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HOOFDSTUK I 

ALGEMEENHEDEN 

AFDELING I 

Begrip en voorwerp van het internationaal privaatrecht 

I - INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL (INTERLOKAAL) PRIVAATRECHT. 
- DE BELGISCHE OOSTKANTONS. - Het oplossen van wettenconflicten 
in verband met interlokale verhoudingen, wanneer n.l. in onderscheiden 
gebieden van dezelfde staat verschillende regelen van privaatrecht gelden, 
is, in principe, niet de taak van het eigenlijke internationaal privaatrecht. 
Dit laatste behandelt inderdaad internationale gevallen; het veronderstelt 
dat er aanknopingspunten voorhanden zijn aan de rechtsorde van meer 
dan een staat. 

In de grond evenwel worden problemen van interlokaal, en ook van 
intergentiel recht, in de ruimste mate op dezelfde wijze als die van inter
nationaal privaatrecht behandeld. 

Gedurende de hier overschouwde periode werd geen enkele beslissing 
gepubliceerd inzake interregionale verwijzingsregels sensu stricto. 

Ons hof van cassatie heeft wei, in verband met het bestaan hebben 
binnen de Belgische Rijksgrenzen van twee verschillende stelsels van 
privaatrecht, een arrest geveld dat enig licht werpt op de beoordeling door 
het hof van eigen bevoegdheid om toezicht uit te oefenen op de interpre
tatie van vreemd recht door de feitenrechter, en ook op bepaalde principes 
inzake eerbiediging van verworven of verkregen rechten en toestanden. 

Bij gelegenheid van de terugkeer naar Belgie van de Oostkantons 
(Verdrag van Versailles - Belgische wet van 15 september 1919) werd 
in die nieuwe gebiedsdelen, in afwachting van de volledige inwerking
treding van het Belgisch privaatrecht, n.l. tot 1 januari 1927, het Duitse 
recht geldende gehouden. 

In kwesties van internationaal privaatrecht heeft het hof van cassatie 
stelselmatig bevestigd dat, wanneer vreemd recht toepasselijk is, de vreemde 
wet door de feitenrechter souverein gei:nterpreteerd wordt, zonder dat 
het hof op die interpretatie toezicht uitoefent (zie verder, nr. 24). 

Onder de gegeven omstandigheden echter waren, met betrekking 
tot de Oostkantons, de oorspronkelijk Duitse rechtsregelen niet meer te 
beschouwen als vreemd recht waarvan de toepassing zijn grondslag in 
het Belgisch recht (internationaal privaatrecht) vond, doch wel als een 
eigen, nationale regeling, door de Belgische wetgever voorgeschreven om 
in een bepaald gebiedsdeel te gelden. Het voorheen Duits materieel recht 
werd aldaar tijdelijk tot Belgisch materieel recht gemaakt. Dienvolgens 
oordeelde het hof van cassatie, dat het bevoegd was om toezicht uit te 
oefenen op de interpretatie van dat recht door de feitenrechter, al waren 



de betrokken bepalingen aan het B. G. B. ontleend (Cass., 10 mei 1962, 
Pas., 1962, I, rors). 

2 - Na de afschaffing van de aan het Duitse recht ontleende regeling 
moesten zich onvermijdelijk intertemporele conflicten voordoen. In het 
licht van wat voorafgaat, is het duidelijk dat de problemen dienaangaande 
opgelost moeten worden volgens de grondbeginselen die aangewend worden 
in geval van wetswijziging in het interne recht. 

Een latere wet is, in principe, niet retroactief toepasselijk op rechts
toestanden en vermogensrechten die onder de heerschappij van een 
v:roeger geldende wet definitief tot stand zijn gekomen. Eventueel later 
te verwachten wettelijke gevolgen vallen, normaal, wei onder de nieuwe 
wet; niet echter gevolgen uit overeenkomst, die door de partijen in over
eenstemming met de vroegere wetsbepalingen gewild werden, en die hun 
krachtens het principe van de wilsautonomie voortaan tot wet strekken. 

Naar aanleiding van de afschaffing van het lokale privaatrecht en de 
invoering in de Oostkantons van de voortaan voor het gehele Koninkrijk 
geldend eenvormig stelsel was de eerbiediging van deze grondbeginselen, 
t. a. v. bepaalde door de partijen destijds gewilde gevolgen van contrac
tuele erfstellingen, uitdrukkelijk voorgeschreven door het K. B. van 28 au
gustus 1926 (art. XI van de overgangsbepalingen). Dienovereenkomstig 
werd door het hof van cassatie beslist, dat door de later ingevoerde wet
geving aan echtgenoten die, ingevolge contractuele erfstelling, onder de 
aan het B. G. B. -oritleende en tot I januari 1927 geldende wetgeving 
rechten hadden verworven, deze rechten met hun oorspronkelijk gewilde 
gevolgen niet ontnomen werden (zelfde arrest van 10 mei 1962). 

AFDELING 2 

Brannen van het internationaal privaatrecht 

3 - CoNFLICT TUSSEN INTERNE WET EN INTERNATIONAAL VERDRAG. 

De vraag, of een verdragsregel hogere waarde heeft dan een gewone wets
bepaling, zo niet, of de kracht van een internationaal tractaat even groat 
is als die van de nationale wet, zodat de kracht van de latere regel die van 
de vroegere zal verlammen, bleef tot nag toe slechts ten dele beantwoord. 

Bij de rechtspraak naar luid waarvan een latere nationale wetsbepaling 
die met een door de wetgever vroeger goedgekeurd internationaal verdrag 
in strijd is, tach prevaleert, kwamen zich twee arresten van het hof van 
beroep te Brussel aansluiten (Brussel, 12 oktober 1962, R. G. A. R., 1964, 
7275; - Brussel, 4 november 1960, Pas., 1960, II, 225). Een vreem
deling, zo besliste het hof, kan, naar aanleiding van een verkeersongeval 
dat zich op het Belgisch grondgebied heeft voorgedaan, de verdragsregelen 
van de Conventie van Geneve van 19 september 1949 (Belgische wet 



van 1 april 1954) niet inroepen tegen de bepalingen in van het later geno
men koninklijk besluit van 8 april 1954. 

4 - In Belgie vindt men n6ch in de grondwet n6ch in de wet een uit
drukkelijke regeling van het conflict tussen verdragsregel en wetsbepaling. 

Tot v66r een tiental jaren was dat evenzeer bij onze Noorderburen 
het geval; doch ingevolge wijzigingen, in 1953 en 1956, kent thans de 
grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden aan de internationale 
overeenkomsten een groter gezag toe dan aan de voorschriften van de 
interne wet, welke laatste geen toepassing wanneer deze toepassing niet 
verenigbaar zou zijn met eenieder verbindende bepalingen van overeen
komsten, die hetzij v66r, hetzij na de totstandkoming der voorschriften 
zijn aangegaan (art. 66 Ned. G.W.). 

In Frankrijk geldt in de laatste jaren een gelijkaardige grondwets
bepaling (art. 26 van de Constitutie van 27 oktober 1946, vervangen door 
art. 55 van de Constitutie van 4 oktober 1958). 

De Belgische rechtspraak, in tegenstelling met die van het Groot-\ 
hertogdom Luxemburg, heeft in dezelfde periode geen neiging vertoond 
om aan het verdragsrecht een grotere rechtskracht toe te kennen dan aan . 
het intern wettenrecht. De onderscheiden rechtskracht werd, in verschil
lende gevallen, even groot geacht; zodat de kracht van de latere regel, 
normaal, die van de vroegere regel moet verlammen. Onder de uitspraken 
die ter staving kunnen ingeroepen worden, is er een cassatiearrest, volgens 
hetwelk een door de wetgever goedgekeurd verdrag, dat na een bestaande 
interne wet van kracht wordt, de gevolgen van die vroegere wet stopzet 
(Cass., 8 januari 1925, Pas., 1925, I, 101), en nog een ander dat bepalingen 
van een latere wet toepasselijk verklaart, alhoewel hun onverenigbaarheid 
met bestaande verdragsregelen was opgeworpen (Cass., 26 november 
1925, Pas., 1926, I, 76). 

Of de Belgische rechtspraak wel zo volledig en zo duidelijk als men 
doorgaans voorhoudt, ontkennend antwoord geeft op de vraag naar de 
grotere rechtskracht van de verdragsregels, kan betwijfeld worden. 

In de eerste plaats moet toegegeven worden, dat telkens beslist werd 
t. a. v. verdragsregels die niet normatief, niet self executing, waren. Op te 
mer ken valt dat het hof van beroep te Brussel niet nagelaten heeft te over
wegen, dat de principesverklaringen van de Conventie van Geneve van 
19 september aan de onderdanen van de verdragsstaten geen rechtstreekse 
rechten toekende. 

Het hof was derhalve de mening toegedaan dat alleen de wetgevende 
macht en, binnen de grenzen van haar bevoegdheid, de uitvoerende macht, 
de interne wetgeving in overeenstemming kunnen brengen met de door 
het verdrag aan de staat opgelegde verplichtingen. 

Onder deze omstandigheden staat het niet vast, dat het antwoord 
van het hof van beroep ook self executing verdragsregels zou gelden. 

Men kan dienvolgens t. a. v. de bier besproken twee arresten de 
twijfel opperen die met betrekking tot het cassatiearrest van 26 november 



1925 geboden is (Hayoit de Termicourt, R., Conflict tussen het verdrag 
en de interne wet, R. W., 1963-64, 73 e. v., 78), al wordt dit cassatiearrest 
doorgaans geacht de voorrang van elk internationaal verdrag op de latere 
interne wet te verwetpen (Aldus gei:nterpreteerd door de Visscher, P., 
Rev. crit. dr. int. priv., 1955, biz. 300; - Masquelin, Le controle et l' appli
cation des traites par les organes juridictionnels internes, blz. 16; -Rousseau, 
Principes gencfraux de droit international public, 1944, blz. 427; - Rigaux, 
Les problemes de validite souleves, devant les tribunaux nationaux, par les 
rapports juridiques existant entre le Constitution, de l'Etat, d'une part, et 
les traites et les principes generaux de droit international, d' autre part, in 
Problemes contemporains de droit compare, Tokio, 1962, r, biz. 2II, aange
haald naar Hayoit de Termicourt, R., o. c., noot 36). 

AFDELING 3 

K walificatie 

5 - KWALIFICATIE EN KWALIFICATIECONFLICTEN. - Elke rechtsorde ver
onderstelt noodzakelijk dat haar rechtsregels begrepen, gei:nterpreteerd 
en toegepast worden met inachtneming van eigen rechtsbegrippen, cate
gorieen, indelingen, groeperingen van regels enz. De rechtsregel van en 
de kwalificatie door dezeffde wet maken essentieel een geheel uit: zonder 
de kwalificaties van zijn eigen wet is de recbtsregel zicbzelf niet meer. 

De eenvoudige regel dat iedere wet, met het oog op haar toepassing, 
zelf moet kwalificeren, wordt vanzelfsprekend meer ingewikkeld wanneer 
een wet in haar eigen rechtsfeer vreemd recht toepasselijk maakt; zij moet 
dan kwalificeren met het oog op de toepassing van haar eigen regel, en 
daarbij als het ware de kwalificaties van het vreemd recbt kwalificeren op 
een manier die de vreemde rechtsregel, die ze toepasselijk verklaart, niet 
omvormt tot een wezenlijk andere regel. Indien geen overeenstemming 
tussen de kwalificaties van de beide wetten kan verwezenlijkt worden, 
dan staan we voor een kwalificatieconflict in de aard van bet wettenconflict 
waarbij geen overeenstemming kan bereikt worden tussen de onderschei
den regelingen zelf. De oplossing van zowel bet een als bet ander conflict 
zou, in principe, dienen gezocht te worden in bet licht van dezelfde grond
beginselen. 

6 - KWALIFICATIE LEGE FORI. - De kwalificatie die aan de aanWlJZmg 
door de lex fori van de, bij toepassing van haar internationaal privaatrecht, 
bevoegde wet voorafgaat, geschiedt, normaal, door de lex fori zelf. Haar 
internationaal privaatrecht zou inderdaad niet zelf toegepast worden indien 
zulks niet geschiedt met inacbtneming van eigen kwalificaties. 

Ingeval in de conflictssituatie vreemde rechtsverhoudingen aanwezig 
zijn, dan zullen deze met het oog op de toepassing van de verwijzings-



regelen van de lex fori, vooraf aan een kwalificatie door deze wet moeten 
onderworpen worden. In dezer voege is door de rechtbank van koophandel 
te Kortrijk te werk gegaan, toen zij zich voor een Duitse handelsagentuur
overeenkomst geplaatst zag. De rechtbank oordeelde dat dit contract -
dat hier te lande als dusdanig niet gekend is - ,naar Belgisch recht, 
ondergebracht wordt onder de ondernemingscontracten, sectie verhuring 
van bepaalde diensten (louage d'industrie)" (Hrb. Kortrijk, 8 november 
1962, R. w., 1963-64, 830). 

Indien de conflictssituatie een samengesteld geheel uitmaakt, kunnen 
afzonderlijke kwalificaties t. a. v. de onderscheiden onderdelen nodig zijn, 
om telkens de toepasselijke wet aan te wijzen. 

7 - Dat het steeds de lex fori is die, met het oog op de toepassing van 
haar eigen conflictenregels, geroepen wordt om voorafgaandelijk te kwa
lificeren, werd door de rechtbank te Gent beslist in het geval van een 
nalatenschap waarin, voor de devolutie van in Nederland gelegen onroerend 
goed, overeenkomstig het Belgisch internationaal privaatrecht naar de 
lex rei sitae - in casu de Nederlandse wet - verwezen werd. Op de vraag, 
of dat goed al dan niet tot de gemeenschap had behoord, antwoordt de 
rechtbank door de kwestie te kwalificeren als een van huwelijksvermogens
recht, waarvoor de Belgische conflictenregel naar de nationale wet -
in casu de Belgische wet - van de echtgenoten verwijst (Rb. Gent, 
7 november 1961, T. not., 1962, 18). 

8 - Toen de rechtbank te Luik zich voor de vraag zag gesteld, of de 
bepaling van de Tsjechische wet die aan de schuldige echtgenoot zijn deel 
van een door echtscheiding ontbonden gemeenschap ontzegt, tot het 
statuut van de echtscheiding of tot dat van het huwelijksvermogensrecht 
moet gerekend worden, oordeelde zij dat het, voor de toepassing van het 
Belgisch internationaal privaatrecht, een kwestie van huwelijksvermogens
recht was (Rb. Luik, 23 maart 1961, ]. T., 1961, 373; ]ur. Liege, 1960-61, 
253; Rev. prat. Not., 1961, 259, met noot van J. B.). Het vonnis ver
toont echter weinig belang voor het probleem van de kwalificatie, De 
rechtbank blijkt zich inderdaad niet genoopt te hebben gevoeld, af te 
rekenen met mogelijke argumenten ten voordele van een kwalificeren 
van de betrokken regeling als hoofdzakelijk een gevolg van de echtschei
ding ; hetgeen aanleiding zou kunnen geven tot een onderbrenging bij het 
statuut van de echtscheiding (zie verder, nr. 38). 

9 - De vordering tot uitkering van onderhoudsgeld die, op grond van 
artikel 340b. B.W., tegen de vermoedelijke vader wordt verleend, al heeft 
zij niet tot gevolg de vaderlijke afstamming vast te stellen, wordt evenwel 
in het Belgisch recht gekwalificeerd als verknocht aan de staat van de 
persoon. Deze kwalificatie lege fori brengt mede dat de Belgische rechter, 
voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van de vordering, naar 
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de wet die het personeel statuut beheerst - meer bepaaldelijk, de natio
nale wet van het kind (zie verder, nr. 58)- verwezen wordt (Cass., 24 maart 
1960, R. W., 1961-62, 419, met opmerkingen; Pas. 1960, I, 86o, met noot; 
R. C.]. B., 1961, 335, met noot van F. Rigaux; - Gent, 10 april 1961, 
R. W., 1961-62, 426; R. C.]. B., 1962, 21, met noot van R. Vander Elst). 

De burgerlijke rechtbank te Antwerpen, in een vonnis van 21 maart 
1961 (R. W., 1961-62, 436, met advies 0. M.), neemt de kwalificatie 
lege fori als uitgangspunt, doch stuit vervolgens op een verschillende kwa
lificatie door de wet waarnaar verwezen wordt, de lex causae. Het gold 
inderdaad een Italiaans kind, in wiens nationale wet geen zelfde, aan de 
staat van de persoon verknochte, vordering voorzien is; maar waarin wei 
een vordering bestaat (art. 279 !tal. B.W.) die, volgens de Italiaanse 
kwalificatie, een vordering tot schadevergoeding is (I tal. Cass., 6 maart 1953, 
Rev. crit. dr. int. priv., 1954, 371, met noot de Nova). Onder deze om
standigheden verklaart de rechtbank de vordering eenvoudig onontvan
kelijk, omdat het in de nationale wet van: het kind de vordering tot het 
bekomen van onderhoudsgeld niet terugvindt met dezelfde kwalificatie 
als in de Belgische lex fori. Haar vonnis is dienvolgens onbelangrijk voor 
het beantwoorden van de vraag of het kwalificatieconflict verder leiden 
kan tot een verwijzing hetzij naar de lex loci delicti commissi, hetzij naar de 
lex fori zelf, om subsidiair toegepast te worden, enz. (zie verder, nr. 58). 

10 - De rechtbank te Aarlen blijkt de verjaring- in liet Belgisch recht 
gekwalificeerd te hebben als een kwestie van rechtspleging, en verwijst 
dan ook naar de eigen Belgische wet om de verjaringstermijn te bepalen 
(Rb. Aarlen, 16 juni 1961, fur. Liege, 1964-65, 141); zulks met betrekking 
tot een vordering tot schadeloosstelling naar aanleiding van een in het 
Groothertogdom Luxemburg plaatsgegrepen ongeval. De vraag, waarom 
de rechtbank de verjaringstermijn van gemeen recht niet, en die van de 
wet van 30 mei 1961 wei toepasselijk achtte, buiten beschouwing gelaten 
(zie verder, nr. 85), is de motivering van de uitspraak in ieder geval vat
baar voor critiek. Het volstaat niet, te beweren dat de verjaringstermijn 
door de lex fori moet bepaald worden omdat hij ingevoerd werd met het 
oog op een goede rechtsbedeling. Inderdaad, beschouwt men de verjaring 
als een middel om, na zekere tijd, de toegang tot de rechtbank te ontzeggen, 
dan is het de lex fori die bevoegd moet verklaard worden ; beschouwt men 
daarentegen de verjaring als een oorzaak van tenietgaan, van ophouden 
te bestaan van een subjectief recht, dan bepaalt het op dit laatste toe te 
passen materieel recht ook de verjaringstermijn (Poullet, Manuel, uitg. 
1947, nr. 456 e. v.; - Graulich, Principes, nr. 129, blz. 92; - Kosters
Dubbinck, Algemeen Deel van het Internationaal Privaatrecht, uitg. 1962, 
blz. 248; - Batiffol, o. c., nr. 541; -Rabel, The Conflicts of Law, Deel 
III, blz. 475). Daar in Belgie de tweede opvatting heerst, client in principe 
de regel te gelden dat het de lex loci delicti is, diet. a. v. de vordering tot 
schadeloosstelling de verjaringstermijn bepaalt. 
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II - De uitoefening, in het raam van een procedure, van een recht dat 
tot de regeling van staat en bekwaamheid wordt gerekend, kan wel een 
dilatoir middel uitmaken en dienvolgens gekwalificeerd worden als pro
cedurevorm, waarvoor dan naar de lex fori zelf moet verwezen worden. 
Dienovereenkomstig overwoog het hof van cassatie, dat de opschortende 
exceptie tijdens een echtscheidingsproces door een Nederlandse vrouw 
opgeworpen, gegrond op het recht, haar door haar personele wet verleend, 
om gedurende het rechtsgeding een uitkering tot onderhoud te bekomen 
(artikel 268 Ned. B.W.), ,enkel tot de rechtspleging behoort" en ,dat 
de echtscheidingsprocedure v66r de Belgische rechter onderworpen is 
aan de Belgische wet" (Cass., 8 oktober 1964, ]. T., 1965, 6; R. W., 1965-66, 
393). In de mate waarin dit gedeelte van het arrest beperkt blijft bij de 
verwerping van het op het vreemde recht gegrond proceduremiddel, is 
de uitspraak onaanvechtbaar. Men zou er echter niet mogen uit besluiten 
dat, louter om die reden, het recht zelf op de uitkering niet bestaat of, 
in het raam van onze rechtspleging - zonder dilatoire werking - niet 
kan afgedwongen worden. 

12 - KwALIFICATIE LEGE CAUSAE. - Hetgeen wij hierboven omtrent de 
kwalificatie door de lex fori, met het oog op de toepassing van het inter
nationaal privaatrecht van deze wet, vooropgesteld hebben, sluit van
zelfsprekend uit dat de vreemde wet waarnaar verwezen wordt, de lex 
causae, door haar eventueel verschillende kwalificaties het internationaal 
privaatrecht qua regeling, zou wijzigen. Deze verwijzingsregelen zouden 
telkens anders zijn, indien men de kwalificaties van het recht waarvan zij 
deel uitmaken, vervangt door verschillende kwalificaties, naar gelang van 
de wet die men kiest onder degene waarmee de conflictssituatie aankno
pingspunten vertoont. 

Na de voorafgaande kwalificatie lege fori, op grond waarvan het 
internationaal privaatrecht van deze wet de toepasselijke wet heeft aan
gewezen, moet deze laatste op haar beurt toegepast worden ook met 
inachtneming van haar eigen kwalificaties ; zo niet, zouden haar bepalingen 
door de kwalificaties van de lex fori omgevormd kunnen worden tot an
derssoortige regelingen. 

13 - De kwalificatie van het begrip domicilie zoals aanvaard om als aan
knopingspunt te dienen ten gerieve van haar eigen internationaal privaat
recht, geschiedt door de lex fori. Indien deze wet de terugwijzing of verdere 
verwijzing aanvaardt, en aldus de toepassing van het internationaal pri
vaatrecht van de lex causae oplegt, dan zal het begrip domicilie in het raam 
van de toepassing van deze laatste wet door haar gekwalificeerd worden 
(Batiffol, o. c., nr. 403, blz. 455). 

14 - Verwijst de collisieregeling van het forum, ingevolge eigen kwali
ficatie, naar de nationale wet van de man om het huwelijksvermogens
recht van de echtgenoten te beheersen, en verwijst vervolgens de nationale 

421 



wet van de man naar de wet van de woonplaats der echtgenoten, dan wordt, 
voor de toepassing van deze laatste wet, het begrip huwelijksdomicilie 
door haar gekwalificeerd. Gelet op de opeenvolging der verwijzingen, 
bestaat er geen eigenlijk kwalificatieconftict t. a. v. de toepassing van 
iedere wet (Brussel, 16 mei 1960, Pas. 1960, II, 265). 

15 - Volgens een gelijkaardige gedachtengang, besliste het hof van beroep 
te Brussel, nadat het vanzelfsprekend, met het oog op de beoordeling van 
zijn eigen bevoegdheid, het begrip laatste huwelijksdomicilie overeenkomstig 
de kwalificatie door de Belgische lex fori had opgevat, dat de wet van de 
vreemde rechter, overeenkomstig de kwalificatie door die wet, naar de 
Belgische rechter, als bevoegd, kan terugwijzen (Brussel, 26 januari 1961, 
]. T., 1962, 682). Zulks is annemelijk waar het de bevoegdheid ratione 
loci betreft, die immers, volgens de Belgische wet, in burgerlijke zaken 
niet van openbare orde is en uitgebreid kan worden door de wil van par
tijen; dus, logischerwijze, ook door de vreemde wet in zaken waarin zij 
deze wil beheerst. Aan het principe dat de rechter voor de toepassing van 
zijn bevoegdheidsregeling de kwalificaties aan zijn eigen lex fori moet 
ontlenen (Zie, in die zin, tijdens de overschouwde periode : Rb. Dinant, 
6 februari 1964, fur. Liege, 1963-64, 203; - Rb. Hasselt, 14 november 
1962, Pas., 1963, III, 53) wordt aldus geen afbreuk gedaan. 

16 - De kwalificaties van de lex causae moeten inachtgenomen worden 
t. a. v. alle vraagpunten die luidens de lex fori door de eerstgenoemde wet 
moeten opgelost worden. 

Aldus zal de termijn binnen dewelke, naar Belgisch recht, de vordering 
tot uitkering van onderhoudsgeld tegen de vermoedelijke vader moet wor
den ingesteld, niet in aanmerking komen, indien deze termijn volgens de 
Duitse lex causae 'niet als een grondvoorwaarde voorhanden is (Brussel, 

I 

14 februari 1962, Pas. 1963, II, 229; - Brussel, 15 juni 1962, R. W., 
1962-1963, 1584; - Brussel, 17 september 1963, ]. T., 1964, 282). 

17 - De regel dat de lex fori, in principe, de door haar bevoegd verklaarde 
vreemde wet niet mag wijzigen door de kwalificaties van deze laatste ten 
voordele van eigen kwalificaties te miskennen, sluit aan bij het principe 
dat, behoudens haar eigen dwingend recht, de lex fori geen ruimere ge
volgen aan het rechtsfeit moet toekennen dan degene die door de lex 
causae, door haar bevoegd verklaard om het rechtsfeit te beheersen, voor
zien worden. Zo werd beslist dat de curator van een in het buitenland 
failliet verklaard handelaar, in Belgie als dusdanig niet kan optreden, 
zo de wet van het vreemde land aan het faillissement slechts territoriale 
gevolgen toekent (Luik, 7 februari 1959, Pas., 1960, II, 77). 

18 - KwALIFICATIECONFLICTEN. - Wanneer zich met het oog op de 
toepassing van het internationaal privaatrecht van de lex fori een conflict 
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voordoet tussen haar kwalificatie en die van het vreemde element in de 
conflictssituatie, dan prevaleert in principe de eerstgenoemde. 

Het is in het licht van dit principe, dat de heersende rechtspraak een 
oplossing geeft aan het netelig probleem van de testamenten door Neder
landers in het buitenland gemaakt. 

Artikel992 Ned. B.W., dat aan Nederlandse onderdanen de verplich
ting oplegt om in het buitenland bij authentieke akte te testeren, wordt 
verder gekwalificeerd als een louter vormvereiste, dat de Belgische rechter 
voor die uiterste wilsbeschikkingen op Belgisch grondgebied niet toe
passelijk acht (Rb. Antwerpen, r6 december rg6o, Rev. prat. not., rg6r, 
blz. 222, met noot van F. I.; R. W., rg6o-6r, 1383, met noot van E. B.; 
Rec. gen., 1961, blz. 304; T. not., rg6r, 105, met noot). Al biedt het voor
deel, dat de rechtspraak geleidelijk minder behept bleef met onzekerheid, 
geheel bevredigend zijn de juridische redeneringen ter staving van deze 
oplossing niet: het lijkt te veel een dwingende toepassing van de regel 
locus regit actum, en een over het hoofd zien van het element Nederlands 
recht met eigen kwalificaties dat deel uitmaakt van de conflictssituatie, 
als een geheel genomen, waarop de collisieregeling van de (Belgische) 
lex fori moet toegepast worden. 

19 - Een andere uitspraak, die wei eens geacht wordt een kwalificatie
conflict behandeld te hebben, is een arrest van het hof van beroep te 
Brussel. Wij menen dat het eigenlijk een wetsconflict in verband met de 
regeling van de rechterlijke bevoegdheid geldt. Het arrest overweegt, dat, 
de Italiaanse wet, die aan de hoven van beroep de bevoegdheid toekent 
om, inzake aanneming van kinderen, afwijkingen toe te staan op de leef
tijdsvereisten in hoofde van de adoptant, de Belgische hoven van beroep 
daartoe niet bevoegd kan maken (Brussel, 28 juni rg6r, Rev. dr. Jam., 
rg6r, blz. 173, met noot Humbled). 

Het hof laat, terecht, gelden dat, indien de grondvoorwaarden tot 
de adoptie beheerst worden door de nationale wet, de wijze waarop, met 
tussenkomst van de openbare overheid, dit recht kan uitgeoefend worden, 
onderworpen is aan de regelen van de lex fori. In Belgie wordt de procedure 
geregeld door artikel 354 e. v. B.W., en wordt de rechtbank van eerste 
aanleg bevoegd gemaakt om kennis te nemen van een dergelijk verzoek 
om vrijstelling. 

AFDELING 4 

V erwijzingsregelen 

20 - AARD VAN DE VERWIJZINGSREGELEN EN VERPLICHTING VOOR DE 
RECHTER OM ZE TOE TE PASSEN. - De collisieregeling van het eigenlijke 
internationaal privaatrecht, behoort tot het privaatrecht van het forum. 
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Al bestaat dienaangaande betwisting in zekere rechtsleer, daarvan gaat 
geen invloed uit op de heersende rechtspraak. 

Wanneer de partijen de collisieregeling buiten het geding laten, 
dan moet de rechtbank, t. a. v. rechten waarover partijen vrij kunnen 
beschikken, niet overgaan tot ambtshalve opwerping van verwijzings
regelen, die eventueel toepasselijk zijn. Zulks verklaart waarom uitsluitend 
Belgisch recht toegepast werd in een aangelegenheid waarin de rechtbank 
van koophandel te Antwerpen uitspraak moest doen, en waarin als vreemde 
elementen voorkwamen, het Frans grondgebied (plaats van het ongeval), 
de Duitse nationaliteit van de verzekeraar en, wellicht ook, de plaats 
van de betaling (Hrb. Antwerpen, 15 januari 1965, R. W., 1965-66, 1522). 

Zoals wij later zullen laten opmerken naar aanleiding van de bespreking 
der rechtspraak met betrekking tot de rechtshandelingen, bestaat in 
Nederland zelfs de neiging om, in de loop van het geding, een keuze van 
beslissingsrecht te aanvaarden (zie verder, nr. 74). 

Wanneer het echter een materie geldt, waaromtrent de partijen niet 
vrij mogen beschikken, dan moet de rechter een ambtshalve ondetzoek 
instellen naar het recht dat moet toegepast worden, en derhalve het wets
conflict opwerpen, zoals inderdaad gedaan werd door het hof van beroep 
te Gent, dat op dit punt het vonnis van de eerste rechter, de rechtbank 
te Kortrijk, bevestigde (Gent, 10 april 1961, R. C.]. B., 1962, blz. 21, 
met noot Vander Elst). De materie was, inderdaad, een alimentatievorde
ring ingesteld door een Tsjechoslowaaks kind tegen een Belg (zie nr. 
58 en 63). . . 

21 - fiERVERWIJZING (TERUGWIJZING EN VERDERE VERWIJZING). - Tot 
1940 bestond er in de Belgische rechtspraak, daarin gesteund door de 
rechtsleer, tegenkanting tegen het aanvaarden van elke herverwijzing (zie 
dienaangaande: Spanoghe, Examen de jurisprudence, nr. 9, R. C.]. B., 
1950, blz. 344; en R. C.]. B., 1954, nr. 7, blz. 57;- Van Heeke et Rigaux, 
Examen de jurisprudence, nr. 3, R. C.]. B., 1961, blz. 358). Sedertdien, 
echter, werd zonder uitzondering de terugwijzing aanvaard. 

Onze collisieregel wordt geacht niet uitsluitend naar het intern mate
rieel recht van de vreemde rechtsorde te verwijzen, doch naar de algehele 
vreemde techtssfeer, met inbegrip van haar internationaal privaatrecht. 

Het hof van beroep te Brussel moest t. a. v. echtgenoten van ver
schillende nationaliteit het wettelijk stelsel bepalen van hun huwelijksver
mogensrecht. Eerst werd de collisieregel van de lex fori toegepast en naar 
de Joegoslavische wet, nationale wet van de man, verwezen. Vervolgens 
werd aanvaard dat deze laatste wet, op haar beurt, de wet van het huwelijks
domicilie toepasselijk verklaarde. Dit domilicie was in Belgisch-Congo 
gelegen, en leidde uiteindelijk tot de gelding van het Belgisch huwelijks
vermogensrecht (Brussel, 16 mei 1960, Pas., 1960, II, 265). 

Een ander arrest van hetzelfde hof heeft blijkbaar de bedoeling 
gehad, dezelfde principes toe te passen, doch waagde zich daarbij op het 
gebied van het publiek recht, namelijk dat van de bevoegdheid der rechts-



machten. Ten onrechte, zo menen wij, vermits op dit gebied ieder land 
soeverein blijft. Geen vreemde wet kan zich bemoeien met de inrichting, 
de bevoegdheid en de wijze van procederen van de rechterlijke macht in 
een ander land (zie hoven, nr. 15); ook niet door terugwijzing. De rech
ters van een land hebben zich niet te bekommeren over de mening van de 
vreemde wetgever, wanneer zij de bevoegdheid uitoefenen die hun lex 
fori bepaalt, noch over het feit dat de vreemde wetgever hen bevoegd 
acht, wanneer die bevoegdheid hun door de lex fori niet opgedragen is. 
De rechters kunnen het betreuren, maar het is hun taak niet, zulks te 
verhelpen, tenzij met de eigen middelen, indien ze bestaan, en, met het
zelfde doel, in de plaats van die der vreemde wet kunnen aangewend 
worden. 

Het geval, dat het hof te beoordelen kreeg, betrof de echtscheiding 
van Belgische echtgenoten, van wie de laatste gemeenschappelijke ver
blijfplaats in Groot-Brittanie gelegen was, zodat de rechtbank aldaar 
bevoegd was volgens de Belgische bevoegdheidsregeling (artikel234 B.W.); 
niet echter volgens het Engels recht, dat bevoegdheid toekent aan de rech
ter van het domicilie, dat intussen door de man, niet door zijn vrouw 
gevolgd, naar Belgie was verlegd. Het hof besliste dat de Belgische rechter 
toch bevoegd was, op grond van een gecombineerde interpretatie van de 
artikelen 213 en 234 B.W. (waartegen de voorziening in verbreking ver
worpen werd bij cassatiearrest van 22 december 1961, Pas., 1962, I, 497), 
en op grond ook van de aanvaarding van de terugwijzing naar de rechter 
van het alsdan naar Belgie verlegd domicilie (waarop bet cassatiearrest 
niet ingegaan is) (Brussel, 26 januari 1961, Pas., 1962, II, 104). 

AFDELING 5 

Vreemde wet 

22 - AARD VAN DE VREEMDE WET. - De vreemde wet die door de Bel
gische verwijzingsregel toepasselijk gemaakt wordt, is degene die in haar 
eigen rechtssfeer werkelijk als recht toegepast wordt. Of in het internatio
naal publiek recht de vreemde wetgever als dusdanig erkend wordt, dit 
wil zeggen dat er diplomatieke betrekkingen bestaan tussen Belgie en 
het land van die wetgever, is niet noodzakelijk van belang voor het privaat 
recht (zie in die zin, Van Heeke et Rigaux, Examen de jurisprudence, nr. 1, 
R. C.]. B., 1961, blz. 357; - Batiffol, Traite, nr. 256). 

In de rechtssfeer van de lex fori wordt doorgaans aangenomen, dat 
het een feit is, dat het vreemd recht bestaat; ook soms dat de vreemde 
wet zelf een feit is. Tegen de volledige gelijkstelling van de vreemde wet 
met een feit, werd, nog niet zo lang geleden, met gezag opgekomen door 
de Procureur-Generaal bij het hof van cassatie (Hayoit de Termicourt, R., 
La Cour de cassation et la loi etrangere, ]. T., 1962, 469). Het op punt 



stellen van deze kwestie is van aard om invloed te hebben op de zienswijze 
van ons hoogste gerechtshof, wat de controle betreft die het moet uitoefenen 
(zie verder, nr. 24), doch van minder praktisch belang voor de toepassing 
van het vreemde recht door de feitenrechter. 

Onze rechtbanken en gerechtshoven bevelen de medewerking van de 
partijen telkens wanneer zij zelf onvoldoende ingelicht zijn omtrent het 
bestaan en de inhoud van het toe te passen vreemde recht. De regel staat 
vast en wordt doorgaans niet gemotiveerd (bij uitzondering wordt hij toch 
nog eens, op grond van gelijkstelling van de vreemde wet met een feit, 
gerechtvaardigd door het hof van beroep te Brussel, in een arrest van 
14 februari 1962 (Pas., 1963, II, 227). 

23 - BEWIJS VAN DE VREEMDE WET.- Zoals hierboven vermeld (vorig nr.) 
moeten de partijen, in principe, het bewijs leveren van het bestaan en 
van de inhoud van de vreemde wet (vgl. Storme, M., De bewijslast in 
het Belgisch privaatrecht, Gent, 1962, nr. 308 e. v., biz. 285 e. v.). 

Zulks is zelfs het geval wanneer de rechter zelf het wetsconflict op
werpt (Gent, 10 april 1961, R. C. f. B., 1962, biz. 21, met noot Vander 
Elst: zie hoven, nr. 20). 

De rechters blijken echter de regel slechts te Iaten gelden in de mate 
waarin zij zelf over onvoldoende inlichtingen beschikken; in we lk geval, 
zij de heropening van de debatten bevelen. Bij wijze van voorbeeld kan de 
volgende overweging aangehaald worden: ,Overwegende dat de rechtbank 
derhalve, alvorens , ... " te beslechten, vooreerst volledig client te worden 
ingelicht over het persoonlijk statuut van de beide partijen, evenals over 
de wetgeving inzake echtscheiding van het land tot hetwelk zij heiden 
eventueel staatkundig behoren" ; - Dat de heropening der debatten zich 
dan ook dienaangaande opdringt" (Rb. Antwerpen, 24 februari 1962, 
R. W., 1963-64, 1663). 

De Nederlandse rechters gaan op dezelfde manier te werk. Zie bv. 
twee arresten van het hof te 's-Gravenhage (3 januari 1962 en 21 november 
1962, N. ]., 1963, 14 en 416) in een zaak van koop-verkoop tussen een 
Nederlandse verkoper en een Belgische koper. Het hof vond ,evenzovele 
aanknopingspunten" .. . ,om de rechtskeuze ten gunste van het Belgische 
recht te doen uitvallen" ; daar het hof echter de inhoud en strekking van 
het toepasselijk Belgisch recht (het K. B. op de invoer van meststoffen) 
onvoldoende kende, gaf het bij het eerste arrest aan de appellant het bevel, 
hem deskundig en gedocumenteerd voor te lichten. In het tweede arrest 
werd dan de zaak beslecht. 

Andere vonnissen en arresten, die dezelfde regel toepassen, zijn 
tegelijkertijd van belang om na te gaan welke bewijsmiddelen doorgaans 
aanvaard worden, en met welke vrijheid de rechters al dan niet aanvaarden 
dat het bewijs voldoende is. 

Het meergemeld arrest van het hof van beroep te Gent van 10 april 
1961, beveelt aan de partijen de tekst van de vreemde wet over te leggen. 
Zo nodig wordt een vertaling geeist. (Hrb. Oostende, 18 april 1961, 



]. P. A., 1961, 207). Indien de tekst van de wet zelf niet voorhanden is, 
beoordeelt de rechter vrij, of het bewijsmateriaal voldoende is (Hrb. 
Brussel, 15 februari 1962, fur. comm. Brux., 1962, 103). 

24 - INTERPRETATIE DOOR DE RECHTER EN CONTROLE DOOR HET HOF VAN 
CASSATIE. - Het spreekt vanzelf dat de rechter er moet naar streven, 
het vreemde recht - waarnaar hij verwijst - toe te passen zoals het in 
den vreemde geldt. Hij is niet vrij, de inhoud van het vreemd recht auto
noom te bepalen, en moet dus rekening houden met de rechtspraak en de 
rechtswetenschap van het vreemde land. 

Onze rechtsmachten streven er inderdaad naar, aldus te handelen, 
doch aarzelen niet om zelf aan rechterlijke interpretatie te doen, zodra zij 
van oordeel zijn, voldoende ingelicht te zijn. 

Het hof van beroep te Brussel nam stelling na attesten en adviezen 
tegen elkaar afgewogen te hebben en steun gezocht te hebben in arresten 
van het hoogste gerechtshof van Oostenrijk (meergemeld arrest van 31 ja
nuari 1961). 

Hetzelfde hof bepaalde later de zin waarin § 177 van het Duitse BGB 
moest toegepast worden. 

De rechtbank te Antwerpen ontwarde het strijdig bewijsmateriaal 
en paste inzake burgerlijke aansprakelijkheid de Franse wet toe overeen

. komstig de interpretatie waaraan zij op grond van rechtspraak en rechtsleer 
de voorkeur gaf (Rb. Antwerpen, 27 juni 1963, ]. P. A., 1964, 22). 

Tot voor enkele jaren was het niet aileen de toepassing van de vreemde 
wet die aan de controle van het hof van verbreking ontsnapte, wanneer de 
verwijzing niet voorgeschreven werd door een uitdrukkelijke wettekst, 
maar ook, in aile gevailen, de interpretatie van de vreemde wet. Onder de 
hier te behandelen rechtspraak moet nog een laatste cassatiearrest in die 
zin vermeld worden (Cass., 2 januari 1961, Pas., 1961, I, 465). 

Daarop is een arrest gevolgd, waarin een zekere kentering waar te 
nemen valt (Cass., 29 mei 1961, Pas., 1961, I, 1037), dat ditmaal perken 
stelt aan de soevereine beoordeling door de feitenrechter : zijn beoordeling 
is slechts soeverein, indien hij de termen van de vreemde wet niet miskent. 
Het is op dit arrest dat de aandacht werd gevestigd door de Procureur
Generaal bij het hof in zijn hierboven vermelde mercuriale van 1962 (zie 
hoven, nr. 22), die tevens in herinnering brengt dat, in de loop van de 
eerste decennia van zijn bestaan, het hof nog verscheidene arresten heeft 
geveld die niet in de lijn lagen van de later traditioneel geworden recht
spraak. Wellicht mag aangenomen worden, dat het hof voortaan een 
beperkte controle zal uitoefenen, in de aard van zijn controle op de inter
pretatie door de rechter van de akten van rechtspleging en van rechts
handelingen. 
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AFDELING 6 

Openbare orde en wetsontduiking 

25 - INTERNATIONALE OPENBARE ORDE. - BEGRIP EN AARD. -De open
bare orde in de onderscheiden landen is vanzelfsprekend niet bevorderlijk 
voor het internationaal privaat rechtsverkeer. 

De strekking om op het gebied van het internationaal privaatrecht 
het begrip en de invloed van de openbare orde te beperken, is derhalve 
goed te keuren en aan te prijzen. Het begrip wordt daardoor niet wezen
lijk ontaard, aileen een verschillende draagkracht en geldingsgebied onder
scheidt de interne openbare orde van de internationale openbare orde. Ook 
in het interne recht kennen wij gelijkaardige verschillen : inzake huwelijks
contract bv. worden bepaalde regelingen door de werking van de openbare 
orde niet getroffen, terwijl zij dat in het algemeen verbintenissenrecht 
wei worden. 

Dat de beperking van de geldingssfeer en van de draagkracht van de 
internationale openbare orde lofwaardig is, wordt zelfs benadrukt door 
vermijding van het gebruik van de rechtsterm en door bewimpeling van 
het begrip; alsof men er zich over schaamt, de grondbeginselen, die 
nochtans van wezenlijk belang zijn, door imperatief recht te beschermen, 
en te verhinderen dat vreemd recht, dat krachtens de collisieregeling van 
het forum normaal toepasselijkis, dit_ wezenlijk_belang aanJast. 

Men spreekt liefst van internationale openbare orde aileen in geval 
van negatieve werking; en, daartegenover, heeft men het bv. over absolute 
territoriale gelding der wet, indien de openbare orde op positieve wijze 
vereist dat binnen de grenzen van het land, de eigen wet onvoorwaardelijk 
dwingend toegepast wordt. In dit laatste geval noemt men de wet ook 
rechtstreeks toepasselijk, vermits, zo beweren sommigen, er geen wets
conflict is als zij aileen geldt. In werkelijkheid is zulks loutere vermom
ming: het is om redenen van openbare orde, dat een dwingende collisie
regel het conflict oplost door naar eigen interne wet te verwijzen; d. w. z. 
vreemd recht terzijde stellen of, waar in een vreemde toepasselijke wet 
leemten aanwezig geacht worden, dit recht aan te vullen enz ... 

Hoe dit ook zij, door de formulering, die ons hoogste gerechtshof 
bekrachtigd heeft, treedt maar de internationale openbare orde in werking, 
telkens als beschikkingen van een vreemde wet de grondbeginselen aan
tasten die voor het zedelijk, politick en economisch bestel van wezenlijk 
belang zijn (Cass., 4 mei 1950, Pas., 1950, I, 629, met noot R. H.; R. W., 
1950-51, 11; Rev. prat. not., 1950, blz. 301). 

Het onderscheid tussen de interne en de internationale openbare orde 
werd hierdoor steviger gegrondvest; terwijl de nodige soepelheid gehand
haafd blijft, om sommige bepalingen van het intern recht, die in deze 
sfeer nochtans dwingend, imperatief, van openbare orde enz. zijn, niet aan 
te merken als wezenlijk voor het zedelijk, politiek en economisch bestel in 
het internationaal rechtsverkeer, dus niet van internationale openbare orde, 



hetzij binnen onze grenzen (territoriale internationale openbare orde) 
hetzij ten aanzien van het personeel statuut der Belgen in eigen land of 
buitenlands (personele internationale openbare orde). 

Dat de openbare orde in elk geval nationaal is en nationaal werkt, 
spreekt vanzelf; al wordt zulks wel eens uit het oog verloren. Een wet 
kan alleen voor haar eigen rechters onvoorwaardelijk dwingend zijn; 
wanneer dit het geval is, heeft de rechter zich niet te bekommeren over 
hetgeen de vreemde wetgever daaromtrent oordeelt. 

Men moet zich afvragen, waarom de rechtbank te Luik de beschou
wing ten beste gaf, dat de uitzonderingen op het verbod tot aanneming 
van het kind, die, in geval de adoptant wettige of natuurlijke kinderen 
heeft, door de Belgische wet voorzien worden, tegen de Franse openbare 
orde niet zouden indruisen, vermits de Franse wet thans ook uitzonderin
gen aanneemt (Rb. Luik, 26 november 1962, fur. Liege, 1962-63, 117). 

Indien de rechtbank aileen het Belgisch recht toepasselijk acht, is de 
beschouwing overbodig en misleidend; indien zij echter - hetgeen niet 
duidelijk te voorschijn komt - distributief (zie verder, nr. 62) wil tewerk 
gaan en dus, enerzijds, de Belgische, anderzijds, de Franse wet toepasselijk 
achtte, dan is het natuurlijk aangewezen, de aard van het toe te passen 
recht te onderzoeken. Heeft de rechter zich daarvan rekenschap gegeven? 
Is zijn beschouwing als een beslissingsgrond bedoeld ? Is het een loutere 
uitdrukking van blijdschap, bij het constateren dat de beslissing, die hij 
moet nemen, toevallig niet in strijd is met een andere wet ? 

26 - ToEPASSINGSGEBIED. - De internationale openbare orde, zoals ze 
thans omschreven wordt, moet niet ingeroepen worden buiten de sfeer 
van het privaat rechtsverkeer. Waar de soevereiniteit van de staat en het 
openbaar recht op het spel staan, wordt algemeen aangenomen, dat geen 
vreemde wet op gelding aanspraak kan maken. 

Maatregelen van nationalisatie die door ·de staat, als soeverein, 
genomen worden, hebben aileen rechtsgevolgen binnen diens eigen rechts
sfeer (Cass., 2 juni 1960, R. C.]. B., 1962, 446, met noot P. Gothot; 
Ing. Cons., 1960, 411;- Abrahams,]., L'ordre international et !'application 
des lois politiques etrangees, Rev. dr. int. dr. Camp., 1962, biz. 3 I ; - Zie ook: 
Kegel, Internationales Privatrecht, 2de uitg., blz. 391). 

Dit cassatiearrest wees, terecht, het beroep op de openbare orde, dat 
in het bestreden arrest (Brussel, 17 maart 1959, Pas., 1960, II, 148) gedaan 
werd, van de hand, in deze aangelegenheid die aan de sfeer van het privaat
recht vreemd moest blijven. 

Hetzelfde geldt ook t. a. v. de sekwestratiemaatregelen die door de 
Egyptische staat genomen waren, en waaraan de rechtbank van koophandel 
te Brussel aile gevolgen in den vreemde ontzegde (Hrb. Brussel, 16 mei 
1963, Pas., 1963, III, 124). 

De rechtbank, in haar redengeving, gewaagt, wei is waar, aileen van 
de gelding van de lex rei sitae, die normaal de goederen moet beheersen 
(zie verder, nr. 66), doch dit sluit niet uit, dat het onderscheid tussen de 
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gelding van publiek- en privaatrecht aan de vreemde maatregel elke aan
spraak op toepassing ontzegt. Indien men hier van openbare orde wil 
spreken, dan is het niet het internationaal privaatrechtelijk aspect van de 
openbare orde die moet ingeroepen worden. 

Wat de bevoegdheidsconflicten betreft, moet geoordeeld worden in 
het Iicht van dezelfde principes (zie hoven, nr. 19). 

27 - ToEPASSINGSGEVALLEN. - Onder de talrijke uitspraken, waarvan 
de redengeving of de beslissing licht werpt op de huidige opvattingen van 
de rechtspraak inzake de gelding van de Belgische internationale openbare 
orde, beperken wij ons tot een keuze. 

Verscheidene beslissingen tonen aan, dat de internationale openbare 
orde zich niet meer moet verzetten tegen de toepasselijkheid van een 
bredere vreemde wet op een recht dat in de interne lex fori, om redenen 
van openbare orde, slechts onder meer beperkte voorwaarden bestaat 
(Brussel, 18 februari 1960, Pas., 1961, Pas., 1961, II, 143; f. T., 1960, 
414, met noot Rigaux; - Rb. Charleroi, 20 mei 1960, Rev. dr. Jam., 
1961, 177; Pas., 1964, III, 72;- Rb. Charleroi, 29 december 1961, Pas., 
1962, III, 15). In al deze gevallen werd de Italiaanse wet, met inbegrip 
van haar ruimere toelatingsvoorwaarden, op de erkenning van in overspel 
verwekte kinderen toegepast, omdat sedert de wet van 10 februari 1958 
het Belgisch recht ook de erkenning van in overspel verwekte kinderen 
kent. 

Met dezelfde redengeving werd door het hof van beroep te Brussel 
de alimentatieeis van een Duits kind tegen een vermoedelijke vader, die 
tijdens de conceptieperiode gehuwd was, toegewezen (Brussel, 14 februari 
1962, Pas., 1963, II, 229). Op te merken valt, dat de eis slechts gedeeltelijk 
werd toegewezen; n.l. niet voor de periode die aan het van kracht worden 
van de wet van 10 februari 1958 voorafging. Is zulks gebeurd, omdat 
v66r die datum de erkenning van een overspeiige afstamming volstrekt 
verboden was, en dus tegen de internationale openbare orde indruiste ? 
Ret hof verstrekt onvoldoende inlichtingen omtrent de rechtsgrond van 
zijn besiissing. Ret arrest is echter goed gewezen op grond van de bepaiing 
van artikei 10-2 van de wet van 10 februari 1958 t. a. v. het tijdstip waarop 
ze in werking trad. Een redengeving, gesteund op de openbare orde van de 
vroegere peri ode, zou voor kritiek vatbaar zijn; daar het de openbare 
orde is, zoais zij ten tijde van de uitspraak geldt, die in aanmerking moet 
genomen worden (Batiffoi, nr. 358, biz. 412; - Kegel, Internationales 
Privatrecht, 1964, biz. 188). 

De Franse wet, die ten behoeve van het kind tegen de vermoedelijke 
vader geen alimentatievordering voorziet, is op dit punt niet strijdig met 
de Beigische internationale openbare orde. Artikel 340 van ons B.W. is 
niet van wezenlijk belang voor het zedelijk, politiek of economisch bestel 
van het land; zodat er geen aanleiding toe bestaat, een leemte in de Franse 
wet aan te vullen (Cass., 24 maart 1960, R. W., 1961-62, 419; R. C.]. B, 
1961, met noot Fr. Rigaux). 
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In dezelfde materie werd beslist, dat de termijn voorzien bij artikel 
340c B. W. de internationale openbare orde niet raakt, zodat de toepasselijke 
Duitse wet niet moet geweerd worden, wanneer zij de alimentatievorde
ring langer toelaat (Brussel, 14 februari 1962, Pas., 1963, II, 227; -
Brussel, 15 juni 1962, R. W., 1962-63, 1586;- Brussel, 17 september 1963, 
]. T., 1964, 282). 

Op het gebied van de principes die de rechten van de verdediging 
vrijwaren, werd aangenomen, dat, vermits ook in het Belgisch recht een
zijdige deskundige verslagen niet onbekend zijn, de Franse wet niet strijdig 
is met de Belgische internationale openbare orde, wanneer zij, bij ge
legenheid van een spoorwegongeval op verzoek van de Franse Spoorwegen 
dergelijk onderzoek toelaat (Luik, 14 maart 1964, ]. T., 1964, 426). 

Indien de vreemde wet de Belgische internationale openbare orde niet 
noodzakelijk in het gedrang brengt, wanneer zij t. a. v. een bepaald recht 
ruimer is dan de Belgische, dan moet a fortiori aangenomen worden, dat de 
vreemde wet tegen onze internationale openbare orde niet indruist ingeval 
in ons recht een identieke bepaling voorhanden is (Brussel, 5 februari 
1965, ]. T., 1965, 153). Tot staving van zijn beslissing, overwoog het hof, 
dat artikel 468, Boek III, van het Congolees Wetboek de getrouwe weer
gave is van artikel 1895 van ons B.W.; beide strekken er toe, in geval van 
waardevermeerdering of -vermindering van de munt, de terugbetaling in 
geldspecien van de geleende numerieke som, als geldige nakoming van de 
verbintenis van de schuldenaar te doen aanvaarden. 

Onder de vreemde bepalingen die niet terzijde gesteld werden om 
redenen van openbare orde, vermelden wij nog: 
- de Tsjechoslowaakse wet, die de natuurlijke afstamming van moeders
zijde, zonder erkenning, aan het louter feit van de geboorte verbindt (Gent, 
10 april 1961, zie verder, nr. 63); 
- de Duitse wet, die het ]ugendamt aanduidt, om natuurlijke kinderen 
in rechte te vertegenwoordigen (Brussel, 14 februari 1962; zie verder, 
nr. 63); 
- de Nederlandse wet, die het recht op schadevergoeding beperkt van 
ouders wier kind het slachtoffer werd van een ongeval (Gent, 19 juni 1962, 
R. W., 1962-63, 845, met noot Fr. Bouckaert); 
- de Franse wet, die de verzekeraar niet aansprakelijk verklaart voor 
verkeersongevallen, wanneer de dader zonder toelating of zonder het 
voertuig onder zijn bewaring te hebben, zich van dit laatste bediend heeft 
(Hrb. Brussel, 12 februari 1962, ]. T., 1962, 678). 
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HOOFDSTUK II 

PERSONEN- EN FAMILIERECHT 

AFDELING I 

Bestaan van de persoon en personeel statuut in het algemeen 

48 - ALGEMENE RECHTSBEVOEGDHEID. - VREEMDE NATUURLIJKE PER
SONEN EN RECHTSPERSONEN. - Zoals het in een beschaafde wereld past, 
erkent Belgie dat elk menselijk wezen titularis is van rechten ; welke die 
rechten zijn, wordt bepaald in het raam van de bizondere rechtsbevoegd
heid. De erkenning van het bestaan van vreemde loutere rechtspersonen, 
is niet zo vanzelfsprekend en zonder voorbehoud geboden; in dit opzicht 
worden dan ook voorwaarden gesteld. 

Wat de vennootschappen van koophandel betreft, wordt de erkenning 
van hun bestaan als rechtspersoon, onder voorbehoud van de Belgische 
internationale openbare orde, aan de wet van de plaats waar hun maat
schappelijke zetel gevestigd is, getoetst : aan deze wet moeten zij in de 
eerste plaats hun bestaan ontlenen. 

Naar aanleiding van een betwisting aangaande de gevolgen van een 
nationalisatiedecreet v_<I.JLde Tsjec:h9slowaa.kse staat t. a. v. goederen die 
zich in het buitenland bevonden, werd beslist, dat de vennoten van een door 
een staatsonderneming vervangen Tsjechoslowaakse vennootschap onder 
maatschappelijke naam onmogelijk de vroegere vennootschap als een 
rechtspersoon konden voortzetten, vermits die, volgens het voorheen 
toepasselijk Tsjechoslowaakse recht geen rechtspersoon was geweest 
(Cass., 2 juni 1960, Ing. Cons., 1960, blz. 411; R. C.]. B., 1962, 447, 
met noot Gothot; Rev. dr. int. leg. camp., 1962, biz. 31, met noot J, Abra
hams). Dit cassatiearrest nam impliciet de overwegingen van het aange
vochten arrest (Brussel, 17 maart 1959, Pas., 1960, II, 148) over. 

49 - De erkenning van het bestaan van een vreemde rechtspersoon zou 
zinloos zijn, indien men niet tegelijkertijd de organen erkent waardoor 
deze rechtspersoon optreedt. Deze aangelegenheid blijkt dienvolgens te 
moeten beheerst worden door de wet die het statuut van de rechtspersoon 
bepaalt; zij is tegelijkertijd toepasselijk op de bevoegdheid van natuurlijke 
personen om te handelen als orgaan en om, in die hoedanigheid, de rechts
persoon te vertegenwoordigen. 

Het bewijs van deze hoedanigheid moet normaal te vinden zijn in de 
toepasselijke wet of geleverd worden overeenkomstig de bepalingen van 
die wet. 

Indien, echter, de lex fori in verband met de rechtspleging van haar 
rechtsmachten, die zij immers beheerst, bepaalde modaliteiten van bewijs
levering voorschrijft betreffende de hoedanigheid van degenen die voor 
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de rechtspersoon in rechte kunnen optreden, dan geldt te dien aanzien, 
vanzelfsprekend de lex fori. Dit principe bracht er het hof van cassatie 
toe, het fiscaal verhaal van een Zwitserse vennootschap onontvankelijk te 
verklaren, omdat niet voldaan was aan het vereiste, de statuten van de 
vennootschap over te leggen; zulks ondanks het voorhanden zijn van een 
uittreksel uit het Zwitserse handelsregister en een Zwitserse akte van 
bekendheid (Cass., 24 september I963, R. C.]. B., I964, 67). 

30 - BIJZONDERE RECHTSBEVOEGDHEID. - Volgens de in Belgie geldende 
interpretatie van de artikelen I I en I3 B. W., blijft het genot van de private 
rechten voor de Belgen - en voor op grond van verdragen of anderszins 
bevoorrechte vreemdelingen - voorbehouden, enkel ingeval de wet zulks 
uitdrukkelijk voorschrijft. Deze categorie van eigenlijke burgerlijke rechten 
is een uitzondering op de algemene regel, dat elk rechtssubject het genot 
heeft van aile burgerlijke rechten, omdat deze private rechten, in principe, 
gemeengoed zijn van hetjus gentium, d. w. z. natuurlijke burgerlijke rechten 
ZlJn. 

Wat de vreemde rechtspersonen betreft, geldt vanzelfsprekend ook 
de beperking van het specialiteitsprincipe, eigen aan hun bestaan. 

Als rechtspraak betreffende de aard van bepaalde rechten (eigenlijk 
of natuurlijk burgerlijk recht) kunnen een vonnis van de rechtbank van 
koophandel te Oostende en een cassatiearrest aangestipt worden. 

Het recht om, als bevoorrechte schuldeiser, zijn rechten tegen de 
gefailleerde massa te laten gelden, werd als een natuurlijk burgerlijk recht 
aangemerkt; zodat het overbodig werd geoordeeld, of het Verdrag van 
Brussel van 10 april I926 (Belgische wet van 28 november 1928), betreffende 
de gelijkschakeling der regelen inzake maritieme voorrechten, ook door 
Nederland (vaderland van de schuldeiser) bekrachtigd werd (Hrb. Oos
tende, 29 mei 1962, ]. P. A., I963, 471). 

Het recht van de verhuurder om, op grond van artikel 17 van de wet 
van 30 april I951 op de handelshuur, de huur op te zeggen, werd ook aan 
vreemde kapitaalsvennootschappen toegekend (Cass., 5 november 1964, 
Rev. prat. soc., 1965, nr. 5257, blz. 75, met noot 't Kint). 

31 - PERSONEEL STATUUT. - AANKNOPING. - Volgens de algemene 
verwijzingsregels van artikel 3, lid 3, B.W., is de nationaliteit van de 
persoon het aanknopingspunt. De lex patriae beheerst het personeel 
statuut. 

Uitzonderingsbepalingen kunnen de aanknoping verleggen. Aldus 
moet, overeenkomstig het Verdrag van Geneve van 28 juli 1951 (Belgische 
wet van 26 juni 1953), het personeel statuut van vluchtelingen, wier statuut 
door het verdrag wordt bepaald, aan de wet van het domicilie aangeknoopt 
worden (Brussel, 7 juni 1963, ]. T., 1964, 11). 

De rechtspraak neemt ook aan, dat de wet die volgens de collisieregel 
van de lex fori bevoegd is, eventueel tot herverwijzing overgaat (zie hoven, 
nr. 21). 
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Rechtspersonen bezitten geen eigenlijke nationaliteit in dezelfde zin 
als wanneer het over natuurlijke personen gaat. Veelal wordt de wet van de 
plaats van de vestiging van de hoofdzetel toch bestempeld als nationale 
wet van de vreemde rechtspersoon. Het is immers deze wet die, zoals 
het t. a. v. de vennootschappen van koophandel uitdrukkelijk in onze 
wetgeving voorgeschreven wordt (artikel 196 H. W.), de uitoefening van 
hun rechten beheerst, en dus, als het ware, de wet van hun personeei 
statuut is. In het Iicht daarvan begrijpt men formuleringen zoals die van 
de rechtbank te Brussel, die oordeeide dat, onder voorbehoud van de 
Belgische openbare orde, de wet van de plaats waar de hoofdzetei van een 
vennootschap gevestigd is, aan deze laatste een nationaliteit verleent 
(Rb. Brussel, 14 december 1958, Rev. prat. Soc., 1962, 5072, blz. 220). 
Ook het hof te Luik sprak van de nationaliteit van de rechtspersoon als 
aanknopingspunt (Luik, 24 juni 1964, fur. Liege., 1964-65, 58). Het hof 
van verbreking bleek het liever te Iaten bij een verwijzing naar artikei 
196 H.W. (Cass., 24 september 1963, Rev. prat. Soc., nr. 7155, biz. 28). 

De gelijkschakeling van natuurlijke personen en rechtspersonen inzake 
bezit van nationaliteit wordt terecht gewantrouwd. Men denke slechts 
aan de moeilijkheden die er uit voortvloeien in oorlogsomstandigheden. 
Geen wonder dat gepleit wordt ten voordeie van de bestempeling als 
lex rei sitae, niet ais lex patriae, om de wet te noemen die het statuut van 
de rechtspersoon beheerst (Abrahams, R., Les societes en droit international 
prive, Brussel, 1975, biz. 178 e. v.). 

32 - CONFLICT TUSSEN PERSONELE WETTEN.- In geval van nationaliteits
conflicten prevaleert de Belgische nationaliteit op de vreemde (Rb. Brugge, 
II oktober 1962, R. W., 1962-63, 1829). Eens echter, dat de wetten die de 
personeie statuten beheersen, aangeduid zijn, wordt aan de Belgische wet, 
als dusdanig geen voorrang verleend ; de Belgische en de vreemde wet 
zijn immers, krachtens de verwijzing door ons eigen collisierecht, gelijke
lijk bevoegd, onder voorbehoud enkel van de Belgische internationale 
openbare orde. 

Onze rechtspraak, met aan het hoofd verscheidene cassatiearresten, 
gaf in overwegende meerderheid blijk van een volstrekte onpartijdigheid, 
die bekroond werd, op het gebied van de echtscheiding, door cumulatieve 
toepassing ook t. a. v. de Belgische wet (Cass., 16 mei 1952, Pas., 1952, 
I, 689 en Cass., Verenigde Kamers, 16 februari 1955, Pas., 1955, I, 647). 

Op hetzelfde gebied voerde de Belgische wetgever, weliswaar, een 
nationalistische eenzijdige uitzonderingsregel in (wet van 27 juni 1960, 
zie verder nr. 42 e. v.); doch daarbuiten bleef de heersende rechtspraak 
trouw aan de algemene principes en aan de onpartijdige toepassing daarvan. 

Indien de rechtspraak op bepaalde gebieden van het personeel statuut 
niet altijd objectief is tewerk gegaan, dan zijn onze rechters daarbij minder 
be1nvloed geworden door nationalistische appreciaties dan door subjectieve 
waarderingen van het zogenaamd overwegend belang. In dit laatste opzicht 
werd inderdaad, zoals wij elders - passim - aantonen, soms aan wille-
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keuri ge wetskeuze gedaan ; doch het hoogste gerechtshof hlijkt te dien 
aanzien waakzaam te zijn en heeft reeds, eens te meer, heklemtoond, dat 
onze collisieregeling onpartijdig en ohjectief moet toegepast worden 
(Cass., 24 maart 1960; zie verder, nr. 58 en 6o). 

33 - PERSONELE WET.- NATIONALITEIT.- BEWIJSREGELING.- Degene 
die, met het oog op het hepalen van zijn personele wet, heweert een hepaalde 
nationaliteit te hezitten, moet zulks hewijzen. Die regel is een toepassing 
van het principe uitgedrukt door het adagium: actori incumbit probatio. 

In een echtscheidingszaak hleek het noodzakelijk uit te maken, of 
de echtgenoten hetzij van onbepaalde nationaliteit, hetzij zonder nationali
teit, heimatlos, waren. Attesten van de hurgerlijke stand en andere heschei
den gaven verschillende nationaliteiten aan; de rechthank oordeelde dat, 
gelet op de uiteenlopende gevolgen voor het personeel statuut, de partijen 
voorafgaandelijk nadere hijzonderheden en hewijzen moesten verstrekken 
(Rh. Antwerpen, 24 fehruari 1962, R. W., 1963-64, 1663). 

AFDELING 2 

Huwelijk 

34 - ALGEMENE PRINCIPES. - Het huwelijk, dat een instelling is in het 
raam van de staat en de hekwaamheid der personen, wordt heheerst door 
de nationale wet der echtgenoten. Het principe van artikel 3, lid 3, B.W. 
wordt op dit gehied ten overvloede hevestigd door artikel 170ter B.W., 
wat de grondvoorwaarden om te huwen hetreft; terwijl op de vormen 
van het huwelijk, die nochtans geen loutere hewijsvormen zijn, toch de 
lex loci celebrationis mag toegepast worden (hij uitdrukkelijke uithreiding 
dus, van de regel locus regit actum); ook de lex magistratus mag toegepast 
worden, indien n.l. het huwelijk in den vreemde voor diplomatieke of 
consulaire agenten gesloten wordt (artikel 170, 1° en 2°, B.W.). 

35 - GRONDVOORWAARDEN. - Welke de grondvoorwaarden zijn, wordt 
door de personele wet hepaald, zelfs indien de lex loci celebrationis dezelfde 
voorwaarden als vormvoorwaarden kwalificeert (zie hoven, nr. 34). Wan
neer aan de grondvoorwaarden niet voldaan werd, is de sanctie degene die 
voorzien wordt door de personele wet, zelfs indien de lex fori, in haar 
intern materieel recht, een andere sanctie voorschtijft (Brussel, 31 januari 
1961 ; zie hoven, zelfde nr.). 

In het Belgisch recht is de toestemming van de ouders vereist voor 
het huwelijk van minderjarigen; zonder die toestemming mogen zij niet 
huwen (artikel 148, B.W.), hetgeen duidelijk maakt, dat het hier een grond
voorwaarde hetreft. Het huwelijk van een minderjarige Belg, die zich naar 
Schotland had hegeven teneinde daar te huwen zonder de toestemming 
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van zijn moeder (een weduwe), werd terecht nietig verklaard (Cass., 
8 maart 1963, Pas., 1963, I, 754). 

De Italiaanse wet voorziet de mogelijkheid om de nodige toestemming, 
die door een van de ouders niet zou gegeven worden, door de machtiging 
van de rechter te vervangen. De rechtbank te Doornik verleende die 
machtiging op grand van de personele wet van de Italiaanse minderjarige 
(Rb. Doornik, 10 oktober 1962, ]. T., 1962, 716). Op te merken valt dat, 
wat de rechtsmacht betreft, de Italiaanse wet een andere bevoegdheids
regeling inhoudt, waarmede in Belgie geen rekening kan gehouden worden 
(zie hoven, nr. 19). 

De leeftijdsvereisten, die als grondvoorwaarde om te mogen huwen 
gekwalificeerd worden, speelden een rol in een aangelegenheid, die door 
bet hof van beroep te Brussel moest beoordeeld worden met het oog op 
de vaststelling van de wettige afstamming. Een Israelitische onderdaan 
van Oostenrijk was destijds in het huwelijk getreden zonder te voldoen 
aan het leeftijdsvereiste bepaald bij artikel 127 van het Oostenrijks B.W., 
zodat het er, voor de beoordeling van de geldigheid van het huwelijk, 
op aan kwam, de sanctie te kennen die het gevolg was van het ontbreken 
van die grondvoorwaarde. Het hof overwoog dat, volgens bet Oostenrijks 
recht (personele wet), bet beschouwde huwelijk slechts vernietigbaar was, 
dus niet volstrekt onbestaande (Brussel, 31 januari 1961, Pas., 1962, 
II, 137). 

36 - VoRMVOORWAARDEN. - GonsnrENSTIGE voRMEN. - Ofschoon de 
rechter, met bet oog op de toepassing van de lex fori van internationaal 
privaatrecht, overeenkomstig zijn eigen wet moet kwalificeren, moet hij 
vervolgens de wet waarnaar verwezen wordt toepassen met inachtneming 
van de kwalificaties van deze laatste; zulks, natuurlijk, onder voorbehoud 
van de openbare orde van de lex fori (zie hoven, nr. 6 en 12). 

Indien de vreemde personele wet voor bet geldig bestaan van het 
huwelijk vormen voorschrijft waarbij het optreden van bedienaars van 
de eredienst nodig is, dan geldt het geen louter vormvoorschrift meer. 
De vorm waarvan het bestaan van de grand afhankelijk gesteld wordt, 
is eigenlijk een grondvoorwaarde, die, inzake personeel statuut, ook m 
den vreemde zou moeten waargenomen worden. 

Zoals uit de laatste beslissingen van onze rechters blijkt, heerst er 
nog steeds verwarring in de geesten, met betrekking tot de problemen 
die tot bet gebied van bet internationaal privaatrecht beperkt blijven, 
en de problemen waar bet privaat en het publiek recht tegelijkertijd bij 
betrokken zijn. 

Het spreekt vanzelf, dat ieder land soeverein bepaalt, wie bekleed 
is met de openbare macht, hoe de openbare diensten worden ingericht 
en wat onder ieders bevoegdheid valt (Vander Elst, R., Lois de police 
et de surete, I, nr. 17, blz. 6o). De vreemde wetgever kan geen aanspraak 
maken op enige bevoegdheid om hierin verandering te brengen. Zulks is 
een kwestie van publiek recht; er kan bier enkel spraak zijn van een be-



voegdheidsconflict, niet van een conflict op het gebied van het privaat
recht; zodat er in verband met dit probleem geen spraak kan zijn van 
internationale openbare orde (gelding van de openbare orde op het gebied 
van het privaat internationaal rechtsverkeer). 

De openbare orde werd nochtans ingeroepen door het hof van beroep 
te Brussel, om de vordering tot nietigverklaring van het huwelijk af te 
wijzen, die ingesteld was door een Belgische vrouw, in Belgie met een 
Spanjaard gehuwd, !outer in de burgerlijke vormen en niet, zoals door de 
Spaanse personele wet van de man vereist wordt, voor de kerkelijke over
heid (Brussel, 16 maart 1961, ]. T., 1962, 682; Pas., 1962, II, 68). 

Het is volkomen juist, dat de vormen die door de Spaanse overheid 
als grondvoorwaarde worden voorgeschreven, in de Belgische rechtssfeer 
onbestaande zijn, omdat zij de tussenkomst van personen onderstellen, 
die door het vreemd privaatrecht in Belgie niet kunnen bekleed worden 
met een bevoegdheid, die hun aileen door het Belgisch openbaar recht 
zou kunnen verleend worden. 

De Belgische opvatting van de scheiding van Kerk en Staat wordt wei 
meer ingeroepen om de onverzoenbaarheid van de Spaanse en de Belgische 
regelingen te verklaren (zie in verband hiermede: Van Heeke et Rigaux, 
Examen de Jurisprudence, nr. 12, R. C.]. B., 1961, blz. 367); doch zulks, 
zo menen wij, aileen met betrekking tot het bevoegdheidsconflict. Die 
opvatting geeft een antwoord op de vraag, waarom de Belgische wet, 
in Belgie, aan de godsdienstige overheid geen bevoegdheid toekent; ze 
is op zich zelf onvoldoende om te rechtvaardigen dat een Spanjaard in 
Belgie noodzakelijk moet kunnen huwen, zonder te voldoen aan de vormen, 
die volgens zijn personeel statuut grondvoorwaarden zijn, en dienvolgens 
onder de heerschappij van deze wet vallen. 

Het inroepen van de Belgische grondwettelijke vrijheden (van geweten, 
van mening, van eredienst enz ... ) is ook onvoldoende om te verklaren, 
waarom de vreemde persoon door de Belgische wet tegen zijn eigen perso
neel statuut moet beschermd worden. Zal men hem in dit opzicht enkel 
beschermen indien hij in Belgie huwt, of ook indien hij in Belgie de er
kenning vraagt van een huwelijk dat hij in den vreemde gesloten heeft? 

De overwegingen van onze rechterlijke beslissingen der laatste jaren 
laten niet toe, een duidelijk beeld van de geldende collisieregeling op te 
haugen. Aileen staat vast, dat de !outer burgerlijke huwelijken van Span
jaarden, in Belgie gesloten, doorgaans geldig worden verklaard. Men kan 
zich niet van de indruk ontdoen, dat de opvatting van de heersende recht
spraak is : op Belgisch grondgebied is het recht om te huwen van inter
nationale openbare orde en mag niet lam gelegd worden door de personele 
wet, indien zij grondvoorwaarden stelt, waaraan hier om redenen van 
godsdienstige aard niet kan voldaan worden. 

37 - GEVOLGEN TEN AANZIEN VAN DE PERSONEN. - Buiten de verplich
tingen tussen ouders en kinderen, alsmede bepaalde onderhoudsverplich
tingen tussen aanverwanten, zijn het vooral wederzijdse rechten en ver-
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plichtingen van de echtgenoten die uit het huwelijk ontstaan. Ook zijn er 
eventuele onbekwaamheden van de persoon, doorgaans van de vrouw, 
die aan diens huwelijke staat verbonden zijn. 

Indien beide echtgenoten dezelfde nationaliteit bezitten, biedt de 
aanknoping geen moeilijkheden. Van een Italiaans echtpaar, kan de vrouw, 
overeenkomstig de gemeenschappelijke personele wet, met het oog op het 
beheer van haar persoonlijke goederen, zonder machtiging van haar echt
genoot optreden (Brussel, 7 juni 1963, Pas., 1963, II, 255). 

Wat echter echtgenoten van verschillende nationaliteit betreft, werd 
destijds practisch algemeen aangenomen dat de wet van de man het 
familiaal statuut beheerde. Zulks was de regel die aanvaard werd door het 
Verdrag van den Haag van 17 juni 1905 en, later nog, door het Benelux
antwerp van Eenvormige wet. 

Een van de grondslagen van deze oplossing in het Belgisch interna
tionaal privaatrecht werd, wei is waar, in belangrijke mate aangetast 
door de wet van 30 april 1958, die in ons intern recht de juridische gelijk
heid van man en vrouw tot principe heeft verheven (zie dienaangaande, 
Graulich, Principes, nr. 107, blz. 1 18). De hoedanigheid van de man als 
gezinshoofd was echter nooit het enig argument om de gelding van de 
wet van de man als wet van het farniliaal statuut te rechtvaardigen. Toch 
is er op dit ogenblik een aarzeling waar te nemen. 

T. a. v. het recht van een Zwitserse man om toezicht uit te oefenen 
op de briefwisseling- en- telefoongesprekken van-zijn Belgische echtgenote, 
werd beslist, daar n6ch de Zwitserse n6ch de Belgische wet een dergelijk 
recht verleende, geen recht op toezicht bestond (Brussel, 14 februari 1961, 
]. T., 1961, 223; Rev. dr. Jam., 1961, II5). Daarbij werd klaarblijkelijk 
een cumulatieve toepassing van de personele wetten gemaakt. 

Men kan zich echter afvragen, of de Belgische wet wel elk recht van 
toezicht ontzegt. Het bestaan van rechten en verplichtingen veronderstelt 
op zich zelf een redelijk minimum van toezicht; indien niet uitgebreider 
voor de man aileen, dan, wellicht binnen zekere perken, gelijkelijk ten 
voordele van beide echtgenoten. 

Daargelaten de zoeven geopperde vraag, onderstellen wij, dat de ene 
personele wet aan de man het recht op toezicht toekent, terwijl de andere 
zulks niet doet. Moet men dan, cumuleren in de zin van : het recht ont
zeggen, omdat het niet uit de twee wetten kan geput worden (negatief) ? 
Of. moet men integendeel het recht toekennen zodra het in een enkel 
van de gecumuleerde wetten voorzien is ; zulks volgens de opvatting 
dat telkens de bepaling moet gelden die op de strengste wijze het sociaal 
doel nastreeft (positief)? 

De bewoordingen van het arrest schijnen op negatieve of beperkende 
cumuul te wijzen. Wij zijn er echter niet van overtuigd dat zulks bewust 
gewild is. De aanleiding tot de gebruikte formulering kan uitsluitend gele
gen zijn in het feit, dat men logisch een recht ontzegt dat geacht wordt 
nergens te bestaan, en de beslissing op de eenvoudigste wijze formuleert. 



Indien werkelijk aan cumulatieve toepassing gedacht wordt, dan nog 
kan een zelfde principe soms even gemakkelijk negatief als positief gefor
muleerd worden; zoals overigens t. a. v. de bescherming van de huwelijks
band en de gevolgen van het huwelijk gebeurd is. Wanneer dienaangaande 
spraak is van cumulatieve toepassing der personele wetten, wordt minder 
gezegd, dat het sociaal doel moet nagestreefd worden door de strengste 
bepalingen die in elk van de gecumuleerde wetten voorhanden zijn; doch 
meestal, dat de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed niet mogelijk 
zijn tenzij de beide gecumuleerde wetten het recht daartoe verlenen. 

38 - VERMOGENSRECHTELIJKE GEVOLGEN VAN HET HUWELIJK. - WET

TELIJK STELSEL BEHEERST DOOR DE NATIONALE WET VAN DE ECHTGENOTEN.

Volgens de Belgische collisieregeling is het de nationale wet van de 
echtgenoten, die het huwelijksvermogensrecht bepaalt ten behoeve van 
hen die geen bijzondere overeenkomsten hebben gemaakt. 

Dat voor het stelsel van gemeen recht aangesloten wordt bij het 
personeel statuut van de echtgenoten is normaal : het huwelijksvermogens
recht is onafscheidelijk van de huwelijkse staat, is verknocht aan de per
soonlijke gevolgen van het huwelijk. Volgens de heersende opvatting wordt 
het wettelijk stelsel dan ook geacht, door de wetgever aan de echtgenoten 
opgelegd te worden. 

Van vermoedelijke wil van de partijen wordt, onder die omstandighe
den, ten onzent geen gewag gemaakt. 

Het Prause recht, dat de leer van de wilsautonomie wil doordrijven, 
ook wanneer de partijen hun wil niet gebruikt hebben of hun wil hebben 
te kennen gegeven in een nietige overeenkomst, vindt in onze rechtspraak 
geen weerklank. Men kan het overigens betwijfelen, of de laatste Franse 
rechtspraak, die het huwelijksvermogensstelsel localiseert aan de hand 
van indicien zoals het huwelijksdomicilie of het centrum van de economi
sche belangen der aanstaande echtgenoten, wei degelijk aan de werkelijk be
staande, door vermoedens bewezen, wil van partijen ZJijn uitwerking verleent. 

Toen de rechtbank te Luik in een zaak waarin zij, na echtscheiding 
in Belgie van in Belgie gehuwde Tsjechische echtgenoten, over de ver
mogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk moest beslissen, verklaard 
zij de bepalingen van het Tsjechisch familierecht toepasselijk (Rb. Luik, 
23 maart 1961, ]. T., 1961, 373; fur. Liege, 1960-61, 253; Rev. prat. 
not., 1961, 259, met noot J. B.;- zei ook, Vander Elst en Polakiewicz, 
Ann. not. enreg., 1962, blz. 73 e. v.). Wat de verwijzing t. a. v. op 
het wettelijk stelsel toepasselijke wet betreft, sluit deze rechtspraak aan 

bij de thans heersende opvatting (zie ook Rb. Brussel, II februari 1959, 
bevestigd door Brussel, 16 mei 1960, zie verder, volgend nr.). 

De rechtbank maakt echter toepassing van artikel 28 van de Tsjechi
sche wet van 7 december 1949, dat de mogelijkheid voorziet, in geval van 
echtscheiding, aan de schuldige echtgenoot, zijn deel van de gemeenschap 
te ontnemen, indien hij slechts in geringe mate tot het vormen van die 
gemeenschap heeft bijgedragen. Hierbij verdient opgemerkt te worden, 
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dat deze in verband met de verdeling en vereffening van de gemeenschap 
toepasselijke wetsbepaling een sanctie is die, bij de ontbinding van het 
huwelijk door echtscheiding, de schuldige echtgenoot treft (Rigaux, Fr., 
Les regimes matrimoniaux et les successions en droit international prive, 
7ieme Congres des Notaires, Brussel, I963, blz. I49). 

De bewoordingen van het vonnis Iaten vermoeden dat de rechtbank 
de algehele aangelegenheid gekwalificeerd heeft als een kwestie van huwe
lijksvermogensrecht (zie hoven, nr. 8) en, bij gebrek aan vermelding van 
de in deze zaak op de echtscheiding toegepaste wet, is het niet uit te maken 
of, voor de betrokken sanctie, ook aan de kwalificatie als een der gevolgen 
van de echtscheiding gedacht werd. 

Het is nu eenmaal zo, dat men de echtscheiding is gaan behandelen 
als een afzonderlijke instelling; niet meer, dus, !outer in het raam van het 
huwelijk als instelling, waarbinnen de echtscheiding slechts een der ma
nieren zou zijn waarop aan de gevolgen van het huwelijk een einde wordt 
gesteld. De een en de andere instelling kan aldus door een verschillende 
wet beheerst worden. Het is ook mogelijk, dat de op de echtscheiding 
toepasselijke wet een sanctie voorziet waaraan door de op het huwelijk 
en op het huwelijksvermogensrecht toepasselijke wet uitwerking ontzegd 
wordt. Het vonnis van de rechtbank te Luik is wellicht goed gewezen, 
doch de redengeving van de beslissing geeft geen antwoord op verscheiden 
belangrijke vragen. 

39 - WETTELIJK STELSEL. - VERSCHIL VAN PERSONELE WET. - Zijn 
man en vrouw van verschillende nationaliteit, dan is het de nationale wet 
van de man die, bij gebrek aan bijzondere overeenkomsten der echtgeno
ten, het wettelijk stelsel bepaalt. Aldus werd, overeenkomstig de op heden 
geldende verwijzingsregel, beslist door de rechtbank en het hof van beroep 
te Brussel. Indien door de nationale wet een herverwijzing plaats heeft, 
n.l. naar de wet van het huwelijksdomicilie, dan wordt die aanvaard 
(Brussel, I6 mei I96o, Pas., I96o, II, 265; - Rb. Brussel, I I februari 
I959. Rec. gen., I96o, z88). 

Op te merken valt, dat het hof van beroep onbetwistbaar de vreemde 
wet, nationale wet van de man, toepasselijk heeft verklaard ; het is slechts 
krachtens de collisieregel van deze wet, dat uiteindelijk de Belgische wet 
aan de echtgenoten ons wettelijk stelsel had opgelegd. Het interne materiele 
recht van de personele wet was na het huwelijk gewijzigd, niet echter 
de collisieregel ; bovendien werd door partijen geen wijziging van stelsel 
ingeroepen, tenzij in ondergeschikte orde. Onder deze omstandigheden 
werd de vraag, of een wijziging van de collisieregeling van de nationale 
wet van de man het huwelijksvermogensrecht had kunnen wijzigen, niet 
uitdrukkelijk beantwoord. 

Het prevaleren van de wet van de man werd destij ds gegrondvest 
op de leidende rol, die de man in het gezin vervulde, op zijn hoedanigheid 
van gezinshoofd. Sedert de wet van 30 april I958, die in ons intern recht 
de burgerlijke gelijkheid van de echtgenoten in de plaats heeft gesteld 
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van de vroegere opvatting, wordt wel eens beweerd dat de huidige collisie
regel geen grondslag meer heeft en dat beter kan verwezen worden, hetzij 
rechtstreeks, naar de wet die geldt ter plaatse waar de echtgenoten hun 
eerste gemeenschappelijke verblijfplaats vestigden (Graulich, Principes, 
nr. 167), hetzij, overheen het beginsel van de wilsautonomie, naar de wet 
van hun huwelijksdomicilie (Canivet, Les conflits de lois concernant les 
regimes matrimoniaux des epoux maries sans contrat, ]. T., 1963, 38). 

Deze suggesties vonden, tot nog toe, geen weerklank in de rechtspraak. 
Het komt ons voorbarig voor, de geldende collisieregel te willen wijzigen. 
De wet van 30 april 1958 heeft zelfs in het intern recht het huwelijksvermo
gensrecht niet gewijzigd. Er zijn overigens nog andere grondslagen dan 
louter de hoedanigheid van gezinshoofd, die kunnen aangewezen worden 
om alleszins een personele wet toe te passen, liever dan beide personele 
wetten te doen wijken ten voordele van een territoriale aanknoping. 
Bovendien, gaat het niet op, in dezen ook weer te gewagen van een over
wegend be lang (van de vrouw ditmaal), want, zoals reeds opgemerkt werd, 
kan, bij subjectieve appreciatie, het stelsel van de man evenzeer in het 
voordeel van de vrouw uitvallen als dat door haar eigen wet voorzien ; 
de voorrang a<m de wet van de man verleend, is op zichzelf geen oorzaak 
van benadeling of juridische ongelijkheid (Vander Elst en Polakiewicz, 
Ann. not. enr., 1962, 74). 

40 - 0NVERANDERLIJKHEID VAN RET STELSEL. - De gemeenschappelijke 
nationale wet van de echtgenoten of, in geval van verschil van nationaliteit, 
de wet van de man, die het stelsel bepaalt, is degene die geldt op het ogen
blik van het sluiten van het huwelijk. De meest recente beslissingen daar
omtrent dagtekenen van v66r de hier overschouwde periode (Luik, 4 maart 
1959, Pas., 1960, II, 83; - Charleroi, 28 juni 1958, Rev. prat. not., 1959, 
373; - Rb. Antwerpen, 26 maart 1955, R. W., 1955-56, 356). Alhoewel 
het wettelijk huwelijksvermogensrecht verknocht is aan de huwelijke staat 
en bijgevolg, indien de nationale wet van de echtgenoten (of van de man) 
een andere wordt, het stelsel van de nieuwe wet logisch dat van de vroegere 
zou moeten vervangen, gebeurt dit volgens de heersende rechtspraak niet 
automatisch. Praktische overwegingen, meer bepaaldelijk het belang van 
de rechtszekerheid t. a. v. de rechtsverhoudingen tegenover derden en 
van onderlinge vermogensrechtelijke verhoudingen tussen de echtgenoten, 
hebben het in dezen gehaald (Vander Elst, Antinomies en droit international 
prive, in Les antinomies du Droit, Brussel (Bruylant), 1965, blz. 154). 

Het hierboven (vorig nr.) besproken arrest van het hof van beroep 
te Brussel (r6 mei 1960) moest op de vraag inzake onveranderlijkheid van 
het wettelijk stelsel geen antwoord geven. De destijds geldende nationale 
wet van de man had door herverwijzing het Belgisch recht toepasselijk 
gemaakt, en niet haar eigen stelsel opgelegd. Wijziging van haar eigen 
stelsel bleef zonder invloed, omdat haar collisieregel onveranderd behou
den bleef. 
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Het hof schijnt nochtans te laten doorschemeren dat, ware de collisie
regel gewijzigd geworden, het de nieuwe aangewezen wet toepasselijk zou 
maken om het wettelijk stelsel te bepalen. In ieder geval wordt niet over
wogen dat, nu eenmaal het Belgisch wettelijk stelsel van kracht was ge
worden, het Belgisch principe van de onveranderlijkheid volstond om de 
beslissing te grondvesten. De heerschappij van de nationale wet wordt 
door de uitspraak van het hof niet in het gedrang gebracht; ook wordt 
niet te verstaan gegeven, dat eventuele toepasselijkheid van een andere 
wet, indien de collisieregel was gewijzigd, automatisch het wettelijk stelsel 
van de nieuwe wet in de plaats van de Belgische wettelijke gemeenschap 
zou gesteld hebben. 

41 - VERMEEND HUWELIJK. - In geval van nietigverklaring van het 
huwelijk moet de vraag gesteld, of er niettemin rechtsgevolgen verbonden 
zijn aan de rechtshandeling waaraan het verwezenlijken van haar eigenlijk 
doel ontzegd wordt. Het Belgisch recht, zoals het recht van vele landen, 
kent het putatief huwelijk (artikelen 201 en 202 B.W.), waarbij, ondanks 
de nietigverklaring van het huwelijk, indien het te goeder trouw werd 
aangegaan, alle burgerlijke gevolgen van een huwelijk gevrijwaard blijven 
ten voordele van de echtgenoten, of van een van hen, en van de uit het 
huwelijk geboren kinderen. 

Het cassatiearrest van 8 maart 1963 (Pas., 1963, I, 754), in een aan
gelegenheid waarin een in het buitenland voltrokken huwelijk van Belgen 
nietig verklaard werd wegens niet voldoening aan een grondvoonvaarde 
(toestemming van de ouders van een minderjarige; zie boven, nr. 35), 
beoordeelde het bestaan van hetvermeend huwelijk op grand van de gemeen
schappelijke personele wet. Alhoewel de partijen opzettelijk hun nationale 
wet hadden ontdoken, ten einde aan een door deze wet voorgeschreven 
grondvoorwaarden te ontsnappen - hetgeen aanleiding gaf tot de nietig
verklaring van het huwelijk - mocht de feitenrechter tach aannemen, 
dat de echtgenoten, te goeder trouw, in de waan verkeerden, dat het 
Belgisch internationaal privaatrecht daarom niet verhindert dat een derge
lijk huwelijk tach geldig aangegaan wordt. 

De toepassing van de artikelen 201 en 202 B.W., dus van de Belgische 
personele wet van de partijen, is geschied zonder uitdrukkelijke over
wegingen die verduidelijken, dat deze wet toepasselijk is omdat het bestaan 
en de gevolgen van een vermeend huwelijk beheerst worden door de wet 
op grand waarvan het huwelijk nietig verklaard wordt; wij zijn nochtans 
de mening toegedaan, dat het deze regel is die door het arrest, op impli
ciete wijze, werd vooropgesteld. 
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AFDELING 3 

Echtscheiding en scheiding van tafel en bed 

42 - ToELAATBAARHEID VAN DE ECHTSCHEIDING. - WET VAN 27 JUNI 

I96o. - Spijt de bewoordingen waarmee ze aangediend wordt: ,Wet 
op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van 
de echtgenoten een vreemdeling is", stelt de wet van 27 juni I960 tegelij
kertijd een collisieregel t. a. v. de op de gronden van echtscheiding toe
passelijke wet, n.l. de Belgische wetter uitsluiting van aile andere (art. 3) 
(zie verder, nr. 49), en herleidt aldus het begrip toelaatbaarheid - afge
scheiden van de gronden waarop de toelaatbaarheid verleend wordt -
!outer tot het bestaan van de echtscheiding in de beschouwde rechtssfeer. 

Het is op deze opvatting dat ons hoogste gerechtshof zijn stempel 
gedrukt heeft (Cass., 8 oktober I964, ]. T., I965, 6; zie hoven, nr. 29). 

Aldus werd het begrip zodanig van zijn inhoud geledigd, dat een 
vreemdeling, eiser, in Belgie de echtscheiding kan bekomen op gronden 
die door de Belgische wet beheerst worden, en die zijn nationale wet niet 
kent noch erkent ; in omstandigheden dus, waarin volgens zijn wet de 
echtscheiding niet toelaatbaar is. Zij is het eventueel evenmin volgens de 
wet van de verweerder; zodat de beide personele wetten ten gunste van 
de Belgische wet worden terzijde geschoven, louter omdat de wet van de 
eiser in een of meer andere gevallen de echtscheiding toelaat. 

Met betrekking tot het louter principe van de toelaatbaarheid luidt 
de tekst van de wet van 27 juni I96o als volgt : ,In geval van huwelijk tussen 
vreemdelingen wordt de toelaatbaarheid van de echtscheiding wegens een 
bepaalde oorzaak beheerst door de Belgische wet, tenzij de nationale wet 
van de echtgenoot die echtscheiding vraagt, zich ertegen verzet" (arti
kel I) en ,In geval van huwelijk tussen personen van verschillende natio
naliteit, van wie een Belg is, wordt de toelaatbaarheid van de echtscheiding 
beheerst door de Belgische wet" (artikel 2). 

Artikel I van de wet van 27 juni I96o betreft duidelijk enkel de 
echtscheiding wegens een bepaalde oorzaak; artikel 2, daarentegen, zou 
volgens de heersende interpretatie, op aile soorten van echtscheiding slaan. 
Als tekstargument wordt verwezen naar het feit, dat in het eerste geval 
wel, in het tweede geval niet uitdrukkelijk gezegd wordt dat het over de 
echtscheiding wegens een bepaalde oorzaak gaat. Dit argument heeft, 
naar ons voorkomt, op zich zelf minder waarde; want men kan, in het raam 
van de volledige tekst dezer wet, artikel 2 laten aansluiten bij artikel I, 
om aan te nemen dat de echtscheiding, bedoeld in artikel 2, geen andere is 
dan de echtscheiding wegens een bepaalde oorzaak, zoals volledig uitgedrukt 
in artikel I. Zulks met des te meer reden, daar de wet uitzonderingsbepa
lingen brengt, die afwijken van het algemeen principe neergelegd in ar
tikel 3, lid 3, van het B.W. (personeel statuut onderworpen aan de nationale 
wet); zodat, volgens een algemeen aanvaarde regel van interpretatie, 
stiptheid en beperking geboden zijn. 
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Benevens het louter tekstargument kan echter nog een ander argument 
geput worden uit de parlementaire voorbereiding van de wet (Verslag 
van de Senaatscommissie, Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1958-59, nr. 52, blz. 6; 
Pasin., 1960, 764 e. v.), dat meer overtuigingskracht heeft t. a. v. de ver
moedelijke wil van de wetgever. Hetgeen niet wegneemt, dat het uitbreiden 
van de betekenis van de tekst ener uitzonderingsbepaling ook dan voor critiek 
vatbaar blijft. 

43 - D1TBREID1NG VAN DE TOEPASS1NG VAN DE WET VAN 27 JUN1 1960. -
Deze uitzonderingswetgeving regelt slechts een beperkt gedeelte van de 
materie die betrekking heeft op het verbreken of verzwakken van de 
huwelijksband. Ze ontreddert de samenhang van de collisieregeling om een 
beperkt nationalistisch voordeel in de wacht te slepen. 

In de eerste commentaren die destijds verschenen zijn (Lienard
Ligny, M., Le divorce en d. i. p. belge, Ann.fac. dr. Liege, 1961, blz. ros;
Francescakis, Ph., et Gothot, P., Une reglementation inachevee du divorce 
international, La loi belge du 27 juin 1960, Rev. crit. dr. int. priv., 1962, 
blz. 246; -Vander Elst, R., La loi du 27 juin 1960 sur le divorce lorsqu'un 
des conjoints au mains est etranger, ]. T., 1960, 662; - Bouckaert, Fr., 
Randbemerkingen bij de wet van 27 juni 1960, R. W., 1962-63, 229), werd 
er onmiddelijk op gewezen, dat de tekst van de wet geen antwoord geeft 
op vragen die ze, met betrekking tot haar toepassingsgebied, nochtans 
zelf doet rijzen. Wij hebben reeds aangestipt dat het niet op grond van 
een tiitdrukkelijke bepaling, doch ingevolge interpretatie is, dat de echt
scheiding door onderlinge toestemming en de omzetting van scheiding 
van tafel en bed in echtscheiding onder de toepassing van artikel 2 van 
de wet werd gebracht (zie hoven, nr. 42). 

Sommige auteurs bleken geneigd de toepasselijkheid van de wet 
uit te breiden tot de scheiding van tafel en bed (Lienard-Ligny, M., o. c. ; -
Francescakis, Ph. et Gothot, P., o. c.). P. Graulich, (Principes, nr. 94 c., 
voetnoot 2) stelt de vraag, of artikel 306 B.W. geen algemeen geldend 
principe huldigt: ,In de gevallen waarin de echtgenoten echtscheiding op 
grond van bepaalde feiten kunnen vorderen, staat het hun eveneens vrij 
een eis tot scheiding van tafel en bed in te stellen" ; principe, dat aan de 
echtgenoten ook in het internationaal privaatrecht dezelfde keus zou 
waarborgen, zelfs op het gebied dat door de wet van 27 juni 1960 wordt 
bestreken. 

Volgens de heersende opvatting is het echter al te duidelijk, dat de 
tekst van deze uitzonderingswet dergelijke extensieve interpretatie niet 
toelaat. De algemene principes van het gemeen recht, artikel 3, lid 3, 
B.W. en, in de hier beschouwde materie, artikel 306 B.W. moeten niet 
eerst uitgeschakeld worden door uitzonderingsbepalingen, en vervolgens, 
ingeschakeld om de uitzondering als dusdanig te verruimen. 

De uitzonderingsbepalingen moeten beperkt geinterpreteerd en toe
gepast worden; de algemene regel moet zwichten (specialia generalibus 
derogant) en mag de uitzondering niet verminderen; doch kan, rede-
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lijkerwijze, evenmin ingeroepen worden om de uitzondering ten nadele 
van zijn eigen geldingsgebied uit te breiden. 

In aile gevallen waarin de wet van 27 juni 1960 niet uitdrukkelijk 
toepasselijk wordt verklaard, moet het gemeen recht onverminderd blijven 
gelden, zelfs indien. de lege ferenda uitbreiding van de uitzonderingsbepa
lingen wenselijk geacht wordt. 

44 - VLUCHTELINGEN GELIJKGESTELD MET BELGEN.- Het komt ons voor, 
dat de rechtspraak verder gaat dan de interpretatie van uitzonderingsbepa
lingen toelaat, wanneer zij, om artikel 2 van de wet van 27 juni 1960 toe
passelijk te verklaren, met een Belgische onderdaan gelijk stelt, een vreem
deling wiens personeel statuut beheerst wordt door de Belgische wet. 

Een vreemdeling die Belg geworden is door naturalisatie, is Belg; 
en indien deze Belg een van de echtgenoten is die willen scheiden, dan 
is artikel 2 toepasselijk (Rb. Brussel, 13 november 1962, Rev. dr. Jam., 
1963, 10). 

De vreemdeling die als vluchteling in Belgie verblijft, en wiens 
personeel statuut, volgens de Conventie van Geneve van 28 juli 195 r 
(Belg. wet van 26 juni 1953), door de Belgische wet wordt beheerst, is 
geen Belg. Nochtans heeft de rechtbank te Brussel, op grand van die 
toestand, tot de integrale toepassing van de Belgische wet beslist, alsof 
deze vluchteling de Belgische echtgenoot was wiens nationaliteit de col
lisieregel van art. 2 van de wet van 27 juni 1960 in werking stelt (Rb. 
Brussel, 7 juni 1963, ]. T., 1964, II). 

Wij kunnen die uitbreiding niet goedkeuren, omdat de wet duidelijk 
van nationale wetten spreekt (in art.ikel 1, ,de nationale wet van de echt
genoot die de echtscheiding vraagt", in artikel 2 ,personen van verschil
lende nationaliteit, van wie een Belg is"), niet van om het even welke wet 
die het personeel statuut beheerst. 

Eens dat men uitbreidt, kan de grens steeds verder verschoven wor
den. Men zou oak in geval van terugwijzing naar de Belgische wet door 
het internationaal privaatrecht van de nationale wet, de betrokken vreem
deling kunnen gelijkstellen met een Belg. Een Engelse echtgenoot die 
hier, volgens zijn nationale wet, woonplaats heeft, en van wie het personeel 
statuut aan de Belgische wet onderworpen wordt, zou gelijk te stellen 
zijn met wie een Belg is! Waarom dan oak niet heimatlozen die hier hun 
woonplaats hebben ? 

Men zegt wei eens, dat zulks allemaal in de lijn ligt van de wet van 
27 juni 1960, die in ruime mate de lex fori op de voorgrond brengt. Deze 
stelling is zeer wankelbaar, want in de tekst wordt nergens meer gewag 
gemaakt van de gelding van de Belgische wet als lex fori, en voor Belgen 
die in een vreemd land willen scheiden wordt door de wet evenmin, 
wat het personeel statuut betreft, naar de vreemde lex fori verwezen om 
op de toelaatbaarheid en de gronden van hun echtscheiding toegepast 
te worden. 
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De wetgever is zeer duidelijk eenzijdig te werk gegaan : hij heeft 
voorrang willen verlenen aan de Belgische wet ; als nationale wet van de 
Belgische onderdanen, die hier te lande last ondervonden van de strenge 
personele wet van de vreemde medeechtgenoot. De algemene principes 
en de harmonie in het internationaal privaat rechtsverkeer heeft hij minder 
op het oog gehad. 

De rechterlijke macht kan ongetwijfeld binnen zekere perken aanvul
len en verbeteren, doch zonder zich de bevoegdheid aan te matigen om de 
grens tussen gemeen recht en uitzonderingsrecht te verschuiven. 

45 - lNTERTEMPORELE PROBLEMEN. - Toen de wet van 27 juni 1960 
van kracht werd, rezen vanzelfsprekend vragen omtrent haar toepasselijk
heid t. a. v. vroeger gesloten huwelijken, feiten van vroegere datum, die 
als gronden van echtscheiding aangevoerd werden, gedingen, die aan de 
gang waren enz ... 

Volgens de heersende opvatting moeten de intertemporele problemen, 
wanneer het nieuwe collisieregeling geldt, niet anders opgelost worden 
dan wanneer er in het interne materiele recht wijzigingen ingevoerd 
worden. De nieuwe wet of de wet waarnaar de nieuwe collisieregel ver
wijst, zal, volgens haar aard, onmiddellijk toepasselijk zijn, al dan niet 
met terugwerkende kracht. 

Op het gebied van de echtscheiding, waar het een materie betreft 
die de openbare orde raakt, hebben de Belgische rechtsmachten zonder 
aarzelen de wet van 27 juni 1960 onmiddellijk toepasselijk verklaard en 
uitspraak gedaan overeenkomstig de bepalingen van de wet die gold ten 
tijde van de beslissing over de eis, al was deze laatste ingesteld geworden 
v66r het van kracht worden van de wet. Het hof van verbreking heeft 
vervolgens die zienswijze van de lagere rechtsmachten bekrachtigd (Cass., 
8 oktober 1964, ]. T., 1965, 6), er aan toevoegend, dat die toepassing, 
krachtens artikel 2 van het B.W., slechts zou uitgesloten zijn t. a. v. 
verworven rechten. De Nederlandse eiseres, zo overwoog het hof, kon 
·niet Iaten gelden dat zij een recht verworven had op de uitsluitende toe
passing van het Nederlandse recht. 

De rechtbank te Antwerpen verklaarde de echtscheiding toelaatbaar 
die door een Belgische vrouw tegen haar Paraguaanse echtgenoot gevraagd 
werd, al had die eis aanvankelijk, v66r de nieuwe wet, moeten afgewezen 
worden op grand van het in de Paraguaanse wet bestaande echtscheidings
verbod. Als reden daartoe werd overwogen, dat de wet van 27 juni 1960 
voortaan oak moest worden toegepast op alle blijvende gevolgen van 
rechtsfeiten en toestanden die zich voor het van kracht worden van deze 
wet hadden voorgedaan (Rb. Antwerpen, 28 november 1960; R.W., 
1960-61, 1301; Rev. comm. B., 1961, 101). 

In een geval waarin een der echtgenoten de Belgische nationaliteit 
bezat, zodat artikel 2 van de wet van 27 juni 1960 toepasselijk was (zie 
hoven, nr. 42) verklaarde de rechtbank te Luik de omzetting van de schei
ding van tafel en bed in echtscheiding toelaatbaar overeenkomstig deze 



wet, alhoewel de vordering v66r haar van kracht worden ingesteld was 
(Rb. Luik, 3 december 1964, fur. Liege, 1964-65, r86). 

Andere omzettingen van een scheiding van tafel en bed die v66r 
de nieuwe wetten van 27 juni 1960 en van 20 juli 1962 (nieuw artikel 
310 B.W.) bekomen waren, werden toelaatbaar verklaard zonder dat de 
rechter zich uitliet over het intertemporeel probleem (Rb. Brussel, I 3 no
vember 1962, Rev. dr. fam., 1963, ro; - Rb. Luik, 29 november 1962, 
Rev. dr.fam., 1963, 73;- Rb. Gent, 23 februari 1963, f. T., 1963, 241). 

Dat een vonnis van de rechtbank te Brussel de nieuwe wet toepasselijk 
verklaarde op een eis tot echtscheiding waar de aangevoerde gronden 
dagtekenen van v66r de wet, was normaal ; doch dat het ging over gronden 
waarop destijds de scheiding van tafel en bed was bekomen, en thans 
de echtscheiding werd toegestaan (niet bij wijze van omzetting doch op 
rechtstreekse wijze) was ten tijde van de beslissing een curiosum (Rb. 
Brussel, 13 februari 1962, ]. T., 1962, 729). Enerzijds was volgens 
het toenmalig geldend oud artikel 310 B.W. dergelijke echtscheiding 
onmogelijk (De Page, I, nr. 887 B) en anderzijds was de wet van 
27 juni 1960 tot stand gekomen met uitdrukkelijke weglating van een 
bepaling die de mogelijkheid tot omzetting zou scheppen ten voordele 
van een echtgenoot die, gelet op het echtscheidingsverbod in de vreemde 
nationale wet, zich had moeten vergenoegen met de scheiding van tafel 
en bed (Graulich, Principes, nr. 225). Het is pas sedert de wet van 20 juli 
1962, die het artikel310 B.W. heeft gewijzigd, dat van dergelijke omzetting 
spraak kan zijn. De rechtbank te Brussel heeft blijkbaar willen reageren 
tegen een toestand die zij onbillijk oordeelde. Haar beslissing kan echter, 
naar ons oordeel, niet goedgekeurd worden. 

46 - NATIONALITEITSVERANDERING. - Bij mtionaliteitswi:::seling geldt als 
algemeen principe, dat voortaan de nieuwe wet moet toegepast worden 
(DeVos, I, nr. 117). Met betrekking tot de werking van de wet van 27 juni 
1960 wil dit o. m. zeggen, dat als aanknoping in aanmerking komt de 
nationaliteit ten tijde van de echtscheiding en niet de vroegere nationaliteit, 
die bestond ten tijde van het huwelijk. Dienovereenkomstig werd beslist, 
dat de vrouw die door haar huwelijk de Italiaanse nationaliteit verwerft, 
naderhand geen beroep meer kan doen op haar verloren Belgi:::che natio
naliteit om de toelaatbaarheid van de echtscheiding te doen beoordelen 
met toepassing van artikel 2 van de wet van 27 juni 1960 (echtgenoten van 
verschillende nationaliteit van wie een Belg is) (Brussel, 12 oktober 1964, 
f. T., 1965, 141). Mocht, daarentegen, van twee echtgenoten, die destijds 
beide vreemdelingen waren, er een na bet huwelijk Belg geworden zijn, 
dan zal deze ten tijde van de echtscheiding bestaande nationaliteit wei 
in aanmerking komen om de Belgische wet toepasselijk te maken (Rb. Luik, 
3 december 1964, fur. Liege, 1964-65, r86). 

47 - 0MZETTING VAN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED IN ECHTSCHEIDING.

De toelaatbaarheid van de omzetting wordt door de wet van 27 juni 1960 
slechts beheerst zo het echtgenoten van verschillende nationaliteit betreft, 
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van wie een Belg is (zie hoven, nr. 42). Een Belg door naturalisatie, die 
destijds · Luxemburges was, kan bijgevolg de omzetting aanvragen (Rb. 
Luik, 3 december I964, fur. Liege, I964-65, I86). 

Men kan zich afvragen, of de wet die destijds op de scheiding van 
tafel en bed toegepast is geworden, niet geroepen is om te bepalen of deze 
scheiding van die aard is dat zij nadien de grondslag van een omzetting 
in echtscheiding kan uitmaken. Op die vraag moet, volgens de algemene 
principes, bevestigend geantwoord worden (Graulich, Principes, nr. 96). 

De draagkracht van de wet van 27 juni I96o werd door de rechtbank 
te Brussel in dit opzicht beoordeeld en geacht, de Belgische wet toepasse
lijk te maken van zodra een der echtgenoten de Belgische nationaliteit 
bezit. De scheiding van tafel en bed was destijds in Portugal uitgesproken. 
Van de betrokken echtgenoten was de man Portugees, de vrouw een Bel
gische. De Portugese wet werd toegepast en volgens deze wet kan de 
scheiding van tafel en bed, die zij beheerst, niet in echtscheiding worden 
omgezet. Om tot de toelaatbaarheid van de omzetting te beslissen achtte 
de rechtbank, dat de eiseres, als Belgische onderdaan, en omdat de voor
waarden door het nieuw artikel 3 Io B.W. (wet van 20 juli I962) gesteld, 
aanwezig waren, de toepassing van de wet van 27 juni I96o en van het 
Belgisch recht kon inroepen (Rb. Brussel, I3 november I962, Rev. dr. 
Jam., I963, Io). 

Op te merken valt, dat sedert het van kracht worden van de wet van 
20 juli I962, die de mogelijkheid tot omzetting uitgebreid heeft, de wet 
van 27 juni I96o blijkt te mogen ingeroepen worden door de echtgenoten 
van wie minstens een Belg is, telkens als aan de minimale voorwaarden 
door de wet van 20 juli I962 gesteld, voldaan is. 

48 - ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING. - Wij hebben 
reeds vermeld dat de echtscheiding door onderlinge toestemming, terecht, 
buiten het bereik van de wet van 27 juni I96o werd gehouden, indien 
beide echtgenoten vreemdelingen zijn (zie hoven, nr. 43). In dit geval 
blijkt het gemeen recht toepasselijk en moet, overeenkomstig artikel 3, 
lid 3, B.W. de nationale wet van de echtgenoten de echtscheiding beheer
sen. Het hof van beroep te Gent liet dan oak, naar aanleiding van een 
procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming, ingesteld door 
Luxemburgse echtgenoten, de toepasselijkheid van de wet van 27 juni I96o 
buiten beschouwing. De gemeenschappelijke nationale wet der echtge
noten werd toepasselijk verklaard en het hof besliste, dat de echtgenoten, 
indien hun nationale wet de toestemming van hun ascendenten vereist, 
het bewijs daarvan moeten leveren (Brussel, I I oktober I963, Pas., I964, 
II, 27I; ]. T., I963, 674). 

49 - GRONDEN VAN ECHTSCHEIDING. - De gronden van echtscheiding 
vormen met de toelaatbaarheid van het verbreken van de huwelijksband 
een wezenlijk geheel, tenzij men het begrip toelaatbaarheid zijn volwaardige 
betekenis neemt door er de gronden, waarop de toelating verleend wordt, 



van af te scheiden. In alle gevallen waarin de wet van 27 juni 1960 niet 
toepasselijk is, worden de toelaatbaarheid en de gronden samen beoordeeld 
in het raam van dezelfde wet. Geldt het echter de echtscheiding van echt
genoten van wie ten minste een vreemdeling is, en blijkt de echtscheiding 
toelaatbaar volgens de collisieregels gestel door artikelen I en 2 (zie boven, 
nr. 42) dan schrijft de wet van 27 juni 1960 voor, dat de gronden van 
echtscheiding bepaald worden volgens de Belgische wet. 

Ingevolge de uitholling van het begrip toelaatbaarheid is in dit geval 
uitsluitend de Belgische wet toepasselijk op alles wat niet het louter prin
cipieel bestaan van de echtscheiding is. Indien de echtscheiding in de wet 
van de eiser bestaat of indien een der echtgenoten - eiser of verweerder -
Belg is, dan is de Belgische wet, als lex fori toepasselijk op alles wat rechts
pleging raakt, en, als wet die de gronden beheerst (artikel 3), op de algehele 
materie. 

Het hof van verbreking heeft dienaangaande geen twijfel overgelaten. 
In een geval waarin een Nederlandse gebleven vrouw tegen de eis van haar 
Luxemburgse echtgenoot liet gelden, dat hij geen echtscheiding meer 
kon vragen op gronden die hij voordien reeds in een eis tot scheiding van 
tafel en bed had laten gelden (artikel 290 Ned. B.W.), besliste het hof dat, 
gelet op de bestaande toelaatbaarheid thans nag aileen de Belgische wet 
in aanmerking kwam om niet aileen de gronden sensu stricto doch, daarbij 
aansluitend, alle welkdanige voorwaarden om die te laten gelden, te be
heersen (Cass., 8 oktober 1964, ]. T., 1965, 6). 

Wat de gronden betreft, wanneer het gaat om de echtscheiding van 
Belgen in den vreemde, dienaangaande ·wordt de wet van 27 juni 1960 
niet toegepast. Zelfs degene die de bepalingen van deze wet in het licht 
van de gelding van de lex fori bekijken, hebben, tot nag toe, niet voor
gehouden, dat de steeds ruimer wordende interpretatie ervan de vreemde 
lex fori op de echtscheiding van Belgen toepasselijk kan maken. 

In de hier te behandelen rechtspraak treffen wij slechts beslissingen 
aan, die het over de gronden van echtscheiding hebben, naar aanleiding 
van de beoordeling van het gezag van gewijsde in Belgie van vreemde 
rechterlijke beslissingen; zulks met het oog op de erkenning van de echt
scheiding door Belgen in den vreemde bekomen. 

Onze rechtsmachten onderzoeken steeds, of de gronden die de vreemde 
rechter aanvaard heeft, voldoen aan de vereisten die de Belgische personele 
wet dienaangaande stelt. 

Volgens de heersende rechtspraak moet de vreemde formulering 
van de echtscheidingsgronden niet noodzakelijk overeenstemmen met de 
bewoordingen van de Belgische wet. Het volstaat dat de feiten, alhoewel 
anders gekwalificeerd, van die aard zijn dat ze als een naar Belgisch recht 
voldoende grand kunnen omschreven worden. 

Onder dergelijke omstandigheden werd de in Duitsland uitgesproken 
echtscheiding van Belgische echtgenoten erkend, alhoewel t. a. v. de 
aangevoerde feiten naar artikel 48 van de Duitse echtscheidingswet was 
verwezen (echtscheiding-geneesmiddel); het feitenmateriaal was echter 
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voldoende om volgens het toepasselijk Belgisch recht als echtscheidings
grond gekwalificeerd te kunnen worden (Gent, 3I maart I960, Pas., I96I, 
II, I2o). 

Het hof van beroep te Brussel toetste evenzeer de door de vreemde 
rechter aanvaarde grond aan de Belgische personele wet, doch, in tegenstrijd 
met de heersende rechtspraak, hield het hof zich strikt aan de kwalificatie die 
door de vreemde rechter was in aanmerking genonien, en die in het Bel
gisch recht onvoldoende is. Toen er, met het oog op de nietigverklaring 
van een tweede huwelijk, moest uitgemaakt worden, of het vroeger huwe
lijk van een der echtgenoten (met een derde) geldig ontbonden was inge
volge de echtscheiding die door de Nederlandse rechter was uitgesproken, 
oordeelde het hof, dat zulks niet het geval was. De echtscheidingsgrond, 
overspel van de man, als dusdanig door de Nederlandse rechter aanvaard, 
bestaat inderdaad niet in het Belgisch recht (Brussel, 29 april I96I, ]. T., 
I962, 68I ; Pas., I962, II, 20I). Wij zijn van oordeel dat, met betrekking 
tot dit arrest, voorbehoud client gemaakt; omdat niet afdoende overwogen 
werd, waarom het feitenmateriaal, eventueel voor een andere omschrijving 
vatbaar (bv. als grove belediging), niet in aanmerking kwam als een naar 
Belgisch recht voldoende echtscheidingsgrond. 

De rechtbank te Brugge, die in de overwegingen van haar vonnis 
ook de wet van 27 juni I96o betrekt- ten onrechte (zie hoven, zelfde nr.) 
- besliste dat de echtscheiding van Belgische echtgenoten, in Zwitserland 
toegestaan, niet voor erkenning yatbaar was, nu de vreemde rechter zijn 
vonnis in werkelijkheid louter op de toestemming van partijen had ge
grondvest. Zulks voldeed vanzelfsprekend niet aan de voorwaarden die de 
Belgische personele wet stelt met betrekking tot de toelaatbaarheid van de 
echtscheiding op grond van bepaalde feiten (Rb. Brugge, I I oktober I962, 
R. W., I962-63, I829, met noot F. Bouckaert). 

In aansluiting daarbij client aangestipt, dat de Belgische wet wel 
de echtscheiding door onderlinge toestemming kent, maar dan alleen in 
het raam van een reeks voorwaarden en pleegvormen die dringend vereist 
worden voor de bestaanbaarheid van deze manier om het huwelijk te 
ontbinden. Echtgenoten die het aan boord leggen, om op bedrieglijke wijze 
onder andere voorwaarden de echtscheiding in den vreemde te laten 
uitspreken, maken zich klaarblijkelijk schuldig aan ontduiking van de 
normaal toepasselijke wet. 

so - EcHTSCHEIDING VAN BELGEN IN DEN VREEMDE.- De Belgische wet 
beheerst de staat en de bekwaamheid van Belgen, ook wanneer zij zich 
in den vreemde bevinden (artikel 3, derde lid, B.W.). 

In Belgie is de Belgische wet ook de wet van de rechtsmacht, de 
lex fori; niet in het buitenland, waar de wet van het vreemd land de lex 
fori van de rechtsmacht is van dat land. Moest de wet van 27 juni I960 
inzake echtscheiding het algemeen principe van de gelding van de lex 
fori gehuldigd hebben, dan zou, sedert haar van kracht worden, de wet 
van de vreemde rechter de echtscheiding van Belgische echtgenoten be-
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heersen. De personele wet van deze laatste verzet zich immers niet tegen 
de toelaatbaarheid, zodat de vreemde lex fori en de toelaatbaarheid en de 
gronden van echtscheiding zou moeten bepalen. 

Maar men kan in de wet van 27 juni 1960 slechts de lex fori-gelding 
ontdekken ingeval de Belgische wet, niet wanneer de vreemde wet de 
lex fori is. Over de nationalistisch eenzijdige collisieregeling van deze 
uitzonderingswet hebben we reeds even uitgeweid (zie hoven, nr. 44). 

De rechtspraak, die intussen voor een zekere mate van uitbreiding 
van de wet van 27 juni 1960 niet terugschrikt, heeft terecht de echtschei
ding van Belgen in den vreemde verder onderworpen geacht aan onze 
algemene regel inzake personeel statuut : toepassing van de nationale wet. 
De beslissingen die in dit opzicht van belang zijn, werden uitgesproken 
naar aanleiding van de erkenning in de Belgische rechtssfeer van vreemde 
vonnissen en arresten. Die erkenning werd telkens afhankelijk gesteld 
van de eerbiediging der gronden van echtscheiding overeenkomstig de 
bepalingen van de Belgische wet (zie hoven, nr. 49). 

51 - VooRLOPIGE MAATREGELEN. - Wanneer tijdens een geding tot 
echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed spraak is van voorlopige 
maatregelen, dan vallen te beschouwen, enerzijds het recht waarvan door 
de voorlopige maatregelen de uitoefening wordt geregeld en, anderzijds, 
de processuele vorm en aard van de maatregel. 

Indien het een recht geldt dat uit het personeel statuut geput wordt, 
dan is normaal de wet die dit statuut beheerst, daarop toepasselijk. Het 
gaat dan, naar ons oordeel, niet op, de personele wet gedurende het geding 
zonder meer ter zijde te stellen en te vervangen door het Belgisch recht, 
dat in dezen als wet van burgerlijke politie zou moeten gelden. 

De onderhoudsverplichting als een der gevolgen van het huwelijk 
blijft daar verder toe behoren, al wordt de nakoming van die verplichting 
in de loop van een scheidingsprocedure, bij wijze van voorlopige maatregel 
geregeld (Rb. Brussel, 18 juni 1959, Pas. 959, III, 102). 

Indien echter volgens de vreemde wet, die het personeel statuut be
heerst, de onderhoudsverplichting kan afgedwongen worden door een 
voorlopige maatregel die in het raam van de techtspleging een dilatoir 
middel uitmaakt, hetgeen in de lex fori niet het geval is, dan zal de rechter 
dit vreemd middel afwijzen (Cass., 8 oktober 1964, ]. T., 1965, 6; R. W., 
1965-66, 393; zie hoven, nr. 11, waar dit arrest besproken werd in 
verband met de kwalificatie). 

AFDELING 4 

Afstamming 

52 - ALGEMENE BESCHOUWINGEN. - De afstamming is de grondpijler 
van de familie. Dat de inrichting van de families, die haar samenstellen, 
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voor de maatschappij van overwegend belang is, en dat de normale familie, 
d. w. z. de wettige familie, het hoogste sociaal doel is, dat door de gezam
lijke wetgeving op de afstamming nagestreefd wordt, zal niemand ontken
nen. Op die grondslag wordt gebouwd met inachtneming van de belangen 
van degenen die door de band van afstamming verbonden worden, welke 
belangen tegenover elkaar kunnen afgewogen worden; doch redelijkerwijze 
prevaleert in elk geval het belang van de familie, althans in principe, 
en behoudens uitdrukkelijke uitzonderingsbepalingen. 

De wettige, de natuurlijke en de fictieve afstamming zijn allemaal 
te behandelen in het licht van het bovenaangehaald principe. De collisie
regeling in geval van wetsconflict zou alsdan de nodige samenhang ver
tonen bij het nastreven van het in dezen gestelde hoogste sociaal doel : 
inrichting en bescherming van de familie zoals die, in principe, door de 
wetgever gewild wordt. 

Zelfs in de onderstelling dat bv. onze interne wetgeving de aanneming 
van kinderen tegelijkertijd als een instrument van sociaal dienstbetoon 
zou gebruiken, dan volgt daaruit niet, dat daarom onze vollisieregeling 
inzake adoptie een andere weg zou moeten opgaan. De nationale wetgever 
kan ook dan geacht worden, verder de uitsluitende bevoegdheden op te 
eisen, om de wezenlijke inrichting van de families zijner onderdanen te 
regelen en, al prevaleert het belang van het kind op dat van de adoptant, 
hun beider belangen aan die van de familie ondergeschikt te laten 

Onze eigen wetgeving, verre. van een uitzonderingsbepaling te bevat
ten, maakt uitdrukkelijk voorbehoud terzake van de toepasselijkheid van 
het algemeen beginsel vastgelegd in artikel 3, derde lid, B.W. (zie verder 
nr. 59 en 63). 

Wat de natuurlijke afstamming betreft, gelden dezelfde beschouwin
gen : in principe prevaleert de wet die de normale familie inricht en dezer 
belangen beschernit. Zulks werd overigens vooropgesteld door ons hoogste 
gerechtshof, toen het de deur opende voor de theorie van het overwegend 
belang (Cass., 20 maart 1941, Pas., 1941, I, 86). Doch voor de uitzonderin
gen op het principe nam het hof aan, dat het belang van het kind preva
leerde, en besloot daaruit dat daarop de wet van het kind toepasselijk was. 
W elnu, zelfs in deze onderstelling was het, naar ons oordeel, geboden, 
de toepasselijkheid van de wet van het kind binnen de perken te houden 
van het door de wet van de familie principieel toegelaten uitzondering. 
Het tussen partijen overwegend belang rechtvaardigt niet, dat de uitzonde
ringsregel uitgebreid wordt ten nadele van de algemene regel, die het 
hoogste sociaal belang moet vrijwaren. Wordt zulks uit het oog verloren 
dan komt, zoals hierna blijken zal, het hele stelsel op losse schroeven 
te staan. 

§ I. - Wettige afstamming 

53 - ToEPASSELIJKE WET. -De staat van de personen die door de band 
van de wettige afstamming verbonden zijn, wordt beheerst door de nationale 
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wet die hun gemeenschappelijk is, en, zo de ouders en het kind een ver
schillende nationaliteit bezitten, door de personele wet van de ouders, 
die de wet is die de wettige familie inricht en dezer belangen beschermt. 
Indien de ouders van verschillende nationaliteit zijn, dan is het de wet 
van de vader die toegepast wordt; hetgeen destijds vooral gerechtvaardigd 
werd aan de hand van het argument dat de man oak hoofd van het gezin 
was (De Vas, I, nr. 142, biz. 177) en vandaag, meer op grand van andere 
argumenten, verder gehandhaafd blijft. 

Er valt in de hier te behandelen rechtspraak geen enkele afwijkende 
beslissing aan te stippen. De theorie van het overwegend belang heeft 
zich in dezen nag niet aangemeld; oak niet wanneer het om de ontkenning 
van vaderschap ging, of om de wettiging van natuurlijke kinderen. 

Het hof van beroep te Brussel heeft, wei is waar, bij gelegenheid van 
een eis tot opvordering van de staat van wettig kind in hoofde van hun 
overleden rechtsvoorganger, aan diens kinderen opgelegd, het hof ,in te 
lichten nopens de vreemde wetgeving toepasselijk volgens het persoonlijk 
statuut van de overledene", in verband met de toelaatbaarheid van een 
dergelijke eis, die volgens Belgisch recht persoonlijk en principieel onover
draagbaar is (artikelen 329 en 330 B.W.); waarbij vervolgens aansluit, 
indien zij daartoe gerechtigd zijn, dat de kinderen de staat van wettig kind 
in hoofde van hun rechtsvoorganger zullen moeten bewijzen zoals voor
geschreven door het persoonlijk statuut van deze laatste (Brussel, 31 januari 
1961, Pas., 1962, II, 137). Bij gebrek aan duidelijke overwegingen in de 
tekst, kan niet uitgemaakt worden, of het hof op de band van afstamming 
tussen de betrokken rechtsvoorganger van de appellanten en diens ouders 
de personele wet van het kind (de rechtsvoorganger) toepasselijk verklaart, 
zelfs indien de personele wet van de ouders een andere zou zijn, ofwel 
slechts met inachtneming van de omstandigheid dat in casu geen verschil 
van personele wet bestaat. 

54 - 0NTKENNING VAN VADERSCHAP. - De rechtspraak is het principe 
volgens hetwelk de wet die de familie beschermt, prevaleert, trouw ge
bleven; ze heeft in dezen nag niet gewaagd van het zogenaamd overwegend 
belang van het kind om diens wet toepasselijk te verklaren. 

In een geval waarin de echtgenoten van verschillende nationaliteit 
waren, werd door de rechtbank te Antwerpen de Duitse wet, die de ge
meenschappelijke personele wet was van de man der vrouw en van het 
kind, toegepast, zowel t. a. v. de grondvoorwaarden als van het bewijs 
en van de termijn (Rb. Antwerpen, 16 november 1962, Pas., 1964, III, 52). 

55 - WETTIGING. - Overeenkomstig het algemeen principe werd ge
vonnist, dat de gemeenschappelijke nationaliteit en, in geval van verschil
lende personele wetten, de wet van de natuurlijke vader of man van de 
vrouw de wettiging en de daarmee gepaard gaande erkenning beheerst. 

De aangelegenheid waarin aile betrokkenen dezelfde nationaliteit be
zaten, gold een Frans echtpaar dat om machtiging verzocht, bij toepassing 
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van artikel 331 Fr. B.W. gedurende het huwelijk de kinderen te wettigen, 
die voldeden aan de voorwaarden om het bezit van de staat van gemeen
schappelijk kind te mogen inroepen. Dit verzoek werd ingewilligd (Rb. 
Charleroi, 29 december 1961, Pas., 1962, III, 15). 

Ingevolge de toepassing van de wet van de man, werd de wettiging 
aangenomen van het Belgisch kind, erkend eerst door zijn Belgische 
natuurlijke moeder en nadien door zijn Franse natuurlijke vader, die 
uiteindelijk samen huwden (Rb. Charleroi, 20 mei 1960, Rev. dr. jam., 
1961, 177; Pas., 1964, III, 72). De rechtbank besliste, terecht, en over de 
geldigheid van de erkenning en over de wettiging, op grand van dezelfde 
wet ; zonder de wet van het kind in aanmerking te nemen. De heersende 
rechtspraak inzake het prevaleren van deze laatste wet, beweegt zich 
hoofdzakelijk op het gebied van de gedwongen erkenning (zie verder, 
volgend nr.). 

Een arrest van het hof van beroep te Brussel, dat twee vonnissen 
door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (29 oktober 1959 en 
16 december 1960) gewezen, bevestigt, geeft in zijn overwegingen een 
duidelijke samenvatting van de huidige stand der rechtspraak: ,dat, 
waar de vader en het kind niet dezelfde nationaliteit bezitten, het behoort, 
bij toepassing van de theorie van het overwegend belang, de wetgeving 
van het kind toe te passen (Cass., 20 maart 1941, Pas. 1941, I, 86, inzake 
gedwongen erkenning); dat aldus indien men enkel de erkenning in aan
merking ·neemt, afgezonderd _van de wettiging,. de'' ... ,,Overwegende, 
echter, dat wanneer de erkenning door de vader plaats grijpt, zoals in 
casu, op het ogenblik van het huwelijk van de vader en de moeder, zij 
deel uitmaakt van de wettiging, waarvan zij een onmisbare voorwaarde 
is ; dat de wettiging, die het kind volledig met een wettig kind gelijk stelt, 
het in de families van zijn ouders doet opnemen, waarvan het een lid wordt 
met al de daaraan verbonden gevolgen; dat in dit geval al waren vader, 
moeder en kind van verschillende nationaliteit, het de wetgeving van de 
vader is, hoofd van de familie, die de voorwaarden en de gevolgen, en 
van het huwelijk en van de wettiging zal regelen ;" (Brussel, 24 juni 1964, 
R. W., 1964-65, 527). 

De wet van de man, natuurlijke vader van het kind, werd door de 
rechtbank te Brugge inacht genomen om bevestigend te antwoorden op 
de vraag, of het natuurlijk kind van personen die achteraf met elkaar 
in het huwelijk traden, louter door het feit van dit huwelijk gewettigd 
werden. In het gegeven geval was zulks inderdaad de solutie die door de 
Duitse wet, nationale wet van de vader, geboden bleek; zodat de Belgische 
rechtbank de uitspraak van de Duitse administratieve rechtsmacht mocht 
beamen (Rb. Brugge, 18 maart 1959, Ann. not. enreg., 1963, 125). 

§ 2. - Natuurlijke afstamming en vermoedelijk vaderschap 

s6 - ERKENNING. - ToEPASSEL1JKE WET. - Het is inzake erkenning 
van natuurlijke kinderen dat de wet die de wettige familie beschermt, 
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het ergst werd aangetast. In de tweede plaats komt dan de dreigende ont
reddering van de collisieregeling met betrekking tot de aanneming van 
kinderen (zie verder, nr. 6o). 

Het zou logisch zijn, de bekwaamheid om te erkennen en de be
kwaamheid om erkend te worden, te bepalen door de gemeenschappelijke 
of door de onderscheiden personele wetten; eventueel de wetten cumula
tief toe te passen, waar beide partijen gelijkelijk in aanmerking komen ; 
eindelijk, waar cumulatieve toepassing onmogelijk is, alsmede t. a. v. de 
gevolgen der voltrokken erkenning, de wet die de familie beschermt -
wet van de ouder(s) - te Iaten overheersen. 

Sedert ons hoogste gerechthof, op grond van het overwegend belang 
van het kind ten opzichte van het belang van de natuurlijke ouders (en 
hun wettige familie), de aanknoping van de erkenning aan de wet van 
het kind, bij voorkeur op die van de ouders, heeft in de hand gewerkt 
(Cass., 20 maart 1941, Pas., 1941, I, 86), hebben de lagere rechtsmachten 
deze uitzonderingscollisieregel zonder veel tegenstand toegepast wanneer 
het om gedwongen erkenning ging; niet echter in geval van vrijwillige 
erkenning. 

Men kan het betreuren, dat er aldus twee verschillende regelingen 
t. a. v. de erkenning in toepassing werden gebracht, en dan ook bepleiten 
dat het criterium van het overwegend belang zou moeten gelden, ongeacht 
de aard der erkenning (zie dienaangaande: Graulich, Principes, nr. 159, 
biz. 1 12); doch het is een feit dat het cassatiearrest geveld werd naar 
aanleiding van een gedwongen erkenning, waarbij overwogen werd dat, 
waar de wet van de familie het principe beheerst, de wet van het kind slechts 
op uitzonderingen toepasselijk is (voor de kritiek van Cass., 20 maart 
1941, zie: De Vas, I, nr. 159, blz. 200 en Spanoghe, E., Examen de ]uris
prudence, nr. 35, R. C.]. B., 1950, biz. 363). 

Enkele gevallen van vrijwillige erkenning werden in de hier beschouw
de periode beoordeeld in het licht van de wet van de ouders (Brussel, 
r8 februari 1960, Pas., 1961, II, 143; ]. T., 1960, 414; Rev. crit. dr. int. 
priv., 1960, 577, met noot F. Rigaux; - Rb. Charleroi, 20 mei 1960, 
Rev. dr. Jam., 1961, biz. 177, met advies 0. M.; Pas., 1964, Ill, 72). Een 
reden te meer om bij de wet die de familie beschermt, te houden, is aan
wezig zo de erkenning moet beoordeeld worden met het oog op de gel
digheid van de wettiging van de betrokken kinderen, zoals uitdrukkelijk 
werd beklemtoond door het hof van beroep te Brussel in zijn arrest van 
24 juni 1964 (zie hoven, nr. 55). 

57 - ERKENNING EN NATIONALITEIT. - De Vraag, of de erkenning al 
dan niet een band van afstamming legt, met gevolgen t. a. v. de toekenning 
ener nationaliteit, moest in een paar gevallen door onze rechters beant
woord worden. 

De rechtbank te Gent moest in een dergelijke aangelegenheid uit
spreken naar aanleiding van een vordering tot nietigverklaring van een 
erkenning ingesteld door het openbaar ministerie. Het kind was in over-
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spel verwekt, was eerst erkend door een Nederlander en, nadien, door 
zijn Belgische moeder. Naar Nederlands recht was de erkenning volstrekt 
nietig (artikel343, 2de lid Ned. B.W.); zelfs zonder dat zij langs de weg van 
betwisting is teniet gegaan, kan zij geen kracht hebben (H. R., 21 mei 
1943, N. ]., 1943, nr. 473). 

De, volgens Nederlands recht, nietige erkenning had bijgevolg aan 
bet kind de Nederlandse nationaliteit niet doen verkrijgen, want op die 
verkrijging is Nederlands recht toepasselijk. Daar echter in Belgie bet 
kind toch als Nederlander werd aangezien, oordeelde de rechtbank dat 
zij aan die ,dubbelzinnige toestand, die de openbare orde stoort'', een 
einde moest stellen door de vordering van het openbaar ministerie ont
vankelijk en gegrond te verklaren, d. w. z. door, overeenkomstig de be
palingen van bet Belgisch Recht, de erkenning nietig te verklaren. Daarna, 
zo oordeelde de rechtbank, n.l. ,in geval van nietigverklaring van de 
litigieuze erkenning door de vader (Nederlander)", moest de tegenvor
dering van verweerder ook gegrond verklaard worden; d. w. z. vastgesteld 
worden dat de erkenning door zijn Belgische moeder aan bet natuurlijk 
kind de Belgische nationaliteit had doen verkrijgen (artikel2, par. I, K. B. 
van I4 december 1932) (Rb. Gent, 8 februari 1961, R. W., 1961-62, 944). 

De vordering van bet openbaar ministerie en bet vonnis van de 
rechtbank laten de meest onwaarschijnlijke veronderstellingen toe. Heeft 
de rechtbank de wet van het overwegend belang op de erkenning toepasse
lijlq~eacht en, waar geen-Nederlandseerkenningbestond, toch een Belgische 
erkenning in hoofde van de Nederlander nietig willen verklaren? Indien 
het een onduldbare toestand is, dat de Belgische overheid, bij vergissing, 
iemand voor een Nederlander houdt, wanneer hij dat niet is, eist dan de 
openbare orde dat een niet bestaande erkenning of een erkenning die de 
Nederlandse nationaliteit niet heeft kunnen doen verkrijgen, nietig ver
klaard wordt ? 

Het kan toch niet betwist worden, dat de erkenning, ongeacht de 
wet die haar beheerst, geen nationaliteit kan doen verwerven van een land 
waarvan de wetgeving op de nationaliteit die nationaliteit niet verleent. 

De rechtbank te Kortrijk gaf, wel is waar, meer ingewikkelde over
wegingen ten beste, doch haar beslissing kwam toch neer op het volgende : 
een kind dat eerst door zijn Duitse vader en nadien door zijn Belgische 
moeder erkend werd, heeft de Belgische nationaliteit, omdat de beschouwde 
Duitse erkenning niet van die aard is, een band van afstamming te leggen 
of gevolgen te hebben inzake nationaliteit of naam van het kind; de Bel
gische erkenning, daarentegen, heeft wel dergelijke gevolgen. De vooraf
gaande erkenning (volgens Duits recht) verhindert dus niet de verwerving 
van de Belgische nationaliteit ingevolge de latere erkenning door de Bel
gische moeder (Rb. Kortrijk, 6 december 1963, Pas., 1964, III, 15). 

De rechtbank heeft blijkbaar de wet van bet kind buiten beschouwing 
gelaten. Het gold bier overigens een vrijwillige erkenning, ten aanzien 
waarvan de theorie van het overwegend belang in de rechtspraak haast 
geen weerklank vindt (zie hoven, nr. 56). 



------------] 

58 - VERMOEDELIJK VADERSCHAP. - Volgens de gevestigde rechtspraak, 
ingeluid door het bekende cassatiearrest van 24 maart Ig6o (Pas., rg6o, I, 
86o; R. W., rg61-62, 41g; R. C.]. B., rg61, 335, met noot van F. Rigau:x) 
worden de vorderingen van het natuurlijk kind en van de moeder tegen de 
persoon die, tijdens het tijdperk der bevruchting, met de vrouw gemeen
schap heeft gehad, verknocht geacht aan de staat van het kind, zonder dat 
evenwel daardoor een band van afstamming wordt vastgesteld (zie hoven, 
nr. g). 

Deze aanknoping aan het personeel statuut van het kind komt, op 
het eerste gezicht, bevreemdend voor, vooral wat betreft de vordering 
van de moeder tot betaling van kraam- en onderhoudskosten; ze wordt 
echter aanvaardbaar, indien men aanneemt dat deze vorderingen toch een 
vermoedelijke afstamming vooropstellen (Rigaux, Les effets de Ia vraisem
blance de paternite en droit international prive, R. C.]. B., rg61, 341 en 
34g; - Graulich, Principes, nr. gg, blz. 73). 

In het huidig overzicht van onze rechtspraak vallen geen bijzondere 
nieuwigheden aan te stippen. De personele wet van het kind wordt alge
meen toegepast; de eventueel verschillende personele wet van de ver
moedelijke vader komt niet in aanmerking (Gent, 10 april rg61, R. W., 
rg61-62, 427; R. C.]. B., 1g62, 405). De theorie van het overwegend 
belang is hier, ten andere, minder storend voor de inrichting en bescher
ming van de familie, waarin het kind niet binnengeloodst wordt. 

De gelding van de personele wet van het kind strekt zich uit tot de toe
laatbaarheid van bewijs en tegenbewijs van de feiten waarop de eis ge
steund wordt, en ook tot de vervaltermijnen t. a. v. de vordering voor
geschreven. 

Bij gelegenheid van de toepassing van het Duitse recht (Zahlvater
schaft, § 1717 B. G. B.) werden de vorderingen ontvankelijk verklaard, 
ondanks het verstreken zijn van de in het Belgisch recht bepaalde termijn 
(art. 340, c B.W.), omdat deze niet voorzien wordt door de personele 
wet van het Duitse kind (Brussel, 14 februari rg62, Pas., rg63, II, 227;
Brussel, 15 juni rg62, R. W., rg62-63, 1586; - Brussel, 27 september 
1963, ]. T., rg64, 282). Op te merken valt dat het eerste en laatste van de 
hier vermelde arresten het oneens zijn omtrent het al dan niet bestaan van 
de exceptio plurium in het stelsel van de wet van het kind. 

De toepasselijkheid van de personele wet van het Italiaans kind 
stelde de rechtbank te Antwerpen voor kwalificatiemoeilijkheden, waar
over wij reeds voldoende hebben uitgeweid (zie hoven, nr. g). De recht
bank verklaarde de vordering onontvankelijk, omdat aan de wet van het 
kind door diens personele wet een andere aard was toegekend dan door 
de lex fori (Antwerpen, 21 maart rg61, R. W., rg61-62, 436, met ad
vies 0. M.). 

Wij zijn de mening toegedaan, dat het recht van het kind om een 
vordering in te stellen tegen degene die, tijdens de periode van bevruchting, 
met de moeder van het kind gemeenschap heeft gehad, niet moet afgewe
zen worden omdat als rechtsgrond, volgens de Italiaanse opvatting, een 
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verplichting tot schadevergoeding vooropgesteld wordt, terwijl de Bel
gische wet, wanneer ze als personele wet van het kind toepasselijk is, 
diens recht op een alimentatieverplichting uit vermoedelijke afstamming 
steunt. Na de verwijzing door de Belgische lex fori, is de Italiaanse lex 
patriae van het kind toepasselijk en kan eventueel aanleiding geven tot 
toepassing van de lex loci delicti commissi, onder voorbehoud van de open
bare orde van de lex fori, die, in voorkomend geval, voor subsidiaire toe
passing in aanmerking komt. 

§ 3• - Fictieve afstamming (aanneming van kinderen) 

59 - GRONDVOORWAARDEN EN GEVOLGEN. - 0NDERSCHEIDEN COLL1S1E

REGEL1NG EVENTUEEL GEBODEN. - De adoptie is een instelling die behoort 
tot de regeling van de staat en de bekwaamheid van de personen. Voor de 
grondvoorwaarden om een kind aan te nemen of om als kind aangeno
men te worden moet derhalve normaal verwezen worden naar de wet 
die het personeel statuut van de betrokken personen beheerst; dus, in 
ons recht, naar hun nationale wet. Het laatste lid van artikel 344 B.W. 
(zoals vervangen bij artikel 9 van de wet van 10 februari 1958), waarbij 
bepaald wordt dat een vreemdeling in Belgie mag adopteren of geadop
teerd worden, begint overigens met de woorden ,Onverminderd de toe
passing van artikel 3 van dit Wetboek ... ". 

Onder de grondvoorwaarden zijn vereisten en beletsels waarvan 
sommige klaarblijkelijk de aannemende persoon betreffen (bv. leeftijd, 
geen wettige afstammelingen, toestemming van de andere echtgenoot), 
sommige het aan te nemen kind (bv. leeftijd, toestemming door hem zelf, 
door zijn echtgenoot, door familieleden of instellingen te geven), en som
mige, wellicht, zowel de een als de ander (bv. verschil van leeftijd). Zulks 
bemoeilijkt vanzelfsprekend de oplossing van wettenconflicten in de ge
vallen waarin er verschil van nationaliteit voorhanden is. De aanneming 
is immers op dat ogenblik nog niet voltrokken, zodat het logisch nog niet 
te rechtvaardigen is dat de ene wet, wat betreft het nog afzonderlijk be
staande personeel statuut dat zij normaal beheerst, zou worden terzijde 
gesteld ten voordele van een andere, die vooralsnog vreemd is aan de 
staat en de bekwaamheid van de betrokken persoon. Het is pas later, 
nadat de voltrekking van de adoptie een band zal gelegd hebben tussen 
de staat van de aannemende en van het aangenomen kind, dat, redelijker
wijze, hetzij aan werkelijke cumulatie der onderscheiden wetten, hetzij 
aan wetskeuze- door verwijzing naar de een ter uitsluiting van de andere 
- kan gedacht worden. 

De voorwaarden vereist om tot een voorgenomen aanneming te mogen 
overgaan, zijn scherp te onderscheiden van de gevolgen van een voltrokken 
adoptie. Het veronachtzamen daarvan door het wetsvoorstel (12 juli 1962) 
tot wijziging van onze wetgeving op de aanneming, dat zowel de grond
voorwaarden als de gevolgen van-deze instelling aan de wet van het kind 
wou onderwerpen, is een van de redenen waarom er op zoveel kritiek werd 
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gestuit (zie Canivet, ]., Vers une troisieme reforme de l' adoption, Ann. 
not. enreg., 1963, 104 en 105; - ook Strijckmans, F., noot in]. T., 1965, 
425). Deze kritiek was overigens destijds gemakkelijk te voorzien, daar de 
Luxemburgse wetgeving pas bijval had gevonden door een distributieve 
regeling met betrekking tot de grondvoorwaarden van de adoptie (art. 
370 Lux. B.W., gewijzigd bij de wet van 13 juli 1959). 

6o - CoNFLICT TUSSEN DE ONDERSCHEIDEN PERSONELE WETTEN.- THEO
RIE VAN RET OVERWEGEND BELANG. - In geval Van verschil van nationa
liteit heeft destijds een betrekkelijke eensgezindheid bestaan om, inzake 
aanneming zoals voor het huwelijk, de grondvoorwaarden te laten beheer
sen door de respectieve personele wetten; dit wil zeggen, een distributieve 
toepassing te maken : de wet van de aannemende persoon met betrekking 
tot de voorwaarden om te kunnen aannemen, en die van het kind met 
betrekking tot de voorwaarden om aangenomen te kunnen worden, (zie 
in die zin: Graulich, Principes, nr. 154, biz. uo;- Batiffol, o. c., nr. 477). 

Men ging wel niet altijd akkoord om t. a. v. een bepaalde voorwaarde 
naar dezelfde personele wet te verwijzen, doch de verwarring is nooit zo 
groot geweest als sedert het in zwang komen van de zogenaamde theorie 
van het overwegend belang. Een blik op de rechtspraak in de laatste jaren 
volstaat om uit te maken dat deze theorie vaak onoordeelkundig is toege
past. 

Een onderzoek naat het overwegend belang dat de wetgever op het 
oog heeft, is voor de praktijk nuttig, indien de door de wetgever gewilde 
regeling twijfelachtig is, en indien interpretatie of aanvulling van de 
uitgedrukte wil zich opdringt. Indien echter de regeling niet twijfelachtig 
is, dan is het, in de huidige stand van ons recht, onaannemelijk dat, inge
volge een subjectieve waardering van op het spel staande belangen, de 
rechter een andere regeling toepast die, naar zijn opvatting, de door de 
wetgever beschouwde belangen beter client. 

Men stelt, eerst, dat de wetgever de belangen van de partij X op het 
oog heeft, zodat diens personele wet moet toegepast worden - die toe
passing zou dus regel moeten zijn, hetzij die wet al dan niet de voordeligste 
gevolgen heeft (Cass., 24 maart 1960, zie hoven nr. 58) -; vervolgens, 
indien de personele wet van de andere partij, Y., voordeliger uitvalt voor 
X., besluit men tot de toepasselijkheid van de wet van Y. op X., omdat de 
wetgever de belangen van deze laatste wil dienen; of anders, indien de 
personele wet van X. inderdaad voor hem voordeliger is, dan beslist men 
ze, voor zoveel nodig, ook op Y. toe te passen. 

De theorie van het overwegend belang dreigt aldus minder bij te 
dragen tot het grondvesten van objectieve verwijzingsregelen dan om, 
in concrete gevallen, willekeurig de wet te laten verkiezen, die mogelijk
heden biedt welke de andere uitsluit. 

Zelfs uitspraken die aan het wettenconflict toevallig een juiste op
lossing geven, zijn in hun overwegingen soms dragers van de ziektekiemen 
die de theorie hebben doen ontaarden. Als een in dit opzicht typische 
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overweging moge uit de tekst van een vonnis van de rechtbank te Ant
werpen aangehaald worden: ,Overwegende dat, wat de toepasselijkheid 
van de ene of de andere wet betreft, de rechtbank zich niet te houden heeft 
aan de ene of de andere wetgeving doch dat het criterium van het over
wegend belang moet toegepast worden en in deze zin dat het beginsel 
overwegend be lang of sociaal nut niet stram moet toegepast worden op het 
geheel der voorschriften die de adoptie als rechtsinstelling beheersen, 
maar dat elk voorschrift moet getoetst worden aan deze maatstaf van het 
overwegend belang (Canivet, J., De !'application en Belgique de la loi 
etrangere en matiere d' adoption, ]. T., 1953, 33-38, meer bepaaldelijk 
nr. 22; - Rb. Antwerpen, 16 december 1960, R. W., 1964-65, 434; -
zie verder, volgend nr.). 

61 - GRONDVOORWAARDEN. - ToEPASSEL1JKHEID VAN DE WET VAN HET 
ovERWEGEND BELANG. - Redeneringen in de aard van de zoeven aange
haalde, verklaren wellicht, hoe sommige rechtsmachten er toe geleid wor
den, nog vooraleer de aanneming voltrokken is, de personele wet van het 
aan te nemen kind toepasselijk te verklaren op de bekwaamheid tot adop
teren van een persoon die zich voorneemt tot de aanneming van een kind 
over te gaan. 

Het hof van beroep te Brussel heeft een paar arresten in die zin 
gewezen; de aanneming door Italianen, die aan de door hun personele 
wet gestelde leeftijdsvereisten niet voldeden, werd mogelijk gemaakt 
door op hen de personele wet van het Belgisch kind toepasselijk te ver
klaren (Brussel, 19 juni 1963, Pas., 1963, II, 263; Rev. dr. Jam., 1963, 59, 
met noot J. Canivet; - Brussel, 24 juni 1964, ]. T., 1964, 585; Rev. 
prat. not., 1965, 17; - Brussel, 27 maart 1965, ]. T., 1965, 385). 

In deze arresten wordt, benevens op het overwegend belang van het 
kind, tevens op het karakter van instelling der adoptie de nadruk gelegd, 
ten einde de normale distributieve toepassing van de onderscheiden per
sonde wetten te weren. 

De redenering gesteund op het karakter van instelling houdt geen 
steek, want men moet eerst de bekwaamheid om tot de instelling toe te 
treden onderzoeken. Zulks is toch ook het geval met het huwelijk, dat 
evenzeer een instelling is. 

De beide aangehaalde arresten zijn dus op geen steviger basis gevestigd 
dan andere uitspraken, die louter van het overwegend belang gewagen. 
Aileen schijnt het hof te Brussel niet bereid, om zo ver te gaan als de 
rechtbank te Antwerpen (16 december 1960, zie hierboven, vorig nr.) in 
't vooruitzicht stelt. Deze laatste geeft te verstaan dat, in voorkomend 
geval, n6ch de personele wet van de adoptant n6ch die van het kind, 
doch wei nog een derde wet toepasselijk zou moeten verklaard worden. 
Het verbod te adopteren voor een persoon die reeds kinderen heeft, 
overweegt de rechtbank, werd in het voordeel van deze kinderen uitge
vaardigd, zodat het overwegend belang bij deze kinderen ligt. Waarop 
dan het besluit volgt: ,dat dus de wet van deze kinderen (meestal dus deze 



van de adoptant), zijnde in casu de Belgische wet, zal moeten toegepast 
worden (Canivet, J., o. c., nr. 26)". 

De kinderen hebben inderdaad niet altijd dezelfde nationaliteit als 
hun ouders, en wanneer ze volwassen zijn, ook niet altijd dezelfde woon
plaats ; de wet van hun ·personeel statuut zou, volgens de redenering van 
het vonnis, dan t6ch moeten toegepast worden op de adoptie van een kind 
door een adoptant die geen van beide, wat hun staat en bekwaamheid 
betreft, aan die wet van de belanghebbende kinderen onderworpen zijn. 
Men kan toch niet gaan aannemen, dat de wet die door het zogezegd 
overwegend belang aangewezen wordt, telkens het karakter verwerft van 
wet die de openbare orde raakt, wet van politie en veiligheid, die de toe
passing van andere wetten uitsluit. 

Daar in het door de rechtbank behandeld geval, de wet van de kin
deren - zoals meestal - dezelfde was als die van de adoptant, n.l. de 
Belgische, volgens dewelke geen bezwaar bestaat tegen de aanneming 
van het kind van een der echtgenoten door de andere echtgenoot wegens 
het feit dat Iaatstbedoelde reeds wettige kinderen of afstammelingen heeft 
(artikel 344 B.W., zoals vervangen bij artikel 9 van de wet van ro februari 
1958), werd de aanneming bekrachtigd van het kind wiens personele wet, 
n.l. de Franse, de bekwaamheid om aan te nemen ontzegt aan adoptanten 
die wettige kinderen of afstammelingen hebben (artikel344 Fr. B.W.). 

De beslissing van de rechtbank is aldus niet verschillend van degene 
die door een distributieve toepassing van de wetten van de adoptant en 
van het aan te nemen kind gewild wordt, doch de redengeving is er ene 
in het raam van de leer van het overwegend belang. 

62 - GRONDVOORWAARDEN.- DISTRIBUTIEVE TOEPASSING VAN DE ONDER
SCHEIDEN PERSONELE WETTEN. - Wij hebben de nadruk gelegd op de 
noodzakelijkheid om een onderscheid te maken tussen de voorwaarden 
en de gevolgen van de aanneming, en tegelijkertijd de distributieve toe
passing van de personele wetten als normale collisieregel aangediend 
(hoven, nr. 59 en 6o). 

De heersende rechtspraak bleef overigens in die zin gevestigd, ook 
die van het hof van beroep te Brussel ondanks de hierboven besproken 
afwijkingen. Bij gebreke van een uitzonderingsbepaling in onze wetgeving, 
en ten overstaan van het door ons B.W. uitdrukkelijk gemaakte voorbe
houd: ,onverminderd de toepassing van artikel 3 van dit Wetboek mag 
een vreemdeling in Belgie een kind aannemen of als kind aangenomen 
worden" (artikel 344 B.W. in fine), is men noodzakelijk op de toepassing 
van ieders afzonderlijk personeel statuut aangewezen, zolang de aanne
ming niet voltrokken is. Het voorbehoud in artikel 344 B.W. gemaakt, 
kan moeilijk anders begrepen worden dan als gelijkluidend met hetgeen 
artikel r7oter B.W. beschikt ten aanzien van gemengde huwelijken: die 
zijn, ,wat het wezen van het huwelijk betreft, in Belgie geldig, indien de 
contracterende partijen hebben voldaan aan de vereisten die door hun 
personeel statuut op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven om een 



huwelijk te mogen aangaan". Het gaat niet op, in dezen een verschillende 
regeling te willen opstellen t. a. v. het huwelijk en van de aannerning. In de 
rechtspraak werd overigens herhaaldelijk de aanneming, precies naar het 
voorbeeld van het huwelijk, als een familierechtelijke instelling bestem
peld, waartoe de betrokken partijen vrijwillig toetreden (o. m. Brussel, 
22 januari 1965; zie verder, zelfde nr.). 

In tegenstelling met de in andere arresten (hoven, vorig nr.) toege
paste collisieregel, die de wet van het aan te nemen kind laat prevaleren, 
is het de distributieve toepassing der personele wetten die het hof van 
beroep te Brussel huldigt door te beslissen dat een Belgisch kind niet kon 
aangenomen worden door een Nederlander ten tijde dat diens personele 
wet de adoptie nog niet kende, hetzij v66r het van kracht worden van de 
wet van 26 januari 1956 (Brussel, 24 mei 1965, f. T., 1965, 423, met advies 
0. M.), en door te beslissen dat een Belgisch kind niet kon aangenomen 
worden door een Italiaan die niet voldeed aan het leeftijdsvereiste door de 
Italiaanse wet te zijnen aanzien voorgeschreven (Brussel, 22 januari 1965, 
Rev. prat. not., 1965, 123). 

Het beletsel uit hoofde van de adoptant, geschapen door de aan
wezigheid van kinderen of afstammelingen, en dat als een beschermings
maatregel van de wettige familie moet beschouwd worden, werd door de 
rechtbank te Luik onder toepassing gebracht van de personele wet der 
ouders - in casu de Belgische - en niet onder die van het aan te nemen 
Franse kind (Rb. Luik, 26 november 1962, fur. Liege, 1962-63, 117). 
De adoptie werd toegelaten overeenkomstig de Belgische wet, alhoewel 
het aan te nemen kind reeds door de echtgenote van de adoptant erkend 
was, hetgeen naar Frans recht een beletsel vormt; doch de rechtbank 
oordeelde, terecht, dat het hier een grondvoorwaarde betreft om aan te 
nemen en niet om aangenomen te worden, zodat de Belgische wet van de 
adoptant en niet de Franse wet van het kind, moest toegepast worden. 

Wij zijn de mening toegedaan, dat niet anders zou moeten beslist 
worden t. a. v. de adoptie van een Italiaans kind dat in overspel verwekt 
werd, en dat zijn Belgische moeder, na erkenning ervan, zou willen aan
nemen. De rechtbank te Charleroi was echter van oordeel, dat het hier een 
grondvoorwaarde betrof, waarop de wet van het kind moest toegepast 
worden, omdat artikel 293 C. c. It. geformuleerd is als een verbod dat 
aan het kind wordt gericht (Rb. Charleroi, 21 december 1963, f. T., 1964, 
168; Rev. dr. Jam., 1963, 70). Deze verwijzing, gesteund !outer op een wijze 
van formuleren, lijkt al te wettisch en formalistisch ; bovendien is het, 
net zoals inzake kwalificatie, de Belgische rechtsorde die, met het oog 
op de toepassing van haar verwijzingsregel, moet bepalen, of zij deze 
grondvoorwaarde beschouwt als een voorwaarde om te adopteren of als 
een voorwaarde om aangenomen te worden. 



AFDELING 5 

Onbekwamen 

63 - BESCHERMING EN VERTEGENWOORDIGING VAN MINDERJARIGEN. -
Bescherming en vertegenwoordiging van minderjarigen raken de staat 
en de bekwaamheid van deze personen ; hun nationale wet is dan ook, 
in principe, toepasselijk (artikel 3, derde lid, B.W. en Verdrag van den 
Haag van 12 juni 1902 - Belgische wet van 27 jul).i 1904). 

Het is bijgevolg de personele wet van het kind die bepaalt, of in 
diens voogdij moet voorzien worden. Verscheidene Ianden wachten daar
mede tot na het overlijden van de laatste der ouders of Iaten, in geval van 
natuurlijke afstamming, de inrichting van de voogdij achterwege, ook 
indien de afstamming van het kind slecnts t. a. v. een der ouders vast
staat. 

Waar volgens de personele wet van een Tsjechoslowaaks kind de 
voogdij slechts openvalt na het overlijden van beide ouders en, wat na
tuurlijke kinderen betreft, de afstamming van moederszijde vaststaat 
louter door het feit van de geboorte, aanvaardde het hof van beroep te 
Gent de vertegenwoordiging van dit kind door diens moeder (als uitvloeisel 
van de ouderlijke macht) terzake van een alimentatievordering tegen de 
vermoedelijke vader van het betrokken kind (Gent, 10 april 1961, R. W., 
1961-62, 426; R. C.]. B., 1962, 21, met noot R. Vander Elst). 

Een gelijkaardige beslissing werd uitgesproken door de rechtbank 
te Antwerpen, in een geval waarin de personele wet van het kind, de 
Italiaanse ditmaal, geen voogdij voorziet voor kinderen die door hun 
moeder werden erkend (Antwerpen, 21 april 1961, R. W., 1961-62, 436, 
met advies 0. M.). In deze aangelegenheid werd gevonnist met verwijzing 
naar het Verdrag van 1902. 

In gevallen waarin, volgens de Duitse personele wet van het kind, 
de vertegenwoordiging van het natuurlijk kind opgedragen is aan het 
]ugendamt, werd zulks, op grond van dezelfde verwijzingsregel, door de 
rechtspraak aanvaard (Brussel, 14 februari 1962, Pas., 1963, II, 227). 
zelfs indien de feitelijke bewaring van het kind aan diens moeder is toe
vertrouwd (Brussel, IS juni 1962, R. W., 1962-63, 1584). 

Op het gebied van de aanneming van kinderen werd, steeds volgens 
hetzelfde principe, gevonnist, dat de moeder haar natuurlijk kind van 
Duitse nationaliteit niet kon vertegenwoordigen om de nodige toestemming 
te geven, nu zij, naar Duits recht, ten gevolge van echtscheiding die 
bevoegdheid had verbeurd (Rb. Brugge, 18 maart 1959, Ann. not. enreg., 
!963, 125). 

64 - GERECHTELIJKE ONBEKWAAMVERKLARING. - De interdictie door de 
rechter is een der beschermingsmaatregelen die genomen worden t. a. v. 
personen die meerderjarig zijn, van wie de principiele bekwaamheid aan 
een uitzonderingsregeling · onderworpen wordt. De nationale wet van de 



betrokken persoon is degene die, normaal (artikel 3, derde lid, B.W.), 
het bestaan, de toelaatbaa;rheid, de gronden en, in voorkomend geval, 
de vorinen die de grond raken, moet beheersen. Ook het bepalen van de 
personen die bevoegd zijn om de procedure tot onbekwaamverklaring 
in te stellen, moet aan de personele wet overgelaten worden. 

De rechtbank te Brugge had de gelegenheid om op dit gebied een 
belangwekkend vonnis te vellen. Een Zwitserse vrouw die door het huwelijk 
de Belgische nationaliteit had verworven en nadien de Zwitserse nationali
teit had herkregen zonder de verworven Belgische te verliezen, was op 
eigen verzoek met toepassing van artikel372 Zw. B.W., door de Zwitserse 
rechter onbekwaam verklaard geworden. In het Belgisch internationaal 
privaatrecht wordt, in geval van meervoudige nationaliteit, wanneer een 
van die nationaliteiten de Belgische is, enkel met deze laatste rekening 
gehouden (zie hoven, nr. 32). De rechtbank oordeelde dan ook terecht dat, 
volgens haar Belgische personele wet, de Belgische vrouw, op eigen ver
zoek en met inroeping van haar zwakheid en onervarenheid, geen onbe
kwaamverklaring had kunnen bekomen, die in de Belgische rechtssfeer 
erkend kon worden ; in deze sfeer was ze dienvolgens bekwaam gebleven 
en kon zelf verweer voeren in de v66r de rechtbank ingestelde vordering 
(Rb. Brugge, II oktober 1962, R. W., 1962-63, 1829). 

HOOFDSTUK III 

GOEDEREN 

65 - REGIME VAN DE GOEDEREN. -De lex rei sitae beheerst, in principe, 
het algemene regime van de goederen (Graulich, Principes, nr. 51; -
DeVos, I, nr. 227;- Poullet, nr. 268;- Batiffol, Traite, nr. 524). Wat 
daartoe behoort, moet gezocht worden in de lex fori, met het oog op de 
toepassing van haar collisieregeling, en in de lex rei sitae, om deze, met 
inachtnerning van haar eigen kwalificaties, toe te passen (zie hoven, 
nr. 5 en 12). 

66 - BEPERKING VAN HET BESCHIKKINGSRECHT. - Eigendom is het recht 
om ondermeer over de zaak te beschikken (artikel 544 B.W.). De lex rei 
sitae, die het regime van de goederen beheerst, werd dan ook door de 
rechtbank van koophandel te Brussel toepasselijk verklaard op het be
schikkingsrecht t. a. v. titels die bij een Belgische bank in bewaring wareil 
gegeven, en die, volgens de stelling van de verweerder in het geding tot 
revindicatie, ingevolge de aanstelling van een sequester door de Egyp
tische regering, aan de rechtmatige eigenaar niet mochten vrijgegeven 
worden. 

Daar de aard van de titels zodanig was, dat de rechten die er in vast
gelegd waren, met lichamelijke roerende goederen moesten gelijkgesteld 



worden, werden die rechten geacht zich te bevinden waar de titels gelegen 
waren, nl. in Belgie. 

Aan de maatregelen van de Egyptische openbare overheid, geldig 
op eigen grondgebied, konden in Belgie geen gevolgen verleend worden 
(zie hoven, nr. 26). De Belgische wet, als lex rei sitae, werd op het beschik
kingsrecht van de eigenaar toegepast (Hrb. Brussel, 16 mei 1963, Pas., 
1963, III, 124; f. T., 1964, 171; fur. comm. Brux., 1964, 20). 

67 - EraENDOMSOVERGANG. - Eigendomsrecht bestaat slechts volwaar
dig, indien het geldt erga omnes; dit wil zeggen aan derden tegenstelbaar 
is. Dat de lex rei sitae de overgang van dit recht, zowel tussen de partijen
bij een door hen gewilde overdracht - als tegenover derden beheerst, 
is een logisch gevolg van de geldende opvattingen omtrent de aard en de 
gevolgen van het zakelijk recht. 

In de mate waarin de lex rei sitae aan de partijen bij het contracteren, 
wilsautonomie laat, kan de lex contractus de rechten en verplichtingen 
van de partijen, en de overgang van rechten en risico's tussen hen beheersen; 
niet echter ten overstaan van derden (zie, inzake overdracht van zakelijke 
rechten bij koop-verkoop: Vander Elst, Les lois de police et de surete, II, 
nr. 139). Het is redelijkerwijze niet denkbaar dat aan de lex rei sitae haar 
overheersende gelding zou ontzegd worden, en dat zelfs !outer tussen de 
partijen de lex contractus zonder meer toepasselijk zou verklaard worden. 

De rechtbank van koophandel te Brussel, bij vonnis van 6 juni 1961 
(zie verder, volgend nr.), en de rechtbank van koophandel te Kortrijk, 
bij vonnis van 25 juni 1964 (zie verder, nr. 69), hebben ieder, in de be
schouwde periode, een geval beoordeeld, waarin men zich kon afvragen, 
oft. a. v. de eigendomsoverdracht, enerzijds, tussen de partijen en, ander
zijds, ten opzichte van derden al dan niet naar dezelfde wet moest ver
wezen worden. 

68 - EIGENDOMSOVERGANG TUSSEN PARTIJEN. - De rechtbank van koop
handel te Brussel moest uitmaken, of het eigendomsrecht van een door 
een Duitse verkoper aan een Belgische koper verkochte koopwaar, die 
in het bezit was van een vrachtvervoerder doch aan een bank in pand 
gegeven, op de koper overgegaan was. Het vonnis aanvaardde, dat naar 
Duits recht (§ 855 B. G. B.) de expediteur het bezit voor rekening van de 
koper uitoefende, en dat derhalve eigendomsovergang geschied was 
(Hrb. Brussel, 6 juni 1961, fur. comm. Brux., 1962, 188). 

De redengeving van het vonnis is zeer onbevredigend : het gaat uit 
van de rechtsverhoudingen tussen de partijen, waarop het Duits recht 
toepasselijk wordt verklaard; van de overwegende rol die inzake het regime 
van de goederen door de lex rei sitae wordt gespeeld, wordt niets gezegd. 
Werd deze laatste wet, in casu de Belgische- nude koopwaar zich hier 
te lande bevond - tach op stilzwijgende wijze toegepast, doordat de 
lex contractus er aan getoetst werd, of werd de wet van het contract door 



de rechtbank geacht, oak het bestaan van zakelijke rechten, althans louter 
tussen de partijen, buiten de lex rei sitae om te beheersen? 

Het zijn wellicht de conclusies van de gedingvoerende partijen die 
de rechter in zijn uitspraak beperkt hebben; doch zover kon de beperking 
in ieder geval niet gaan, dat het vonnis niet moest verduidelijken, of het, 
op grand van de lex contractus, het bestaan van zakelijke rechten in een 
vreemd land aanneemt, eventueel louter tussen contracterende partijen. 
Men kan zich afvragen, of een dergelijk recht wel zakelijk kan genoemd 
worden, indien het onbestaande is volgens de lex rei sitae, en dus niet 
vatbaar om aan derden tegenstelbaar gemaakt te worden. 

69 - EIGENDOMSVOORBEHOUD. - De rechtbank van koophandel te Kort
rijk heeft, in een geval waarin zij aannam dat de lex contractus de Duitse 
wet was, te recht geoordeeld dat, met betrekking tot het gemaakte eigen
domsvoorbehoud, de gelding van de wet van het contract zich niet uit
strekt tot de rechten van de verkoper tegenover de schuldeisers van de 
koper. Deze rechten zijn onderworpen aan de lex rei sitae, die inzake 
koop-verkoop geldt voor wat betreft vestiging en overdracht van zakelijke 
rechten erga omnes (Hrb. Kortrijk, 25 juni 1964, R. W., 1964-65, 271). 

Het vonnis is uitvoerig en zorgvuldig gemotiveerd, en werd geveld 
naar aanleiding van een betwisting inzake revindicatie van wol door een 
(in de plaats van de Duitse verkoper gestelde) Duitse bank tegen het 
faillissement van de Belgische koper (die de koopwaar aan een Belgische 
bank in pand had gegeven). 

De voor toepassing in aanmerking komende lex rei sitae wordt door 
de rechtbank nader bepaald als ,de wet van de plaats waar het verkochte 
goed zich bevindt op het ogenblik van de samenloop met de schuldeisers 
van de koper (Van Heeke et Rigaux, R. C.]. B., 1961, blz. 392, nr. 38) 
of ten tijde van de revindicatie (Spiro, Il conflitto di leggi nella vendita 
con riserva de pro prieta, Revista di diritto civile, 1935, blz. 5 17)". 

Ingevolge de toepasselijkheid van het Belgisch recht, vermits de goe
deren zich in Belgie bevonden toen, door inpandgeving en of faillietver
klaring, samenloop van rechten ontstond met de schuldeisers van de 
koper, konden de eiseressen zich tegenover de curator van het faillissement 
op het beding van eigendomsvoorbehoud niet beroepen, en werd hun eis 
tot revindicatie afgewezen. 

Volgens het Duitse recht, de lex contractus, was het eigendomsrecht 
dat de verkoper zich voorbehouden had, wei tegenstelbaar aan de schuld
eisers van de koper; §. 43 van de Konkursordnung bepaalt, dat de verkoper 
bij faillissement van de koper een Aussonderungsrecht heeft. Het vonnis 
van de Kortrijkse rechtbank van koophandel heeft aldus duidelijk de eigen
domsovergang erga omnes aan de gelding van de lex contractus onttrokken. 

Het verdient aangestipt te worden, dat de rechtbank er - ten over
vloede - op gewezen heeft ,dat deze oplossing oak voorzien is in de 
Haagse Conventie inzake eigendomsoverdracht bij internationale verkoop 
van lichamelijke zaken". Deze Conventie was, weliswaar, op dat ogenblik 



nog niet in werking getreden, doch haar vermelding, naast de aanhaling 
van overvloedige rechtsleer, getuigt van de grondigheid van het door de 
rechtbank ingesteld onderzoek, waarbij ook een blik werd geworpen op de 
algemene strekkingen en mogelijke evolutie van de toegepaste verwij
zingsregel. 

70 - VooRRECHTEN. - Het bevoorrecht karakter van een schuldvorde
ring strekt tot een, ten opzichte van andere schuldeisers, bevoorrechte 
voldoening uit de goederen van de schuldenaar. De wet die de schuld
vordering beheerst, moet normaal onderdoen voor de wet die geldt ten 
aanzien van de goederen waaruit die voldoening moet bekomen worden. 

Voorrechten bestaan overigens aileen krachtens een wet, en de lex 
rei sitae is degene die uiteindelijk beslist, of een voorrecht al dan niet zal 
gel den. 

Het hof van beroep te Brussel heeft oordeelkundig de Belgische wet 
toegepast en de Zwitserse wet terzijde gesteld, waar het ging om de eis 
van een Zwitserse geneesheer tot betaling bij voorrang van een schuld
vordering voor zorgen, die hij in Zwitserland aan de echtgenote van een 
in Belgie faiilietverklaard handelaar toegediend had. 

Volgens Zwitsers recht was aan de schuldvordering een voorrecht 
verbonden. In Belgie echter, waar in het raam van het faillissement beta
ling van de schuld werd gevorderd, is het aileen de Belgische wet die ten 
aanzien van de voorrechten toepasselijk is (Brussel, 27 maart 1963, Pas. 
1963, II, 226). 

HOOFDSTUK IV 

NALATENSCHAPPEN 
(ERFOPVOLGING BI] VERSTERF) 

71 - TOEPASSELIJKE WET. - ALGEMENE BESCHOUWINGEN. - Aan de 
vooravond van de hier bestudeerde periode scheen men gerust te mogen 
aannemen, dat ieder Belgisch rechter, zonder weifelen, de lex rei sitae 
als bevoegd voor de devolutie van onroerend goed, en de lex domicilii 
van de de cujus als wet van diens roerende nalatenschap zou aanwijzen, 
Het nagelaten vermogen wordt daarbij eventueel gesplitst in een of meer 
onroerende en een roerende nalatenschap. Deze regeling wordt door de 
rechtsleer, zonder aarzelen, tot ons positief recht gerekend (Graulich, 
nr. u8, blz. 83; - De Vos, I, nr. 318, blz. 353; - Poullet, nr. 326, 
biz. 374 e. v.). Waar de oplossing gekritiseerd wordt, gebeurt zulks de 
lege ferenda. Wijzigingen worden geacht aileen nog mogelijk te zijn door 
een tussenkomst van de wetgever. Afwijkende rechterlijke beslissingen 
scheen men niet meer te moeten vrezen. 



Voordien had men, in de loop van vele jaren, nauwelijks een paar 
wanklanken waargenomen. Ze werden enkel gehoord t. a. v. de roerende 
nalatenschap. Op het vererven van roerend goed werd in die uitzonde
ringsgevallen niet de lex domicilii doch de nationale wet van de erflater 
toepasselijk verklaard. 

Bij De Page (IX, nr. 26, blz. 42) werd deze laatste oplossing terloops 
vermeld alsof het de in Belgie geldende regel van i. p. r. was. De bewering 
bleek echter op slechts een enkele rechterlijke uitspraak te berusten, een 
arrest van het hofvan beroep te Gent (14 maart 1907, Pas., 1907, II, 282), 
waarin nochtans vermeden was, dienaangaande een duidelijk standpunt 
in te nemen (Spanoghe, E., Examen de jurisprudence (1949-52), nr. 34, 
R. C.]. B., 1954, blz. 79). 

De destijds in de rechtspraak waargenomen werkelijke wanklanken 
waren twee vonnissen, beide van de rechtbank te Antwerpen (2 december 
1932, Rev. dr. int. et leg. camp., 1938, blz. 338; - 16 juni 1950, R. W., 
1950-51, 509). Thans moeten in het huidig overzicht twee nieuwe afwij
kingen besproken worden (verder, nr. 73). 

72 - 0NROERENDE NALATENSCHAPPEN. - Wat de onroerende nalaten
schappen betreft, heeft de Belgische rechtspraak erkend, dat de aloude 
verwijzingsregel die de lex rei sitae daarop toepasselijk verklaart, in onze 
wetgeving is opgenomen. Het principe volgens hetwelk de wet van hun 
ligging El.e onroerende -goederen -beheerst (art. 3, tweede lid, B. W.), werd 
blijkbaar door de wetgever zo ruim mogelijk bedoeld, dat het ook de rege
ling van hun vererving omvat (Vgl. Pillet, Traite pratique, I, blz. 131). 
De rechtsmachten achten dan ook dat het hun niet vrijstaat, de wet te 
wijzigen door het werkingsgebied van artikel 3, tweede lid, B.W. te be
perken !outer tot het zakenrecht en, wat de erfopvolging betreft, eventueel 
een andere wet dan de lex rei sitae toepasselijk te verklaren. 

In het Franse recht werd, tot nog toe, evenmin als in het Belgisch 
recht, een nieuwe verwijzings_regel ingevoerd. Het voorontwerp tot her
ziening van de Franse Code civil blijft de oude regel trouw (art. 85). Het 
Beneluxontwerp Eenvormige Wet daarentegen, wil inzake erfrecht de 
nationale wet van de erflater tot punt van uitgang maken (art. 13); doch 
het verkreeg geen kracht van wet. 

In Nederland bleek men minder zeker te zijn, dat dezelfde verwij
zingsregel in het eigen B.W. was opgenomen. De Hoge Raad oordeelde 
nog in 1907 dat zulks wel het geval was (H. R., 5 april 1907, W., nr. 8524), 
doch de lagere rechtsmachten lieten zich in dezen door hem niet leiden, 
en zochten meestal het antwoord op erfrechtelijke vragen in de nationale 
wet van de erflater. Na een aarzeling in 1943 (H. R., 8 januari 1943, 
N. ]., 1943, nr. 202) heeft dan het hoogste rechtscollege in Nederland 
eindelijk anders geoordeeld dan in 1907, en de lex patriae van de de cujus 
toepasselijk verklaard (H. R., 2 januari 1959, N. ]., 1959, nr. 188). 

Dat naar Belgisch recht het geldingsgebied van artikel 3, tweede lid, 
B.W. de vererving van onroerend goed omvat, en dat ook de bevoegde 



rechtbank die van de situs van het onroerend goed is, mocht nog te voor
schijn treden in een vonnis van de rechtbank te Gent (7 november 1961, 
T. not., 1962, blz. 18). Ten aanzien van een nalatenschap waarvan on
roerende goederen afhingen, zowel in Belgie als in Nederland gelegen, 
besliste de rechtbank dat zij de vereffening en verdeling slechts kon bevelen 
met betrekking tot de onroerende goederen die zich op Belgisch grondge
bied bevonden. 

Aan de verwijzingsregel naar de lex rei sitae sluit de bevoegdheids
regeling aan, zoals bepaald bij artikel 48 van de wet van 25 maart 1876 
op de bevoegdheid, naar luid waarvan, indien de nalatenschap in het 
buitenland is opengevallen, alleen de rechtbank van de plaats waar zulks 
is geschied, bevoegd is om over de vordering tot boedelscheiding uit te 
spreken (art. 47, 1°); en wei overeenkomstig de bepaling van artikel 46, 
waarbij het aan de rechtbank van de situs van het onroerend goed is, dat 
bevoegdheid wordt toegekend. 

Het adagium tot patrimonia quat bona diversis territoriis obnoxia treedt 
dus ook in de bevoegdheidswet voor de dag : de toepasselijke wet en de 
bevoegde rechtbank zijn in onze wet, de een zowel als de andere, die van 
de ligging van het onroerend goed. 

Indien men destijds mocht volhouden, dat gevallen zoals het boven
staande in de praktijk betrekkelijk zeldzaam waren en vaak in feite, door 
schikkingen eerder dan naar strikt recht, werden geregeld (Van de Vorst, 
Le droit international prive, la devolution des successions a l'etranger, Rev. 
prat. not., 1935, 612), dan is zulks in de laatste jaren veel minder het 
geval. Van de notariele praktijk wordt geleidelijk meer geeist dat, wanneer 
een vraag van i. p. r. rijst, de moeilijkheden niet zouden omzeild worden. 

73 - RoERENDE NALATENSCHAPPEN. - Bij roerende nalatenschappen ge
schiedt, evenzeer als bij onroerende, overgang van eigendomsrecht, zodat 
de erfregeling ook hier kan geacht worden te behoren tot of aan te sluiten 
aan het zakelijk statuut. Zoals reeds gezegd, is in ons recht, volgens de 
traditionele regel mobilia personam sequuntur, de lex domicilii van de erf
later op diens roerende nalatenschap toepasselijk. Deze wet is de lex rei 
sitae van het roerend vermogen ; eventueel dus de wet van de fictieve 
ligging van bepaalde roerende goederen die ut singuli een werkelijke situs 
kunnen hebben verschillend van de plaats waar het vermogen - waarvan 
zij deel uitmaken - zich bij de persoon bevindt. 

De laatste twee afwijkende uitspraken, waarvan wij hierboven de 
bespreking hebben aangekondigd (nr. 71), hebben de traditionele verwij
zingsregel miskend en de nationale wet van de erflater toepasselijk ver
klaard. 

De rechtbank te Charleroi (Charleroi, 23 juni 1961,. ]. T., 1961, 590) 
wees het verzoek tot inbezitstelling van een roerende nalatenschap af, 
omdat de verzoekster, weduwe van een Russisch onderdaan, volgens 
Sovjetrecht niet een onregelmatige doch een regelmatige erfopvolger was. 
Om de devolutie van de roerende nalatenschap te Iaten beheersen door de 



nationale wet van de er:flater, overweegt de rechtbank dat de wettelijke 
erfopvolging tot doel heeft, de belangen van de er:flater te beschermen, 
en dat haar bepalingen aileen maar met diens vermoedelijke wil in verband 
kunnen worden gebracht. 

Eens te meer blijkt het onderzoek naar het overwegend belang als 
criterium waardoor de wetskeuze moet bepaald worden, vol gevaren te 
zijn. Bij het opsporen van het belang dat de wetgever in de eerste plaats 
op het oog heeft gehad, laat de rechter vaak zijn eigen waardering van de 
verschillende betrokken belangen meespreken, om zelf een keuze te doen; 
in casu een andere keuze dan die welke door het positief recht voorgeschre
ven is (zie hoven, nr. 6o). 

Inderdaad, onze erfregeling bij versterf, hetzij men haar beoordeelt 
overeenkomstig de traditionele opvatting, hetzij men het doet op grand 
van meer moderne beschouwingen, houdt meer verband met de verdeling 
van de goederen in de families, die zich op het grondgebied van hetland 
bevinden, dan met de belangen en de vermoedelijke wilsbeschikkingen 
van de de cujus zelf. Er wordt wel eens beweerd, dat de erfgenamen
familieleden eigenlijk maar pionnen zijn op het economisch schaakbord 
van de Staat (Niboyet, IV, nr. 1317, blz. 741). 

De belangen van het land waar het vermogen zich bevindt, treden 
op de voorgrond, en de toepasselijkheid van de lex domicilii blijft zich in 
de huidige stand van ons recht opdringen. 

De -wet van de laatste woonplaats werd destijds niet aangewezen, 
omdat zij tegelijkertijd het personeel statuut van de er:flater beheerste, 
doch wei als lex rei sitae ( desnoods die van de fictieve situs van sommige 
der betrokken goederen) ter vermijding van het uiteenvallen van de roe
rende goederen in zoveel nalatenschappen als er landen zouden zijn waarin 
zich afzonderlijke goederen mochten bevinden (Batiffol, Traite, nr. 650). 

Op grand van de huidige verwijzingsregel van ons positief recht, 
is het de lex domicilii die de wet is van de roerende nalatenschap en die 
bepaalt of de erfopvolgers al dan niet de wettelijke bezitvoortzetting ge
nieten (Graulich, Principes, nr. 122, blz. 87). 

De tweede beslissing, die de lex patriae van de erflater in plaats van 
de wet van diens woonplaats toepasselijk heeft verklaard, is een vonnis 
van de rechtbank te Brussel (13 juni 1957, Ann. not. enreg., 1963, blz. 191), 
die de nadruk niet op het belang van de er:flater maar op dat van de familie 
heeft gelegd. Het vonnis overweegt, dat de aanwijzing van de etfgerech
itgden, van hun rangorde, hun aandeel, hun eventuele verplichting tot 
inbreng, alsmede van het beschikbaar en voorbehouden deel van de 
nalatenschap, aan het familierecht verknocht is en derhalve door de natio
nale wet van de er:flater moet beheerst worden. 

De beslissing heeft niet uitgeweid over een wetskeuze op grand van 
het ovetwegend belang ; maar er is tach een afweging van de belangen 
van de familie en van de Staat gebeurd, want de rechtbank kon vanzelf
sprekend niet buiten beschouwing laten dat de erfregeling ook aan het 
zakelijk statuut verknocht is. 
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Voor wie ons erfrecht in zijn samenhang overschouwt - vererving 
zowel van onroerend als van roerend goed, met daarbij de regeling van de 
rechterlijke bevoegdheid - kan het niet twijfelachtig zijn, dat door de 
wetgever zelf duidelijk is te kennen gegeven, dat het belang van de familie 
niet rechtstreeks in aanmerking wordt genomen, doch enkel door bemid
deling van een territoriale regeling die, in de eerste plaats, de belangen 
van de Staat in eigen huis moet vrijwaren. Niet de rechter maar de wetgever 
aileen kan, naar onze mening, daarin verandering aanbrengen. 

HOOFDSTUK V 

RECHTSHANDELINGEN 

AFDELING I 

Overeenkomsten 

74 - WET VAN HET coNTRACT. - WILSAUTONOMIE. -De oude verwij
zingsregel, dat de lex loci contractus de overeenkomst beheerst, is geleidelijk 
verdrongen geworden door de leer van de wilsautonomie. De lex con
tractus is niet zonder meer de wet van de plaats waar de overeenkomst 
gesloten werd; het staat de partijen vrij, de wet aan te wijzen die zij op 
hun rechtsverhoudingen willen toepasselijk maken. 

De rechtspraak heeft zich in de laatste jaren minder bekommerd, 
om de grondslag van die vrijheid naar voren te brengen, en die te zoeken 
bv. in de lex fori van internationaal privaatrecht of in het vooraf objectief 
toepasselijk verklaard materiele recht enz ... Een onderzoek dienaangaande 
wordt blijkbaar overbodig geoordeeld, omdat de wilsautonomie van de 
partijen, ook inzake rechtskeuze - verwijzing naar de toepasselijke we 
- praktisch een algemeen aanvaarde internationale collisieregel geworden 
is (zie o. m. Graulich, Principes, nr. 8o in fine, met voetnoot (14), biz. 61). 

De strekking van de heersende rechtspraak in Belgie vindt men in 
een vonnis van de rechtbank van koophandel te Kortrijk geformuleerd 
als volgt: ,Overwegende dat partijen in beginsel vrij zijn het op hun rechts
verhoudingen toepasselijk recht te bedingen hetzij door een uitdrukkelijke 
wilsuiting, hetzij door een stilzwijgende maar duidelijk-blijkende wils
uiting, hetzij door de vermoedelijke wil van de partijen" (Hrb, Kortrijk, 
8 november 1962, R. W., 1963-64, 830). De gebruikte bewoordingen zijn 
ongetwijfeld voor verbetering vatbaar, doch zij bieden het voordeel, te 
doen uitschijnen, wanneer de rechter op grond van de vermoedelijke wil 
van de partijen een wet toepasselijk verklaart, dat hij zulks doet omdat de 
partijen de toepassing daarvan bedongen hebben, of althans geacht worden 
zulks gedaan te hebben (zie ook verder, volgend nr.). 
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De Nederlandse rechtspraak en rechtsleer vertonen een neiging, aan 
de aldus opgevatte wilsautonomie nog een verlengstuk vast te hechten. 
Reeds werden rechtsmachten bereid gevonden, op het verzoek van de 
partijen in te gaan, dat beslist zou worden naar het recht waaromtrent zij 
zich in de loop van het geding accoord stellen. 

In zijn Overzicht der Nederlandse Rechtspraak: Internationaal Pri
vaatrecht VI (W. P. N. R., 1964, blz. 519) bespreekt Prof. Mr. R. D. 
Kollewijn een paar dergelijke beslissingen. Hij herinnert daarbij aan zijn 
artikel Rechtskeuze Achteraf? in het julinummer 1964 van het N. T. I. R., 
en betoogt dat men, onder de gegeven omstandigheden, de overeenkomst 
van de partijen beter als een keuze van beslissingsrecht dan als een keuze 
achterafkan bestempelen. Bij de eerste uitspraak ('s-Gravenhage, 9 januari 
1963, Sch. en Sch., 1963, 31) wordt opgemerkt, dat door de partijen tegen 
de toepassing van Amerikaans recht (door de eerste rechter) geen grief 
was aangevoerd, en dat daarom deze toepasselijkheid volgens het hof 
vaststond. Geen ambtshalve onderzoek van het hof dus naar het recht 
volgens hetwelk het heeft te beslissen, nu in de houding van partijen 
duidelijk overeenstemming omtrent het beslissingsrecht kon worden ge
lezen. De andere besproken beslissing (Rb. Rotterdam, 2 april 1963, 
Sch. en Sch., 1963, 52) is nog opmerkelijker; want, ofschoon de rechtbank 
uitdrukkelijk overwoog dat Nederlands recht niet toepasselijk was, is 
zij toch ingegaan op het verzoek, tijdens de pleidooien door de partijen 
gedaan, ,hun onderhavige geschil uitsluitend te beslissen op de grondslag 
van Nederlands recht". 

75 - VERMOEDELIJKE WIL VAN PARTIJEN. - De theorie van de wils
autonomie heeft in zodanige mate ingang gevonden, dat, bij gebreke 
van een uitdrukkelijke of impliciete verwijzing door de partijen naar de 
wet waaraan zij hun overeenkomst willen onderwerpen, de rechter zich 
richt naar hun vermoedelijke wil. 

Aan de hand van allerlei indicien, die overigens dezelfde zijn als 
degene die in aanmerking kunnen genomen worden om een objectieve 
localisatie van het contract te bepalen, wordt die bepaalde wet toepasselijk 
verklaard, waarvan geacht wordt dat zij, op grand van de weerhouden 
vermoedens, door de partijen zou aangeduid zijn, indien zij hun wil te 
kennen hadden gegeven. 

Zander het principe even uitdrukkelijk te formuleren als de rechtbank 
van koophandel te Kortrijk in haar vonnis van 8 november 1962 (zie 
boven, vorig nr.), heeft het arbeidsgerecht te Btussel, toen het, overeen
komstig de heersende rechtspraak, op een arbeidscontract de wet toepaste 
van de plaats waar de p;restaties moesten geleverd worden, daarbij toch 
overwogen, dat in het door de partijen gesloten contract geen strijdige 
aanwijzing voorhanden was (W. R. Brussel, I februari 1963, R. W., 
1962-63, 2017). Deze overweging maakt het duidelijk, dat aan de wils
autonomie geen afbreuk wordt gedaan : de partijen hadden anders mogen 
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beschikken ; wat de rechter beslist, vermoedt hij dus in overeenstemming 
te zijn met de wil die de partijen hadden kunnen uitdrukken. 

Onder de indicien waarmede de rechtspraak rekening gehouden heeft, 1 
ten einde de vermoedelijke wil van de partijen te achterhalen, is de plaats 
waar de overeenkomst moet uitgevoerd worden, een van de belangrijkste. 
De lex loci solutionis werd dan ook herhaaldelijk toepasselijk verklaard. 
Zulks was het geval met betrekking tot een contract van dienstverhuring 
(W. R. Brussel, r februari 1963, voormeld); met betrekking tot een 
verkoopovereenkomst, tussen een Belgische verkoper en een Italiaanse 
firma gesloten, waarop Belgisch recht werd toegepast omdat de levering 
en de betaling hier te laude moesten plaats hebben (Hrb. Brussel, 14 de
cember 1963, fur. comm. Brux., 1963, 376); en met betrekking tot een 
verkoop van wijn (Hrb. Brussel, 2 juni 1961, fur. comm. Brux., 1962, 8r). 

De lex loci solutionis werd echter niet zonder meer toepasselijk geacht; 
er werd ook rekening gehouden met andere gronden van vermoeden, 
en bij het afwegen van de verschillende indicien tegenover elkaar, had de 
uitslag ook wel anders kunnen zijn. Inzake de verkoop van spoorstaven 
werd bv. als tweede grond gewezen op de voor de betaling bedongen 
munt; terwijl de taal van het contract en de onderscheiden plaatsen waarin 
afzonderlijke bestellingen werden gedaan, terzijde werden gesteld ; zoals 
ook, onder de gegeven omstandigheden, geen rekening werd gehouden 
met een beding tot bevoegdmaking van de rechtbank te Brussel. Inzake 
de verkoop van wijn werden als verdere vermoedens vermeld, het feit 
dat de Belgische koper het initiatief had genomen en dat de briefwisseling 
hoofdzakelijk in het Frans was gevoerd. 

Als indicien om in het haar onderworpen geschil de Duitse wet als 
lex contractus aan te nemen, verwijst de rechtbank van koophandel te 
Kortrijk naar de algemene verkoopsvoorwaarden, die de andere partij 
minstens stilzwijgend aanvaard heeft, en die Hamburg voorzien als Erfill
lungsort fur Lieferung und Zahlung und Gerichtsstand; alsmede naar de 
plaats, in casu Hamburg, waar de koopcontracten tot stand kwamen 
(Hrb. Kortrijk, 25 juni 1964, R. W., 1964-64, 271). 

76 - BEPERK1NGEN VAN DE W1LSAUTONOMIE. - Ofschoon het de partijen 
vrijstaat, zelf de wet te bepalen die zij op hun rechtsverhoudingen willen 
zien toepassen, zal hun wetskeuze geen afbreuk kunnen doen aan impera
tieve bepalingen van de wetten die objectief toepasselijk zijn. 

De overeenkomsten en hun gevolgen, alhoewel beheerst door de 
lex contractus, zullen de lex rei sitae niet kunnen ontlopen voor wat betreft 
de vestiging en de overdracht van zakelijke rechten erga omnes (Hrb. 
Kortrijk, 25 juni 1964, R. W., 1964-65, 271, met aanhaling van Vander 
Elst, Les lois de police et de surete, II, nr. 139; zie ook boven, nr. 67); 
evenmin zullen de dwingende voorschriften van de wet ter plaats waar de 
prestaties moeten geleverd worden, kunnen terzijde gesteld worden door 
op een vreemde wet beroep te doen, wanneer bv. een werkgever een 
vreemdeling aanwerft (W. R. Brussel, r februari 1963, R. W., 1963-64, 
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2017; zie ook hoven, vorig nr.). Blijkbaar volgens dezelfde gedachten
gang, weigert een arrest van het hof van beroep te Brussel rekening te 
houden met een beding waarbij de partijen aan een Duitse rechtbank 
bevoegdheid toekennen, om, terzake van hun vervoerovereenkomst, over 
eventuele betwistingen uit te spreken. Dit beding, zo oordeelt het hof, 
biedt geen voldoende waarborgen voor de naleving van de bepalingen die, 
krachtens het Verdrag van Brussel van 25 augustus 1924, bekrachtigd bij 
de Belgische wet van 20 november 1928, in Belgie tot het dwingend recht 
moesten gerekend worden (Brussel, 24 januari 1964, P. A., 1964, blz. 137). 

77 - GELDINGSGEBIED VAN DE LEX CONTRACTUS. - De wet van het 
contract beheerst, in principe, de overeenkomst en haar gevolgen. Het 
gaat niet op, de wilsovereenstemming te scheiden van hetgeen gewild 
wordt; noch, aan de lex contractus de gevolgen van een miskenning van 
hetgeen gewild werd, te onttrekken en bv. de wet van de plaats waar de 
contractbreuk gepleegd werd, bevoegd te verklaren (Arminjon, III, nr. 125; 
- Batiffol, Traite, nr. 623; - Batiffol, Les conflits de lois en matiere de 
contrats, nr. so6-so8). 

In bovenvermelde zin werd door de rechtbank van koophandel te 
Brussel beslist, dat de rentevoet en de datum waarop de interesten begin
nen lopen, onder de lex contractus vallen (Hrb. Brussel, 2 juni 1961, 
fur. comm. Brux., 1962, 81, met noot). 

Het is ook aan de hand van de wet van het contract, in casu de Belgische, 
dat uitgemaakt werd., of de medecontraCtant van een in Italie fatllietver
klaard handelaar tegen de curator een exceptie mag inroepen die uit het 
contract zelf wordt geput (Hrb. Bnissel, 2 juli 1960, fur. comm. Brux., 
1961, 10). 

78 - Onze Belgische rechtspraak vertoont niet dezelfde ne1g1ng als die 
van onze Noorderburen, een verlengstuk aan het geldingsgebied van de 
lex contractus vast te hechten (zie hoven, nr. 74). Er blijkt zelfs afkerigheid 
te bestaan t. a. v. de toepassing van de wet van het contract op de onder
handelingen van de partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. 
Dan bestaat er inderdaad nog geen contract, dus ook geen wet van het 
contract. Op de afzondedijke wil- v66r de wilsovereenstemming - wordt 
dan ook een andere wet toepasselijk geoordeeld, indien een andere aan
knopingsfactor de doorslag geeft. Dit schijnt althans de strekking te zijn 
van een vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel, waarbij als 
lex contractus de Belgische wet aangewezen wordt, doch zonder rekening 
te houden met een op de keerzijde van het briefpapier gedrukte toekenning 
van bevoegdheid aan een bepaalde rechtbank, omdat de Italiaanse wet 
(art. 1341 Ital. B.W.), voor de geldigheid van dergelijke bedingen, een 
speciaal geschreven akkoord vereist (Hrb. Brussel, 14 december 1963, 
fur. comm. Brux., 1963, 376). De wet die de Italiaanse aanstaande partij, 
met betrekking tot het geven van haar toestemming beschermt - haar 
lex patriae - blijkt hier toegepast te zijn. 
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AFDELING 2 

Testamenten 

79 - VoRMVEREISTEN. - HoLOGRAFrscH TESTAMENT VAN EEN NEDER
LANDER IN BELGIE GEMAAKT. - Sedert meer dan een eeuw geeft het 
artikel 992 Ned. B.W., waarbij bepaald wordt dat een Nederlander die 
zich in een vreemd land bevindt, geen andere uiterste wil zal kunnen maken 
dan bij autnentieke akte, aanleiding tot heel wat krakeel. Dit artikel komt 
in het wetboek voor onder de hoofding van de vorm der uiterste wilsbe
schikkingen, doch bedoelt klaarblijkelijk meer dan een louter uitwendige 
bewijsvorm ; zodat het voor de hand ligt, er een bescherming van de per
soon in te zien bij gelegenheid van het verrichten van een rechtshandeling 
die gewichtiger is dan gewoonlijk. 

Het probleem van de geldigheid van een in Belgie door een Neder
lander gemaakt holografisch testament, werd in de laatste jaren door onze 
rechtspraak opgelost door toepassing te maken van de regel locus regit 
actum, alsof aet een loutere vormkwestie gold, die evenmin de persoon 
beschermt als de grond raakt. 

Onnodig te zeggen, dat zelfs degenen die het bereikte resultaat (het 
vermijden van de nietigheid van uiterste wilsbeschikkingen) toejuichen, 
niet anders kunnen dan toegeven, dat de vorm van uiterste wilsbeschik
kingen, gekwalificeerd naar Belgisch recht, toch andere kwesties stelt 
dan de vorm van bv. consensuele contracten. Indien beide evenzeer niets 
anders dan uitwendige bewijsvormen zijn, waarom dan niet ook regelen, 
zoals die betreffende het getuigenbewijs, het begin van bewijs bij geschrift 
enz. gelijkelijk toepassen ? 

De burgerlijke rechtbank te Antwerpen heeft een vonnis geveld 
dat de ,van oudsher gekende overzoenbare theorieen" beide ,even aan
trekkelijk" doch ook ,even broos" acht, en dat aansluit bij de sedert een 
twintigtal jaren heersende rechtspraak, die de gddigheid van die testamen
ten erkent (Rb. Antwerpen, r6 december 1960, R.W., 1960-61, 1389, 
met noot E. B.; Rev. prat. not., 1961, blz. 222, met noot F. I.). Het vonnis 
is wel uitvoerig gemotiveerd en haalt gezaghebbende rechtsleer en recht
spraak aan, doch brengt niets nieuw. In ieder geval blijft de oplossing, 
in streng juridisch opzicht, onbevredigend, al vindt zij steun bij vooraan
staande Nederlandse juristen (Zie dienaangaande Kosters-Dubbinck, Al
gemeen deel van het Nederlands Internationaal Privaatrecht, 1962, biz. 462). 

Wat men er ook van zegge, het is niet waar, dat de bepaling van het 
Nederlands recht een zuiver vormvoorschrift is. 

Neemt men aan, dat het alleen de Nederlandse rechter bindt en niet 
de vreemde rechter, dan verhindert zulks nog niet dat de vreemde rechters 
onderling, volgens de kwalificatie in eigen land, verschillende oplossingen 
zouden geven en de internationale rechtsharmonie onnodig verstoren. 

In de noot van de hand van E. B. bij het besproken vonnis van de 
rechtbank van Antwerpen (R. W., 1960-61, 1391) wordt het werk van 
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Vanderploeg, (Erfrecht, vijfde uitgave, I956, blz. 222-223,) aangehaald, 
waarin wordt herinnerd, dat in het Nederlands antwerp van goedkeurings
wet van de Eenvormige wet betreffende het internationaal privaatrecht, 
voorgesteld is, aan art. 992 Ned. B.W., een derde lid toe te voegen, waarbij 
de bepaling van het eerste lid geen toepassing zou vinden t. a. v. testa
menten van de Nederlandse onderdaan die in hetland waar hij zijn testa
ment heeft gemaakt, zijn woonplaats heeft of die aldaar overlijdt. Zulks 
zou ongetwijfeld tegenstrijdige beslissingen vermijden en de rechtszeker
heid bevorderen; doch vee! eenvoudiger ware het, zo menen wij, indien 
men het verbod, dat Nederland tot zijn onderdaan richt, erkent als verband 
houdend met de bijzondere rechtsbekwaamheid en, bijgevolg toepasselijk 
ook in den vreemde, onder voorbehoud, vanzelfsptekend, van eventuele 
bepalingen die de openbare orde raken. Dwingende voorschriften van de 
lex fori, en o. m. van de wet van de nalatenschap kunnen inderdaad niet 
zonder meer uitgeschakeld worden. 

HOOFDSTUK VI 

VERBINTENISSEN BUITEN OVEREENKOMST 
(ONRECHTMATIGE DAAD) 

80 - ALGEMEEN PRINCIPE. - LEX LOCI DELICTI COMMISSI. - Geen enkele 
beslissing is afgeweken van het principe van de toepasselijkheid van de 
lex loci delicti commissi. Ons hoogste gerechtshof had overigens nog kort 
te voren deze verwijzingsregel bevestigd; ook in het geval dat het delikt 
op grand van het Belgisch strafrecht moet beteugeld worden, verhindert 
zulks niet dat een vreemde wet als lex loci delicti commissi de private rechts
verhoudingen blijft beheersen (Cass., Verenigde Kamers, I7 mei I957, 
Pas., I957, I, I II I; R. C.]. B., I957, 192, met noot Vander Elst). 

Onder de in dit overzicht te bespreken beslissingen bevindt zich een 
nieuw arrest, dat bij dezelfde rechtspraak aansluit naar aanleiding van een 
ongeval, dat zich op Duits grondgebied tussen Belgische militairen had 
voorgedaan. De Duitse wetten van politie en veiligheid werden, in principe, 
toepasselijk verklaard, onder voorbehoud van de Belgische openbare orde, 
en met inachtneming tevens van de mogelijkheid dat, uit kracht van een 
internationaal verdrag, waartoe Belgie toegetreden is, eventueel naar een 
andere vreemde wet moest verwezen worden (Cass., 2 januari I96I, 
Pas., 1961, I, 465; R. G. A. R., 1963, nr. 7022). 

De lex loci delicti commissi werd door de rechtbank te Gent aange
wezen, om de verbintenissen uit onrechtmatige daad te beheersen in een 
aangelegenheid waarin Belgische kinderen de dood in Nederland vonden 
(Rb. Gent, 30 juni I96o., R. W., 1962-63, 848). 

Deze beslissing werd door het hof van beroep te Gent bevestigd, 
metals gevolg dat de Belgische ouders van die in Nederland omgekomen 



kinderen, op grand van artikel 1406 Ned. B.W., van elke extra-patrimo
niale vergoeding verstoken bleven (Gent, 19 juni 1962, R. W., 1962-63, 
845, met noot Fr. Bouckaert). 

Sx - DRAAGKRACHT EN TOEPASSINGSVELD.- Naar Belgisch recht beheerst 
de lex loci delicti commissi zowel de bestanddelen der onrechtmatige daad 
als de omvang van de verplichting tot schadevergoeding en de wijze 
waarop daaraan voldaan moet worden. Deze brede formule:ring, die in de 
overwegingen van het cassatiearrest van 17 mei 1957 (zie hoven, vorig nr.) 
voo:rkomt, wordt in de latere rechtspraak herhaaldelijk overgenomen. 

Aan versoepeling of beperking van de toepasselijkheid van de lex 
loci delicti commissi wordt niet gedacht; integendeel, wordt er verder naar 
gestreefd, alles wat met de onrechtmatige daad enigszins samenhangt, 
aan dezelfde wet te onderwerpen; o. m. beperkingen van eigen aanspra
kelijkheid, de aansprakelijkheid voor schade toegebracht door personen 
voor wie men moet instaan en voor zaken die men onder zijn bewaking 
heeft, alsmede, zoals wij hierna zullen zien (zie verder, nr. 83), oak de 
rechtstreekse vordering van het slachtoffer tegen de verzekeraar. 

82 - Het spreekt vanzelf, dat een absolute en ruime toepassing van de 
lex loci delicti commissi bevorderlijk is voor een naar eenvoud, samenhang 
en zekerheid strevende collisieregeling. Die strakheid is echter in concreto 
soms moeilijk met de billijkheid overeen te brengen. Zo b.v. ingeval de 
band tussen de daad en het grondgebied veel zwakker is dan de band tussen 
de gevolgen en een andere rechtssfeer dan die van de plaats. 

Het Nederlands recht blijkt in dit opzicht op meer soepelheid aan te 
sturen (Van Brake!, Beginselen, § 154, blz. 223), daartoe overigens aange
spoord door de neiging om vooruit te lopen op het eventueel van kracht 
worden van het Beneluxontwerp E.W. (zie art. 18 van dit antwerp). Zo 
werd naar aanleiding van een aanrijding tussen Belgen in Nederland de 
strafrechtelijke gedraging naar de lex loci delicti commissi, de Nederlandse 
wet, beoordeeld; maar de civielrechtelijke gevolgen werden integendeel 
volgens het Belgisch recht bepaald, omdat dader en slachtoffer heiden 
Belgen waren en de gevolgen geheel tot de Belgische rechtssfeer bleken te 
behoren (Rb. Breda, 2 oktober 1962, N. ]., 1963, 109). Het slachtoffer 
genoot dienvolgens het voordeel van de Belgische wet die de beperking 
door artikel 1407 Ned. B.W. voorzien, niet kent. 

Bij de reeds vermelde Belgische beslissingen, die aan de wet van het 
land waar de gevolgen zich doen voelen, geen plaats inruimen (zie hoven, 
nr. 8o), moet op deze plaats het vonnis vermeld worden van de rechtbank 
te Antwerpen. Het principieel bestaan van de aansprakelijkheid stand vast 
bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing, die toepassing 
had gemaakt van artikel 1384 van het Belgisch B.W.; over schadeloos
stelling moest nog uitspraak gedaan worden. Nu de onrechtmatige daad 
in Belgie was gepleegd, oordeelde de rechtbank dat zulks tot gevolg had, 
dat de omvang en de verplichting tot schadevergoeding door de Belgische 
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wet beheerst werden, en dat de dader het principe van artikel I 8 van het 
Beneluxontwerp E.W. niet kan inroepen, om op de gevolgen van de 
onrechtmatige daad de wet van het land waar deze laatste verwezenlijkt 
worden, toepasselijk te maken (Rb. Antwerpen, 4 april I963, R. W., 
1963-64, 5 I). 

Dat de toepasselijkheid van de lex loci delicti commissi algemeen is 
en zich ook uitstrekt tot de aansprakelijkheid voor andermans daden eu 
voor zaken die men onder zijn bewaking heeft, kan in de huidige stand 
van ons recht niet betwijfeld worden. In de zoeven besproken aangelegen
heid werd deze wet t. a. v. het principe van dergelijke aansprakelijkheid 
toegepast, en, vervolgens op de schadeloosstelling, met een uitdrukkelijke 
verwerping van de stelling, dat ten deze de wet zou gelden van de plaats 
waar de gevolgen zich voordoen. 

In de vroegere rechtspraak vindt men gevallen waarin het aan de 
wet is, die het contract tussen de betrokken personen of de rechtsverhou
dingen tussen persoon en zaak beheerst, dat elke gelding op het gebied 
van de aansprakelijkheidsregeling ontzegd wordt (bv. Luik, Io juli I956, 
]. T., I956, 683; - Rb. Brussel, 22 januari I938, R. G. A. R., I938, 
nr. 264I). 

Ingeval een onrechtmatige daad begaan wordt binnen de territoriale 
wateren van een bepaald land, geldt de wet van dat land en moet de vreem
de wet van de vlag bij de beoordeling van de eventuele aansprakelijkheids
beperking van de reder-eigenaar terzijde gesteld worden .. Een anders
luidende beslissing (Brussel, I3 april I96I, R. W., 1962-63, I202; ]. T., 
I96I, 387, met noot R. Vander Elst) werd wegens miskenning van de ver
wijzingsregel van artikel 3 B.W. verbroken (Cass., 23 november 1962, 
Pas., I963, I, 374; R. W., 1962-63, I I98; ]. P. A., 1963, 306; R. C.]. B., 
I963, 223, met noot F. Rigaux). Dat scheepsabandon en aansprake
lijkheidsbeperking instellingen zouden zijn die in het zeevaartrecht aan 
eigen doelstellingen beantwoorden, werd geacht niet van die aard te zijn 
dat deze materie aan de toepasselijkheid van de lex loci zou ontsnappen. 

In dezelfde zin was voordien door de rechtbank van koophandel te 
Oostende beslist, dat de eigenaar van een Belgische vissersboot, naar aan
leiding van een aanvaring in Duitse territoriale wateren, artikel 46 van de 
Belgische wet op de zeevaart niet kon inroepen; de Duitse lex loci delicti 
commissi werd, met betrekking tot de aansprakelijkheid, integraal toepas
selijk verklaard (Hrb. Oostende, I8 april 1961, ]. P. A., 1961, 207, met 
opmerkingen L. V. S.). 

Een later arrest van het hof van beroep te Brussel sloot zich bij deze 
rechtspraak aan (Brussel, 26 februari 1965, ]. P. A., 1965, 149). 

Oak de verjaring, het tenietgaan van het recht om schadevergoeding 
te vorderen, en de rechtstreekse vordering van het slachtoffer tegen de 
verzekeraar van de dader, een modaliteit van voldoening aan de aanspra
kelijkheidsverplichting, liggen binnen het toepassingsgebied van de lex 
loci delicti commissi (zie verder, volgend nr.). 



83 - RECHTSTREEKSE VORDERING EN WETTELIJKE SUBROGATIE.- De ruime 
omschrijving van het toepassingsgebied van de lex loci delicti commissi 
bracht mede dat, volgens de heersende rechtspraak, het eventueel bestaan 
van een rechtstreeks verhaal van het slachtoffer tegen de verzekeraar 
van de aansprakelijke dader uitsluitend volgens deze wet moet bepaald 
worden; dit recht kan niet geput worden uit de wet die het tussen dader 
en verzekeraar gesloten verzekeringscontract beheerst (Hrb. Brussel, 
26 januari 1963, fur. comm. Brux., I963, 69; - Hrb. Namen, 20 augustus 
1964, fur. Liege, 1964-65, 62; - zie ook Lerebours-Pigeonniere, vierde 
uitg., blz. 44, noot I; - Batiffol, Les conflits de lois en matiere de contrats, 
Paris, 1938, nr. 469). 

Een enkele daarvan afwijkende beslissing moet hier besproken worden. 
De burgerlijke rechtbank te Verviers was van oordeel dat, hier in Belgie, 
het slachtoffer van een in het buitenland plaats gegrepen ongeval, de ver
zeketaar van de dader rechtstreeks kan dagvaarden, gelet op de impera
tieve bepalingen van de Belgische wet van I juli 1956 (Verviers, I december 
I964, ]. T., I965, 314). De rechtbank blijkt daarbij meer belangstelling 
aan de dag gelegd te hebben voor het verzekeringscontract dan voor de 
lex loci delicti commissi; meer voor een vordering gesteund op een beding 
ten gunste van een derde, dan rechtstreeks op de bevoegde wet. Deze 
zienswijze strookt niet met de in deze aangelegenheid heersende opvatting 
die ove:rigens het voordeel heeft, aan te sluiten bij de in Frankrijk aanvaarde 
stelling (zie dienaangaande Graulich, Principes, nr. 42, blz. 38). 

84 - De vraag, of de verzekeraar die het slachtoffer vergoed heeft, de 
wettelijke subrogatie mag inroepen, heeft aanleiding gegeven tot verschil
lende beoordelingen. De rechtbank te Antwerpen had destijds beslist dat 
de wet van de plaats der betaling dienaangaande bevoegd is (Antwerpen, 
5 december I957, Pas., 1959, III, 72). Haar vonnis werd door het hof van 
beroep te Brussel tenietgedaan, waarop het hof de lex loci delicti commissi 
toepaste (Brussel, 29 november 1958, R. G. A. R., I959, nr. 6252). 

In een geval van uitkering van vergoeding door een Duitse verzeke
raar voor schade geleden ingevolge een in Frankrijk overkomen ongeval, 
paste de rechtbank van koophandel naderhand opnieuw een andere wet 
toe, n.l. de Duitse, en niet de lex loci delicti commissi, n.l. de Franse (Hrb. 
Antwerpen, IS januari 1965, R. W., I964-65, 1522). 

Wij menen dat het terecht is, dat de Antwerpse rechter weerstand 
biedt tegen de uitbreiding van het toepassingsgebied van de lex loci delicti 
commissi tot de gevolgen van de betaling, zoals het hof van beroep te 
Brussel het gewild had. Deze betaling is geen rechtstreeks gevolg van de 
wettelijke regeling van de aansprakelijkheid ; indien geen verzekerings
contract bestaat, is er geen ve:rzekeraar die moet betalen. 

De wet die het contract op grand waarvan betaald moet worden, 
beheerst, schijnt de voorkeur te verdienen, ook hoven de wet van de plaats 
waar de betaling moet geschieden (zie in die zin, Graulich, Principes, 
nr. 42, voetnoot I, met aanhaling van: Rb. Utrecht, 7 mei 1952, N. ]., 
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1953, nr. 276; Rev. crit. dr. int. priv., 1954, 784, met noot Batiffol; -
Tribunal federal, 22 september 1959, Recueil o.fficiel, 85, II, 267, ]ourn. 
trib. (Zwitserland), 1960, 172). 

85 - VERJARING. - De wet die een recht beheerst moet normaal ook op 
de verjaring daarvan toegepast worden. De lex loci delicti commissi bepaalt 
dus ook de verjaringstermijn met betrekking tot de eis tot schadeloos
stelling. Naar Belgisch recht is deze aangelegenheid, in principe, geen 
kwestie van rechtspleging (Graulich, Principes, nr. 129 en 243, voetnoot 1; 
zie boven, naar aanleiding van de kwalificatie, nr. 10). 

Kortere verjaringstermijnen van de lex fori verhinderen niet dat de 
langere termijn van de lex loci delicti commissi zou gelden, indien naar de 
termijn van de lange verjaring (praescriptio longissimi temporis), die impe
ratief geldt, niet overschreden wordt. 

Wel kunnen in de lex fori ook dwingend voorgeschreven korte ver
jaringstermijnen voorkomen; doch zulks werd door de heersende recht
spraak niet aangenomen inzake vorderingen tot schadevergoeding wegens 
onrechtmatige daad. Een vonnis door de rechtbank van Aarlen geveld, 
maakt daarop een uitzondering. Ze paste de Belgische verjaringstermijn 
toe op een eis tot schadeloosstelling wegens een in Luxemburg plaats 
gegrepen verkeersongeval (Rb. Aarlen, r6 juni 1964, fur. Liege, 1964-65, 
141). De band tussen de strafvordering en de civielrechtelijke eis, die de 
gemeenschappelijke verjaringstermijn (wet van 30 mei 1961) in ons intern 
recht rechtvaardigt, heeft echter niet dezelfde betekenis van collisierege
ling, waar de beide gebieden, het strafrechtelijk en het civielrechtelijk, 
een strengere scheiding kennen (zie boven, nr. 8o, naar aanleiding van de 
aanhaling van Cass., 17 mei 1957). 


