er bestaat eensgezindheid in
de rechtspraak van de hoven dat de kennis van een van de landstalen niet als
een doorslaggevende factor kan worden beschouwd. Het enkele feit dat de
betrokkene niet de taal kent van de taalgemeenschap waar hij woont, rechtvaardigt de weigering tot inwilliging van de nationaliteitsaanvraag niet. Zo
oordeelde het Hof van Beroep te Antwerpen dat het gebrek aan grondige
kennis van de Nederlandse taal alleen geen beletsel kon vormen voor de
inwilliging van de nationaliteitsaanvraag. Uit de door de plaatselijke politie
ingewonnen inlichtingen bleek dat de betrokkene reeds acht jaar bij dezelfde
werkgever was tewerkgesteld, er als een voorbeeldig arbeider stond aangeschreven, goed Nederlands verstond, in zijn woonomgeving als wijmoedig en
volledig aangepast aan de Belgische leefnormen bekend stond en met zijn
gezin op een voorbeeldige wijze opgroeide in de plaatselijke samenleving.
Rekening houdend met deze gegevens besloot het hof tot inwilliging van de
nationaliteitskeuze (Antwerpen 24 april1991, R. W. 1993-94, 88, noot K. Van
den Eynde en Rev. dr. hr. 1993, 442). Eenzelfde redenering vinden we terug in
een latere beslissing van bet Hof van Beroep te Antwerpen (Antwerpen
1 februari 1995, A.J.T 1994-95, 608 en T Vreemd. 1995, 180). Het Hofvan
Beroep te Brussel beschouwde de kennis van de taal van de streek waarin de
belanghebbende is gevestigd, slechts als een van de parameters waaruit de wil
tot integratie en de werkelijke integratie konden worden afgeleid (Brussel ·
16 april1996, A.J.T 1996-97, 219, noot K. Lambein). Zo oordeelde het Hof
van Beroep te Brussel (27 juni 1995, T Vreemd. 1995, 302 en Rev. dr. hr.
1995,310, noot G. de Moffarts) datde integratie voldoende duidelijk bleek uit
de omstandigheden dat de betrokkene in Belgie geboren was en bier had
gestudeerd. De omstandigheid dat de betrokkene ,ge'integreerd is in de
Franstalige gemeenschap eerder dan in de Vlaamse en de Vlaamse taal niet
machtig blijkt", achtte bet hof irrelevant ,temeer daar appellant bet grootste
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deel van zijn leven in het Brusselse grootstedelijk gebied woonde, en thans,
( ... )in een faciliteitengemeente daarrond gevestigd is".

In de lagere rechtspraak bestaat niet dezelfde eensgezindheid. Uit de hier
aangehaalde arresten blijkt dat verschillende rechtbanken van eerste aanleg
aanvragen blijven weigeren op basis van het niet kennen van een der landstalen. Zo willigde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven twee nationaliteitskeuzes niet in omdat de belanghebbenden de Nederlandse taal niet
voldoende beheersten. De rechter leidde hieruit af dat de belanghebbenden
nog niet in de Belgische gemeenschap waren gei:ntegreerd. In het ene geval
bleek uit het politioneel onderzoek dat de betrokkene vloeiend Frans sprak;
in het andere geval sprak de betrokkene Duits en Frans. In beide gevallen
spraken de betrokkenen evenwel geen Nederlands, de taal van de gemeente
waar ze woonden. In hoger beroep werden beide vonnissen teniet gedaan
(Brussel16 aprill996, A.J.T. 1996-97, 219, noot K. Lambein). Anders was
een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel waarin op de
eerste plaats de goede schoolprestaties van de kinderen van de belanghebbende in aanmerking werden genomen (Rb. Brussel 28 september 1994,
T. Vreemd. 1995, 161 en Rev. dr. hr. 1995, 63). De Brusselse rechter
oordeelde dat niet tot afwezigheid van een reele integratiewil kon worden
besloten op basis van het criterium van de taal alleen. Van een analfabete
vluchteling kan moeilijk verwacht worden dat zij gemakkelijk tal en leert. Zij
liet haar zes kinderen echter wel hogere en-universitaire studies- in Belgie
volgen. Hiermee werd op voldoende wijze de wil tot integratie uitgedrukt.
Merkwaardig in dit Brussels vonnis is toch wel de verwarring tussen de
begrippen ,assimilatie" en ,integratie".

16. INTEGRATIEWIL -

BEROEPSACTIVITEIT - SOCIALE CONTACTEN - STUDIES IN BELGIE- 0PVOEDING KINDEREN IN LANDSTAAL- Naast de taalkennis
nemen de hoven bij de beoordeling van de integratiewil ook de stabiele
beroepsuitoefening in overweging (Antwerpen 21 maart 1995, T Vreemd.
1995, 180; Brussel29 maart 1993, T Vreemd. 1993, 103, noot K. Dewulf en R.
Stokx en Rev. dr. etr. 1993, 69, noot E. Mignon; Gent 19 november 1992,
T Vreemd. 1993, 102; Antwerpen 24 april1991, R.W. 1993-94, 88, noot K.
Van den Eynde en Rev. dr. etr. 1993, 442), de omgang met medeburgers
buiten de enge familiale en vriendenkring (Gent 19 november 1992, T. Vreemd.
1993, 102), de studies inBelgie (Brussel29 maart 1993, T. Vreemd. 1993, 103,
noot K. Dewulf en R. Stokx en Rev. dr. etr. 1993, 69, noot E. Mignon) en de
opvoeding van de kinderen in een van de landstalen met het oog op integratie
in Belgie (Antwerpen 21 maart 1995, T Vreemd. 1995, 180; Brussel29 maart
1993, T Vreemd. 1993, 103, noot K. Dewulf en R. Stokx en Rev. dr. etr. 1993,
69, noot E. Mignon). Het gegeven dat de belanghebbende nog gei:nteresseerd is
in de politieke gebeurtenissen en ontwikkelingen in zijn land van herkomst kan
geen obstakel vormen voor de inwilliging van de nationaliteitskeuze (Brussel
29 maart 1993, T Vreemd. 1993, 103, noot K. Dewulf enR. Stokx en Rev. dr.
hr. 1993, 69, noot E. Mignon).
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§ 6. De herkrijging van de Belgische nationaliteit
17. HERKRIJGING DOOR VERKLARING- ARTIKEL 24 W.B.N. - Hij die de
Belgische nationaliteit anders dan door vervallenverklaring heeft verloren, kan
deze door een overeenkomstig artikel 15 W.B.N. afgelegde en ingewilligde
verklaring herkrijgen onder de voorwaarden dat hij ten minste achttienjaar oud
is en en dat hij gedurende de twaalf maanden die aan de verklaring voorafgaan,
zijn hoofdverblijf in Belgie heeft gehad. Sedert de wetswijziging van 6 augustus
1993 is het dus niet meer nodig dat men Belg is geweest door geboorte.
Een interessante toepassing van deze wettelijke bepaling vinden we in een
vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. De verzoeker,
geboren in Zaire, had bij de onafhankelijkheid van Belgisch Kongo de
Belgische nationaliteit verloren. Het uitroepen van de onafhankelijkheid
van Belgisch Kongo bracht voor alle autochtonen van dat land een collectief
verlies mee van de Belgische nationaliteit, een nationaliteit die zij hadden
verworven bij de annexatie van Kongo bij Belgie. De rechtbank oordeelde
dat de verzoeker de Belgische nationaliteit kon herkrijgen overeenkomstig
artikel 24 W.B.N. (Rb. Brussel 23 oktober 1996, J.L.MB. 1997, 1573).
§ 7. De naturalisatie - Vereiste documenten
18. GEBOORTEAKTE- Bij een verzoek tot naturalisatie dient een uittreksel uit
de geboorteakte te worden gevoegd. Wanneer de verzoeker in de onmogelijkheid verkeert om een geboorteakte voor te leggen, kan deze akte van geboorte
niet vervangen worden door een akte van bekendheid. De artikelen 70, 71 en
72 B.W. kunnen niet extensief ge"interpreteerd worden. Deze artikelen werden
uitsluitend bedoeld om, bij ontstentenis van een geboorteakte van een aanstaande echtgenoot, deze te doen vervangen door een te homologeren akte van
bekendheid. Een akte van bekendheid ter vervanging van een geboorteakte kan
bijgevolg enkel met het oog op een huwelijk worden opgesteld en gehomologeerd, en dus niet met het oog op de verwerving van de Belgische nationaliteit
(Rb. Brussel 18 september 1996, Rev. Trim. Dr. Fam. 1997, 89; Rb. Gent
28 januari 1993, T.B.B.R. 1994, 148 en T. Vred. 1997, 262).

§ 8. De nationaliteitswetgeving en de verblijfsreglementering
19. NATIONALITEIT EN BEVEL HET GRONDGEBIED TE VERLATEN- Een Marokkaanse vrouw, wiens aanvraag op grond van artikel 9.3 van de Wet van
15 december 1980 betreffende de-toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen werd afgewezen, diende
bij de Raad van State een verzoek tot schorsing in van de tenuitvoerlegging
van het aan haar en haar zoon betekende bevel om het grondgebied te
verlaten. Overeenkomstig artikel 17, § 2 van de Gecoordineerde wetten
van 12 januari 1973 op de Raad van State (B.S. 21 maart 1973) kan de
schorsing aileen worden bevolen als emstige middelen worden aangevoerd
die de vemietiging van de aangevochten akte ofhet aangevochten reglement
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kunnen verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de akte ofhet reglement een moeilijk te herstellen emstig nadeel
kan berokkenen. In de voorliggende zaak oordeelde de Raad van State dat
deze voorwaarden vervuld waren rekening houdend met o.m. het middel van
de Marokkaanse vrouw waarin zij zich, wegens de Belgische nationaliteit
van haar zoon, beriep op een schending van artikel 3.1 van het Vierde
Protocol bij het EVRM. Dit stelt dat niemand mag worden verwijderd van
het grondgebied van de staat waarvan hij onderdaan is (R.v.St. 23 december
1992, Rev. dr. etr. 1993, 583). In deze zaak werden de artikelen 11 en llbis
W.B.N. grondig door mekaar gehaald. Enerzijds werd artikel 11 W.B.N.
ingeroepen en anderzijds werd gesteld dat ,(... ) alors que le fils de la
requerante, ne en Belgique d'un auteur ne lui-meme en Belgique, pourra
acquerir la nationalite belge pour autant qu'une declaration reclamant cette
nationalite soit faite par son auteur avant que l'enfant n'ait atteint l'age de
douze ans". Geboorte in Belgie uit een ouder die zelf in Belgie is geboren,
verwijst naar de situatie die wordt geregeld door artikel11 W.B.N.; artikel11
W.B.N. spreekt echter niet over het afleggen van een verklaring voor de
leeftijd van twaalf jaar; artikel11bis W.B.N. wel.
In een recentere beslissing willigde de Raad van State het verzoek tot
schorsing in van een man uit Kosovo met de ,Joegoslavische" nationaliteit
en gehuwd met een Belgische vrouw. De betrokken man kon immers kort na
de beslissing van de Raad van State heantwoorden aan de v:oorwaardenom
de Belgische nationaliteit te verwerven (voorwaarden artikel16 W.B.N.). De
Raad van State achtte dit middel voldoende emstig en oordeelde dat ,le
prejudice grave pour le requerant, qui est de la region du Kosovo, est
evident" (R.v.St. 11 januari 1993, Rev. dr. etr. 1993, 365).
AFDELING

2

MEERVOUDIGE NATIONALITEIT EN STAATLOOSHEID

§ 1. De meervoudige nationaliteit
20. ALGEMEEN- VOORKOMEN EN OPWSSEN VAN NATIONALITEITSCONFLICTEN
- Inzake het voorkomen van meervoudige nationaliteit is de ambivalentie van
het W.B.N. opvallend. Enerzijds wordt emaar gestreefd de gevallen van meervoudige nationaliteit te beperken; artike122, § 1, l 0 W.B.N. doet nl. een meerde.tjarige die vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgt, de staat van Belg
verliezen. Anderzijds voorziet het W.B.N. nergens dat iemand slechts vrijwillig
de Belgische nationaliteit mag verwerven indien dat gepaard gaat met het verlies
van zijn vroegere (vreemde) nationaliteit. Nochtans is dit het algemeen uitgangspunt van het Verdrag van Straatsburg van 6 mei 1963 en de Aanvullende
Protocollen betreffende beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit
en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit.
Wanneer een persoon meer dan een nationaliteit heeft, spreekt men van een
positief nationaliteitsconflict. Men onderscheidt twee mogelijke positieve
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nationaliteitsconflicten: het conflict tussen twee of meer vreemde nationaliteiten enerzijds, en het conflict tussen de nationaliteit van het forum en een of
meer vreemde nationaliteit(en) anderzijds. Het Verdrag van Den Haag van
12 april 1930 nopens zekere vragen betreffende de wetsconflicten inzake
nationaliteit (hierna: nationaliteitsverdrag) voorziet in twee oplossingen die
worden besproken in de hiernavolgende nummers.
21. MEERDERE VREEMDE NATIONALITEITEN- Overeenkomstig artikel5 nationaliteitsverdrag wordt bij een conflict tussen twee of meer vreemde nationaliteiten hetzij de nationaliteit van het land van de gewone en voornaamste
verblij:fplaats, hetzij de nationaliteit van het land van de feitelijk nauwste
binding in aanmerking genomen. In een cassatiearrest van 29 september 1994
werd een schending van artikel 5 nationaliteitsverdrag vastgesteld. In de zaak
die tot dit arrest leidde, lagen de volgende feiten voor. Een man die de Britse
en de Ierse nationaliteit bezat, stelde in Belgie tegen zijn Franse echtgenote een
echtscheidingsvordering in. De weigering van bet Hof van Beroep te Brussel
,om de nationaliteit van het land te bepalen waaraan verweerder in feite het
nauwst verbonden is", achtte het Hof van Cassatie niet naar recht verantwoord
(R. W: 1994-95, 1330, noot J. Meeusen, T. Not. 1995, 363, noot K. WautersLambein en W. Wauters, Rev. Trim. Dr. Fam. 1994, 517, noot M. Fallon en
JL.MB. 1995, 516, noot M. Lienard-Ligny). Zie voor een bespreking van de
echtscheidingsaspecten van dit arrest, m. 103.
22. VOORRANG BELGISCHE NATIONALITEIT- Het conflict tussen de (Belgische) nationaliteit van het forum en de vreemde· nationaliteit wordt doorgaans geregeld door voorrang te verlenen aan de nationaliteit van het forum.
Artikel 3 nationaliteitsverdrag bepaalt dat een persoon die twee of meer
nationaliteiten heeft, door ieder van de staten waarvan hij de nationaliteit
heeft als zijn onderdaan kan worden beschouwd (Cass. 14 november 1997,
Rev. not. b. 1998, 99; Luik 8 september 1992,JL.MB. 1994, 879, noot L.-L.
Christians en JT. 1993, 577; Rb. Brussel6 november 1996, A.JT. 1996-97,
344, noot K. Lambein; Rb. Aar1en 21 februari 1992, JT. 1992, 661 en
T.B.B.R. 1993, 406). Bepaalde rechtspraak volgt dezelfde regel maar maakt
geen melding van deze verdragsrechtelijke bepaling (Jeugdrb. Gent 28 maart
1994, T.G.R. 1994, 160 en T. Vreemd. 1994, 221; Vred. Antwerpen 27 maart
1997 en 9 oktober 1997, R. W: 1997-98, 1393, noot J. Verhellen). Een
beslissing baseert de voorrang van de Belgische nationaliteit niet expliciet
op artikel 3 nationaliteitsverdrag, maar op het publiekrechtelijk karakter van
de nationaliteitswetgeving (Rb. Brussel 28 mei 1996, Rev. Trim. Dr. Fam.
1997, 603 en JT. 1996, 779).
23. VOORRANG IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE VERKRIJGING - Een interessante
toepassing van de voorrang van de nationaliteit van het forum vinden we in
een recenter arrest van het Hof van Beroep te Luik. Er werd toepassing
gemaakt van artikel 3 nationaliteitsverdrag, maar er werd aan toegevoegd dat
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de Belgische nationaliteit des te meer dient door te wegen wanneer deze
beantwoordt aan de door de betrokkene geuite keuze en aan het gegeven dat
de betrokkene haar domicilie en haar gewoonlijke verblijfplaats in Belgie
heeft (Luik 19 maart 1996, Rev. Trim. Dr. Fam. 1997, 323).
24. VOORRANG BELGISCHE NATIONALITEIT - CONSULAIR HUWELIJK- Het
Hof van Beroep te Luik verklaarde het consulair huwelijk tussen een
Tunesische man en een Belgisch-Tunesische vrouw nietig omdat een huwelijk in Belgie voor de consulaire overheid van een andere staat slechts is
toegelaten tussen twee onderdanen van die staat. In casu werd de BelgischTunesische vrouw door de Belgische overheid als Belgische beschouwd
(Luik 16 november 1993, T.B.B.R. 1994, 503, noot L. Bamich).

§ 2. De staatloosheid
25. BEGRIP APATRIDE - Artikel 1 van het Verdrag van New York van
28 september 1954 betreffende de status van staatlozen (B.S. 10 augustus
1960) definieert een staatloze of apatride als een persoon die door geen
enkele staat, krachtens diens wetgeving als onderdaan wordt beschouwd. Op
grond van artikel 12 van het verdrag wordt het personeel statuut van een
staatloze beheerst door de wet van hetland van zijn woon- ofverblijfplaats.
--

--

26. ERKENNING ALS STAATLOZE- RECHTERLIJKEBEVOEGDHEID ::__::_ Bij gebrek

aan enig bevoegd administratief orgaan is de rechtbank van eerste aanleg
bevoegd om een persoon als staatloze te erkennen, en dit krachtens haar
bevoegdheid inzake de nationaliteit als element van de staat van personen
ingevolge artikel 569, 1° en 22° Ger. W. (Brussel 27 april 1995, T. Vreemd.
1995, 278, noot L. Walleyn en D. Torfs en Rev. dr. hr. 1995, 308; Rb. Gent
95/2499/A, 12 maart 1998, onuitg.; Rb. Antwerpen 25 november 1996,
T. Vreemd. 1996, 393; Rb. Gent 24 november 1994, R. W. 1995-96, 25,
T. Vreemd. 1995, 287 en Rev. dr. hr. 1995, 312). Zie over deze bevoegdheidsproblematiek: Englebert, F., ,Apatriden", De Burg. St. 1995,
181-184.
Overeenkomstig het adagium actori incumbit probatio
zal de staatloze die zijn staatloosheid wenst erkend te zien, hiervan het bewijs
moeten leveren. Het Hof van Beroep te Brussel bevestigt dit uitgangspunt,
maar voegt eraan toe dat ,il appartient aux parties en cause de collaborer
loyalement a !'administration de cette preuve". In casu werd de heropening
van de debatten bevolen om de partijen toe te laten aan het hof objectieve
elementen voor te leggen aangaande de afwezigheid van enige nationaliteit
in hoofde van de verzoeker (Brussel 27 april 1995, T. Vreemd. 1995, 278,
noot L. Walleyn en D. Torfs en Rev. dr. hr. 1995, 308). Uiteindelijk werd de
verzoeker als staatloze erkend, niet alleen op grond van bijkomend negatief
bewijs van de verzoeker zelf, maar ook omdat de Belgische staat geen enkel
element naar voren bracht waaruit de onjuistheid van de door de verzoeker
27. BEWIJSLAST -
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aangebrachte gegevens zou kunnen b1ijken, ,a1ors qu'i1 dispose des moyens
d'investigation necessaires pour etab1ir 1'eventue1 rattachement de 1'appe1ant
a un pays determine" (Brusse1 28 juni 1996, Rev. dr. hr. 1996, 761).
Wat de bewijsvoering betreft, oordee1de de Rechtbank van Eerste Aan1eg te
Gent dat de rechtbank niet alle in de were1d van kracht zijnde wetten dient te
contro1eren ,om er zich van te vergewissen of de eiser niet de voorwaarden
zou vervullen om minstens van een der staten de nationaliteit te verkrijgen.
In acht genomen de specifieke omstandigheden eigen aan de zaak za1 de
rechtbank meer bepaa1d nagaan of de eiser niet de nationa1iteit van zijn
geboorte1and, of die van zijn ouders of van zijn echtgenote, dan we1 die van
zijn verb1ijfp1aats bezit." (Rb. Gent 24 november 1994, R. W. 1995-96, 25,
T Vreemd. 1995, 287 en Rev. dr. hr. 1995, 312).

28. EXCEPTIE VAN BORGSTELLING VAN DE EISENDE VREEMDELING - Een
vreemde1ing die een Be1g dagvaardt voor een Be1gisch gerecht kan door
de rechter bevo1en worden borg te stellen voor de betaling van de uit het
geding voortv1oeiende kosten en schadevergoedingen waarin hij kan worden
verwezen (artike1 851 Ger. W.).
Bij vonnis dd. 25 september 1996 verwierp de Rechtbank van Eerste Aan1eg
te Brusse1 de exceptie van de cautio judicatum solvi, opgeworpen door de
Be1gische staat in een procedure tot erkenning van het statuut van staatloze
(Rev. dr. hr. 1996, 769, noot S. Saro1ea). Deze bes1issing werd in hoger
beroep bevestigd.
Een recenter vonnis van de Rechtbank van Eerste Aan1eg te Gent (95/2499/A,
12 maart 1998, onuitg.) verme1dt daarentegen een tussenvonnis waarbij de
eisende vreemde1ing een borgstelling werd opge1egd.

HoOFDSTUK

II

DENAAM
(J.

VERHELLEN)

§ 1. Verwijzingsregel
29. PERSONEEL STATUUT- NATIONALE WET- De naam is een bestanddee1
van de staat van de persoon en wordt a1dus bepaa1d door de wet die het
personee1 statuut beheerst, zijnde de nationa1e wet (Rb. Gent 19 maart 1992,
TB.B.R. 1993, 70). Dit ge1dt zowe1 voor de fami1ienaam a1s voor de voornaam. Een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aan1eg van Gent is duide1ijk:
,De naamgeving behorend tot het personee1 statuut, dient naar Marokkaans
recht te worden geoordee1d vermits de verzoeker en zijn zoon de Marokkaanse nationa1iteit hebben." In casu diende de voomaam te worden verbeterd (Rb. Gent ARV 95/1036/B, 15 juni 1995, onuitg.).
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§ 2. Dubbele nationaliteit
30. NATIONALE WET KIND- VOORRANG BELGISCHE NATIONALITEIT- De
naam wordt beheerst door de nationale wet van de betrokkene. Wanneer een
persoon meer dan een nationaliteit heeft, rijst de vraag welke van deze
nationaliteiten als aanknopingspunt moet worden genomen. In een arrest
van 8 september 1992 stelde bet Hof van Beroep te Luik dat, in geva1 van een
positief nationaliteitsconflict tussen de Belgische en een vreemde nationaliteit, er voorrang moet worden gegeven aan de Belgische nationaliteit. De
Belgische wet die de naam van de vader, zoals weergegeven in de geboorteakte van de vader, aan bet kind toekent moet door de ambtenaar van de
burgerlijke stand worden toegepast, zelfs indien de vader de Spaanse nationaliteit heeft en in Spanje de naam, of minstens bepaalde onderdelen ervan,
bij iedere generatie wijzigingen ondergaat (Luik 8 september 1992, J. T.
1993, 577 en Rev. Trim. Dr. Fam. 1994, 695).
31. NATIONALITEITSCONFLICT OPLOSSEN- Naar Spaans recht draagt een kind
de eerste naam van zijn vader, gevolgd door de eerste naam van zijn moeder.
Naar Italiaans recht draagt bet kind enkel de naam van zijn vader. In een zaak
die werd voorgelegd aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik hadden de
kinderen via hun vader de Spaanse en via hun moeder de ltaliaanse nationaliteit. De Luikse rechter achtte bet nationaliteitsconflict onoplosbaar en
zoelit naar- eeil oplossihg voor ·de-naamgeving die· verenigoaar zou-zijn- met
beide nationale wetten: de kinderen kregen de naam van de Spaanse vader
zonder de toevoeging van die van de moeder. Krachtens zijn nationale wet
geeft de vader zijn naam aan de kinderen, krachtens haar nationale wet geeft de
moeder haar naam niet aan de kinderen (Rb. Luik 15 november 1991, Rev.
Trim. Dr. Fam. 1993, 192). Bij een conlict tussen meerdere vreemde nationaliteiten moet worden gezocht naar de effectieve nationaliteit (nr. 21). De
rechtbank leek bet nationaliteitsconflict niet te kunnen oplossen. Er lijkt
toepassing gemaakt te zijn van een antikiesregel waarbij ontleed werd of er
wel een eigenlijk conflict aanwezig was tussen de buitenlandse materiele
naamsrechtelijke bepalingen.

§ 3. Verbetering akten van de burgerlijke stand
32. BUITENLANDSE WIJZIGING- BELGISCHE AANPASSING- Een akte van de
burgerlijke stand kan worden verbeterd telkens wanneer deze onjuiste vermeldingen bevat die op afdoende wijze kunnen worden aangetoond. Wanneer
blijkt dat door de Marokkaanse autoriteiten wijzigingen werden geakteerd
door schrapping en verandering van de familienaam, de voomaam en bet
geboortejaar in de identiteitsdocumenten van de verzoeker en deze wijzigingen op rechtsgeldige wijze naar Marokkaans recht werden doorgevoerd, dan
,dienen de reeds voorheen in Belgie opgestelde akten van de burgerlijke stand
te worden aangepast" (Gent ARV 1987/93, 19 januari 1995, onuitg.).
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HOOFDSTUK

III

HET HUWELIJK
(J.

VERHELLEN)

AFDELING

1

DE HUWELIJKSSLUITING

§ 1. Toepasselijke wet: grondvoorwaarden
33. NATIONALE WET- DISTRIBUTIEVE VERWIJZING- De grondvoorwaarden
om te huwen (toestemming, leeftijdsvereisten, afwezigheid van bloed- of
aanverwantschap in een verboden graad, enz.) won:len bepaald door de wet
van het personeel statuut, nl. de nationale wet (artikel 3, lid 3 B.W.). Deze
verwijzing naar de nationale wet van de betrokkenen gebeurt steeds onder
voorbehoud van de Belgische intemationale openbare orde. Zie Cass. 23 februari 1995, Arr. Cass. 1995, 204, E.J. 1995, 71, noot J. Roodhooft, Pas.
1995, I, 205, R. W 1995-96, 363, R. Cass. 1995,230, noot W. Wauters en K.
Wauters-Lambein, Rev. crit. d.i.p. 1996, 307, noot M. Fallon en Rev. Trim.
Dr. Fam. 1995, 37; Brussel9 december 1997, onuitg.; Antwerpen 1996/AR/
3309,20 mei 1997, onuitg.; Antwerpen 14 mei 1996, T. Vreemd. 1996, 187;
Brussel 10 mei 1996, Rev. Trim. Dr. Fam. 1998, 43; Antwerpen 9 januari
1996, T. Vreemd. 1996, 71; Brussel 17 oktober 1995, A.JT. 1995-96, 291,
noot K. Lambein en W. Wauters; Brussel 30 maart 1995, A.JT. 1994-95,
564; Brussel 9 maart 1995, A.J.T. 1994-95, 566 en E.J. 1995, 98; Bergen
7 februari 1995, J.D.J. 1995, 471; Brussel 1 februari 1994, J.L.MB. 1994,
599, noot M. Lienard-Ligny; Rb. Antwerpen AR 98/3431/A, 14 september
1998, onuitg.; Rb. Brussel 9 april 1997, E.J. 1998, 45, noot V. Van Den
Eeckhout; Rb. Brussel30 november 1994, Rev. Trim. Dr. Fam. 1995, 66; Rb.
Brussel19 oktober 1994, Rev. Trim. Dr. Fam. 1995, 54; Rb. Brussel31 maart
1992, T.B.B.R. 1994, 75.
Deze verwijzingsregel wordt distributieftoegepast. Ieder van de aanstaande
echtgenoten moet voldoen aan de grondvoorwaarden van zijn, resp. haar
nationale wet. Voor een correcte toepassing van deze distributieve verwijzingsregel, zie Antwerpen 1996/AR/3308 en 1996/AR/3442, 4 november
1997, onuitg.; Brussel21 maart 1995, A.J.T. 1994-95, 565; Rb. Brussel1 juni
1994, Rev. Trim. Dr. Fam. 1995, 50, bevestigd door Brussel 7 december
1995, J.T. 1996, 224.
34. DUBBELE NATIONALITEIT- Wanneer een persoon naast de vreemde ook
de Belgische nationaliteit heeft, wordt dit nationaliteitsconflict in de rechtspraakDpgelost door voorrang te verlenen aan de Belgische nationaliteit (zie
nr. 22). Zo verklaarde het Hofvan Beroep te Luik een in Marokko aangegaan
huwelijk met toepassing van Belgisch recht absoluut nietig om reden dat de
Belgisch-Marokkaanse vrouw geen 18 jaar oud was (Luik 19 maart 1996,
Rev. Trim. Dr. Fam. 1997, 323).
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35. BETALING VAN DE BRUIDSGIFT - De betaling van de bruidsgift is een
geldigheidsvereiste van het islamitisch huwelijk. Op grond van o.a. het niet
betalen van de bruidsgift vorderde een Belgische vrouw de nietigverklaring
van het huwelijk dat zij had aangegaan met een Algerijnse man. De Algerijnse
man stelde echter dat de vrouw, van Belgische nationaliteit zijnde, het niet
respecteren van de Algerijnse wet niet kon opwerpen. De rechtbank oordeelde
terecht dat er, indien de echtgenoten van verschillende nationaliteit zijn, in de
beide nationale wetten moet worden nagegaan of zij aan de grondvoorwaarden
om te huwen hebben voldaan. De rechtbank paste de Algerijnse wetgeving
consequent toe: ,l'article 5 du code de la famille algerien prevoit expressement parmi ces conditions de fond du mariage le paiement d'une dot". De
rechtbank stelde dat de Algerijnse echtgenoot had voldaan aan zijn verplichting een bruidsgift te betalen ,par la remise d'une hague" (Rb. Brussel1 juni
1994, Rev. Trim. Dr. Fam. 1995, 50).
36. BRUIDSGIFT - NIETIGHEIDSGRONDEN - 0PENBARE ORDE - VERMOEDEN
VAN SCHIJNHUWELIJK - In de rechtspraak vinden we stellingnames over
de niet-aanvaardbaarheid van de nietigheidssanctie op grond van de nietbetaling van de bruidsgift. Het Hof van Beroep te Gent oordeelde dat, zelfs
wanneer de vordering tot nietigverldaring van een huwelijk tussen Marokkanen beheerst wordt door de Marokkaanse wet, de Belgische intemationale
openbare-orde zich verzet-tegen-het in aanmerking- nemen in Belgie van_de
niet-betaling van de bruidsgift als absolute nietigheidsgrond (12 september
1994, R. W 1996-97, 1194 enA.J.T 1994-95,224, noot K. Wauters-Lambein
en W. Wauters). In dezelfde lijn liggen enkele beslissingen van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel. ,Il serait en effet contraire aux principes
essentiels - de liberte et egalite des epoux notamment - consacres par le
legislateur beige en matiere de mariage d'invalider un mariage entre etrangers
- conclu devant l'officier d'etat civil beige et non reconnu dans le pays
desdits etrangers au motif qu'une dot n'aurait pas ete constituee voire meme
payee."
De niet-betaling van de bruidsgift kan echter wel beschouwd worden als een
vermoeden van schijnhuwelijk, op voorwaarde uiteraard dat dit vermoeden
wordt versterkt door andere elementen (Rb. Brussel 19 oktober 1994, Rev.
Trim. Dr. Fam. 1995, 54). De nietigverklaring van een tussenMarokkanen voor
de Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand afgesloten huwelijk, louter op
grond van het motief dat de bruidsgift niet werd uitbetaald, zou onverenigbaar
zijn met de Belgische intemationale openbare orde. De niet-betaling van de
bruidsgift, indien deze is aangetoond, kan echter wel een aanwijzing zijn van de
afwezigheid van de reele wil om zich te engageren in het huwelijk (Rb. Brussel
30 november 1994, Rev. Trim. Dr. Fam. 1995, 66).
De niet-betaling van de bruidsgift wordt vaak niet rechtstreeks als nietigheidsgrond ingeroepen, maar onrechtstreeks als een vermoeden van veinzing
bij het aangaan van het huwelijk (zie de rechtspraak aangaande de problematiek van de schijnhuwelijken, nr. 54).
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37. POLYGAMIE- BETROKKENHEID VAN PERSOON MET MONOGAAM STATUUT
- OPENBARE ORDE - In een onuitgegeven vonnis van de Rechtbank van
Eerste Aan1eg te Antwerpen van 14 september 1998 (AR 98/3431/A) werd
bevestigd dat de Be1gische rechtsorde niet aanvaardt dat Belgen of vreemde1ingen wiens personee1 statuut de po1ygamie niet toe1aat, bij een po1ygaam
huwe1ijk worden betrokken. In deze zaak 1agen de vo1gende feiten voor:
twee Marokkanen huwden in Marokko, maar op het ogenb1ik van dit huwe1ijk was de Marokkaanse man nog gebonden door zijn huwe1ijk met een
Franse vrouw. De Marokkaanse wet, die de grondvoorwaarden voor het
aangaan van het tweede huwe1ijk beheerste, 1aat po1ygamie in hoofde van
de man toe. De rechtspraak neemt echter aan dat de toepassing van de
nationa1e wet kan worden beperkt door het ingrijpen van de exceptie van
de intemationa1e openbare orde. Zo werd in deze zaak aanvaard dat Marokkanen in Marokko een po1ygaam huwe1ijk kunnen s1uiten, maar dat de
Be1gische intemationa1e openbare orde zich verzet ,tegen de erkenning
van derge1ijk tweede huwe1ijk door een man wiens nationa1e wet po1ygamie
toe1aat, terwij1 hij zijn vorige nog niet ontbonden huwelijk had aangegaan in
Belgie met een vrouw van Franse nationa1iteit wiens nationa1e wet polygamie niet toelaat". De rechtbank verklaarde het tweede huwelijk van de
man dan ook volstrekt nietig.
Er kan ook worden verwezen naar een arrest van het Hof van Beroep te
Brussel waarin werd geoordee1d dat een in Libanon uitgesproken echtscheiding niet kon worden erkend in Belgie en dat om die reden het tweede
huwelijk van de man wegens bigamie strijdig was met onze intemationa1e
openbare orde. Uit het arrest zelf b1ijkt niet welke nationa1iteit de· betrokkenen hadden, maar uit de overweging dat de man ,ne satisfait pas, au jour de
Ia celebration de son second mariage, aux conditions imposees par son statut
personnel", kan worden afgeleid dat zijn personee1 statuut, hoogstwaarschijn1ijk het Belgische, de bigamie niet toelaat (Brussel 9 mei 1995,
A.J.T. 1995-96, 149).
38. POLYGAMIE - HUWELIJK IN BELGIE - 0PENBARE ORDE - Zelfs indien
het personee1 statuut van de betrokkenen de bigamie toe1aat, dan nog kunnen
vreemdelingen (in casu Marokkaanse onderdanen) hun personeel statuut niet
doen gelden om in Belgie een tweede huwelijk te sluiten v66r de ontbinding
van het eerste huwelijk. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brusse1 achtte
dergelijke situatie strijdig met de Belgische intemationale openbare orde
(Rb. Brusse117 november 1992, J.L.MB. 1994, 1436). Er kan hier worden
gewezen op de recente wijzigingen aan de Mudawwana (het Marokkaans
B.W.). Een Marokkaanse man kan nog steeds gehuwd zijn met maximum
vier vrouwen. Voortaan is hij echter wei verplicht zijn eerste vrouw in te
lichten over zijn voomemen een tweede huwelijk te s1uiten. Bovendien moet
ook de tweede echtgenote op de hoogte worden gebracht van het feit dat hij
reeds gehuwd is (artikel 30 Mudawwana). Belangrijk is de wijziging dat de
rechter nu vooraf een polygaam huwelijk kan tegenhouden. De rechter moet

1393

er immers op toezien dat de man de mogelijkheden heeft om elk van zijn
echtgenotes op gelijke wijze te behandelen (Foblets, M.-C., Marokkaanse
migrantenvrouwen in gezinsgeschillen: wat zijn de passende juridische
oplossingen?, Antwerpen, Maklu, 1998, 48-49).

§ 2. Toepasselijke wet: vormvoorwaarden
39. VERWIJZINGSREGEL VOOR VORM - Een huwelijk is naar vorm geldig
wanneer het werd gesloten met inachtneming van de pleegvormen voorgeschreven door de wet van de plaats van de huwelijksvoltrekking. De verwijzingsregel locus regit actum werd bevestigd in diverse uitspraken (Luik
4 maart 1997, J.L.MB. 1997, 1036; Luik 19 maart 1996, Rev. Trim. Dr.
Fam. 1997, 323; Brussel11 mei 1994, Pas. 1993, II, 90, Rev. Trim. Dr. Fam.
1996, 25, noot J.-L. Van Boxstael en T.B.B.R., 1996, 120, noot V. Marquette;
Rb. Brussel 9 april 1997, E.J. 1998, 45, noot V. Van Den Eeckhout; Rb.
Brussel 30 november 1994, Rev. Trim. Dr. Fam. 1995, 66; Rb. Brussel
31 maart 1992, T.B.B.R. 1994, 75).
40. RELIGIEUS HUWELIJK- BUITENLANDSE RELIGIEUZE NIETIGVERKLARING ERKENNING - VERDRAG MET lTALIE - 0PENBARE ORDE - De nietigverklaring door de Italiaanse kerkelijke rechtbanken van een in Italie gesloten
religieus huwelijk heeft niet alleen in Italie, maar ook in Belgie gevolgen
voor de burgerlijK.e staat Vari de p-aftijeh,-wanfleerae lJeslissingtotniettg:.
verklaring voldoet aan de voorwaarden van artikel 1 van de Overeenkomst
van 6 april 1962 tussen Belgie en Italie betreffende de erkenning en de
tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en andere uitvoerbare titels in
burgerlijke en handelszaken (B.S. 28 november 1963). Een van deze voorwaarden is het respect voor de openbare orde van de staat waar de erkenning
wordt gevraagd. In casu oordeelde het Hof van Beroep te Brussel dat de
kerkelijke beslissing tot nietigverklaring van het huwelijk niet strijdig was
met de Belgische intemationale openbare orde. ,Que le Code civil beige
admet 1' annulation du mariage pour vice de consentement et le fait que cette
action doit, seton le Code civil beige, etre exercee dans un delai determine,
ne devait pas necessairement amener le juge saisi du litige, a considerer que
l'exercice de cette action, en dehors de ce delai, inconnu du droit canonique,
heurterait notre ordre public international."
De overeenkomsten daarentegen die door de echtgenoten werden aangegaan
met het oog op deze nietigverklaring, achtte het hof wel nietig wegens
strijdigheid met de openbare orde. De overeenkomsten dat de vrouw de
vordering tot nietigverklaring zou instellen, dat de man de kosten hiervan zou
dragen en dat de vrouw, als waarborg voor haar vlotte medewerking aan de
procedure, aan een notaris een som geld in bewaring zou geven die door de
man zou worden gedeblokkeerd op het moment dat de gerechtelijke beslissing zou zijn overgeschreven in de Italiaanse registers van de burgerlijke
stand, ,tendent incontestablement ala modification de l'etat civil des parties
et a ce titre, ont pour objet l'etat des personnes, lequel est indisponible"
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(Brusse111 mei 1994, Pas. 1993, II, 90, Rev. Trim. Dr. Fam. 1996, 25, noot
J.-L. Van Boxstae1 en T.B.B.R., 1996, 120, noot V. Marquette).
41. PosTHUUM HUWELIJK- Een ltaliaanse man verzocht het Hof van Beroep
te Luik om een beslissing die zou kunnen dienen als huwelijksakte ,a titre
posthume". Het hof oordeelde echter dat het posthuum huwelijk niet bestaat
in het Belgisch recht en volgde de argumenten van de overlevende man niet.
Hij beweerde dat er v66r het overlijden een religieus huwelijk werd voltrokken waaruit de uitwisseling van de toestemmingen b1ijkt en dat het
religieus huwelijk perfect geldig is overeenkomstig de ltaliaanse nationale
wet van de overleden vrouw. Het huwelijk is een formele rechtshandeling;
,meme en observant les formes requises, Ia volonte des parties est, elle
seule, impuissante a realiser le mariage". Wat de verwijzing naar de Italiaanse wet betreft, stelde het hof dat de grondvoorwaarden om te huwen
inderdaad worden beheerst door de nationale wet van de partijen, maar dat
het in casu ging om de vormelijke aspecten van het huwelijk, die worden
beheerst door de wet van de plaats van de huwelijkssluiting (locus regit
actum). Met uitzondering van de huwelijken die kunnen worden aangegaan
voor de buitenlandse diplomatieke en consulaire autoriteiten (zie nr. 42),
moet in Belgie een huwelijk worden afgesloten voor de ambtenaar van de
burgerlijke stand. Een re1igieus huwelijk, gesloten tussen twee Italianen in
Belgie en ,enkel" geregistreerd op het Italiaans consulaat, kan geen gevolgen sorteren in Belgie (Luik 4 maart 1997, J.L.MB. 1997, 1036, noot Y.-H.
Leleu).

a

42. HUWELIJKEN VOOR DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE AGENTEN- Zoals Belgische diplomatieke en consulaire ambtenaren de bevoegdheid kunnen hebben om in het buitenland het huwelijk tussen Belgen of tussen een Be1g en
een vreemde vrouw te voltrekken, aanvaarden we wederkerig dezelfde bevoegdheid van vreemde diplomatieke en consulaire ambtenaren indien deze
bevoegheid hen is toegekend door hun zendstaat. Deze bevoegdheid wordt
niet aanvaard wanneer een van de aanstaande echtgenoten Belg is. Zo werd
het huwelijk tussen 2 Tunesiers, afges1oten op het Consulaat-Generaal van
Tunesie in Belgie, nietig verklaard om reden dat een van hen ook de
Belgische nationaliteit had. Het Hof van Beroep te Luik (16 november
1993, T.B.B.R. 1994, 503, noot L. Bamich) bes1echtte het nationaliteitsconflict op basis van artikel 3 van het Verdrag van 12 april 1930 nopens
zekere vragen betreffende de wetsconflicten inzake nationaliteit (hiema:
nationaliteitsverdrag). Overeenkomstig deze verdragsbepaling kan een persoon die twee of meer nationaliteiten heeft, door ieder van de staten waarvan
hij de nationaliteit heeft a1s zijn onderdaan worden beschouwd (zie nr. 22).
De Belgisch-Tunesische vrouw werd als Be1g beschouwd. In eerste aanleg
had de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik (28 juni 1991, Rev. dr. etr.
1991, 220) nochtans beslist dat door artikel 3 nationaliteitsverdrag aan de
overheden van het forum de mogelijkheid wordt geboden en geen verplich-
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ting wordt opgelegd om ten aanzien van bipatriden geen rekening te houden
met hun vreemde nationaliteit. In zijn noot onder het arrest van het Hof van
Beroep te Luik merkt Bamich terecht op dat men in casu het nationaliteitsconflict ook had kunnen onderzoeken vanuit het standpunt van de autoriteit
die het huwelijk voltrok, de Tunesische Consul-Generaal.
43. VEREISTEDOCUMENTEN- LEGALISATIEVEREISTE- De problematiek van
de legalisatie van documenten kwam aan bod in verschillende beslissingen
(Kort Ged. Bmgge 11 december 1996, De Burg. St. 1997, 353; meer
specifiek in verband met de legalisatie van het celibaatsattest: Kort. Ged.
Antwerpen 30 september 1997, De Burg. St. 1998, 477; Kort. Ged. Antwerpen 12 augustus 1997, De Burg. St. 1998, 482; Kort. Ged. Antwerpen
18 juli 1997, De Burg. St. 1998, 480; Kort. Ged. Antwerpen 6 mei 1997, De
Burg. St. 1998, 476; Kort Ged. Antwerpen 14 oktober 1991, T Vreemd.
1994, 133).
Interessant is een vonnis van de kortgedingrechter te Luik (20 febmari 1995,
T Vreemd. 1995, 165 en Rev. dr. etr. 1995, 337). Een Za"irees echtpaar werd
ingeschreven in het vreemdelingenregister als ,gehuwd" en dit op basis van
een niet gelegaliseerd attest van een gewoonterechtelijk monogaam huwelijk. Ingevolge een richtlijn van het parket over de geldigheid van Za!rese
gewoonterechtelijke huwelijken, werd deze inschrijving in het vreemdelingenregistergewijzigd-in--,;ongehuwd''-.-9oor deze wijziging werdallesociale
steun aan de betrokkenen stopgezet. De richtlijn van het parket bleek evenwei een vergissing te bevatten. De Luikse rechter beval dan ook de oorspronkelijke inschrijving als ,gehuwd" in het vreemdelingenregister te herstellen, maar voegde eraan toe dat de betrokkenen binnen korte termijn een
gelegaliseerd attest van hun gewoonterechtelijk monogaam huwelijk dienden voor te leggen in overeenstemming met de Omzendbriefvan 17 febmari
1993 betreffende de legalisatie van buitenlandse akten van de burgerlijke
stand (B.S. 16 maart 1993).
44. DE AFKONDIGING VAN DE HUWELIJKSBELOFTEN - ILLEGAAL VERBLIJF De afkondiging van de huwelijksbeloften van mensen zonder papieren
deed in de besproken periode heel wat stof opwaaien. In de rechtspraak
tekenden zich twee grote tendensen af, die door verschillende auteurs
werden besproken (zie o.m. D'hondt, S., ,De huwelijksafkondiging bij
illegale vreemdelingen", E.J. 1997, 146-152; Meulders, E., ,Huwelijk van
illegalen", De Burg. St. 1995, 167-174 en ,Huwelijk illegalen- graag toch
nog even doorbomen", De Burg. St. 1996, 315-317; Walleyn, L., ,Afkondiging van de huwelijksbeloften en onwettig verblijf'', T. Vreemd. 1994,
87-91).
Aan elke huwelijksvoltrekking moet een huwelijksafkondiging voorafgaan
(artikel63 B.W.). Overeenkomstig artikel166 B.W. dient de afkondiging te
gebeuren in de gemeente van de woon- of verblijfplaats van ieder van de
kandidaat-echtgenoten. In de rechtspraak bestond geen eensgezindheid om-
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trent de invulling van de notie ,verblijfplaats" in geval van vreemdelingen
die zonder (de vereiste) documenten in Belgie verblijven. Er tekenden zich in
de bestudeerde periode duidelijk twee tendensen af.
Enerzijds is er de rechtspraak die duidelijk stelt dat de ambtenaar van de
burgerlijke stand niet kan weigeren over te gaan tot de atkondiging van het
huwelijk touter op grond van het feit dat (een van) de aanstaande echtgenoten
geen legaal verblijf in Belgie hebben (heeft). Door te eisen dat de verblijfplaats in Belgie een ,wettelijke" verblijfplaats moet zijn, voegt de ambtenaar van de burgerlijke stand een bijkomende voorwaarde toe aan de wet en
overschrijdt hij aldus zijn bevoegdheid. Het is de effectieve aanwezigheid
die het juridisch begrip verblijfplaats in artikel 166 B.W. beheerst (Brussel
15 mei 1997, J.L.MB. 1998, 1208, noot C. Paris; Brussel9 januari 1997, E.J.
1997, 155 en T Vreemd. 1996, 366; Brussel22 oktober 1996, Rev. Trim. Dr.
Fam. 1998, 46, T Vreemd. 1996, 389 en Rev. dr. etr. 1996, 763, bevestigt
Kort Ged. Brussel21 februari 1996, J.T 1996, 802; Rb. Hoei 17 februari
1997, J.L.MB. 1997, 1577; Kort Ged. Brussel29 juli 1996, Rev. not.' b. 1996,
463; Kort Ged. Brussel 96/783/C, 5 juli 1996, onuitg.); een inschrijving in
het bevolkings- of vreemdelingenregister is niet vereist (Kort Ged. Antwerpen, 20 februari 1997, T Vreemd. 1996, 382). Een inschrijving in het
wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die
vragen om als vluchteling te worden erkend, volstaat om de verb1ijfplaats
van de kandidaat-echtgenoten te kennen (Rb. Hoei 17 februari 1997,
J.L.MB. 1997, 1577).
Anderzijds is er de rechtspraak die aanneemt dat een illegaal verblijf nooit
aanleiding kan geven tot een woon- ofverblijfplaats in de zin van artikel166
B.W. De door de wijkagent vastgestelde verblijfplaats kan niet als verblijfplaats in de zin van artikel 166 B.W. gelden. Bij gebrek aan de vereiste
documenten kunnen de ambtenaren van de burgerlijke stand dan ook niet
overgaan tot de atkondiging van de huwelijksbeloften (Antwerpen, 2 februari
1993, De Burg. St. 1993, 539, bevestigt Kort Ged. Antwerpen 14 oktober
1991, T Vreemd. 1994, 133; Kort Ged. Antwerpen 17 november 1994,
T. Vreemd. 1996, 390). De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Brussel verwoordde het enigszins anders: de verblijfplaats in de zin van
artike1166 B.W. veronderstelt dat de betrokkene de intentie heeft zich daar
op rege1matige en vreedzame wijze te vestigen. Het illegaa1 verb1ijfvoldoet
niet aan deze voorwaarden. De Brusselse kortgedingrechter stelde dat de
ambtenaar van de burgerlijke stand terecht oordeelde dat de onmogelijkheid
om de huwe1ijksbe1often af te kondigen zijn oorsprong vond in ,le comportement delictueux" van de betrokkene (Kort Ged. Brussel30 juli 1996, J.T.
1997, 348)
W anneer de ambtenaar van de burgerlijke stand van oordeel is dat de
betrokkenen van plan zijn om een schijnhuwelijk af te sluiten, kan dit de
atkondiging overeenkomstig artikel63 B. W. niet beletten. De toetsing aan de
grondvereisten om te huwen, en meer specifiek aan de toestemmingsvereiste,
kan maar gebeuren na de atkondiging van de huwelijksbeloften (Brussel
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9 januari 1997, E.J. 1997, 155; Kort Ged. Brussel 96/783/C, 5 juli 1996,
onuitg.).
45. OMZENDBRIEF - Een Ministeriele Omzendbrief van 28 augustus 1997
betreffende de procedure van de huwelijksafkondiging en de documenten die
dienen overgelegd te worden ten einde een visum met het oog op het
afsluiten van een huwelijk in het Rijk te bekomen en ten einde een visum
gezinshereniging op basis van een huwelijk afgesloten in het buitenland te
bekomen (B.S. 1 oktober 1997), neemt standpunt in t.a.v. deze controverse in
de rechtspraak. De Ministeriele Omzendbrief stelt duidelijk dat het recht op
huwelijk niet is verbonden aan de verblijfstoestand van de betrokken partijen. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan bijgevolg de huwelijksafkondiging niet weigeren op grond van het loutere feit dat een vreemdeling
zonder (de vereiste) documenten in Belgie verblijft.
46. HUWELIJKSSLillTING- MENSEN ZONDER PAPIEREN- Dezelfde problematiek en dezelfde afwijzende houding ten aanzien van de weigering om
over te gaan tot de voltrekking zelf van het huwelijk vinden we terug in Kort
Ged. Brussel 29 mei 1996 (T. Vreemd. 1996, 55) en Kort Ged. Veume
(13 oktober 1993, T. Vreemd. 1994, 134).

§ 3. De nietigverklaring van bet huwelijk
47. BEVOEGDHEID- ARTIKEL 638-636 GER. W.- In een beslissing kwam
het gemeen recht inzake de intemationale bevoegdheid van de Belgische
gerechten expliciet aan bod, en meer specifiek artikel 638 en 636 Ger. W.
(Gent 2 november 1995, R. W. 1995-96, 956 en T.G.R., 1996, 60). Een
Belgische vrouw stelde tegen haar Turkse echtgenoot een vordering in tot
nietigverklaring van hun huwelijk. De Belgische eiseres deed beroep op
artikel 638 Ger. W. Het hof onderzocht terecht of aan de voorwaarden van
artikel 636 Ger. W. werd voldaan. ,Waar het voorkomt dat de appellante
zich terecht beroept op artikel 638 Ger. W., terwijl het vermoeden van
afwijzing van bevoegdheid - geput uit artikel 636, derde lid, Ger. W. zou kunnen spelen, moet nagegaan worden of aan de voorwaarden gesteld in
artikel636, eerste en tweede lid, Ger. W. is voldaan. Uit de Turkse wetgeving
ons overgelegd ( ... )en bij gebreke van verdragen in dezen blijkt niet dat aan
het wederkerigheidsvereiste is voldaan en dat de vreemdeling in Turkije het
recht is verschaft de bevoegdheid van de Turkse rechter af te wijzen." De
rechtbank accepteerde daarom ook haar bevoegdheid om van de ingestelde
vordering kennis te nemen.
48. ToEPASSELIJKE WET- De geschonden wet bepaalt of de schending een
sanctie met zich meebrengt en bepaalt de aard en de gevolgen van de sanctie.
Zo bepaalt de nationale wet van de echtgenoten die de grondvereisten
beheerst en de wet van de plaats van de huwelijkssluiting die de vorm-
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voorschriften beheerst, de sanctie in geva1 van niet-naleving van deze vereisten.
49. liET GEDWONGEN HUWELIJK- VREEMD RECHT SANCTIONEERT ZELF- In
geva1 van een gedwongen huwelijk wordt geen (vrije) toestemming gegeven.
Het Hof van Beroep te Bergen oordee1de dat het huwelijk moet worden nietig
verklaard in geval emstige en overeenstemmende vermoedens ontegensprekelijk aantonen dat de toestemming van de betrokkene werd gegeven onder
dwang en geweld. Het hof verwees terecht naar de Marokkaanse wet die
,tient pour nul 1e mariage auquel 1'epouse n'aurait pas personnellement
consenti, meme si ce consentement est formellement transmis par 1e pere
en sa qualite de tuteur matrimonial" (Bergen 7 februari 1995, J.D.J. 1995,
471). Dergelijke werkwijze die eerst de nietigheidssanctie onderzoekt in het
vreemde recht, en pas daama beroep doet op de exceptie van de Be1gische
intemationa1e openbare orde wanneer overeenkomstig het toepasselijke
vreemde recht de toestemming van de betrokkene ge1dig zou worden geacht,
moet worden aangemoedigd.
Een gelijkaardige redenering vinden we terug in een arrest van het Hof van
Beroep te Brussel van 17 oktober 1995 (A.J.T 1995-96, 291). Dejonge
leeftijd van de betrokken Marokkaanse vrouw (zestienjaar), het feit dat haar
ouders het huwelijk rege1den en zij zich engageerden voor het huwelijk, het
uitblijven van het re1igieus huwe1ijksfeest, de afwezigheid van samenwoonst
en het gegeven dat het huwelijk niet werd geconsumeerd, vormden in casu
een geheel van precieze, gewichtige en overeenstemmende vermoedens dat
de betrokkene nooit haar toestemming tot dit huwelijk had gegeven. Ook in
deze beslissing werd verwezen naar het Marokkaans recht: ,le consentement
des parties est un element constitutif du mariage, selon I' article 4.1° dudit
statut personnel marocain, leque1 connait l'annulation de plein droit du
mariage entache d'un vice de fond (article 37)".
50. HET PUTATIEF HUWELIJK - Of een nietig huwelijk rechtsgevolgen
kan sorteren a1s putatief huwelijk moet worden onderzocht in het recht dat
de vordering tot nietigverklaring beheerst. W anneer de Belgische grond- of
vormvereisten werden geschonden, moet toepassing worden gemaakt van de
Belgische regeling inzake putatieve huwelijken. Voor de aanvaarding van
het putatief huwelijk ten voordele van (een van) de echtgenoten is vereist dat
ze (de ene echtgenoot) te goeder trouw waren (was). Wanneer de betrokkenen de bedoeling hadden om een reele en duurzame 1eefgemeenschap te
creeren, zij aile grondvoorwaarden vervulden om een huwelijk voor de
Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand te kunnen aangaan, niet de
bedoeling hadden om de Belgische wetgeving te ontduiken of om een
huwelijksbeletse1 te omzeilen en zij het consulair huwelijk verkozen om
de huwelijkssluiting te versnellen, kan het voordee1 van het putatief huwelijk worden toegekend (Luik 16 november 1993, T.B.B.R. 1994, 503).
Andere bes1issingen houden de overweging aangaande de eventuele toe-
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kenning van het voordeel van de putativiteit kort. Zo volstaat het bewijs
dat de betrokkene de bedoeling had het huwelijk af te wenden van zijn
normaal doel (Brussel 7 juni 1994, TB.B.R. 1995, 377) of het bewijs
van medewerking aan de constructie van een schijnhuwelijk (Gent 1995/
AR/412, 11 april 1997, onuitg.) om het voordeel van de putativiteit niet
toe te kennen. Interessant is een van de overwegingen die werd gemaakt in
een arrest van 19 maart 1996 van het Hof van Beroep te Luik op basis
waarvan het voordeel van de putativiteit niet werd toegekend. In casu gaven
de partijen voortdurend uitdrukking aan hun bezorgdheid om de musulmaanse tradities te respecteren, meer specifiek het ,grote feest" dat hun
huwelijk zou moeten bekrachtigen. De omstandigheid dat de betrokkenen niet in staat bleken om het hof te informeren omtrent het plaatsvinden
van dit religieus huwelijksfeest, vormde voor het hof een van de aanwijzingen dat het beweerde huwelijk niet beantwoordde aan ,une quelconque
realite en tant qu'institution" (Luik 19 maart 1996, Rev. Trim. Dr. Fam.
1997, 323).

§ 4. De nietigverklaring van schijnhuwelijken
51. ALGEMEEN- In de beschouwde periode werden opnieuw verschillende
huwelijken nietig verklaard wegens veinzing. Zie de rechtsleer in verband
met de problematiek van schijnhuwelijken: Closset, Ch., ,A propos de la
simulation de marTageet des ,,niariiigesae naiionalit€' ";-in Liver iimicorum
G. Baeteman, Antwerpen, Kluwer, 1997, 17-44; Roodhooft, J., ,Recente
evoluties inzake schijnhuwelijken", (noot onder Brussel 7 juni 1994),
T.B.B.R. 1995, 380-382; Sarolea, S., ,Le mariage simule en droit international prive", Rev. Trim. Dr. Fam. 1995, 9-30; Van Acker, R., ,Ministeriele
Omzendbriefvan 1 juli 1994", De Burg. St. 1995, 156-162.
52. VERWIJZINGSREGEL -

Om na te gaan of een huwelijk al dan niet een
schijnhuwelijk is, moet eerst toepassing worden gemaakt van de verwijzingsregel inzake de grondvoorwaarden om te huwen. Zo moet in de nationale wet
van de echtgenoot van wie wordt onderzocht of zijn, resp. haar toestemming
geveinsd is, worden nagegaan hoe de toestemmingsvereiste wordt opgevat en
wat de sancties zijn in geval van niet-naleving van de gestelde vereisten. Deze
verwijzing naar de nationale wet(ten) werd uitdrukkelijk bevestigd in het
cassatiearrest van 23 februari 1995 (Arr. Cass. 1995, 204, E.J. 1995, 71, noot
J. Roodhooft, Pas. 1995, I, 205, R. W 1995-96, 363, R. Cass. 1995, 230, noot
W. Wauters en K. Wauters-Lambein, Rev. crit. d.i.p. 1996, 307, noot M.
Fallon en Rev. Trim. Dr. Fam. 1995, 37). Bij verschillende nationaliteit van de
echtgenoten wordt deze verwijzingsregel distributief toegepast: ,Overwegende dat op het ogenblik van het aangaan van het huwelijk appellant de
Marokkaanse en tweede gemtimeerde de Belgische nationaliteit hadden zodat,
de aanknoping distributief zijnde aan de nationale wet van heiden, de rechtbank de problematiek van de geveinsde toestemming (grondvoorwaarden van
het huwelijk) dient te beoordelen aan de hand van de nationale wet van beide
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partners. Overwegende dat zowel de Belgische wetgeving als de Marokkaanse
(... ) de nietigverklaring van het huwelijk voorzien als sanctie voor een geveinsd huwelijk" (Antwerpen 13 januari 1998, A.J.T. 1998-99, 74; Antwerpen
1996/AR/3308 en 1996/AR/3442, 4 november 1997, onuitg.).
53. SCHIJNHUWEIJK - 0PENBARE ORDE - WETSONTDUIKING - Inzake
schijnhuwelijken wordt vaak onmiddellijk toepassing gemaakt van Belgisch recht. In de beschouwde periode vonden we geen beslissingen waarin,
via de exceptie van de intemationale openbare orde, vreemd recht werd
geweerd en Belgisch recht werd toegepast midat was vastgesteld dat het
toepasselijke vreemde recht geen mogelijkheden biedt om sanctionerend
op te treden tegen schijnhuwelijken. In een vonnis van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel werd de toestemmingsvereiste zelf in het
Algerijns recht onderzocht, maar werd niet nagegaan wat de eventuele
sanctie in het vreemde recht zou zijn in geval van niet-naleving. De
rechtbank maakte gewoon de volgende overweging om de vordering tot
nietigverklaring gegrond te verklaren: ,que d'ailleurs une union matrimoniale consentie sans qu'un des epoux adhere reellement au projet de s'unir
en vue d'une vie conjugale commune et durable ne saurait etre reconnue
en Belgique car elle heurterait l'ordre public international beige et serait
entachee d'une nullite virtuelle" (Rb. Brussel 1 juni 1994, Rev. Trim. Dr.
Fam. 1995, 50, bevestigd door Brussel 7 december 1995, J.T. 1996, 224.
In hoger beroep werd meer algemeen gesteld dat het manifest om een
schijnhuwelijk ging en ,des lors, d'une situation contraire a l'ordre public
beige").
Verschillende beslissingen maken geen toepassing van de verwijzingsregel
wanneer er sprake is van wetsontduiking, bv. wanneer het huwelijk enkel werd
aangegaan om de Belgische verblijfsreglementering te ontduiken. De nationale wet kan niet worden toegepast aangezien wetsontduiking als vorm van
bedrog strijdig is met de Belgische openbare orde (Luik 6 december 1994, Rev.
Trim. Dr. Fam. 1996, 43; Luik 26 april 1993, J.T. 1994, 536). Een aantal
beslissingen motiveren expliciet de vastgestelde inbreuken op de Belgische
,intemationale" openbare orde (Antwerpen 1996/AR/3308 en 1996/AR/3442,
4 november 1997, onuitg.; Antwerpen 9 januari 1996, T. Vreemd. 1996, 71). In
een niet-gepubliceerd arrest van het Hofvan Beroep te Antwerpen vinden we
de volgende overwegingen: ,Overwegende dat (... ) ge'intimeerde ( ... ) het
instituut van het huwelijk enkel heeft misbruikt om zijn verblijf in Belgie te
kunnen legaliseren. Overwegende dat de houding van ge'intimeerde tevens een
inbreuk uitmaakt op de Belgische intemationale openbare orde nu het huwelijk
er enkel op gericht was de Belgische wetten inzake verblijf te ontduiken"
(Antwerpen 1996/AR/3309, 20 mei 1997, onuitg.). Er wordt traditioneel
aanvaard dat bij misbruik van het huwelijk om het Belgisch nationaliteitsrecht
of vreemdelingenrecht te ontduiken, de absolute nietigheid uit het ontdoken
Belgisch recht mag volgen. Het principe ,fraus omnia corrumpit" wordt
toegepast.
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De rechtspraak die het grensoverschrijdend element en de regels van het
intemationaal privaatrecht negeert en die Belgisch recht toepast zonder de
sanctie op een voldoende manier te onderbouwen met een beslissing dat er
wetsontduiking in het spel is, is onvoldoende gemotiveerd (Gent 1995/AR/
296, 9 januari 1998, onuitg.; Gent 1995/AR/412, 11 april1997, onuitg.; Luik
13 december 1994, T.B.B.R. 1996, 324, noot C. Paris en Rev. Trim. Dr. Fam.
1996, 45).
54. BEWIJS vAN VEINZING - Het fictief karakter van het huwelijk moet op
afdoende wijze worden aangetoond door de partij die dit fictief karakter
inroept (Gent 1995/AR/412, 11 april 1997, onuitg.; Antwerpen 1996/AR/
455, 22 oktober 1996, onuitg.; Rb. Brussel 9 april1997, E.J. 1998, 45, noot
V. Van Den Eeckhout; Rb. Charleroi 11 mei 1995, Rev. not. b. 1995, 371). Dit
bewijs moet worden geleverd overeenkomstig het Belgisch recht dat de
procedure beheerst (Brussel 1 februari 1994, J.L.MB. 1994, 599, noot M.
Li{mard-Ligny; Rb. Brussel 1 juni 1994, Rev. Trim. Dr. Fam. 1995, 50,
bevestigd door Brussel 7 december 1995, J.T. 1996, 224; zie nochtans Sarolea,
S., ,Chronique de jurisprudence. Les conflits de lois relatifs ala personne et
aux relations familiales (1988-1996)", Rev. Trim. Dr. Fam. 1997, nr. 20).
De veinzing wordt als bewezen beschouwd wanneer, aan de hand van
,bepaalde, gewichtige en overeenstemmende vermoedens", wordt vastgesteld daLde _betr_okk_en_e(n) _de_bedo~ling __hJid(den.) _Qtll het_hllwelijk l!Ct~
wenden van zijn normaal doel, nl. het vormen van een duurzame levensgemeenschap, en hun intentie gericht was op het verkrijgen van voordelen
die verbonden zijn aan het statuut van gehuwde.
55. VERMOEDENS VAN VEINZING- Als ,bepaalde, gewichtige en overeenstemmende vermoedens" of ,presomptions graves, precises et concordantes" vinden we in de beslissingen van de hoven en de rechtbanken:
- de afwezigheid van samenwoonst (Antwerpen 13 januari 1998, A.J.T.
1998-99, 74; Gent 1995/AR/296, 9 januari 1998, onuitg.; Antwerpen
1996/AR/3308 en 1996/AR/3442, 4 november 1997, onuitg.; Antwerpen
1996/AR/3309, 20 mei 1997, onuitg.; Antwerpen 1996/AR/455, 22 oktober 1996, onuitg.; Brussel10 mei 1996, Rev. Trim. Dr. Fam. 1998, 43;
Antwerpen 9 januari 1996, T. Vreemd. 1996, 71; Brussel30 maart 1995,
A.J.T. 1994-95, 564; Luik 6 december 1994, Rev. Trim. Dr. Fam. 1996,
43; Gent 30 juni 1994, R. W. 1994-95, 574; Brussel 7 juni 1994, T.B.B.R.
1995, 377; Brussel1 februari 1994, J.L.M.B. 1994, 599, noot M. LienardLigny; Luik 26 april1993, J.T. 1994, 536; Rb. Brussel1 juni 1994, Rev.
Trim. Dr. Fam. 1995, 50, bevestigd door Brussel 7 december 1995, J.T.
1996, 224; Rb. Brussel31 maart 1992, T.B.B.R. 1994, 75);
- het verlaten van de echtelijke woonst vrijwel onmiddellijk na het huwelijk
(Brussel 9 december 1997, onuitg.; Antwerpen 1996/AR/3309, 20 mei
1997, onuitg.; Antwerpen 9 januari 1996, T. Vreemd. 1996, 71; Brussel
9 maart 1995, A.J.T. 1994-95, 566) of de wil om uit de echt te scheiden
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kart na het aangaan van het huwelijk (Brussel 7 december 1995, J.T.
1996, 224);
de a.fwezigheid van seksuele betrekkingen (Brussel 9 december 1997,
onuitg.; Antwerpen 1996/AR/3309, 20 mei 1997, onuitg.; Antwerpen
1996/AR/455, 22 oktober 1996, onuitg.; Brussel10 mei 1996, Rev. Trim.
Dr. Fam. 1998, 43; Antwerpen 9 januari 1996, T. Vreemd. 1996, 71;
Brussel30 maart 1995,A.J.T. 1994-95, 564; Brussel9 maart 1995,A.J.T.
1994-95, 566 enE.J. 1995/4, 98; Brussel1 februati 1994, J.L.MB. 1994,
599, noot M. Lienard-Ligny; Rb. Brussel 1 juni 1994, Rev. Trim. Dr.
Fam. 1995, 50, bevestigt Brussel 7 december 1995, J.T. 1996, 224; Rb.
Brussel 31 maart 1992, T.B.B.R. 1994, 75);
de a.fwezigheid van het religieus huwelijksfeest bij huwelijken tussen
Marokkanen (Antwerpen 13 januari 1998, A.J.T. 1998-99, 74; Brussel
9 december 1997, onuitg.; Antwerpen 1996/AR/3308 en 1996/AR/3442,
4 november 1997, onuitg.; Antwerpen 1996/AR/3309, 20 mei 1997,
onuitg.; Brussel10 mei 1996, Rev. Trim. Dr. Fam. 1998, 43; Antwerpen
9 januari 1996, T. Vreemd. 1996, 71; Brussel30 maart 1995,A.J.T. 199495, 564; Rb. Brussel 31 maart 1992, T.B.B.R. 1994, 75);
het niet beta/en van de bruidsgift (Antwerpen 13 januari 1998,A.J.T. 199899, 74; Brussel 9 december 1997, onuitg.; Antwerpen 1996/AR/3308 en
1996/AR/3442, 4 november 1997, onuitg.; Brussel 10 mei 1996, Rev.
Trim. Dr. Fam. 1998, 43; Brussel1 februari 1994, J.L.MB. 1994,599, noot
M. Lienard-Ligny; Rb. Brussel 31 maart 1992, T.B.B.R. 1994, 75);
hetfeit dat de echtgenoten elkaar niet ofnauwelijks kennen (Gent 1995/
AR/296, 9 januari 1998, onuitg.; Brussel 7 juni 1994, T.B.B.R. 1995,
377) ofnooit hebben ontmoet voor het huwelijk (Brussel1 februari 1994,
J.L.MB. 1994, 599, noot M. Lienard-Ligny; Rb. Brussel31 maart 1992,
T.B.B.R. 1994, 75);
het feit dat de echtgenoten niet met elkaar kunnen praten (Gent 1995/ARI
296, 9 januari 1998, onuitg.; Antwerpen 1996/AR/3308 en 1996/AR/
3442, 4 november 1997, onuitg.; Rb. Dendermonde 20 oktober 1994,
T. Vreemd. 1995, 162);
het groat leeftijdsverschil tussen de echtgenoten (Gent 1995/AR/412,
11 april 1997, onuitg.)
en het afleggen van tegenstrijdige verklaringen in verband met de manier
waarop de betrokkenen elkaar hebben leren kennen, of tegenstrijdige
verklaringen over de samenwoonst, de bruidsgift, enz. (Brussel9 december 1997, onuitg.; Antwerpen 1996/AR/3308 en 1996/AR/3442, 4 november 1997, onuitg.; Gent 1995/AR/412, 11 april1997, onuitg.).

56. VEINZING NIET GEVONDEN- Voor beslissingen waarin de aanwijzingen
voor een schijnhuwelijk werden weerlegd, verwijzen we naar Brussel28 juni
1996, T. Vreemd. 1996, 187; Antwerpen 14 mei 1996, T. Vreemd. 1996, 187;
Luik 14 december 1993, T. Vreemd. 1994, 100 en Rev. dr. etr. 1994, 34; Rb.
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Brussel9 aprill997, E.J. 1998, 45, noot V. Van Den Eeckhout; Rb. Brussel
18 oktober 1995, T. Vreemd. 1997, 298; Rb. Charleroi 11 mei 1995, Rev. not.
b. 1995, 371; Rb. Brussel30 november 1994, Rev. Trim. Dr. Fam. 1995, 66;
Rb. Brussel 19 oktober 1994, Rev. Trim. Dr. Fam. 1995, 54; Rb. Brussel
22 juni 1994, J.L.MB. 1994, 1437; Vred. Sint-Jans-Molenbeek 2 februari
1996, T. Vred. 1997, 319.
Van Den Eeckhout waarschuwt terecht voor het onrechtstreeks opleggen van
bijkomende voorwaarden aan bepaalde intemationale huwelijken. In haar
noot onder het vonnis van 9 april1997 (E.J. 1998, 49) uit zij de vrees dat dit
het geval zou zijn ,indien partijen zichzelf ertoe gedwongen zien om
bepaalde culturele tradities na te volgen of af te wijzen precies om te
vermijden dat hun huwelijk als een schijnhuwelijk zou worden bekeken".
Zo vindt ook in Marokko niet altijd een religieus huwelijksfeest plaats.
,Het gaat dan ook niet op van Marokkaanse onderdanen op systematische wijze te verlangen dat zij het bewijs van de organisatie van een
musulmaans feest kunnen voorleggen, of op afdoende wijze kunnen verantwoorden waarom zij dergelijk feest niet organiseerden." Als voorbeeld verwijzen wij naar het arrest waarin werd aangenomen dat ,si la
coutume marocaine veut qu'il n'y ait pas cohabitation, ni consommation
du mariage avant la rete religieuse, l'appelant ne demontre pas, asuffisance
de droit, que c'est l'absence de travail ou d'autorisation de sejour en
Belgique quiJ'auraiLempeche de_l'organiser~' _(Brussel 1 februarL1994,
J.L.MB. 1994, 599, noot M. Lienard-Ligny). Het huwelijk werd nietig
verklaard.
57. MOTIEVEN VOOR HET AANGAAN VAN EEN SCHIJNHUWELIJK - In de beschouwde periode werden verschillende huwelijken nietig verklaard, die
werden aangegaan met het oog op het toelaten of het regulariseren van het
verblijf in Belgie (Antwerpen 13 januari 1998, A.J.T. 1998-99, 74; Gent
1995/AR/296, 9 januari 1998, onuitg.; Brussel 9 december 1997, onuitg.;
Antwerpen 1996/AR/3308 en 1996/AR/3442, 4 november 1997, onuitg.;
Gent 1995/AR/412, 11 april1997, onuitg.; Antwerpen 1996/AR/455, 22 oktober 1996, onuitg.; Gent 1994/AR/1192, 11 oktober 1996, onuitg.; Brussel
10 mei 1996, Rev. Trim. Dr. Fam. 1998, 43; Antwerpen 9 januari 1996,
T. Vreemd. 1996, 71; Brussel 30 maart 1995, A.J.T. 1994-95, 564; Brussel
9 maart 1995, E.J. 1995, 98; Luik 6 december 1994, Rev. Trim. Dr. Fam.
1996, 43; Gent 30 juni 1994, R. W. 1994-95, 574; Brussel 7 juni 1994,
T.B.B.R. 1995, 377; Brussel 1 februari 1994, J.L.MB. 1994, 599, noot
M. Lienard-Ligny; Luik 26 april 1993, J.T. 1994, 536; Rb. Dendermonde
20 oktober 1994, T. Vreemd. 1995, 162; Rb. Brussel 1 juni 1994, Rev.
Trim. Dr. Fam. 1995, 50, bevestigd door Brussel 7 december 1995, J.T.
1996, 224).
In verschillende beslissingen wordt terecht gesteld dat de precaire verblijfssituatie van de betrokkene(n) op zich niet voldoende is als motief om een
huwelijk wegens veinzing nietig te verklaren.
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Naast de verblijfszekerheid was oak de werkzekerheid een motiefvoor het
sluiten van een schijnhuwelijk, bv. het verkrijgen van een arbeidskaart A
(Gent 1995/AR/412, 11 apri11997, onuitg.).
Ook het verwerven van de Belgische nationaliteit kan een van de beweegredenen zijn om een schijnhuwelijk aan te gaan. Het Hofvan Beroep te Luik
verklaarde het huwelijk tussen een Marokkaanse vrouw en een Belgische
man nietig omdat het enkel en alleen werd aangegaan om de vrouw toe te
Iaten de Belgische nationaliteit te verwerven. Zonder het huwelijk had de
vrouw destijds niet in Belgie kunnen blijven en had zij bijgevolg nooit aan de
verblijfsvoorwaarden van artikel16, § 2 van het Wetboek Belgische Nationaliteit kunnen beantwoorden (Luik 13 december 1994, Rev. Trim. Dr. Fam.
1996, 45 en T.B.B.R. 1996, 324, noot C. Paris).
In een aantal gevallen vormden ongeoorloofde geldelijke voordelen een
motief om een louter fictiefhuwelijk te sluiten (Gent 1995/AR/412, 11 april
1997, onuitg.; Antwerpen 1996/AR/455, 22 oktober 1996, onuitg.; Rb.
Dendermonde 20 oktober 1994, T. Vreemd. 1995, 162), bv. het ontvangen
van O.C.M. W.-steun als gezinshoofd in plaats van als alleenstaande (Brussel
7 juni 1994, T.B.B.R. 1995, 377).
58. VEINZING BIJ EEN PARTNER- Volgens vaststaande rechtspraak volstaat
het dat een van de twee echtgenoten met het huwelijk andere bedoelingen
nastreefde dan het vormen van een duurzame levensgemeenschap, opdat
het huwelijk vemietigbaar zou zijn. Veinzing in hoofde van slechts een
van de echtgenoten is met andere woorden voldoende (Antwerpen 1996/
AR/3309, 20 mei 1997, onuitg.; Antwerpen 1996/AR/455, 22 oktober 1996,
onuitg.; Brussel 30 maart 1995, A.J.T. 1994-95, 564; Brussel 9 maart 1995,
A.J.T. 1994-95, 566 en E.J. 1995, 98). De Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel meende ten onrechte dat er geen beroep op de notie van het
schijnhuwelijk kon worden gedaan, behalve in geval van medeplichtigheid van de beide echtgenoten (Rb. Brussel 31 maart 1992, T.B.B.R. 1994,
75).
59. GELDIGHEID BEOORDELEN OP HET TIJDSTIP VAN DE HUWELIJKSSLUITINGHet bestaan van de veinzing moet worden beoordeeld op het tijdstip van het
aangaan van het huwelijk (Rb. Brussel18 oktober 1995, T. Vreemd. 1997,
298). Het huwelijk kan niet worden nietig verklaard wanneer het niet vaststaat dat , au moment ou l'intimee a donne son consentement au mariage
devant 1' officier de 1'etat civil, ce consentement etait fictif ou vicie" (Brussel
21 maart 1995,A.J.T. 1994-95, 565 enE.J. 1995, 98). Het Hofvan Beroep te
Antwerpen oordeelde in verschillende arresten dat de geldigheid van het
huwelijk moet worden beoordeeld op het tijdstip van de voltrekking ervan;
dat met andere woorden een geveinsd huwelijk niet vatbaar is voor bevestiging (Antwerpen 13 januari 1998, A.J.T. 1998-99, 74; Antwerpen 1996/AR/
3308 en 1996/AR/3442, 4 november 1997, onuitg.; Antwerpen 1996/AR/
455, 22 oktober 1996, onuitg.).
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60. TAAK VAN DE AMBTENAAR EN DE BEAMBTE VAN DE BURGERLIJKE STAND De ambtenaar van de burgerlijke stand dient, alvorens het huwelijk te voltrekken, nate gaan of alle vorm- en grondvoorwaarden voor het aangaan van
het huwelijk zijn vervuld. Wanneer hij vaststelt dat de ,objectieve" voorwaarden zijn vervuld, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand niet
weigeren het huwelijk te voltrekken (Luik 26 juni 1997, J.L.MB. 1997,
1564, noot Y.-H. Leleu en Rev. Trim. Dr. Fam. 1997, 327, noot C. Paris; Kort
Ged. Luik 18 februari 1997, J.L.MB. 1997, 1050 en Rev. dr. etr. 1997, 53,
noot L. Walleyn).
Andere rechtspraak biedt de ambtenaar van de burgerlijke stand een ruimere
appreciatiebevoegdheid. W anneer manifest blijkt dat de werkelijke wil van
de partijen niet overeenstemt met de uitgedrukte wil; wanneer het huwelijk
met andere woorden niet gericht is op de totstandbrenging van een duurzame
levensgemeenschap, dan ,moet" de ambtenaar van de burgerlijke stand zich
verzetten tegen de voltrekking van het huwelijk. Dit actief optreden van de
ambtenaar van de burgerlijke stand blijft uiteraard onderworpen aan rechterlijke controle (Kort Ged. Brussel 3 november 1994, Rev. Trim. Dr. Fam.
1995, 58; Rb. Brussel 1 maart 1994, T.B.B.R. 1994, 408 en Rev. Trim.
Dr. Fam. 1995, 41). Een vonnis van de Burgerlijke Rechtbank te Hoei
illustreert deze actief-preventieve rol van de ambtenaar-van de burgerlijke
stand. In casu was de ambtenaar van de burgerlijke stand ervan overtuigd
dat er een- nationaliteitshuwelijk- zou worden aangegaan. -Interessant-in
deze zaak was, dat de betrokkenen reeds hun toestemming hadden gegeven en dat ze het huwelijksregister reeds hadden getekend, maar dat
de ambtenaar van de burgerlijke stand weigerde zijn handtekening te
plaatsen op de reeds gedeeltelijk geredigeerde huwelijksakte. De rechtbank oordeelde dat de handtekening van de ambtenaar een noodzakelijke
formaliteit was voor de geldigheid van het huwelijk: ,qu'il s'agit d'un
complement necessaire a l'acte car il atteste de la sincerite des consentements et en est le cachet authentique". Zonder de ambtelijke handtekening is er geen huwelijk. De rechtbank beval de doorhaling van de niet
voltooide huwelijksakte (Rb. Hoei 20 september 1993, J.L.MB. 1994, 176,
noot V. Bastiaen).
In een aantal beslissingen werd gesteld dat de ambtenaar van de burgerlijke stand slecht gewapend is om na te gaan of het huwelijk inderdaad
wordt aangegaan om andere redenen dan het vormen van een duurzame
levensgemeenschap. Te ongenuanceerd werd gezegd dat ,sa seule obligation consiste a en referer au parquet; qu'a defaut d'opposition judiciaire de celui-ci, l'officier de l'etat civil n'a guere d'autre solution
que de celebrer le mariage" (Kort Ged. Luik 18 februari 1997, J.L.MB.
1997, 1050). Het Hof van Beroep te Luik volgde deze redenering (Luik
26 juni 1997, J.L.MB. 1997, 1564, noot Y.-H. Leleu en Rev. Trim. Dr.
Fam. 1997, 331, noot C. Paris): ,Attendu qu'en opposant un tel refusqui n' est done pas fonde sur une absence de consentement ou sur un vice
de consentement mais sur le mobile poursuivi par les futurs epoux -
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l'officier de l'etat civil ajoute une condition supplementaire
par la loi."

a celles exigees

Vaak wordt de overweging gemaakt dat de ambtenaar van de burgerlijke
stand moet nagaan ofvoldaan is aan de vereiste van artikell46 B.W. Dit is
niet helemaal correct. De toestemmingsvereiste moet, ingevolge de hierboven beschreven verwijzingsregel (nr. 33), worden onderzocht in de toepasselijke vreemde wet van elk van de echtgenoten. Maar aangezien de
meeste nationale rechtsstelsels wel degelijk als grondvereiste verlangen dat
er toestemming is, wordt het nazicht daarvan gewettigd, maar slechts binnen
de marge van de taakomschrijving van de ambtenarij in het Belgisch publiekrecht.
61. ROL VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - Het openbaar ministerie heeft het
recht om verzet aan te tekenen tegen een huwelijk. Dit recht is gegrond op
artikel 138, tweede lid Ger. W., dat bepaalt dat het openbaar ministerie
ambtshalve kan optreden telkens de openbare orde zijn tussenkomst vergt.
Zo kan door de procureur des Konings tegen het huwelijk verzet worden
aangetekend wanneer hij het vermoeden heeft dat er sprake is van een
schijnhuwelijk. Over de bevoegdheden van resp. het openbaar )llinisterie
en de ambtenaar van de burgerlijke stand, zie Luik 26 juni 1997, J.L.MB.
1997, 1564, noot Y.-H. Leleu en Rev. Trim. Dr. Fam. 1997, 327, noot C.
Paris; Rb. Luik, 18 februari 1997, J.L.MB. 1997, 1050.
62. MENSENRECHTEN- DE ARTIKELEN 8 EN 12 EVRM - In een aantal
beslissingen werd het verzet door de ambtenaar van de burgerlijke stand
tegen een huwelijk dat manifest geveinsd is, niet strijdig met artikel 8 EVRM
bevonden (Kort Ged. Brussel 3 november 1994, Rev. Trim. Dr. Fam. 1995,
58; Rb. Brussel 1 maart 1994, T.B.B.R. 1994, 408 en Rev. Trim. Dr. Fam.
1995, 41).
Artikel 8 EVRM laat enige inmenging in de privesfeer van de betrokkenen door het openbaar ministerie toe, wanneer het openbaar ministerie optreedt ter bescherming van de openbare orde. Dat is het. geval wanneer het
openbaar ministerie de instelling van het huwelijk beschermt tegen schijnhuwelijken die deze instelling ondermijnen. De schijntoestand die door de
betrokkenen wordt gecreeerd kan evenmin worden beschermd door artikel 12
EVRM dat het recht om te huwen beschermt (Brussel 7 juni 1994, T.B.B.R.
1995, 377). Ook het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelde dat er geen
miskenning was van artikel 12 EVRM ,nu het recht op huwelijk enkel
beschermd is in zoverre het om een werkelijk huwelijk gaat en niet wanneer
men( ... ) onder het mom van een geveinsd huwelijk uitsluitend beoogde andere
wetten te omzeilen" (Antwerpen 13 januari 1998, A.J.T. 1998-99, 74; Antwerpen 1996/AR/3308 en 1996/AR/3442, 4 november 1997, onuitg.).
63. DE VREDERECHTER EN SCHIJNHUWELIJKEN - lNCIDENTELE VORDERING De vraag of er sprake is van een schijnhuwelijk of meer algemeen, de vraag
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naar de geldigheid van een huwelijk, behoort tot de bevoegdheid van de
rechtbank van eerste aanleg. De vrederechter, gevat op grond van artikel 223
B.W., moet zich evenwel over deze vraag kunnen uitspreken in toepassing
van het beginsel accessorium sequitur principale. De rechter van de vordering is ook de rechter van het incident (Vred. Sint-Jans-Molenbeek 2 februari
1996, T. Vred. 1997, 319; zie Verhellen, J., ,De vrederechter en tussengeschillen inzake de staat van personen", R. W. 1997-98, 1377-1382).

§ 5. De nietigverklaring na de ontbinding van het huwelijk door
echtscheiding
64. NIETIGVERKLARING KAN NA ECHTSCHEIDING- Een vordering tot nietigverklaring kan nog worden ingesteld wanneer het huwelijk reeds ontbonden
is door echtscheiding (Gent 1995/AR/412, 11 april 1997, onuitg.; Luik
13 december 1994, T.B.B.R. 1996, 324, noot C. Paris en Rev. Trim. Dr.
Fam. 1996, 45; Luik 6 december 1994, Rev. Trim. Dr. Fam. 1996, 43). Een
niet gepubliceerd arrest van het Hof van Beroep te Brussel is duidelijk: ,la
jurisprudence reconnait la recevabilite d'une demande en annulation de
mariage, meme posterieure a une demande en divorce ayant abouti a la
transcription du divorce" (Brussel 9 december 1997, onuitg.).
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel oordeelde dan ook ten onrechte
dat eert Marokkaanse1ecll:tbank; doordeecll:tsclretding-fussende-part:ijenuit
te spreken, impliciet maar zeker uitspraak had gedaan over de geldigheid van
het huwelijk en dat het gezag van gewijsde dat aan deze vreemde echtscheidingsbeslissing kleefde het voortzetten van de voor haar aanhangige procedure tot nietigverklaring van het huwelijk niet toeliet (Rb. Brussel 8 maart
1995, Rev. Trim. Dr. Fam. 1996, 60).
Uit een recentere beslissing van dezelfde rechtbank (Rb. Brussel 2 oktober
1996, J.L.MB. 1997, 1570) kan worden afgeleid hoe zij volhardde en hoe zij
meende dat een vordering tot nietigverklaring van het huwelijk onontvankelijk zou kunnen worden verklaard wanneer de (buitenlandse) echtscheiding
tussen partijen definitief is. De rechtbank voegde er nog aan toe dat de
Marokkaanse vrouw, door te opteren voor een echtscheidingsprocedure in
Marokko en niet voor een procedure tot nietigverklaring van haar huwelijk,
nog moeilijk kan volhouden dat er sprake was van veinzing in hoofde van
haar echtgenoot. ,Qu'on aper~oit mal comment elle peut, se fondant sur le
droit marocain, soutenir en Belgique qu'il eu simulation de consentement au
mariage dans le chef de son epoux alors qu'au meme moment elle renonce
implicitement (mais neanmoins certainement) afaire valoir cette argumentation devant ses propres juridictions nationales."
65. NIETIGVERKLARING MET TERUGWERKENDE KRACHT- Wanneer een van de
echtgenoten een tweede huwelijk sloot v66r de ontbinding van zijn eerste
huwelijk door echtscheiding, zal de latere nietigverklaring van het eerste
huwelijk voor gevolg hebben dat er geen sprake is van bigamie. De nietig-
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verklaring ex tunc heeft voor gevolg dat er nooit een huwelijk is geweest en
dus, dat het tweede huwelijk geldig kon worden aangegaan (Luik 13 december 1994, T.B.B.R. 1996, 324, noot C. Paris en Rev. Trim. Dr. Fam. 1996,
45).

§ 6. Verstandshuwelijken
66. GEENNIETIGVERKLARING- Een verstandshuwelijk is naar Belgisch recht
geldig. Een huwelijk waarbij de man erop rekende zich legaal in Belgie te
kunnen vestigen en waarbij de vrouw uitsluitend geldelijke belangen op het
oog had, kan om die redenen dan ook niet worden nietig verklaard. De
rechter oordeelde dat het om een huwelijk ging waarbij de echtgenoten wel
degelijk de bedoeling hadden een levensgemeenschap op te bouwen, maar
daarin niet zijn geslaagd wegens de totaal verschillende culturele achtergrond. Huwelijksmotieven die niets met liefde te maken hebben, maar
daarom het gezinsleven niet uitsluiten, laten niet toe te besluiten tot een
schijnhuwelijk dat moet worden nietig verklaard (Rb. Dendermonde 6 oktober 1994, T Vreemd. 1994, 213).

§ 7. Hinkende huwelijken
67. BEPERKTE RUIMTELIJKE GELDING - Een aantal beslissingen behandelt de
specifieke situatie van de hinkende huwelijken, met name huwelijken die
geldig zijn in de ene staat, gewoonlijk de staat waarin het huwelijk werd
voltrokken, en niet geldig zijn in een of meerdere andere staten, gewoonlijk
die staat of staten waarvan de echtgenoten de nationaliteit bezitten. Deze
situatie doet zich voor bij huwelijken die in Belgie door twee Marokkanen
worden aangegaan voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, zonder dat de
Marokkaanse consulaire autoriteiten dit huwelijk ,bevestigen" en zonder dat
dit burgerlijk huwelijk wordt gevolgd door een religieus feest (Rb. Brussel
19 oktober 1994, Rev. Trim. Dr. Fam. 1995, 54; Rb. Brussel31 maart 1992,
TB.B.R. 1994, 75). Een huwelijk dat enkel werd aangegaan ,voor de
Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand en buiten de aanwezigheid
van de Marokkaanse consul en muzelmaanse getuigen", wordt niet erkend
naar Marokkaans recht (Antwerpen 1996/AR/3309, 20 mei 1997, onuitg.;
Antwerpen 9 januari 1996, T Vreemd. 1996, 71).
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HOOFDSTUK

IV

HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT
(K. LAMBEIN)

§ 1. Algemeen
68. Ouo EN NIEUW - In de besproken periode is er weinig gewijzigd ten
aanzien van de toepasselijke verwijzingsregels inzake het huwelijksvermogensrecht. De meeste toepassingen betreffen wijzigingen aan het huwelijksvermogensstelsel.
Twee cassatiearresten verdienen wel de nodige aandacht. Het ene arrest (van
9 september 1993) vormt het princiepsarrest inzake het intertemporeel conflictenrecht, het andere arrest (16 juni 1994) behandelt de toepasselijke
wet(ten) op de echtscheidingsgevolgen en de huwelijksgevolgen.

§ 2. Huwelijken zonder contract
69. ECHTGENOTENMETDEZELFDENATIONALITEIT- VERWIJZINGSREGEL- In
zijn arrest van 10 april 1980 vestigde het Hof van Cassatie het principe dat
het huwelijksvermogensstelsel van echtgenoten met dezelfde nationaliteit,
als zij-zonder huwelijkscontracLwaren gehuwd,-ondeiWorpen wordt_aan_hun
gemeenschappelijke nationale wet ~p het ogenblik van de huwelijkssluiting
(lex patriae communis). Het wettelijk stelsel kan niet worden bepaald aan de
hand van de vermoedelijke wil van partijen. In zijn arrest van 9 september
1993 (hiema verder besproken), benadrukte het Hof van Cassatie nogmaals
dat het huwelijksvermogensstelsel zodanig is verbonden met het huwelijk
zelf dat volgens de aanknopingsfactor op het ogenblik van de huwelijkssluiting moet uitgemaakt worden welke de vermogensrechtelijke gevolgen zijn.
De plaats waar het echtpaar huwde, alsmede hun woonplaats speelt geen rol.
Ret heeft evenmin belang of de gemeenschappelijke nationaliteit van de
echtgenoten al dan niet werd verkregen ten gevolge van het huwelijk.
Deze principes werden trouw gevolgd in de onderzochte rechtspraak (Brussel20 maart 1997, A.J.T. 1997-98/17, 62, met noot K. Lambein; Rb. Gent
11 mei 1995, T.B.B.R. 1996, 73; Rb. Brussel 17 mei 1995, J.L.MB. 1996,
278, met noot M. Lienard-Ligny.; Rb. Brussel20 maart 1996, T.B.B.R. 1996,
353; Rb. Brussel 27 maart 1996, Rev. Not. B. 1996, 338, met noot C. De
Busschere; Rb. Brussel 21 januari 1998, J.L.MB. 1998, 955, met noot M.
Lienard-Ligny).
De verandering van de nationaliteit ~f de verblijfplaats van partijen speelt
evenmin een m1 bij de vaststelling van het huwe1ijksvermogensstelsel (wel
bij de veranderbaarheid ervan, zie verder).
Er kan dus geen sprake zijn van een automatische of geruisloze verandering
(Rb. Luik 25 oktober 1993, J.L.MB.1994, 1198; Rb. Luik 5 december 1994,
Rev. trim. dr. Jam. 1995 en T. Not. 1996, 77, met noot C. De Busschere).
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70. VERWIJZINGSREGEL- HAAGS VERDRAG- Bij toepassing van de verwijzingsregel 'lex patriae communis' belandde de Gentse rechtbank op 31 maart
1994 (T. Not.1994, 479, met noot F. Bouckaert) aan bij het Haags huwelijksvermogensverdrag van 1978. Het ging hier om de vraag welk recht van
toepassing is op het huwelijksvermogensstelsel van een Nederlands echtpaar
met woonplaats in Belgie. Het Nederlands recht was in casu van toepassing,
en omdat wij ,renvoi" toepassen: inclusief het Haagse Verdrag dat volledig
in het Nederlands recht werd geincorporeerd.
Het feit dat Belgie niet is gebonden door dit verdrag doet niets terzake (in
dezelfde zin: Rb. Dendermonde 27juni 1997, T. Not. 1997,410, met noot F.
Bouckaert en T.B.B.R. 1998, 140, met noot C. De Busschere).

71. DUBBELE NATIONALITEITEN EN GELIJKE NATIONALITEIT- Het feit dat een
der echtgenoten bipatride is, heeft geen invloed op de toepassing van de lex
patriae communis. Van zodra een echtpaar een gemeenschappelijke nationaliteit heeft, is deze wet van toepassing. Een voorbeeld hiervan vinden we
in het vonnis van de Brussselse rechtbank van 31 mei 1994 (R. W. 1994-95,
677). Het huwelijksvermogensstelsel van een Belg, zonder contract gehuwd
met een Britse die tevens de Belgische nationaliteit verwierften gevolge van
het huwelijk, werd onderworpen aan de Belgische wet.
72. ECHTGENOTEN MET VERSCHILLENDE NATIONALITEIT- Uit de onderzochte
rechtspraak blijkt dat de domiciliaire aanknoping algemeen is ingeburgerd
voor de (nieuwere) huwelijken van echtgenoten met een verschillende
nationaliteit (Rb. Eupen 18 januari 1994, J.L.MB. 1994, 300; Rb. Gent
15 september 1994, A.J.T. 1994-95/98, 330; Rb. Mechelen 20 november
1995, T. Not. 1997, 167 en R.W 1996-97, 751; Rb. Brussel 17 mei 1995,
J.L.MB. 1996, 278).
Door de nieuwe verwijzingsregel verkeerdelijk retroactief toe te passen werd
de domiciliewet ook toegepast op de vermogensrechtelijke gevolgen van een
gemengd huwelijk, gesloten in 1948 (Gent 26 mei 1994, T. Not. 1995, 561,
met noot K. Lambein en W. Wauters).

§ 3. Problemen van overgangsrecht
73. WIJZIGING VAN DE VERWIJZINGSREGEL- INTERTEMPOREEL CONFLICTENRECHT - Zoals in het vorig overzicht van rechtspraak werd beschreven,
evolueerde de verwijzingsregel voor de gemengde huwelijken van de toepassing van de wet van de man naar de wet van het eerste huwelijksdomicilie.
Dergelijke evolutie doet vragen van overgangsrecht rijzen. In het intemationaal privaatrecht regelt bet intertemporeel conflictenrecht de werking van de
verwijzingsregels in de tijd. Zo rijst de vraag wanneer de verwijzingsregel is
veranderd en hoe het wetsconflict in de tijd moet worden opgelost. Een
houvast aan een wettekst of verdrag hebben we niet. De overgang gebeurde
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louter jurisprudentieel en langzaam bovendien (zie in dit tijdschrift 1979, 1,
de analyse van J. Erauw).
Een belangrijk princiepsarrest in dit verband is bet cassatiearrest van 9 september 1993 (Rev. Not. B. 1993, 563; R.W. 1993-94, 776; J.L.MB. 1994,
398, met noot M. Lienard-Ligny; R.C.J.B. 1994, 668, met noot N. Watte.;
Rev. trim. dr. Jam. 1994, 471, met noot M. Coipel; T. Not. 1994, 523; A.J.T.
1994-95/56, 180, met noot K. Lambein)
Het hof werd geconfronteerd met de vraag onder welk nationaal recht een
echtpaar valt wanneer bet in 1952 zonder contract was gehuwd. De man was
Italiaan, de vrouw Belgische. Het echtpaar ging uit elkaar in 1980. De fiscus
nam een inschrijving op de onverdeelde goederen van bet echtpaar voor de
belastingsschulden van de man. De ex-echtgenote, aan wie de goederen
werden toebedeeld in bet kader van de vereffening-verdeling, eiste de handlichting van de hypothecaire inschrijving. Het Hof van Beroep van Bergen
merkte op 16 september 1991 bet intertemporeel conflict open paste terecht
de oude verwijzingsregel toe, die de Italiaanse wet van de man toepasselijk
verklaart. (Dit werd uitvoerig besproken in bet vorig overzicht van rechtspraak, zie J. Erauw en K. Lambein, T.P.R. 1993, 546).
Dit standpunt werd op 9 september 1993 door Cassatie bevestigd. Het hof
stelde dat bet wettelijk huwelijksvermogensstelsel waaraan partijen zijn
onderworpen, ZQ_ na11w i~ verbonden _met bet huwelij_ksin~tituut, <!a!_ ill()_~_
worden aangenomen dat op bet ogenblik van de huwelijkssluiting, definitief
vaststaat welke de huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen zijn. De nieuwe
verwijzingsregel (domiciliewet) mag dus niet retroactief worden toegepast,
hetgeen verkeerdelijk gebeurde in bet arrest van bet Hof te Gent van 26 mei
1994 (T. Not. 1995, 561).
De regel van de ,eerbiedigende werking" wordt gehuldigd. Op de oude
huwelijken en hun toekomstige gevolgen wordt de oude verwijzingsregel
(wet van de man) toegepast, op de nieuwe huwelijken de nieuwe regel
(domiciliaire aanknoping, althans voor echtgenoten met verschillende nationaliteit).
In bet arrest van 9 september 1993 heeft bet Hof van Cassatie voor het eerst
erkend dat de jurisprudentiele wijziging van een verwijzingsregel een intertemporeel conflict doet rijzen en heeft bet hierop de algemene regels van bet
Belgisch overgangsrecht toegepast.
Een nog onopgelost probleem is de vraag wanneer precies de nieuwe verwijzingsregel in werking is getreden. Het arrest stelt wel expliciet dat de
vervanging van de verwijzingsregel niet steunt op de Belgische wet van
14 juli 1976 (die bet Belgisch intern recht wijzigde, maar niet bet intemationaal privaatrecht). Een precieze schamierdatum hebben we echter (nog) niet.
In haar conclusie bij bet arrest van 9 september 1993 bepleitte advocaatgeneraal Liekendael om de datum van de inwerkingtreding van de wet van
13 mei 1955, ter goedkeuring van bet EVRM-Verdrag als datum van de
inwerkingtredeing van de nieuwe verwijzingsregel te nemen (Rev. Not. B.
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1993, 563-575; Pas. 1993, I, 669). A1s men een beetje de rechtspraak van
intemationaa1 privaatrecht kent, is dat voorste1 niet weerhoudbaar.
De rechtbank van Mechelen vo1gde dit standpunt toch maar in het vonnis van
20 november 1995 (R. W. 1996-97, 751, met noot J. Meeusen en C. Berx; T.
Not. 1997, 167, met noot C. De Busschere) en paste de (Belgische) domiciliewet toe op het huwelijksvermogensste1se1 van een Spaans-Belgisch echtpaar
dat in 1970 zonder huwelijkscontract in Belgie huwde en hier steeds woonde.
Deze interpretatie werd in de rechts1eer aangevochten (zie de pas geciteerde
noot onder Rb. Mechelen 20 november 1995; N. Coipel, Retlexions sur 1a loi
applicable aux effets du mariage", Rev. trim. dr.fam. 1993, 162).
Om de juiste scharnierdatum te kennen zal een nieuw cassatiearrest onontbeerlijk zijn (Van Hove, E., Het wettelijk vermogensste1sel van vreemde
echtgenoten, T. Not. 1994, 503) tenzij de wetgever duide1ijkheid schept.
74. CONFLIT MOBILE- Onder het conflit mobile verstaan we het conflict dat
tussen verschillende landswetten ontstaat ingevolge de wijziging van de
ruimte1ijke aanknopingsfactor, d.i. de gewijzigde nationa1iteit van het echtpaar bij uninationa1e huwelijken, de gewijzigde nationaliteit van de man bij
de oude gemengde huwelijken (een voorbeeld volgt verder) of de gewijzigde
verblijfplaats bij de recentere gemengde huwelijken.

Dergelijke wijziging heeft geen invloed op het toepasselijk vermogensstelsel. Een automatische of geruisloze verandering van het stelsel wordt niet
aanvaard (Rb. Luik 7 maart 1994, Rev. trim. dr. Jam. 1996, 90). Enkel ten
aanzien van de veranderbaarheid en de wijziging van het vermogensstelsel
kan de actuele aanknoping worden gebruikt (zie verder).
75. INTERNE WETSWIJZIGINGEN - Eens het op het huwelijksvermogensrecht
toepasselijk nationaal recht vaststaat, moet rekening worden gehouden met
(eventuele) interne wetswijzigingen. De interne overgangsbepalingen van de
lex causae zullen dit probleem van opeenvolging van vermogensstelsels
oplossen (Rb. Brussel 21 januari 1998, J.L.M.B. 1998, 955).

In voorkomend geval is het overgangsrecht van een verdrag van toepassing,
indien dit verdrag deel uitmaakt van het interne toepasselijk recht. Dit kan
worden ge'illustreerd door een tweetal vonnissen waarbij telkens de vraag
rees naar het op het huwelijksvermogensstelsel toepasselijk recht van twee
Nederlanders (Rb. Gent 31 maart 1994, T. Not. 1994, 479, met noot F.
Bouckaert en Rb. Dendermonde 27 juni 1997, T. Not. 1997, 410, met noot
F. Bouckaert; T.B.B.R. 1998, 140, met noot C. De Busschere). Telkens was
het Nederlands recht van toepassing, inclusief het Haags huwelijksvermogensverdrag van 1978, dat daar als Nederlands i.p.r. in het intern recht is
gelntegreerd. Het verdrag trad in Nederland in werking op 1 september 1992
en is van toepassing op alle echtgenoten die sedert deze datum zijn gehuwd,
alsmede op de echtgenoten die eerder waren gehuwd, maar een rechtskeuze
deden na de inwerkingtreding van het verdrag.
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§ 4. Het gekozen stelsel
76. TOEPASSELIJKE WET- De wilsautonomie vormt de basis voor de inhoud
van het huwelijkscontract. Om te oordelen of de keuze voor een welbepaald
vermogensregime geldig gebeurde, moet worden gekeken naar de kaderwet,
d.i. de nationale wet die wordt aangeduid door de objectief geldende verwijzingsregel. Deze wet geeft aan in hoeverre er wilsvrijheid is voor de echtgenoten.
Of er keuze is op conflictenrechtelijk vlak is een andere vraag. Kunnen de
partijen ook het landsrecht aanduiden dat hun stelsel zal regeren?
Niettegenstaande in Belgie de objectief aangewezen Iandswet nog altijd de
regel is, wordt (door de rechtspraak) - om praktische redenen - toch aan
partijen toegestaan om de toepasselijke wet te kiezen. Dit werd bevestigd
door een vonnis van de Luikse rechtbank van 7 maart 1994 (Rev. trim. dr.
Jam. 1996, 90). De rechtsleer staat daar niet afkerig tegen.
In een ander vonnis van de rechtbank van Luik van 10 januari 1994 (Rev.
trim. dr. Jam. 1995, 567 en J.L.MB. 1994, 1191, met noot S. Nudelhole)
vinden we nog een toepassing van het beginsel van de wilsautonomie. Het
betrof een Italiaans echtpaar in Belgie gehuwd, mits een huwelijkscontract,
dat het Belgisch stelsel van de scheiding van goederen verkoos en met
duidelijke referentie aan de Belgische wet. De rechtbank besloot dat het
echtpa.ar is gehUWltonder de-Belgische-wet omdat ze-in Belgie-zijn-geintegreerd en er het centrum van hun belangen hebben. De verwijzing naar het
land van hun integratie doet hier echter niet terzake. Bij gebrek aan huwelijkscontract zou, op objectieve gronden, hun lex patriae communis (de
Italiaanse wet) van toepassing geweest zijn. Hun keuze voor Belgisch
nationaal recht had mogen genoemd worden als rechtsgrond.
Het Hofvan Beroep te Brussel hield in zijn arrest van 29 oktober 1996 (Rev.
Not. B. 1997,275, met noot L. Barnich en Rev. trim. dr.Jam. 1996, 569, met
noot M. Fallon) eveneens rekening met het beginsel van de wilsautonomie.
Het betrof een echtpaar dat in 1960 in Zwitserland huwde zonder huwelijkscontract. De man was Belg, de vrouw Zwitserse, maar tengevolge van het
huwelijk verkreeg ze daarenboven de Belgische nationaliteit. In 1961 opteerde het echtpaar bij huwelijkscontract verleden in Zwitserland, voor het
Zwitserse stelsel van de scheiding van goederen. Ter gelegenheid van de
vereffening-verdeling na echtscheiding rees de vraag naar hun huwelijksvermogenswet. Het hof besloot ongenuanceerd dat ze op grond van hun uitdrukkelijke wil gehuwd zijn onder bet Zwitsers recht. Hierbij verloor het hof
uit het oog dat dit huwelijkscontract, gesloten na het huwelijk, reeds een
wijziging uitmaakte van hun bestaand stelsel en dat de Belgische wet (hun
lex patriae communis) de kaderwet was waaronder de wijziging gebeurde.
Dat verdiende vermelding, want opeenvolgende keuzes van nationaal recht
vergen toch wat controle van de belangen van derden. Vanuit het standpunt
van een Zwitserse rechtbankzou dit wel een logische conclusie geweest zijn,
aangezien de wilsautonomie daar algemeen is ingeburgerd.
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§ 5. Veranderbaarheid van bet vermogensregime
77. ToEPASSELIJKE WET- De huwelijksvermogenswet bepaalt in beginsel
de mogelijkheid om het stelsel te wijzigen. Dit wordt bevestigd in een groot
aantal uitspraken ( Brussel20 maart 1997, A.J. T. 1997-98/17, 62, met noot K.
Lambein; Rb. Gent 31 maart 1994, T. Not. 1994, 479, met noot, F. Bouckaert; Rb. Gent 11 mei 1995, T.B.B.R. 1996, 73; Rb. Brussel 17 mei 1995,
J.L.MB. 1996, 278; Rb. Brussel 20 maart 1996, T.B.B.R. 1996, 353; Rb.
Dendermonde 27 juni 1997, T. Not. 1997, 410, met noot F. Bouckaert; Rb.
Brussel 21 januari 1998, JL.M.B. 1998, 955, met noot, M. Lienard-Ligny)

In voorkomend geval is de huwelijksvermogenswet de gekozen wet (Brussel
29 oktober 1996, Rev. Not. B. 1997, 275; Rb. Luik 7 maart 19941 Rev. trim.
dr. Jam. 1996, 90).
78. CONFLIT MOBILE EN TOEPASSELIJKE WET- In geval van een conflit mobile
(dit veronderstelt de wijziging van de gemeenschappelijke nationaliteit bij
een uninationaal huwelijk, de wijzing van het domicilie bij de recentere
huwelijken van echtparen met verschillende nationaliteiten of de wijziging
van de nationaliteit van de man bij oudere gemengde huwelijken) mag uit de
nieuwe aanknoping de mogelijkheid worden afgeleid om het stelsel te
wijzigen, zelfs al is het niet conform de initiele vermogenswet.
Gelet op de bestendigheid van het huwelijksvermogensstelsel van partijen
heeft het bestaan van een conflit mobile niet tot gevolg dat er van rechtswege
een ander stelsel van toepassing wordt. Het geeft enkel aan de echtgenoten de
mogelijkheid om hun stelsel te wijzigen.
Een interessante illustratie vinden we in bet arrest van het Gentse Hof van
26 mei 1994 (T. Not. 1995, 561~ met noot K. Lambein en W. Wauters).
Het hof werd hier geconfronteerd met de vraag naar de homologatie van een
wijziging van het huwelijksvermogensstelsel van een (Belgisch) echtpaar dat
het Belgisch wettelijk stelsel wilde aannemen met een beding van toebedeling
aan de langstlevende. Het echtpaar huwde in 1948 in Hongarije zonder
voorafgaand huwelijkscontract. De man had toen de Roemeense nationaliteit,
de vrouw de Hongaarse. Het echtpaar woonde eerstin Italie en vestigde zich
daama in Belgie, waar ze ook heiden de Belgische nationaliteit aannamen.
Het hof stond de wijziging naar Belgisch recht toe, maar steunde zich op
verkeerde beweegredenen.
Volgens het hof zou Italiaans recht van toepassing zijn als initiele vermogenswet, zijnde de wet van de eerste echtelijke verblijfjJlaats, Hiermee werd.
gezondigd tegen het intertemporeel conflictenrecht. De domiciliaire verwijzingsregel werd ten onrechte toegepast. Op het ogenblik waarop het echtpaar
huwde (1948) was de wet van de man de geldende verwijzingsregel. Het
Roemeens recht was dus de toepasselijke vermogenswet.
Door het conflit mobile konden ze hun wijziging onderwerpen aan het
Belgisch recht. Ret hof verstrikte zich echter in de concrete uitwerking
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ervan. Het stelde dat er sprake is van een dubbel conjlit mobile: enerzijds
wijzigde de nationaliteit van het echtpaar, anderzijds hun woonplaats. Tevens werd er rekening gehouden met het feit dat de partijen in Belgie zijn
ingeburgerd, zodat ze hun huwelijksvermogensrechtelijke situatie mochten
regelen overeenkomstig Belgisch recht. Zoals gezegd, lag de moeilijkheid in
het feit dat het hof eerst keek naar bet domiciliecriterium.
In deze casus betreft het conflit mobile enkel de gewijzigde nationaliteit van
de man. Deze laatste vormde de enige aanknopingsfactor. De verblij:tplaats
speelde bier geen rol. Doordat de aanknoping bij de nationale wet zwak was
geworden neemt men inderdaad aan dat wilskeuze voor Belgisch recht moest
toegelaten worden.
Indien een echtpaar met gelijke nationaliteit, bij het aangaan van het huwelijk een uitdrukkelijke rechtskeuze deed, zal voor de beoordeling van een
wijziging aan hun stelsel gekeken worden naar deze gekozen wet, zelfs
ingeval van conjlit mobile. De rechtbank van Luik kwam tot dit besluit in
haar vonnis van 7 maart 1994 (Rev. trim. dr. Jam. 1996, 90, met noot M.
Fallon). Het betrofhier een echtpaar dat bij het aangaan van het huwelijk de
Franse nationaliteit had. Bij huwelijkscontract kozen ze uitdrukkelijk voor de
toepassing van Zwitsers recht en bedongen ze het Zwitsers stelsel van
goederengemeenschap.
Later nam het echtpaar de Belgische nationaliteit aan. De wijziging die ze
wilaen aanotengen aan lurnstelset-werd -beoordeeld-overeenkomstig Zwit~
sers recht (de vermogenswet). Hun nieuwe (gewijzigde) nationaliteit deed
hieraan geen afbreuk.

§ 6. De wijzigingen
79. GEEN INCONSISTENTE WIJZIGINGEN- Indien een echtpaar is onderworpen
aan een vreemd huwelijksvermogensstelsel, kan niet zomaar een wijziging
worden gebracht aan een gedeelte van dit stelsel overeenkomstig een andere
wet. Gedeeltelijke wijzigingen zijn niet duldbaar. Ze brengen de coherente
werking van het stelsel in gevaar. In het huwelijksvermogensrecht is de
depec;age of het gebruik van een gesplitste verwijzingsregel niet duldbaar.
Op deze gronden weigerde de Brusselse rechtbank op 27 maart 1996 (Rev.
Not. B. 1996, 338, met noot C. De Busschere) een wijziging te homologeren.
Het betrof bier een Roemeens echtpaar dat in 1958 in Roemenie huwde
zonder huwelijkscontract. Ze woonden reeds twintigjaar in Belgie en hadden
sindsdien de Belgische nationaliteit aangenomen. Overeenkomstig de toepasselijke verwijzingsregel waren ze gehuwd onder het Roemeens wettelijk
stelsel. Nu wilden ze daar naar Belgisch recht een beding houdende toebedeling van de gemeenschap aan toevoegen, zonder over te gaan tot de vereffening van het vorige stelsel.
Gezien het conjlit mobile (de gewijzigde nationaliteit van de beide echtgenoten) konden zij een wijziging doen overeenkomstig de Belgische wet (hun
beider nieuwe nationale wet). De rechtbank weigerde echter de homologatie
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omdat het hier ging om een gedeeltelijke wijziging naar Belgisch recht die de
goede werking van het stelsel, dat onderworpen bleef aan het Roemeens
recht, in gevaar zou brengen.
Zo ook wees de Gentse rechtbank op 31 maart 1994, (T. Not. 1994, 479, met
noot F. Bouckaert) het homologatieverzoek van een Nederlands echtpaar af.
Het echtpaar, van Nederlandse nationaliteit, met woonplaats in Belgie en
gehuwd zonder huwelijkscontract, wenste een verblijvingsbeding naar Belgisch recht toe te voegen aan hun stelsel. Het echtpaar verzuimde aan te
geven onder welke stelsel ze waren gehuwd. Volgens de rechtbank kon een
impliciete rechtskeuze voor de toepassing van Belgisch recht niet worden
afgeleid uit de wijzigingsakte. Met de toepassing van algemene principes
besloot de Rechtbank dat de echtgenoten gehuwd waren onder het Nederlands stelsel van de algehele gemeenschap (de initiele vermogenswet). Omwille van tegenspraak met het Nederlands recht, dat geen algemeen verblijvingsbeding kent, werd de gevraagde wijziging niet gehomologeerd.
80. WIJZIGING RECHTSKEUZE - De vraag is omstreden of het nationaal
rechtsstelsel dat ingevolge een verwijzingsregel toepasselijk is als huwelijksvermogenswet, kan worden gewijzigd. Alleszins moet worden aangenomen dat er voor een andere vermogenswet kan worden gekozen indien de
lex causae dit toestaat (zie M. Lienard-Ligny, noot onder Rb. Brussel17 mei
1995, J.L.MB. 1996, 278).
Dit is bijvoorbeeld het geval voor Nederland, waar het Haags huwelijksvermogensverdrag van 14 maart 1978 in werking is sedert 1 september 1992. Dit
verdrag bepaalt onder welke voorwaarden Nederlandse onderdanen tijdens
hun huwelijk rechtskeuze kunnen doen ten voordele van de wet van hun
verblijfplaats (Rb. Dendermonde 27 juni 1997, T Not. 1997,410 en TB.B.R.
1998, 140).
Impliciet werd de wijziging qua rechtskeuze toelaatbaar geacht in de vonnissen van de Gentse rechtbank van 31 maart 1994, (T Not. 1994, 479, met
noot F. Bouckaert) en van Brussel van 27 maart 1996, (Rev. Not. B. 1996,
338, met noot C. De Busschere).

81. PLEEGVORMEN- VoRM- Algemeen kan worden aangenomen dat de
vorm van de wijzigingsakte dient te voldoen aan het beginsel 'locus regit
actum '. Dit houdt in dat de vorm op een facultatieve wijze wordt geregeld
hetzij door de lex loci actus, hetzij door de lex causae. Dit belet echter niet
dat er een beroep wordt gedaan op een diplomatiek of consulair agent. Zo zal
de Italiaanse consul in Belgie de wijzigingsakte kunnen opstellen in de
Italiaanse vorm (Rb. Brussel20 maart 1997, A.J.T. 1997-98/17, 62, met noot
K. Lambein).
82. HoMOLOGATIEVEREISTE - Over de vraag of de homologatie door de
Belgische rechtbank is vereist indien de toepasselijke vreemde wet ze niet
eist, bestaat onverdeelheid in de rechtspraak en in de rechtsleer (Zie De
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Busschere, C., LP.R.-aspecten van de minnelijke wijziging van het huwelijksvermogensstelsel tijdens het huwelijk, in De intemationale contractuele
relaties -De rol van de notaris, Notarieel Congres, Antwerpen, Maklu,
1995, 150).
Volgens de enen gaat het om een beschermingsmaatregel die ressorteert
onder het personeel statuut van het echtpaar. Indien de vreemde vermogenswet geen rechterlijk toezicht eist, is het in Belgie ook niet nodig. Aangezien
de Italiaanse wet de wijziging mogelijk maakt zonder rechterlijke tussenkomst, werd deze dan ook niet noodzakelijk geacht door het Hof van Beroep
te Brussel op 20 maart 1997, A.J.T. 1997-98/17, 62, met noot K. Lambein).
De rechtbank te Gent oordeelde op 11 mei 1995 (T.B.B.R. 1996, 73) in
dezelfde zin en stelde dat er geen reden is om de Belgische (strengere)
pleegvormen op te leggen indien de Luxemburgse wet een wijziging mogelijk maakt met minder pleegvormen.
Anderen menen echter dat de tussenkomst van de rechter een vormvoorwaarde is, opgelegd door de Belgische wet. De homologatie is dan lege fori
vereist van zodra de akte hier te lande werd verleden. Zo werd de homologatie van een wijzigingsakte voor een wijziging naar Zwitsers recht in
Belgie vereist, alhoewel het Zwitsers recht deze formaliteit niet kent (Rb.
Luik 7 maart 1994, Rev. trim. dr. Jam. 1996, 90, met noot M. Fallon).
In het goed gemotiveerd vonnis van 27 juni 1997 (T. Not. 1997, 410, met
noot, F. Bouckaerten T.B.B.R. 1998, met nootC. De Bussclterey-legtle-tle
Rechtbank van Dendermonde nog strengere procedurevoorwaarden op voor
een wijzigingsakte waarbij een Nederlands echtpaar betrokken was. Ret paar
was gehuwd onder het Nederlands stelsel van de algehele gemeenschap. Ret
Nederlands recht was toepasselijk en via de leer van renvoi ook het Nederlands i.p.r. Daar hebben ze het verdrag van Den Haag van 1978 ingevoerd.
Overeenkomstig artikel 6 van het Haagse huwelijksvermogensrechtverdrag
deed het rechtskeuze ten voordele van hun Belgische domiciliewet. Ze lieten
tevens een verblijfsbeding opnemen. Het echtpaar meende dat de rechterlijke
homologatie niet nodig was gelet op het feit dat overeenkomstig het Haags
Verdrag de rechter geen controle op de rechtskeuze uitoefent. Maar ze
hadden niettemin een overgang naar Belgisch recht bewerkt. De rechtbank
beoordeelde dit anders en stelde dat de rechtskeuze een ingrijpende wijziging
is, enerzijds omdat ze de overgang mogelijk maakt van de algemene gemeenschap naar een beperkt stelsel van gemeenschap en anderzijds omdat ze
retroactieve werking heeft. Bijgevolg werd de grote wijzigingsprocedure
(artikel 1394 e.v. B.W.) verplicht gesteld.
(Zie eveneens C. De Busschere, noot onder Rb. Brusse127 maart 1996, Rev.
Not. B. 1996, 338).

§ 7. Toepassingsgebied
83. EENHEIDSBEGINSEL - In het huwelijksvermogensrecht wordt het beginset van het eenheidsstelsel gehuldigd. De aangewezen wet is toepasselijk op
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alle goederen, ongeacht hun aard en hun ligging. De lex causae bepaalt of de
goederen eigen of gemeenschappelijk zijn, regelt het bestuur en de vereffening-verdeling van het stelsel.
(Brussel 29 oktober 1996, Rev. Not. B. 1997, 275; Rb. Eupen 18 januari
1994, J.L.MB. 1994, 610; Rb. Luik 10 januari 1994, Rev. trim. dr.fam.1995,
566).
In beginsel sluit het primair stelsel hierbij aan.

84. KW ALIFICATIE PERSOONSRECHTELIJKE-VERMOGENSRECHTELIJKE GEVOLGEN
-In verband met het primair stelsel (artikel 212-224 B.W.) heerste lange
tijd verwarring. Vaak werden deze bepalingen van Belgisch recht zonder
meer als politiewet van toepassing geacht op echtgenoten die in Belgie
won en.
Het probleem werd herhaaldelijk gei:llustreerd aan de hand van vorderingen
tot nietigverklaring van borgstellingen gedaan door een echtgenoot ( artikel
224 § 1, 4° B.W.). Een aantal voorbeelden zijn te vinden in de recente
rechtspraak. Telkens ging het om echtparen met onderling dezelfde nationaliteit. Telkens werd geoordeeld dat artikel 224 B.W. de staat van de
persoon betreft en dat bijgevolg de lex patriae communis van toepassing is
op de vordering.
Het Hof te Gent stelde zelfs, ten overbodige titel, dat de wet toepasselijk op
de overeenkomst van borgstelling (de lex contractus) hier niet terzake doet.
De verwijzingscategorie betreft niet de contractuele materie maar is een
gevolg van het huwelijk (Gent 24 januari 1995, A.J.T. 1994-95/142,467, met
noot K. Lambein en W. Wauters).
Alle uitspraken bevestigen de principes vastgesteld in het cassatie-arrest van
25 mei 1992 (besproken in het vorig overzicht van rechtspraak).
Daar stelde het hof- in algemene termen- dat artikel 224 § 1 B.W. zo
nauw is verbonden met het huwelijk dat het te kwalificeren is als betreffende
de staat van personen. Het preciseerde echter niet of het ging om een
persoonsrechtelijk of vermogensrechtelijk gevolg van het huwelijk. Er zou
dus telkens moeten worden nagegaan in hoeverre het als een persoonsrechtelijk of vermogensrechtelijk gevolg kan worden gekwalificeerd.
Of moeten, zoals bepaalde rechtsleer het voorhoudt, we gens die afwezigheid
van distinctio de personele en patrimoniale gevolgen op een lijn worden
geplaatst? (Watte, N., La loi du regime primaire de couples mixtes, estelle
definitivement determinee?, .T.B.B.R. 1994, 130; M. Lienard-Ligny, noot
onder Cass. 25 mei 1992, Jur. Liege. 1992, 947).
In zijn arrest van 16 juni 1994 maakt het Hof van Cassatie nog altijd een
onderscheid (Cass. 16 juni 1994, R. W. 1994-95, 985; J.L.MB., 1995, 509,
met noot M. Lienard-Ligny; A.J.T. 1994-95/143, 473, met noot K. Lambein
en W. Wauters; Pas. 1994, 603, met conclusies adv.-gen. Liekendael;
R.C.J.B. 1996, 5, met noot N. Watte; Rev. dr. etr. 1995, 162; Rev. trim.
dr. Jam. 1994, 505, met noot M. Fallon; T. Vreemd. 1995, 259).
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Ret betrofhier de vraag welk recht van toepassing is op de vordering m.b.t.
de gezinswoning en de onderhoudsverplichting na echtscheiding. Ret hof
stelde dat deze vorderingen zo nauw verband houden met de persoonlijke
betrekkingen tussen echtgenoten dat zij alleen kunnen worden beslecht met
toepassing van de wet tot regeling van het personeel statuut van de gewezen
echtgenoten. Daar beide echtgenoten de Italiaanse nationaliteit hadden, gold
terzake de Italiaanse wet. Ret merkwaardige gevolg daarvan is dat de
huwelijkswet herleeft na de echtscheiding. Ret Rof van Cassatie sprak zich
daarmee niet uit over de vraag of artike1215 B.W. in Belgie als loi de police
kan worden toegepast (voor een verdere bespreking, zie het hoofdstuk over
de echtscheiding).
85. KWALIFICATIE- ARTIKEL 1278 GER. W.- In verband met artike11278
Ger. W. dat bepaalt welke de gevolgen zijn van een echtscheiding voor de
goederen van de echtgenoten voor de uitspraak, deed zich een kwalificatieprobleem voor. De rechtbank te Luik oordeelde op 5 december 1994 (T. Not.
1996, 77, met noot C. De Busschere; Rev. trim. dr. Jam. 1995, 580) dat dit
artikel niet mag worden beschouwd als een inhoudelijke regeling van de
verdeling, maar als een procedurerege1 ingevolge de vordering tot echtscheiding. Dit artikel kan bijgevolg worden toegepast op een vereffening van een
stelsel onderworpen aan een vreemde wet.
86. KWALIFICATIE ZAKENRECHTELIJKE ONVERDEELDHEID- Op 26 september
1996 diende de Brusselse rechtbank te oordelen over een probleem van
onverdeeldheid m.b.t. een in Belgie gelegen onroerend goed, toebehorend
aan twee Nederlandse ex-echtgenoten (A.J.T. 1997-98/32, 121, met noot K.
Lambein). Ret echtpaar was destijds gehuwd onder de scheiding van goederen. Onafhankelijk van het echtscheidingsvonnis waarbij de vrouw werd
veroordeeld om mee te werken aan de vereffening-verdeling, stelde de
vrouw een vordering in op grond van artikel 815 B.W. teneinde uit onverdeeldheid te treden. Terecht werd het probleem door de rechtbank gekwalificeerd als een zakenrechtelijk probleem, losstaand van het huwelijksstelsel
van partijen. Ret echtpaar was immers gehuwd onder de scheiding van
goederen en kocht het goed in onverdeeldheid. Door het echtscheidingsvonnis waren de respectieve rechten vastgelegd. In plaats van de huwelijksvermogenswet diende de lex rei sitae te worden toegepast.
87. KooP-VERKOOP TUSSEN ECHTGENOTEN- De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent kwalificeerde op 15 september 1994 (A.J.T. 1994-95/98, 330, met
noot K. Lambein en W. Wauters) de koop-verkoop tussen echtgenoten als
een persoonlijk huwelijksgevolg en paste het actuele huwelijksdomicilie toe.
In casu ging het om een echtpaar waarvan de man een Brit was en de vrouw
Belgische. Ze huwden in Engeland zonder contract en hadden er hun eerste
en actueel domicilie. Om hen uit onverdeeldheid te laten treden m.b.t. een in
Belgie gelegen goed, werd de Engelse wet toegepast. Daar de Engelse wet
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deze koop-verkoop aan geen rechterlijke machtiging of andere pleegvormen
onderwerpt, kon de rechtshandeling hier zonder nadere formaliteiten gebeuren.

§ 8. Internationale bevoegdheid
88. GEMEEN RECHT- EEX-VERDRAG- Inzake de materie van het huwelijksvermogensrecht is het gemeen bevoegdheidsrecht van toepassing. Deze
materie werd uitdrukkelijk uitgesloten uit het toepassingsgebied van het
EEX-Verdrag (artikel 1) (Gent 24 januari 1995, A.JT. 1994-95/142, 467,
met noot K. Lambein en W. Wauters).
Door het Europees Hofvan Justitie werd echter op 27 februari 1997 (T. Not.
1997, 364, met noot E. Van Hove) uitleg verschaft over het be grip huwelijksgoederenrecht. De vraag rees naar aanleiding van een verlof tot tenuitvoerlegging in Nederland van een Engels vonnis. Daarin moest een echtgenoot
aan zijn ex-echtgenote een bedrag eenmalig betalen, alsmede de eigendom
van een aantal goederen overdragen op grond van artikel 1, 2°, 1, EEXVerdrag.
Aangezien het onderhoudsgeld toch wei onder de materie van het Verdrag
valt, moeten de begrippen onderhoudsverplichting en huwelijksgoederenrecht van elkaar worden onderscheiden, door in elk concreet geval rekening
te houden met het doel van de beslissing.
Indien uit de motivering blijkt dat de prestatie is bedoeld om het onderhoud
van een behoeftige echtgenoot te verzekeren, houdt de beslissing verband
met een onderhoudsverplichting en ressorteert zij bijgevolg onder het EEXVerdrag. Indien de prestatie aileen strekt tot de verdeling van goederen
tussen echtgenoten, dan houdt de beslissing verband met het huwelijksvermogensrecht en kan zij niet worden ten uitvoer gelegd krachtens het EEXVerdrag.

HOOFDSTUK

V

DE ECHTSCHEIDING
(J.

VERHELLEN)

AFDELING

1

BEVOEGDHEID

§ 1. Verdragsrecht
89. HET BELGISCH-FRANSE VERDRAG- In een vonnis van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Hasselt werd toepassing gemaakt van het Belgisch-Franse
Verdrag van 8 juli 1899 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, het gezag
en de uitvoering van rechterlijke uitspraken, van scheidsrechterlijke uitspraken en rechtsgeldige akten (B.S. 30-31 juli 1900). Overeenkomstig artikel 1
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van dit verdrag gelden in burgerlijke en handelszaken voor de Belgen in
Frankrijk en voor de Fransen in Belgie dezelfde bevoegdheidsregels als voor
de landgenoten. De Hasseltse rechtbank toetste haar bevoegdheid om van
een echtscheidingsvordering kennis te nemen aan artikel 628, 1° Ger. W.
,dat, gelet op de regeling voorzien door het voormelde artikel 1 van voormelde overeenkomst van 8 juli 1899, uitzonderlijk de functie van internationale rechtsmachtregel toegemeten krijgt" (Rb. Hasselt 25 november 1997,
Limb. Rechtsl. 1998, 38). Zie ook Kort Ged. Nijvel 30 december 1994,
JL.MB. 1995, 1530 en Div. Act. 1995, 78; bevestigd door Brussel 19 september 1995, Div. Act. 1996, 57.
90. HET EUROPEES BEVOEGDHEIDS- EN EXECUTIEVERDRAG - 0NDERHOUDSVORDERINGEN - In principe is het EEX-verdrag niet van toepassing op
echtscheidingsgeschillen. Onderhoudsvorderingen, zelfs wanneer ze worden
ingesteld in het kader van een echtscheidingsprocedure, vallen wel onder het
toepassingsgebied van het EEX-verdrag. Overeenkomstig artikel 5(2) EEXverdrag kan de verweerder die woonplaats heeft op het grondgebied van een
verdragsstaat, inzake onderhoudsverplichtingen in een andere verdragsstaat
worden opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar de tot onderhoud
gerechtigde zijn woonplaats of zijn gewone verblijfplaats heeft of, indien het
een bijkomende eis betreft die verbonden is met een echtscheidingsvordering, voor het gerecht dat volgens zijn eigen-wet bevoegd is om van deze
vordering kennis te nemen, behalve wanneer deze bevoegdheid uitsluitend
berust op de nationaliteit van een der partijen. Wanneer met andere woorden
de Belgische gerechten niet louter op grond van de nationaliteit van een van
de partijen intemationaal bevoegd zijn om van een echtscheidingsvordering
kennis te nemen, zal de Belgische voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg krachtens artikel5(2) EEX-verdrag bevoegd zijn om kennis te nemen
van de onderhoudsvordering, ingesteld in het kader van deze echtscheidingsprocedure.
In een arrest van het Hofvan Beroep te Brussel (19 september 1995, Div. Act.
1996, 57) was dit onderdeel van artikel 5(2) EEX-verdrag aan de orde. In de
zaak die aanleiding gaftot het arrest lagen de volgende feiten voor. Een Franse
vrouw leidde in Belgie tegen haar Franse echtgenoot een echtscheidingsprocedure in, nadat haar echtgenoot een echtscheidingsvordering in Frankrijk
aanhangig had gemaakt. Partijen waren heiden in Belgie gedomicilieerd. In het
kader van de in Belgie gevoerde echtscheidingsprocedure werden voorlopige
maatregelen bevolen. De Franse echtgenoot wierp de onbevoegdheid op van
de Belgische kortgedingrechter en vroeg om de verwijzing van de zaak naar de
Franse gerechten. Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde echter dat de
Belgische kortgedingrechter bevoegd was om kennis te nemen van de onderhoudsvordering in het kader van de in Belgie gevoerde echtscheidingsprocedure. De vrouw ,est en droit de decliner la competence du juge aux affaires
familiales de Paris quant sa demande de pension alimentaire par application
de l'article 5(2) de la convention C.E.E. puisque ce magistrat et la cour d'appel

a
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de Paris ne pourraient fonder eventuellement leur competence que sur la
nationalite fran<;:aise des parties". Ret hof wraakte met andere woorden het
forum van hetland waarvan ,beide" echtgenoten de nationaliteit hadden, daar
waar artikel 5(2) EEX enkel doelt op de situatie waarin de intemationale
bevoegdheid om van de statusvordering kennis te nemen uitsluitend wordt
gegrond op de nationaliteit van een van de partijen. Wat de echtscheidingsvordering zelf betreft, maakte het hof toepassing van het Belgisch-Franse
verdrag (zie m. 89).
Ret Europees Rof van Justitie heeft. zich in twee recente arresten uitgesproken over de draagwijdte van de begrippen ,onderhoudsverplichting" en
,tot onderhoud gerechtigde" in artikel 5(2) EEX-verdrag. Ret Rof van
Justitie definieerde beide begrippen ruim en op verdragsautonome wijze.
In de zaak van den Boogaard/Laumen (R.v.J. 27 februari 1997, E.J. 1997,
114, noot M. Pertegas Sender, J.L.MB. 1997, 576, T. Not. 1997, 364, noot
E. Van Hove en Rev. not. b. 1998, 157) interpreteerde het Rofvan Justitie de
term ,onderhoudsverplichting" en oordeelde dat ,een in een echtscheidingsprocedure gegeven bes1issing waarin betaling van een eenmalig bedrag
a1smede eigendomsoverdracht van bepaalde goederen van een echtgenoot
aan zijn ex-echtgenoot wordt gelast, moet worden geacht betrekking te
hebben op onderhoudsverplichtingen (... ), wanneer zij tot doel heeft het
onderhoud van die ex-echtgenoot te verzekeren." Zie ook m. 88. Ret begrip
,tot onderhoud gerechtigde" werd ruim gei:nterpreteerd in de zaak Farrell/
Long: nl. eenieder die onderhoud vordert, daaronder begrepen degene die
voor de eerste keer een onderhoudsvordering indient (R.v.J. 20 maart 1997,
E.J. 1997, 115, noot M. Pertegas Sender en Rev. not. b. 1998, 159).

§ 2. Gemeen recht
91. ALGEMEEN- Wanneer geen verdrag van toepassing is, geldt inzake
echtscheiding het gemeen intemationaal bevoegdheidsrecht. Is de verweerder een Belg, dan biedt artikel 15 B.W. een voldoende grond; is de verweerder een vreemdeling, dan moeten de artikelen 635-638 Ger. W. worden
toegepast.

92. ARTIKEL 635, 2° GER. W. -De Belgische rechtbanken zijn bevoegd
wanneer de vreemdeling-verweerder zijn woon- of verblijfplaats of zijn
gekozen woonplaats in Belgie heeft (artikel 635, 2° Ger. W.). Zo is de
Belgische rechter bevoegd om kennis te nemen van een echtscheidingsvordering, ingesteld door een Italiaanse vrouw tegen haar Italiaanse echtgenoot met domicilie in Brussel {Rb. Brussel10 mei 1995, Rev. Trim. Dr. Fam.
1996, 201).
93. ARTIKEL 638-636 GER. W. -De subsidiaire bevoegdheidsgrond, voor-

zien in de artikelen 638-636 Ger. W., werd in verschillende beslissingen
gehanteerd.
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Indien in artikel 635 Ger. W. geen enkele bevoegdheidsgrond kan worden
gevonden, kan de eiser in Belgie procederen op grond van het feit dat hij hier
zijn woon- of verblijtplaats heeft (artikel 638 Ger. W.). De vreemdelingverweerder kan deze bevoegdheid van de Belgische gerechten afwijzen
indien een Belg in het land van die vreemdeling eveneens de bevoegdheid
gegrond op de woon- ofverblijtplaats van de eiser, kan afwijzen (artikel636
Ger. W.). Het is aan de vreemdeling-verweerder om dit in limine litis te
bewijzen (Luik 28 april1997, Rev. Trim. Dr. Fam. 1998, 257). Wanneer de
verweerder verstek laat gaan, wordt hij geacht de bevoegdheid van de
Belgische rechtbanken af te wijzen. Het is dan de rechter die ambtshalve
de wederkerigheidsvereiste moet onderzoeken. Een illustratie van dit ambtshalve onderzoek door de rechter vinden we in een arrest van het Hof van
Beroep te Gent van 15 maart 1996 (R. W 1996-97, 781 en A.JT. 1996-97,
117). Het hof oordeelde terecht dat, wanneer de vreemde Tunesische wet in
geen enkele afwijzingsmogelijkheid voor de vreemde verweerder voorziet,
er niet is voldaan aan de wederkerigheidsvereiste ,zodat de rechtbank haar
intemationale bevoegdheid t.a.v. de niet-verschijnende vreemdeling kan
vaststellen". Ook het Hof van Beroep te Antwerpen diende de wederkerigheidsvoorwaarde ambtshalve te onderzoeken (Antwerpen 1995/AR/3628,
25 februari 1997, onuitg.). Een ltaliaanse man leidde op grond van artikel
63 8 Ger. W. een echtscheidingsvordering in tegen zijn Zwitserse echtgenote.
I.>e Zwit~e~e yrou\~r_y:ers<:l1_!':e!l Qi~t~l1_\Ve!d ()ok _ni~t _y~eg~n~o_o_!dJgQ.
,Overwegende dat het onderzoek van het Zwitserse recht uitwijst dat een
Belg in Zwitserland hetforum actoris niet kan afwijzen (artikel 59 Schweizerische Bundesgesetz); dat dan ook dient te worden besloten tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken." Zie ook de bespreking van dit
arrest, nr. 118.
Deze bevoegdheidsbepalingen worden niet altijd even correct toegepast. Zo
oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen dat, bij verstek van de
verweerder, het niet aan de eiser is om te bewijzen dat de wederkerigheid niet
bestaat. De rechtbank verklaarde zich dan ook op basis van artikel 638
Ger. W. bevoegd om van de ingestelde echtscheidingsvordering kennis te
nemen (Rb. Aarlen 3 mei 1996, T.B.B.R. 1997, 134). De rechtbank had
echter zelf de wederkerigheidsvereiste moeten onderzoeken. De weliswaar
correcte overweging in verband met de rol van de eiser inzake het bewijs van
de wederkerigheid, was hier niet relevant.
94. ARTIKEL 638 GER. W. - EEN INTERNE BEVOEGDHEIDSREGEL? - Artikel
638 Ger. W. stelt dat, bij gebrek aan andere bevoegdheidsgronden, de eiser
de zaak kan brengen voor de rechter van de plaats van zijn woon- of
verblijtplaats. Impliceert dit ook een aanwijzing van de intern territoriaal
bevoegde rechtbank?
Het Hofvan Beroep te Luik beantwoordde deze vraag bevestigend. Nadat het
hof zich intemationaal bevoegd had verklaard op grond van artikel 638
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Ger. W., kon het artikel 638 Ger. W. terecht ook hanteren als interne
bevoegdheidsgrond (Luik 28 april1997, Rev. Trim. Dr. Fam. 1998, 257).
Uiteraard kan artike1638 Ger. W. niet gebruikt worden als interne bevoegdheidsgrond, nadat eerst de internationale bevoegdheid van de Belgische
gerechten op een andere grond dan de woon- ofverblijfplaats van de eisende
partij, werd gebaseerd.

§ 3. Specifieke gemeenrechtelijke bevoegdheidsgronden inzake
echtscheiding
95. BELGISCHE PARTIJEN - De rechtspraak neemt nog steeds aan dat de
Belgische gerechten bevoegd zijn om kennis te nemen van vorderingen
betreffende de staat en de bekwaamheid van een Belg (Rb. Brussel25 september 1992, T Vreemd. 1993, 47). Belgen kunnen zich aldus tot hun
natuurlijke rechter wenden. Inzake echtscheiding sluit deze rechtspraak
rechtstreeks aan op de Wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de
echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is
(hierna: Wet Rolin). Indien Belgen niet de mogelijkheid zouden hebben om
in Belgie te procederen, zou de Wet Rolin, waardoor de Belgische wet in het
merendeel van de gevallen moet worden toegepast, veel van haar betekenis
verliezen (Gent 15 maart 1996, R. W 1996-97, 781 en A.JT 1996-97, 117).
96. LAATSTE ECHTELIJKE VERBLIJFPLAATS- Overeenkomstig artikel 628, 1°

Ger. W. is de rechter van de laatste echtelijke verblijfplaats van de echtgenoten bevoegd om van de echtscheidingsvordering kennis te nemen. Bepaalde rechtspraak blijft aan artikel 628, 1° Ger. W. de draagwijdte van een
internationale bevoegheidsregel toekennen (Brussel 4 oktober 1993,
T Vreemd. 1994, 99 en Rev. dr. etr. 1993, 599). Deze rechtspraak kan echter
niet langer worden gevolgd. Artikel 628, 1° Ger. W. kan enkel de intern
territoriaal bevoegde rechtbank aanduiden, nadat de internationale rechtsmacht van de Belgische gerechten op andere gronden is vastgesteld (Gent
15 maart 1996, R. W 1996-97, 781 en A.J.T 1996-97, 117; Rb. Brussel
25 september 1992, T Vreemd. 1993, 47).

§ 4. Internationale aanhangigheid
97. ALGEMEEN - Wanneer de Belgische rechter wordt gevat nadat een
echtscheidingsvordering tussen dezelfde partijen reeds bij een buitenlandse
rechter werd ingeleid, rijst een probleem van internationale aanhangigheid.
Bij ontstentenis van een verdragsrechtelijke regeling kan in internationaal
verband de exceptie van aanhangigheid niet worden ingeroepen: de Belgische rechter moet geen rekening houden met de buitenlandse procedure. Ben
bevestiging hiervan vinden we in het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, waarin evenwel ten onrechte werd aangenomen dat ,er geen
(... ) verdragen zijn die in deze van toepassing zijn". Ret bilateraal BelgischDuitse verdrag van 30 juni 1958 moet het hof ontgaan zijn (Antwerpen
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30 september 1997, A.J.T. 1997-98, 354, noot K. Lambein). Zie ook Kort
Ged. Brussel 9 apri11997, E.J. 1998, 72, noot I. Couwenberg en Rev. Trim.
Dr. Fam. 1997, 405; Kort Ged. Brussel 28 december 1994, Div. Act. 1995,
76.
Interessant is een arrest van 15 juli 1998 van het Hof van Beroep te Brussel
(A.J.T. 1998-99, 372, noot K. Lambein). Een Marokkaanse man leidde een

echtscheiding op grond van feiten in bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel. In het kader van deze echtscheidingsprocedure werden op grond van
artike11280 Ger. W. voorlopige maatregelen gevraagd aan de voorzitter van
de rechtbank, rechtsprekend in kortgeding. Enkele maanden na het inleiden
van deze procedure, startte de man een procedure bij het Marokkaans
Consulaat-Generaal te Brussel met het oog op een ,echtscheiding na de
consummatie van het huwelijk". Kort hierop stond een Marokkaanse rechtbank een ,herroepbare echtscheiding" toe. Het Hof van Beroep te Brussel
oordeelde dat voor de periode voorafgaand aan deze Marokkaanse beslissing, de partijen als gehuwd moeten worden beschouwd. De Belgische
voorzitter kon dan ook voorlopige maatregelen bevelen. W at de periode na
deze Marokkaanse uitspraak betreft, rijst de vraag welke invloed de Marokkaanse echtscheiding heeft op de staat van de partijen. Voor dit aspect werd
de zaak naar de rol verwezen.
Verschillende bilaterale en multilaterale verdragen regelen de exceptie van
aanhangigheid. Enkele zullen hierna worden besproken.
98. HET BELGISCH-FRANSE VERDRAG- In een vonnis van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel (29 december 1993, T.B.B.R. 1994, 262) was het
Belgisch-Franse verdrag van 8 juli 1899 (zie nr. 89) aan de orde. De
volgende feiten lagen voor. Een Belgische man leidde in Belgie tegen zijn
Franse vrouw een echtscheidingsprocedure in, nadat zijn echtgenote in
Frankrijk een echtscheidingsvordering aanhangig had gemaakt. In beide
procedures werden voorlopige maatregelen gevorderd en bevolen. De vrouw
riep artikel 4 van het Belgisch-Franse verdrag in om de bevoegdheid van de
Franse rechter te verrechtvaardigen, de man steunde zich op artikel 9 van
hetzelfde verdrag om de bevoegdheid van de Belgische rechtbank te motiveren. De Brusselse rechtbank oordeelde dat de Franse vrouw terecht de
onbevoegdheid van de Belgische gerechten opwierp en terecht om de verzending naar de Franse rechter verzocht. Artikel4, § 1 van het Belgisch-Franse
verdrag luidt: ,Op aanvraag van een der partijen, verzenden de rechtbanken
van de ene der verdragssluitende staten de voor haar gebrachte geschillen
voor de rechtbanken van het andere land, wanneer die geschillen daar reeds
aanhangig zijn of wanneer zij in verband staan met andere aan die rechtbanken onderworpen geschillen. Mogen enkel worden beschouwd als met
elkander in verband te staan, de geschillen die van dezelfde oorzaak uitgaan
of over dezelfde zaak handel en." De Brusselse rechtbank oordeelde dat
,lorsqu'une juridiction belge et une juridiction fran<;aise se trouvent saisies
concurremment d'une demande de mesures provisoires dans le cadre de deux
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instances en divorce mues entre les memes parties, pendantes devant chacune des ces juridictions distinctes, c'est le rapprochement entre les objets
des deux demandes de mesures provisoires, et non des deux demandes en
divorce, qui doit determiner s'il s'agit de causes connexes au sens de l'article
4, § 1 de la convention franco-beige; qu'en espece, connexite il y a, le
tribunal premier saisi etant le tribunal franyais". v ervolgens baseerde de
rechtbank zich op artikel 9 van het verdrag dat bepaalt dat in dringende
gevallen voorlopige en bewarende maatregelen kunnen worden gevorderd
van de overheid in elk der beide landen, ongeacht welke rechter bevoegd is
om van de grond van de zaak kennis te nemen. De rechtbank oordeelde dat er
in casu geen sprake was van de door deze verdragsbepaling vereiste hoogdringendheid en dat er dus ook geen reden was om voorlopige en bewarende
maatregelen te bevelen, tegengesteld aan deze bevolen door de Franse
rechter.
In een recenter vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel werd
wel tot deze hoogdringendheid besloten. Het gebrek aan enige voorlopige
maatregel en de weigering van de Franse rechter om er uit te spreken ,cree,
sans aucun doute, la situation d'urgence justifiant !'intervention dujuge des
referes beige" (Rb. Brussel 17 februari 1994, T.B.B.R. 1994, 264).
99. HET BELGISCH-DUITSE VERDRAG- Overeenkomstig artikel 15 van de
Overeenkomst van 30 juni 1958 tussen Belgie en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de erkenning en wederzijdse tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, scheidsrechterlijke uitspraken en authentieke akten in
burgerlijke zaken of in handelszaken (B.S. 18 november 1960), moeten de
rechtbanken van elk van beide staten, op verzoek van een van de partijen in
het geding, zich ervan onthouden uitspraak te doen over een eis wanneer
omtrent dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen reeds een eis aanhangig is
voor een rechtbank van de andere staat. Een vonnis van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel haalt deze verdragsbepaling aan, evenwel zonder
verdere uitwerking (Rb. Brussel22 mei 1996, Rev. dr. etr. 1996, 230).
Artikel 15 van het Belgisch-Duitse verdrag werd wel grondig besproken in
een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 24 april 1997. Een
Australische man maakte een echtscheidingsvordering aanhangig bij de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. Zijn Duitse echtgenote wierp de
onbevoegdheid op van de Belgische rechtbanken op grond van het feit dat zij
reeds een echtscheidingsprocedure had ingeleid in Duitsland. De vrouw
beriep zich op de exceptie van aanhangigheid, zoals voorzien in artikel 15
van het Belgisch-Duitse verdrag. In eerste aanleg en nadien ook in hoger
beroep ontspon zich een hele discussie over de begrippen ,cause" en
,Gegenstand", zoals resp. terug te vinden in de Franstalige en Duitstalige
tekst van artikel 15 van het Belgisch-Duitse verdrag. Op deze discussie zal
hier niet worden ingegaan. Het hof oordeelde uiteindelijk dat er geen sprake
was van aanhangigheid we gens afwezigheid van ,identite de cause", en
bevestigde hiermee de beslissing van de eerste rechter: ,( ... ) le trouble de la
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vie conjugale etant la ,cause" de la demande introduite devant le juge
allemand par l'appellante et l'adultere etant la ,cause" de la demande
introduite par 1' actuel intime devant le juge beige, le premier juge a, ajuste
titre, considere que les deux demandes avaient une cause differente, qu'il n'y
avait pas de litispendance au sens de l'article 15 de la convention belgoallemande et qu'il etait competent pour statuer sur la demande en divorce
( ... )"(Rev. Trim. Dr. Fam. 1998, 371 en J.L.MB. 1998, 359).
100. HET BELGISCH-lTALIAANSE VERDRAG - Artikel 14 van de Overeenkomst van 6 april 1962 tussen Belgie en Italie betreffende de erkenning en de
tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken en andere uitvoerbare titels in
burgerlijke en handelszaken (B.S. 28 november 1963), voorziet eveneens in
de exceptie van litispendentie.
Een Italiaanse beslissing die een feitelijke scheiding door onderlinge toestemming homologeert, laat niet toe dat een beroep wordt gedaan op de
exceptie van aanhangigheid wanneer, in het kader van een echtscheiding op
grond van feiten, de Belgische rechter wordt gevat om voorlopige maatregelen te bevelen (Rb. Brussel 10 mei 1995, Rev. Trim. Dr. Fam. 1996,
201).
AFDELING

2

"fOEPASSEhiJK REGHT

§ 1. Een van de echtgenoten is Belg
101. ALGEMEEN- Zodra een van de echtgenoten Belg is, worden op grond
van artikel2 en artikel3 van de Wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid
van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een
vreemdeling is (B.S. 9 juli 1960, hiema: Wet Rolin), de toelaatbaarheid en
de gronden tot echtscheiding beheerst door de Belgische wet (Luik 28 april
1997, Rev. Trim. Dr. Fam. 1998, 257; Rb. Aarlen 2 december 1994, J.T.
1995, 322). Deze regeling geldt voor alle vormen van echtscheiding.
102. VLUCHTELING - Het personeel statuut van een vluchteling wordt
beheerst door het recht van het land van zijn woonplaats, of, indien hij geen
woonplaats heeft, van hetland van zijn verblijf (artikel12.1 van het Verdrag
van Geneve van 28 juli 1951 ). De echtscheidingsvordering ingeleid door een
erkend politiek vluchteling van ,Joegoslavische" afkomst, aan wie ingevolge het Verdrag van Geneve het vervangend personeel statuut van haar
domicilie in Belgie werd toegekend, werd beheerst door Belgisch recht (Rb.
Brussel 25 september 1992, T Vreemd. 1993, 47).

§ 2. Beide echtgenoten zijn vreemdelingen
103. ECHTSCHEIDING WEGENS EEN BEPAALDE OORZAAK- DE TOELAATBAARHEID - GEEN RENVOI - Overeenkomstig artikel 1 van de Wet Rolin wordt,
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in geval van huwelijk tussen vreemdelingen, de toelaatbaarheid van de echtscheiding we gens een bepaalde oorzaak beheerst door de Belgische wet, tenzij
de nationale wet van de echtgenoot die de echtscheiding vraagt zich ertegen
verzet (Brussel4 oktober 1993, T. Vreemd. 1994, 99). Met ,toelaatbaarheid"
wordt de principiele ontbindbaarheid van het huwelijk door echtscheiding
bedoeld. Een rechtsorde verzet zich niet tegen deze toelaatbaarheid indien zij
het instituut van de echtscheiding kent, ongeacht de vorm van deze echtscheiding (Rb. Brussel22 mei 1996, Rev. dr. etr. 1996, 230; Rb. Aarlen 3 mei 1996,
T.B.B.R. 1997, 134). Hierover bestaat evenwel geen eensgezindheid in de
rechtspraak. Er is rechtspraak die onderzoekt of de nationale wet van de eiser
,de echtscheiding wegens een bepaalde oorzaak" kent (Brussel9 maart 1995,
A.J.T. 1994-95, 609, noot K. Wauters-Lambein en W. Wauters).
De afwezigheid van verzet tegen de toelaatbaarheid van de echtscheiding
zou ook kunnen worden afge1eid enerzijds, uit het door de toepassing van het
vreemde IPR verkregen resultaat (renvoi) of anderzijds, uit de erkenbaarheid
van de echtscheiding in de rechtsorde van de betrokken echtgenoot. W at deze
erkenbaarheid betreft, werd in het cassatiearrest van 29 september 1994
geoordeeld dat deze niet volstaat om tot de afwezigheid van verzet tegen
de toelaatbaarheid van de echtscheiding te besluiten (Cass. 29 september
1994, E.J. 1995, 74, noot H. Jacobs, R. Cass. 1995, 85, noot F. Bouckaert,
R. W. 1994-95, 1330, noot J. Meeusen, T. Not. 1995, 363, noot K. WautersLambein en W. Wauters, Rev. Trim. Dr. Fam. 1994, 517, noot M. Fallon en
J.L.MB. 1995, 516, noot M. Lienard-Ligny en zie J. Erauw, ,Renvoi
gerenvoyeerd", T.R.D. 1995, 607). Met Meeusen kan worden aangenomen
dat dit cassatiearrest, dat doorslaggevend belang hecht aan het feit dat ,de
Ierse wet de echtscheiding in Ierland niet kent", waarschijnlijk ook geldt als
afwijzing van de mogelijkheid tot beroep op renvoi (Meeusen, J., Nationalisme en Internationalisme in het Internationaal Privaatrecht, Antwerpen,
Intersentia, 1997, nr. 114). De zaak die tot dit cassatiearrest aanleiding gaf,
betrof de echtscheidingsvordering van een man met de Britse en de Ierse
nationaliteit, tegen zijn Franse echtgenote. Ret Hofvan Cassatie vemietigde
een arrest van het Hof van Beroep te Brussel waarin werd aangenomen dat de
Ierse wet zich niet tegen de toelaatbaarheid van de echtscheiding verzet om
reden dat, ,hoewel de Ierse wet de echtscheiding in Ierland niet kent, zij toch
het instituut en de gevolgen ervan erkent wanneer de echtscheiding wordt
toegestaan door de rechter van het land waar een van de echtgenoten zijn
woonplaats heeft". Op grond van de ,Domicile and Recognition of Foreign
Divorces Act" van 1986 kan een Ierse rechter, die zelf geen echtscheiding
kan uitspreken, wel buitenlandse echtscheidingen, ook tussen Ieren, erkennen. Ret Hof van Cassatie volgde de redenering van het Brusselse Hof niet,
maar was van oordeel dat, aangezien ,de lerse wet de echtscheiding in
Ierland niet kent", zij zich verzet tegen de toelaatbaarheid ervan.

104. ECHTSCHEIDING WEGENS EEN BEPAALDE OORZAAK- DE GRONDEN- Van
zodra is vastgesteld dat de echtscheidingsvordering toelaatbaar is, wordt
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overeenkomstig artikel 3 van de Wet Rolin voor de gronden enkel nog naar
Belgisch recht gekeken (Brussel 9 maart 1995, A.J.T. 1994-95, 609, noot K.
Wauters-Lambein en W. Wauters; Brussel4 oktober 1993, T. Vreemd. 1994,
99; Rb. Brussel 22 mei 1996, Rev. dr. etr. 1996, 230). Bepaalde rechtspraak
maakt onterecht enkel toepassing van artikel 3 van de Wet Rolin om de
echtscheiding te laten beheersen door de Belgische wet; artikel 1 wordt
gewoon genegeerd (Rb. Brussel10 mei 1995, Rev. Trim. Dr. Fam. 1996, 201).

105. ECHTSCHEIDING OP GROND VAN FEITELIJKE SCHEIDING- De vraag of de
echtscheiding op grond van feitelijke scheiding ook als een ,echtscheiding
wegens een bepaalde oorzaak" in de zin van artikel1 van de Wet Rolin moet
worden beschouwd, werd bevestigend beantwoord in een arrest van het Hof ·
van Beroep te Brussel van 26 maart 1996 (E.J. 1998, 57, noot C. De
Busschere en Rev. Trim. Dr. Fam. 1997, 352; zie eveneens Rb. Brussel
26 november 1992, Rev. Trim. Dr. Fam. 1993, 121).
106. ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING- TWEE VREEMDELINGEN - GELIJKE NATIONALITEIT- De echtscheiding door onderlinge toestemming tussen twee vreemdelingen valt buiten het toepassingsgebied van
artikel 1 van de Wet Rolin en blijft onderworpen aan de toepassing van
artikel 3, lid 3 B.W.
Bij · gelijke- nationaliteit- van de-echtgenoten wordt -de -echtscheiding ·door
onderlinge toestemming beheerst door de gemeenschappelijke nationale wet
(Rb. Luik 14 maart 1996, T. Vred. 1997, 83 en Pas. 1995, 75). De gemeenschappelijke nationale wet regelt niet alleen de toelaatbaarheid van de echtscheiding door onderlinge toestemming, maar ook de grondvoorwaarden van
deze echtscheidingsvorm. In de besproken periode werden de Belgische
rechters een aantal keer geconfronteerd met de echtscheiding door ondertinge toestemming tussen Italianen. Zo voorziet het Italiaans recht in de
volgende grondvoorwaarden voor een echtscheiding door onderlinge toestemming: 1) een homologatie door de rechtbank van het schriftelijk akkoord
tussen de echtgenoten aangaande de persoonsrechtelijke en vermogensrechtelijke aspecten van hun scheiding en 2) een onafgebroken feitelijke scheiding van de echtgenoten gedurende drie jaar vanaf de homologatie van dit
akkoord. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik oordeelde dat de beslissing van een Belgische vrederechter waarin, op verzoek van een Italiaanse
man, dringende en voorlopige maatregelen werden bevolen op grond van
artikel 223 B.W., niet tot doel kon hebben een feitelijke scheiding te
bevestigen en dus ook niet gelijkgesteld kon worden met de onderling
overeengekomen en door de rechtbank gehomologeerde scheiding (21 december 1995, T. Not. 1996, 477, noot M. Looyens, E.J. 1998, 109, noot A.
Verbeke, J.L.MB. 1996, 280, noot M. Lienard-Ligny, Div. Act. 1996, 89,
noot E. De Wilde D'Estmael en Rev. Trim. Dr. Fam. 1996, 221).
Een andere redenering vinden we in een vonnis van 27 september 1996 van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel (Rb. Brussel27 september 1996,

1430

T.B.B.R. 1998, 165, Rev. Trim. Dr. Fam. 1997, 393, noot M. Fallon, Rev. dr.
etr. 1996, 778, noot S. Francq en Rev. not. b. 1997, 542). De door de
Italiaanse wet voorgeschreven vereiste inzake de homologatie door de rechtbank van het schriftelijk akkoord tussen echtgenoten, werd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel als nietig beschouwd. De ruime invulling
die de Brusselse rechter lijkt te geven aan de exceptie van de openbare orde
in het intemationaal privaatrecht, door het Italiaans recht niet toe te passen
omdat deze homologatievoorwaarde ,se heurterait aux principes generaux
regissant le droit familial aux termes desquels le statut personnel n'est pas
disponible", kan niet worden bijgetreden.

107. ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING- VERSCHILLENDE
VREEMDE NATIONALITEITEN - NEGATIEVE CUMUL - Indien de echtgenoten
een verschillende (vreemde) nationaliteit hebben, wordt, in navolging van
het Bigwood-arrest (Cass. 14 december 1978, Arr. Cass. 1978-79, 4.45),
geopteerd voor de negatief-cumulatieve toepassing van beide nationale
wetten. Zo diende de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik (21 december
1995, Rev. not. b. 1996, 273) de vordering tot echtscheiding van een
Italiaanse man en zijn Franse echtgenote te toetsen aan de Italiaanse en de
Franse wet. In het Frans recht bestaat de echtscheiding door onderlinge
toestemming, maar kan ze niet worden gevorderd gedurende de eerste zes
maanden van het huwelijk. In casu stelden zich op dit punt geen problemen.
Meer problemen stelde de toepasselijke Italiaanse wet. De betrokkenen
voldeden niet aan de eerder besproken grondvoorwaarden voorzien in de
Italiaanse wet (zie vorig nummer). Er kon dan ook geen echtscheiding door
onderlinge toestemming worden uitgesproken. Interessant om mee te geven
is dat het verzoekschrift in casu nog werd ingediend v66r de inwerkingtreding van de Italiaanse Wet van 31 mei 1995 tot wijziging van het Italiaanse
intemationaal privaatrecht (Gazzetta U.fficiale 3 juni 1995). De nieuwe
Italiaanse IPR-wet levert nu een renvoi op. Een echtscheiding door onderlinge toestemming tussen vreemdelingen, waarvan er een de Italiaanse
nationaliteit heeft, kan voortaan beheerst worden door het Belgisch recht.
Artikel 31.1 van deze Wet van 31 mei 1995 onderwerpt de echtscheiding
tussen echtgenoten van verschillende nationaliteit immers aan de wet van het
land waarin het huwelijksleven overwegend gelokaliseerd is. Een echtscheiding door onderlinge toestemming tussen ,twee" Italianen zal echter, ook
onder deze IPR-wet, nog steeds onderwotjJen blijven aan de gemeenschappelijke nationale wet.
108. SCHEIDlNG VAN TAFEL EN BED - De scheiding van tafel en bed valt niet
onder het toepassingsgebied van de Wet Rolin (Erauw, J., Beginselen van
Internationaal Privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1985, 175; Heyvaert, A.,
Belgisch Internationaal Privaatrecht. Een inleiding, Gent, Mys & Breesch,
1995, nr. 283; Meeusen, J., Nationalisme en internationalisme in het Internationaal Privaatrecht, Antwerpen, Intersentia, 1997, nr. 121). Indien het
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huwelijk uninationaal is, wordt de gemeenschappelijke nationale wet van de
echtgenoten toegepast. In geval van een gemengd huwelijk, worden de
nationale wetten negatief gecumuleerd.
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik was echter een andere mening
toegedaan: de scheiding van tafel en bed moet worden geregeld door de Wet
Rolin (18 november 1997, J.L.M.B. 1998, 384, noot Y.-H. Leleu). De Luikse
rechtbank baseerde haar uitspraak op het parallellisme, gecreeerd in het
interne recht, tussen de scheiding van tafel en bed en de echtscheiding
(artikel 1305 Ger. W.). In casu werd, ingevolge de toepassing van artikel1
en artikel 3 van de Wet Rolin, de toelaatbaarheid en de gronden van de
vordering tot scheiding van tafel en bed van twee Italiaanse echtgenoten
beheerst door de Belgische wet.

§ 3. Onderhoudsgeld na echtscheiding
109. 0NDERHOUDSGELD - ECHTSCHEIDINGSWET - De gevolgen die de
gewezen echtgenoten betreffen, zouden moeten worden bepaald door de
wet op grond waarvan de echtscheiding zelftot stand is gekomen. Zo zouden
de onderhoudsverplichtingen tussen echtgenoten na echtscheiding door de
echtscheidingswet moeten worden beheerst. Zie Erauw, J., Beginselen van
Internationaal Privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1985, 177; Heyvaert, A.,
Be{gisch InteriiationaarPnvaalrechfEen- inleTiling~-uen.t~ lVI:Ys& Breesch,
1995, nr. 288.
110. 0NDERHOUDSGELD- TOEPASSELIJKE WET- ARTIKEL 3, LID 3 B.W.Het Hofvan Cassatie is een andere, minder logische mening toegedaan (Cass.
16 juni 1994, R.W 1994-95, 985, A.J.T. 1994-95, 473, noot K. WautersLambein en W. Wauters, E.J. 1995, 56, noot K. Broeckx en noot M. Looyens,
T. Vreemd. 1995, 259, Pas. 1994, 603, J.L.MB. 1995, 509, noot M. LilmardLigny, Rev. Trim. Dr. Fam. 1994, 505, noot M. Fallon, Rev. dr. etr. 1995, 162
en Rev. crit. d.i.p. 1996,5, nootN. Watte). HetHofvan Cassatie oordeelde dat
de vorderingen na echtscheiding met betrekking tot de vroegere gezinswoning
en met betrekking tot de onderhoudsverplichtingen tussen gewezen echtgenoten ,zodanig nauw verband houden met de persoonlijke betrekkingen tussen
de echtgenoten, waarvan zij als een overblijfsel voorkomen, dat zij alleen
kunnen worden beslecht met toepassing van de wet tot regeling van het
personeel statuut van de gewezen echtgenoten". In casu hadden de echtgenoten de Italiaanse nationaliteit; de gevo1gen van hun echtscheiding dienden
dus beheerst te worden door de gemeenschappelijke Italiaanse wet.
Ook de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brusse1 (26 november 1992, Rev.
Trim. Dr. Fam. 1993, 121) is van oordeel dat de onderhoudsrelatie tussen
gewezen echtgenoten van Marokkaanse nationaliteit moet worden beheerst
door de gemeenschappelijke nationale wet die ingevolge artikel 3, lid 3 B.W.
de staat en de bekwaamheid van de betrokkenen bepaalt. De Marokkaanse
vrouw stelde tevergeefs dat het onderhoudsgeld dat zij vorderde ,un acces-
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soire du divorce" was en dus moest worden bepaald door de echtscheidingswet, in casu de Belgische wet ingevolge de toepassing van de Wet Rolin. De
toepassing van de gemeenschappelijke Marokkaanse wet kon er volgens de
rechtbank wel niet toe leiden dat de vrouw geen recht zou hebben op een
onderhoudsgeld na echtscheiding. Naar Marokkaans recht heeft de vrouw na
de verstoting immers enkel recht op een onderhoudsgeld gedurende de iddaperiode. Deze peri ode is gelijk aan de periode van drie menstruaties en heeft
de bedoeling kroostverwarring te voorkomen. Tijdens deze periode blijven
de wederzijdse rechten en plichten tussen de echtgenoten bestaan. De mout 'a
of schadeloosstelling, waarop de verstoten vrouw in bepaalde gevallen recht
heeft, kwalificeerde de Brusselse rechtbank als ,etranger a notre conception
de la pension apres divorce ala fois alimentaire et indemnitaire". De afwezigheid van enig recht op onderhoudsgeld na echtscheiding voor de betrokken Marokkaanse vrouw deed de Brusselse rechtbank besluiten tot de toepassing van het Belgisch recht we gens strijdigheid van de Marokkaanse wet met
de Belgische internationale openbare orde. ,Attendu que dans l'etat actuel
des idees et de l'economie nationale, un systeme juridique ignorant la pension alimentaire apres divorce serait contraire a l'ordre public international
belge."
111. ONDERHOUDSGELD- 0PENBARE ORDE- MINIMUM- In een recenter
vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel werd deze rechtspraak
bevestigd (8 april 1997, Rev. Trim. Dr. Fam. 1998, 51). In deze zaak
betwistte de Marokkaanse vrouw de toepassing van de gemeenschappelijke
Marokkaanse wet op de onderhoudsvordering na echtscheiding niet (artikel
3, lid 3 B.W.). De vrouw beriep zich rechtstreeks op de strijdigheid van de
Marokkaanse wetgeving met de Belgische intemationale openbare orde. De
Brusselse rechtbank oordeelde opnieuw dat in de morele, politieke en
economische orde van onze huidige samenleving ,la reconnaissance a
l'epoux, ( ... ), d'une pension alimentaire destinee a lui permettre de faire
face a ses besoins, doit etre consideree comme un principe essentiel relevant
done de 1' ordre public international beige". De rechtbank voegde er nog aan
toe dat de bijdrage die de Marokkaanse vrouw ontving in afwachting van het
definitief worden van de verstoting (het onderhoudsgeld gedurende de iddaperiode), eerder moet worden vergeleken met de onderhoudsbijdrage die in
Belgie in de context van artikel 223 B.W. (procedure dringende en voorlopige maatregelen) kan worden toegekend, dan met de toekenning van een
onderhoudsuitkering na echtscheiding. ,Que s'est done a bon droit que
l'appelante rejette }'application de cette loi en raison de sa contrariete a
l'ordre public international beige et, compte tenu de ce que les deux parties
resident en Belgique, poursuit !'application de la loi beige."
In dezelfde lijn ligt een vonnis van de Vrederechter te Hassett (25 juli 1995,
Limb. Rechtsl. 1997, 175). Zeer algemeen stelt de Hasseltse vrederechter dat
moet worden aangenomen dat ,de onderhoudsplicht principieel beheerst
wordt door de nationale wet van de betrokkene", in casu de Marokkaanse
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wet. Er wordt echter onmiddellijk aan toegevoegd dat de Belgische wet geldt
als minimumverplichting ,zodat de toepassing van iedere buitenlandse wet
die voor de onderhoudsschuldeiser minder voordelig is, moet worden uitgesloten wegens tegenstrijdigheid met de openbare orde." Het normaal toepasselijke vreemde recht wordt uitgeschakeld ,wanneer die toepassing leidt
tot een gevolg dat voor de rechtsorde van het forum onaanvaardbaar is,
m.a.w. wanneer zij in strijd is met de openbare orde." De vrederechter was
van oordeel dat de onderhoudsplicht die de openbare orde raakt ,ook een
overheidsopdracht" inhoudt. ,Teneinde de last van de overheid niet te
verzwaren is er een algemeen belang mee gemoeid dat de op familiebanden
berustende onderhoudsverplichting daadwerkelijk wordt nagekomen." Het
Marokkaans recht dat niet voorziet in een onderhoudsuitkering na echtscheiding, werd in casu dan ook niet toegepast.
112. CONFLIT MOBILE - 0PENBARE ORDE - Merkwaardig is het vonnis van
30 januari 1997 van de Vrederechter te Luik waarin een onderhoudsbijdrage
na echtscheiding werd bepaald ten voordele van een Belgisch-Algerijnse
vrouw. De echtscheiding, waarin geen onderhoudsgeld voor de vrouw werd
voorzien, werd uitgesproken in Algerije. Beide gewezen echtgenoten hadden
op dat moment de Algerijnse nationaliteit. Na de echtscheiding verwierven
heiden de Belgische nationaliteit. De vrederechter paste op de onderhoudsvorderiiig vari oe vrmiw-fegenliaafgewe:ien eclitgenoofBelgiscli reclinoe
,que ce soit par I' application de I' article 3 du code civil, ou par interference
de l'ordre public international beige". Het vonnis maakt niet duidelijk bij
welke wet de toepassing van artikel 3, lid 3 B.W. zou zijn uitgekomen, de
Algerijnse of de Belgische. Het stelt gewoon dat, indien de Belgische wet
niet zou kunnen worden toegepast via artikel3, lid 3 B.W., dit wei diende te
gebeuren via de exceptie van de Belgische internationale openbare orde.
,Que Ia loi algerienne, dont il n'est pas discute qu'elle ne prevoit aucun
secours alimentaire ( ... ), est incompatible avec l'ordre public international
beige." Uiteraard rijst hier de vraag tot welke verwijzing de vrederechter in
casu had moeten komen: een verwijzing naar de ,actuele" gemeenschappelijke nationale wet van de ex-echtgenoten (de Belgische) of een verwijzing
naar de gemeenschappelijke nationale wet ,voorafgaand aan en op het
moment van de ontbinding van het huwelijk" (de Algerijnse). De veranderirig van de nationaliteit doet een conjlit mobile ontstaan dat kan worden
opgelost in het voordeel van de ,actuele" gemeenschappelijke nationale wet
van de partijen of dat kan worden genegeerd door ervoor te opteren dat de
verandering van de nationaliteit geen verandering met zich meebrengt van de
toepasselijke wet. Het arrest van het Hof van Cassatie van 16 juni 1994
waarin werd bepaald dat onderhoudsvorderingen na echtscheiding ,aileen
kunnen worden beslecht met toepassing van de wet tot regeling van het
personeel statuut van de gewezen echtgenoten", is duidelijk. De wet die het
persoonlijk huwelijksstatuut van de gewezen echtgenoten beheerste, blijft de
onderhoudsvordering na echtscheiding beheersen. In navolging van dit
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cassatiearrest had in deze zaak Algerijns recht moeten worden toegepast.
Hier is meteen ook duidelijk gemaakt hoe de door het Hof van Cassatie
geponeerde verwijzingsregel artificH~le resultaten kan genereren. Door de
Belgische intemationale openbare orde-exceptie achter de hand te houden,
diende de vrederechter in de voorliggende zaak geen standpunt in te nemen
aangaande het conjlit mobile (Vred. Luik 30 januari 1997, J.L.MB. 1998,
426, noot B. Mairy).

AFDELING

3

ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING VAN BUITENLANDSE
ECHTSCHEIDINGEN

§ 1. De ,de plano" erkenning en de exequaturprocedure
113. DE PLANO ERKENNING - Buitenlandse gerechtelijke beslissingen inzake
staat en bekwaamheid worden ,de plano" erkend; er is geen exequaturprocedure vereist om de beslissing bindende rechtskracht toe te kennen. De
erkenning verleent aan het buitenlands vonnis of arrest uiteraard maar dezelfde bindende rechtskracht als die welke het heeft in hetland van herkomst.
De partijen kunnen zich op deze in onze rechtsorde erkende buitenlandse
beslissing beroepen om de exceptie van gewijsde op te werpen. De exceptie
van gewijsde is het verweermiddel dat voortkomt uit de bindende rechtskracht van een beslissing; het laat de partijen toe te verhinderen dat een
nieuwe vordering met hetzelfde voorwerp en dezelfde oorzaak tussen dezelfde partijen wordt ingesteld.
Illustraties van deze automatische doorwerking van buitenlandse gerechtelijke beslissingen inzake staat en bekwaamheid vinden we in: Antwerpen
1995/AR/3628, 25 februari 1997, onuitg.; Brusse19 mei 1995, A.J.T. 199596, 149, noot K. Lambein en W. Wauters; Kort Ged. Brussel 9 april1997,
E.J. 1998, 72, noot I. Couwenberg en Rev. Trim. Dr. Fam. 1997, 405; Kort
Ged. Brusse118 oktober 1996, Rev. Trim. Dr. Fam. 1997, 636; Rb. Nijvel
29 juni 1995, Rev. Trim. Dr. Fam. 1996, 76.
In een arrest van 30 november 1993 hervormde het Hof van Beroep te
Bergen een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen waarin
werd vastgesteld dat een echtscheidingsvordering ~ngeleid in Belgie door een
Algerijnse vrouw tegen haar Algerijnse man, zonder voorwerp was omdat
door de man een Algerijnse echtscheidingsbeslissing werd overgelegd. Het
hof kwalificeerde de Algerijnse huwelijksontbinding als een eenzijdige
verstoting waarin geen uitspraak werd gedaan over de eventuele schuld
van een van de echtgenoten. Om die reden oordeelde het hof dan ook dat,
zelfs indien er zou worden van uitgegaan dat de Algerijnse echtscheiding
beantwoordde aan de vereisten van artikel 570 Ger. W., er kon worden
aangenomen dat ,meme si le mariage des parties a ete dissous sur la
demande de l'epoux, !'actuelle appelante gardait et garde interet ace qu'il
soit statue, en Belgique et conformement la loi belge, sur sa propre demande,
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laquelle a pour objet non seulement la dissolution du mariage mais encore,
d'une maniere indissociable, la reconnaissance de la cause de la rupture"
(Bergen 30 november 1993, R.R.D. 1995, 173).
114. TOETSING AAN DE VIJF VOORWAARDEN VAN ARTIKEL 570 GER. W. -De
,de plano" erkenning gebeurt niet zonder enige controle. Een buitenlandse
echtscheiding moet voor iedere uitwerking in Belgie aan essentiele kwaliteitsvereisten voldoen. De rechter of de ambtenaar die met een buitenlandse
beslissing wordt geconfronteerd, moet, bij gebrek aan toepasselijk verdrag,
nagaan of de beslissing voldoet aan de vijf voorwaarden van artikel 570,
tweede lid Ger. W. Er moet worden onderzocht of de beslissing niets inhoudt
dat strijdig is met de internationale openbare orde, of de rechten van verdediging werden gerespecteerd, of de oorspronkelijke rechter niet enkel wegens
de nationaliteit van de eiser bevoegd was, of de beslissing in kracht van
gewijsde is gegaan en of de uitgifte ervan authentiek is (Kort Ged. Brussel
9 april1997, E.J. 1998, 72, nooti. Couwenberg en Rev. Trim. Dr. Fam. 1997,
405; Rb. Brussel 9 aprill997, Rev. dr. etr. 1997, 254, noot M.-C. Foblets;
Rb. Brussel 6 november 1996, A.J.T. 1996-97, 344, noot K. Lambein; Rb.
Nijvel12 mei 1992, Rev. Trim. Dr. Fam. 1994, 533).
Deze controle gebeurt vaak door vrederechters die op grond van artikel 223
B.W. om dringende en voorlopige maatregelen worden verzocht en wiens
onbevoegdheid wordt--opgeworpen we gens- het-niet meer- bestaan van een
huwelijk ingevolge een buitenlandse echtscheidingsbeslissing (Vred. Gent
25 juni 1992, T. Vreemd. 1994, 46 en Rev. dr. etr. 1993, 216; Vred.
Molenbeek 22 december 1992, T. Vred. 1993, 124, noot G. Rommel,
T. Vreemd. 1993, 112 en Rev. dr. etr. 1993, 215).
115. RECHTEN VAN VERDEDIGING- Een van de criteria voor de erkenning
van buitenlandse akten en gerechtelijke beslissingen is de eerbiediging van
de rechten van verdediging (artikel 570, tweede lid, 2° Ger. W.). Er moet
worden nagegaan of de verweerder tijdig en regelmatig op de hoogte werd
gebracht van de tegen hem gevoerde procedure; of de verweerder in de
mogelijkheid verkeerde zich behoorlijk te verdedigen. Zo besliste de Rechtbank van Eerste Aan1eg te Brussel dat een miskenning van de rechten van
verdediging niet kon worden ingeroepen aangezien uit de voorgelegde stukken duidelijk bleek dat de verweerder een advocaat in Za'ire de opdracht had
gegeven om haar in de in Za'ire gevoerde procedures (echtscheiding en
ouderlijk gezag) te vertegenwoordigen. Uit de stukken bleek bovendien
duidelijk dat de verweerder haar advocaat in Za'ire instructies gaf. De
Brusselse rechtbank achtte het Za'irees vonnis op dit punt vo1doende gemotiveerd. Uit de omstandigheid dat de vrouw werd vertegenwoordigd voor de
Za'irese rechtbank 1eidde de Brusselse rechter af dat de vrouw behoorlijk
werd verwittigd van de zittingsdatum. Ret echtscheidingsvonnis werd bovendien tijdig, nl. een voldoende aantal dagen v66r het verstrijken van de
beroepstermijn, aan haar adres in Belgie betekend. De vrouw tekende geen
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hoger beroep aan. De rechtbank was dan ook terecht van oordeel dat de
vrouw op geen enkele wijze aantoonde dat haar rechten van verdediging
werden geschonden (Kort Ged. Brussel 9 april 1997, E.J. 1998, 72, noot I.
Couwenberg en Rev. Trim. Dr. Fam. 1997, 405).
116. UITVOERBAARVERKLARING- Van zodra dwangmaatregelen (naleving
van de regeling inzake het ouderlijk gezag, betaling onderhoudsgeld) worden
beoogd, is een gerechtelijke tussenkomst vereist. Ook voor (onderdelen van)
beslissingen die niet de staat en de bekwaamheid van personen betreffen, is
een tussenkomst van de rechtbank van eerste aanleg vereist. Dit is bv. het
geval voor een echtscheidingsvonnis dat, naast de staat van de betrokkenen,
ook het ondergeldsgeld regelt. Bij gebrek aan een toepasselijk verdrag, legt
artikel570 Ger. W. voor de uitvoerbaarverklaring de exequaturprocedure op.
De rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de verweerder of, bij
ontstentenis daarvan, van de plaats van tenuitvoerlegging, zal onderzoeken
of de buitenlandse akte ofbeslissing beantwoordt aan de vereisten gesteld in
artikel 570, tweede lid Ger. W. De rechter onderzoekt ook het geschil zelf
(zie het volgende nummer).
Het Hof van Beroep te Brussel weigerde het exequatur te verlenen aan een
Joegoslavisch echtscheidingsvonnis dat werd verkregen met miskenning van
de rechten van verdediging van de vrouw (Brussel 27 juni 1995, E.J. 1997,
57, noot I. Couwenberg). Een Belgische vrouw had een advocaat in Belgrado
gemachtigd om haar in een eventuele echtscheidingsprocedure aldaar te
vertegenwoordigen. Achterafbleek dat zij volledig in de onwetendheid werd
gehouden van de in Belgrado gevoerde echtscheidingsprocedure. Pas na het
verstrijken van de beroepstermijn kreeg zij, via haar (ex-)man, kennis van
een vonnis waarin de echtscheiding volledig in haar nadeel werd uitgesproken (geen bezoekrecht voor de vrouw en een aanzienlijke bijdrage in
de kosten van onderhoud van de kinderen lastens haar). Het hof oordeelde
dat het loutere feit dat de vrouw ,in kennis gesteld werd van het echtscheidingsvonnis, toen de erin vermelde beroepstermijn van 15 dagen reeds
verstreken was, reeds een flagrante schending uitmaakt van haar rechten
van verdediging". De omstandigheid dat achter haar rug en zonder haar
medeweten een procedure werd gevoerd waarbij de rechtbank te Belgrado in
de waan werd gelaten dat zij regelmatig vertegenwoordigd was, toont bovendien aan dat de rechten van verdediging van de vrouw werden geschonden
,ten gevolge van het bedrog en de arglist" van de man. Niet onbelangrijk is
de overweging van het hof waarin wordt aangenomen dat de schending van
de rechten van verdediging vaststaat, ook alleek de vrouw in eerste instantie
geneigd het echtscheidingsvonnis te aanvaarden en de vrouw samen met de
man stappen ondemam om de gegevens in het bevolkingsregister te laten
aanpassen.
117. 0NDERZOEK VAN HET GESCHIL - Voor de loutere erkenning van buitenlandse gerechtelijke beslissingen inzake staat en bekwaamheid dient het
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geschil zelf niet opnieuw onderzocht te worden. Dergelijk onderzoek wordt
in verschillende bilaterale verdragen uitdrukkelijk uitgesloten, o.m. in het
eerder besproken Belgisch-Zwitserse Verdrag van 29 april1959 (Antwerpen
1995/AR/3628, 25 februari 1997, onuitg.).

W anneer echter het exequatur van een buitenlandse echtscheidingsbeslissing
wordt gevorderd met het oog op het afdwingen van de daarin bepaalde
regeling van het ouderlijk gezag, dringt een onderzoek van het geschil zich
op (Luik 25 mei 1993, J.T. 1994, 88).
118. EXEQUATURVERDRAG MET ZWITSERLAND- De erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse echtscheidingen kunnen ook worden geregeld door
verdragen. Zo toetste het Hof van Beroep te Antwerpen in een niet-gepubliceerd arrest van 25 februari 1997 (1995/AR/3628) een Zwitsers echtscheidingsvonnis terecht aan de criteria voor erkenning opgenomen in de Overeenkomst van 29 april 1959 tussen Belgie en Zwitserland betreffende de
erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en scheidsrechterlijke uitspraken (B.S. 11 september 1962). In deze zaak lagen de volgende
feiten voor. De Burgerlijke Rechtbank te Bazel sprak de echtscheiding uit
tussen een Italiaanse man en een Zwitserse vrouw. Deze echtscheiding kon
volgens de argumentatie van de man niet worden erkend in Belgie wegens de
onbevoegdheid van de Zwitserse rechtbank (artikel 1b van het verdrag). Hij
wees erop dat hij-nooit de- bevoegdheid van-de Zwitserse rechtbank had
aanvaard ,onder meer om reden dat gelntimeerde op het ogenblik van het
echtscheidingsverzoek in Zwitserland nog haar verblijfplaats in Belgie had
( ... ) en dat hij van Italiaanse nationaliteit is terwijl het verdrag stelt dat de
gerechten van de staat waar de beslissing is gewezen bevoegd zijn inzake
staat, handelingsbekwaamheid of familierecht betreffende onderdanen van
de staat waar de beslissing is gewezen". Het hof oordeelde dat de man ten
onrechte liet gelden dat de Zwitserse rechtbank niet bevoegd was. Conform
artikel 2.1(i) van het Belgisch-Zwitserse verdrag volgt de bevoegdheid van
de rechtbank ,uit de omstandigheid dat gelntimeerde een onderdaan is van
Zwitserland (... ) hetgeen volstaat wanneer de vordering de staat, de handelingsbekwaamheid of familierecht betreft". Het hof meende bovendien dat
de man de bevoegdheid had kunnen betwisten voor de Zwitserse rechtbank
en dat hij bij niet akkoord hager beroep had moeten aantekenen. Aangezien
de procedure in Zwitserland ,tegensprekelijk werd gevoerd en niet wordt
betwist dat hij tijdig in kennis werd gesteld van dit vonnis en de verhaalsmogelijkheden ertegen; dat hij dit niet nodig heeft geacht om daartegen hoger
beroep aan te tekenen", oordeelde het hof dat het vonnis regelmatig tot stand
was gekomen.
119. EXEQUATURVERDRAG MET GROOT-BRITTANNIE - Op grond van het
Verdrag van 2 mei 1934 tussen Belgie en Groot-Brittannie betreffende de
wederzijdse tenuitvoerlegging van vonnissen (B.S. 27 november 1936),
waarvan de toepassing overeenkomstig artikel 11 werd uitgebreid tot Hong
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Kong, verklaarde het Hofvan Beroep te Luik een echtscheiding uitgesproken
in Hong Kong, waarin het hoederecht over de twee kinderen aan de man en
een bezoekrecht aan de vrouw werd toegekend, uitvoerbaar in Belgie. Het
hof weerlegde een voor een de argumenten van de vrouw die zich steunde op
artikel 3 b, d en e van het Belgisch-Britse verdrag om de erkenning en
tenuitvoerlegging in Belgie van het vonnis tegen te gaan. De echtscheidingsvordering werd, aldus het hof, op een regelmatige wijze door de man bij de
rechtbank te Hong Kong aanhangig gemaakt, op een moment dat de vrouw
nog in Hong Kong gedomicilieerd en aanwezig was. De vrouw toont op geen
enkele wijze aan dat zij niet tijdig kennis kreeg van de vordering om zich te
verdedigen, een bewijslast die haar wordt opgelegd door artikel 3 b van het
Belgisch-Britse verdrag. De voorlopige beschikkingen van de Belgische
kortgedingrechter en vrederechter betreffende het ouderlijk gezag, rechtvaardigen bovendien niet het beroep op artikel 3 d van het verdrag. De Hong
Kongse rechtbank deed immers geen uitspraak over een eis die reeds het
voorwerp uitmaakte van een ander vonnis geveld tussen dezelfde partijen.
De beslissing van de rechtbank te Hong Kong en de beslissingen van de
Belgische kortgedingrechter en nadien de Belgische vrederechter ,n'ont pas
le meme objet: !'ordonnance dujuge de paix statue sur la garde des enfants a
titre provisoire alors que la decision du tribunal de Hong Kong tranche le
probleme de la garde au fond, apres le divorce; qu'aucune juridiction beige
n'avait aborde cette question" (Luik 25 mei 1993, J.T. 1994, 88).
120. EXEQUATURVERDRAG MET ITALIE - De Italiaanse beslissing die een
feitelijke scheiding door onderlinge toestemming homologeert, moet worden
beschouwd als een beslissing inzake willige rechtsmacht in de zin van artikel
5 van het Belgisch-Italiaanse Verdrag van 6 april 1962 betreffende de
erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke en andere uitvoerbare titels
in burgerlijke en handelszaken (B.S. 28 november 1963). Deze beslissingen
kunnen in Belgie worden erkend indien aan de voorwaarden van artikel 1
van het Belgisch-Italiaanse verdrag is voldaan. De tenuitvoerlegging wordt
beheerst door de artikelen 8-11 van het verdrag. In casu oordeelde de rechter dat geen exequatur moest worden verleend aangezien de Belgische
rechter, die in de voorliggende zaak werd gevat in het kader van een echtscheidingsprocedure op grond van feiten, voorlopige maatregelen kan bevelen die deze voorafgaande overeenkomst tot regeling van de feitelijke
scheiding zouden vervangen (Rb. Brussel10 mei 1995, Rev. Trim. Dr. Fam.
1996, 201, zie voor de bespreking van de exceptie van aanhangigheid in deze
zaak, nr. 100).

§ 2. De verstoting
121. ALGEMEEN- Er werd in de bestudeerde periode opnieuw veel gepubliceerd over de problematiek van verstotingen (zie o.m. Carlier, J.-Y., ,La
reconnaissance des repudiations", (noot onder Cass. 11 december 1995),
Rev. Trim. Dr. Fam. 1996, 131-140; Erauw, J., ,Verstoting- echtscheiding
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is moeilijk erkenbaar", (noot onder Cass. 11 december 1995), R. W. 1995-96,
1330-1335; Fob1ets, M.-C., ,La repudiation repudiee par la Cour de cassation. Un examen sans mansuetude des conditions de regularite intemationale
d'un acte de repudiation", Rev. dr. etr. 1996, 185-200; Lagarde, P., ,La
theorie de 1'ordre public international face ala polygamie eta la repudiation.
L'experience frans:aise", in Nouveaux itineraires en droit. Hommages
Fram;ois Rigaux, Bruxelles, Bruylant, 1993, 263-282; Lienard-Ligny, M.,
,La repudiation", in Verwilghen, M. en De Valkeneer, R. (eds.), Relations
familiales internationales, Brussel, Bruylant, 1993, 21-27; Van Acker, R.,
,De 1outer eenzijdige verstoting", De Burg. St. 1994, 31-38).

a

122. MAROKKAANSE VERSTOTINGEN - In de besproken periode deed de
rechtspraak hoofdzake1ijk uitspraak over verstotingen naar Marokkaans
recht. Het onderscheid dat in de Mudawwana (het Marokkaans B.W.) wordt
gemaakt tussen de eenzijdige verstoting of talak en de verstoting met
compensatie of khol, moet dan ook goed voor ogen worden gehouden.
In de rechtspraak zijn nauwelijks beslissingen te vinden waarin de kho/verstoting aan de orde is. Dit zou er kunnen op wijzen dat deze vorm van
verstoting weinig wordt gebruikt door Marokkaanse onderdanen of dat de
erkenning ervan in Belgie weinig problemen stelt. De talak daarentegen
stond vaak ter discussie in de hier besproken periode. De talak is de
eenzijdige verstoting die plaatsvindt voor twee adouls (getuigen)en wordt
gehomologeerd door de kadi (rechter). De talak is voorbehouden aan de man;
enkel hij kan dus op deze wijze het huwelijk beeindigen. In hoofde van de
vrouw bestaat geen mogelijkheid tot weigering. Dit laatste deed de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel oordelen dat de vraag naar het respect voor
de rechten van verdediging zich ten aanzien van de talak niet stelt, omdat er
bij deze akte sui generis toch geen sprake is van rechten van verdediging (Rb.
Nijvel 12 mei 1992, Rev. Trim. Dr. Fam. 1994, 533). Ben gelijkaardige
redenering vinden we terug in een arrest van 27 november 1992 van het
Arbeidshof te Antwerpen (Limb. Rechtsl. 1993, 103) waarin werd aangenomen dat de rechten van verdediging in hoofde van de vrouw niet geschonden konden worden, ,omdat de procedure van verstoting eenzijdig
verloopt en niet op tegenspraak". Dergelijke rechtspraak kan uiteraard niet
worden bijgetreden. Het onderzoek naar de rechten van verdediging client ten
aanzien van ,elke" buitenlandse echtscheiding te gebeuren (artikel 570,
tweede lid, 2° Ger. W., zie nr. 124).
123. OPENBARE ORDE - Het beroep op de exceptie van de intemationale
openbare orde blijft aanleiding geven tot weinig eensgezindheid in de rechtspraak.
Bepaalde rechtspraak acht de talak in overeenstemming met de contractuele
aard van het huwelijk in het islamitisch recht. Het huwelijk kan, zoals elk
contract, eenzijdig worden verbroken. De Rechtbank van Eerste Aanleg te
Nijvel beschouwde om die reden de talak dan ook niet strijdig met onze
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intemationale openbare orde: ,la relativite de !'institution matrimoniale doit
nous permettre de comprendre et d'accepter !'existence dans d'autres ordres
juridiques d'une conception differente du divorce, liee a une conception
differente du mariage" (Rb. Nijvel12 mei 1992, Rev. Trim. Dr. Fam. 1994,
533).
Andere rechtspraak oordeelt dat de talak de intemationale openbare orde
schendt wegens miskenning van het beginsel van de gelijkheid van man en
vrouw (Vred. Molenbeek 22 december 1992, T. Vred. 1993, 124, noot G.
Rommel, T. Vreemd. 1993, 112 en Rev. dr. etr. 1993, 215). Wanneer een
echtgenoot het recht heeft eenzijdig te beschikken over de ontbinding van het
huwelijk en dit recht is voorbehouden aan de mannelijke echtgenoot, moet
tot strijdigheid met onze intemationale openbare orde worden besloten (Rb.
Brussel 6 november 1996, A.J.T. 1996-97, 344, noot K. Lambein, zie ook
nr. 126). Er is sprake van een schending van de intemationale openbare orde
wanneer vaststaat dat de verstoting werd opgedrongen aan een van de echtgenoten met miskenning van diens rechten en zonder mogelijkheid van
verweer (Rb. Brussel 9 april 1997, Rev. dr. etr. 1997, 254, noot M.-C.
Foblets). Zo kan de verstoting waarmee de vrouw niet heeft ingestemd, geen
uitwerking hebben in Be1gie wegens schending van de Belgische intemationale openbare orde. De gemeente die de verstoting we1 had erkend en in haar
registers had ingeschreven, werd onder verbeurte van een dwangsom veroordeeld tot rechtzetting van deze inschrijving (Rb. Brussel 12 april 1995,
Rev. dr. etr. 1995, 346).
124. VERSTOTING - RECHTEN VAN VERDEDIGING - Het Hof van Cassatie
deed op 11 december 1995 voor de eerste maal uitspraak over de erkenbaarheid van verstotingen in Belgie, en beperkte zich tot de toetsing aan artikel
570, tweede lid, 2° Ger. W. of de vereiste van het respect voor de rechten van
verdediging (Arr. Cass. 1995, 204, R. W. 1995-96, 1339, noot J. Erauw, E.J.
1997, 41, noot H. Jacobs, Pas. 1995, I, 205, Div. Act. 1996, 116, noot M.
Lienard-Ligny, Rev. crit. d.i.p. 1996, 307, noot M. Fallon, Rec. Cass. 1995,
228, noot K. Wauters-Lambein en W. Wauters, Rev. dr. etr. 1996, 185, noot
M.-C. Foblets en Rev. Trim. Dr. Fam. 1995, 37). De zaak die tot dit
cassatiearrest aanleiding gaf, betrof een exequaturprocedure ingesteld
tegen de Rijksdienst voor Pensioenen door een Marokkaanse man die zijn
Marokkaanse echtgenote had verstoten. Op het moment van de verstoting
waren beide echtgenoten in Belgie gedomicilieerd. De Rijksdienst voor
Pensioenen kende aan ieder van de Marokkaanse echtgenoten de helft toe
van een rustpensioen als mijnwerker (,pensioen van gehuwde"). De Rijksdienst voor Pensioenen oordeelde dat de betrokkenen niet uit de echt
gescheiden waren, maar feitelijk gescheiden leefden, niettegenstaande het
feit dat een verstoting had plaatsgevonden. De Rijksdienst voor Pensioenen
erkende met andere woorden de verstoting niet vrijwillig. Het Arbeidshof
te Luik daarentegen erkende de verstoting wel en was van oordeel dat dan
ook een pensioen volgens het tarief van alleenstaande moest worden toege-
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kend. Het Hof van Cassatie oordeelde dat dit arrest artikel 570, tweede lid,
2° Ger. W. schond aangezien het vaststelde dat de verstoten vrouw niet
werd opgeroepen en gehoord tijdens de procedure en t6ch besliste dat het
Pensioenfonds de gevolgen van de verstoting moest aimnemen. Niet zonder
belang is het gegeven dat het Hof van Cassatie, door te verwijzen naar artikel
570 Ger. W., het gerechtelijk karakter van de verstotingsakte lijkt te aanvaarden.
W at het respect voor de rechten van verdediging betreft, houden de hoven en
rechtbanken er verschillende interpretaties op na. Zo wordt de erkenning
geweigerd indien de vrouw niet aanwezig was of niet werd opgeroepen
(Vred. Gent 25 juni 1992, T. Vreemd. 1994, 46 en Rev. dr. etr. 1993, 216).
Bepaalde rechtspraak vereist uitdrukkelijk de instemming van de vrouw
met de verstoting (Rb. Brussel 20 april 1993, T. Vreemd. 1994, 26 en Rev.
dr. etr. 1993, 445), minstens de impliciete instemming (Vred. Molenbeek
22 december 1992, T. Vred. 1993, 124, noot G. Rommel, T. Vreemd. 1993,
112 en Rev. dr. etr. 1993, 215). De rechtspraak die aanneemt dat de vrouw de
verstoting impliciet kan aanvaarden door b.v. de aanvaarding van het troostgeschenk of mout'a, kan niet worden bijgetreden (Arbh. Antwerpen 27 november 1992, Limb. Rechtsl. 1993, 103). In een recente beslissing van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel vinden we een verregaande controle
op het respect van de rechten van verdediging terug. Zelfs indien de vrouw
bij de verstoting aanwezig was en zij haaF toestemming-vel"leende, werd
ervan uitgegaan dat de rechten van verdediging niet voldoende waren
gewaarborgd omdat uit de voorgelegde stukken niet kon worden opgemaakt
of een debat ten grande had plaatsgevonden ,waarin de echtgenote haar
standpunt (over de verstoting, over de grootte van de vergoeding) heeft
kunnen uiteenzetten en/of een tegeneis (een onderhoudsgeld) heeft kunnen
instellen" (Rb. Brussel 6 november 1996, A.J.T. 1996-97, 344, noot K.
Lambein).
Beslissingen uit Nijvel en Antwerpen die stelden dat de vraag naar het
respect voor de rechten van verdediging niet moet worden gesteld ten
aanzien van de talak, omdat er bij deze verstotingsvorm t6ch geen sprake
is van rechten van verdediging, kunnen we niet goedkeuren (zie nr. 122).
125. AUTHENTICITEIT VAN DE STUKKEN- Artikel 570, tweede lid, 5° Ger. W.
schrijft voor dat de overgelegde uitgifte van de beslissing volgens de wet van
hetland waar zij is gewezen, moet voldoen aan de voorwaarden gesteld voor
haar authenticiteit.
Volgens de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel wordt aan deze voorwaarde voldaan wanneer het bestaan van een Marokkaanse verstoting wordt
bewezen aan de hand van een attest van het Marokkaans Consulaat-Generaal
te Brussel dat de conformiteit met de Marokkaanse wetgeving bevestigt van
deze verstoting, waarvan het origineel wordt overgelegd samen met een
vertaling door een beedigd vertaler (Rb. Nijvel 8 april 1997, Rev. Trim. Dr.
Fam. 199S, 51).

1442

126. VERSTOTING- EEN VANDE ECHTGENOTEN IS BELG- Wanneer een Belg
bij de verstoting betrokken is, wordt deze niet erkend. Dit geldt ook voor
personen met de dubbele nationaliteit.
De 14de Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel oordeelde
dat, in geval van dubbele nationaliteit, enkel de Belgische nationaliteit in
aanmerking kon worden genomen. En aangezien de verstoting ,n' existe pas
en droit beige, etant contraire al'ordre public beige", dienden de betrokkenen te worden beschouwd als zijnde nog steeds gehuwd (Rb. Brussel 28 mei
1996, J.T. 1996, 779, zie voor de bespreking van de dubbele nationaliteit,
nr. 22). Dit vonnis bevestigt dat de verstoting maar kan worden erkend
wanneer zij wordt toegelaten door het personeel statuut van de beide echtgenoten.
Voor de 28ste Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel was de
Belgische nationaliteit van de man geen reden op zich om de verstoting niet
te erkennen. De Belgische nationaliteit kwam wel ter sprake in het kader van
de openbare orde-controle. Gelet op de intensiteit van de band met de
Belgische rechtsorde wegens de Belgische nationaliteit, beoordeelde de
rechter de verenigbaarheid met onze openbare orde des te strenger en besloot
uiteindelijk dat de Belgische openbare orde niet kan aanvaarden dat een
echtgenoot het recht heeft eenzijdig te beschikken over de ontbinding van bet
huwelijk, wanneer dit recht is voorbehouden aan de mannelijke echtgenoot
(Rb. Brussel 6 november 1996, A.J.T. 1996-97, 344, noot K. Lambein).
In een beslissing van de 12de Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel (9 aprill997, Rev. dr. etr. 1997, 254, noot M.-C. Foblets) werd een
totaal ander standpunt ingenomen en werd de verstoting van een vrouw die
naast de Marokkaanse ook de Belgische nationaliteit had, erkend. Ret ging in
casu wel om een kha!-verstoting.
Hier kan ook nog worden verwezen naar de Ministeriele Omzendbrief van
27 apri11994 ter aanvulling van de Ministeriele Omzendbriefvan 13 maart
1980 tot wijziging van de punten II en III van de Ministeriele Omzendbrief
van 27 juni 1978 betreffende sommige problemen inzake vreemdelingen
(B.S. 19 mei 1994), die stelt dat een verstoting niet kan worden erkend
wanneer zij heeft plaatsgevonden bij een echtpaar van wie een echtgenoot
Belg is, zelfs indien deze echtgenoot door een staat die verstoting aanvaardt,
eveneens als onderdaan wordt beschouwd. Dit geldt zowel voor de gevallen
waarin een man met dubbele nationaliteit zijn echtgenote verstoot, als voor
die waarin de man zijn echtgenote die bipatride is, verstoot.

§ 3. De kantmelding
127. KANTMELDING- Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand van
oordeel is dat de buitenlandse echtscheiding voldoet aan de voorwaarden
om in Belgie erkend te worden, dient hij ·deze echtscheiding te vermelden
op de kant van de akten en de nodige wijzigingen aan te brengen in
bet bevolkings- en vreemdelingenregister. Hij moet de beslissing niet in
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de registers van de burgerlijke stand overschrijven. De wijziging van staat
wordt niet verwezenlijkt door de overschrijving; deze kwam tot stand in het
land waar de beslissing werd gewezen en bekomt haar uitwerking in Belgie
door de erkenning. De melding ,en marge de l'acte de mariage est la
confirmation, ( ... ), de la reconnaissance du jugement etranger et une mise
en concordance des registres" (Rb. Nijvel29 juni 1995, Rev. Trim. Dr. Fam.
1996, 76).

§ 4. Het depot bij bet Ministerie van Buitenlandse Zaken
128. NEERLEGGING - Bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen
overeenkomstig artikel 1 van de Wet van 14 juli 1966 betreffende sommige
buiten het Rijk opgemaakte akten van de burgerlijke stand (B.S. 2 augustus
1966 en 12 augustus 1966, zie ook het K.B. van 28 augustus 1967, B.S.
23 december 1967 en het M.B. van 18 augustus 1988, B.S. 3 september
1988), de uitgiften van akten en vonnissen betreffende de burgerlijke staat
van in het buitenland verblijvende Belgen worden neergelegd. Deze akten en
vonnissen dienen op regelmatige wijze te zijn opgesteld in de gebruikelijke
vorm van het land van herkomst en mogen geen vermeldingen of verklaringen behelzen die indruisen tegen de Belgische openbare orde.
De Minister of de door hem daartoe gemachtigde ambtenaren mogen afschriftell van en ui!tre]<:s~ls uit di{: l1it:giften afgeven overeenkomstig artikel
45, § 1, eerste en tweede lid B.W.; deze- afgiften en uittreksefs -zl.)n-rechtsgeldig tot bewijs van het tegendeel (artikel2 Wet van 14 juli 1966). Wanneer
een akte of een vonnis, waarvan bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken
een uitgifte is neergelegd, moet worden vermeld in de kant van een akte van
de burgerlijke stand, wordt een afschrift of een uittreksel uit die uitgifte aan
de betrokken ambtenaar van de burgerlijke stand overgemaakt aan de hand
waarvan hij de vermelding in de registers kan inschrijven.
129. NEERLEGGING VERZEKERT GEEN ERKENNING- WAAKZAAMHEID GEBODEN - De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel (9 oktober 1996, Rev.
Trim. Dr. Fam. 1997, 396) diende zich uit te spreken over het depot van een
uitgifte van een Zairees echtscheidingsvonnis. Bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd door een man van Belgische nationaliteit en met woonplaats in Zaire, een uitgifte neergelegd van een in zijn voordeel verkregen
Zairees echtscheidingsvonnis. De raadsman van de vrouw liet de betrokken
administratie weten dat de vrouw zich verzette tegen de erkenning in Belgie
van dit vonnis en tegen de vermelding ervan in de officiele registers. De
gedinginleidende stukken werden immers niet aan haar domicilie in Belgie
betekend, maar aan een adres waar zij al 20 jaar niet meer woonde. De man
kende nochtans haar adres in Belgie. Ret Ministerie van Buitenlandse Zaken
hield geen rekening met deze argumenten van de vrouw en aanvaardde het
depot. De rechtbank oordeelde dat de wijze waarop de diensten van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken weigerden in te gaan op de argumentatie
van de vrouw op zijn minst lichtzinnig kon worden genoemd en oordeelde
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dat het, in geval van betwisting, wenselijk zou zijn ,d'inviter les parties a
soumettre le differend a un tribunal avant d'operer ledit depot". De rechtbank was van oordeel dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken ,devait
avoir !'attention attiree sur le prescrit de I' article 570 du Code judiciaire et
faire preuve d'une vigilance accrue, la demanderesse invoquant l'irregularite
de l'acte etranger au regard de l'ordre public international beige".

HOOFDSTUK
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DE OORSPRONKELIJKE EN DE ADOPTIEVE AFSTAMMlNG
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LAMBEIN)
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1

DE OORSPRONKELIJKE AFSTAMMING

§ 1. Inleiding
130. ALGEMEEN - Uit de verzamelde rechtspraak blijkt dat de tendens van
de voorbije jaren zich verder zet. Het zwaartepunt van de afstamming ligt bij
het kind.
Met uitzondering van de vorderingen tot betwisting van het vaderschap,
waarop voornamelijk de wet van de man wordt toegepast, vinden we een
veralgemeende toepassing van de nationale wet van het kind.

§ 2. De vaststelling van de afstammingsband
131. ARTIKEL 3, 3° B.W.- ALGEMEEN- Uit artikel3, 3° B.W. vloeit voort
dat de nationale wet van de partijen oordeelt over het ontstaan van de
biologische afstammingsbanden. Indien partijen dezelfde nationaliteit hebben, geldt uiteraard hun lex patriae communis.
Bij een verschillende nationaliteit wordt aangenomen dat het de nationale
wet van de moeder en vader is die zal oordelen of er respectievelijk een
moederschaps- ofvaderschapsband ontstaat op het ogenblik van de geboorte
van het kind.
Dit principe is algemeen aanvaard in de rechtspraak. (Rb. Brussel 16 juni
1992, J.L.M.B. 1993, 1208; Rb. Brussel 29 juni 1994, Rev. Trim. Dr. Fam.
1996, 231; Rb. Brussel23 november 1994, Rev. Trim. Dr. Fam. 1995, 671;
Rb. Brussel 27 maart 1996, T.B.B.R. 1997, 116).
Op deze wijze vermijdt men terecht te komen in een vicieuze cirkel. Indien
men de wet van het kind zou toepassen kan een cirkelredenering ontstaan
doordat enerzijds de nationale wet beslist over de afstammingsband en
anderzijds de afstamming reeds moet vaststaan om de nationaliteit te doen
overgaan. Bij de betwisting van de afstamming zou dit problemen geven. Als
conclusie kunnen we stellen dat de nationale wet van de moeder het recht op
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moederlijke afstamming beoordeelt (mater semper certa est) en dat de
nationale wet van de vader oordeelt over het vaderschapsvermoeden.

§ 3. De betwisting van het vaderschap .
132. TOEPASSELIJKE WET- GELIJKE NATIONALITEIT- De betwisting van de
afstamming is zeer nauw verwant met het bestaan van een (vermoeden van)
afstammingsband. In praktijk gaat het voomamelijk om de betwisting van
het vaderschap. Indien de partijen dezelfde nationaliteit hebben, wordt de lex
patriae communis toegepast op het vaderschapsvermoeden en de betwisting
ervan. In de gevallen behandeld door de Rechtbank te Brussel op 16 juni
1992 (J.L.MB. 1993, 1208), 15 december 1992 (J.L.MB. 1993, 1210) en op
27 oktober 1993 (T. Vreemd. 1994, 108) hadden de ouders en het kind
dezelfde nationaliteit.
Het feit dat de ouders dezelfde nationaliteit hebben, is echter weinig relevant.
Het is belangrijker de nationaliteit van de vader en het kind te kennen.
Op grond van artikel 3, 3° B.W. paste het Hof van Beroep te Gent op
20 december 1996 (R. W. 1997-98, 1077) de Belgische wet toe op de vordering tot betwisting van het vaderschap van een Belg t.a.v. een Belgisch kind
met woonplaats in Finland. Indien de vermoedelijke vader en het kind Belg
zijn, wordt de Belgische-wet toegepast-op de-betwistingvanhet-vaderss;hap.
Met de Franse nationaliteit van de moeder werd geen rekening gehouden
door de Brusselse rechtbank op 27 maart 1996 ( T.B.B.R. 1997, 116).
133. TOEPASSELIJKE WET- VERSCHILLENDE NATIONALITEIT- WET VAN DE
de nationaliteit van de vader en het kind verschillen, wordt in
de meerderheid van de gevallen de wet van de man toegepast om het
vaderschap te betwisten (Rb. Gent 10 februari 1994, A.J.T. 1994-95/108,
360, met noot K. Lambein en W. Wauters; Rb. Btussel 27 januari 1993,
T Vreemd. 1993, 223).
In de vonnissen van de Brusselse rechtbank van 16 juni 1992 (J.L.MB. 1993,
1208) en 15 december 1992 (J.L.M.B. 1993, 1210) werd, niettegenstaande
alle partijen dezelfde nationaliteit hadden, uitdrukkelijk gesteld dat de wet
van de vermoedelijke vader van toepassing is op de vordering tot betwisting.
MAN- Indien

134. TOEPASSELIJKE WET - VERSCHILLENDE NATIONALITEIT - WET VAN HET
In een alleenstaand vonnis (Rb. Brussel 23 november 1994, Rev.
Trim. Dr. Fam. 1995, 671) werd de vordering tot vaderschapsbetwisting
aangeknoopt bij de wet van het kind.

KIND-

135. 0MVANG VAN DE VERWIJZINGSCATEGORIE- De lex causae heeft een
ruim toepassingsgebied. Deze wet bepaalt o.m. welke personen de vordering
kunnen instellen, de toegelaten bewijsmiddelen en de termijn om de vordering in te stellen (Rb. Gent 10 februari 1994, A.J.T. 1994-95/108, 360; Rb.
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Brussel28 juni 1995, Pas. 1995, III, 24; Rb. Brussel27 maart 1996, T.B.B.R.
1997, 116).
De vonnissen van de Rechtbank van Brussel van 16 juni 1992 en 15 december
1992 (JL.MB. 1993, 1208 en 1210, met noot A. Nuyts) zijn enigszins
genuanceerd. In het eerste vonnis werd gesteld dat de titularissen en de
termijn geen procedureregels zijn waarop de lex fori van toepassing is. Het
tweede vonnis is iets vager door te stellen dat ,de procedure' wordt aangeknoopt bij de wet van de vader. Eigenlijk bedoelt men dat de termijnvoorwaarden en de personen die kunnen vorderen geen procedureregels zijn,
maar de grondvoorwaarden raken. Ze zijn onderworpen aan de lex causae en
niet aan de lex fori (In dezelfde zin, zie Rb. Brussel28 juni 1995, Pas. 1995,
III, 24).
136. DE INTERNATIONALE OPENBARE ORDE - EXCEPTIE - De lex causae is
van toepassing in zoverre hij niet strijdig is met onze intemationale openbare
orde. Wat hieronder concreet wordt verstaan hangt afvan het oordeel van de
rechter, die zich zallaten leiden door de geldende maatschappelijke opvattingen. De interactie tussen het afstammingsrecht en de intemationale openbare orde is steeds groot geweest en wordt hier nogmaals geillustreerd. Met
betrekking tot de islamitische rechtsstelsels rezen een aantal interpretatieproblemen.
In het Marokkaanse recht is het initiatiefrecht van de moeder om de vordering in te stellen niet voorzien. Er zijn geen termijnbepalingen voorzien, de
betwisting moet bij vonnis gebeuren en alle bewijsmiddelen zijn toegelaten.
Voor het overige moet gesteund worden op de algemene rechtsbeginselen.
Dit gaf aanleiding tot een aantal uitspraken waarbij het vreemde recht niet
werd toegepast zoals in het 1and van oorsprong, of zelfs voliedig werd opzij
geschoven.
De Rechtbank van Brussel oordeelde op 16 juni 1992 (J.L.MB. 1993, 1208)
dat geen enkele bepaling in het Marokkaans recht het initiatiefrecht van de
moeder uitsluit. Zich steunend op het openbare orde-karakter van de Belgische afstammingswet, werd de vordering van de Marokkaanse moeder hier
wel ontvankelijk verklaard. De Brusselse rechtbank oordeelde op 27 oktober
1993 in gelijkaardige zin (T. Vreemd. 1994, 108, met noot V. Van Den
Eeckhout). In beide gevallen paste de rechter de lex patriae communis van de
partijen toe, dat wil zeggen, de Marokkaanse wet. Maar de rechtbank
verruimde de hoedanigheid van titularis van de vordering naar de vrouw.
De intemationale openbare orde-exceptie kwam dus tussen beide met positief gevolg. Verdere bevestiging volgde in: Rb. Brussel 15 december 1992
(JL.MB. 1993, 1210).
De Gentse rechtbank werd op 10 februari 1994 (A.J. T. 1994-95/108, 360, met
noot K. Lambein en W. Wauters) geconfronteerd met een vergelijkbaar
geval. Een Marokkaanse vrouw dagvaardde haar Marokkaanse echtgenoot
en de voogd ad hoc over haar minderjarig Belgisch kind, tot betwisting van
het vaderschap van de man. Allen waren in Belgie gedomicilieerd. De

1447

rechter achtte de wet van de man (de Marokkaanse wet) toepasselijk, maar
oordeelde dat de gelijkheid man-vrouw werd geschonden en riep de internationale openbare orde-exceptie in. In tegenstelling tot de vorige casussen
werd de Marokkaanse wet volledig opzij gezet door de intemationale openbare orde-exceptie en gesubstitueerd door de Belgische wet.
Uit deze rechtspraak blijkt dat, na een juiste toepassing van de verwijzingsregel, de buitenlandse wet d.m.v. de intemationale openbare orde-exceptie te
vlug wordt opzij geschoven. Zelfs zonder een nader onderzoek over het
effect van haar toepassing in concreto, wordt de Belgische wet toegepast.
Mutatis mutandis geldt hetzelfde met betrekking tot de termijnen en de
bewijsmiddelen. De Marokkaanse en Turkse wetten zijn hier vaag. In de
vonnissen van de Brusselse rechtbank van 15 december 1992 en 16 juni 1992
werd dit opgelost door- via de intemationale openbare orde-exceptie - de
Belgische wet lege fori suppletief toe te passen.
In een meer genuanceerde uitspraak stelde de Rechtbank van Brussel op
28 mei 1995 (Pas. 1995, III, 24) dat de termijn voorgeschreven door de
Turkse wet niet strijdig is met onze intemationale openbare orde, enkel
omdat hij korter is dan in ons recht.
Een strikte toepassing van de Marokkaanse wet vinden we in het vonnis van
de RechtbankvanBrussel van 9 juli 1993 (T Vreemd. 1993,57 en Pas. 1993,
III, 31 ), waarbij de rechtbank het verzoek van de moeder om de geboorteakte
te verbeteren; weigerde. N aar Marokkaans recht korr hetvaderschap -enkel
door middel van een vonnis worden betwist.

§ 4. De erkenning -

Grondvoorwaarden

137. GELIJKE NATIONALITEIT - Indien de erkenner en het kind dezelfde
nationaliteit hebben, wordt hun lex patriae communis toegepast. Artikel 3,
3° B.W. vormt hiervan de basis (Rb. Antwerpen 6 mei 1992, TB.B.R. 1994,
77; Rb. Aarlen 17 juni 1994, JT 1995, 389; Rb. Turnhout 14 november
1996, R.W 1998-99, 21).
138. VERSCHILLENDE NA TIONALITEIT - WET VAN HET KIND - De rechtspraak
bevestigt haar voorkeur om de erkenning aan te knopen bij de nationale wet
van het kind. Het zwaartepunt van de erkenning ligt immers bij het kind.
(Brussel15 oktober 1996, A.JT. 1997-98/92, 350; Rb. Brussel29 juni 1994,
Rev. Trim. Dr. Fam. 1996, 231).
139. OVERSPELIGE AFSTAMMING EN INTERNATIONALE OPENBARE ORDE- Reeds
in het vorig overzicht werd aangetoond dat de overspelige afstamming niet
Ianger strijdig is met onze intemationale openbare orde. Integendeel, sedert
de afstammingswet van 31 maart 1987 werd de overspelige afstamming
volkomen gelijkgesteld met de wettige en wordt de vreemde wet die de
overspelige afstamming niet toelaat, als storend voor onze rechtsorde ervaren.
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Bij toepassing van onze intemationale openbare orde-exceptie wordt de
vreemde wet gesubstitueerd door de Belgische wet (de' lex fori). Zo werd
door de Rechtbank te Brussel op 6 mei 1992 (T.B.B.R. 1994, 77) de Turkse
wet, die de erkenning van overspelige kinderen verbiedt, buiten werking
gesteld. Belgisch afstammingsrecht trad in de plaats.
Een identiek geval vinden we in het vonnis van de Rechtbank van Brussel
van 29 juni 1994 (Rev. Trim. Dr. Fam. 1996, 231) waar de Marokkaanse wet
werd gesubstitueerd door de Belgische.

140. OMVANG VAN DE VERWIJZINGSCATEGORIE- De lex causae beoordeelt
alle grondvoorwaarden, dit zijn de termijnen, de toelatingsvereisten en de
voorwaarden tot herroeping van de erkenning.
Met betrekking tot de erkenning van de overspelige afstamming rijst een
kwa1ificatieprobleem. Zijn de homologatievereiste (artikel 319bis B.W.) en
de vereiste van de machtiging (artikel 320 B.W.) procedurevoorwaarden of
grondvoorwaarden opgelegd door de Belgische wet?
De ratio legis van deze artike1en - het onderzoek naar de biologische
werkelijkheid -laat toe te besluiten dat het hier gaat om grondvoorwaarden
uit de Belgische wet (zie Lambein, K. en Wylleman, B., Het Belgisch
intemationaa1 afstammingsrecht na 31 maart 1987, R. W. 1993-94, 667).
Deze stelling vinden we verwoord in de vonnissen van de Rechtbank van
Antwerpen van 6 mei 1992 (T.B.B.R. 1994, 77) en de Rechtbank van Brussel
van 29 juni 1994 (Rev. Trim. Dr. Fam. 1996, 231). Het Hofvan Beroep te
Brussel nam op 15 oktober 1996 (A.J.T. 1997-98/92, 350, met noot K.
Lambein) deze1fde houding aan.
De eis tot homologatie van de erkenning van een overspe1ig kind met de
Madagaskische nationa1iteit, door een Be1gische vader werd afgewezen. De
wet van het kind, de Madagaskische wet, vereist immers geen homo1ogatie.
Zodoende werd de vreemde wet toegepast zoals in het land van oorsprong.

§ 5. De erkenning - Vormvoorwaarden
141. Locus REGIT ACTUM - De facultatieve verwijzingsrege1 locus regit
actum geldt inzake de vorm van de erkenning (en de voorafgaandelijke
toestemmingen) (Rb. Antwerpen 6 mei 1992, T.B.B.R. 1994, 77).
De erkenning moet qua vorm voldoen hetzij aan de lokale wet, hetzij aan de
vormvereisten opgelegd door de lex causae (de op tle rechtshandeling zelf
toepasselijke wet).
De akte moet dus steeds zijn opgesteld door een daartoe bevoegde ambtenaar
en een aantal essentiele vermeldingen bevatten. (Brussel 15 oktober 1996,
A.J.T. 1997-98/92, 350; Rb. Aarlen 17 juni 1994, J.T. 1995, 389; Rb. Aarlen
9 juni 1995, J.T. 1996, 117).
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§ 6. De receptie van buitenlandse erkenningsakten
142. BEWIJSKRACHT VREEMDE AKTE- ARTIKEL 47 B.W. -De erkenning
van buitenlandse akten wordt geregeld door artikel 47 B.W. Dit artikel
bepaalt dat elke akte van de burgerlijke stand van Belgen en vreemdelingen
in een vreemd land opgemaakt, bewijskracht heeft indien ze is opgesteld in
de vorm die in dat land gebruikelijk is. De term ,bewijskracht" is hier wel
een vage term, die geen rekening houdt met de verschillende gradaties van
gevolgen of doorwerking van de akte. Bovendien weten wij dat de erkenning
van een buitenlandse akte ook veronderstelt dat er controle plaatsvindt naar
het respect van die verwijzingsregels (zie het volgend nummer).
Aan de rechtbank te Aarlen werd op 9 juni 1995 (J.T. 1996, 177) een
vordering tot vaststelling van het vaderschap voorgelegd waarover zij uitspraak deed. De Franse vader had echter het kind al erkend voor de Franse
ambtenaar van de burgerlijke stand. Aan deze Franse akte, die voldeed aan
alle vormvereisten gesteld door de Franse wet, werd hier erkenning verleend.
De rechtbank verklaarde de vordering bijgevolg onontvankelijk bij gebrek
aan belang.

143. GRONDVEREISTEN VREEMDE AKTE- CONTROLE DE LA LOI CONVENABLE
-In de laatst voorgaande casus was er geen sprake van ,andere" criteria
dan de vormelijke, waaraan de vaststelling van de afstammingsband moest
-volcloen. M:oef clerecliter {iesp. ambtenaar) dan -eilkei nagaatiofde ak:te niet
strijdig is met onze intemationale openbare orde, of moet hij ook nagaan of
de buitenlandse rechtssitutatie is ontstaan in overeenstemming met ons recht
(hl. onze verwijzingsregel). Dit is de zgn. controle de !a loi convenable,
waarvan we het beginsel terugvinden in artikel 170ter B.W. betreffende
huwelijksakten.
Het vonnis van de rechtbank van Aarlen van 17 juni 1994 (J.T. 1995, 389) is
hiervan een illustratie. Aan een geboorteakte volgens het Luxemburgs recht
opgesteld, werd hier geen erkenning verleend omdat ze een vaderlijke
afstammingsband vaststelde die volkomen strijdig was met het vaderschapsvermoeden van de echtgenoot van de moeder van het kind. De erkenning van
het kind door de bijzit van de moeder werd strijdig geacht met het Belgisch
recht. Vermits alle partijen de Belgische nationaliteit hadden, diende te
worden gekeken naar de Belgische wet in plaats van de Luxemburgse.
De controle de !a loi convenable werd eveneens gevolgd door het Hof te
Brussel op 15 oktober 1996 (A.J.T. 1997-98/92, 350, met noot K. Lambein).
Het betrof de erkenning van een Madagaskisch overspelig kind, geboren uit
een Madagaskische moeder en een Belgische vader die nog in Belgie was
gehuwd. Door de ambtenaar van de burgerlijke stand in Madagaskar werden
een geboorteakte (met vermelding van de namen van de vader en moeder) en
een erkenningsakte opgemaakt.
Na het overlijden van de vader vestigden moeder en kind zich in Belgie en
ondernamen hier juridische stappen om aan de buitenlandse (erkennings)-
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akten volledige rechtskracht te verlenen. Het hof achtte deze procedure
terecht overbodig. De buitenlandse akten voldeden immers aan de nodige
vormvereisten en de erkennning was gebeurd conform de wet van het kind,
de Madagaskische wet. Het hof ,verwachtte" dus hetzelfde effect van de in
het buitenland geacteerde afstamming als ware ze in Belgie gebeurd.
Met andere woorden de vreemde rechtshandeling wordt pas erkend indien ze
tot stand kwam conform onze verwijzingsregel of indien het in de vreemde
bereikte resultaat ook in Belgie had kunnen gerealiseerd worden.

§ 7. De gerechtelijke vaststelling van bet ouderschap
144. VASTSTELLING VAN VADERSCHAP - DE VERWIJZINGSREGEL - In de
praktijk worden we vaker geconfronteerd met de gerechtelijke vaststelling
van het vaderschap dan het moederschap. Dit is te verklaren doordat de
meeste rechtsstelsels het ,mater semper certa est" -beginsel kennen.
Omtrent de toe te passen verwijzingsregel bestaat reeds lang unamimiteit.
Terwijl de lex patriae communis wordt toegepast bij een gelijke nationaliteit
van partijen, past men de wet van het kind toe indien de nationaliteit van de
partijen verschilt.
In het vonnis van de Rechtbank van Brussel van 21 december 1994 (Rev.
Trim. Dr. Fam. 1996, 233, met noot M. Fallon) treffen we een passende
illustratie aan. De rechtbank diende te oordelen over de vordering tot vaststelling van het vaderschap van een Zwitserse man, met domicilie in Belgie.
De moeder, een Amerikaanse met domicilie in Amerika, stelde de vordering
in. De Amerikaanse wet - de wet van het kind werd toegepast.
145. 0MVANG VAN DE VERWIJZINGSCATEGORIE- De toepasselijke wet beoordeelt het al dan niet bestaan van een afstammingsband, de termijnen en de
toelaatbare bewij smiddelen.
In de voormelde casus van 21 december 1994 werd overeenkomstig de
Amerikaanse wet bepaald dat de vordering door de moeder van het kind
wordt ingesteld en dat er geen termijn is bepaald voor het instellen ervan.

§ 8. Rechterlijke bevoegdheid
146. INTERNATIONALE BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE RECHTER- Aangezien de materie van het afstammingsrecht buiten het toepassingsgebied van
het EEX-Verdrag valt, is het gemeen bevoegdheidsrecht van toepassing.
Inzake vorderingen met betrekking tot de afstamming, bestaat een specifieke
bepaling, voorzien in artikel 331 § 1-2 B.W., waardoor de Rechtbank van
Eerste Aanleg van de woonplaats van het kind bevoegd is.
Op 1 december 1992 werd de arrondissementsrechtbank van Nijvel ( J. T.
1993, 582) geconfronteerd met de vraag welke (Belgische) rechtbank bevoegd is om te oordelen over een vordering tot vaderschapsbetwisting over
een Belgisch kind met een ongekende verblijfplaats in Marokko, maar met
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een laatst gekend domicilie in Belgie (Brussel). De Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel werd bevoegd geacht, temeer daar Brussel de woonplaats
was van de moeder en tevens het laatst gekende domicilie van het kind (zie
ook Rb. Turnhout 14 november 1996, R.W. 1998-99, 21).
147. GEEN RENVOI INZAKE INTERNATIONAL£ BEVOEGDHEID- In het vonnis
van de Brusselse rechtbank van 29 juni 1994 (Rev. Trim. Dr. Fam. 1996,
231) werd gerefereerd naar de Amerikaanse wet om haar intemationale
bevoegdheid vast te stellen. De rechtbank achtte zich bevoegd omdat de
Family Court Act toelaat de vordering tot vaststelling van het vaderschap in
te stellen voor de rechtbank van de woon- of verblijfplaats van de moeder,
van de vermeende vader of van het kind. Deze redenering is niet correct. Om
de intemationale bevoegdheid vast te stellen, kan geen gebruik worden
gemaakt van de renvoi-techniek.
De toepassing van artikel635 Ger. W. volstond en zou tot eenzelfde enjuist
resultaat hebben geleid.
148. FORUM VAN DE NATIONALITEIT- AANVULLENDE BEVOEGDHEIDSGROND
- Het Hof van Beroep van Gent achtte zich op 20 december 1996 (R. W.
1997-98, 107) bevoegd om kennis te nemen van de vordering tot betwisting
van het vaderschap tegen een Belg t.a.v. een kind dat de Belgische nationaliteitheeft.en-inEinland-woonL -- - --- --- - -- - - --- - -In de redenering van het hof is er geen duidelijk onderscheid tussen de
toepasselijke wet en de bevoegde rechter. Het Hofverwijst naar artikel3, 3°
B.W. om haar bevoegdheid en de toepassing van Belgisch recht te verantwoorden. Dit is een voorbeeld van ,Gleichlauf'. In feite wordt er toepassing
gemaakt van het forum van de nationaliteit, waardoor Belgen zich steeds
kunnen wenden tot hun nationale rechter. De casus is tevens een voorbeeld
van intemationale gerechtelijke samenwerking. Op grond van artikel 11
Ger. W. en het Haags verdrag van 1 maart 1954 werd bij rogatoire commissie
aan de gerechtelijke overheid van de Finse staat verzocht het kind aan te
zoeken zich te onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek, teneinde de
afstamming te kunnen vaststellen.
AFDELING

2

DE ADOPTIEVE AFSTAMMING

§ 1. Inleiding
149. ALGEMENE TENDENSEN- De meeste uitspraken uit dit overzicht betreffen de totstandkoming van de adoptie.
Inzake de toepassing van de renvoi heeft het Hofvan Cassatie een princiepsarrest geveld, waardoor algemeen wordt aangenomen dat de renvoi van
toepassing is in de materie van de adoptie. Een andere opmerkelijke tendens
is het gebruik van de Intemationale Openbare Orde-exceptie en de bepalin-
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gen van het EVRM-verdrag om de toepasselijke wet buiten werking te
stellen.

§ 2. De grondvoorwaarden van de adoptie
150. DE VERWIJZINGSREGEL - ALGEMEEN- De verwijzingsregel inzake de
(voile) adoptie is te vinden in artikel 344 § 1-3 B.W. De termen ,toelaatbaarheid" en ,inhoudelijke voorwaarden" worden gehanteerd als aanknopingscategorie van de verwijzingsregel.
Het systeem van de verwijzingsregel is gesteund op het leeftijdscriterium.
Naargelang de geadopteerde ouder of jonger is dan 15 jaar worden andere
regels gebruikt. De meeste toepassingen uit de rechtspraak betreffen adopties
van personen ouder dan 15 jaar.
151. GEADOPTEERDE OUDER DAN 15 JAAR- TOELAATBAARHEID - INTERNATIONALE OPENBARE ORDE-EXCEPTIE - Artikel 344 § 2 B.W. bepaalt dat de
adoptie van een persoon van meer dan 15 jaar oud, in Belgie is toegelaten,
hetzij tussen vreemdelingen, hetzij tussen Belgen en vreemdelingen, op
voorwaarde dat elk der partijen voldoet aan de voorwaarden van zijn
personeel statuut. De Belgische wetgever opteerde bewust voor de distributieve verwijzingsregel voor personen ouder dan 15 jaar. In principe blijft de
buitenlandse wet dus gelden als formele rechtsbron.
Deze distributiviteit houdt echter een negatieve cumulatie in. Van zodra een
der nationale wetten de adoptie niet kent of strenge voorwaarden oplegt,
wordt de totstandkoming ervan verhinderd of bemoeilijkt. Dit leidde tot een
rechtspraak waarbij men zijn toevlucht neemt tot de intemationale openbare
orde-exceptie en de artikelen 8 en 14 van het EVRM-Verdrag om de
strengere buitenlandse wet buiten werking te stellen. Een zestal uitspraken
illustreren deze , werkwijze".
152. GEADOPTEERDE OUDER DAN VIJFTIEN JAAR- POSITIEVE WERKING VAN
MENSENRECHTEN - Het eerste vonnis in dit verband is van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Gent van 5 maart 1992 (R. W. 1992-93, 1099, NF.M.
1994, 19, met noot K. Lambein). Het betrofhier de homologatie van een in
Belgie verleden adoptie van een Nederlandse minderjarige door zijn Belgische stiefmoeder. De adoptante voldeed aan alle door de Belgische wet
gestelde voorwaarden. In hoofde van de geadopteerde rees het probleem.
Zijn personele wet, de Nederlandse wet, kent wel de stiefouderadoptie, maar
enkel van minderjarigen. Door de toepassing van de distributieve verwijzingsregel kon de adoptie hier in principe niet tot stand komen. De rechtbank
vond dit resultaat te streng en homologeerde toch. Ze liet zich daarvoor
leiden door de gezinssituatie van de partijen. De adoptante had de gadopteerde sinds haar huwelijk met diens vader, steeds als haar zoon beschouwd.
Erwas dus sprake van een hechte gezinsband, waaraan men na het overlijden
van de vader van de geadopteerde juridisch gestalte wou geven. Tevens wou
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men de geadopteerde laten genieten van dezelfde erfrechten als de dochter
van de adoptante. Juridisch beriep de rechtbank zich op de artikelen 8 ·en 14
van het EVRM-Verdrag, die de bescherming van het gezinsleven als een
fundamenteel recht beschouwen. In de materie van de adoptieve afstamming
is deze argumentatie vrij nieuw. Het is eigenlijk de eerste maal dat we deze
aantreffen in een adoptiekwestie. Voordien werden deze bepalingen altijd
gebruikt ten aanzien van een ,op een bloedband gesteund gezinsleven".
Niettegenstaande de artikelen 8 en 14 directe werking hebben, baseerde de
rechtbank haar uitspraak eigenlijk op de excipierende werking van onze
intemationale openbare orde-exceptie. Deze houdt in dat een vreemde wet
kan worden opzij gezet als de toepassing ervan leidt tot een gevolg dat
onaanvaardbaar is voor onze rechtsorde. Door deze techniek wordt van het
normaal toepasselijk recht afgeweken.
De Gentse rechtbank bleef dus voorzichtig en genuanceerd. Ze veroordeelde
de Nederlandse wet niet als dusdanig. Dit zou immers een inbreuk betekenen
op de soevereiniteit van de Nederlandse wetgever. Door zich te steunen op de
intemationale openbare orde-exceptie verzette ze zich enkel tegen een gevolg dat de toepassing van die wet zou meebrengen voor de Belgische
rechtsorde.
Met deze rechtspraak begeven we ons op onzeker terrein. Algemene principes zoals b.v. ,;de gelijkberechtiging" -krijgen een zodanige positieve openbare orde-werking dat de normatieftoepasselijke wet wordt opzij geschoven
en er plaats wordt gemaakt voor een subsidiair intemationaal privaatrecht.
(K. Lambein, noot onder Rb. Gent 5 maart 1992, NF.M. 1994, 19).
153. 0PENBARE ORDE - EXCEPTIE EN MENSENRECHTEN - Het Hof van
Beroep te Antwerpen oordeelde op 12 juni 1996 (AR 1995/EV/52, onuitgegeven) in dezelfde zin. De zaak betrof de homologatie in Belgie van een
Belgische akte van adoptie van twee Nederlanders door een Nederlandse.
Allen woonden in Belgie. Daar de distributieve verwijzing zou geleid hebben
naar de toepassing van Nederlands recht, kon de adoptie niet worden toegestaan. Het Hof meende dat dit leidde tot een dubbele discriminatie, zowel qua
leeftijd als qua nationaliteit. De Nederlandse wet werd geweerd op grond van
de EVRM-bepalingen en de intemationale openbare orde-exceptie. De adoptie werd gehomologeerd overeenkomstig onze Belgische adoptiewetgeving.
De Rechtbank van Antwerpen op 25 maart 1997 (T. Not. 1997, 538, met noot
K. Lambein) redeneerde op dezelfde wijze, mutatis.mutandis:.
Het ging hier om de adoptie in Belgie van vier Nederhindse meerderjarigen
met woonplaats in Nederland door een Nederlander die in Belgie woonde.
Op grond van dezelfde argument en werd de N ederlandse wet geweerd en de
·
adoptie toch gehomologeerd.
Uit deze twee laatste uitspraken blijkt dat de rechtbank geen toepassing
maakte van een selectief criterium (b.v. de betrokkenheid met de Belgische
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levenssfeer of de woonplaats) om tot de exceptie van de toepasselijke wet
over te gaan.
Het feit dat de geadopteerden in Nederland woonden zou het vermoeden
kunnen versterken dat het hier om een vorm van ,forum shopping" gaat.
De Brusselse rechtbank en het Hof te Brussel namen daarentegen in een
drietal uitspraken een meer kritische houding aan: de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel werd gevraagd om de toepassing van de Italiaanse wet te
weren en de adoptie te homologeren van een nieerderjarig buitenhuwelijks
kind door de natuurlijke moeder. De Italiaanse rechtsregel vervat in artikel
293 Italiaans B.W., van toepassing ingevolge onze verwijzingsregel, impliceert dat de verzoekster haar buitenhuwelijks kind niet kan adopteren. De
rechtbank oordeelde (Rb. Brussel21 december 1994, Pas. 1994, 50; T.B.B.R.
1996, 153) dat deze regel niet strijdig is met onze Belgische intemationale
openbare orde. Immers, ingevolge de beginselen van onze afstammingswet
van 31 maart 1987, wordt het rechtsstatuut van een buitenhuwelijks kind hier
vollediger geregeld dan dat van een geadopteerd kind.
De adoptie van een kind door zijn ongehuwde moeder (of vader) heeft elke
zin verloren aangezien de huwelijkse en buitenhuwelijkse kinderen van
dezelfde rechten genieten.
Deze oplossing houdt evenmin een schending in van het EVRM-Verdrag,
want ze berust niet op een discriminatie op grond van geboorte binnen of
buiten het huwelijk en ze schendt het recht op eerbiediging van het priveleven en het gezin evenmin.
De Brusselse rechtbank weigerde op 16 november 1994 (JL.MB. 1995, 527,
met noot M. Lienard-Ligny) de adoptie van een meerderjarige Roemeen door
een Belg te homologeren. De geadopteerde voldeed niet aan de voorwaarden
gesteld door zijn nationale (Roemeense) wet. De Roemeense wet laat de
adoptie van een meerderjarige slechts toe op voorwaarde dat hij gedurende
zijn minderjarigheid door de adoptant werd opgevoed.
Het inroepen van de intemationale openbare orde-exceptie leverde hier geen
resultaten op. De rechtbank meende terecht dat de Roemeense wet moet
worden gerespecteerd. Het is niet omdat de Roemeense wet strenger is dan
de Belgische, dat ze strijdig is met onze intemationale openbare orde.
De uitspraak van het Hof van Beroep te Brussel van 22 december 1995 (A.J T.
1995-96/141, 488 met noot K. Lambein) lag in dezelfde lijn. Het betrof hier
eveneens de adoptie van een meerdetjarige niet-erkende Roemeense kandidaat-vluchteling. In casu voldeed de Roemeen niet aan de voorwaarden gesteld
door zijn lex patriae, zodat de homologatie werd geweigerd.
Het argument dat het (vervangend) personeel statuut van de Roemeen zou
geregeld zijn door de Belgische domiciliewet, werd niet weerhouden. Het
artikel12 § 1 van het Verdrag van Geneve van 28 juli 1951 is immers maar
van toepassing op erkende vluchtelingen.
Pas in subsidiaire orde werden de EVRM-bepalingen en de intemationale
openbare orde-exceptie ingeroepen. In een beknopte argumentatie wees het
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hof, terecht, deze exceptie.s af. Het feit dat er geen oneigenlijk gebruik
(misbruik) mag worden gemaakt van onze adoptiewetgeving om de immigratiewetgeving te omzeilen, speelde waarschijnlijk ook mee in de gedachtengang van deze twee laatste uitspraken.
154. GEADOPTEERDE OUDER DAN VIJFTIEN JAAR - RENVOI - De Rechtbank
van Eerste Aanleg te Luik maakte in haar vonnis van 23 januari 1998 (A.R.
96/2023/B, onuitg.) eveneens gebruik van de renvoi. Het vonnis is fraai en
uiterst zorgzaam gemotiveerd.
Het betrof hier de adoptie van een Poolse meerderjarige door een Belg.
Tengevolge van de distributieve verwijzingsregel is Belgisch recht van
toepassing in hoofde van de adoptant en Pools recht in hoofde van de
geadopteerde. Het Pools intern recht voorziet enkel de adoptie van minderjarigen. Anderzijds voorziet het Pools internationaal privaatrecht dat een
adoptie van een Poolse meerderjarige tot stand gekomen in het buitenland,
rechtsgevolgen heeft in Polen, op voorwaarde van een homologatie. De
Luikse rechtbank hield hiermee rekening en paste Belgisch recht toe op
grond van de renvoi-techniek. De gebruikte Duitse informatie over Pools
recht laat hier wat twijfels. Bovendien heeft het Hof van Cassatie in een
echtscheidingsaangelegenheid formeel geweigerd om het buitenlands erkenningsrecht in acht te nemen om daarop een renvoi te construeren (zie m. 103).
155. INHOUDELIJKE VOORWAARDEN- Hieronder verstaat men alle niet-formele vereisten waaraan de adoptie moet voldoen. Dit zijn de leeftijdsvoorwaarden, de toestemmingen, de vereiste dat het om een verlaten kind gaat
e.a. Deze voorwaarden worden beheerst door de lex causae.
De Belgische vereiste dat de adoptie de geadopteerde tot voordeel moet
strekken, dient steeds te zijn voldaan. Daarenboven moet de adoptie in
Belgie altijd steunen op wettige redenen. (Cass. 4 november 1993, T. Not.
1994, 455; Rb. Gent, 5 maart 1992, NF.M. 1994, 19; Jeugdrb. Brussel
17 november 1993, T. Vreemd. 1995, 72).
Zo mag ook de immigratiewetgeving niet worden omzeild (Brussel 22 december 1995, A.J.T. 1995-96/141, 488; Rb. Brussel, 16 november 1994,
JL.MB. 1995, 527).
156. TOESTEMMINGEN - NATIONALE WET GEADOPTEERDE - ADAPTATIE Artikel 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 (voile)
adoptie en de personen aanduidt die moeten toestemmen, dan wordt de
toestemming en de vertegenwoordigingsbevoegdheid door die nationale
wet beheerst.
De moeilijkheid rijst indien de voorwaarden betreffende de toestemming uit
die wet niet echt verenigbaar zijn met de wet die de totstandkoming van de
adoptie regelt. Dit kan het geval zijn bij de adoptie van een persoon jonger
dan 15 jaar. Indien de concrete praktische voorwaarden die de vreemde wet

1456

stelt, hier niet kunnen worden gerealiseerd dan mag de vreemde wet aan de
Belgische worden aangepast. Een adaptatie van begrippen zal dan nodig zijn.
Een illustratie hiervan vinden we in het vonnis van de Jeugdrechtbank van
Brussel van 17 november 1993, (T. Vreemd. 1995, 72), waarbij de homologatie van de valle adoptie van een verlaten Marokkaans kind van minder
dan 15 jaar, door een Belgisch echtpaar aan de orde was. De bepalingen van
de Marokkaanse wet krachtens dewelke een verlaten verklaard kind kan
worden afgestaan aan een persoon die zich ertoe verbindt ervoor te zorgen,
zijn vergelijkbaar met de bepalingen vervat in de Belgische Wet van 20 mei
1987, betreffende de verlaten verklaring van minderjarigen. Men gaat ervan
uit dat het kind een statuut heeft dat vergelijkbaar is met dat van een verlaten
kind en dat het aan de adoptanten toevertrouwde gezag vergelijkbaar is met
het ouderlijk gezag. Op grand van deze argumenten is de procedure inzake
de toestemming in de adoptie hier analoog aan deze van artikel 370quater
B.W.

157. TOESTEMMING VAN GEADOPTEERDE - RENVOI - In het Cassatiearrest
van 4 november 1993 (J.T. 1994, 187; T.B.B.R. 1994, 394, met noot L.
Bamich; T. Not. 1994, 454, met noot K. Lambein; Rev. Trim. Dr. Fam. 1994,
494, met noot M. Fallon) verdient bijzondere aandacht voor wat betreft de
toepassing van de renvoi-techniek. In dit princiepsarrest werd voor de eerste
maal expliciet op dit niveau de toepassing van de renvoi aanvaard inzake de
adoptie. Het hof bevestigde hiermee de praktijk die reeds langer door de
lagere rechtbanken werd toegepast. Het betrof hier de adoptie van een
Amerikaans minderjarig kind (uit de Amerikaanse deelstaat Delaware) met
domicilie in Belgie.
Overeenkomstig artikel344 § 3 B.W. moet de wet die het personeel statuut
van het kind regelt, worden toegepast inzake de toestemming tot de adoptie.
Overeenkomstig artikel 3 B.W. is dit de nationale wet van de geadopteerde.
Ic. had het kind de Amerikaanse nationaliteit. Luidens het intemationaal
privaatrecht van de Amerikaanse deelstaat Delaware wordt het personeel
statuut bepaald door de domiciliewet. Daar het kind in Belgie woonde, paste
de rechtbank via de renvoi-techniek Belgisch recht toe. Op te merken valt dat
de renvoi hier werd toegepast in het kader van een pluri-legislatief rechtssysteem (V.S.). De rechtsregel van de deelstaat Delaware is eigenlijk een
interne conflictenregel. Door zijn toepassing belandden we uiteindelijk bij de
Belgische wet. De formulering van het hof is echter niet beperkend in die zin.
Evenmin beperkt het Hofvan Cassatie de toepassing van de renvoi t.a.v. de
(toestemming inzake) adopties. Het toepassingsgebied is echter ruimer geformuleerd: het Hof spreekt van de staat van de persoon.
Een andere illustratie van de renvoi is het vonnis van de Brugse rechtbank
van 7 juni 1994 (T. Not. 1994, 457), waarbij de geadopteerde een Ier was met
domicilie in Belgie. Aangezien de Ierse wet de adoptie toelaat indien is
voldaan aan de voorwaarden van de domiciliewet, werd via de renvoi, terecht
de Belgische wet ingeroepen.
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§ 3. De erkenning van buitenlandse adopties
158. ALGEMEEN - DE VEREISTEN VOOR ERKENNING - Overeenkomstig
artikel344bis B.W. zal een in het buitenland tot stand gekomen adoptie hier
in Belgie van rechtswege worden erkend op voorwaarde dat bij de totstandkoming van de adoptie was voldaan aan de voorwaarden die de adoptie in
Belgie mogelijk zouden hebben gemaakt of indien elk der partijen op het
ogenblik van de adoptie voldeed aan de voorwaarden van zijn personeel
statuut. Dit is de zgn. ,controle de Ia loi convenable" of de toetsing van
naleving van de verwijzingsregel in de erkenningsfase (cfr. het afstammingsrecht). Toepassingen hiervan zijn het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen van 7 oktober 1997 ( A.J.T. 1998-99/18, 73) en het vonnis van
de Jeugdrechtbank te Turnhout van 20 oktober 1993 (Turnh. Rechtsleven
1993, 122).
Anderzijds mag de adoptie niet strijdig zijn met de openbare orde en moet
een uitgifte van de adoptieakte, die voldoet aan de authenticiteitsvoorwaarden van het land waar ze is verkregen, worden voorgelegd.
159. DE PLANO-ERKENNING- De de plano-erkenning houdt in dat het niet is
vereist dat de buitenlandse adoptieakte die in haar land van herkomst rechtsgevolgen heeft, hier voor haar rechtsgeldige doorwerking ter homologatie
v_ooraf moet worden v_o_orgelegdaan_de_exequaturn:chter_(Jeugdrb._Tmnl10_Ut
20 oktober 1993, Turnh. Rechtsleven 1993, 122). Indien echter een beroep
wordt gedaan op de rechtbank die niet de gewone exequaturrechter is om op
basis van een incidentele vordering vast te stellen dat aan de erkenningsvoorwaarden is voldaan, dan heeft die gerechtelijke erkennig slechts een
declaratief karakter voor het bepaalde geschil. De erkenning blijft dan
precair en door elke betrokkene zelf opnieuw te controleren.

§ 4. De gevolgen van de adoptie
160. ARTIKEL 344TER B.W.- Overeenkomstig artikel 344ter B.W. worden
de gevolgen van de adoptieve afstamming in Belgie of in het buitenland
verkregen, hetzij tussen vreemdelingen, hetzij tussen Belgen en vreemdelingen, beheerst door de wet die er de toelaatbaarheid van heeft bepaald. Dit
is ondermeer het geval met de namen van de geadopteerde. (vb. Rb.
Gent, 5 maart 1992, NF.M. 1994, 19; Jeugdrb. Brussel 17 november
1993, T. Vreemd. 1995, 72; Rb. Antwerpen 25 maart 1997, T. Not. 1997,
538).
Door de toepassing van deze verwijzingsregel zal een adoptie die in Ruanda
tot stand kwam, gevolgen hebben in Belgie overeenkomstig de Ruandese
wet. Dit concludeerde de Jeugdrechtbank te Turnhout op 20 oktober 1993
(Turnh. Rechtsleven 1993, 122) naar aanleiding van de homologatie die haar
werd gevraagd van een volle adoptie van een Ruandees kind door een
Belgisch echtpaar. De Ruandese akte werd voorgelegd. In de Ruandese
wet is de volle adoptie echter niet gekend. Er bestaat maar een vorm van
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adoptie, die overeenstemt met onze gewone adoptie. Eigenlijk is de redenering van de rechtbank foutief. Ret ging hier niet om de vraag naar de
gevolgen die de Ruandese adoptieakte heeft, maar wel om een erkenningsvraag (zie vorige paragraaf).

§ 5. Bevoegdheid van· de homologatierechter
161. BEVOEGDE RECHTER- Overeenkomstig artikel350 § 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. Bij gebrek
aan een verblijfplaats in Belgie is de Brusselse rechtbank bevoegd. Indien
echter geen enkele partij in Belgie woont, noch de Belgische nationaliteit
heeft, dan zijn de Belgische rechtbanken onbevoegd.

HOOFDSTIJK

VII

MINDERJARIGEN
(J.

VERHELLEN)

§ 1. De bepaling van de meerderjarigheid
162. VERWIJZINGSREGEL - De bepaling van de meerderjarigheid is een
bestanddeel van de staat van de persoon en wordt aidus beheerst door de
wet die het personeel statuut regelt, zijnde de nationale wet (artikel 3, lid 3
B.W.).
Deze verwijzingsregel werd door het Hof van Cassatie toegepast bij de
interpretatie van de term ,minderjarige", gebruikt in de Wet van 29 juni
1983 betreffende de leerplicht (B.S. 6 juli 1983). De verweerster, van Turkse
nationaliteit, was krachtens haar nationale wet meerderj arig geworden; zij
was bijgevolg niet langer aan de Belgische leerplicht onderworpen, ook al
had zij de leeftijd van achttienjaar nog niet bereikt. Voor de Turkse vrouw
betekende dit dat zij haar recht op werkloosheidsuitkeringen niet verloor
aangezien zij, ingevolge de toepassing van het Turks recht, werd vrijgesteld
van leerplicht in Belgie (25 november 1991, T. Vreemd. 1993, 169, noot
M.-C. Foblets en Rev. dr. etr. 1993, 317, noot M.-C. Foblets). Dit arrest
illustreert hoe het hardnekkig vasthouden aan de nationaliteitsaanknoping
het streven naar een onderwijs waarin geen onderscheid wordt gemaakt op
grond van o.a. nationaliteit, kan doorkruisen.
Ook een beslissing van de Correctionele Raadkamer te Gent hanteerde deze
verwijzingsregel. Aangezien een bevel om het .grondgebied te verlaten niet
mag worden afgegeven aan een vreemdeling die minder dan achttienjaar oud
is of die volgens zijn personeel statuut minderjarig is (artikel 118 K.B. van
8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, B.S. 27 oktober 1981 en err.
B.S. 28 oktober 1981), werd geoordeeld dat geen bevel om het grondgebied
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te verlaten kon worden afgegeven aan een achttienjarige Nigeriaan die
volgens zijn personeel statuut pas meerderjarig is op eenentwintig jaar
(Rk. Gent 22 december 1993, T. Vreemd. 1994, 60).
163. VERLENGDE MINDERJARIGHEID - Het statuut van de verlengde minderjarigheid wordt beheerst door de nationale wet van de betrokkene (Rb
Brussel 25 juni 1997, Rev. Trim. Dr. Fam. 1998, 38). Een verzoek tot
aanvraag van het statuut van verlengde minderjarige kan niet worden ingewilligd indien in het toepasselijke vreemde recht dit specifiek statuut niet
bestaat (Rb. Bmssel 10 december 1993, Pas. 1993, 55; Rb. Antwerpen
27 maart 1992, T. Vreemd. 1993, 47).

§ 2. Het ouderlijk gezag
164. BEVOEGDHEID - HET BELGISCH-FRANSE VERDRAG - Overeenkomstig
artikel 1 van het Belgisch-Franse Verdrag van 8 juli 1899 betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, het gezag en de uitvoering van rechterlijke uitspraken, van scheidsrechterlijke uitspraken en rechtsgeldige akten (B.S. 3031 juli 1900), gelden in burgerlijke en handelszaken voor de Belgen in
Frankrijk en voor de Fransen in Belgie dezelfde bevoegdheidsregels als voor
de landgenoten. De onderdanen van elk van de verdragsstaten worden met
ande!'e ~oo~den gelijJcg_estel<!_met _de_<m4erdanen V~!l de al!<!_ere verdrag~
staat. Zo wordt in Belgie de bevoegdheid t.a.v. Franse onderdanen bepaald
alsofzij Belgen zijn. In een arrest van het Hofvan Beroep te Bergen (13 april
1993, Rev. Trim. Dr. Fam. 1994, 525) werd deze verdragsbepaling toegepast.
Een Belgische vrouw stelde tegen een Frans echtpaar, bij wie haar kind in
afwachting van de totstandkoming van de valle adoptie verbleef, een vordering in teneinde het kind temg bij zich te hebben. Het Frans echtpaar wierp in
hager beroep op dat niet de Belgische, maar de Franse gerechten bevoegd
waren om van deze vordering kennis te nemen. Het hof volgde de argumenten van het Frans echtpaar en oordeelde dat overeenkomstig artikel44 van de
Wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherming de territoriale bevoegdheid
van de jeugdrechtbank wordt bepaald door de verblijfplaats van de ouders,
voogden of degenen die de minderjarige onder hun bewaring hebben, met
andere woorden door de plaats waar de bewaring effectiefwordt uitgeoefend.
In casu verbleef het kind sedert zijn geboorte in Frankrijk (een verblijf van
enkele weken in een Belgisch ziekenhuis niet meegerekend); het verbleefbij
de onthaalouders aan wie de Belgische moeder het kind had toevertrouwd.
Het hof stelde via het Belgisch-Franse verdrag artikel 44 intemationaal in
werking, ,( ... )en application de !'article 1 de la convention franco-beige de
1899, et de I' article 636 du code judiciaire (accomplissement in casu de la
condition de reciprocite), combines avec I' article 44 susvise, les juridictions
belges et done cette Cour, sont territorialement incompetentes pour connaitre
du present litige, lequel litige ne peut etre tranche que par la juridiction
fran~aise competente ratione loci et ratione materiae." Het is niet duidelijk
waarom het hof verwees naar artikel 636 Ger. W., dat steeds en enkel in
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combinatie met artikel638 Ger. W. moet worden gelezen. In het arrest wordt
niet verwezen naar artikel 638 Ger. W.; en zelfs indien de combinatie met
artikel 638 Ger. W. was gemaakt, artikel 1 van het Belgisch-Franse verdrag
heeft voor gevolg dat exorbitante bevoegdheidsbepalingen, zoals artikel 638
Ger. W., niet kunnen worden gehanteerd tegen een Franse onderdaan (Rigaux, F. en Fallon, M., Droit International Prive, II, Brussel, Larcier, 1993,
nr. 809).
Overeenkomstig artikel 9 van het Belgisch-Franse verdrag kunnen, in dringende gevallen, voorlopige en bewarende maatregelen worden gevorderd
van de overheid in elk der beide landen, ongeacht welke rechter bevoegd is
om van de grond van de zaak kennis te nemen (Rb. Brussel 9 juni 1992,
TB.B.R. 1994, 154).

165. BEVOEGDHEID- ARTIKEL 44 WET OP DE JEUGDBESCHERMING- Artikel
44 van de Wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherming kan niet worden
aangewend als internationale bevoegdheidsregel. Artikel44 bepaalt enkel de
interne territoriale bevoegdheid, nadat de internationale rechtsmacht van de
Belgische gerechten op andere gronden is vastgesteld. Voor een correcte
toepassing verwijzen we naar het hoger beproken arrest van het Hof van
Beroep te Bergen (13 april1993, Rev. Trim. Dr. Fam. 1994, 525) en naar een
onuitgegeven vonnis van de Jeugdrechtbank te Veurne van 12 juni 1998 (AR
98/077/B): ,Artikel44 ( ... ) houdt een louter internrechtelijke bevoegdheidsregeling in en kan in principe niet worden toegepast in geval van een
internationaal jurisdictioneel geschil. Deze bepaling werkt slechts in internationaal verband in zoverre ze wordt in werking gesteld door een verdragstekst. In de andere gevallen vinden de regels van het Gerechtelijk W etboek
toepassing." De Jeugdrechtbank te Gent daarentegen ging in haar vonnis van
28 maart 1994 voorbij aan deze bevoegdheidsproblematiek en beschouwde
artikel 44 onterecht als een regel van internationale rechtsmachtafbakening
(TG.R. 1994, 160 en T Vreemd. 1994, 221).
166. BEVOEGDHEID - BELGISCHE NATIONALITEIT VAN PARTIJEN - Na de
correcte vaststelling dat artikel44 Jeugdbeschermingswet louter een interne
bevoegdheidsregeling inhoudt, onderzocht de Jeugdrechtbank te Veurne, bij
gebrek aan verdragen, het gemeen recht betreffende de internationale rechtsmacht van de Belgische gerechten. Uitgaande van artikel3, lid 3 B.W. dat de
Belgische wetten betreffende de staat en de bekwaamheid van toepassing
verklaart op Belgen, baseerde de jeugdrechter zijn bevoegdheid op de
Belgische nationaliteit van alle betrokkenen. De Belgische rechter ,is het
best geplaatst om de vorderingen betreffende de staat en bekwaarnheid van
Belgen te beoordelen" en is te aanzien als ,de natuurlijke rechter voor
dergelijke vorderingen" (Jeugdrb. Veurne AR 98/077/B, 12 juni 1998).
167. TOEPASSELIJK RECHT- Wat het toepasselijk recht betreft, vonden we
slechts een beslissing die stelt dat geschillen inzake ouderlijk gezag beslecht
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moeten worden overeenkomstig de nationale wet van het kind (Jeugdrb. Gent
28 maart 1994, T.G.R. 1994, 160 en T. Vreemd. 1994, 221).
Deze opmerkelijke afwezigheid van beslissingen inzake ouderlijk gezag
waarin toepassing wordt gemaakt van de geldende verwijzingsregels, doet
vermoeden dat hoven en rechtbanken zich niet inlaten met de vraag naar het
toepasselijk recht, maar hoogstwaarschijnlijk onmiddellijk Belgisch recht
toepassen in ,het belang van het kind".
168. BUITENLANDS VONNIS - DE PLANO ERKENNING - Buitenlandse beslissingen inzake ouderlijk gezag worden in Belgie de plano, zonder enige vorm
van proces, erkend. Een vonnis van het Vredegerecht te Roeselare (27 maart
1997, R. W 1997-98, 652) illustreert dit. In het kader van een procedure
dringende en voorlopige maatregelen werd een vonnis van het Amtsgericht
te Siegburg (Duitsland) voorgelegd waarin de hoede over de twee kinderen
werd toevertrouwd aan de moeder. Terecht stelde de vrederechter dat ,de
erkenning van in het buitenland gewezen rechterlijke beslissingen in verband
met de toekenning of de uitoefening van het ouderlijk gezag, geen exequatur" vereist. De erkenning kan wel worden geweigerd wanneer op grond van
artikel 10 van het Europees Verdrag van Luxemburg van 20 mei 1980
betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake
het .gf:!Zl!g over _k!n<l~!~!l_ en]J~treffende het herstel van het gezag over
kinderen (B.S. 11 december 1985) wordt vastgestef(f dat de -gevolgenvan
de beslissing kennelijk onverenigbaar zijn met de grondbeginselen van het
familie- en kinderrecht van de aangezochte staat. In casu werden de kinderen
door de moeder uit de Nederlandstalige school van het Belgisch leger
gehaald en ingeschreven in een Duitse school. De vrederechter oordeelde
dat de door de moeder georganiseerde eentalig Duitse opvoeding van de
kinderen ,het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg" was ,van de jongste
beslissing van het Familiengericht". Dergelijke beslissing leidt tot ,uiterst
verstrekkende - en zo goed als irreversibele - gevolgen buiten ieder
genuanceerd debat met betrekking tot de opvoedkundige belangen van het
kind" en vormt een duidelijke inbreuk op het door artikel 8 EVRM gewaarborgde recht op omgang van de vader en zijn familie met de kinderen. De
vrederechter zag hierin een schending van een grondbeginsel van het Belgisch familie- en kinderrecht, zoals bepaald in artikel 10 van het Europees
Verdrag van 20 mei 1980. Er kan ook nog worden meegegeven dat de
vrederechter zonder nadere motivering dit Europees verdrag terecht liet
primeren op de Belgisch-Duitse Overeenkomst van 30 juni 1958 betreffende
de erkenning en wederzijdse tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen,
scheidsrechterlijke uitspraken en authentieke akten in burgerlijke zaken of in
handelszaken (B.S. 18 november 1960). De grondslag voor deze primauteit
vinden we terug in artikel16 van het Belgisch-Duitse verdrag. Interessant is
dat de vrederechter zijn bevoegdheid om van het verzoek om dringende en
voorlopige maatregelen kennis te nemen, steunde op het administratief
domicilie van de partijen in Belgie.
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De de plano erkenning kan ook worden afgeleid uit de beschikking in
kortgeding van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van 5 september
1995 (Rev. Trim. Dr. Fam. 1996, 427), waarin een vader onder verbeurte van
een dwangsom werd veroordeeld om zijn kinderen die hij, in strijd met een
door een Argentijnse rechtbank gehomologeerd akkoord tussen de ouders,
vanuit Belgie had overgebracht naar Portugal, terug te brengen bij de moeder
in Belgie.
169. EXEQUATUR- HET BELGISCH-FRANSE VERDRAG- Het Hofvan Beroep
te Antwerpen paste het Belgisch-Franse verdrag van 8 juli 1899 toe op de
vordering tot uitvoerbaarverklaring van twee beslissingen inzake omgangsrecht van de Tribunal de Grande Instance te Grasse (Frankrijk). Het hof
oordeelde dat de Franse beslissingen voldeden aan de voorwaarden van
artikel 11 van bet Belgisch-Franse verdrag; op grond van artikel 12 van
het verdrag zijn deze beslissingen dan ook uitvoerbaar in Belgie. Terecht
stelde het hof dat ,luidens dit verdrag de exequaturrechter geen kennis neemt
van de grond van de betwisting". Op te merken valt wel dat het hof uit de
uitvoerbaarheid bij voorraad van de Franse beslissingen afleidt dat ,deze
beslissingen kracht van gewijsde hebben in de zin van het verdrag" (Antwerpen 12 januari 1998, A.JT. 1998-99, 104).
170. LEGAL KIDNAPPING - Niettegenstaande de ernst van het probleem,
vonden we slechts drie beslissingen waarin de problematiek van legal
kidnapping aan de orde was.

In een zaak aanhangig gemaakt bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Kortrijk lagen de volgende feiten voor. Een minderjarige werd door haar
Belgische ouders vanuit een Nederlands pleeggezin, waarin zij door een
Nederlandse jeugdrechter was geplaatst, ontvoerd naar Belgie. Via het
systeem van centrale autoriteiten, ingericht overeenkomstig het Europees
Verdrag van Luxemburg van 20 mei 1980, werd de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Kortrijk om de uitvoerbaarverklaring verzocht van twee beslissingen van de Arrondissementsrechtbank te Groningen (Nederland) betreffende
het minderjarig meisje. Rekening houdend met het feit dat de ongeoorloofde
overbrenging in casu plaatsvond buiten de regeling van een bezoekrecht,
zoals voorzien in artikel 8.3 van het Europees Verdrag van 20 mei 1980,
diende de rechter, met het oog op een eventuele weigering tot tenuitvoerlegging, artikel 9 van dit verdrag toe te passen. De rechter achtte een nieuw
onderzoek ten gronde naar het belang van het kind noodzakelijk. De Kortrijkse rechter was immers van oordeel dat de feitelijke omstandigheden in die
mate waren gewijzigd dat niet meer zomaar mocht worden verondersteld dat
de gevraagde uitvoerbaarverklaring in het belang van het kind was. Hij stelde
zijn beslissing inzake het exequatur uit in afwachting van een Nederlandse
beslissing aangaande het actueel belang van het betrokken kind. Daartoe
baseerde hij zich op artikel 3 en artikel9.3 van het Verdrag van New York
van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind. Overeenkomstig
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artikel 3 dient het belang van het kind immers de eerste overweging van de
rechter te zijn. Artikel 9.3 garandeert het recht van een kind om contact met
zijn ouders te onderhouden, wanneer het van zijn ouders gescheiden leeft. De
rechter liet met andere woorden het V erdrag inzake de rechten van het kind
primeren op het Europees exequaturverdrag (Rb. Kortrijk 8 december 1992,
JD.J 1993, 33, noot G. Cappelaere, E. Verhellen en F. Spiesschaert).
Enigszins anders was de beslissing van 6 december 1995 van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Dendermonde (Kinderrechtengids, Deel3- 3.2.1.9). Een Britse vrouw wenste de naleving van een Brits vonnis waarin, met het
akkoord van beide ouders, het hoederecht over de minderjarige zoon aan haar
werd toevertrouwd en een omgangsrecht aan de vader. De vader had het
kind, na een vakantie bij hem in Belgie, niet teruggebracht naar de moeder.
Ook in deze beslissing werd toepassing gemaakt van artikel 3 en artikel 9.3
van het Verdrag inzake de rechten van het kind. De feitelijke omstandigheden waren zodanig veranderd dat de rechtbank de gevolgen van het vonnis
niet meer in overeenstemming achtte met het actueel belang van het kind. De
uitvoering van het vonnis van de Britse Court of Summary Jurisdiction werd
in toepassing van artikellO, 1b van het Europees Verdrag van 20 mei 1980
geweigerd. In deze zaak vond de Belgische rechter een weigeringsgrond in
het Europees exequaturverdrag zelf, een mogelijkheid die de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Kortrijk in de eerder besproken zaak niet had en reden
waarom de Kortrijkse rechter zijn uitspraak over de tenuitvoerlegging opschortte.
Vermeldenswaard is ook het vonnis van het Vredegerecht te Ukkel van
26 oktober 1995 waarin, in het kader van een procedure dringende en
voorlopige maatregelen, de uitoefening van het omgangsrecht door de vader
ondergeschikt werd gemaakt aan het verkrij gen van het exequatur van deze
Belgische beslissing bij de buitenlandse, in casu Algerijnse, autoriteiten
(Rev. not. b. 1996, 125).

§ 3. Bevoegdmakende pleegvormen, de voogdij en het voorlopig bewind
171. BEVOEGDMAKENDE PLEEGVORMEN - De bevoegdmakende pleegvormen (tussenkomst van de familieraad, homologatie door de rechtbank,
enz.) raken de staat en de bekwaamheid van personen en worden onderworpen aan de nationale wet van de te beschermen persoon.
172. VERKOOP ONROEREND GOED VAN MINDERJARIGE - Bij de verkoop van
onroerende goederen van minderjarigen worden de bevoegdmakende pleegvormen beheerst door de nationale wet van de minderjarige eigenaar en niet
door de wet van de ligging van het goed. W anneer de toepasselijke vreemde
wet geen beschermingsmaatregelen vereist, zal de verkoop in Belgie kunnen
plaatsvinden zonder de naleving van de door het Belgisch recht in artikel
1186 e.v. Ger. W. voorgeschreven beschermingsmaatregelen. Voor de verkoop uit de hand van een goed dat gedeeltelijk toebehoorde aan Britse
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minderjarigen, steunde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel zich dan
ook ten onrechte op artikel 1193bis Ger. W. om de aanvraag tot machtiging
om uit de hand te verkopen in te willigen en de verkoop te laten geschieden
overeenkomstig het door de notaris opgemaakte en door de rechtbank aangenomen ontwerp van verkoopakte, in tegenwoordigheid van de vrederechter van het kanton van de ligging van het goed. De Brusselse rechter
vermeldde nochtans de correcte verwijzingsregel, nl. ,que les regles applicables au partage et ala vente des biens immeubles qui appartiennent en tout
ou en partie a des enfants mineurs en ce qui concerne les autorisations
exigees et les formes prescrites dans leur interet sont celles etablies par la
loi nationale des mineurs". Na de correcte aanwijzing van het toepasselijke
Britse recht, stelde de Brusselse rechter echter ten onrechte dat de verzoekster niet aantoonde dat dgl. verkoop naar Brits recht kon plaatsvinden zonder
rechterlijke machtiging of zonder welbepaalde formaliteiten vergelijkbaar
met deze voorzien in artikel 1187 Ger. W., en dat om die reden artikel 1187
Ger. W. in casu moest worden toegepast ,ce que l'interessee vise implicitement par le depot de sa requete". Het zijn echter niet de partijen die het
bestaan en de inhoud van het vreemde recht moeten bewijzen. Het volstaat te
verwijzen naar het bekende Babcock-arrest van het Hof van Cassatie waarin
de feitenrechter de verplichting werd opgelegd het vreemde recht ambtshalve
toe te passen (Cass. 9 oktober 1980, Arr. Cass. 1980-81, 142). Merkwaardig
is dat de Brusselse rechter dan toch weer naar het Britse recht verwees om te
stellen dat er geen enkel bezwaar was tegen het feit dat de verzoekster alleen
optrad als wettelijke vertegenwoordiger van de kinderen, aangezien het
Britse recht de figuur van de toeziende voogd en de familieraad niet kent
(Rb. Brussel 26 februari 1997, Rev. Trim. Dr. Fam. 1998, 36).
173. VooGDIJ - De voogdij wordt beheerst door de lex patriae van de
minderjarige. Deze wet bepaalt wanneer de voogdij openvalt en eindigt. Bij
de organisatie van de voogdij kunnen prob1emen rijzen wanneer die niet
plaatsvindt in het land waarvan de minderjarige de nationaliteit heeft. De
nationale wet van de minderjarige kan bv. de tussenkomst voorzien van
organen die niet bekend zijn in het land waar de voogdij moet worden
ingericht. Op dat moment rijst de vraag naar de functionele gelijkwaardigheid van instanties of organen uit de nationale wet van de minderjarige (lex
causae) en deze uit de lex fori. Het Hof van Beroep te Brussel deed op
16 januari 1997 uitspraak over een dergelijk probleem. Naar aanleiding van
de verkoop van een in Belgie gelegen onroerend goed waarvan een ltaliaanse
vader en zijn ltaliaans minderjarig kind onverdeelde medeeigenaars waren,
werd de aanstelling van een voogd ad hoc gevorderd. Daar waar artikel 420
B.W. bepaalt dat een toeziende voogd door de familieraad wordt benoemd
wiens taak erin bestaat de belangen van de minderjarige waar te nemen
wanneer deze in strijd zijn met die van de voogd, kent het ltaliaans recht noch
de familieraad, noch de toeziende voogd. Bovendien valt naar Italiaans recht
de voogdij pas open wanneer beide ouders overleden zijn. In geval van .
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patrimoniale belangentegenstellingen tussen kinderen en hun vader en moeder voorziet de Italiaanse wet wel in de aanduiding van een ,speciale
curator". Het hof loste het probleem op door een voogd ad hoc aan te duiden
,equivalent du curateur special prevu par la legislation italienne" (Brussel
16 januari 1997, A.J.T 1996-97, 444).
174. VOORLOPIG BEWIND- In de nationale wet van de meerderjarige die niet
in staat is om zijn goederen te beheren, moet worden nagegaan of bescbermingsmaatregelen zijn voorzien en of de bescherming adequaat is (Rb.
Brussel 21 februari 1995, J.T 1995, 387).

§ 4. De onderhoudsverplichtingen jegens kinderen
175. ToEPASSELIJKE WET - De onderboudsplicht jegens kinderen wordt
overeenkomstig artikel3, lid 3 B.W. beheerst door de wet die het personeel
statuut beheerst, zijnde de nationale wet van de partijen (Rb. Antwerpen
22 juni 1995, T Vreemd. 1995, 303), dit echter steeds onder het voorbehoud
van de Belgiscbe internationale openbare orde. De Belgische wet geldt als
minimumverplicbting (Vred. Hasselt 25 juli 1995, Limb. Rechtsl. 1997, 175).
In de bestudeerde periode vonden we geen rechtspraak die toepassing maakte
van het Verdrag van Den Haag van 24 oktober 1956 betreffende de wet die
op onderhoudsverpliclitifigefi jegens Kinoeren toepasselijk is. ov-eieetik:Ot:n--=stig artikel 1 van het verdrag is dit de wet van de gewone verblij:tplaats van
het kind, op voorwaarde dat het zijn gewone verblijfplaats in een verdragsstaat heeft. Verdragswederkerigheid is dus vereist (artikel 6).
176. EXEQUATUR- TOEPASSELIJKE VERDRAGEN- Onderhoudsvorderingen
vallen onder het toepassingsgebied van bet EEX-verdrag.
Overeenkomstig artikel 3 8 van het EEX-verdrag kan het gerecht dat over het
verzet tegen bet verloftot tenuitvoerlegging van een in een ander EEX-land
gegeven uitvoerbare beslissing moet oordelen, zijn uitspraak aanhouden
indien tegen deze buitenlandse beslissing een rechtsmiddel werd aangewend.
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel maakte in een vonnis van 23 juni
1993 toepassing van deze verdragsbepaling. In casu werd een beslissing van
de Tribunal de Grande Instance te Lorient (Frankrijk), waarin gevolg werd
gegeven aan een onderboudsvordering tegen de vermoedelijke vader, in
Belgie uitvoerbaar verklaard. Tegen deze uitvoerbaarverklaring werd derdenverzet aangetekend, met het verzoek dat de Recbtbank van Eerste Aanleg
te Nijvel haar uitspraak zou aanhouden tot op bet moment dat het Hof van
Beroep te Rennes (Frankrijk) zich zou bebben uitgesproken over bet tegen
bet Franse vonnis ingestelde beroep. De Recbtbank van Eerste Aanleg te
Nijvel oordeelde echter ,que 1' execution provisoire ayant ete ordonnee par le
tribunal de grande instance de Lorient, il n'y a pas lieu de surseoir a statuer
en attendant la decision de la Cour d'appel de Rennes" (Rb. Nijvel 23 juni
1993, Rev. Trim. Dr. Fam. 1995, 70, noot M. Fallon).
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Ret Verdrag van Den Haag van 15 april 1958 inzake de erkenning en
tenuitvoerlegging van beslissingen inzake onderhoudsverplichtingen jegens
kinderen heeft voorrang op bet EEX-verdrag (artikel57 EEX). Wanneer bet
EEX-verdrag evenwel in een soepelere exequaturprocedure voorziet, kan bet
EEX-verdrag worden toegepast. Dit wordt bevestigd in artikel 11 van bet
Haags Verdrag van 15 april1958.
Ret toepassingsgebied van bet Haags Verdrag is· beperkt: bet spreekt enkel
over gerechtelijke beslissingen, akten worden niet vermeld. De Rechtbank
van Eerste Aanleg te leper werd geconfronteerd met bet verzoek bet exequatur te willen verlenen aan een Duitse akte waarin een in Belgie verblijvende man erkende de vader te zijn van de betrokken minderjarige en waarin
hij zich verbonden had tot bet betalen van een onderhoudsbijdrage. Ret
verzoek werd gesteund enerzijds op bet Haags Verdrag en anderzijds op bet
EEX-verdrag. Artikel 13 van bet Haags V erdrag stelt dat iedere verdragsstaat
aan de Nederlandse Regering meedeelt welke autoriteiten bevoegd zijn tot
bet geven van beslissingen in zaken betreffende onderhoud. Voor Duitsland
werd meegedeeld dat dit in eerste aanleg de Amtsgerichte en in boger beroep
de Landsgerichte zijn. In casu lag echter geen gerechtelijke beslissing van
een Amtsgericht of Landsgericht voor. De rechtbank oordeelde dan ook dat
geen exequatur op basis van dit verdrag, dat geen melding maakt van akten,
kon worden verleend. Vervolgens onderzocht de rechtbank de mogelijkheden van bet EEX-verdrag. Zonder uitgebreide motivering was de rechtbank van oordeel dat ook op basis van dit verdrag geen exequatur kon
worden verleend aangezien er geen gerechtelijke beslissing en evenmin
een authentieke akte in de zin van artikel50 van bet EEX-verdrag voorlag.
Bovendien werden de in artikel46 en 47 EEX-verdrag genoemde documenten niet bij bet verzoek gevoegd: ,er ligt geen expeditie voor van de akte die
voldoet aan de voorwaarden van authenticiteit. Er ligt evenmin een bewijs
voor dat de akte uitvoerbaar is in Duitsland" (Rb. leper 29 oktober 1996,
T.B.B.R. 1997, 210).
177. EXEQUATUR- GEMEEN RECHT- Wanneer geen berdep kan worden
gedaan op een verdrag, moet bet gemeen recht inzake erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde gerechtelijke beslissingen worden toegepast. Bij
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel werd bet exequatur gevorderd
van een vonnis uitgesproken door de Family Court te New York waarin de
verweerder, de ex-echtgenoot van de eiseres, werd veroordeeld tot bet
betalen van een onderhoudsgeld ten voordele van de eiseres en haar kind.
De Brusselse rechter onderzocht, naast de vijf voorwaarden opgesomd in
artikel 570, tweede lid Ger. W., ook bet geschil zelf. De rechter voerde
terecht slechts een beperkte herziening ten gronde door van bet Amerikaanse
vonnis; hij achtte zich immers niet bevoegd ,om te oordelen of de Family
Court van de Staat New York werd misleid door huidige eiseres" (Rb.
Brussel 10 september 1996, T.B.B.R. 1998, 50, noot P. Wautelet).
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HOOFDSTUK

VIII

DE ERFENISSEN EN DE TESTAMENTEN
(K. LAMBEIN)

§ 1. De verwijzingsregels
178. DE LEX SUCCESSIONIS - GESPLITSTE VERWIJZINGSREGEL - lnzake na1atenschappen ge1dt nog steeds de dubbe1e verwijzingsregel. Terwij1 de onroerende goederen zijn onderworpen aan de lex rei sitae, valt de vererving
van de roerende goederen onder de wet van het 1aatste domici1ie van de
overledene.
Dit domici1ie vormt de fictieve 1oka1isering van de roerende goederen. Zo
gebeurt de vererving van Zwitserse banktegoeden van een over1edene met
1aatste domici1ie in Zwitserland, vo1gens de Zwitserse wet (Brusse1 22 november 1994, J.T. 1995, 453). De Brusse1se Rechtbank van Eerste Aan1eg
paste deze principes eveneens trouw toe (Rb. Brusse1 31 mei 1994, R. W.
1994-95, 677).
179. ToEPASSINGSGEBIED - De gegeven aanknopingen kunnen niet bij
testament worden omzei1d. De erfwet bepaalt de moge1ijkheid tot testamentaire vererving. De Brusse1se Rechtbank (Rb. Brusse1 31 mei 1994, R. W.
l994"95~699}merkte-terecht-op datde-testatrice-de toepasselijke -erfwet niet
kon aanduiden. Deze wet v1oeit voort uit de verwijzingsrege1, die objectiefdwingend is.
Er dient echter we1 een onderscheid te worden gemaakt tussen de erfwet en
de testamentswet. Deze 1aatste wet bepaalt de draagwijdte van het testament,
geeft er de interpretatie van en kan zorgen voor de eventue1e aanvulling van
termen en 1egaten.
In deze optiek kon de Britse testatrice de interpretatie van haar 1aatste
wi1sbeschikking aan de Enge1se wet onderwerpen (zie hogervermeld vonnis
van 31 mei 1994).

§ 2. Internationale bevoegdheid
180. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- FORUM HEREDITATIS- Overeenkomstig artike1627, 3° Ger. Wb. kan de Be1gische rechter van de p1aats waar een
erfenis is opengevallen, zich bevoegd verk1aren om kennis te nemen van
rechtsvorderingen tot opvordering van na1atenschappen en alle andere
rechtsvorderingen tussen mede-erfgenamen. De 1aatste woonp1aats van de
overledene duidt de p1aats aan waar de na1atenschap is opengevallen. Het
Brusse1se Hof baseerde zich hierop om te bes1uiten tot haar onbevoegdheid
om de verde1ing te beoorde1en van Zwitserse banktegoeden van een Zwitserse ingezetene (Brusse1 22 november, zie hoger).
Er bestaat geen betwisting over het feit dat het begrip woonp1aats moet
worden opgevat in de zin van artike1102 B.W. (dit is de p1aats waar iemand
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zijn hoofdverblijf heeft). Dat dit een feitenkwestie kan zijn, wordt gei:llustreerd door het vonnis van de Rechtbank van Brussel van 31 mei 1994
(gecit.).
181. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - FORUM HEREDITATIS - Luidens
artikel 635, 4° Ger. Wb. is de Belgische rechter bevoegd om kennis te nemen
van betwistingen omtrent internationale nalatenschappen indien de rechtsvordering betrekking heeft op in Belgie opengevallen nalatenschappen.
De Brusselse rechtbank steunde zich hierop om kennis te nemen van een
vordering betreffende de nalatenschap van een Belgisch-Britse vrouw met
hoofdverblijfplaats in Belgie. In dit geval is de Belgische rechter bevoegd,
ook al omvat de nalatenschap in het buitenland gelegen onroerende goederen
(Rb. Brussel 31 mei 1994, gecit.).
182. HET FRANS-BELGISCH VERDRAG- Overeenkomstig artikel 1 van het
Frans-Belgisch Verdrag van 8 juli 1899 vinden de interne bevoegdheidsregels van de ene verdragsstaat erkenning in de andere verdragsstaat. Krachtens artikel 7 § 1 van het Verdrag is de rechter van de plaats waar de erfenis
openviel bevoegd om kennis te nemen van de vordering tot verdeling van een
nalatenschap.
Aldus was een Belgische rechtbank bevoegd om uitspraak te doen over een
vordering tot scheiding en deling van de in Frankrijk gelegen onroerende en
roerende goederen die afhingen van een in Belgie opengevallen nalatenschap
(Antwerpen 9 februari 1998, T. Not. 1998, 310, met noot F. Bouckaert).
183. BEVOEGDHEID VAN DE NOTARIS - Aangezien de internationale bevoegdheid van de notaris samenvalt met zijn interne bevoegdheid kan hij binnen
zijn ambtsgebied alle handelingen stellen waartoe hij wettelijk is bevoegd.
De Belgische rechter kan bijgevolg geen Belgische notaris aanduiden met de
opdracht de in Frankrijk gelegen onroerende goederen te verkopen en te
verdelen. Daarvoor zal het Belgisch vonnis eerst in Frankrijk uitvoerbaar
moeten worden verklaard, waarna de Franse rechter een Franse boedelnotaris
zal aanduiden en de uitvoeringsmaatregelen zal bevelen overeenkomstig het
lokaal recht (Antwerpen 9 februari 1998, gecit.).
De Belgische rechtbank is evenmin bevoegd om een buitenlandse notaris aan
te wijzen voor de vereffening-verdeling. Zo besliste de Rechtbank van
Brussel op 31 mei 1994 (gecit.) terecht. Ze bracht wel enige nuancering
aan waar ze besliste dat de rechtbank de Belgische notaris kan machtigen
zich te laten bijstaan door een notaris van zijn keuze voor een in het
buitenland gelegen goed. De vreemde notaris krijgt hierdoor geenszins een
opdracht van de Belgische rechter.
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HOOFDSTUK

IX

OVEREENKOMSTEN
(J. ERAuw en K. Roox)

AFDELING

1

CONTRACTEN ALGEMEEN: HET VERDRAG VAN ROME VAN 19 JUNI 1980

§ 1. Algemeen
184. INWERKINGTREDING - WET EN VERDRAG EVO - Het Verdrag van
Rome van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op de
verbintenissen uit overeenkomst, ofEuropees Overeenkomstenverdrag (hierna ,EVO"), is in Belgie in werking getreden op 1 april1991, en is in andere
verdragsstaten van toepassing op overeenkomsten gesloten na de inwerkingtreding van het EVO in de betrokken verdragsstaat (artikel 17 EVO). Op
overeenkomsten gesloten na 1 april 1991 moet een Be1gische rechter dus het
EVO toepassen. Voor overeenkomsten gesloten tussen I januari 1988 en
1 april 1991 geldt echter de wet van 14 juli 1987 houdende de goedkeuring
van het EVO waarin de bepalingen 1 tot en met 16 van het EVO onmiddellijk
toepasbaar werden verklaard en nog eens als regels van Belgisch intemationaal·-conflictenre~ht-door-de-wetgever· werderr irrgevoerd.-zo- werdende
bepalingen ervan toepasselijk voora1eer het verdrag formeel in werking trad
(Kh. Luik 10 februari 1994, T.B.H 1995, 403, noot J. Ingber).
In een arrest van 24 februari 1997 heeft het Hof van Cassatie een eerste keer
uitspraak gedaan over het EVO en over de interpretatie van de wet van 14 juli
1987 (Cass. 24 februari 1997, R. W 1997-1998, 14J8, met noot J. Meeusen).
Het betrof in dat geschil een clausule opgenomen in een arbeidscontract van
10 februari 1989, dus van tussen 1988 en 1991 en daarom waren de ipr-regels
van de wet van 1987 aan de orde in hun hoedanigheid van Belgische nationale
regels. Voor het bestreden arrest had het Arbeidshof te Antwerpen dat wellicht niet gezien, want het sprak alleen over het Verdrag. Maar het Hof van
Cassatie formuleerde preciezer, met verwijzing naar de Belgische wet (het
artikel dat in de verdragsversie als artikel 1 voorkomt kreeg daarin namelijk
in de versie als Belgische ipr-wet een ander nummer - artikel 2 -).
Aangezien het Hof van Cassatie in dit arrest een oordeel velde over het
toepassingsgebied van het EVO bespreken wij het arrest verder (zie nr. 185).
In casu was er in het middel tot verbreking de schending van artikelen van de
Belgische wet ingeroepen en ook nog eens schending van de verdragstekstdit laatste ten overvloede omdat het verdrag in 1989 nog niet gold qua
verdrag.
De gelding qua lex Belgica ·zal zelden verschillen van de gelding qua
verdrag: alleen zou er virtueel een verschil optreden als we moeten oordelen
over de hierarchische plaats van specifieke Belgische wetsbepalingen die
afwijken, b.v. aangaande de concessies van alleenverkoop.
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185. ToEPASSINGSGEBIED vAN HET EVO - Het Arbeidshof van Antwerpen
zegde in het bestreden arrest van 15 september 1995 (voorafgaand aan
Cassatie 24 februari 1997, R.W. 1997-1998, 1438 met noot J. Meeusen)
dat de Belgische arbeidsrechtbank onbevoegd was om te oordelen over een
arbeidscontract voor werk in Zaire omdat er contractueel een exclusief
bevoegdheidsbeding was vastgelegd ten voordele van Zai:rese rechtbanken.
Het Arbeidshofvond dat de bevoegdheidsclausule geldig was en dater om te
procederen naar Zaire moest gegaan worden omdat de Rome-conventie
(EVO van 1980) de partijen toestaat om zelf te bepalen ,welke rechter
bevoegd is bij conflicten". Nu was dat een foutieve redenering en het
Cassatiehof heeft dat duidelijk gemaakt door zijn verbreking. Het verbrak
omdat artike12 van de Belgische wet van 1987 (later werd dat artikel1 EVO)
de bevoegdheidsclausules buiten het werkingsveld van het betrokken conflictenrecht van de overeenkomsten plaatst. Daarom kon er terecht worden
gezegd dat artike13 van de Wet 1987 (tegelijk artikel3 EVO) ,geen verband
houdt met de mogelijkheid voor de partijen te bepalen welke rechter bevoegd
is om kennis te nemen van hun geschillen".
Het standpunt van het Arbeidshof te Antwerpen schijnt inderdaad te zijn
geweest dat Belgisch dwingend recht tot toepassing kwam uit hoofde van het
derde lid van artikel 3 Wet 1987 (tegelijk EVO). Uit de korte citaten in het
gepubliceerde Cassatiearrest zien wij niet veel wat die motivering van het
Antwerps bestreden arrest a quo aangaat. Dat artikel 3, lid 3, EVO is een
speciaal geval, nl. het geval waarin alle elementen van de casus wijzen naar
een land en wanneer de gedane rechtskeuze van de partijen wijst naar een
ander nationaal recht als toepasselijk recht. Dan kan er correctie komen, zegt
dat onderdeel van artikel 3, want dan mag er voor wetsontwijking gevreesd
worden. Dan zijn de imperatieve bepalingen van de wet met de duidelijk
sterke bindingen sowieso van toepassing. De concreet te beoordelen casus
kende nogal wat Belgische elementen (zetel van de werkgever, nationaliteit
en verblijfplaats van de werknemer) maar er waren ongetwijfeld ook Zairese
elementen in het spel (plaats van werken en overeengekomen munt van
betaling). Dat brengt met zich dat artikel 3 EVO ons inziens hoe dan ook
geen rechtsgrond en zelfs geen inspiratiebron kon zijn voor de imperatieve
bepalingen die men zocht naar voren te brengen tegen de bevoegdheidsclausule. Men had het moeten hebben over de denkwijze die is te vinden in
artikels 6 en 7 en zelfs in artikel9 EVO en die artikels lijken wei degelijk alle
drie tegelijk toepasselijk te zijn in arbeidszaken. En rand die artikels over het
imperatief re"cht hadden we de vraag kunnen stellen of er ook bescherming
geboden is tegen het wegtrekken van werknemers van hun Belgische rechters; of er eventueel bescherming was tegen de werking van derogatieclausules in het Belgisch internationaal arbeidsrecht.
Daar blijft nu echter gesteld dat de Cassatierechters beslisten dat de tekst van
artikel 1.2 (d) EVO (voordien artikel 2, § 2, (d) van de wet van 1987) de
bevoegdheidsclausules uberhaupt niet behandelt: ,(De bepalingen van dit
Verdrag) zijn niet van toepassing op: ( ... )d) overeenkomsten tot arbitrage en
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tot aanwijzing van een bevoegde rechter". Maar buiten het werkingsveld van
het EVO is er nog ander intemationaal privaatrecht (zie verder, nr. 207).

186. TOEPASSING VAN HET EVO IN DE TIJD - Op overeenkomsten gesloten
v66r 1 januari 1988 zijn de vroegere verwijzingsregels van toepassing, zoals
besproken in het vorig overzicht van rechtspraak (nrs. 143 en 144). Voor een
toepassing van de ,oude" regels met betrekking tot een overeenkomst die in
de loop van 1986 werd gesloten, zie: Gent 1 maart 1996, T.B.B.R. 1997, 104,
noot I. Couwenberg). Deze auteur merkt overigens terecht op dat ,niets het
hof verhinderde ( ... ) om een anticipatief beroep te doen op de verdragsregeling". Wat overeenkomsten betreft gesloten v66r 1 januari 1988, doch
gewijzigd mi deze datum, zal aan de hand van het recht dat van toepassing is
op de oude overeenkomst moeten worden bepaald of de wijziging een
nieuwe overeenkomst in het leven roept. Indien dit het geval is, zal het
EVO hierop van toepassing zijn (voor een toepassing: zie Bundesarbeitsgericht 29 oktober 1992, IPRax 1994, 123).
187. TOEPASSING ZONDER VERDRAGSWEDERKERIGHEID - Het EVO is niet
aileen van toepassing op gevallen waarbij de toepasselijk verklaarde landswet als ,wet van het contract" het nationaal recht van een lidstaat is. Ofwel
door de gedane keuze ofwel door de werking van de objectieve regel bij
ontstentenis-van keuze,mag detoepassing tot om hetevenwelk recht leiden.
(Inderdaad, ook wat betreft de vrijheid van rechtskeuze is er niet gezegd dat
er noodzakelijk een band moet bestaan tussen het gekozen recht en de feiten
van het geval.) Het Arbeidshof te Luik bevestigde deze universele roeping
van het EVO, hetgeen in de praktijk wel eens uit het oog wordt verloren
(Arbh. Luik 8 november 1996, J.T.T. 1997, 150, met noot).

§ 2. Rechtskeuze
188. UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE RECHTSKEUZE- VORMVEREISTEN- Het
uitgangspunt van het EVO is de wilsautonomie (artikel3.1 EVO). Partijen bij
een overeenkomst kunnen dus in principe zelf het recht kiezen dat hun
overeenkomst zal beheersen (de lex contractus). Niettegenstaande een uitdrukkelijke rechtskeuze aangewezen is teneinde betwistingen te voorkomen,
kan krachtens artikel 3.1 EVO ook een impliciete rechtskeuze worden
weerhouden, met name wanneer dergelijke keuze duidelijk blijkt uit de
bepalingen van de overeenkomst of uit de omstandigheden van het geval.
In tegenstelling tot artikel 17 EEX waarin de fommkeuze aan verdragsautonome vormvereisten wordt onderworpen, stelt het EVO geen formele eisen
aan de rechtskeuze. De formele geldigheid ervan wordt immers bepaald aan
de hand van het recht dat toepasselijk is op de vorm van de overeenkomst
(artikel3.4 en 9 EVO). De Rechtbank van Koophandel te Luik was dan ook
ten onrechte van oordeel dat geen impliciete rechtskeuze kon worden weerhouden aangezien de voorwaarden van artikel 17 EEX niet waren vervuld
(Kh. Luik 19 juni 1995, T.B.H. 1996, 839). In haar onderzoek naar het
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toepasselijk recht hanteerde de rechtbank met andere woorden verkeerdelijk
de regels inzake internationale bevoegdheid.
189. GELDIGHEID VAN RECHTSKEUZEBEDING - Ook in het geval van betwisting aangaande het bestaan en de materiele geldigheid van een beding van
rechtskeuze, bepaalt artikel 8.1 EVO dat zulk beding moet worden beoordeeld volgens het recht dat van toepassing zou zijn indien het beding geldig
zou zijn. Voor een toepassing van dergelijke anticiperende toepassing kan
worden verwezen naar een vonnis van 13 juli 1994 van de Rechtbank van
Den Haag. In dit geschi1 resulteerden de onderhandelingen tussen een Nederlandse en Zweedse vennootschap in een ontwerpovereenkomst waarin het
Zweeds recht als toepasselijk recht was aangeduid. De vraag of er reeds een
bindende overeenkomst tot stand was gekomen, moest volgens de rechtbank
naar Zweeds recht worden beoordeeld (Rb.'s Gravenhage 13 juli 1994,
NI.P.R. 1995, 420; zie ookParijs 14 december 1993, R.C.D.I.P. 1995, 300).
190. TIIDSTIP VAN RECHTSKEUZE- Krachtens artikel 3.2 EVO kan de rechtskeuze te allen tijde worden gemaakt of gewijzigd. Partijen kunnen dan ook
tijdens een gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld in een conclusie, een
akkoord sluiten over de lex contractus (Arbh. Brussel 18 mei 1993, T.S.R.
1993, 361). Er kan echter de vraag worden gesteld of tot een impliciete
rechtskeuze kan worden besloten indien partijen het debat voeren op grond
van een bepaald recht (meestal de lex fori). Uit de onderzochte rechtspraak
blijkt dat de Belgische rechtbanken vrij gemakkelijk een impliciete rechtskeuze voor de lex fori durven afleiden uit de houding van de partijen (Kh.
Hasselt 24 december 1996, T.B.H. 1998, 255; Kh. Brussel 27 mei 1996,
T.B.H. 1997, 270). Ons inziens is enige voorzichtigheid geboden. Men kan
immers niet uit het louter stilzwijgen van de partijen besluiten dat zij
impliciet de lex fori als lex contractus hebben aangeduid (zie ook artikel
8, 2e lid EVO). Een rechter kan een impliciete rechtskeuze enkel weerhouden indien deze rechtskeuze strookt met de bepalingen van de overeenkomst
of de omstandigheden van het geval.

§ 3. De objectieve verwijzingsregel bij gebrek aan rechtskeuze
191. PRINCIPE- RECHTSSTELSEL MET DE NAUWSTE BINDING- Bij gebrek aan
rechtskeuze door partijen, wordt een overeenkomst beheerst door het recht
van hetland waarmee de overeenkomst het nauwst verbonden is (artikel4.1
EVO). Een overeenkomst wordt vermoed het nauwst te zijn verbonden met
het land waar de partij die de kenmerkende prestatie moet verrichten, op het
tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, haar gewone verblijfPlaats of,
wanneer het een vennootschap, vereniging of rechtspersoon betreft, haar
hoofdbestuur heeft (artikel 4.2 EVO). Indien de overeenkomst evenwel
beroeps- of bedrijfsmatig wordt gesloten, wordt de kenmerkende prestatie
gelokaliseerd in het land van de hoofdvestiging. Indien de overeengekomen
prestatie in een andere vestiging dan de hoofdvestiging moet worden ver-

1473

richt, zal echter worden aangeknoopt bij het land waar de andere vestiging is
gelegen. Zo oordeelde het Hof van Amsterdam dat niettegenstaande de
overeenkomst werd gesloten tussen een vennootschap met hoofdvestiging
in de Verenigde Staten en een Nigeriaanse vennootschap, het recht van het
land waar het filiaal was gevestigd dat de overeenkomst diende uit te voeren
(Nederland) de contractuele relatie beheerste (Hof Amsterdam 28 april1994,
NI.P.R. 1994, nr. 250).

192. TOEPASSINGEN- SCHENKINGEN- Aangezien een schenking een eenzijdige overeenkomst betreft waarbij enkel de schenker zich tot een prestatie
verbindt, zal het recht van toepassing zijn van het land waar de schenker zijn
gewone verblijfplaats heeft (Debucquoy, H., ,De schenking en het Europees
Overeenkomstenverdrag", T. Not. 1998/4, 178).
193. TOEPASSINGEN - BANKCONTRACTEN - Bankverrichtingen, zoals het
toekennen van een documentair krediet, worden in principe beheerst door het
recht van het land waar het kantoor is gevestigd dat met de afwikkeling van de
prestatie is verricht, d.w.z. de ,issuing bank". De Rechtbank van Koophandel te
Antwerpen (Kh. Antwerpen 29 juni 1994, T.B.H 1995, 429, met noot
M.Claeys) moest in de zaak Grisar en Velge I Eurotransco en Dresdner Bank
de vraag beantwoorden naar de toepa:sselijke wet op de verhouding tussen de
begunstigde van een documentair- krediet en de bank die het documentair
krediet had geopend. Ret probleem rees toen een scheepsagent, begunstigde
van het documentair krediet, de solidaire veroordeling vorderde van de bank en
van de opdrachtgever van de verscheping van de goederen vanuit Antwerpen.
Er werd beslist dat de Duitse bank die het krediet had opengesteld kenmerkend
presteerde en dat haar vestiging het recht bepaalde. Hiema zal worden uiteengezet hoe de Antwerpse rechtbank tot dit besluit is gekomen.
Voor de beoordeling van de intemationale bevoegdheid onder gemeen recht
zowel als onder het artikel 5, 1° EEX en EVEX moet volgens de toepasselijke nationale wet vastgesteld worden waar de plaats van het presteren ligt
van de in het geschil betwiste verbintenis. Inzake documentair krediet vroeg
de Antwerpse rechtbank zich terecht af of de bepaling van artikel 5, 1° EEX
die de bevoegdheid regelt inzake ,verbintenissen uit overeenkomst" toepassing kon vinden. Men is het er immers over eens dat de verbintenis van de
bank tot betaling ontstaat uit een eenzijdige wilsuiting en niet uit een
overeenkomst. De rechtbank oordeelde ,dat artikel 5, 1° lid EEX-Verdrag
zo moet worden uitgelegd dat het ook van toepassing is op vorderingen die
gesteund zijn op verbintenissen, waarvan de rechtstreekse bron weliswaar
een eenzijdige wilsuiting is, maar die kaderen in een geheel van contractuele
relaties die zelf aan een eenzijdige verbintenis in kwestie de nodige zin en
betekenis verlenen". Ter bepaling van de plaats waar de betalingsverbintenis
van de bank diende te worden tenuitvoer gelegd, spoorde de Rechtbank van
Koophandel te Antwerpen vervolgens, overeenkomstig de rechtspraak van
het Hof van Justitie in de zaak Tessili tegen Dunlop, de wet op die de
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verhouding tussen de bank en de begunstigde van het documentair krediet
beheerste. Zander meer maakte de rechtbank daarbij toepassing van het EVO
en oordeelde dat de verhouding werd beheerst door de Duitse wet. In de noot
onder het vonnis vindt M. Claeys die toepassing niet zo evident. Er zijn in het
verklarend rapport bij het EVO argumenten te vinden om dit Verdrag niet op
documentaire kredieten toe te passen. Maar toch lijkt de beslissing van de
Antwerpse rechter om dat wel te doen, de betere keuze. De eenvormige
interpretatie van dat bankrechtelijk aspect onder het EVO bevordert de
uniforme toepassing van het Europees bevoegdheidsrecht.
Voor andere banktransacties werd die plaatsbepaling voor het gebruik in het
bevoegdheidsdebat, onder de benadering van Belgisch recht dat van toepassing was, als volgt gedaan: Er werd beslist dat de terugbetaling van een
lening, onder het recht van de vestiging van de bankinstelling (het Belgisch
recht) viel en dat de lening als haalbare schuld moest uitgevoerd worden in
het domicilie van de lener (Rb. Brussel 28 januari 1993, R.R.D. 1995, 79).
Voor betwiste of onuitgevoerde bankoverschrijvingen ligt de plaats van
betaling door de schuldenaar/opdrachtgever aan de schuldeiser/begunstigde
in het land waar de begunstigde zijn bank haar zetel heeft, desgevallend waar
het agentschap is gevestigd waar die rekening wordt bijgehouden (Brussel
26 maart 1991, J.L.MB. 1992, 1389, met noot A. Kotte). Voor de betaling
van een cheque is de plaats van uitvoering de vestiging van de bank of het
agentschap van de betrokkene (Kh. Antwerpen 27 mei 1994, T.B.H. 1995,
1022, noot J. Buyle en X. Thunis).
194. TOEPASSINGEN- BORGSTELLING- Toegepast op borgtocht- en garantieovereenkomsten zal het land van vestiging van de borg, respectievelijk de
garantieverlenende bank, het toepasselijk recht aanduiden (Looyens, M.,
,Toepasselijke wet(ten) bij grensoverschrijdende borgtocht- en garantieovereenkomsten", T.B.H 1996, 869, 877; zie ook: De Wit, R., ,Internationaal privaatrechtelijke aspecten van kredietovereenkomsten", in De internationale contractuele relaties. De rol van de notaris, Notarissencongres
Tongeren, Antwerpen, Maklu Uitg., 1995, 339-370).

Voor het bepalen van het forum execution is contractus is uit een arrest van
het Brusselse Hof van Beroep gebleken dat in de Belgische opvatting de
borgstelling daar moet worden uitgevoerd waar de relevante verbintenis
wordt uitgevoerd (of moet worden) waarvoor borg is gesteld (Brussel
9 september 1993, J.L.M.B., 1994, 465, met noot A. Kohl). Het is dus een
geval van rechtsmacht afhankelijk gesteld van een hoofdverbintenis voor
dewelke zekerheid werd gesteld.
195. TOEPASSINGEN- DIENSTENOVEREENKOMSTEN- Aannemingsovereenkomsten worden beheerst door het recht van het land van vestiging van de
partij die de werkprestatie verricht (Antwerpen, 3 januari, 1995, T.B.H,
1995, 387, met noot J. Erauw; Kh. Hasselt 20 november 1996, T.B.H
1997, 200; Kh. Hasselt 8 februari 1994, R. W 1996-97, 307). Wanneer een
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grensexpediteur goederen inklaart en de B.T.W. voorschiet zal de overeenkomst worden beheerst door het recht van het land waar de grensexpediteur
op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst haar hoofdbestuur heeft
(Kh. Hasselt 3 februari 1993, Limb. Rechtsl. 1993, 34, noot M. Hanssen).
Voor andere toepassingen kan worden verwezen naar de bespreking van de
diverse bijzondere contracten (cfr. infra; zie ook:Van Gysel, A.C.en Ingber,
J., ,Ala recherche de la prestation caracteristique", Rev. Dr. ULB 1994/10,
55-95).

196. BIJZONDER VERMOEDEN - ONROEREND GOED - Op het algemeen vermoeden van artikel4.2 EVO bestaan er echter een aantal uitzonderingen. Zo
wordt een overeenkomst die een zakelijk recht op of een recht tot gebruik van
een onroerend goed tot onderwerp heeft, vermoed het nauwst te zijn verbonden met hetland waar het onroerend goed is gelegen (artikel4.3 EVO).
Overeenkomsten tot het bouwen of verbouwen van een onroerend goed
vallen echter niet onder artikel 4.3 EVO. De bouw- en herstellingswerkzaamheden, en niet het onroerend goed zelf, maken immers het onderwerp
uit van dergelijke (aannemers)overeenkomsten (zie ook nr. 195 en Afdeling
4). De Rechtbank van Koophandel te Hasselt oordeelde dan ook terecht dat
een overeenkomst tot het uitvoeren van grondwerken werd beheerst door het
recht van de vestiging van de partij die de grondwerken uitvoerde (Kh.
Hasselt Sfebruari-1994;-kW.--1996~199'7 ;-307). Evenzo werd het-Nederlandsrecht toepasselijk verklaard op een overeenkomst tussen een Nederlandse
aannemer en een Duitse opdrachtgever met betrekking tot een in Duitsland te
bouwen squashcentrum (Rb. Arnhem 19 mei 1994, NIP.R. 1995, 272).
197. BIJZONDER VERMOEDEN- VERVOERSOVEREENKOMSTEN- Vervoersovereenkomsten vallen ook niet onder het algemeen vermoeden van artikel
4.2 EVO. Krachtens artikel4.4 EVO worden deze overeenkomsten vermoed
het nauwst verbonden te zijn met het land van de hoofdvestiging van de
vervoerder, indien dit tevens hetland is waar de plaats van het inladen ofhet
lossen, dan wel de hoofdvestiging van de verzender is gelegen. Gezien het
intemationaal vervoer van goederen wordt beheerst door een aantal internationale verdragen, zoals het C.M.R.-verdrag betreffende het intemationaal
vervoer van goederen over de weg, bestaat er dienaangaande vrijwel geen
rechtspraak. Voor een geval waar ten onrechte werd nagelaten het bijzonder
vermoeden van artikel4.4 EVO toe te passen, kan worden verwezen naar Kh.
Antwerpen 25 oktober 1994, R. W. 1994-95, 1065, noot J. Meeusen). In dit
geschil aangaande een buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering van
een ladingbelanghebbende tegen een door de zeevervoerder aangestelde
stuwadoor, heeft de rechtbank meer bepaald nagelaten de voorafgaande
vraag op te lossen met betrekking tot het statuut van de stuwadoor (contractspartij, of derde of een speciaal soort derde?). Of de stuwadoor partij is bij de
hoofdovereenkomst of een derde t.a.v. die hoofdovereenkomst, moet worden
onderzocht aan de hand van het toepasselijk recht voor de hoofdovereen-
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komst (de vervoersovereenkomst). Hiervoor had de rechtbank een beroep
kunnen doen op het bijzonder vermoeden van artike14.4 EVO.

§ 4. Beperkingen aan de lex contractus
198. DWINGENDE BEPALINGEN- VOORRANGSREGELS - KWALIFICATIEArtikel 7 EVO voorziet in een belangrijke beperking aan de toepassing
van de lex contractus. Krachtens dit artikel kunnen, ongeacht het aangewezen recht, de dwingende bepalingen van het recht van een ander land
waarmee het geval nauw verbonden is- de zogenaamde ,lois de police" in
een oudere terminologie en ,voorrangsregels" in meer gangbare termenworden toegepast. Het EVO verschaft een rechter niet aileen de mogelijkheid
de voorrangsregels van het forum (artikel 7.2 EVO), doch eveneens die van
een ander land toe te passen (artikel 7.1 EVO), hetgeen in de praktijk echter
zelden voorkomt (zie ook: Prioux, R., ,L'incidence des lois de police sur les
contrats economiques intemationaux", Rev. Dr. ULB 1994/10, 129-157).
Het voorbeeld bij uitstek van een Belgische imperatieve wet is de Wet van
27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beeindiging van de voor onbepaalde
tijd verleende concessies van alleenverkoop (zie Afdeling 5).
Elk land bepaalt zelf welke bepalingen een dwingend karakter hebben. Of
een bepaalde regel uit een in navolging van de verwijzingsregels van het
EVO toepasselijk verklaard rechtsstelsel dwingend is, moet dan ook worden
beoordeeld volgens dat recht zelf en niet volgens de lex fori. Zo dient een
Nederlandse rechter het karakter van politiewet te verlenen aan de bepalingen die naar Belgisch recht dit karakter hebben, ongeacht het karakter van de
gelijkaardige regel in het Nederlands recht (Rb. Maastricht 7 maart 1996,
NI.P.R. 1996, nr. 240). Voor een toepassing van deze voorrangsregels kan
worden verwezen naar de uiteenzetting aangaande de diverse bijzondere
contracten (cfr. infra).
199. ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN IN BELGIE- Ook de Wet van 14 juli
1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming
van de consument (WHPC) wordt als een imperatieve wet beschouwd (Van
Houtte, H., ,De toepassing van de Wet betreffende Handelspraktijken op
transnationale gevallen van oneerlijke mededinging", in Liber Amicorum
Paul De Vroede, Antwerpen, Kluwer, 1992, 1407-1408). Een imperatieve
wet is uiteraard enkel toepasselijk indien de feiten binnen zijn territoriale
toepassingssfeer vallen. De WHPC preciseert zijn ruimtelijk werkingsveld
echter niet, doch het wordt unaniem aanvaard dat de WHPC van toepassing
is wanneer een oneerlijke handelspraktijk op het Belgisch grondgebied wordt
gesteld. De WHPC wordt echter ook als politiewet van toepassing verklaard
wanneer de oneerlijke handelspraktijk hier op de Belgische markt is gericht
en wanneer er hier in Belgie schade wordt aangericht op.de markt (Vz. Kh.
Brussel 3 september 1997, Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging
1997, 113; voor een toepassing inzake de praktijk van ,domain name
grabbing": zie Brussel 1 april 1998, Computerrecht 1998/4, 176, noot H.
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De Bauw; Vz. Kh. Brussel 11 juni 1997, Jaarboek Handelspraktijken en
Mededinging 1997, 487; Vz. Kh. Brussel23 oktober 1997 en 27 november
1997, Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 1997, 540, D. Van
Bunnen). Uit deze beslissingen blijkt overigens dat de opvatting dat de
WHPC een imperatieve wet is, vaak voor de Belgische rechter volstaat om
te besluiten dat hij rechtsmacht heeft.

200. OPENBARE-ORDE-EXCEPTIE- Een rechter kan ook nog het buitenlands
recht dat als lex contractus in toepassing van het EVO werd aangewezen,
niettemin terzijde schuiven indien deze toepassing kennelijk onverenigbaar
is met de openbare orde van hetland van de rechter (artikel16 EVO)_ Maar
er wordt in de materie van contracten uiterst zelden een beroep gedaan op
deze bepaling aangaande de internationale openbare orde. In een arrest d.d.
23 september 1993 vestigde het Arbeidshof te Luik er terecht de aandacht op
dat er een onderscheid bestaat tussen de wetten van politie en veiligheid en
de principes van internationale openbare orde, nl. in hun uitwerking (Arbh.
Luik 23 september 1993, J.T.T. 1995, 12). In de onderzochte periode werd
geen rechtspraak gepubliceerd waarbij de internationale openbare orde
daadwerkelijk wordt toegepast in overeenkomsten.
AFDELING

2

BIJZONDERE CONTRACTEN- CONSUMENTENOVE_I!EENKOMSTJi:N

201. PRINCIPE- In afwijking van artikel4 EVO, met name dat bij gebreke
aan rechtskeuze de overeenkomst wordt beheerst door het recht van het land
waarmee zij het nauwst is verbonden, bepaalt artikel 5.3 EVO dat consumentenovereenkomsten worden beheerst door het recht van het land waar de
consument zijn gewone verblijfplaats heeft (zie verder nr. 229). Het EVO
bevat bovendien bijzondere beschermende maatregelen voor door consumenten gesloten overeenkomsten die beperkingen opleggen aan de vrije
rechtskeuze. Volgens artikel 5.2 EVO kan een vrije rechtskeuze er niet toe
leiden dat de consument de bescherming verliest van de dwingende bepalingen van het recht van hetland waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft. Voor
een interessante bijdrage ter zake, waarbij eveneens aandacht wordt besteed
aan een aantal EG-richtlijnen inzake consumentenbescherming, kan worden
verwezen worden naar Stuyck, J., ,Internationale consumentenovereenkomsten", in Van Houtte, H. en Pertegas Sender, M. (red.), Europese IPRverdragen, Leuven, Acco, 1997, 259-280. In de onderzochte periode werd
er echter geen rechtspraak gepubliceerd aangaande de toepassing van het
EVO op internationale consumentenovereenkomsten.
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AFDELING

3

BIJZONDERE CONTRACTEN- ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

202. PRINCIPE VAN RECHTSKEUZE- DAARNA PLAATS VAN WERKEN- Arbeidsovereenkomsten krijgen in beginsel, als stap een in de reden.ering,
dezelfde behandeling als gewone overeenkomsten: de partijen kiezen vrij
de toepasselijke wet. Het Arbeidshof van Luik preciseerde in een arrest van
8 november 1996 terecht dat dit zelfs het geval is indien de toepasselijke wet
het recht van een staat betreft die het EVO niet heeft ondertekend (Arbh.
Luik 8 november 1996, J.T.T. 1997, 150, met noot: toepassing van het
Ruandees recht door rechtskeuze bij het ontslag van een Belg, tewerkgesteld
in Ruanda). Maar er is, als stap twee, rekening te houden met de beperking
van die autonomie.
Bij gebreke aan een rechtskeuze, wordt een arbeidsovereenkomst volgens
artikel 6.2.a EVO beheerst 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 is tewerkgesteld. Bij gebreke aan bekend
geraakte toepassingen uit de Belgische rechtspraak, zal hier ter illustratie
worden verwezen naar enkele Nederlandse uitspraken. Zo verklaarde een
Nederlandse rechtbank het Duitse recht van toepassing op de arbeidsovereenkomst van een inNederland wonende verkoper die zich in dienstverband
bezighield met de in- en verkoop van varkensvlees in Duitsland (Rb. Zutphen
3 december 1992, NIP.R. 1993, nr. 143). Indien een werknemer niet
gewoonlijk in een zelfde land zijn arbeid verricht, zal het recht van toepassing zijn van het land waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in
dienst heeft genomen (artikel 6.2b EVO).
In een arrest d.d. 6 juni 1995 merkte het Arbeidshofvan Antwerpen overigens op dat de Belgische rechtbanken steeds meer buitenlands recht zullen
moeten toepassen: ,in de context van de steeds vaker voorkomende geschillen met een intemationale dimensie zal een rechter steeds vaker, op grond
van de uitdrukkelijke rechtskeuze van partijen of na toepassing van de
verwijzingsregel, gehouden zijn buitenlands recht toe te passen. Dat is in
de huidige stand van de rechtsontwikkeling niet meer zo ,contradictorisch en
zelfs utopisch"(Arbh. Antwerpen 6 juni 1995, R. W 1995-96, 647).

203. TIJDSTIP vAN LOKALISERING- Het is belangrijk erop te wijzen dat moet
worden onderzocht waar de werknemer zijn arbeid verricht op het ogeriblik
dat het geschil ontstaat. Zo werd krachtens artikel 6.2b EVO het Deens recht
van toepassing verklaard op een werknemer die voor een in Denemarken
gevestigde werkgever in het verleden in Nederland was tewerkgesteld, doch
die recenter langs de 15 Europese vestigingen van deze werkgever rondreisde. Er werd terecht rekening gehouden met de arbeidsrelatie op het
ogenblik van het ontstaan van het geschil (Kh. Utrecht 24 december 1992,
NIP.R. 1993, nr. 287). Deze regels zijn echter niet van toepassing indien uit
het geheel der omstandigheden blijkt dat de overeenkonist nauwer is ver1479

bonden met een ander land, in welk geval het recht van dat andere land
toepasselijk is. Zo oordeelde een Nederlandse rechtbank dat er een voldoende nauwe band bestond met Nederland om van artikel 6.2 EVO af te
wijken in het geval van een werknemer die in Nederland woonde en in dienst
was getreden van een Nederlandse werkgever, doch die voornamelijk prestaties verrichtte in een in Duitsland gevestigde dochter van de werkgever
(Rb. Zutphen 3 februari 1993, NLP.R. 1995, nr. 389).
204. GRENS VAN WILSAUTONOMIE - DWINGEND RECHT - Het EVO voorziet
in artikel 6.1. dat de rechtskeuze van partijen in een arbeidsovereenkomst er
niet toe kan leiden dat de werknemer de bescherming verliest welke hij
geniet op grond van de dwingende bepalingen van het recht dat bij gebreke
aan een rechtskeuze de overeenkomst zou beheersen. Ook dient er - vooral
in het arbeidsrecht - rekening te worden gehouden met de meer algemene
beperkingen op de lex contractus zoals omschreven in artikel 7 EVO (de
bepalingen van bijzonder dwingend recht- zie nr. 198). De toepassing van
een vreemde wet op een in Belgie uitgeoefende arbeidsrelatie mag derhalve
geen atbreuk doen aan de toepassing van de Belgische voorrangsregels of de
wetten van politie en veiligheid in de zin van artikel 3, lid 1 B.W. (Cass.
16 november 1994, J.T. 1995, 297). In het vorige overzicht van rechtspraak
werd er reeds op gewezen dat de wilsvrijheid vooral beperkt is op het vlak
van_debepalingen_zoals_die_inzake__arbeidsd_1Uli,_loonbes_<::_hefll1ing,jl}arlijk_se
vakantie, vakantiegeld en termijnen van vooropzeg.
205. TOEPASSINGEN IMPERATIEVE BEPALINGEN- De rechtspraak over imperatief arbeidsrecht werd in de onderzochte periode bevestigd. Zo oordeelde
het Arbeidshof te Antwerpen dat niet alleen artikel 82 (opzeg) en artikel 101
(uitwinningsovereenkomst) van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli
1978, doch ook een algemeen verbindend verklaarde C.A.O. wetten van
politie en veiligheid zijn (Arbh. Antwerpen 15 april1996, J.TT. 1997, 237).
In het zopas vermeld arrest bevestigde het Hofvan Cassatie dat de wettelijke
bepalingen betreffende de jaarlijkse vakantie van werknemers en deze betreffende het bijhouden van sociale documenten, wetten van politie en
veiligheid uitmaken (Cass. 16 november 1994, J.T. 1995, 297). Maar het
Arbeidshofte Luik oordeelde dat de bepalingen inzake abusieve afdankingen
echter geen wetten van politie en veiligheid zijn (Arbh. Luik 23 september
1993, J.T.T. 1995, 12).
206. TERRITORIALE BINDING- Krachtens artikel 3 B.W. worden de Belgische wetten van politie en veiligheid toegepast op eenieder die op het
Belgisch grondgebied woont. In het arbeidsrecht wordt echter niet de woonof verblijfplaats als criterium weerhouden, doch de plaats waar een werknemer de prestatie verricht. In navolging van de rechtspraak van het Hofvan
Cassatie ter zake, oordeelde het Arbeidshof te Antwerpen dat de Belgische
wetten van politie en veiligheid toepasselijk zijn wanneer de werknemer
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gewoonlijk zijn arbeid in Belgie presteert (Arbh. Antwerpen 15 april1996,
J.TT. 1997, 237). Het hofvan Cassatie paste de Belgische wetgeving inzake
vakantiegeld-- die door het Hofwerd gekwalificeerd als een wet van politie
en veiligheid -- toe in een geval met een gedeeltelijke tewerkstelling in het
buitenland (Cass. 16 november 1994, J.T 1995, 297). De bepalingen van een
vreemde wet die door de partijen gekozen werd, kunnen echter niet terzijde
worden geschoven voor Belgische voorrangsregels wanneer de arbeidsovereenkomst volledig werd uitgevoerd in het buitenland, zelfs indien de werknemer in Belgie verbleef en een van beide werkgevers er eveneens was
gevestigd (Arbh: Luik 8 november 1996, J.TT. 1997, 150, noot).
207. TOEPASSELIJKE WET OP ARBEIDSCONTRACT EN BEVOEGDHEIDSCLAUSULES
-- Er is hoven melding gemaakt van het Cassatiearrest van 24 februari 1997
(zie de nrs. 184 en 185). Daar is aangetoond hoe de hoogste rechters stelden
dat het EVO de behandeling van overeenkomsten over de bevoegde rechters
uit zijn toepassingsgebied uitsluit. Maar buiten EVO is er nog intemationaal
privaatrecht. Er was met name voor de inwerkingtreding van de nieuwe
regeling zeker gemeen recht dat verduidelijkte hoe de imperatieve bepalingen van diverse aard vanuit Belgisch recht tussenbeide komen. In deze
context mag begrepen worden wat het Hofvan Cassatie zegde in een andere
overweging: Het Hof was geconfronteerd met een middel van niet-ontvankelijkheid en daarom zegde het dat het middel tegen de foutieve argumentatie van het Arbeidshof wel degelijk effect kan sorteren; daarom zegde het
Hof van Cassatie dat uit de feitelijke omstandigheden nog niet kon blijken
dat het contract van arbeid niet aan Belgisch recht was onderworpen. Het
wilde ons inziens zeggen dat een feitenrechter die eerst effectief de toepasselijke nationale wet zou bepalen voor de overeenkomst, misschien op Belgisch recht uitkomt. En het Cassatiehof zegde inderdaad verder dat in die
hypothese die niet uitgesloten is, dat Belgisch recht dan zou gelden ,met
inbegrip van de bepalingen die de autonomie van de partijen beperken in
verband met de keuze van de bevoegde rechter". Het hofheeft het alleszins
niet vanzelfsprekend gevonden dat de geschreven bevoegdheidsclausule ten
voordele van vreemde rechters onbegrensd respect zou krijgen. En dat lijkt
ons zeer juist.

Om te beginnen kan de feitenrechter voor het ongeschreven Belgisch internationaal privaatrecht van de bevoegdheidsclausules een perfect voorbeeld
ontlenen aan de genoemde artikels 6, 7 en 9 van het EVO, niettegenstaande
dat dit niet zelf zijn toepassing oplegt. En mocht de wetgever ooit de werking
van het EVO uitbreiden om ook de lacunes op te vullen dan ware dat de juiste
werkwijze. We gaan niet dieper in op de bepalingen daarvan. De Belgische
rechter vindt daarbuiten ook reden om met bevoegdheidshepalingen voorzichtig te zijn. Het Hof van Cassatie heeft met betrekking tot de bekende
,Antwerpse rechtspraak" rond bevoegdheidsclausules in cognossementen in
het zeevervoer, genoeg verduidelijkt. Voor arbeidscontracten komen met
name de strenge vormvoorschriften naar voren, inclusief die uit de Decreten
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over het taalgebruik in arbeidsaangelegenheden. Artikel 9 EVO kan daar
zeker een vergelijkingspunt zijn en een bron voor rechtsvorrning in het IPR
buiten dat EVO (voor bevoegdheidsbedingen in de Europese context en
onder het artikel 17 EEX-verdrag heeft het Europees Hof op dit punt al de
imperatieve bescherrning van werknemers op het vlak van de taal waarin de
bevoegdheidsclausule is geschreven, terzijde geschoven). Er zijn ook bescherrningsbepalingen betreffende het tijdstip van het sluiten van overeenkomsten tot arbitrage of van het derogeren. De feitenrechters oordelen over
het. imperatieve karakter in concreto. Zie hierover eveneens J. Meeusen in
zijn aangehaalde noot R. W 1997-1998, 1440-1441 en de vroegere literatuur
die hij aanhaalt.
Uit het arrest van het Hof van Cassatie van 24 februari 1997 is dus gebleken
dat wanneer Belgisch recht het toepasselijk recht is van de arbeidsrelatie (lex
contractus) het op imperatieve wijze zou kunnen bepalen dat een werlmemer
beperkt wordt in het maken van een bevoegdheidsbeding dat afwijkt van de
norrnale bevoegdheid van de Belgische rechters.
AFDELING

4

BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN: AANNEMING VAN WERK

208. ALGEMEEN - LEX CONTRACTUS - Aanneming van werk valt onder de
a:lgemene verwilzingsregels uit het EVO~ Bij-afwezigheid-vanrechtskeuze
door de contractspartijen wordt de overeenkomst derhalve beheerst door het
recht van het land waarrnee de overeenkomst de nauwste binding heeft. Deze
binding wordt verrnoed te bestaan waar de partij verblijft die de meest
kenmerkende prestatie verricht. De kenmerkende prestatie bij de aanneming
van werk is de werkprestatie (Antwerpen 3 januari 1995, TB.H. 1995, 38 met
noot J. Erauw.; Kh. Hasselt 20 november 1996, TB.H. 1997, 200; Kh.
Hasselt 8 februari 1994, R. W 1996-1997, 307).
209. TOEPASSING- VIA DE LEX NAAR DE BEVOEGDHEID - Uit de onderzochte
rechtspraak blijkt dat geschillen inzake dienstenovereenkomsten veelal betrekking hebben op het uitblijven van betaling door een buitenlandse opdrachtgever, waama de Belgische aannemer deze opdrachtgever voor de
. Belgische rechter daagt krachtens artikel 5.1° EEX en EVEX (plaats van de
uitvoering van de betwiste verbintenis). Om deze bevoegdheidsproblematiek
op te lassen moet het recht toepasselijk op de overeenkomst van aanneming
worden vastgesteld en in dat recht moet dan de materiele rechtsvraag beantwoord worden. De locus executionis dient immers te worden bepaald aan de
hand van de betrokken contractswet (zie Erauw, J., ,Niet-uitsluitende bevoegdheidsgronden", in Europese IPR-verdragen, Van Houtte, H. en Pertegas Sender, M., edit., Leuven, Acco, 1997, 88 e.v.). Het is echter opvallend
dat deze regels vaak verkeerd worden toegepast.
Zo rezen vragen naar de bepaling van de plaats van uitvoering van de
betwiste verbintenis: Voor een opdracht om brochures te drukk:en mocht
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geprocedeerd worden voor het forum van de plaats van uitvoering van dat
werk, zelfs al werd het zonder weten van de opdrachtgever door delegatie
uitbesteed aan een drukker in een ander land gevestigd (Kh. Turnhout
11 oktober 1993, T.B.H 1994,730 met noot J. Erauw).
In een geschi1 waarbij een Nederlands bedrijf de opdracht had gegeven aan
een Belgische aannemer om profielijzers te lakken, bevestigde de Rechtbank
van Koophande1 te Luik dat de plaats van uitvoering in de zin van artikel 5.1°
EEX aan de hand van de lex contractus moet worden bepaald (Kh. Luik
19 juni 1995, T.B.H. 1996, 839). De rechtbank onderzocht vervolgens of de
partijen een (impliciete) rechtskeuze hadden gedaan, maar kwam tot het
onbegrijpelijk besluit dat dit niet het geval was aangezien er geen prorogatieclausule bestond die voldeed aan de vormvereisten van artikel 17 EEX.
Boven (zie nr.188) werd er al op gewezen dat de rechtbank verkeerdelijk de
regels inzake intemationale bevoegdheid hanteerde voor haar onderzoek
naar het toepasselijke recht. De rechtbank verergerde de verwarring door
vast te stellen dat het Belgisch recht van toepassing is ,gelet op artikel 5
EEX". Ret uiteindelijke resultaat was de toepassing van Belgisch recht en
dat was op zich juist aangezien de kenmerkende prestatie werd verricht door
een in Belgie gevestigde aannemer. Volledigheidshalve kan worden opgemerkt dat de rechtbank zich terecht onbevoegd verklaarde, omdat tegen de
Nederlandse partij betaling werd gevorderd en schulden haalbaar zijn in het
Belgisch recht. Voor een gelijkaardige- verkeerde- toepassing van de lex
fori voor de plaatsbepaling van de levering van de betwiste verbintenis kan
eveneens worden verwezen naar Rb. Brussel28 januari 1993, R.R.D. 1995,
79.
In een aannemingsgeschil tussen een Belgisch bedrijf en een Franse vennootschap ging het Rof van Beroep te Bergen zelfs niet op zoek naar het
toepasselijk recht teneinde de plaats van de uitvoering van de betwiste
verbintenis te bepalen in de zin van artikel 5.1° EEX. Ret hof stelde
eenvoudig vast- zonder ook maar enige IPR-regel toe te passen- dat
het geschil betrekking had op een Franse en een Belgische ondememing
zodat ofwel het Frans recht ofhet Belgisch recht van toepassing zijn. Ret Rof
merkte vervolgens op dat schulden zowel naar Frans als naar Belgisch recht
haalbaar zijn, en verklaarde zich derhalve onbevoegd (Bergen 21 februari
1995, R.R.D. 1995, 556). Niettegenstaande de toepassing van de IPR-regels
in de betrokken gevallen tot hetzelfde resultaat zou leiden, leidt de gebruikte
werkwijze tot fouten.
Voor een correcte toepassing kan er worden verwezen naar een vonnis van de
Rechtbank van Koophandel te Rasselt d.d. 20 november 1996. Een Nederlandse aannemer had onderde1en besteld bij een Belgische onderaannemer.
De onderdelen werden geleverd, maar niet betaald. De Belgische onderaannemer daagde de Nederlandse aannemer vervolgens voor de Belgische
rechter krachtens artikel 5.1° EEX. De rechtbank bevestigde dat de plaats
van de uitvoering dient te worden bepaald aan de hand van het toepasselijk
recht. Vervolgens paste de rechtbank het vermoeden van artikel4.2 EVO toe.
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Aangezien de kenmerkende prestatie (de aanneming) in casu werd·verricht
door de Belgische onderaannemer, oordeelde de Rechtbank van Koophandel
te Hasselt dat het Belgisch recht van toepassing was. Gelet op de haalbaarheid van schulden, verklaarde de rechtbank zich tenslotte onbevoegd (Kh.
Hasselt 20 november 1996, T.B.H. 1997, 200, met noot H. Van Houtte).

210. VooRAFGAANDE KWALIFICATIE- In het zonet besproken vonnis heeft
de Rechtbank van Koophandel te Hasselt echter niet onderzocht of de
litigieuze overeenkomst wel kon worden gekwalificeerd als een aannemingsovereenkomst. Er kan inderdaad de vraag worden gesteld of dit wel het geval
was. In de gepubliceerde samenvatting van het vonnis is er immers slechts
sprake van een levering van onderdelen. Dit zou kunnen betekenen dat de
litigieuze overeenkomst geen aannemingsovereenkomst, maar een internationale koopovereenkomst betrof. De voorafgaande kwalificatie is nochtans
uitermate belangrijk aangezien dit de toepassing van een andere verwijzingsregel meebrengt (zie de bespreking onder nr. 225).
De Rechtbank van Koophandel te Turnhout heeft dan ook terecht de vraag
gesteld of het haar voorliggende geschil een aannemingsovereenkomst dan
wel een koopovereenkomst betrof. Volgens de Rechtbank diende de litigieuze overeenkomst (het geven van een opdracht voor drukwerk door een
Duitse aan een Belgische drukkerij) als een contract van aanneming te
worden·besehouwd-ERbc-Koophandel-'I'urnhout,-1-1- oktober .1993,-T.B.H.
1994, 730 met noot J. Erauw). In deze noot werd de wijze bekritiseerd
waarop de rechtbank bij d.eze kwalificatie te werk is gegaan. De rechtbank
heeft immers niet aangegeven waarom zij de overeenkomst als een aannemingsovereenkomst heeft gekwalificeerd. Ret is dan ook niet duidelijk of
deze kwalificatie gebeurde op basis van de lex fori, dan wel vanuit het
internationaal uniform kooprecht. Deze laatste kwalificatiewijze verdient
de voorkeur (zie de bespreking onder nr. 225). Wat het onderzoek naar het
toepasselijk recht in het kader van artikel 5.1° EEX betreft, was de Turnhoutse rechtbank overigens van oordeel dat het Belgisch recht de aannemingsovereenkomst beheerste. De rechtbank is echter op de verkeerde wijze
tot dit besluit gekomen. De rechtbank stelde immers dat de lex contractus
wordt bepaald ,volgens de bevoegdheidsregels van de behandelende rechter" en dat bijgevolg het Belgisch recht van toepassing was. De rechtbank
heeft met andere woorden de lex fori toegepast en niet de tussenstap van de
verwijzingsregel gemaakt. Indien de rechtbank de verwijzingsregel inzake
aannemingsovereenkomsten had toegepast, had zij overigens eveneens tot de
toepassing van het Belgisch recht moeten besluiten. De meest kenmerkende
prestatie (het uitvoeren van de opdracht) werd immers uitgevoerd door een
aannemer die in Belgie was gevestigd.
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AFDELING

5

BIJZONDERE CONTRACTEN- CONCESSIES VAN ALLEENVERKOOP

§ 1. Toepasselijke wet

211. CONCESSIES- ALGEMEEN- Zoals elke andere overeenkomst, vallen
concessieovereenkomsten onder het toepassingsgebied van het EVO. Indien
een concessieovereenkomst een deel van of het gehele Belgische grondgebied beslaat, dient er echter rekening gehouden te worden met de imperatieve bepalingen van de Wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige
beeindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop. Hierboven (nr. 198) werd reeds opgemerkt dat deze wet als een
politiewet kan worden gekwalificeerd in de zin van artikel 7 EVO. Wanneer
een concessie uitwerking heeft op het Belgisch grondgebied, kan de concessiehouder overeenkomstig artikel 4 van deze wet de concessiegever
steeds in Belgie dagvaarden, hetzij voor de rechtbank van zijn eigen woonplaats, hetzij voor de rechtbank van de woonplaats van de concessiegever. In
voorkomend geval zal de Belgische rechter uitsluitend de Belgische wet
toepassen, ook indien de partijen een ander recht als lex contractus hebben
aangeduid. Het is dan ook van uitermate groot belang voor een Belgische
concessiehouder dat een Belgische rechter rechtsmacht heeft over de beeindiging van de concessieovereenkomst. De bevoegdheidsregels hebben met
andere woorden belangrijke gevolgen voor het toepasselijk recht en zullen
hierna dan ook in het kort worden onderzocht (nr. 213 e.v.).
212. CONCESSIEWET- TOEPASSINGSGEBIED- Artikel 4 van de Wet van
27 juli 1961 kan uiteraard slechts door de concessiehouder worden ingeroepen indien hij een vergoeding eist voor schade die voortvloeit uit de
eenzijdige beeindiging van een overeenkomst waarop de Wet van 27 juli
1961 van toepassing is. In een geschil tussen een Belgische concessiehouder
en een Franse concessiegever was het Hof van Beroep te Brussel dan ook
terecht van oordeel dat artikel 4 van de Wet van 27 juli 1961 niet van
toepassing is wanneer de concessiehouder de ontbinding van de overeenkomst en de toekenning van schadevergoeding bij toepassing van het gemeen
recht beoogt (Brussel 22 mei 1995, Pas. 1995, 25).
Krachtens artikel 7.2 EVO zijn politiewetten van toepassing ,zodra zij het
geval dwingend beheersen". Het is uiteraard vereist dat de betrokken overeenkomst binnen het toepassingsgebied van de politiewet valt. De Belgische
concessiewet is enkel dwingend van toepassing op concessieovereenkomsten
met uitwerking op het Belgisch grondgebied of op een deel ervan. De
Rechtbank van Koophandel te Brussel was bijgevolg van oordeel dat bij
een concessieovereenkomst die zich over verschillende landen uitstrekt, de
berekening van de vergoeding enkel dient te gebeuren op basis van het
omzetcijfer gerealiseerd in Belgie (Kh. Brussel 29 april 1994, T.B.H
1995, 515, met noot P. Kileste).
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§ 2. De toepassing van bet EEX-verdrag en bet EVEX-verdrag
213. ALGEMEEN- Gelet op de voorrang van het gemeenschapsrecht op het

nationale recht, staat artikel4 van de Wet van 27 juli 1961 de toepassing van
de bepalingen van het EEX en het EVEX niet in de weg. In het reeds
vemoemde arrest d.d. 22 mei 1995 (zie nr. 212) bevestigde het Hof van
Brussel dit principe en aanvaardde het dat de contracterende partijen die in
verschillende landen gevestigd zijn, vrij zijn om krachtens artikel 17 EEX de
bevoegdheid toe te kennen aan de rechtbank van de lidstaat van hun keuze
(Brussel22 mei 1995, Pas. 1995, 25). De aangewezen rechter zal dan moeten
oordelen aan de hand van zijn eigen IPR-regels en het EVO welk recht de
concessieovereenkomst beheerst.
214. INDEMNITAIRE EN COMPENSERENDE VERGOEDINGEN- In het vorige over-

zicht van rechtspraak werd reeds uitvoerig aandacht besteed aan de vraag of
dezelfde rechter zowel bevoegd is voor de vordering ex artikel 2 als die ex
artikel 3 van de Wet van 27 juli 1961. Onder invloed van het adagium
accessorium sequitur principale en omwille van de ,goede rechtsbedeling"
wordt thans in de rechtspraak meestal aanvaard dat wanneer een Belgische
rechter bevoegd is om te oordelen over de opzegvergoeding, hij eveneens
kan oordelen over de bijkomende vergoeding (Brussel, 3 april1997, DAOR
1997, afl. 43, ~3, met_no_ot P. Ballo!!.; Brusse13 april1996, I.R.D.C. 1996/9,
p. 131; zie ook de rechtspraak geciteerd door Kiliste, P., Holllmder, P~,
,Examen de jurisprudence. La loi du 27 juillet 1961 relative ala resiliation
unilaterale des concessions de vente exclusive a duree indeterminee (1987 a
1992)", T.B.H 1993, p. 83). Deze pragmatische oplossing wordt in de
rechtsleer weliswaar bekritiseerd (Fierens, J.P., Mottet Haugaard, A., ,Chronique de jurisprudence, la loi du 27 juillet 1961 relative a la resiliation
unilaterale des concessions de vente exclusive a duree indeterminee, (19871996)", JT. 1998, 120; en zie H. Van Boutte in de noot onder Kh. Brussel
31 maart 1994, T.B.H 1995, 418).
215. AANHANGIGHEIDBIJEEN ANDERE EEX-RECHTER- ARTIKEL 21 EEX-

Met toepassing van de regels van het EEX-verdrag kunnen verscheidene
rechters bevoegd zijn om de beeindiging van een concessieovereenkomst te
beoordelen. Zodra de vordering echter reeds bij een rechter aanhangig is en
er overeenkomstig artikel 21 EEX litispendentie bestaat, zal de laatst gevatte
rechter moeten oordelen dat hij geen rechtsmacht heeft. Een toepassing van
deze regel kan worden gevonden in een vonnis van de Rechtbank van
Koophandel te Brussel waar de Rechtbank moest oordelen over een geschil
met betrekking tot de beeindiging door een ltaliaanse fabricant van een
concessieovereenkomst verleend aan een Belgische concessienemer. Gezien
de concessie werd verleend voor Belgie en Luxemburg, daagde de Belgische
concessienemer de ltaliaanse fabricant voor de Rechtbank van Koophandel
te Brussel. De ltaliaanse fabricant had echter een maand eerder reeds een
vordering tot schadevergoeding voor een Italiaanse rechtbank ingesteld
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tegen de Belgische concessienemer wegens een foutieve beeindiging van de
overeenkomst. Gelet op deze Italiaanse procedure, oordeelde de Rechtbank
van Koophandel te Brussel dat er krachtens artikel 21 EEX litispendentie
bestond en zij derhalve geen rechtsmacht had (Kh. Brussel 31 maart 1994,
T.B.H 1995, 418, met noot H. Van Houtte).

§ 3. Arbitrage
216. ALGEMEEN- Partijen kunnen in een concessieovereenkomst eveneens
een arbitragebeding inlassen. Ret is echter de vraag of artikel 4 van de Wet
van 27 juli 1961 niet verhindert dat een geschil met betrekking tot de
beeindiging van een concessieovereenlcomst door een arbitragebeding geldig
aan een scheidsgerecht wordt onderworpen. De meningen dienaangaande
zijn sterk uiteenlopend (zie o.m.: Fierens, J.P., Mottet Haugaard, A., o.c., nrs.
87-89, pp. 120-121; Nuyts, A., La concession de vente exclusive, l'agence
commerciale et !'arbitrage, Brussel, ULB, 1996, pp. 7-56; Hanotiau, B.,
,L'arbitribalite des litiges relatifs ala resiliation d'une concession exclusive
de vente a duree indeterminee", noot onder IKK-zaak nr. 6379 (1990),
T.B.H 1993, 1334).
217. ARBITREERBAARHEID - TOEPASSING VAN DE BELGISCHE LEX FORI- Een
gedeelte van de rechtspraak en rechtsleer stelt dat een arbitragebeding
krachtens artikel 4 van de Wet van 27 juli 1961 nietig is wanneer het niet
vaststaat dat de aangewezen arbiters de Belgische concessieovereenkomst op
de beeindiging zullen toepassen. Zo oordeelde de Rechtbanlc van Koophandel te Brussel: ,Het dwingend karakter van de alleenverkoopwet staat er
niet aan in de weg dat een arbitrageovereenkomst wordt gesloten v66r het
einde van de alleenverkoopovereenlcomst voor zover de toepassing van de
Belgische wetgeving is verzekerd, en zulks ongeacht of een Belgisch of een
buitenlands scheidsgerecht wordt aangewezen" (Kh. Brussel 6 mei 1993,
R.W 1993-1994, 474). Dit veronderstelt evenwel dat de Belgische rechter
het arbitragebeding anticipatief kan toetsen aan de Belgische wet (de lex
fori).
218. ARBITREERBAARHEID - TOEPASSING VAN DE CONTRACTSWET - Een
andere stroming in de rechtspraak en rechtsleer stelt echter dat de geldigheid
van een arbitragebeding slechts wordt bepaald door de lex contractus in
verbinding met het nationaal recht van de plaats waar de arbitrage doorgaat
en niet door de lex fori van de aangesproken rechters (Kh. Brussel 5 oktober
1994, JT. 1995, 344, met noot B. Hanotiau). Indien het arbitragebeding
volgens deze wetten geldig is, is de Belgische rechter onbevoegd en zal
gevolg moeten worden gegeven aan het arbitragebeding. Zo verklaarde het
Hofvan Beroep te Antwerpen zich onbevoegd met betrekking tot een geschil
tussen een Italiaanse fabricant en een Belgische concessiehouder over de
beeindiging van een aan het Italiaans recht onderworpen concessieovereenkomst waarin een arbitragebeding was opgenomen. Het hof was immers van
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oordee1 dat geschillen over de beeindiging van concessieovereenkomsten
arbitreerbaar zijn naar Ita1iaans recht. Ret hofbeoordee1de de arbitreerbaarheid van het geschi1 met andere woorden vo1gens de lex contractus, en niet
vo1gens de lexfori (Antwerpen 15 september 1997, T.B.H 1998, 132, met
noot H. Van Houtte).
In een ge1ijkaardig geschi1 tussen een Italiaanse fabricant en een Belgische
concessiehouder onderzocht de Rechtbank van Koophande1 te Hasselt de
arbitreerbaarheid van het geschil eveneens aan de hand van de lex contractus
(Kh. Hasselt 24 december 1996, T.B.H 1998, 255). Na beeindiging van de
overeenkomst vorderde de concessiehouder, niettegenstaande het bestaan
van arbitragebeding, schadevergoeding op grond van de Belgische Wet van
27 juli 1961. De Italiaanse fabricant riep in dat de Rechtbank van Koophandel geen rechtsmacht had. De rechtbank oordeelde dat krachtens het
Verdrag van New York van 10 juni 1958 de geldigheid van een arbitrageclausu1e getoetst moet worden aan de gekozen wet. In casu was er geen
rechtskeuze gedaan, maar de rechtbank kwam tot het bes1uit dat de partijen te
kennen hadden gegeven hun rechtsverhoudingen door de Belgische wetten te
willen laten beheersen (zie nr. 190). Gezien het arbitragebeding resulteerde
in de toepassing van de Belgisch wet, was dit beding geldig en had de
Rechtbank geen rechtsmacht. Deze redenering werd ook toegepast ·in een
geschi1 met betreldcing tot de beeindiging van een concessie tussen een
Nederlandse concessiegever en een Belgische concessionaris. Niettegen"staande de overeenkomst een arbitragebeding bevatte, werd het geschi1
inzake de beeindiging ervan aanhangig gemaakt voor een Belgische rechter.
De Rechtbank van Koophandel te Brusse1 oordeelde dat de partijen impliciet
hadden erkend dat hun rechtsverhouding gebaseerd was op de Be1gische
Alleenverkoopwet. Ret arbitragebeding was derhalve ge1dig zodat de rechter
geen rechtsmacht had (Kh. Brusse1 27 mei 1996, T.S.H 1997, 270).

AFDELING

6

BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN: HANDELSAGENTUUR

219. ARTIKEL 27 AGENTUURWET- In de onderzochte periode werd geen
rechtspraak gepubliceerd inzake intemationa1e overeenkomsten van handelsagentuur. In deze periode heeft zich daarentegen wel een belangrijke ontwikkeling voorgedaan op wetgevend vla,k die gevolgen heeft voor de internationaa1 privaatrechtelijke aspecten van hande1sagentuur. Meer bepaa1d is
de Wet van 13 april1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst op
12 juni 1995 in werking getreden. Bijzonder aan deze wet is dat artikel27 de
vo1gende IPR-bepaling bevat: ,Onverminderd de toepassing van internationale verdragen die Belgie heeft gesloten, is elke activiteit van een handelsagent met hoofdvestiging in Belgie onderworpen aan de Belgische wet en
behoort tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. ". Artikel 27
voorziet met andere woorden niet alleen in een bepaling inzake het toepasse-
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lijk recht, doch eveneens inzake de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

220. DRAAGWIJDTE VAN DE WETSBEPALING- De draagwijdte van artikel 27
bestaat erin dat de Belgische wetgever uitdrukkelijk te kennen heeft willen
geven dat een aantal bepalingen van de Belgische agentuurwet bijzonder
dwingende bepalingen zijn, die -ongeacht een eventuele rechtskeuze- bij
uitsluiting toepasselijk zijn indien de handelsagent zijn hoofdvestiging in
Belgie heeft, hetgeen eigenlijk niet meer is dan een toepassing van artikel 7
EVO. Ret is echter betwist of artikel 27 aan alle bepalingen van de agentuurwet het karaker van een politiewet verleent (Dambre, M. ,Eindelijk een
wettelijke rechtspositie voor zelfstandige vertegenwoordigers", in Gandaius
Actueel I, Brussel, Story Scientia, 1995, 34 e.v.; Van Houtte, H. en Looyens,
M., ,Agentuurovereenkomsten met het buitenland", in Stuyck, J., e.a. ( eds. ),
De Handelsagentuurovereenkomst, 120-124; Schamp, J., ,De intemationale
hande1sagentuur. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting", in Dursin, E.
en Van Den Broeck, K., Handelsagentuur, nrs. 824-830, pp. 481-484).
221. AGENTUUREN ARBITRAGE- De vraag moet worden gesteld of artikel27
de arbitreerbaarheid van agentuurovereenkomsten belet. Uit de voorbereidende werken blijkt echter dat het geenszins de bedoeling van de wetgever
was om door de verwijzing naar de ,Belgische rechtbanken" in artike127, de
mogelijkheid van arbitrage uit te sluiten. De meeste commentaren bij de
agentuurwet gaan er echter van uit dat arbitrage inzake handelsagentuur toch
problematisch kan zijn (zie Schamp, J., o.c., nrs. 867-884, pp. 502-513).

AFDELING

7

BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN: VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN

222. VERWIJZINGSREGELS - lnzake intemationale verzekeringsovereenkomsten komen diverse (zelfs conflicterende) verwijzingsregels in aanmerking om
het toepasselijk recht te bepalen. Naar gelang de omstandigheden kan het EVO
worden toegepast, de eenvormige verwijzingsregels inzake het op de verzekeringsovereenkomst toepasselijk recht zoals neergelegd in artikel 7 en 8 van
de tweede richtlijn schadeverzekering en artikel 4 van de tweede richtlijn
levensverzekeringen, of de nationale regels die niet hun oorsprong vinden in
een verdrag of richtlijn. Hiema zal enkel de toepassing van het EVO inzake
intemationale verzekeringsovereenkomsten in het kort worden behandeld.
V oor een uitvoerige analyse van de andere verwijzingsregels en hun verhouding tot het EVO kan worden verwezen naar Van Schoubroeck, C. en Cousy,
H., ,Intemationale verzekeringsovereenkomsten", in Van Houtte, H. en Pertegas Sender, M. (red.), Europese IPR-verdragen, Leuven, Acco, 1997,281-309.
223. TOEPASSINGSGEBIED EVO- Krachtens artikel 1.3 EVO zijn de conflictregels van het EVO van toepassing op alle directe verzekeringsovereen-
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komsten waarin risico's worden gedekt die buiten het grondgebied van de
lidstaten van de Europese Economische Ruimte zijn gelegen. Ook herverzekeringsovereenkomsten vallen onder het toepassingsgebied van het EVO
(artikel 1.4 EVO). Voor deze overeenkomsten gelden de hierboven uiteengezette principes (nrs. 188-191). Wat verzekeringsovereenkomsten betreft,
wordt algemeen aangenomen dat de meest kenmerkende prestatie in de zin
van artikel 4 EVO wordt verricht door de verzekeraar. Wij hebben echter
geen kennis van gepub1iceerde rechtspraak in de onderzochte periode.

HOOFDSTUKX

DE INTERNATIONALE KOOP-VERKOOP
(M. CLAEYS)
AFDELING 1

KWALIFICATIE EN CONFLICTENREGELING VAN DE KOOP

§ 1. K walificatie van de overeenkomst
224. ALGEMEEN - De intemationa1e koopovereenkomst wordt door verschillende-verdragen-geregeld.. De-toepasselijke Yerdragen hevattenhetzij
verwijzingsregels, hetzij uniforrne materiele regels. De hantering van deze
verdragen vereist in de eerste plaats een correcte kwalificatie van de overeenkomst, bijvoorbeeld als koop- dan wel als aannemingsovereenkomst. Daarbij
komt nog dat binnen de aanknopingscategorie van de koop-verkoop een
verdergaande typering noodzakelijk is. De algemene regels van artikel 3 en 4
EVO gelden niet voor alle koopovereenkomsten. Voor koopovereenkomsten
van roerende lichamelijke zaken worden de verwijzingsregels aangegeven in
het Verdrag van Den Haag van 15 juni 1955 inzake de op de intemationale
koop van roerende lichamelijke zaken toepasselijke wet. Is de koop van de
roerende lichamelijke zaak evenwel gesloten door een consument, dan dient
toepassing te worden gemaakt van de bijzondere bepalingen van artikel 5
EVO.
225. KWALIFICATIE VAN DE OVEREENKOMST- KOOP OF AANNEMING- Het
belang van de kwalificatie van de overeenkomst wordt gei1lustreerd door een
vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout van 11 oktober 1993
(T.B.H. 1994, 730, noot J. Erauw). Een Belgisch bedrijf had een opdracht
gekregen van een Duits bedrijf om een mi1joen brochures te drukken. Omdat
hij niet gelukkig was met het resultaat, weigerde de Duitse opdrachtgever de
betrokken facturen te betalen. Hij werd uiteindelijk gedagvaard voor de
Belgische rechtbank. De Duitse verweerder meende dat de rechtbank zich
niet bevoegd kon verklaren, noch op grond van artike12 EEX-Verdrag, dat
bepaalt dat de gerechten van de woonplaats van de verweerder bevoegd zijn,
noch op grond van artikel 5, 1e lid EEX- Verdrag, op grond waarvan de
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verweerder kan worden gedagvaard voor het gerecht van de plaats waar de
aan de eis ten grondslag liggende verbintenis is of moet worden uitgevoerd.
Om nate gaan of er op grond van artikel 5, 1e lid EEX-Verdrag intemationale rechtsmacht was in Turnhout, diende de rechter, overeenkomstig het
arrest Tessili/Dunlop van het Europese Hofvan Justitie (arrest van 6 oktober
1976, Jur. H.v.J. 1976, 1473) de locus executionis van de betalingsverbintenis te bepalen aan de hand van het recht dat krachtens de Belgische verwijzingsregels de overeenkomst tussen de partijen beheerste. Volgens de Belgische eiseres diende de overeenkomst te worden gekwalificeerd als een
koop-verkoop, en werd de overeenkomst beheerst door het Verdrag van Den
Haag van 1 juli 1964 houdende een eenvormige wet inzake de intemationale
koop van roerende lichamelijke zaken (hiema de Eenvormige Koopwetten of
kortweg EKW). Op grond van artikel 59 EKW diende volgens haar de
betalingsverbintenis te worden gelokaliseerd ter plaatse van haar vestiging,
en was de Rechtbank van Koophandel van Turnhout dus bevoegd. De
rechtbank oordeelde, zonder haar beslissing evenwel te motiveren, dat de
overeenkomst geen intemationale koopovereenkomst, doch wel een aannemingsovereenkomst was, zodat de bepaling van artikel 59 EKW niet kon
worden ingeroepen. Zij verklaarde- zonder verduidelijking- de Belgische wet van toepassing op de overeenkomst en oordeelde dat overeenkomstig artikel 1247 B.W. schulden haalbaar zijn, zodat enkel de rechtbank van
de woonplaats van de Duitse verweerder bevoegd kon zijn.
De Rechtbank van Koophandel te Turnhout heeft in haar beslissing niet
aangegeven waarom zij de betrokken overeenkomst als een aannemingsovereenkomst heeft gekwalificeerd. Het is dan ook niet duidelijk of de
kwalificatie door de rechter geschiedde volgens de categorieen gekend in
het Belgisch interne recht (kwalificatie volgens de lex fori) dan wel aan de
hand van de intemationale verdragen. Met de annotator van het vonnis, J.
Erauw, dient te worden gepleit voor een rechtstreekse kwalificatie vanuit de
verdragen. Artikel 6 EKW formuleert de scheidingslijn tussen de aannemings- en de koopovereenkomst. Met koopovereenkomsten worden gelijkgesteld, overeenkomsten tot levering van te vervaardigen ofvoort te brengen
roerende lichamelijke zaken, tenzij de partij die de zaak bestelt, een wezenlijk deel van de voor de vervaardiging of voortbrenging benodigde grondstoffen moet verschaffen. Artikel 3 van het Weens Koopverdrag (CISG)
geeft een gelijkluidende afbakening, maar voegt daaraan toe dat dit verdrag
niet van toepassing is op overeenkomsten waarin het belangrijkste deel van
de verplichtingen van de partij die de roerende zaken levert, bestaat in de
verstrekking van arbeidskracht of de verlening van andere diensten.
226. KWALIFICATIE VAN DE OVEREENKOMST VANUIT DE VERDRAGEN- KOOP
OF AANNEMING - Een mooie toepassing van deze kwalificatie vanuit de
verdragen werd gemaakt door de Rechtank van Koophandel van Hasselt in
een vonnis van 19 maart 1997 (T.B.H. 1997, 464). Het ging terzake om een
overeenkomst tot levering van op maat gemaakte ramen en deuren door een
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Belgische vennootschap aan een Nederlandse handelsondememing. De
rechtank van koophandel oordeelde dat, hoewel de overeenkomst naar Belgisch intern recht kan worden beschouwd als aanneming, ze moet worden
gekwalificeerd volgens de Belgische ipr-regels. Ze steunde zich op de bepaling van artikell, 2e lid van het Verdrag van Den Haag van 15 juni 1955
inzake de op de intemationale koop van roerende lichamelijke zaken toepasselijke wet. Daarin wordt gesteld dat voor de toepassing van dit verdrag
met koopovereenkomsten worden ge1ijkgesteld de overeenkomsten tot levering van te vervaardigen of voort te brengen roerende lichamelijke zaken,
wanneer de partij die zich tot levering verplicht de grondstoffen moet
verschaffen, die noodzakelijk zijn voor de vervaardiging of de voortbrenging. Inhoudelijk stemt deze bepaling overeen met de omschrijvingen van
artikel6 EKW en artikel3 CISG. In casu diende de overeenkomst derhalve te
worden gekwalificeerd als een koop-verkoop.

227.

KWALIFICATIE VAN DE OVEREENKOMST VANillT DE VERDRAGEN- KOOP

Een kwalificatie vanuit de verdragen gebeurde ook door de
Rechtbank van Koophandel te Hasselt in haar vonnis van 3 december
1997 (R. W 1997-98, 1294, noot J. Herbots). Een Belgische verkoper leverde
een paard ,Lady" aan een Engelse vennootschap. Ret paard was bestemd om
bereden te worden in jurn].2ing-~Qm].2etities. _Bij ~~!1 eers1e \Vedstrijc:l bl~k-:
volgens de koper - dat het paard kreupel was. De verkoper, verweerder in
deze zaak, nam het paard ,Lady" terug en leverde het paard ,Mistral" in de
plaats. Een dierenarts die ,Mistral" onderzocht, keurde het paard echter af.
De Engelse koper vorderde daarom voor de Rechtbank van Koophandel te
Hasselt de ontbinding van de (oorspronkelijke) koopovereenkomst met
schadevergoeding wegens niet-conforme levering. De kwalificatie van de
overeenkomst tot levering van het tweede paard was voorwerp van discussie.
Werd de oorspronkelijke overeenkomst door de partijen minnelijk anthonden en ontstond een nieuwe koopovereenkomst, of bleef de koop bestaan en
werd ,Lady" geruild tegen ,Mistral'? De rechtbank van koophandel meende
dat vanuit de Eenvormige Koopwetten diende te worden onderzocht of de
oorspronkelijke koop van ,Lady" al dan niet minnelijk werd ontbonden.
Maar deze Eenvormige Wet regelt de vraag niet hoe het bewij s moet worden
geleverd van een minnelijke ontbinding van een koop. De rechtbank stelde
daarom deze vraag voor als een feitenkwestie. Zij oordeelde dat het bewijs
van de minnelijke ontbinding niet was geleverd en besloot dat tussen de
partijen een ruilovereenkomst was tot stand gekomen. De moeilijke vraag
rees nu of de Eenvormige Koopwetten deze ruilovereenkomst beheersten.
Daaromtrent bestond discussie tussen de partijen. De rechtbank wees op de
onzekerheid die bestaat aangaande de toepasbaarheid van het Weens Koopverdrag op de ruilovereenkomst, en op het feit dat het Verenigd Koninkrijk
de Eenvormige Koopwetten slechts goedkeurde met de reserve dat de
partijen voor de toepassing ervan moeten gekozen hebben. Al bij al leek
het de rechtbank ,eerder aangewezen" de toepasselijke wet te zoeken via het
OF RmL -
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Europese Overeenkomstenverdrag. Toepassing makend van artikel 4 EVO,
achtte de rechtbank van koophandel de ruilovereenkomst het nauwst verbonden met het Belgisch recht ,omdat van origine Belgische koopwaar werd
verhandeld". De rechtbank beoordeelde de zaak naar Belgisch recht, meer
bepaald de wet van 25 augustus 1885 inzake de koopvemietigende gebreken
bij huisdieren, en ondanks alles toch ook volgens de Eenvormige Koopwetten (artikel 39 EKW).
De kwalificatie van deze overeenkomst tot levering van ,Mistral" als een
ruilovereenkomst is vreemd. Men kan zich afvragen of niet moest geoordeeld worden dat de oorspronkelijke koop van ,Lady , is blijven bestaan en
de ,mil" van ,Lady" door ,Mistral", niet meer was dan de aflevering van
een vervangende zaak wegens het feit dat de oorspronkelijk geleverde zaak
niet overeenstemde met de overeenkomst. De afgifte van een vervangende
zaak is als rechtsmiddel voor de koper evenwel niet uitdrukkelijk voorzien in
de Eenvormige Koopwetten, die in geval van kwalificatie als koop zeker van
toepassing zouden zijn geweest. Maar partijen kunnen uiteraard vrijwillig
overeenkomen de verkochte zaak door een andere te vervangen. De gehele
zaak diende mijn inziens derhalve te worden beoordeeld aan de hand van de
Eenvormige Koopwetten van Den Haag. Men kan daaromtrent ook de
boeiende beschouwingen bij het vonnis lezen van J. Herbots.
228. KWALIFICATIE VAN DE OVEREENKOMST- KOOP-VERKOOP OF CONCESSI£
- De vraag naar de al dan niet toepasbaarheid van de intemationale
verdragen in zake koop-verkoop stelt zich in het bijzonder in het kader
van de concessie van alleenverkoop.
Een Belgische vennootschap sloot een alleenverkoopovereenkomst af met een
Duitse vennootschap. Zij kreeg het alleenverkooprecht voor Belgie en Luxemburg van textielproducten ,Yards" en ,The spirit of cha cha". De Belgische alleenverkoper beeindigde de concessieovereenkomst en vorderde voor
de Rechtbank van Koophandel te Gent een vergoeding, alsook de terugname
van de overstock. De Duitse vennootschap betwistte de intemationale bevoegdheid. De Rechtbank van Koophandel te Gent (vonnis van 29 mei 1997,
T.B.H 1998, 403) onderzocht haar intemationale bevoegdheid aan de hand
van artikel 5, 1e lid EEX-Verdrag, dat een altematief forum verleent op de
plaats van de tenuitvoerlegging van de aan de eis ten grondslag liggende
verbintenis. Zij stelde dat de aan de eis ten grondslag liggende verbintenis de
leveringsverbintenis van de concessiegever was, en bepaalde vervolgens de
locus executionis van deze verbintenis aan de hand van de Belgische conflictenregels. De Gentse rechtbank hanteerde daartoe de ipr-verdragen inzake
koop-verkoop (Verdrag van Den Haag van 15 juni 1955 en het Weens Koopverdrag van 11 april 1980). Zij meende dat op grond van artikel 31 CISG de
leveringsverbintenis in Duitsland diende te worden uitgevoerd en verklaarde
zich onbevoegd om van de vordering kennis te nemen.
De toepassing in deze zaak van de intemationale verdragen inzake koopverkoop op de contractuele relatie tussen de concessiegever en de concessie-
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houder is niet zo evident. De concessieovereenkomst is meer dan een
overeenk:omst waarbij tegen de betaling van een prijs de eigendom over
een goed wordt overgedragen. Deze distributieovereenkomst heeft een sui
generis karakter en kan niet zonder meer worden getypeerd als een opeenvolging van verschillende koopcontracten. In principe zijn de conflictenregels
inzake koop-verkoop dus niet van toepassing op de kaderovereenkomst
tussen concessiegever en concessiehouder. Daarentegen kunnen de verdragsrechtelijke bepalingen inzake koop-verkoop wei toepassing vinden op de
koopovereenk:omsten die binnen het kader van de concessieovereenkomst tot
stand zijn gekomen. Dit wordt in de rechtspraak en de rechtsleer algemeen
aanvaard (zie onder meer Brussel3 april1997, OR 1997, 93; Van Hooghten,
P., ,Overzicht van de Belgische rechtspraak in verband met het Verdrag
houdende een eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende
lichamelijke zaken, ondertekend te Den Haag, op 1 juli 1964", T.B.H 1987,
170, met verwijzing naar Brussel, 10 februari 1977, J.T. 1977, 343; Fierens,
J.-P. en Mottet Haugaard, A., ,La loi du 27 juillet 1961 relative ala resiliation des concessions de vente exclusive a duree indeterminee (1987-1996),
J.T. 1998, 120, met verwijzing naar Brussel10 september 1991, T.B.H 1994,
455). Zo werd door de Rechtbank van Koophandel te Hasselt (vonnis van
24 januari 1995, R. W. 1996-97, 444) terecht toepassing gemaakt van het
Verdrag van Den Haag van 15 juni 1955 en het Weens Koopverdrag van
1-1 apriL1980 naaraanleiding van_een _vord_ering _V:all_~en Dyitse y~no_Qt
schap tegen een Belgische alleenverkoper van juwelen, in betaling van
achterstallige facturen.
Dat de concessieovereenk:omst duidelijk dient te worden gescheiden van de
aan- en verkoopverrichtingen, waartoe zij aanleiding geeft, heeft anderzijds
voor gevolg dat het bevoegdheidsbeding gedrukt op de keerzijde van de
verkoopfacturen niet van toepassing kan zijn op een geschil aangaande de
beeindiging van de concessieovereenkomst (Brussel3 april1997, OR 1997,
93; Kh. Brussel20 december 1991, T.B.H 1992, 919 ).
Gelet op het belang van hogervermeld onderscheid, is het verwonderlijk dat
in~de gerechtelijke uitspraken niet altijd uitdrukkelijk is aangegeven of de
conflictenregels inzake concessieovereenkomsten dan wel deze inzake koopovereenkomsten zijn toegepast (zie bijvoorbeeld Antwerpen 21 februari
1994, Pas. 1993, II, 62). Nochtans mag niet worden ontkend dat in de
praktijk niet steeds duidelijk te bepalen is of een vordering betrekking heeft
op de kaderovereenk:omst dan wel op een daaruit voortvloeiende koopovereenkomst.

229. KWALIFICATIE VAN DE OVEREENKOMST- KOOP VAN ROERENDE LICHAMELIJKE ZAKEN - HANDELSKOOP - CONSUMENTENKOOP - Ret EVO laat de
toepassing van internationale verdragen waarbij een verdragsluitende staat
partij is of zal worden, onverlet (artikel 21 EVO). Op grond van deze
bepaling bleef na de inwerkingtreding van het EVO de internationale verkoop van roerende lichamelijke zaken onderworpen aan de regels van het
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Verdrag inzake de op de intemationale koop van roerende lichamelijke
zaken toepasselijke wet, gesloten te Den Haag op 15 juni 1955 (W. 21 september 1962, B.S. 29 september 1964). Wanneer de koop van een roerende
lichamelijke zaak is gesloten door een consument, dan dient men nochtans
wederom toepassing te maken van het EVO, dat in artikel 5 een bijzondere
regeling voorziet voor consumentenovereenkomsten. Dit impliceert dat het
Verdrag van Den Haag van 15 juni 1955 enkel nog zal worden toegepast
inzake intemationale handelskopen (zie nr. 230 en verder).
De Rechtbank van Koophandel te Luik (vonnis van 10 februari 1994, T.B.H
1995,403, noot J. Ingber) diende te bepalen welke wet van toepassingwas op
de verkoop van een boot door een Belgische vennootschap aan een buitenlandse koper. De rechtbank verwees in eerste instantie naar het Verdrag van
Den Haag van 15 juni 1955 omdat de overeenkomst een roerende lichamelijke zaak betrof. De koop van geregistreerde zeeschepen en andere schepen
is echter uit het toepassingsgebied van dit Haags verdrag uitgesloten. Daarom greep de rechtbank terug naar de algemene regels van het EVO. Omdat
de koop van de boot gesloten was voor niet-beroepsmatige doeleinden,
onderzocht zij of de consument de bescherming kon genieten, geboden door
artikel 5 EVO. Opdat het recht van hetland van de gewone verblijfplaats van
de koper van toepassing zou zijn, vereist de bepaling dat de overeenkomst
werd gesloten door- wat men vaak noemt- een ,passieve consument",
waarmee wordt bedoeld dat de consument niet zelf de eerste stap heeft gezet
om een overeenkomst afte sluiten die onder vreemd recht valt. De rechtbank
stelde vast dat de voorwaarden van artikel5, 2e lid EVO niet waren vervuld:
De consument had in zijn eigen land geen voorstel of publiciteit ontvangen
en er evenmin de noodzakelijke handelingen voor de sluiting van de overeenkomst gesteld. De bestelling van de consument was niet in zijn land ontvangen door een vertegenwoordiger van de verkoper, noch was voor de consument een reis georganiseerd vanuit zijn land naar een ander land om daar
de bestelling te plaatsen. Nu de toepassingsvoorwaarden van artikel 5 EVO
niet waren vervuld, diende de lex contractus te worden bepaald aan de hand
van artikel 4 EVO. Het artikel bepaalt dat de overeenkomst bij gebrek aan
rechtskeuze wordt beheerst door het recht van het land waarmee de overeenkomst het nauwst is verbonden (artikel 4, 1e lid EVO), en dat de overeenkomst wordt vermoed het nauwst te zijn verbonden met het recht van het land
waar de partij die de kenmerkende prestatie moet verrichten, op het ogenblik
van het sluiten van de overeenkomst haar gewone verblijfplaats of hoofdbestuur heeft. De rechtbank oordeelde dat, rekening houdend met het feit dat
de verkoper vermoed wordt de kenmerkende prestatie te verrichten, en met
het feit dat de zetel van de verkoper in Belgie was gelegen, de koopovereenkomst werd beheerst door het Belgisch recht.
Dit vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Luik illustreert het belang van
de precieze typering van de koopovereenkomst met het oog op de juiste
toepassing van de verdragen. Er moet wel worden opgemerkt dat de rechtbank
bij het onderzoek naar de lex contractus het Verdrag van Den Haag van 15 juni
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1955 terzijde had kunnen 1aten. Van zodra is vastgesteld dat een koopovereenkomst werd gesloten door een consument, voor een gebruik dat als niet
bedrijfs-of beroepsmatig kan worden beschouwd, krijgt de verdragsregeling
van het EVO inzake overeenkomsten met consumenten als lex specialis weer
voorrang op de regels van het Verdrag van Den Haag van 15 juni 1955. Is aan
de voorwaarden van de bijzondere beschermingsregeling van artikel 5 EVO
voldaan, dan is bij gebreke aan rechtskeuze het recht van het land van de
gewone verblijfplaats van de consument toepasselijk. Is aan de bijzondere
voorwaarden niet voldaan, dan wordt door de meerderheid van de rechtspraak
en rechtsleer aanvaard dat het EVO, in het bijzonder dan de artikelen 3 en 4
EVO, van toepassing blijft, en dat dus niet moet worden teruggegrepen naar de
regeling vanhet Verdrag van Den Haag van 15 juni 1955. Wat ditbetreft, was
de redenering van de Rechtbank van Koophandel te Luik correct.

§ 2. Conflictenrecht inzake de koop-verkoop van roerende lichamelijke
zaken. Het Verdrag van Den Haag van 15 juni 1955
230. ALGEMEEN - De sluiting van internationale verdragen houdende eenvormig materieel kooprecht, zoals de Eenvormige Koopwetten en het Weens
Koopverdrag, beoogt de vaak moeilijke toepassing van de ipr-conflictenregels te weren. Nochtans blijven de conflictenregels vervat in het Verdrag
inzake de op de internationale koop van roerende lichamelijke zaken toepasseli]ke wet, geslotente-DenHaag op 15 jUiii 1953 (W~2rseptembef1962~
B.S. 29 september 1964) uiterst relevant voor de bepaling van de op een
internationale handelsovereenkomst toepasselijke wet (zie nr. 229). Dit is
vooreerst te wijten aan het feit dat niet alle aspecten van de internationale
koop door de uniforme materiele verdragen worden geregeld. Bovendien
kunnen deze verdragen in sommige gevallen niet rechtstreeks worden toegepast, doch slechts indien door de conflictenregels van het Verdrag van Den
Haag van 15 juni 1955 naar een verdragsluitende staat van deze uniforme
verdragen wordt verwezen (zie de door Belgie afgelegde verklaring inzake
de toepassing van de Eenvormige Koopwetten, en artikel1, 1e lid b CISG).
Men leest hieromtrent meer in het recente werk van P. W autelet, De internationale koop. Brannen en beginselen, Advocaat en Praktijk, Antwerpen,
Kluwer Rechtswetenschappen, 1998.
In de bestudeerde periode is er klaar en duidelijk stelling genomen tegen de
verdere handhaving van dit specifiek verdrag van Den Haag wegens zijn
verouderd en gebrekkig karakter, alsook omdat het de Europese eenheid
miskent en in Belgie de zaken compliceert (zie de tekst van de Belgische
Groep van IPR-professoren, ,Pleidooi voor een nieuwe strategie inzake de
ratificatie van verdragen", B. T.I.R.!R.B.D.I. 1998). De datum voor opzegging van dit Haags verdrag van 1955 is nabij (19 februari 1999).
231. DE DOOR DE PARTIJEN GEKOZEN WET (ARTiKEL 2 HAAGS VERDRAG 1955)
- Overeenkomstig artikel 2, 1e lid van het Verdrag van Den Haag van
15 juni 1955 wordt de koopovereenkomst beheerst door de interne wet van
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het door de contracterende partijen aangewezen land. Die keuze moet gemaakt zijn in een uitdrukkelijk beding of ontwijfelbaar voortvloeien uit de
bepalingen van de overeenkomst ( artikel 2, 2e lid; Brussel 9 februari 1989,
T.B.H 1990, 164). Meestal is de rechtskeuzeclausule opgenomen in de
a1gemene voorwaarden van de verkoper, die zijn afgedrukt op een beste1bon,
een orderbevestiging of een factuur. Indien de wederpartij deze voorwaarden
uitdrukkelijk heeft aanvaard, stellen zich meestal geen problemen aangaande
de toepasbaarheid van het rechtskeuzebeding. Dit was het geval in Kh.
Antwerpen 17 januari 1995, T.B.H 1995,521, noot J. Erauw (een schrijven
van de verkoper waarin de bestelling van de zijlader van een heftruck werd
bevestigd en waarin werd verwezen naar algemene voorwaarden gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, werd door de
koper voorbehoudloos ondertekend en teruggestuurd naar de verkoper) en in
Luik 20 januari 1998, T.B.H 1998, 397. In beide uitspraken werd vastgesteld
dat de overeenkomst werd beheerst door het door de partijen aangewezen
recht, maar werd geen melding gemaakt van een specifieke conflictenregel.
Er moet nochtans worden aangenomen dat de rechters zich stilzwijgend op
artikel 2 van het Verdrag van Den Haag van 15 juni 1955 hebben gebaseerd.
W at vager is een onuitgegeven vonnis van de Rechtbank van Koophandel te
Hasselt van 23 februari 1994. Daarin wordt geoordeeld dat ,alle elementen
van de factuur erop wijzen dat partijen hebben bedoeld dat Duits recht de
overeenkomst zou beheersen".

232. DE GELDIGHEID VAN HET RECHTSKEUZEBEDING- V aak rijst de vraag naar
de tegenstelbaarheid ten aanzien van de koper van een rechtskeuzebeding,
opgenomen in de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Het is het
in die rechtskeuzeclausule aangeduide interne recht zelf dat de vereisten voor
de geldigheid van de toestemming van de partijen ten aanzien van de rechtskeuze zal beoordelen (artikel2, 3e lid Verdrag van Den Haag van 15 juni 1955
- Zie ook artikel 8 van het EVO dat het bestaan en de geldigheid van de
overeenkomst of van een bepaling ervan laat beheersen door het recht dat
ingevolge dit verdrag van toepassing zou zijn indien de overeenkomst of de
bepaling geldig zou zijn). Met andere woorden dient men er voor de beoordeling van de· geldigheid van de rechtskeuzeclausule voorlopig van uit te gaan
dat het rechtskeuzebeding geldig is tot stand gekomen.
Dit principe wordt verhelderd in een niet-gepubliceerd vonnis van de Rechtbank van Koophandel van Hasselt van 1 maart 1995. Een Nederlandse
verkoper van textielwaren voorzag in de facturen dat de verkoopsvoor
waarden gedeponeerd waren ter griffie van de Arrondissementsrechtbank
van's Gravenhage. In die verkoopsvoorwaarden werd het Nederlands recht
toepasselijk verklaard op de koopovereenkomst. De rechtbank oordeelde dat,
hoewel naar Belgisch recht de vraag naar de tegenstelbaarheid van het
rechtskeuzebeding in casu waarschijnlijk negatief zou worden beantwoord,
die vraag nochtans diende te worden beoordeeld naar Nederlands recht. Het
Nederlands recht neemt aan dat algemene voorwaarden waamaar een factuur
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verwijst, maar die elders - zoals op de griffie van een rechtbank- ter
inzage liggen, wel tegenstelbaar zijn. Het rechtskeuzebeding verdiende derhalve toepassing. Aangezien de overeenkomst niet werd beheerst door het
interne N ederlandse kooprecht, maar door de bepalingen van het Weens
Koopverdrag van 11 april 1980, kan de vraag worden gesteld of de geldigheid van de rechtskeuze dan niet volgens de bepalingen van dit verdrag
diende te worden beoordeeld? Het antwoord is ontkennend. Artikel 4 CISG
bepaalt immers dat het verdrag niet van toepassing is op de geldigheid van de
overeenkomst of van de daarin vervatte bedingen (zie hieromtrent de noot
van J. Erauw onder Kh. Antwerpen 17 januari 1995, T.B.H 1995, 521; zie
ook verder ms. 256 en 263).
Het is niet duidelijk of in Kh. Hasselt 30 maart 1994, R. W 1994-95, 264,
noot J. Meeusen, de geldigheid van de toestemming van de partijen inzake de
verkoopsvoorwaarden aan de hand van de lex contractus werd beoordeeld.
Nog voor zij de lex contractus bepaalde, oordeelde de rechtbank immers dat
,de factuurvoorwaarden niet van toepassing (zijn) nu zein het Duits gesteld
zijn en betrekking hebben op leveringen in Duitsland".
233. DE RECHTSKEUZE MOET ONDUBBELZINNIG ZIJN - De wilsovereenstemming van de partijen aangaande de rechtskeuzeclausule garandeert niet
steeds dat de clausule uiteindelijk ook uitwerking zal hebben. De keuze voor
een nationale wet moet ondubbelzinnig zijn. · Bit· blijkt- uit ·Kh. -Kortrijk
6 oktober 1997, onuitg. Een Belgische koper kocht garen van een Italiaanse
verkoper om er textiel mee te weven. De garens vertoonden ernstige gebreken en de koper weigerde tot betaling van de betrokken factuur over te
gaan. Hij werd door de verkoper gedagvaard in betaling. Op de orderbevestigingformulieren van de verkoper waren algemene voorwaarden afgedrukt.
Deze waren door de koper ondertekend. De rechtbank oordeelde dat deze
algemene voorwaarden in beginsel de contractuele relatie tussen de partijen
beheersten, maar dat de rechtskeuzeclausule te dubbelzinnig was. Onder § 8
van de algemene voorwaarden werd gestipuleerd, onder de titel ,bevoegde
rechtbank", ,jurisdiction italienne (Code civil)". De plaatsing onder de titel
,bevoegde rechtbank" deed vermoeden dat het een bevoegdheidsclausule
betrof, terwijl de verwijzing naar de Italiaanse ,code civil" dan weer wees op
een rechtskeuzeclausule. Het beding werd bijgevolg niet toegepast voor de
bepaling van de lex contractus.
234. DE OP DE HANDELSKOOP TOEPASSELIJKE WET BIJ AFWEZIGHEID VAN RECHTSKEUZE (ARTIKEL 3 HAAGS VERDRAG 1955)- De internationale handelskoop
wordt beheerst door de interne wet van het land waar de verkoper zijn
gewoon verblijf heeft op het ogenblik dat hij de order ontvangt, wanneer
geen geldige rechtskeuze tot stand kwam tussen de partijen (artikel3, 1e lid
Verdrag van Den Haag van 15 juni 1955).
Aldus werd de internationale koopovereenkomst, gelet op de vestiging van
de verkoper in Belgie en de ontvangst van de order aldaar, beheerst door
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Belgisch recht in Kh. Hasselt 3 december 1997, R. W 1997-98, 1294, noot J.
Herbots; Kh. Hasselt 19 maart 1997, T.B.H 1997, 464; Kh. Mechelen, 31 mei
1996, A.J.T 1996-97, 250, noot B. De Groote; Bergen 2 maart 1994,
TB.B.R. 1996, 134, noot A. Nuyts; Kh. Hasselt 21 december 1993, R. W
1995-96, 1350; BrusselS mei 1991, J.L.MB. 1992, 656. De handelskoop viel
onder Nederlands recht in Antwerpen 27 september 1995, Snelberichten
Handelsrecht (T.B.H) 1996, 30 en Kh. Hasselt 30 maart 1994, R. W 199495, 264, noot J. Meeusen. Duits recht was van toepassing op de internationale koop-verkoop in Kh. Gent 29 mei 1997, TB.H 1998, 403; Kh. Hasselt
24 januari 1995, R. W 1996-97, 444; Kh. Hasselt 23 februari 1994, onuitg.
(zie hoger nr. 232. De rechtbank oordeelde dat zelfs indien het rechtskeuzebeding ten voordele van het Duitse recht niet geldig zou zijn, de overeenkomst toch door Duits recht wordt beheerst op grond van artikel 3 van het
Verdrag). Frans recht diende te worden toegepast in Kh. Kortrijk 6 januari
1997, onuitg.; Kh. Hasselt 18 oktober 1995, R. W 1995-96, 1378 en Gent
8 maart 1995, R. W 1995-96, 880. De relatie tussen de partijen werd beheerst
door Italiaans recht in Kh. Kortrijk 6 oktober 1997, onuitg.; Kh. Hasselt
8 november 1995, onuitg. en Bergen 6 december 1994, J.L.MB. 1996, 173.
De lex contractus was Engels recht in Gent 26 juni 1997, TB.H 1998, 389.
De koop werd beheerst door Portugees recht in Kh. Brussel 9 mei 1996,
J.L.MB. 1997, 1134 en door Zwitsers recht in Kh. Nijvel, 19 september
1995, onuitg.
235. DE OP DE HANDELSKOOP TOEPASSELIJKE WET BIJ AFWEZIGHEID VAN
RECHTSKEUZE- PLAATS VAN ONTVANGST VAN DE ORDER- De verwijzing
naar het intern recht van het land van verblijf van de verkoper, geldt slechts
voor zover de order door de verkoper ter plaatse van zijn vestiging is
ontvangen. Werden de orders telefonisch of per fax overgemaakt aan de
verkoper, dan moet worden aangenomen dat de order ter plaatse van de
verkoper is ontvangen (Gent 26 juni 1997, T.B.H 1998, 389).

De tweede zin van artikel 3, 1e lid van het Haags verdrag van 15 juni 1955
verklaart de interne wet van het land waar het kantoor van de verkoper is
gelegen toepasselijk, indien de order werd ontvangen door dit kantoor.
De internationale handelskoop valt nochtans, overeenkomstig artikel3, 2e lid
van het Verdrag, onder de interne wet van het land waar de koper zijn gewoon
verblijf heeft of waar hij een kantoor heeft dat de bestelling heeft geplaatst,
indien de bestelling in dat land is ontvangen, hetzij door de verkoper, hetzij
door zijn vertegenwoordiger, agent of handelsreiziger. De Rechtbank van
Koophandel te Kortrijk verklaarde, verwijzend naar deze bepaling, de Franse
wet van toepassing op de koopovereenkomst, gesloten tussen een Franse koper
en een Belgische verkoper, die de order in Frankrijk had ontvangen via zijn
aldaar gevestigde agent (Kh. Kortrijk 27 juni 1997, onuitg.).
Niet correct is Kh. Hasselt 24 januari 1995, onuitg. waarin de rechtbank, na
te hebben vastgesteld dat de order door een Belgische koper werd geplaatst
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bij een vertegenwoordiger van de Duitse verkoper in Belgie, niettemin Duits
recht van toepassing verklaart op de overeenkomst.
In een zaak betreffende de verkoop van lichtreclames door een in Belgie
gevestigde verkoper aan een in Nederland gevestigde koper, was de Rechtbank van Koopbandel te Hasselt besluiteloos aangaande de toepasselijke wet
(Kh. Hasselt 21 januari 1997, onuitg.). Erwas immers de grootste onenigheid
omtrent de vraag of de order in Belgie, dan wel in Nederland was ontvangen.
De onzekerheid daaromtrent had voor merkwaardig gevolg dat de rechtbank
de zaak naar Nederlands recht (in bet bijzonder het Weens Koopverdrag) en
naar Belgisch recht (in het bijzonder de Eenvormige Koopwetten) beoordeelde.
236. 0NDERZOEK VAN DE VERKOCHTE ZAKEN - WET VAN DE PLAATS VAN HET
ONDERZOEK (ARTIKEL 4 HAAGS VERDRAG 1955)- Het Verdrag van Den Haag
van 15 juni 1955 voorziet in een bijzondere conflictenregel met betrekking
tot bet onderzoek van de roerende licbamelijke zaken. Behoudens uitdrukkelijk beding van het tegendeel is de interne wet van het land waar bet
onderzoek van de krachtens de overeenkomst geleverde roerende licbamelijke zaken moet plaatsvinden van toepassing ten aanzien van de wijze
waarop en de termijnen waarbinnen het onderzoek en de kennisgevingen
met betrekking tot bet onderzoek moet plaatsvinden, alsook ten aanzien van
de maatregelen te nemen in geval van weigering van de goederen.
Men kan zich niet beroepen op artikel 4 ter bepaling van de wet die de
gerechtelijke expertise beheerst. De bepaling heeft enkel betreldcing op het
onderzoek dat de koper moet uitvoeren op de verkocbte goederen (Kh. Nijvel
19 september 1995, onuitg.)
In een zaak voor de Brusselse Rechtbank van Koophandel riep een Belgische
koper van metaal ten aanzien van de Portugese verkoper in dat de goederen
gebrekkig waren. De rechtbank (vonnis 9 mei 1996, J.L.MB. 1997, 1134)
stelde vast dat bet Belgiscb recht slecbts van toepassing zou kunnen zijn op
grond van artikel 4 van bet Haags V erdrag indien het onderzoek moest
plaatsvinden in de aankomsthaven. In casu moesten de goederen evenwel
onderzocht zijn in de verzendingshaven. De koop was immers gesloten
,FOB arrime", wat impliceerde dat het risico overging op de koper op bet
ogenblik van de overdracht van de goederen aan de transporteur en de lading
van de goederen in bet ruim van het schip in de verzendingsbaven. Bovendien kon de koper niet aantonen dat onderzoek van de goederen in de
verzendingshaven, door haarzelf of een derde, onmogelijk was, bijvoorbeeld
door de aard van de verpakking van de goederen.
237. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE LEX CONTRACTUS- Het toepassingsgebied
van de contractswet is zeer ruim en bestrijkt onder meer de totstandkoming
van de overeenkomst, haar interpretatie, de gevallen van uitdoving van de
verbintenissen, de gevolgen van de niet-nakoming, enzovoort. Ook de tegenstelbaarbeid van een clausule van eigendomsvoorbehoud valt onder het
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toepassingsgbied van de contractswet. Een Duitse verkoper verkocht twee
rollende bruggen om geplaatst te worden in een atelier. De helft van de
koopprijs werd vrijwillig betaald, voor de betaling van de andere helft diende
de verkoper te dagvaarden. De verkoper beriep zich op de clausule van
eigendomsvoorbehoud, opgenomen in de overeenkomst tussen de partijen.
Er was een bijkomend probleem dat de koper, verkerend in ernstige financiele moeilijkheden, de bruggen intussen had verplaatst naar zijn Belgisch
filiaal. Het Hofvan Beroep te Luik (arrest van 20 januari 1998, T.B.H 1998,
397) oordeelde dat de geldigheid van de clausule van eigendomsvoorbehoud
dient te worden beoordeeld volgens de lex contractus. In casu hadden de
partijen het Duits recht als toepasselijk recht aangewezen. Naar Duits recht
gold de clausule van eigendomsvoorbehoud. Aangezien de goederen zich
intussen echter in Belgie bevonden, diende volgens het hof te worden
onderzocht in hoeverre die Duitse wetgeving verenigbaar is met de Belgische
wetgeving terzake. Nadine Watte citerend, stelde het hof dat in de categorie
van de zekerheden, de overdracht van een goed van het ene land naar een
ander, aanleiding geeft tot een ,conciliation des lois qui s'opere au detriment
de l'une d'elles", in die zin dat de wet die oorspronkelijk van toepassing is,
moet worden terzijde geschoven wanneer haar toepassing onverenigbaar is
met de principes van de ,nieuwe wet". In casu bleek dat naar Belgisch recht
de bruggen onroerend waren geworden door incorporatie in het atelier, zodat
het recht van eigendomsvoorbehoud door de verkoper niet meer kon worden
uitgeoefend. Er restte de verkoper enkel de mogelijkheid beroep te doen op
het voorrecht van de onbetaalde verkoper. (Zie daaromtrent ook Ph. Colle,
,Problemen van internationaal faillissementsrecht in een Belgisch en rechtsvergelijkend perspectief', T.P.R. 1993, 503, nr. 57).
AFDELING

2

HET MATERIEEL INTERNATIONAAL KOOPRECHT

§ 1. De Eenvormige Koopwetten van Den Haag (1964)

238. ALGEMEEN - Het Verdrag houdende een eenvormige wet inzake de
totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken en het Verdrag houdende een eenvormige wet
inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken, beide gesloten te Den Haag op 1 juli 1964 en opgenomen in de Belgische wetgeving
bij wet van 15 juli 1970 (B.S. 14 januari 1970) zijn een weinig succesrijke
poging tot eenmaking van het materieel kooprecht. Voor Belgie golden deze
verdragen tot 1 november 1997, ogenblik waarop het Weens Koopverdrag
van 11 april 1980 in werking is getreden. Het belang van de Eenvormige
Koopwetten is voor de rechtspracticus he den ten dage beperkt. Waar het
verdrag oorspronkelijk door slechts negen landen is bekrachtigd, geldt het
nog enkel voor Gambia, Israel, San Marino en het Verenigd Koninkrijk.
Naast Belgie hebben ook Nederland, Duitsland, Italie, en Luxemburg het
verdrag intussen opgezegd en zijn toegetreden tot het Weens Koopverdrag.
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239. TOEPASSING VAN DE EENVORMIGE KOOPWETTEN ENKEL VIA DE CONFLICTENREGELSVANHETVERDRAGVANDEN HAAG VAN 15 JUNI 1955- Ingevolge een
door Belgie overeenkomstig artikel IV EKW gemaakt voorbehoud, kan de
Belgische rechter de Haagse Eenvormige Koopwetten enkel toepassen indien het Belgisch conflictenrecht, in het bijzonder het Verdrag van Den Haag
van 15 juni 1955, verwijst naar het recht van een verdragsluitende staat van
deze Eenvormige Koopwetten. Door de opzegging van de Eenvormige
Koopwetten door Belgie zal de verwijzing naar Belgisch recht nog enkel
voor overeenkomsten gesloten v66r 1 november 1997 uitmonden in de
toepassing van deze Eenvormige Koopwetten. Voor overeenkomsten gesloten na 1 november 1997 zal het Weens Koopverdrag van 1 april 1980
toepassing verdienen (zie verder nr. 253). De Eenvormige Koopwetten
blijven van belang in geval van verwijzing naar het recht van bijvoorbeeld
het Verenigd Koninkrijk.

De onmogelijkheid om rechtstreeks toepassing te maken van de Eenvormige
Koopwetten wordt, ook in de thans besproken periode, wel eens over het
hoofd gezien. In Bergen 6 december 1994, J.L.MB. 1996, 173 en Kh. Hasselt
19 maart 1997, TB.H 1997, 464 werden de Eenvormige Koopwetten toegepast zonder voorafgaande vaststelling van de verwijzing naar het recht van
een Verdragsluitende Staat van de Eenvormige Koopwetten (respectievelijk
Belgie en Italie) door het Verdrag van Den Haag van 15 juni 1955.
Umgekeerd is ei, itiilieniloor de cohflictenregels van liet Verilrag van:Deh
Haag van 15 juni 1955 wordt verwezen naar het recht van een land dat de
Eenvormige Koopwetten niet heeft bekrachtigd, uiteraard geen enkele reden
om deze Koopwetten toe te passen. Het Hof van Beroep te Gent merkte dit
terecht op in een zaak waar door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge
was vastgesteld dat Frans recht de koopovereenkomst beheerste, en waar
vervolgens toepassing was gemaakt van de Eenvormige Koopwetten, die
evenwel door Frankrijk nooit in haar recht zijn opgenomen. Het hof van
beroep maakte toepassing van het intern Frans kooprecht, en zag daarbij zelf
over het hoofd dat eigenlijk toepassing had moeten gemaakt worden van het
Weens Koopverdrag van 11 april1980 (zie verder nr. 254).
240. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE EENVORMIGE WET INZAKE DE INTERNATIONAL£ KOOP VAN ROERENDE LICHAMELIJKE ZAKEN (ARTIKEL 1 EKW) -De
Eenvormige Koopwet vereist voor haar toepasbaarheid dat een koopovereenkomst is totstandgekomen tussen partijen met vestiging op het grondgebied van verschillende staten, en waarbij de zaak vervoerd wordt van de
ene naar een andere staat, of waarbij het aanbod en de aanvaarding hebben
plaatsgevonden in verschillende staten, of waarbij de aflevering van de zaak
moet gebeuren in een andere staat dan die waar het aanbod en de aanvaarding
hebben plaatsgevonden. De Rechtbank van Koophandel te Antwerpen weigerde terecht de Eenvormige Koopwet toe te passen op de koop-verkoop van
een vorkheftruck, en paste het gemeen Belgisch kooprecht toe. Zowel de
koper als de verkoper waren immers in Belgie gevestigd. Het feit dat de
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vorkheftruck in Rotterdam diende geleverd te worden, kon aan deze beslissing niets wijzigen (Kh. Antwerpen 17 januari 1995, T.B.H 1995, 521, noot
J. Erauw).

241. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE EENVORMIGE WET INZAKE DE INTERNATIONALE KOOP VAN ROERENDE LICHAMELIJKE ZAKEN - 0PEENVOLGENDE CONTRACTEN- Naar Belgisch intern recht kan de uiteindelijke verkrijger van een
goed een rechtstreekse vordering tot vrijwaring wegens verborgen gebreken
instellen tegen een vorige verkoper, en zo ook tegen de fabricant. Deze
vordering wordt beschouwd als een accessorium van de verkochte zaak. Zij
is contractueel van aard, en is gesteund op de artikelen 1641 en verder van
het Burgerlijk W etboek.
Moeilijker wordt het wanneer de relatie tussen de fabrikant en de eerste
koper een intemationaal karakter vertoont. W ordt deze relatie beheerst door
de Eenvormige Koopwetten, dan rijst de vraag of de rechtstreekse vordering
van de derdeverkrijger tegen de fabrikimt ook door deze Eenvormige Koopwetten wordt beheerst. De Rechtbank van Koophandel te Brugge beantwoordde deze vraag in een weliswaar vaag vonnis, terecht negatief (Kh.
Brugge 10 december 1996, R.HA. 1998, 75). De Eenvormige Wet inzake de
intemationale koop van roerende lichamelijke zaken beheerst enkel de relatie
tussen de koper en de verkoper, niet de relatie tussen de derdeverkrijger en de
verkoper. In casu impliceerde dit dat deze vordering door het Belgische
materiele kooprecht werd beheerst.

242. DE UITSLUITING VAN DE TOEPASSING VAN DE EENVORMIGE KOOPWETTENDe partijen bij een koopovereenkomst kunnen de toepassing van de Eenvormige Koopwetten geheel of gedeeltelijk uitsluiten (Kh. Hasselt 19 maart
1997, T.B.H 1997, 464). Wanneer deze uitsluiting uitdrukkelijk is gebeurd,
stellen zich normalerwijze geen problemen. Artikel3 EKW laat evenwel ook
toe dat de uitsluiting op stilzwijgende wijze geschiedt. Zij kan in dit geval
blijken uit de termen van het contract ofuit extrinsieke omstandigheden. Kan
de loutere verwijzing in. een overeenkomst naar het Belgisch recht dan als
een dergelijke stilzwijgende uitsluiting worden beschouwd? Het Hof van
Beroep te Brussel beantwoordde deze vraag ontkennend (Brussel 9 februari
1989, T.B.H 1990, 164). De Eenvormige Koopwetten zijn opgenomen in de
Belgische wetgeving. Wanneer men verwijst naar de wetgeving van een
land, dan impliceert dit tevens de verwijzing naar de intemationale verdragen
die in die wetgeving gei:ncorporeerd zijn. Het feit dat de Eenvormige Koopwetten, op het ogenb1ik dat het betrokken contract werd ondertekend, nog
geen deel uitmaakten van de Belgische wetgeving, doet daaraan vo1gens het
Hof van Beroep van Brusse1 geen afbreuk. De keuze van een bepaald
rechtssysteem brengt immers noodzakelijkerwijze mee dat men de wijzigingen die dit recht ondergaat, aanvaardt. V olgens de appellant kon de
stilzwijgende buiten toepassing verklaring van de Eenvormige Koopwetten
in elk geval worden afgeleid uit de inhoud van het contract, nu een aantal
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bedingen in de algemene verkoopsvoorwaarden onverenigbaar waren met de
Eenvormige Koopwetten. Zo bijvoorbeeld werd in de voorwaarden gebruik
gemaakt van de termen verborgen en zichtbare gebreken, terwijl de Eenvormige Koopwetten dit onderscheid niet kennen. Het hof van beroep veegde
ook dit argument van de tafel, maar bevestigde het principe dat de stilzwijgende uitsluiting van de Eenvormige Koopwetten kan worden afgeleid uit
het feit dat de algemene voorwaarden die een overeenkomst beheersen, niet
te verenigen zijn met de bepalingen van de Eenvormige Wet.
243.

GEWOONTEN, HANDELSWIJZEN EN IN DE HANDEL GEBRUIKELIJKE TERMEN,

BEDINGEN OF FORMULIEREN- De bepalingen van de

Eenvormige Koopwetten
kunnen eveneens opzijgezet worden door gewoonten en handelsgebruiken
van de partijen, of door termen, bedingen of formulieren die in de handel
gebruikelijk zijn.
Krachtens artikel 9, 1e lid EKW hebben de gewoonten waaraan de partijen
zich uitdrukkelijk of stilzwijgend hebben onderworpen en de handelswijzen
die tussen hen gebruikelijk zijn geworden, voorrang op de bepalingen van de
EKW. Deze bepaling betreft onder meer de in veel handelssectoren vigerende eigen codex van bedingen die de overeenkomsten in deze sector
beheersen. Het Hof van Beroep te Antwerpen diende zich in een zaak
betreffende de verkoop van machines door een N ederlandse verkoper aan
een Belgische koper uit te spreken ove1 de vraag of de overeeiikomst werd
beheerst door de B.M.W.T.- verkoopsvoorwaarden van de Vereniging van
Fabrikanten en Handelaren in Bouwmaterialen, Mijn- en Wegenbouwwerken en transportmiddelen. De Nederlandse verkoper had de Belgische koper
gedagvaard in betaling van een aantal facturen. De koper beriep zich op
schuldvergelijking, terwijl de mogelijkheid tot schuldvergelijking volgens de
verkoper op grond van de algemene B.M.W.T.-voorwaarden was uitgesloten. Nate hebben vastgesteld dat de betrokken overeenkomst werd beheerst
door het Nederlandse recht (artikel 3 Verdrag van Den Haag van 15 juni
1955), in het bijzonder door de Eenvormige Koopwetten, beantwoordde het
hof de vraag naar de gebondenheid van de partijen door de B.M.W.T.voorwaarden aan de hand van dit uniform kooprecht. Verwijzend naar artikel
9, 1e lid EKW, meende het hof dat de verkopen van de Nederlandse verkoper
steeds door de voorwaarden werden beheerst, en dat bovendien de gehele
sector van de machinebouw beheerst werd door deze voorwaarden, zodat zij
als gewoonten moeten worden beschouwd. Het hofbeklemtoonde bovendien
dat de koper geen toevallige handelspartner van de verkoper was. Bijgevolg
werd de koper geacht zich stilzwijgend aan de gewoonten te hebben onderworpen, omdat hij ze kende ofbehoorde te kennen (Antwerpen 27 september
1995, Snelberichten Handelsrecht (TB.H) 1996, 30).
Artikel 9, 3e lid EKW stipuleert dat in de handel gebruikelijke termen,
bedingen of formulieren moeten worden uitgelegd naar de betekenis die in
de betrokken handelskringen daaraan gewoonlijk wordt toegekend. In het
bijzonder de !NCO-terms zullen krachtens deze bepaling primeren op de
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regeling van de Eenvorrnige Koopwetten (Herbots, J., ,De verplichtingen
van de verkoper" in Van Houtte, H., Erauw, J. en Wautelet, P., Het Weens
Koopverdrag, m. 4.10, p. 104; Van Hooghten, P., ,Overzicht van de Belgische rechtspraak in verband met het Verdrag houdende een eenvorrnige
wet inzake de intemationale koop van roerende lichamelijke zaken, ondertekend te Den Haag, op 1 juli 1964", TB.H. 1987, 182; Wautelet, P., De
internationale koop. Brannen en beginselen, Advocaat en Praktijk, Kluwer
Rechtswetenschappen, 1998, m. 13).
Tussen een Italiaanse vennootschap en een Belgische vennootschap werd een
koop afgesloten waarbij zou worden geleverd ,franco domicilie koper". Het
Hof van Beroep te Bergen meende in een arrest van 6 december 1994
(J.L.M.B. 1996, 173) dat deze afspraak geen rol speelde voor de beoordeling
van de vraag of er correct was geleverd en wanneer het risico op de koper
was overgegaan. Dit beding had volgens het hof als enige doel de kosten van
het vervoer ten laste van de verkoper te leggen. De juistheid van deze
overweging kan in vraag worden gesteld, omdat zij de primauteit van de
INCO-terms op de bepalingen van de Eenvorrnige Koopwetten miskent. De
INCO-terms geven immers precies aan op welk ogenblik het risico overgaat
van de verkoper op de koper.
244.

DE VERBINTENIS VAN DE KOPER TOT BETALING VAN DE KOOPPRIJS- DE

PLAATS VAN BETALING EN DE INTERNATIONALE BEVOEGDHEIDSBEPALING- De

koper is ertoe gehouden de koopprijs te betalen. Overeenkomstig artikel 59,
1e lid EKW dient de beta1ing te gebeuren ter p1aatse van de vestiging van de
verkoper of, bij gebreke daarvan op zijn gewone verblijfplaats. Deze bepaling is zeer relevant bij de toetsing van de intemationale rechtsmacht van de
aangesproken rechter. Artikel 5, 1e lid EEX-Verdrag verleent inzake verbintenissen uit overeenkomst een altematieve bevoegdheid aan het gerecht
van de plaats waar de aan de eis ten grondslag liggende verbintenis is of moet
worden uitgevoerd. Is de plaats waar de betaling dient te geschieden tussen
de partijen overeengekomen in een beding dat geldig is volgens de lex
contractus, dan is de rechtbank van die aangewezen plaats bevoegd
(H.v.J., zaak 56/79, arrest van 17 januari 1980 (Zeiger I Salinitri), Pb.
m. C31/4 van 1980). Dergelijk beding waarin de betalingsverbintenis wordt
gelokaliseerd, dient volgens het Hof van Justitie niet te voldoen aan de
vormvoorschriften van artikel17 EEX-Verdrag. Is daarentegen hieromtrent
niets overeengekomen tussen de koper en de verkoper, dan dient de rechter,
wiens intemationale bevoegdheid in vraag wordt gesteld, aan de hand van het
recht dat krachtens zijn eigen collisieregels de overeenkomst tussen de
partijen beheerst, te onderzoeken of de betalingsverbintenis binnen zijn
rechtsgebied is uitgevoerd of diende te worden uitgevoerd (H.v.J., arrest
van 6 oktober 1976, (Tessili/Dunlop), Jur. H.v.J. 1976, 1473). Een toepassing van dit principe vindt men in Gent 26 juni 1997, T.B.H. 1998, 389; Kh.
Hasselt 19 maart 1997, TB.H. 1997, 464; Kh. Mechelen 31 mei 1996, A.J.T
1996-97, 250, noot B. De Groote; Bergen 2 maart 1994, noot A. Nuyts en Kh.
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Hasselt 21 december 1993, R. W 1995-96, 1350. AI deze zaken betroffen de
vordering tot betaling van achterstallige facturen, ingesteld door een in
Belgie gevestigde verkoper tegen een in het buitenland gevestigde koper.
De betrokken koopovereenkomsten van roerende lichamelijke zaken werden
beheerst door het Belgisch recht als intern recht van het land van de gewone
verblijfplaats van de verkoper op het ogenblik waarop hij de order ontving
(artikel3 Verdrag van Den Haag van 15 juni 1955), en in het bijzonder door
de Eenvormige Koopwetten van Den Haag van 1 juli 1964. De in betaling
gedaagde koper wierp in elk van deze dossiers de onbevoegdheid op van de
rechtbank. De exceptie werd telkens afgewezen. De plaats van de tenuitvoerlegging van de betalingsverbintenis in de zin van artikel 5, le lid EEXVerdrag, diende immers overeenkomstig artikel 59, le lid EKW te worden
gelokaliseerd ter plaatse van de vestiging van de verkoper in Belgie ( zie ook
hoger nr. 225- Kh. Turnhout 11 oktober 1993, T.B.H 1994, 730, noot J.
Erauw).
In elk van deze gevallen waar de verkoper een vordering tot betaling van
achterstallige facturen inleidde tegen de koper, bracht de gezamenlijke
toepassing van artikel 5, le EEX-Verdrag en artikel 59, le lid EKW met
zich mee dat de rechtbank van de plaats van de vestiging van de eisende
verkoper bevoegd was. Anderzijds geeft het Europees Bevoegdheidsverdrag
sterk de indruk gekant te zijn tegen hetforum actoris, tenzij door de toepassing daarvan een zwakkere partij, zoals de werknemer of de consument,
wordt beschermd. Ret Duitse Bundesgerichtshof vroeg het Hof van Justitie
daarom in de zaak Custom Made Commercial Ltd./Stawa Metallbau GmbH
of in de voomoemde situatie de geldende interpretatie van het begrip ,plaats
van uitvoering van de verbintenis", namelijk volgens het materiele recht dat
krachtens de collisieregels van de aangezochte rechter de litigieuze verbintenis beheerst, nog kan behouden blijven. Ret Hof van Justitie beantwoordde
de vraag bevestigend. De uitlegging van het begrip blijft behouden wanneer
volgens de collisieregels van het aangezochte gerecht op de contractuele
betrekking een ,eenvormige wet" van toepassing is, en bijgevolg ook
wanneer volgens een bepaling als artikel 59, le lid EKW de plaats van de
verbintenis van de koper om aan de verkoper de prijs te betalen, de plaats van
diens vestiging, ofbij gebreke daarvan, diens gewone verblijfplaats is. Niets
belet derhalve dat een leverancier, op grond van artikel 5, le lid EEXVerdrag en 59, 1e lid EKW zijn afnemers dagvaardt voor de rechtbank
van zijn vestiging (H.v.J. 29 juni 1994, Rev. crit. d.i.p. 1994, 692, noot H.
Gaudemet-Tallon; Jur. Hv.J 1994/1, 2913).
245.

DE PLICHT TOT AFLEVERING VAN ZAKEN DIE AAN DE OVEREENKOMST BE-

ALGEMEEN De verkoper heeft de plicht zaken af te
leveren die beantwoorden aan de overeenkomst (artikel 19, le lid EKW).
Artikel 33 EKW somt de gevallen op waaronder de zaken niet aan de
overeenkomst beantwoorden en de verkoper bijgevolg tekortschiet in de
nakoming van zijn leveringsverplichting. Ret betreft onder meer gevallen
ANTWOORDEN -
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waarin een kleinere hoeveelheid van de verkochte zaken, of een andere zaak
wordt afgeleverd, of een zaak die niet overeenstemt met het aan de koper
toegezonden model of monster. Er is evenmin conforme levering in geval
van aflevering van zaken die niet de eigenschappen bezitten nodig voor een
normaal of overeengekomen bijzonder gebruik of, in het algemeen, in geval
van aflevering van zaken die niet de eigenschappen en bijzondere kenmerken
bezitten die zijn overeengekomen. De aflevering van een zaak die verborgen
gebreken vertoont, valt aldus onder de toepassing van artikel 33 EKW.
De toestand waarin de verkochte zaak verkeert op het tijdstip van de overgang van het risico -met andere woorden op het ogenblik van de aflevering
van de zaak (artikel 97 EKW) - is bepalend voor de vraag of deze zaak
beantwoordt aan de overeenkomst (artikel 35 EKW).
Een toepassing van deze bepalingen vindt men in het hierboven besproken
arrest van het Hof van Beroep te Bergen van 6 december 1994 (J.L.MB.
1996, 173) betreffende de koopovereenkomst tussen een Italiaanse vennootschap en een Belgische vennootschap. Ret vervoer van de verkochte goederen was in handen gegeven van een Nederlandse vennootschap~ Omdat op
het bedrijf van de Belgische koper niemand aanwezig was op het ogenblik
dat de vervoerder wilde lossen, liet de vervoerder de goederen onbeschut
achter in open lucht. De volgende dag bleken de goederen beschadigd. De
koper meende dat de geleverde goederen niet overeenstemden met de overeenkomst en dat de verkoper om die reden geen recht had op volledige
betaling van de koopprijs. Het Hof van Beroep te Bergen oordeelde daarentegen dat overeenkomstig artikel 19, 2e lid EKW de aflevering van de
goederen was geschied door de afgifte van de zaken door de verkoper aan de
vervoerder ter verzending aan de koper, en dat overeenkomstig artikel97, 1e
lid EKW moest worden aangenomen dat het risico op de koper was overgegaan vanaf het ogenblik van de levering. De verkoper was aldus volgens
het hof van beroep zijn leveringsverplichting correct nagekomen.
246. DE PLICHT TOT AFLEVERING VAN ZAKEN DIE AAN DE OVEREENKOMST BEANTWOORDEN - V ASTSTELLING VAN AFWIJKINGEN EN PROTEST (ARTIKEL 38-39
EKW) - De koper moet de verkochte zaak keuren of doen keuren binnen
een korte termijn (artikel 38 EKW). In geval van afwijking dient hij te
protesteren binnen een korte termijn nadat hij de afwijking heeft ontdekt of
had behoren te ontdekken, en in elk geval binnen een termijn van twee jaar te
rekenen van de afgifte van de zaak (artikel39, 1e lid EKW). De koper moet
bij zijn protest de aard van de afwijking duidelijk aanwijzen en de verkoper
uitnodigen tot keuring van de zaak (artikel 39, 2e lid EKW). Bij nietnaleving van deze bepalingen verliest de koper het recht om zich erop te
beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt (Kh. Hasselt
21 januari 1997, onuitg.; Kh. Hasselt 3 december 1997, R. W 1997-98, 1294,
noot J. Herbots).
Artikel 49 EKW ontneemt de koper zijn rechten bovendien na verloop van
een jaar nadat het in artikel 39 EKW bedoelde protest is gedaan. De koper
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behoudt zijn rechten nochtans indien de verkoper door zijn bedrog de koper
heeft verhinderd zijn rechten uit te oefenen. Dit bedrog kan volgens het Hof
van Beroep te Brussel niet worden afgeleid uit het feit dat de verkoper
getracht heeft de zaak minnelijk te regelen. Onderhandelingen beletten de
koper immers niet in rechte op te treden, ook al is het om bewarende
maatregelen te vragen (Brussel 9 februari 1989, T.B.H 1990, 164).
247. PLICHT TOT AFLEVERING VAN DE VERKOCHTE ZAKEN - SANCTIE Wanneer de verkoper zijn verbintenis tot aflevering van de verkochte zaken
niet is nagekomen wat betreft tijd of plaats van de aflevering, dan heeft de
koper het recht om overeenkomstig de artikelen 25-32 EKW de nakoming
van de overeenkomst te eisen, dan wel de overeenkomst ontbonden te
verklaren (artikel 24 EKW). Hij kan ook schadevergoeding eisen. Artikel
26, 1e lid EKW herhaalt deze voor de benadeelde koper bestaande keuze
tussen de vordering tot nakoming en de vordering tot ontbinding van de
koopovereenkomst, in het geval dat het uitblijven van een tijdige levering
een wezenlijke tekortkoming in hoofde van de verkoper uitmaakt. In Brussel
8 mei 1991, J.L.MB. 1992,656 werd toepassing gemaakt van de in artikel25
EKW geformuleerde uitzondering op deze regel. De koper kan de nakoming
van de overeenkomst niet meer eisen indien de gewoonte meebrengt dat hij
een dekkingskoop sluit en dit redelijkerwijs mogelijk is. Het betrof een
overeenkomst tussen een Belgische verkoper en een--Duitse koper van
katoen. De levering van het katoen bleef uit. De koper sloot een dekkingskoop af tegen een prijs die ongeveer 12% hoger lag dan de oorspronkelijk
overeengekomen prijs. Hij vorderde van de verkoper een vergoeding we gens
de daardoor geleden schade. Het hof bevestigde het oordeel van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 15 februari 1989 dat de koper de
nakoming van de overeenkomst niet kon eisen omdat de gewoonte meebrengt dat hij een dekkingskoop sloot en die redelijkerwijze mogelijk was.
De Duitse koper had zoals gezegd inderdaad een dekkingskoop gesloten. De
koop was bijgevolg overeenkomstig artikel 25 EKW van rechtswege ontbonden met ingang van het tijdstip waarop deze dekkingskoop moest worden
gesloten.
248.

CONTRACTUELE TEKORTKOMING -

SANCTIE -

SCHADEVERGOEDING IN

85 EKW) -In zijn
arrest van 8 mei 1991 (J.L.MB. 1992, 656) merkte het Hof van Beroep te
Brussel op dat deze ontbinding van rechtswege van de koopovereenkomst in
gevolge de toepassing van artike125 EKW de koper het recht niet ontnam om
schadevergoeding te vorderen overeenkomstig artikel 84 EKW en vo1gende.
Op grond van artikel 85 EKW heeft de koper, in geval van ontbinding van de
overeenkomst en indien hij bij het afsluiten van de dekkingskoop redelijk te
werk is gegaan, recht op het verschil tussen de overeengekomen prijs en de
prijs van de dekkingskoop. Het Brusselse hof van beroep meende dat de
voorwaarden gesteld door artikel 85 EKW waren vervuld. Een dekkingskoop
GEVAL VAN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST (ARTIKEL

1508

gesloten in twee fasen, respectievelijk 26 dagen en 45 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn, tegen een prijs die ongeveer twaalfprocent
hoger ligt dan de prijs overeengekomen in de oorspronkelijke overeenkomst,
kan als redelijk worden beschouwd. De vordering van de koper tot het
verkrijgen van schadevergoeding werd gegrond verklaard.
249.

CONTRACTUELE TEKORTKOMING -

SANCTIE -

SCHADEVERGOEDING IN

82
EKW) -De partij die een contractuele tekortkoming begaat is aan de andere
partij een schadevergoeding verschuldigd die, in geval de overeenkomst niet
wordt ontbonden, overeenstemt met het door de wederpartij geleden verlies,
met inbegrip van de door haar gederfde winst, op voorwaarde dat deze
schade door de partij die de tekortkoming heeft begaan voorzienbaar was
bij het sluiten van de overeenkomst, in acht genomen de feiten die zij kende
of behoorde te kennen (artikel 82 EKW).
GEVAL GEEN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST PLAATSVINDT (ARTIKEL

Deze bepaling biedt een rechtsgrond voor de verkoper die schade heeft
geleden ten gevolge van de niet-betaling van de koopsom door de koper.
Zij kan worden opzijgezet door de algemene verkoopsvoorwaarden waarin
een forfaitaire schadevergoeding wordt bedongen in geval van laattijdige
betaling. De partij die zich op die voorwaarden beroept zal evenwel moeten
aantonen dat dit schadebeding geldig is overeenkomstig het recht dat de
overeenkomst beheerst. Een toepassing van dit beginsel vindt men in Gent
26 juni 1997, TB.H. 1998, 389, noot N. Watte. De algemene leveringsvoorwaarden van een in Belgie gevestigde verkoper van meubelstoffen
bedongen een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 12% van het
factuurbedrag in geval van wanbetaling. Ret Rof van Beroep te Gent wees
op de regelmatige handelsbetrekkingen tussen de partijen, op de verwijzing
in de orderbevestigingen en de facturen naar deze algemene voorwaarden, en
op andere concrete feiten die deden aannemen dat het beding deel uitmaakte
van de overeenkomst tussen de partijen. Ret hof achtte de forfaitaire vergoeding van 12% niet overdreven, voorzienbaar voor de medecontractant en niet
in strijd met de artikelen 63, 2e lid en 82 EKW.
De Rechtbank van Koophandel te Rasselt daarentegen achtte een schadebeding ten belope van 12% buitenmatig ten aanzien van de normaal voorzienbare potentiele schade en ,derhalve in strijd met de Belgische openbare
orde". De rechtbank verklaarde het ,strafbeding" ab initio nietig (Kh.
Rasselt 21 januari 1997, onuitg.).
250. CONTRACTUELE TEKORTKOMING - SANCTIE - RENTE (ARTIKEL 83
EKW) - De verkoper die niet of laattijdig wordt betaald kan zich niet enkel
beroepen op artikel 82 EKW voor het bekomen van schadevergoeding. Artikel
83 EKW voorziet uitdrukkelijk dat, indien 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 ofbij gebreke daarvan zijn gewone verblijfplaats
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heeft, vermeerderd met 1 procent (Kh. Hasselt 21 januari 1997, onuitg.; Kh.
Hasselt 24 januari 1995, R. W. 1996-97, 444; Kh. Hasselt 30 maart 1994, R. W.
1994-95, 264, noot J. Meeusen). Ook hier geldt de regel dat, indien de partijen
in hun overeenkomst een andere intrestvoet hebben bedongen, deze toepassing
zal verdienen indien de rechtsgeldigheid van het beding volgens de lex
contractus is aangetoond (Kh. Hasselt 21 januari 1997, onuitg., met verwijzing
naar Antwerpen 25 september 1985, R. W. 1986-87, 591).
De toegekende rente dient te worden berekend over de volledige periode van
wanbetaling (Kh. Hasselt 24 januari 1995, R. W. 1996-97, 444, noot, met
verwijzing naar Antwerpen 25 september 1985, R. W. 1986-87, 591). De
toekenning van intresten is bovendien niet afhankelijk van het versturen van
een ingebrekestelling (ibidem).
251. BEVRIJDENDE OMSTANDIGHEDEN (ARTIKEL 74 EKW) - Kan een partij
haar verbintenissen voortvloeiend uit de koopovereenkomst niet nakomen
ten gevolge van omstandigheden die zij naar de bedoeling van de partijen bij
het sluiten van de overeenkomst niet gehouden was in aanmerking te nemen,
te vermijden ofte boven te komen, dan is deze partij niet aansprakelijk voor
deze contractuele tekortkoming (artikel 74, 1e lid EKW). In de onder nr. 247
reeds aangehaalde zaak werd deze bepaling ingeroepen door de in Belgie
gevestigde verkoper die tekortschoot in de nakoming van zijn plicht om
vamiifTur:Kijekatoeii-te-leveren aan ae-inDU:itsland gevestigde-Roper, eiime
ten gevolge van deze contractuele tekortkoming door de koper was gedagvaard in betaling van schadevergoeding. In het bijzonder wierp de Belgische
verkoper op dat hij het katoen niet kon leveren wegens de exportblokkades
door het Turks syndicaat van exporteurs, die het gevolg waren van het
bereiken van de exportquota's. De rechter zetelend in eerste aanleg had deze
omstandigheid niet als bevrijdend gekwalificeerd. Terecht, meende het Hof
van Beroep te Brussel in het arrest van 8 mei 1991 (JL.MB. 1992, 656). De
verkoper had, zoals mag verwacht worden van een redelijk importeur van
katoen uit Turkije, voldoende inlichtingen moeten nemen, zeker nu de bestelling was geplaatst in augustus, een tijdstip waarop het probleem van de
quota's reeel wordt. Het hof oordeelde bovendien dat de verkoper zich al te
laat op de bepaling van artikel 74 EKW had beroepen.
252. DE SCHADEBEPERKINGSPLICHT (ARTIKEL 88 EKW) - De partij die een
contractuele tekortkoming beging en tegen wie een vordering tot het betalen
van schadevergoeding werd ingesteld, kan vermindering van de schadevergoeding eisen indien zij bewijst dat de benadeelde partij niet alle redelijke
maatregelen heeft getroffen om de schade te beperken (artikel88 EKW). De
hierboven vermelde Belgische verkoper van Turks katoen beriep zich ook op
deze bepaling in een laatste poging te ontsnappen aan zijn vergoedingplicht.
Het Hof van Beroep te Brussel verwierp ook dit verweer in zijn arrest van
8 mei 1991 (JL.MB. 1992, 656). Het wees op het feit dat de Duitse koper op
redelijke wijze een dekkingskoop had afges1oten.
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§ 2. Het Weens Koopverdrag (1980)
253. RET WEENS KOOPVERDRAG- TOEPASSINGSGEBIED- ALGEMEEN- Op
1 november 1997 is in Belgie het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de
intemationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te
Wenen op 11 april 1980 (hiema Weens Koopverdrag of CISG) in werking
getreden (wet van 4 september 1996, P.B. 1 juli 1997, houdende goedkeuring
van het verdrag). Evenals de Eenvormige Koopwetten van Den Haag van 1 juli
1964, bevat het verdrag eenvormig materieel kooprecht (voor een bespreking
van dit verdrag zie o.m. Fallon, M. en Philippe, D., ,La convention de Vienne
sur les contrats de vente intemationale de marchandises", J.T. 1998, 17-37;
Van Houtte, H., Erauw, J. en Wautelet, P., Het Weens Koopverdrag, Intersentia Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1997, 376 p.; Van Houtte, H., ,Het
Weens Koopverdrag in het Belgische recht", T.B.H 1998, 344-355).
De inwerkingtreding van het Weens Koopverdrag impliceerde voor Belgie
noodzakelijkerwijze de opzegging van de Eenvormige Koopwetten met
ingang van diezelfde datum (artikel 99, 3e lid CISG). De gelijktijdige
toepassing van de beide verdragen in eenzelfde land is uitgesloten.
Krachtens artikel 1, 1e lid a CISG is het Weens Koopverdrag rechtstreeks
van toepassing op alle koopovereenkomsten die na 1 november 1997 zijn
gesloten tussen een in Belgie gevestigde partij en een in een andere Verdragsluitende staat gevestigde partij. Artikel 1, 1e lid b CISG verklaart het
verdrag van toepassing wanneer volgens de regels van intemationaal privaatrecht het recht van een Verdragsluitende Staat van toepassing is.
De overgangsbepaling van artikel 100 CISG is daarbij zeer relevant. Het
verdrag is met betrekking tot de totstandkoming van een overeenkomst
slechts van toepassing wanneer het voorstel tot het sluiten van de overeenkornst is gedaan op of na de datum waarop het verdrag in werking treedt ten
aanzien van de verdragsluitende staten (artikel 1, 1e lid a CISG) ofverdragsluitende staat (artikel 1, 1e lid b CISG) (artikel 100, 1e lid CISG). Anderzij ds bepaalt artikel 100, 2e lid CISG dat het verdrag slechts van toepassing is
op overeenkomsten die zijn gesloten op of na de datum waarop het verdrag in
werking treedt ten aanzien van de in artikel 1, 1e lid a bedoelde verdragsluitende staten of de in artikel 1, 1e lid b bedoelde verdragsluitende staat.
Doch ook voor overeenkomsten gesloten v66r 1 november 1997 dient de
Belgische rechter mogelijks het Weens Koopverdrag toe te passen. Dat is nl.
het geval wanneer de lex contractus een nationaal recht is, waarin CISG was
gei:ncorporeerd voordat wijzelf lidstaat werden.
De in de besproken periode gepubliceerde rechtspraak heeft slechts betrekking op overeenkomsten gesloten v66r 1 november 1997, en waarbij de
toepassing van het Weens Koopverdrag bij gevolg steeds was gesteund op de
toepassing van het landsrecht gevonden door de toepassing van de conflictenregels van het Verdrag van Den Haag van 15 juni 1955 waarbij het een
lidstaat van CISG aanwees. Voor de ,onuitgegeven" rechtspraak kan verwezen worden naar de website http://www.cisg.law.pace.edu.
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254. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET WEENS KOOPVERDRAG- FOUTIEVE TOEPASSINGEN- Uit de rechtspraak blijkt dat de toepassing van de artikelen 1,
1e lid b en 100 CISG aanvankelijk moeizaam verliep. Ret Weens Koopverdrag is voor Frankrijk in werking getreden op 1 januari 1988. Dit heeft
voor gevolg dat op koopovereenkomsten ges1oten na 1 januari 1988, die
volgens het Verdrag van Den Haag van 15 juni 1955 door het Franse recht
worden beheerst, de bepalingen van het Weens Koopverdrag moeten worden
toegepast. In zijn arrest van 8 m~art 1995 (R. W 1995-96, 880) oordeelde het
Hof van Beroep te Gent weliswaar terecht dat de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brugge op de Franse overeenkomst tussen een in Frankrijk
gevestigde verkoper en een in Belgie gevestigde koper geen toepassing
had kunnen maken van de Eenvormige Koopwetten (zie hoger nr. 239),
maar paste het zelf ten onrechte het Franse gemeen kooprecht toe en niet het
Weens Koopverdrag.
Een gelijkaardige vergetelheid is terug te vinden in Bergen 6 december 1994,
JL.MB. 1996, 173. Ret Hof van Beroep te Bergen paste de Eenvorrnige Koopwetten toe bij de beoordeling van de vordering van een Italiaanse verkoper
tegen een Belgische koper tot betaling van achterstallige facturen, daterend
van maart 1988. De koopovereenkomst werd beheerst door het Italiaanse recht.
Voor Italie zijn de Eenvorrnige Koopwetten opgezegd en is het Weens Koopverdrag in werking getreden vanaf 1 januari 1988. De factuurdatum doet
aannemen dat de overeenkomst na-die datum¥an-inwerkingtreding-is totstandgekomen zodat het Weens Koopverdrag diende te worden toegepast.
Met ingang van 1 j anuari 1992 gelden de Eenvormige Koopwetten niet meer
voor Nederland en is aldaar het Weens Koopverdrag in werking getreden.
De Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (vonnis van 17 januari 1995,
T.B.H 1995, 521, noot J. Erauw) merkte deze opzegging van de Eenvormige
Koopwetten door Nederland op, maar paste verkeerdelijk het gemeen Nederlands kooprecht en niet het Weens Koopverdrag toe. In een vonnis van de
Rechtbank van Koophandel te Hasselt van 30 maart 1994 (R. W 1994-95,
264, noot J. Meeusen) was eveneens sprake van een Nederlandse koopovereenkomst. De facturen dateerden van 23 januari 1992 en 3 februari 1992, wat
sterk doet vermoeden dat de koopovereenkomsten dateerden van na 1 januari
1992, en bijgevolg het Weens Koopverdrag toepassing verdiende. Niettemin
paste de rechtbank van koophandel nog de Eenvormige Koopwetten toe.
In een niet gepubliceerd vonnis van de Rechtbank van Koophande1 te Hasselt
van 16 ·maart 1994 werd de datum van inwerkingtreding van het Weens
Koopverdrag voor Nederland verkeerdelijk vastgesteld op 1 maart 1993.
255. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET WEENS KOOPVERDRAG- CORRECTE TOEPASSINGEN - Wordt een koopovereenkomst op grond van de conflictenregels van het Verdrag van Den Haag van 15 juni 1955 beheerst door het
Duitse recht, dan dient het Weens Koopverdrag te worden toegepast wanneer de overeenkomst is totstandgekomen na 1 januari 1991. Nate hebben
vastgesteld dat de betrokk:en overeenkomsten v66r die datum waren ge-
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s1oten, paste de Rechtbank van Koophande1 te Hasselt (vonnis van 24 januari
1995, R. W. 1996-97, 444) terecht nog de Eenvormige Koopwetten van Den
Haag toe. Het Weens Koopverdrag werd terecht we1 toegepast op Duitse
koopovereenkomsten die na 1 j anuari 1991 waren totstandgekomen in Kh.
Gent 29 mei 1997, T.B.H 1998, 403 en Kh. Hasselt 23 februari 1994, onuitg.
Op de koopovereenkomsten, ges1oten na 1 januari 1988 en ingevolge de
conflicteillegels van het Verdrag van Den Haag van 15 juni 1955 beheerst
door het Franse recht, werd terecht toepassing gemaakt van het Weens
Koopverdrag in Kh. Kortrijk 27 juni 1997, onuitg.; Kh. Kortrijk 6 januari
1997, onuitg. en Kh. Hasselt 18 oktober 1995, R. W. 1995-96, 1378.
Koopovereenkomsten totstandgekomen na 1 januari 1988 en beheerst door
het Ita1iaanse recht, vie len onder de toepassing van het Weens Koopverdrag
in Kh. Kortrijk 6 oktober 1997, onuitg.; Kh. Hasselt 9 oktober 1996, onuitg.
en Kh. Hasselt 8 november 1995, onuitg.
Tenslotte stelde de Rechtbank van Koophandel te Hasselt in een nietgepubliceerd vonnis van 1 maart 1995 terecht vast dat een door Nederlands
recht beheerste koopovereenkomst, totstandgekomen na 1 jai:mari 1992,
onder de toepassing viel van het Weens Koopverdrag.
256. DE illTSLUITING VAN DE TOEPASSING VAN HET WEENS KOOPVERDRAG
(ARTIKEL 6 CISG)- De regels vervat in het Weens Koopverdrag vormen
slechts suppletief recht. De partijen kunnen de toepassing van het verdrag
uitsluiten, van de bepalingen afwijken ofhet gevolg ervan wijzigen (artike16
CISG). De uitsluiting kan bijvoorbeeld gebeuren door de verwijzing in de
overeenkomst naar internationaal gekende hande1stermen zoals de incaterms, of naar algemene voorwaarden gekend in bepaalde handelsbranches.
De uitsluiting van de toepassing van het Weens Koopverdrag kan plaatsvinden bij de totstandkoming van de overeenkomst of achteraf. Steeds rijst
de moeilijke vraag naar de wilsovereenstemming omtrent deze uitsluiting.
De beoordeling van de geldigheid van de in de overeenkomst vervatte
bedingen houdende de uitsluiting van de toepassing van het Weens Koopverdrag wordt overeenkomstig artikel 4 CISG niet beheerst door het Weens
Koopverdrag, doch wel door het nationaal recht dat de overeenkomst beheerst. Evenwel wordt de vraag welke bedoeling de partijen hadden aangaande de uitsluiting van de bepalingen van het verdrag enerzijds en de vraag
of de algemene voorwaarden deel uitmaken van het aanbod of de aanvaarding anderzijds, respectievelijk beantwoord aan de hand van de bepa1ingen
in verband met de interpretatie van de overeenkomst (artike1en 7-8 CISG) en
van deel II CISG ,totstandkoming van de overeenkomst". Zie omtrent deze
prob1ematiek Erauw, J., ,Wanneer is het Weens Koopverdrag van toepassing?" in Van Houtte, H., Erauw, J. en Wautelet, P., Het Weens Koopverdrag, Intersentia Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1997, 47, ill. 1.59;
Van Boutte, H., ,Algemene bepalingen en interpretatie ", o.c., 61, ill. 2.13).
Een Duitse verkoper van ceremoniekleding, die zijn Belgische medecontractant
dagvaardde voor de Rechtbank van Koophandel te Hasselt in gedwongen
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afuame van de bestelde kledingstukken, beweerde dat de koop-verkoop werd
beheerst door het Duitse recht, met uitsluiting van bet Weens Koopverdrag. De
rechtbank (vonnis van 24 januari 1995, onuitg.) meende dat de uitsluiting van
het Weens Koopverdrag in principe moet worden bedongen v66r bet sluiten van
de overeenkomst en een partij de uitsluiting van het V erdrag als voorwaarde
mag bedingen voor de aanvaarding van een aanbod. De verkoper beweerde in
casu dat hij de uitsluiting had bedongen in de orderbevestigingen, in bet
bijzonder in de algemene voorwaarden op de achterzijde van deze orderbevestigingen. Ret bewijs daarvan was echter niet geleverd, nude koper beweerde
de orderbevestigingen, inclusief de algemene voorwaarden op de achterzijde
daarvan, nooit te hebben ontvangen. De rechtbank besloot daarom dat niet kon
worden aangenomen dat een uitsluiting van het Weens Koopverdrag bij het
aanvaarden van de bestelling van de koper was bedongen. Zij oordeelde verder
dat, eens de overeenkomst is gesloten, de partijen niet meer eenzijdig doch
slechts gezamenlijk de toepassing van het Weens Koopverdrag kunnen uitsluiten. Of daaromtrent wilsovereenstemming bestond, beoordeelde de rechtbank
volgens de lex contractus, met name Duits recht. Zij stelde dat krachtens de
Duitse wetgeving binnen het ,Kaufmannischer Geschaftsverkehr" algemene
voorwaarden bij louter stilzwijgen van de medecontractant geacht worden
aanvaard te zijn, en dat dit bet geval is bij ontvangst van een ,Kaufinannisches
Bestatigungsschreiben" waarin algemene voorwaarden zijn opgenomen. Dit
kon volgens de rechtbank inhouden dat, wanneer d~ facture11 van de verkop~r
als een dergelijk Bestat!gwgsschreiben kunnen worden beschouwd, de erop
aangebrachte algemene voorwaarden, daar deze door de koper niet waren
geprotesteerd, stilzwijgend door de koper werden aanvaard en tussen partijen
volledige geldingskracht hebben, zodat de Duitse wetgeving met uitsluiting van
het Weens Koopverdrag van toepassing zou zijn. De rechtbank heropende de
debatten om de partijen toe te laten daaromtrent nader te concluderen.
In een zaak behandeld door de Rechtbank van Koophandel te Nijvel (vonnis
van 19 september 1995, onuitg.), was de vraag aan de orde of de koopovereenkomst tussen een Zwitserse verkoper en een Belgische koper al dan niet
werd beheerstdoor de V.S.M.-voorwaarden (associations suisse des industriels
en machines). De Rechtbank van Koophandel te Nijvel beantwoordde de vraag
bevestigend. Zij oordeelde dat elk aanbod van de verkoper duidelijk verwees
naar de V.S.M.-voorwaarden, ook het aanbod dat uiteindelijk door de koper
zonder substantiele wijzigingen was aanvaard. Bijgevolg was, overeenkomstig
artikel19, 2e lid CISG de overeenkomst totstandgekomen onder de voorwaarden van het aanbod, die verwezen naar de algemene voorwaarden. Bovendien
was de rechtbank van mening dat, overeenkomstig artikel 8, 1e en 3e lid CISG
moest worden aangenomen dat de koper in de loop van de onderhandelingen
kennis had genomen of had moeten nemen van de algemene V.S.M.-voorwaarden, waamaar het aanbod van de verkoper verwees.
257. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST (ARTIKEL 29 CISG) - Een Chileense
vennootschap verkocht bevroren frambozen aan een in Belgie gevestigde
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koper. De betaling van de koopwaar zou plaatsvinden via een kredietbrief.
Tegen de tijd dat de frambozen dienden geleverd te worden was de prijs op
de wereldmarkt van de frambozen fel gezakt. De koper weigerde daarom de
frambozen in ontvangst te nemen en de prijs te betalen. De verkoper was
uiteindelijk genoodzaakt de frambozen tegen een veel lagere prijs te verkopen aan een derde. Hij vorderde voor de Rechtbank van Koophandel te
Hasselt van de oorspronkelijke koper de vergoeding van de schade die hij
leed ten gevolge van de door hem begane contractuele tekortkoming. De
koper beweerde dat de verkoper bereid was geweest de oorspronkelijke prijs
opnieuw te bespreken. Dit werd door de verkoper ontkend. Principieel kan
een overeenkomst worden gewijzigd of beeindigd door de enkele wilsovereenstemming tussen de partijen (artikel 29 CISG). Artikel 12 CISG stelt
evenwel dat de bepaling in artikel 29 CISG niet van toepassing is indien een
van de partijen haar vestiging heeft in een Verdragsluitende Staat die een
verklaring heeft afgelegd ingevolge artikel 96 van het Verdrag. De rechter
(Kh. Hasselt 2 mei 1995, onuitg.) merkte terecht op dat door Chili een
dergelijke verklaring werd afgelegd, waardoor een wijziging of beeindiging
van de overeenkomst enkel bij geschrift kan geschieden. Zo een geschrift
was in casu niet voorhanden. Evenmin hadden de verkoper of zijn makelaar
zich op een dergelijke manier gedragen dat zij de indruk zouden hebben
gewekt dat zij met een wijziging van de overeenkomst zouden akkoord
gegaan zijn.

258. VERPLICHTINGEN VAN DE VERKOPER - AFLEVERING VAN DE VERKOCHTE
ZAKEN- DE PLAATS VAN AFLEVERING (ARTIKEL 31 CIS G) -INTERNATIONALE
BEVOEGDHEIDSBEPALING- De verkoper is verplicht de zaken af te leveren
aan de koper.
De plaats van de uitvoering van deze leveringsplicht is vastgesteld in artikel
31 CISG. Het artikel is van belang voor de bepaling van de intemationale
rechtsmacht, aangezien artikel 5, 1e lid EEX-Verdrag toelaat dat de verkoper
die zijn leveringsplicht niet nakomt, wordt gedaagd voor het gerecht van de
plaats waar die levering, volgens het recht dat de overeenkomst beheerst, is
gebeurd of diende te gebeuren. In de gevallen waar de partijen niet anders
zijn overeengekomen of waar geen bijzondere plaats van levering is voorgeschreven (artikel 31, a en b CISG), dienen de verkochte zaken ter beschikking van de koper te worden gesteld op de plaats waar de verkoper zijn
vestiging had ten tijde van het sluiten van de overeenkomst (artikel 31, c
CISG). De Rechtbank van Koophandel te Gent verklaarde zich op grond van
artikel5, 1e EEX-Verdrag iuncto artikel31, c CISG onbevoegdomkennis te
nemen van de vordering van een in Belgie gevestigde alleenverkoper tegen
de concessiegever tot terugname van de overstock, aangezien de levering
diende plaats te vinden ter plaatse van de vestiging van de concessiegever in
Duitsland (Kh. Gent 29 mei 1997, T.B.H 1998, 403).
In het kader van de beoordeling van de intemationale bevoegdheid is er een
bijzondere situatie wanneer de koper een vordering instelt tegen de verkoper
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wegens de levering van zaken met verborgen gebreken. Dan rijst, wanneer
men redeneert naar Belgisch recht, de vraag of de verbintenis die aan de eis
ten grondslag ligt in de zin van artikel 5, le EEX-Verdrag, de verbintenis is
tot leveren, dan wel de verbintenis tot vrijwaring van de koper wegens
verborgen gebreken. Deze vrijwaringsverbintenis van de verkoper is niet
alsdusdanig opgenomen in de CISG. Heeft de verkoper goederen geleverd
met een verborgen gebrek, dan moet dit worden getypeerd als een nietnaleving van de plicht goederen te leveren die beantwoorden aan de overeenkomst (zie hiema nr. 259). De rechtspraak heeft daarom totnogtoe in dergelijke gevallen steeds haar bevoegdheid onderzocht aan de hand van de
lokalisatie van de leveringsplicht. Dit is correct. Het Weens Koopverdrag
lijkt de leveringsplicht in de zin van de terbeschikkingstelling van de
goederen enerzijds en de verplichting tot aflevering van conforme goederen
anderzijds als twee onderscheiden verbintenissen te beschouwen, maar tach
geeft zij enkel de plaats van uitvoering aan van de verbintenis tot terbeschikkingstelling van de goederen ( artikel 31 CISG). Een andere oplossing
dan de gangbare is daarom niet aangewezen (zie ook Herbots, J.H., ,Verplichtingen van de verkoper" in Van Houtte, H., Erauw, J. en Wautelet, P.,
Het Weens Koopverdrag, Intersentia Rechtswetenschappen, Antwerpen,
1997, 107, nr. 4.14).
Een toepassing van deze problematiek vindt men in Kh. Kortrijk 6 januari
1997, onuitg. Een Franse vennootschap verkocht veiligheidsschoenen -aan
een Belgische vennootschap. De Belgische koper, die meende dat de schoenen verborgen gebreken vertoonden, dagvaardde de verkoper voor de Rechtbanlc van Koophandel te Kortrijk, teneinde de ,ontbinding van de koopovereenkomst" te horen uitspreken en de verkoper te horen veroordelen tot de
betaling van schadevergoeding. De onbevoegdheid van de rechtbanlc werd
opgeworpen. Bij de toetsing van haar intemationale rechtsmacht lokaliseerde
de rechtbanlc van koophandel de leveringsplicht aan de hand van artikel 31, a
CISG. In casu was er vervoer voorzien door de partijen, maar was deze
vervoerder niet aangesteld in dienst van de verkoper. Op grand van artikel
31, a CISG moest dus worden aangenomen dat de verbintenis tot leveren
diende te worden uitgevoerd door de afgifte van de zaken aan de eerste
vervoerder ter verzending aan de koper, dit was ter plaatse van de vestiging
van de verkoper in Franlcrijk. De rechtbank verklaarde zich om die reden niet
bevoegd om van de vordering van de koper kennis te nemen.

259. DE PLICHT TOT AFLEVERING VAN ZAKEN DIE BEANTWOORDEN AAN DE OVEREENKOMST (ARTIKEL 35 CISG)- KEURING EN PROTEST (ARTIKEL 38-39 CISG)
- De door de verkoper af te leveren zaken moeten qua hoeveelheid,
kwaliteit en omschrijving voldoen aan de eisen gesteld in de overeenlcomst
(artikel 35 CISG). De zaken moeten geschikt zijn voor het doel waarvoor
zaken van dezelfde omschrijving gewoonlijk worden gebruikt, of voor het
doel dat bij het sluiten van de koop aan de verkoper is ter kennis gebracht. Zij
moeten overeenstemmen met het monster of model dat eventueel ter be-
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schikking van de koper is gesteld, en verpakt zijn op een manier die voor die
zaken gebruikelijk is of passend is met het oog op de bescherming of het
behoud van de zaken. Hoger werd reeds gewezen op een zeer belangrijk
beginsel in het verdrag, met name de afwezigheid van enig onderscheid
tussen de leveringsverbintenis en de verbintenis tot vrijwaring wegens verborgen gebreken. Levert de verkoper gebrekkige goederen, dan komt hij zijn
leveringsplicht niet na in de zin van artikel 35 CISG.
De koper die zich ten aanzien van de verkoper wil beroepen op de nietconformiteit van de goederen, dient tijdig over te gaan tot keuring van de
goederen en tot protest ten aanzien van de verkoper. Strikt genomen betreft
het twee onderscheiden verplichtingen, die elkaar in de tijd opvolgen. Artikel
38 CISG vereist enerzijds dat de koper de zaken keurt of doet keuren binnen
een termijn die, gelet op de omstandigheden, zo kort mogelijk is. Na de
keuringstermijn start een nieuwe termijn waarbinnen de koper de verkoper
op de hoogte moet brengen van de niet-conformiteit van de goederen: Artikel
39 CISG bepaalt dat de koper het recht verliest om zich erop te beroepen dat
de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij niet binnen een
redelijke termijn nadat hij dit heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, de
verkoper hiervan in kennis stelt, onder opgave van de aard van de tekortkoming. De koper verliest in ieder geval dit recht indien hij de verkoper niet
uiterlijk binnen de twee jaar na de datum waarop de zaken feitelijk aan hem
zijn overhandigd, in kennis stelt van de niet-conformiteit van de goederen.
De rechtspraak maakt nauwelijks een uitdrukkelijk onderscheid tussen de in
artikel 38 en 39 CISG gestelde termijnen. Over het algemeen wordt geoordeeld of er tijdig werd geprotesteerd, maar wordt daarbij rekening gehouden
met de tijd die redelijkerwijze nodig is om de goederen te keuren.
260. NIET CONFORME LEVERING- KEURING EN PROTEST- TOEPASSINGENIn een reeds hoger besproken vonnis van de Rechtbank van Koophandel te
Hasseltvan 21 januari 1997 (onuitg.) betreffende de koop van lichtreclames
en waarin de rechtbank de vordering van de Belgische verkoper achtereenvolgens beoordeelde overeenkomstig de Eenvormige Koopwetten en het
Weens Koopverdrag, werd benadrukt dat de in artikel 39 CISG bedoelde
redelijke termijn moet worden ge1nterpreteerd als ,een heel korte termijn".
De Rechtbank van Koophandel te Kortrijk sprak zich in een niet gepubliceerd tussenvonnis van 6 oktober 1997 uit over volgend geschil. Een Belgische koper kocht ecru-garen van een Italiaanse verkoper om er textiel mee
te weven. Telkens de koper een levering garen verwerkte, kwamen gebreken
aan het licht. De koper steide de verkoper daarvan· op de hoogte, wat tot twee
maal toe aanleiding gaf tot het opmaken van een kredietnota. De koper
weigerde nu tot betaling van een laatste factuur over te gaan, vrezend dat bij
de verdere verwerking van de nog resterende garens wederom problemen
zouden rijzen. Hij werd gedagvaard in betaling. De algemene voorwaarden
van de verkoper stipuleerden dat de koper klachten schriftelijk moet formuleren en dat geen enkele klacht nog wordt aangenomen 10 dagen na de

1517

ontvangst van de goederen, noch na gehele of gedeeltelijke verwerking van
de goederen. Hoewel de algemene voorwaarden principieel de overeenkomst
tussen de partijen beheersten- ze waren opgenomen in de orderbevestigingformulieren van de verkoper en door de koper ondertekend - meende
de rechtbank van koophandel toch dat het beding aangaande de termijn van
protest geen toepassing kon vinden omdat de verkoper reeds voorheen van
deze toepassing had afgezien. Derhalve beoordeelde de rechter de kwestie
aan de hand van artikel38-39 CISG. De rechtbank stelde vast dat de koper de
garens tijdig had gekeurd, gelet op de omstandigheden. In casu konden de
gebreken (,streperigheid bij de verweving") immers slechts worden vastgesteld door de verwerking van de garens: ,Het is overigens onmogelijk te
eisen van de koper van garens, dat hij eerst de garens zou ontrollen om ze te
controleren op gebreken. ,Fysisch" gezien is voorgaande onmogelijk". De
rechtbank van koophandel meende dat de koper de verkoper tijdig en zelfs
geregeld op de hoogte had gesteld van de gebreken en dat hij hem concreet
had gewezen op de tekortkomingen. Het feit dat veel van de gebrekkige
leveringen door de koper waren betaald geworden, achtte de rechtbank niet
relevant ter beoordeling van de gegrondheid van het protest van de koper.
Maar zij achtte het dienaangaande wel noodzakelijk een deskundige aan te
stellen.
Ook het niet-gepubliceerd vonnis van de Rechtbank van Koophandel te
Kortrijk vart 27-ju:nt 1997 oetreft de vtaag-rtaat de ttjdighe:ld van -het -p-rotest
wegens de levering van gebrekkige garens. Het garen was door een Belgische vennootschap gekocht bij een Italiaanse vennootschap. De koper
weigerde de betrokken facturen te betalen en werd door de verkoper gedagvaard, maar stelde een tegenvordering in. De rechtbank van koophandel
oordeelde dat men kan aannemen dat er voor het onderzoek van garens die
zullen verweven worden, en die nadien zullen geverfd worden, enige tijd
nodig is, doch dat bezwaarlijk meer dan een drietal maanden kan worden
verleend aan de koper. Men mag als verkoper bovendien redelijkerwijze
verwachten dat een mondeling protest door een aangetekend schrijven wordt
bevestigd, aldus de rechtbank van koophandel. De koper had de eerste en de
tweede levering respectievelijk vijf en zeven maanden na de levering geprotesteerd. Slechts veertien maanden later volgde een eerste schriftelijk
protest, waarin ook een derde levering werd geprotesteerd. Zeker nu mocht
worden aangenomen dat de verkoper de garens, afkomstig uit Azie, hoogstens bij monsterneming had getest en de koper dit wist of moest weten, was
het voor de rechtbank onbegrijpelijk waarom de koper de garens niet sneller
had gekeurd of doen keuren. Het is opvallend hoe de rechtbank de termijnen
van keuring en protest door elkaar behandelt. Uiteindelijk werden heiden
laattijdig bevonden en werd de tegenvordering van de koper als ongegrond
afgewezen.
In het niet-gepubliceerd vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk van 16 december 1996 werd de vraag behandeld of een Belgische koper
zich ten aanzien van een Franse verkoper nog kon beroepen op de niet-
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conformiteit van katoenweefsels. De koper had de beweerdelijk gebrekkige
weefsels een maand na de levering teruggestuurd naar de verkoper. Twee
maanden later werd voor het eerst mondeling protest geuit, en nog eens een
maand later volgde het eerste schriftelijk protest. Dit was voor de rechtbank
te laat, ermee rekening houdende ,dat in de sector van de confectie, vooral
thans alwaar het aanhouden van een voorraad duur is, en stoffen vlug worden
bewerkt/geconfectioneerd". De rechtbank meende dat onderhandelingen
tussen de partijen de in artikel39 CISG bedoelde ,redelijke termijn" kunnen
verlengen. In casu was het bewijs van dergelijke onderhandelingen nochtans
niet geleverd. Tenslotte stelde de rechtbank vast dat de koper niet had
voldaan aan de verplichting om de aard van de tekortkoming van de koopwaar concreet aan de verkoper mee te delen.
Het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 5 oktober 1994
( onuitg.) betrof tens lotte de verkoop van 149 paar schoenen door een in ltalii;!
gevestigde verkoper aan een in Belgie gevestigde koper. Er werden slechts
147 paar schoenen geleverd, en schijnbaar vertoonden sommige schoenen
gebreken. De betrokken factuur werd noch betaald, noch geprotesteerd. Op
een tweede aanmaning tot betaling van de schoenen reageerde de koper bij
schrijven van 3 december 1992 met de mededeling dat hij de schoenen een
laatste maal zou onderzoeken op gebreken en daama tot betaling zou overgaan. Nate zijn gedagvaard gaf de koper in een conclusie te kennen dat tien
paar schoenen gebreken vertoonden. De rechtbank van koophandel oordeelde dat het voomoemde schrijven van de koper van 3 december 1992
uiteraard niet kan worden beschouwd a1s een protest in de zin van artikel39,
1e lid CISG. Het in de conclusie geuite protest was volgens de rechtbank
laattijdig, aangezien reeds negen maanden waren verstreken sedert de levering van de schoenen.
261. DE VERBINTENIS VAN DE KOPER TOT BETALING VAN DE KOOPPRIJS
PLAATS VAN BETALING- INTERNATIONALE RECHTSMACHT - De koper is
verplicht de zaken in ontvangst te nemen en de koopprijs te betalen (artikel
53 CISG- Kh. Hasselt 2 mei 1995, onuitg. zie boger nr. 257). De koopprijs moet worden betaald ter plaatse van de vestiging van de verkoper of,
indien de betaling moet gebeuren tegen afgifte van zaken of documenten,
ter plaatse van die afgifte, dit alles behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen (artikel 57 CISG). Wederom kan worden opgemerkt dat het belang van deze bepaling vooral tot uiting komt in het kader
van de beoordeling van de intemationale rechtsmacht. De koper kan op
grond van artikel 5, 1e EEX Verdrag worden gedagvaard voor het gerecht
van de plaats waar, overeenkomstig de lex contractus, de betalingsverbintenis is of moest worden uitgevoerd. Is de plaats van betaling niet overeengekomen tussen de partijen en wordt de overeenkomst beheerst door
het Weens Koopverdrag, dan resulteert de toepassing van artikel 57 CISG
veelal in de rechtsmacht van de rechtbank van de plaats van de vestiging
van de verkoper. Voor een toepassing zie Kh. Kortrijk 27 juni 1997, onuitg.
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In dit vonnis werd de exceptie van onbevoegdheid afgewezen van een in
Italif\ gevestigde koper die door de in Kortrijk gevestigde verkoper voor de
Kortrijkse rechtbank van koophandel was gedagvaard in betaling van geleverde koopwaar.
262. RECHTSMIDDELEN VAN DE VERKOPER - SCHADEVERGOEDING - De
rechtsmiddelen van de verkoper zijn aangegeven in artikel 61 CISG. Hij
kan de uitvoering in natura van de koopovereenkomst verlangen (artikel 62
CISG), de overeenkomst ontbonden verklaren indien een wezenlijke tekortkoming in hoofde van de koper is aangetoond (artikel 64 CISG) en/of
schadevergoeding eisen overeenkomstig artikel 74 en verder CISG (bijv.
Kh. Hasselt 2 mei 1995, onuitg. zie hoger ms. 257 en 261). De schadevergoeding - een rechtsmiddel dat uiteraard ook door de koper kan worden
aangewend indien de verkoper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt
- beoogt de dekking van alle schade, met inbegrip van de gederfde winst, op
voorwaarde dat de partij die is tekortgeschoten in de nakoming van haar
contractuele verbintenissen, bij het sluiten van de overeenkomst deze schade
voorzag of had behoren te voorzien als mogelijk gevolg van de tekortkoming, gelet op de feiten die ze kende of had behoren te kennen.

In de onder ms. 257 en 261 reeds besproken ,frambozenzaak" (Kh. Hasselt
2 mei 1995, onuitg.) vorderde de benadeelde verkoper ten aanzien van de
koper die had geweigetd ae levering van de Itambozen in oiitvangst te
nemen, de kosten voor zakken, voor de herverpakking en de bewaring van
de frambozen, voor administratieve, financiele en bestuurskosten en voor het
geleden winstverlies. Aile schadeposten werden toegekend, met uitzondering
van de administratieve, financiele en bestuurskosten. Voor de berekening
van het winstverlies geeft het Weens Koopverdrag twee bijzondere berekeningswijzen aan, voor het geval dat de koopovereenkomst is ontbonden.
W erd een dekkingskoop gesloten, dan zal voor het geleden verlies een
vergoeding worden toegekend, gelijk aan het verschil tussen de prijs betaald
of ontvangen naar aanleiding van de deld(ingskoop en de oorspronkelijk
overeengekomen prijs (artikel 75 CISG). Werd geen dekkingskoop gesloten
in de zin van artikel 75 CISG, en hebben de goederen een marktprijs, dan is
het geleden verlies gelijk aan het verschil tussen de in de overeenkomst
bepaalde prijs en de dagprijs van de goederen ten tijde van de ontbinding of
van de ovemame van de goederen indien die v66r de ontbinding plaatshad
(artikel 76 CISG). In casu waren de frambozen doorverkocht maar achtte de
rechtbank de prijs van de dekkingskoop niet bewezen. Daarom werd een
vergoeding ex aequo et bono toegekend.
263. RECHTSMIDDELEN VAN DE ONBETAALDE VERKOPER- FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING - De door de verkoper geleden schade ten gevolge van de
tekortkoming van de koper in de nakoming van zijn betalingsverplichting,
anders dan intresten, valt in beginsel onder de bepaling van artikel 74 CISG.
Gelet op het suppletief karakter van de bepalingen van het Weens Koop-
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verdrag, verdienen de contractuele bepalingen van de koopovereenkomst
tussen de partijen, houdende de toekenning van een forfaitaire schadevergoeding aan de onbetaalde verkoper, voorrang op die verdragsregeling (artikel 6
en 9 CISG). De geldigheid van dit schadebeding valt principieel buiten het
toepassingsgebied van het Weens Koopverdrag en moet dus worden beoordeeld aan de hand van het nationaal recht dat de overeenkomst beheerst
(artikel 4 CISG). Nochtans wordt de vraag naar de tegenstelbaarheid van de
contractsvoorwaarden mogelijks ook beoordeeld aan de hand van de algemene
bepalingen van het V erdrag inzake de interpretatie van de overeenkomst
(artikel 8 CISG) en de bepalingen in deel II van het verdrag aangaande de
totstandkoming van de overeenkomst (zie hoger nr. 256; zie ook Hascher, noot
onder ICC Arbitrale beslissing nr. 7197/92, J.D.!., 1993, 1039; Claeys, M.,
,De bijzondere rechtsrniddelen van de partijen", in Van Houtte, H., Erauw, J.
en Wautelet, P., Het Weens Koopverdrag, Antwerpen, Intersentia Rechtswetenschappen, 253, nr. 7.67). Welke verdragsbepaling of welk nationaal
recht werd aangewend ter beoordeling van de tegenstelbaarheid van de
contractsvoorwaarden, is vaak niet uitdrukkelijk door de rechters aangegeven.
In de zaak 4328/93 voor de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk (vonnis
van 16 december 1996, onuitg.) vorderde de onbetaalde Franse verkoper van
textielweefsel naast de betaling van een achterstallige factuur tevens de
betaling van een conventionele schadevergoeding. De vraag rees in dit kader
naar de geldigheid van een op de achterzijde van de factuur opgenomen
contractsclausule waarin het schadebeding zou zijn opgenomen. De rechtbank onderzocht vooreerst of de verkoopsvoorwaarden waren ter sprake
gekomen bij de totstandkoming van de overeenkomst. Zij stelde dat in
briefwisseling, die de basis vormde voor de uiteindelijke overeenkomst,
geen sprake is geweest van enig schadebeding. Met andere woorden bevatte
het aanbod van de verkoper geen bepaling inzake schadevergoeding bij
laattijdige betaling. Eens de overeenkomst is totstandgekomen kan zij, aldus
de rechtbank, slechts met uitdrukkelijke aanvaarding van de koper worden
gewijzigd of aangevuld. Daarvan kon volgens de rechtbank geen sprake zijn
bij de loutere mededeling van voorwaarden op een factuur. Zij meende dat de
verkoper zich evenmin kon beroepen op ,drukke voorafgaande commerciele
relaties tussen de partijen", omdat de verkoper op de orderbevestigingen
geen melding had gemaakt van de toepasselijkheid van haar algemene verkoopsvoorwaarden. De vordering tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding werd derhalve afgewezen.
Ook in Kh. Hasselt 18 oktober 1995, R. W 1995-96, 1378 was de vraag naar
de tegenstelbaarheid van factuurvoorwaarden aan de orde. De rechtbank
oordee1de dat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen om af te
wijken van de regeling in artikel 74 CISG, niet kan blijken uit een eenzijdig
geschrift als de factuurvoorwaarden van de verkoper. De gevorderde forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van het factuurbedrag werd niet
toegekend, wei een ex aequo et bono begrote vergoeding ten belope van
10%.
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Aangaande een koopovereenkomst tussen een in Belgie gevestigde verkoper
en een in Nederland gevestigde koper, was de Rechtbank van Koophandel te
Hasselt onzeker ofhet Belgische dan wel het Nederlandse recht de overeenkomst beheerste (Kh. Hasselt 21 januari 1997, onuitg.). Zoals hoger vermeld
behandelde de rechtbank de vordering achtereenvolgens overeenkomstig de
Eenvormige Koopwetten van Den Haag en het Weens Koopverdrag. Zij
achtte het beding in de factuurvoorwaarden, waarin een forfaitaire vergoeding van 12% aan de onbetaalde verkoper was toegekend, op grond van de
Belgische rechtspraak ,in strijd met de Belgische openbare orde", en dus ab
initio nietig.

264. RECHTSMIDDELEN VAN DE ONBETAALDE VERKOPER- RENTE (ARTIKEL 78
CISG) - Artikel 78 CISG bepaalt dat indien een partij tekortschiet in de
betaling van de prijs of van enig ander achterstallig bedrag, de andere partij
recht heeft op rente hierover, onverminderd haar recht op schadevergoeding
overeenkomstig artikel 74 CISG. Tegen welke intrestvoet deze intrest moet
worden begroot is in het Weens Koopverdrag niet aangegeven, hetgeen
aanleiding heeft gegeven tot uiteenlopende discussies (zie daaromtrent
Van Houtte, H., ,Vergoeding wegens laattijdige betaling" in Van Houtte,
H., Erauw, J. en Wautelet, P., Het Weens Koopverdrag, Antwerpen, Intersentia, 275). Zijn de partijen een en ander geldig overeengekomen dan stellen
zich geen problemen (zie_Hasselt21januari 19!)7_, onuitg. ,:waarintresten_aan
de conventionele intrestvoet werden toegekend). Bestaat dienaangaande
geen geldige overeenkomst tussen de partijen, dan wordt voor de bepaling
van de intrestvoet in de rechtsleer en de rechtspraak uiteenlopend verwezen
naar het nationaal recht dat de overeenkomst beheerst, naar het recht van de
vestiging van de schuldeiser of naar het recht van de munt waarin moet
worden betaald.
In Kh. Hasselt 23 februari 1994, onuitg. en Kh. Hasselt 14 maart 1994,
onuitg. werden intresten toegekend ,tegen de intrestvoet bepaald door de lex
contractus, respectievelijk overeenkomstig het Duitse en het Nederlandse
recht.
In Kh. Hasselt 8 november 1995 onuitg. en Kh. Hasselt 9 oktober 1996,
onuitg. werd uitdrukkelijk verwezen naar de intrestvoet van het land waar de
schuldeiser was gevestigd, met name Italii~. De rechtbank nam terzake aan
dat het ging om intresten ,die de verkoper had kunnen beuren in eigen land
wanneer hij de koopprijs tijdig had kunnen ontvangen". Gelet op de hoge
discontovoet in Italie achtte de rechtbank in de beide vonnissen de gevorderde intrest billijk.
De Rechtbank van Koophandel te Kortrijk oordeelde in haar niet-gepubliceerde vonnis van 16 december 1996 dat ,alle omstandigheden van de zaak
in acht genomen", het aangewezen voorkwam een intrest toe te kennen aan
de Belgische wettelijke intrestvoet. Het betrof zoals hoger gesteld de verkoop van katoenweefsels door een in Frankrijk gevestigde verkoper aan een
in Belgie gevestigde koper.
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In het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt van 18 oktober
1995 (onuitg.) werd de intrest tenslotte louter empirisch begroot.
265. 0PSCHORTING VAN DE VERBINTENISSEN WEGENS EEN TOEKOMSTI<}E TEKORTKOMING (ARTIKEL 71 CISG) - Het Weens Koopverdrag voorziet in
een aantal rechtsmiddelen die de partijen kunnen uitoefenen wanneer de
wederpartij in de toekomst klaarblijkelijk een contractuele tekortkoming zal
begaan. De partijen kunnen onder bepaalde voorwaarden de koopovereenkomst vroegtijdig geheel of gedeeltelijk ontbinden (artikel 72-73 CISG).
Artikel 71 CISG geeft een contractspartij het recht de nakoming van haar
verplichtingen op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst
blijkt dat de wederpartij een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet zal
nakomen ten gevolge van (a) een emstig tekortschieten van haar vermogen
om dat deel van haar verplichtingen nate komen, of van haar kredietwaardigheid of (b) van haar gedrag bij de voorbereiding van de nakoming van haar
verplichtingen, dan wel bij de nakoming zelf daarvan. De Rechtbank van
Koophandel te Hasselt paste deze bepaling toe naar aanleiding van een
betwisting tussen een Belgische koper en een Nederlandse verkoper van
textiel (Kh. Hasselt 1 maart 1995, onuitg. ). De koper nam de wintercollectie
in ontvangst, zonder evenwel tot betaling over te gaan, en kocht een aantal
maanden later een zomercollectie. De verkoper schortte zijn verbintenis tot
levering van de zomercollectie 1994 op tot de wintercollectie volledig was
betaald. De Rechtbank van Koophandel van Hasselt meende dat, gelet op het
feit dat de wintercollectie zeven maanden na de vervaldag nog niet volledig
was betaald, de verkoper terecht vreesde dat de koper ook zijn verplichting
tot betaling van de zomercollectie niet zou nakomen. De verkoper had dus
terecht zijn eigen verbintenis tot levering van een volgende collectie opgeschort. Het vonnis illustreert dat het feit dat de wederpartij in het kader van
voorgaande overeenkomsten zijn verplichtingen niet is nagekomen, een
rechtvaardige reden kan uitmaken om bij een latere koopovereenkomst de
uitvoering van eigen verbintenissen op te schorten. Daarbij moet voldaan
zijn aan de voorwaarde dat slechts na het sluiten van die latere overeenkomst
blijkt dat de wederpartij een wezenlijk deel van haar verbintenissen voortvloeiend uit de voorgaande overeenkomst niet zal nakomen. De exceptio non
adimpletu contractus kan immers niet meer worden ingeroepen wanneer
reeds voor het sluiten van de overeenkomst objectieve gronden aanwezig
waren die wijzen op de niet nakoming van de verbintenissen door de wederpartij.
266. BEVRIJDENDE OMSTANDIGHEDEN (ARTIKEL 79 CISG) - Kan een partij
die is tekortgeschoten in de nakoming van haar contractuele verplichtingen
aantonen dat deze tekortkoming werd veroorzaakt door een verhindering die
buiten haar macht lag en dat van haar redelijkerwijze niet kon worden
verwacht dat zij bij het sluiten van de overeenkomst met die verhindering
rekening zou hebben gehouden of dat zij deze verhindering of de gevolgen
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ervan zou hebben vermeden of overwonnen, dan verliest de wederpartij het
recht om ten aanzien van de partij die is tekortgeschoten schadevergoeding te
eisen (artikel 79 CISG. Voor een uitgebreide bespreking zie onder meer Van
den Hole, L., ,L'exoneration de responsabilite dans l'article 79 CISG en
comparaison avec le droit allemand, franc;ais, beige et Ia common law",
T.B.H 1998, 356-375). De vraag naar het bestaan van bevrijdende omstandigheden rees in de reeds besproken zaak aangaande de verkoop vanuit Chili
van bevroren frambozen (zie nrs. 257, 261 en 262). De koper, die weigerde
de verkochte waren in ontvangst te nemen omdat de prijs van de frambozen
op de wereldmarkt fel was gezakt sedert het ogenblik van het afsluiten van de
overeenkomst, meende dat deze daling van de wereldprijs een bevrijdende
omstandigheid uitmaakte voor de niet-nakoming van zijn contractuele verplichtingen. De Rechtbank van Koophandel te Hasselt (vonnis van 2 mei
1995, onuitg.) oordeelde dat artikel 79 CISG in principe van toepassing is
wanneer moet worden aangenomen dat de sterke prijsdaling van de frambozen de koper heeft verhinderd om de overeenkomst uit te voeren. Maar
omdat prijsschommelingen voorzienbaar zijn, kunnen zij geen hinder uitmaken voor de nakoming van de overeenkomst. Ret afsluiten van een
overeenkomst die naderhand niet winstgevend of zelfs verlieslatend blijkt
te zijn, behoort volgens de rechtbank tot de risico's eigen aan het voeren van
commerciele activiteiten.

HOOFDSTUK

XI

ONRECHTMATIGE DAAD
(M. CLAEYS)

§ 1. Principe van de lex loci delicti commissi
267. DE LEX LOCI DELICTI COMMISSI-REGEL BLIJFT ALS BASISREGEL BEHOUDEN De lex loci delicti commissi-regel blijft gelden als conflictenregel in de
aanlmopingscategorie van de onrechtmatige daad. De regel werd nogmaals
bevestigd door het Hof van Cassatie in haar arrest van 29 april 1996 (R. W
1996-97, 812; A.JT. 1996, 249, noot K. Lambein en J.T. 1996, 842) en,
stilzwijgend, in haar arrest van 18 juni 1993 (R.G.A.R. 1994, 12366, noot M.
Fallon) (Zie ook Cass. 17 november 1983, Arr.Cass. 1983-84, 310; Cass.
12 april 1985, Arr.Cass. 1984-85, 1069 en R. W 1985-86; 2539, noot J.
Erauw; Cass. 10 maart 1988, Arr.Cass. 1987-88, 900).
De recente cassatiezaak betrof een skiongeval te Azytz in Oostenrijk. Een
Duitse skier werd zwaargewond na een botsing met een Belgische skier. Zijn
vordering tot schadevergoeding werd door de Belgische rechter in eerste
aanleg en in hoger beroep afgewezen. De feitenrechter oordeelde immers dat,
hoewel de Duitse skier voorranggerechtigd was ten aanzien van de van een
hogere piste komende Belg, hij niet vrijgesteld was van zijn algemene plicht
tot voorzorg en voorzichtigheid. Ret middel van de Duitser voor het Hofvan
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Cassatie luidde dat de appelrechter de artikelen 1382-1383 B.W. had geschonden, omdat niet was vastgesteld dat zijn eventuele fout voor de voorrangsschuldige skier een onvoorzienbare hindemis en een geval van overmacht had gevormd. Het Hof van Cassatie hemam in haar overweging de
regel dat ingevolge artikel 3,le lid B.W., in zoverre daarin een regel van
intemationaal privaatrecht is neergelegd, de wetten van politie van een staat
toepassing vinden op de feiten die in die staat worden begaan, afgezien van
de nationaliteit van de betrokken personen, en in het bijzonder dat de wetten
die de bestanddelen van het feit dat de delictuele of quasi-delictuele aansprakelijkheid teweegbrengt, alsmede de wijze en de omvang van de vergoeding bepalen, wetten van politie zijn in de zin van artikel 3, le lid B.W. Het
hof benadrukte dat dit alles geen afbreuk doet aan andersluidende verdragsbepalingen ofbedingen, en aan de regels van intemationale openbare orde. In
de betrokken zaak impliceerde de lex loci delicti commissi-regel dat het skiongeval werd beheerst door de Oostemijkse wet, ook al was dit ongeval
mogelijks door een Belgische skier veroorzaakt. De Duitse eiser in cassatie
kon dus de schending van de Belgische bepalingen van artikel 1382-1383
B.W. niet imoepen. De appelrechter had deze bepalingen in zijn arrest
trouwens niet aangehaald. Het cassatiemiddel werd daarom niet ontvankelijk
verklaard. In een noot onder het cassatiearrest nam J. Meeusen de gelegenheid te baat om een diepgaande analyse te geven van de verhouding tussen
politiewetgeving (artikel 3, le lid B.W.) enerzijds en voorrangsregels anderzijds.
268. NUANCERING VAN DE LEX LOCI DELICTI COMMISSI-REGEL - Waar het Hof
van Cassatie halsstarrig blijft vastknopen aan de wet van de plaats waar de
omechtmatige daad heeft plaatsgegrepen, blijven in de rechtsleer en de
rechtspraak stemmen opgaan om deze regel te nuanceren (zie Cnudde, S.,
,Naar een verfijning van de lex loci delicti regel", noot onder Brussel
9 oktober 1990, TB.B.R. 1993, 467-480 - voor een bespreking van het
arrest zie het vorig overzicht van rechtspraak, TP.R. 1993, m. 214, p. 632;
Zie ook Antwerpen 4 februari 1987, Pas. 1987, II, 86). De roep om nuancering weerklinkt vooral wanneer de gevolgen van de omechtmatige daad in
hun geheel gesitueerd zijn in een ander land dan dit waar de omechtmatige
da~d plaatsgreep.

Het Hof van Beroep te Antwerpen bevestigde in zijn arrest van 4 februari
1991 (onuitg.) de overweging van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 14 maart 1986 (T.B.B.R. 1988, 499) dat de Belgische wet diende
te worden toegepast naar aanleiding van een een-voertuig-ongeval dat zich in
Duitsland had voorgedaan, omdat de gevolgen van de omechtmatige daad
zich uitsluitend in Belgie situeerden. Deze nuancering leek des te meer
gerechtvaardigd nu de vordering enkel nog betrekking had op de begroting
van de schade en niet meer op de aansprakelijkheidsvraag. De Belgische wet
was terzake inderdaad van toepassing, evenwel op grond van artikel 4 van
het Haags verkeersongevallenverdrag van 4 mei 1971. Het arrest werd door
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het Hof van Cassatie vemietigd, omdat de appelrechter zijn beslissing niet
had gesteund op de vaststelling dat een van de uitzonderingsgevallen van
artikel 4 van het verkeersongevallenverdrag zich voordeed (Cass. 15 maart
1993, R. W 1992-93, 1446; Pas. 1993, I, 284).
Het onderscheid, bij de versoepeling van de lex loci delicti commissi-regel,
tussen de aanknoping voor de aansprakelijkheidsvraag enerzijds en de
schadebegroting anderzijds, werd niet gemaakt door het Hof van Beroep te
Gent in haar arrest van 4 oktober 1994 (R. W 1995-96, 435). Ben Belgisch
koppel was met drie eigen kinderen en een nichtje van de vrouw op vakantie
in Engeland. Tijdens een zwempartij raakte het nichtje gewond aan de
tanden. De zoon van het koppel raakte het meisje toen hij in het zwembad
sprong. Er werd een vordering tot betaling van 82.500 BEF schadevergoeding ingesteld tegen de aansprakelijke ouders. De rechter paste in eerste
aanleg het Belgisch recht toe ter beoordeling van de vordering. Terecht,
oordeelde het Gentse hof van beroep. Het overwoog ,dat de lex loci delicti
commissi-regel moet genuanceerd worden wanneer zoals in casu de gevolgen van de onrechtmatige daad (de behandeling van het tandletsel) zich
voordoen buiten de staat op welk grondgebied de feiten zich hebben voorgedaan".
269. NUANCERING VAN DE LEX LOCI DELICTI COMMISSI-REGEL- RENVOI- Het
Hof van Beroep te Gent overwoog in zijn arrest van 4 oktober 1994 verdef
dat ,de Britse regeling van intemationaal privaatrecht bovendien een renvoiregeling bevat naar de lex fori".

Of de regeling van de renvoi nu doorslaggevend is geweest voor het Gentse
hof van beroep om de Belgische wetgeving toe te passen, is niet duidelijk uit
het arrest af te leiden. In elk geval is de toepassing door het hof van de
renvoi-regel in de aanknopingscategorie van de onrechtmatige daad merkwaardig. Het Hof van Cassatie schijnt zich immers in zijn arrest van
30 oktober 1981 (R. W 1981-82, 2120; R.G.A.R. 1983, 10567, noot J. Erauw)
uitdrukkelijk tegen de toepassing van renvoi te hebben uitgesproken. De lex
loci delicti commissi was in deze zaak Duits recht, terwijl dader en slachtoffer heiden Belg waren. Het Hof van Cassatie overwoog dat het feit dat de
Duitse rechtbanken de Duitse wet zouden toepassen in het overeenkomstige
geval, geen afwijking van de regel in Belgie kon verantwoorden.
Er kan nog worden opgemerkt dat in het Haags verkeersongevallenverdrag
renvoi in artikel 3 uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
270. NUANCERING VAN DE LEX LOCI DELICTI COMMISSI-REGEL - WILSAUTONOMIE - De partijen behouden de vrijheid om onderling overeen te komen

aangaande de op de onrechtmatige daad toepasselijke wet. Dit werd in het
cassatiearrest van 29 april1996 (R. W 1996-97, 812; A.JT 1996, 249, noot
K. Lambein; J.T 1996, 842) nog eens bevestigd (zie hieromtrent ook Fallon,
M., ,L'incidence de l'autonomie de la volonte sur la determination du droit
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applicable ala responsabilite civile non contractuelle", Melanges Roger 0.
Dalcq, Brussel, Larcier, 1994, 159- 187).
271. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE LEX LOCI DELICTI COMMISSI- DE SAMENLOOPRROBLEMATIEK - De lex loci delicti commissi beheerst ,de bestanddelen van
het feit dat de delictuele of quasi-delictuele aansprakelijkheid teweegbrengt,
alsmede de wijze en de omvang van de vergoeding" (Cass. 29 april1996, R. W:
1996-97, 812; A.J.T. 1996, 249, noot K. Lambein; JT. 1996, 842). Deze wet
beheerst tevens de buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering van een
ladingbelanghebbende tegen de door de zeevervoerder aangestelde stuwadoor.
Dit blijkt uit een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen van
25 oktober 1994 (R. W: 1994-95, 1065, noot J. Meeusen) waarin uitspraak werd
gedaan over de vordering ingesteld door een in de rechten van een Nederlandse
verzender gesubrogeerde verzekeringsmaatschappij tegen een Belgische stuwadoor. Deze laatste scheen een coil te hebben beschadigd toen hij in opdracht
van een Turkse zeevervoerder staalrollen aan het stuwen was. In zijn bespreking van het vonnis meent J. Meeusen dat het logisch is dat de betwisting
aangaande de toelaatbaarheid en de voorwaarden van de buitencontractuele
aansprakelijkheid werd beantwoord aan de hand van het recht, aangewezen
door de verwijzingsregel inzake verbintenissen uit onrechtmatige daad. Hij
wijst er evenwel op dat de rechtbank voorafgaandelijk aan deze toepassing een
voorvraag diende op te lossen aangaande het statuut van de stuwadoor, in het
bijzonder of deze dient te worden beschouwd als een contractspartij, een derde
of een ,speciaal soort derde". Deze vraag moet worden beantwoord aan de
hand van de lex contractus, niet aileen van de vervoerovereenkomst, maar
daaropvolgend ook van de onderaannemingsovereenkomst.

272. TOEPASSINGVANVREEMDRECHTDOORDERECHTER-De rechterbij wie
een vordering aanhangig is die op een bepaling van vreemd recht is gegrond,
moet de inhoud van dat recht nagaan en vaststellen, rekening houdende
inzonderheid met de uitlegging die dat recht in hetland van oorsprong krijgt.
Deze regel werd door het Hof van Cassatie nog eens toegepast in zijn arrest
van 18 juni 1993 (R.G.A.R. 1994, 12366, noot M. Fallon. Zie voordien ook
Cass. 21 april 1977, R.P.S. 1977, 249, nr. 5994; Cass. 9 oktober 1980, R. W:
1980-81, 146, noot J. Erauw; Cass. 15 september 1982, Arr. Cass. 1982-83,
72; Cass. 22 oktober 1982, R. W: 1982-83, 2186, noot P. Lemmens; Cass.
23 februari 1984, R. W. 1984-85, 2387, noot L. De Foer; Cass. 10 maart 1988,
Arr.Cass. 1987-88, 900; Cass. 20 april1989, Arr. Cass. 1988-89, 968; Cass.
12januari 1990,Arr. Cass. 1989-90, 630; Cass. 3 december 1990,Arr. Cass.
1990-91, 366; Cass. 4 september 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1070). De zaak
betrof de eventuele aansprakelijkheid van scoutsleiders. In dit kader rees de
vraag naar de precieze betekenis van het begrip ,onderwijs" in de zin van
artikel 1403, 4e lid Nederlands Burgerlijk Wetboek. De feitenrechter had de
scoutsleiders aansprakelijk gesteld, verwijzend naar de Belgische rechtspraak inzake artikel 1384, 4e lid B.W. Nochtans worden naar Nederlands
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rec;ht met de term ,schoolonderwijzers" enkel die personen bedoeld die
belast zijn met onderwijs, met uitzondering van onder meer jeugdhonken,
opvoedingsinternaten, vakantiekampen, enzovoort. Het hof was van oordeel
dat de appelrechter de Nederlandse wet niet kon uitleggen aan de hand van de
Belgische rechtspraak, en hij aldus artikel 3, 1e lid B.W. had geschonden.

§ 2. Het verdrag van Den Haag inzake de wet van toepassing op
verkeersongevallen op de weg
273. ALGEMEEN- In het cassatiearrest van 29 april 1996 (geciteerd) werd
ook het algemeen geldend principe van de primauteit van de verdragsregeling herhaald. In de categorie van de onrechtmatige daad dient vooral
aandacht te worden besteed aan het Verdrag inzake de wet van toepassing
op verkeersongevallen op de weg, ges1oten te Den Haag op 4 mei 1971 (W.
10 februari 1975, B.S. 7 mei 1975). Het verdrag is van toepassing op
ongevallen die zich hebben voorgedaan na 3 juni 1975. Het geldt zonder
verdragswederkerigheid en dus ongeacht of het land waar het ongeval heeft
plaatsgehad, het verdrag al dan niet heeft geratificeerd (Brussel 8 november
1994, J.T. 1995, 520 betreffende een ongeval in ItaW~).
274. DE CONFLICTENREGELS VAN HET VERKEERSONGEVALLENvERDRAG (ARTIKEL 3 EN 4)- Artikel4 van het Haags Verkeersongevallenverdrag bepaalt
de gevallen waarin wordt afgeweken van de i1l artikel 3 vastgefegde basisregel die verwijst naar de interne wet van de staat waar het verkeersongeval
heeft plaatsgevonden. Artikel4, a verwijst, indien slechts een enkel voertuig
bij het ongeval is betrokken en dit voertuig is ingeschreven in een andere
staat dan die op welles grondgebied het ongeval heeft plaatsgevonden, naar
de interne wet van de staat van inschrijving, onder meer jegens een slachtoffer dat passagier was, waneer het s1achtoffer zijn verblijfhad in een andere
staat dan die op welles grondgebied het ongeval heeft plaatsgevonden (zie
hoger nr. 2, Cass. 15 maart 1993, R. W 1992-93, 1446; Pas. 1993, I, 284).
Aldus beheerste de Belgische wet het een-voertuig-ongeval dat plaatshad in
Franrijk met een in Belgie ingeschreven wagen, ten aanzien van het Belgische slachtoffer dat zich in de wagen bevond (Luik 21 september 1982,
R.G.A.R. 1996, nr. 12666; zie verder nr. 11).
·
In Brussel 8 november 1994, J.T. 1995, 520 beriep een Italiaans slachtofferpassagier, voorhoudende dat zij in Belgie woonde, zich op deze bepaling om
te stellen dat de Belgische wet het ongeval dat p1aatshad in Italie, beheerste.
De aansprakelijke bestuurder beweerde echter dat het ongeval was veroorzaakt door een vrachtwagen die naar links afweek van zijn rijvak, waardoor
hij ook was uitgeweken en zo de controle over het stuur verloor. Het hofvan
beroep besloot op grond daarvan dat het ging om een meervoertuigenongeval
en paste de Italiaanse wet toe.
275. TOEPASSINGSGEBIEDVANDEDELICTSWET (ARTIKEL 8 VERKEERSONGEVALLENVERDRAG) - VERIARING - De door het Verkeersongevallenverdrag
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aangeduide toepasselijke wet beheerst onder meer de termijn voor de verjaring of het verval van een aanspraak op schadevergoeding, alsmede het
tijdstip van aanvang van die termijn en van zijn stuiting of schorsing. Het
Hofvan Beroep te Brussel besloot in het zonet vermelde arrest van 8 november 1994 op grond van artikel 294 7 van het Italiaans Burgerlijk W etboek dat
de daarin vastgestelde vijfjarige verjaringstermijn verstreken was.

276. DE MOGELIJKHEID TOT HET INSTELLEN VAN EEN RECHTSTREEKSE VORDERING TEGEN DE VERZEKERAAR VAN DE AANSPRAKELIJKE (ARTIKEL 9 VERKEERSONGEVALLENVERDRAG)- De mogelijkheid tot het instellen van een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar van de partij die aansprakelijk is
voor het ongeval, wordt uitdrukkelijk in artikel 9 van het Haags verdrag
geregeld. Samengevat kan het slachtoffer het recht putten uit de lex loci
delicti commissi, de lex vehiculi of de wet die de verzekeringsovereenkomst
beheerst. In zijn arrest van 8 november 1994 ( J.T. 1995, 520) meende het
Hof van Beroep te Brussel dat dit recht was toegekend, zowel door de
Italiaanse wet, die het ongeval beheerste, als door de Belgische wet, die de
verzekeringsovereenkomst beheerste.

In Luik 21 september 1982, R.G.A.R. 1996, nr. 12666 was de rechtstreekse
vordering van het slachtoffer tegen de verzekeraar van de aansprakelijke
bestuurder gesteund op de Belgische wet (artikel4, a eri 9 van het verdrag).

277. DE OMVANG VAN DE VERBINTENISS:BN VAN DE VERZEKERAAR -

HET TOEPASSELIJK RECHT OP DE VERZEKERINGSDEKKING- De in het vorige overzicht
uitvoerig besproken zaak Goeminne (T.P.R. 1993, 640-646) kende een vervolg in het arrest van het Hofvan Beroep te Luik van 21 september 1992 (Rb.
Brussel13 mei 1985 en Brussel11 juni 1987, De Verz. 1988, nr. 283, noot F.
De Ly; Cass. 26 april1990, De Verz. 1990, nr. 293, noot F. De Ly; R.G.A.R
1991, nr. 11791; Dubuisson, B. en Fallon, M., ,Les vehicules en circulation
intemationale et le droit international prive", R.G.A.R. 1991, nr. 11781). Het
betrof een een-voertuig-ongeval in Frankrijk met een in Belgie ingeschreven
wagen, waarbij de echtgenote van de aansprakelijke bestuurder zwaar werd
gewond, en waama zij een rechtstreekse vordering instelde tegen de verzekeraar van haar echtgenoot. De rechtbank van eerste aanleg en het hofvan
beroep hadden geoordeeld dat de Belgische wet deze rechtstreekse vordering
toekende op grond van de artikelen 4, a en 9 van het verkeersongevallenverdrag. Op de omvang van de verzekeringsdekking pasten zij echter de wet
van de plaats van het ongeval, en dus de Franse wet toe, in de overtuiging dat
die vraag niet werd geregeld door het verdrag. Dit kwam voordelig uit voor
het slachtoffer, nu daarmee de toepassing was omzeild van artikel4, § 1, sub
2 van de Belgische wet van 1 juli 1956 (W.A.M.), die de inwonende echtgenoot_ uitsloot uit de verzekeringsdekking. In een enigszins vaag cassatiearrest van 26 april 1990 werd het arrest van het Hof van Beroep te Brussel
van 11 juni 1987 vemietigd. Het hoogste hof interpreteerde artike1 9 van het
verkeersongevallenverdrag zeer ruim. Het meende dat de Belgische wet niet
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alleen de aansprakelijkheid beheerste, doch ook de directe vordering van het
slachtoffer tegen de verzekeraar van de aansprakelijke bestuurder (,1' action
directe contre l'assureur du responsable etait ouverte aux personnes lesees
dans la mesure ou elle est reconnue par la loi beige"). Het Hofvan Beroep te
Luik sloot zich in haar arrest van 21 september 1992 aan bij deze overwegingen en paste de Belgische wet toe op de omvimg van de verzekeringsdekking. Het hof oordeelde nochtans dat de voorwaarden voor de in de Belgische wet voorziene uitsluiting, met name dat de echtgenote onder hetzelfde
dak woont en door haar echtgenoot onderhouden wordt, niet waren vervuld.

HOOFDSTUK

XII

DE RECHTSPERSONEN EN HET FAILLISSEMENT
(J. ERAUW)

§ 1. De werkelijke zetel en de lex societatis
278. DE WERKELIJKE ZETEL VANDE RECHTSPERSOON- Er lijkt in de rechtspraak

geen twijfel te bestaan dat het Belgisch intemationaal privaatrecht op het
wetsartikel 197 W. Kh. de verwijzingsregel heeft gebouwd dat de reele zetel
de rechten van plichten van rechtspersonen beheerst. In de rechtsleer kwam er
weliswaar recent een pleidooi voor verandeiirig ten grinste van de toepassing
van een mengstatuut van incorporatierecht met imperatieve afWijkingen:
Tilquin, T., ,L'incorporation comme facteur de rattachement de la lex societatis", R.P.S. 1998, 5. Dat goed gestoffeerd onderzoek overtuigt echter niet.
Binnen de beschouwde periode werd een overzicht van verschillende capita
selecta uit het i.p.r. van de rechtspersonen gepubliceerd van de hand van
Professor Frans Bouckaert: ,Vennootschappen en intemationaal privaatrecht", in: De internationale contractuele relaties. De rot van de notaris
(Notarieel congres Tongeren 1995), Antwerpen, Maklu Uitg., 1995,371 397.
279. JoiNT-VENTURES- Wanneer een samenwerkingsverband tot incorporatie leidt, is er van een rechtspersoon sprake en zal de regel van de werkelijke zetel in onze Belgische benadering van toepassing zijn. W anneer wij
slechts een burgerlijke maatschap in actie zien, passen wij de verwijzingsregel toe van de contractuele verbintenissen. Dan kan het EVO toegepast
worden (zie hoven nr. 184 e.v.) want dan geldt de uitsluiting van vennootschapsaangelegenheden vanuit ons oogpunt niet. De verwijzing naar de
overeengekomen nationale wet of naar de wet met de nauwste binding wordt
dan gevolgd. Men mag voorzien dat de nauwste binding waarschijnlijk zal
weerhouden worden bij de plaats waar een gezamenlijke ondememing in de
praktijk zijn project tot uitvoering brengt (b.v. een handelsvereniging in
deelneming die een constructieproject uitvoert in een ontwikkelingsland).
Dat verdient een nazicht van de contractspartijen. Men lette er vooral op dat
vreemde rechtscolleges zo een samenwerkingsverband met andere ogen
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kunnen bekijken en dat de kans groot is dat betwistingen ter plaatse waar de
werken worden uitgevoerd hoogstwaarschijn1ijk onder lokaal recht zullen
vallen (zie Erauw, J. ,Internationaa1 privaatrechtelijke aspecten van jointventures", in: De samenwerking tussen ondernemingen, Be1gische Vereniging van Bedrijfsjuristen, Antwerpen en Brussel, K1uwer en E. Bruylant,
1993, 371 e.v.).

280. LEX SOCIETATIS - BUITEN TOEPASSINGSGEBIED - 0NGEWILDE BUITENBEZITSTELLING VAN TITELS AAN TOONDER AANDELEN - W aardepapieren die
ver1oren gaan of ontvreemd worden kunnen onder de , Wet tite1s aan
toonder" van 24 juli 1921 (B.S. 10 augustus 1921) worden aangeme1d bij
het Nationaal Kantoor voor roerende waarden. Daar wordt er midde1s een
systeem van publicatie een bescherming voor de eigenaar ingericht waarbij
na verloop van tijd het eigendomsrecht terug toekomt aan de persoon die het
ver1oor en waarbij de vennootschap die tite1s uitgaf verplicht wordt om een
vervangende tite1 af te leveren. Ret Rof van Beroep te Brussel werd geconfronteerd met de vraag of die regeling uit de wet van 1921 ook kon toegepast
worden op in Belgie ge1egen aandelen (ten tijde van hun verdwijning) van
een Nederlandse vennootschap. In Brussel 12 juni 1996 (T.R. V. 1997, 409)
besloot het hof dat de wet van 1921 niet effectief greep kan hebben op
buitenlandse vennootschappen. Dat is realistisch. Ret hof ste1de dat de
betrekkingen tussen de vennootschap en haar aandeelhouders slechts kunnen
geregeld worden door de lex societatis en niet door de wet van het land
waarin de tite1 ligt waarin de verbintenissen van de vennootschap zijn
gei:ncorporeerd.
281. DOORBRAAK VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID- TOEPASSELIJKE WET- In
de bestudeerde periode zijn een paar arresten van het Antwerps Rof van
Beroep bekend gemaakt waarin tot de doorbraak van de rechtspersoonlijkheid van vreemde vennootschappen werd besloten.
Een Nederlandse bevrachter had grote schade ge1eden (118 miljoen BF) door
het verlies van een vracht toen een Liberiaans schip scheurde en toen de
bemanning het schip verliet en zag te1oorgaan. De reder liet tot zekerheid van
zijn scheepsvordering in Antwerpen bewarend beslag leggen op een schip
van een andere Liberiaanse rederij. Daartegen kwam hevig protest, o.m.
vanwege een Griekse rederij die zegde dat er afscheiding was van vermogens
en afwezigheid van collusie. Maar die rederij was in werke1ijkheid de
bestuurster van de verschillende schepen. Elk van die schepen was ondergebracht in een eigen vennootschap op hetze1fde adres in Liberia. Onder
verwijzing naar gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende
vermoedens werd er bes1oten dat a1 die ,one ship companies" een fictief
karakter hebben en dater vermenging is van vermogens, op diverse manieren
gelllustreerd. Ret hofzegde in zijn arrest (Antwerpen 1 februari 1994, T.R. V.
1996, 64) dat doorbraak kan p1aatsvinden wanneer het afzonderlijk bestaan
van de rechtspersonen een fictie is. Ret hof zegde niets over de toepasselijke
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wet; maar het overwoog wel dat de doorbraak zijn grondslag vindt in het
leerstuk van de simulatie en dat onder omstandigheden ook de leer van het
rechtsmisbruik lean aangehaald worden en dat er in geval van bedrog en
collusie bijkomende steun gevonden wordt in het beginsel ,fraus omnia
corrumpit ". Met dit laatste zou ik durven denken dat we dicht komen bij de
toepassing van Belgisch recht in Belgie omdat de leer van de afwezigheid
van hoofdzakelijk bedrog in het contracteren tussen partijen, in Belgie een
stuk recht van intemationale openbare orde is.
Dezelfde vierde learner van het Hof van Beroep te Antwerpen besloot nog
eens in dezelfde zin (Antwerpen 12 december 1995, T VR. 1996, 62) toen
het ook twee Nigeriaanse rederijen over dezelfde learn schoor met een goed
gestoffeerd dossier over de belangenvermenging onder die twee rechtspersonen die in dit geval onder de hoede van een Nigeriaans overheidsbedrijf
functioneerden. Er was weer bewarend beslag gelegd op het schip van de ene
vennootschap om tot zekerheid te dienen van verbintenissen in hoofde van de
andere vennootschap. In de overweging betreffende doorbraak werd door het
Antwerpse Hof gekeken naar zijn vroeger werk van 1994 (aangehaald). In
eerste aanleg en in hoger beroep was deze betwisting afgedaan, uitvoerig
gemotiveerd, in een goede maand tijd; zo wordt er wat duidelijk voor de
rederijen. Dit laatste arrest komt tot een ander besluit dan het verder besproken arrest van Cass. 6 december 1996 (zie nr. 283). Daarin werd de
afscneiaing weernouden-van-een Algerijnse-entiteit als- een soort-van -over~
heidsbedrijf, niettegenstaande er eigenlijk geen sprake was van een eigen
vermogen van die afzonderlijke entiteit. Daarin werd beslag vanwege een
Belgische schuldeiser van de Algerijnse zustermaatschappij niet toegestaan.
Maar het ligt mijns inziens in de feiten rond de vaststelling van de gronden
die worden aangehaald om schijn ofrechtsmisbruik ofbedrog te weerhouden
en in de motieven van de beslissingen dien aangaand. De arresten zijn
daarom niet incompatibel.
Het toepasselijke recht op grond waarvan de toelaatbaarheid van een doorbraak van het schild van aansprakelijkheidsbeperking wordt bepaald, lijkt het
recht van de rechter te moeten zijn (lex fori). Daarmee wil ik niet pogen om
een regel te formuleren voor elk aspect van concernrechtelijke doorbraak.
Maar een rechtbank, zoals de Antwerpse beslagrechter wordt geconfronteerd
met een vordering gebaseerd op quasi-delict (verlies van vracht) of uit
overeenkomst en daarmee moet de rechtbank over een zakenrechtelijke
zekerheid oordelen, nl. de bewarende maatregel overeenkomstig Belgisch
recht als het recht van de ligging van een goed op het ogenblik van de
maatregel. Bij de toepassing van dit lokale zekerheidsrecht lijkt het gewettigd om de feitelijke beoordeling inzake het bestaan van belangenvermenging ook aan het lokale recht te onderwerpen. Men zou kunnen zeggen dat
juridische criteria niet doorwegen en dat het juridisch statuut van de rechtspersonen er weinig mee te maken heeft. Men leon zeggen dat de doorbraak op
de vertrouwensleer steunt en op gewekte schijn in het land van de rechter of
op belangenvermenging die in het land van de rechter misbruik van rechts-
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persoon uitmaakt of ,fraus" constitueert (zie Dambre, W., ,De bescherming
van de schuldeisers van een dochtervennootschap in het intemationaal privaatrecht", in: Biron, H. en Dauw, C. (edit.), Aspecten van Ondernemingsgroepen, Antwerpen, Kluwer, 1989, 229 en zie Erauw, J. ,Intemationaal
privaatrechtelijke aspecten van joint-ventures", in: De samenwerking tussen
Ondernemingen, Belgische Vereniging van Bedrijfsjuristen, Antwerpen,
Kluwer, 1993, 378).

282. PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN- SUBJECTIEVE ARBITREERBAARHEID - Ik ga hier niet nader in op de bepaling van de toepasselijke nationale
wet voor de vragen naar de arbitreerbaarheid van intemationale geschillen.
De nationale wet van een overeenkomst heeft daarin een zeg evenals de
rechtsstelsels waarvan de overheidsrechters voor de dwanguitvoering van
een arbitrale beschikking zouden moeten tussenbeide komen. Maar er wordt
ook beweerd dat het personeel statuut van de contractspartijen invloed heeft;
met name dat de capaciteit om arbitrale clausules of overeenkomsten gel dig
aan te gaan, afhangt van de persoon of entiteit (dus van de lex societatis). In
dit verband zij eraan herinnerd dat de Belgische wetgever, die ongetwijfeld
in deze enkel de Belgische rechtspersonen van publiek recht op het oog had,
per Wet van 19 mei 1998 (B.S. 7 augustus 1998) toelaat dat publiekrechtelijke personen arbitrageclausules en overeenkomsten van arbitrage sluiten
voor de contractuele relaties waarin zij partij zijn.

§ 2. Erkenning van buitenlandse rechtspersoonlijkbeid
283. BillTENLANDSE RECHTSPERSONEN VAN PUBLIEK RECHT - ERKENNING DRAAGWIJDTE VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID - Belgie heeft weinig moeite
gehad in het verleden om vreemde juridische personen in beginsel te erkennen als dragers van rechten en plichten en om ze uit dien hoofde het genot
van alle burgerlijke rechten te gunnen. Ret Rof van Cassatie heeft in een
arrest van 6 december 1996 (Cass. 6 december 1996, Recente Arr. Cass.
1997, 331 met commentaar van B. De Groote) bevestigd dat vreemde
vennootschappen, in casu een Algerijns overheidsbedrijf, in Belgie respect
krijgen voor hun rechtspersoonlijkheid en dus voor de afscherming van in
Belgie gelegen onderdelen van hun vermogen tegenover andere entiteiten (in
casu een ander Algerijns bedrijf dat niet zijn schulden betaalde). Ret betrokken Algerijns bedrijf was van het type van ,socialistische ondememingen" en had weliswaar uiterst weinig zelfstandigheid (,het was zeer transparant" en m.n. niet in het bezit van eigen vermogen dat gevormd wordt uit
publieke goederen) ten overstaan van de Staat. Maar het arrest a quo had
aangenomen dat er rechtspersoonlijkheid onder Algerijns recht bestond;
bovendien was er geen veinzing en dus mocht er door een Belgische eiseres
die rechten kon Iaten gelden tegenover een andere, aanverwante rechtspersoon in Belgie geen beslag op haar goederen worden gelegd (zie nochtans de
gevallen waarin er doorbraak van vennootschapsscherm werd uitgesproken,
hoven, nr 281 ). Retzelfde beginsel van de erkenning van vreemde rechts-
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persoonlijkheid vinden we in het arrest a quo Brussel21 maart 1995 (T.B.H
1997, 304).
284. ERKENNING RECHTSPERSOONLIJKHEID NAAR LIBERIAANS RECHT -

VRIJSTELLING VAN BORGSTELLING VAN DE EISENDE VREEMDELING - VERDRAG MET
LIBERIA VAN 1 MEI 1885 - Een wat moeilijke uitspraak werd gepubliceerd in
een aangelegenheid waar de vraag kwam van een Liberiaanse vfmnootschap
om onder een oud verdrag van vriendschap en samenwerking vrij gesteld te
wqrden van de verplichting om als eisende partij borg te stellen voor de
kosten en verbintenissen die we gens de procesvoering in Belgie verschuldigd
kon worden (artikel851 Ger. W., zie eveneens nr. 28 hoven). Inderdaad, het
Brussels hofvan beroep (Brussel26 oktober 1993, J.T. 1994, 249) had een
cautio judicatum solvi opgelegd aan een vreemde rechtspersoon die als
eiseres optrad. En daarbij is het op1etten, want er zijn tal van verdragen,
oude zowel als nieuwe, bilaterale zowel als multilaterale, die vrijstellen van
die rijkelijk ouderwetse verplichting voor vreemdelingen. Nu moest het
onderzoek gevoerd worden volgens het verdrag van 1 mei 1885: de woorden
daarin zijn dat rechtspersonen, constituees et autorisees" in de rechtsstelsels
van een partnerland in het andere land niet aan enige bijkomende verplichting kunnen worden onderworpen hoven de verplichtingen van de eigen
onderdanen (assimilatiebeginsel). Daarom ging het Hof van Cassatie in de
bekende apodictische stijl it1 een overwl;!ging ,enerzijds" nogalleunen inde
richting van het navolgen van de in Liberia geldende regels omtrent haar
vennootschappen. Dat doet natuurlijk bedenkingen oprijzen omtrent de aard
van de demarche: zou de nationaliteit van een vennootschap nu plots anders
bepaald worden (zie De Groote, B., ,De nationaliteit van de rechtspersonen
en de borgstelling van de eisende vreemdeling", Recente Arr.Cass. 1995,
309)? Ik meen van niet; die diepgang is er in het arrest niet en daarvoor zit
een indicatie in het feit dat er een overweging ,anderzijds" volgt, die
letterlijk de tekst van het Belgisch-Liberiaans verdrag opneemt en die kort
en duidelijk stelt dat er geen discriminatie mag zijn voor vennootschappen
die vallen onder dat buitenlands recht. Ik meen dat de discriminerende
borgstelling terecht bij het Hof weinig sympathie krijgt en dat er hier een
Liberiaanse vennootschap gei:dentificeerd werd zonder veel meer die niet
getroffen kon worden. Daarom werd het arrest a quo verbroken. We mogen
aannemen dat bij de lectuur van een verdrag het Hof wat meer oog heeft
willen geven aan de zienswijze van de verdragspartner (de aangehaalde
commentator ziet verwantschap met de ,renvoi "-problematiek). Maar we
blijven bij de zetelleer. De meer theoretische vraag of er nog een ,nationaliteit van een vennootschap" bestaat die wat anders is dan de lex van de
vennootschap (haar juridisch statuut), bijvoorbeeld in verband met de diplomatieke bescherming of inzake confiscaties of voor nationale preferentiele regels (in tij den van oorlog voor de nationale veiligheid), stel ik hier niet
aan de orde.
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§ 3. De zetel en de internationale bevoegdheid
285. WERKELIJKE ZETEL- INTERNATIONAL£ BEVOEGDHEID- INDICIA VAN
LOKALISERING - Voor de bepaling van de zetel van een vennootschap in
termen van art. 53 EEX (de ,woonplaats" van een rechtspersoon) paste Kh.
Hasselt 22 april 1998 (T.B.H 1998, 405) correct de regels van het geldend
i.p.r. van Belgie toe met de verduidelijking dat het niet ging om de Belgische
notie van procesrecht maar wei om die van het collisierecht. Luxemburgse
partijen krijgen een bijzondere bescherming onder EEX, doordat er tegen
hen geen contractueel forum (forum executionis contractus van art. 5, 1°
EEX zie hoven, nr. 209) kan ingeroepen worden. De rechtbank herhaalde de
stelling dat het gaat om de werkelijke zetel van Ieiding, d.w.z. waar het
bestuur is gevestigd en zoals die uit de omstandigheden blijkt. De partijen
hadden hierover nogal wat elementen in het debat geworpen. De rechtbank
benadrukte de belangrijkheid van de plaats van vergaderen van het bestuur of
de directie. Tegenover een oprichtingsakte en notariele akten van statenwijziging afkomstig uit Luxemburg stond in dit geval als Belgische elementen
dat er naar buiten melding werd gemaakt van een vestiging te Beringen; dat
er opgave was van het Belgisch adres op stortingsformulieren; dat het
secretariaat in Belgie was gevestigd (met en aangestelde op die plaats).
Daarom legde de koophandelsrechtbank de bewijslast op de vennootschap
om aan te tonen dat haar zetel werkelijk in Luxemburg lag (de rechtbank
vond qua Luxemburgse adressen slechts twee opeenvolgende adressen van
bedrijfsrevisorenkantoren). Zo bleef dat onbewezen en werd de vennootschap ,Belgisch" genoemd. Op het ogenblik van de dagvaarding was er geen
statutaire zetel in Luxemburg gekend en daarom was de dagvaarding in
Belgie niet ongeldig.
286. WERKELIJKE ZETEL EN RENVOI - INTERNATIONAL£ BEVOEGDHEID EEX-VERDRAG- De vraag naar de rol van de theorie van ,renvoi" in de
bepaling van de plaats van vestiging van de werkelijke zetel, was aan de orde
in een Frans Cassatie-arrest. En omdat de theorie daar in Frankrijk zo nauw
aansluit bij de onze, verdient dit vermelding. Cass. Fr. 3 juli 1996 (Rev.crit.d. i.p. 1997, 97 met noot H. Gaudemet-Tallon) beoordeelde de vordering
die de erfgenamen van Peggy Guggenheim, waarvan er twee in Parijs hun
domicilie hebben, in Frankrijk hadden ingeleid tegen de Solomon R. Guggenheim Foundation om deze te veroordelen om het Venetiaanse Paleis met
de daarin bewaarde kunstwerken, die aan Peggy Guggenheim hadden toebehoord, in de oorspronkelijke staat te herstellen. De Foundation voerde aan
dat er internationale bevoegdheid in ltalie lag, bij de vestiging van de
vennootschap. En mocht dat juist zijn geweest, dan was die Foundation
onder het EEX-verdrag beschermd en waren Franse rechters onbevoegd.
Maar dat was niet het geval want het Franse Hof van Cassatie vond dat de
feitenrechters gelijk hadden toen zij de zetel van de vennootschap in New
York lokaliseerden. Daardoor moest de Amerikaanse verweerster inderdaad
ondergaan dat het gemeenrechtelijke forum van artikel 14 Code civil op haar
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kon slaan (zie ook artikel 4 EEX). Immers, Frans i.p.r. moest in Parijs
toegepast worden om de ,woonplaats" van de Foundation te bepalen in
termen van het EEX (zegt artikel 53 EEX) en dus werd de leer van de
werkelijke zetel gevolgd. Er was ten voordele van de Foundation beweerd
dat Amerikaans recht (van de staat New York) toestaat dat een rechtspersoon
als het ware een tweede zetel heeft in een land waarin er een vestiging ligt
(bedoeld was: Italii:\). Het Franse hof overwoog dat dit punt niet voldoende
bewezen was, zodat het niet de domiciliering in dat land kon weerhouden.
Dat laat uitschijnen dat het recht van de staat New York misschien zo een
,domicilie" kent en dat het Franse hoogste hof een ,renvoi" naar ltalie zou
hebben geeerbiedigd indien de betrokken vestiging van een soort ,Italiaanse
Guggenheim Foundation" goed was gedocumenteerd.
We moeten een paar zaken goed van mekaar onderscheiden: De bepaling van
een werkelijke of reele zetel is een feitenkwestie; en als een rechtscollege zo
een zetel zoekt, doet het zelf de lokalisering en heeft het geen ,renvoi" nodig
om een separaat bestuurscentrum te vinden. Dat blijkt uit de rechtspraak van
ons Hof van Cassatie, zoals nog bevestigd in Cass. 2 december 1996,
besproken in het volgend nummer. Maar, inderdaad, zoals het Franse arrest
illustreert, kan het vreemde recht van de plaats van de zetel (in casu New
York recht) een eigen rechtspersoonlijkheid aanwezig achten op grond van
het eigen intemationaal privaatrecht: het kon separate incorporatie aanwezig
achten voor het betrokken-onderdeel van de-Guggenheim museumgroep en
dan ware een verderverwijzing op zijn plaats. De theorie van de ,renvoi"
werkt dan ook voor de bepaling van de ,woonplaats" in termen van het EEX
want daar wordt met de gewone regel van i.p.r. gewerkt. Het Franse arrest
herinnert ons daaraan doordat bereidheid getoond werd om de Amerikaanse
opvatting over de rechtspersoon in kwestie na te gaan.

§ 4. De werkelijke zetel en de bevoegdheid voor de faillietverklaring
287. WERKELIJKE ZETEL - TOEPASSINGEN - F AILLISSEMENT - INTERNATIONALE BEVOEGDHEID - CASSATIERECHTSPRAAK - De nationaliteit van een
vennootschap (Belgische) werd vastgesteld in Brussel 15 januari 1993
(J.L.MB. 1995, 904). De meeste toepassingen vinden we wanneer de Belgische rechters een valse vreemde vennootschap ontmoeten; nl. wanneer in
den vreemde gemaakte statuten of nog andere geveinsde vreemde aanknopingspunten (niet de vereiste ,substance') in werkelijkheid niets veranderen
aan het feit dat er enkel en alleen vanuit Belgie bestuurd en effectief gestuurd
wordt. Dan dopen onze rechters de vennootschap om tot Belgische vennootschap, wat grote gevolgen qua aansprakelijkheid van de vennoten kan
hebben indien niet werd voldaan aan de vereisten om hier een geldige
vennootschap te hebben.
En in een arrest van 26 februari 1993 hebben de cassatierechters nog eens
gesteld dat de bevoegdheid voor een vordering tot faillietverklaring van een
vennootschap voor de territoriale competentieverdeling binnen Belgie ligt
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waar de betrokken rechtspersoon zijn werkelijke zetel heeft (Cass. 26
februari 1993, Arr. Cass. 1993, 22; Pas. 1993, I, 219; R.W. 1992-1993,
1377; T.B.H 1993, 128; DAOR 1993, 101 met noot D. Blommaert).
Zo werd er enige tijd later door hetzelfde hoogste hof bevestigd, dat de
Belgische rechters wel degelijk bevoegd zijn om de faillietverklaring op zich
-te nemen en uit te spreken van een entiteit waarvan de statutaire zetel in het
buitenland ligt op het tijdstip van de staking van betalingen, maar waarvan is
aangetoond dat die statutaire zetel fictief is. Als er geen veinzing is ligt de
intemationale bevoegdheid bij die statutaire zetel; maar als er wel veinzing
bewezen is, wat wil zeggen dat er geen werkelijkheidswaarde steekt achter
de zetel op papier, wordt er gekeken naar de werkelijke zetel in Belgie (Cass.
2 december 1996, T.B.H 1997, 526 met commentaarvan M. Claeys, p. 501).
In casu ging het om een vennootschap Air Zaire die aileen in Belgie een
werkelijk bestaan en activiteiten had; zij kon in Belgie failliet verklaard
worden.
Ook in het arrest van het Hofvan Beroep te Brussel van 12 september 1995
(Brussel21 september 1995, R.P.S. 1996, 122 met noot J. Van Boxstael; J.T.
1995; 719) dat voorafging aan het zopas genoemde Cassatie-arrest van 1996,
werd er ten aanzien van de betrokken entiteit gezegd dat ze Belgisch was
niettegenstaande de bewering dat het om een buitenlandse vennootschap
ging; en werd er overgegaan tot faillietverklaring.
In Kh. Luik 25 oktober 1993 (T.B.H 1994, 904) werd eenvoudig en terecht
de conclusie getrokken dat de Belgische rechters onbevoegd zijn voor een
faillissement wanneer het gaat om een Amerikaanse vennootschap die een
teloorgegane vestiging in Herstal heeft.

288. F AILLISSEMENT - NIEUW ARTIKEL 631 GERECHTELIJK WETBOEK - De
analyse van de wijzigingen of nuanceverschillen in het intemationaal bevoegdheidsrecht van de faillietverklaring sedert de invoering van een nieuwe
redactie van artikel 631 Ger.W. laat ik aan de rechtsleer: zie Colle, Ph.,
,Problemen van intemationaal faillissementsrecht in en Belgisch en rechtsvergelijkend perspectief', T.P.R. 1993, nr. 36; Claeys, M., ,De bevoegdheidsregels voor de intemationale faillietverklaring naar huidig en toekomstig recht", T.B.H 1997, 501 en zie DeWulf, H. en Wautelet, P., ,Aspecten
van intemationaal privaatrecht" in: Faillissement & Gerechtelijk Akkoord.
Het nieuwe recht , Antwerpen, Kluwer, 1998, 131.
289. FAILLISSEMENT - BEVOEGDHEID ONDER BILATERAAL VERDRAG - ERKENNING- BEVOEGDHEID VAN VREEMDE CURATOR- BELGISCHE NOTARISIn een zeer kort weergegeven vonnis van de Rechtbank van Koophandel te
Tongeren van 8 mei 1996 (T. Not. 1997,241 metnootF. Bouckaert) staat dat
een Nederlandse curator van een Nederlands faillissement op basis van de
machtiging die hij ontving van de Nederlandse rechter-commissaris in Belgie bevoegd geacht werd om een verkoop uit de hand te doen van een
onroerend goed dat in Belgie lag. De rechtbank verwees naar het bilateraal
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verdrag van 28 maart 1925 met Nederland. Maar zij zegde ook dat de rechten
van de schuldeisers in Belgie moesten gerespecteerd worden. In een noot bij
dit vonnis verklaart Frans Bouckaert hoe de erkenning van een Nederlandse
bevoegdheid van de curator in Belgie van rechtswege gebeurt onder het
verdrag; en hij wijst er op dat in geval van daden van dwanguitvoering
exequatur wel nodig is. Daarbij komt dan, stipt Bouckaert terecht aan, dat er
cumulatieve toepassing is van het nationaal recht van het faillissement (lex
concursus) en van het recht van de plaats van dwanguitvoering op goederen
(lex rei sitae) om toe te laten dater een wettelijke hypotheek of een voorrecht
zou gevestigd of erkend worden op de goederen van de failliete boedel. De
noot verduidelijkt bovendien dat er voor de gerechtelijke verkoop onzekerheid bestaat over de vraag of de curator van zijn rechter van oorsprong (de
vreemde rechter) machtiging kon krijgen om de verkoping te organiseren.
Bouckaert verdedigt daarin de opvatting dat de procedure Belgisch is in
Belgie zodat ,de aanwijzing van de notaris en de wijze waarop er zal worden
verkocht" vallen onder de lex fori. (Zie ook Bouckaert, F., ,Intemationaal
privaatrecht en grepen uit de notariele praktijk. Ontleding van casus sen", T.
Not. 1998, 340).
Die rechtspraak moet geplaatst worden naast het arrest dat net voor de hier
besproken periode werd gepubliceerd: Cass. 26 september 1991 (T.B.H.
1992, 361 en zie de bespreking bij Bouckaert, F. en Erauw, J., ,Overzicht
van rechtspraak", TP.R. 1993, 669, nr. 276).
290. ZETEL- FAILLISSEMENT- FRANS-BELGISCH VERDRAG VAN 1899Gent 9 december 1993, R. W 1993-1994, 1430 en Rb. Antwerpen 24 januari
1994, R.W 1994-1995, 130, allebei ook in Journal de Droit International
1996, 438 met noot N. Watte, behandelden gevallen van erkenning van
maatregelen genomen in Frankrijk in het raam van faillissementsprocedures.
Het verdrag van 8 juli 1899 slaat daarop omdat het EEX-verdrag de faillissementen buiten zijn werkingsveld heeft gelaten. In de twee gevallen werd
artikel 8 van dat bilateraal verdrag, dat spreekt van bevoegdheid voor
faillissement bij de rechtbank van de ,siege social", geinterpreteerd op de
overgeleverde manier, nl. door naar de werkelijke zetel te kijken. Dat wil
zeggen dat nagezien wordt of de rechter van oorsprong zijn bevoegdheid wel
conform het verdrag opnam, waama pas de doorwerking van zijn beslissingen in Belgie toegelaten wordt. Watte wijst erop dat de Antwerpse rechter
wellicht te ijverig was toen hij niet alleen de intemationale rechtsmacht
(bevoegdheid) van de Franse rechters onderzocht, maar toen hij ook de
interne territoriale competentie binnen Frankrijk controleerde; maar die
distinctio is inderdaad een modeme verworvenheid die niet zo duidelijk
zichtbaar wordt bij de lectuur van zo een antiek stuk verdrag.
Ook in Rb. Gent 1 februari 1996 (T.B.B.R. 1997, 343) werdnog herhaald dat
er geen erkenning of mogelijkheid tot uitvoering volgt in Belgie, onder
artikel 11 van het Belgisch-Frans verdrag van 1899 wanneer een vreemde
rechter zijn bevoegdheid aanvaardde in strijd met wat wij in een verdrag
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hebben vastgelegd, nl. de exclusieve bevoegdheid van de rechter van de
vennootschappelijke zetel en wel voor het hele wereldvermogen. In de
behandelde zaak was in Frankrijk, op het niveau van hoger beroep (te Douai),
een Frans faillissement van een vennootschap uitgebreid tot de faillietverklaring van de zaakvoerder en deze laatste was in casu woonachtig in Belgie.
Omdat zulk een bijkomend faillissement een autonoom en zelfstandig karakter heeft, was er sprake van de overtreding van een regel van intemationale bevoegdheid met een weigering van erkenning van dat persoonlijke
faillissement tot gevolg.

§ 5. De op bet faillissement toepasselijke wet
291. FAILLISSEMENT - INTERNATIONALE BEVOEGDHEID - TOEPASSELIJK
RECHT - EIGENDOMSVOORBEHOUD - W anneer er intemationale bevoegdheid wordt opgenomen ter plaatse waar de zetel van de vennootschap zich
bevindt op het tij dstip van het staken van de betalingen, wordt op dat
faillissement het recht toegepast van die plaats van het openen van de
faillietverklaring (dus de lex fori: Kh. Brussel 26 november 1991, T.B.H
1992, 1077 en dan worden in de procedure gegrepen alle goederen onafhankelijk van het feit dat zij zich in het buitenland bevinden en dat zij onder
sequester staan op grond van een vreemd vonnis - dat is het universeel
karakter van het faillissement).
Binnen een faillissement in Belgie rees de vraag over het recht dat op
eigendomsvoorbehoud toepasselijk is. In Rb .. Brugge 19 september 1995
(R. W. 1997-1998, 131) werd er gezegd dat het bestaan van een retentierecht
weliswaar valt onder het nationaal rechtsstelsel dat de betrokken verbintenis
beheerst, maar dat die lex contractus voor deze specifieke kwestie wat
teruggedrongen wordt. Er werd gezegd dat er tegelijkertijd toepassing moest
gemaakt worden van de wet van de plaats van ligging van het goed waarop de
retentie sloeg (de lex rei sitae). Die cumulatie van twee leges (en in dit geval
zonder de uitdrukkelijke inroeping van de Belgische lex concursus) werd
mede ge'inspireerd op een vermelding in ons vorig overzicht in dit tijdschrift
(T.P.R. 1993, 657, nr. 260). Nochtans werd daar herinnerd dat in geval van
faillissement het Belgisch recht schijnt te zeggen dat op het vlak van doorwerking van een gemaakt eigendomsvoorbehoud de wet van dat faillissement toepasselijk is.
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