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I. INLEIDING 

1. W ellicht raakt geen vraag meer aan het wezen van het intematio
naal privaatrecht (IPR) dan deze betreffende (de mate van) zijn 
openheid tegenover de toepassing van afwijkend buitenlands recht. 
Het IPR is immers gegrond op de erkenning van de juridische rele
vantie van het feitelijke ,vreemde" element. Indien de toepassing van 
eigen (Belgisch) materieel recht steeds de beste oplossing werd ge
acht, zou het onnodig zijn om een (Belgisch) conflictemecht uit te 
werken. 

2. Geen fundamentele bevraging van het IPR lean dan ook voorbij 
gaan aan een analyse en evaluatie van zijn nationalistische en/of 
intemationalistische inspiratie. De term ,intemationalisme" verwijst 
in deze context naar neutraliteit t.o.v. de toepassing van eigen of 
vreemd recht. Een intemationalistisch conflictemecht staat open voor 
de toepassing van buitenlands recht en wordt niet gekenmerkt door 
een voorkeur voor de toepassing van (de oplossingen van) de lex fori 
als zodanig. Een nationalistisch conflictemecht wordt daarentegen 
gekenmerkt door de voorkeur voor en het streven naar de toepassing 
van (de oplossingen van) de lex for(hetziJomwtne-van pragmatisch
technische redenen, hetzij omwille van inhoudelijke overwegingen. 

3. Uiteraard is het (inter)nationalistisch karakter van het conflicten
recht geen statisch gegeven. Niet minder dan de andere rechtstakken, 
ondergaat het IPR de invloed van maatschappelijke evoluties en 
wijzigingen van het politieke klimaat. In het licht van de ,Savigni
aanse" grondslag van ons conflictemecht, mag op dit ogenblik vooral 
de invloed van de intemationalisering en de toenemende overheids
interventie (in brede zin) niet worden onderschat. 

4. Wanneer het aantal conflictemechtelijke problemen beperkt is, en 
de grensoverschrijdende relaties daarenboven vooral raakpunten ver
tonen met de ons omringende rechtsordes, kunnen oproepen tot 
intemationalisme ,vanzelfsprekend" gunstig worden onthaald. Een 
tolerante houding wordt evenwel minder evident wanneer het toene
mend aantal intemationale handels-, arbeids- en persoonlijke relaties 
de rechtbanken dagelijks confronteert met private intemationale ge
schillen. Toenemende mobiliteit en communicatiemogelijkheden re
sulteren bovendien in contacten met ,verre" rechtsordes, wier rechts
bronnen niet steeds gemakk:elijk toegankelijk zijn en wier rechtsregels 
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en -principes vaak sterk van de onze verschillen. De toepassing van de 
lex fori is dan niet enkel eenvoudiger en kosten- en tijdbesparend, 
maar voorkomt ook de soms als bedreigend ervaren confrontaties met 
vreemde waardensystemen en de toepassing van buitenlands recht 
met afwijkende politieke inspiratie. 

5. Wat dit laatste betreft, is het een paradox dat de intemationalise
ring en de daaruit voortvloeiende relativering van Staatsgrenzen ge
paard gaan met een sterke toename van het overheidsingrijpen in 
,private" rechtsbetrekkingen(1). De 19e eeuwse, liberale Staat evo
lueerde tot een verzorgingsstaat met zeer precieze sociaal-economi
sche beleidsdoeleinden in een steeds toenemend aantal domeinen: de 
,Etat Gendarme" werd een ,Etat Protecteur" die actief optreedt ter 
realisering van alle welvaartsvoorwaarden(2). Zoals bekend, wordt dit 
juridisch vertaald in een toename van de imperatieve normering ter 
regulering en bescherming, vaak binnen een administratief en straf
rechtelijk kader(3 ). Het hoeft geen betoog dat de ( veelvuldige) toepas
sing van buitenlands recht dergelijke politieke opties kan doorkruisen 
en de realisering van de voorgenomen beleidsdoeleinden kan bemoei
lijken of zelfs verhinderen. 

6. De vraag is dan ook of, en in welke mate, het Belgische conflicten
recht, als onderdeel van het internationaal privaatrecht, vandaag 
wordt gekenmerkt door nationalisme en/of intemationalisme. Zeker 
nu de pleidooien voor een codificatie van het Belgische IPR steeds 
luider klinken( 4), is de doorlichting van het conflictemecht vanuit het 
genoemde perspectief m.i. een noodzakelijke beleidsvoorbereidende 
stap. 

7. In mijn proefschrift heb ik gepoogd om een globale analyse te 
maken van het Belgische conflictemecht vanuit de invalshoek van 

( 1) Cf de algemene beschrijving van de overheidsinterventie in het economisch Ieven door 
VAN GERVEN, W., ,Economisch grondslagenrecht" in VAN GERVEN, W., CousY, H. en 
STUYCK, J. (red.), Handels- en Economisch Recht (I.A), Brusse1, Story-Scientia, 1989 
(3° ed.), 49-51. 
(2) DELEECK, H., De architectuur van de welvaartsstaat, Leuven, Acco, 1992, 3 en 16-23. 
(3) Zie b.v. de evolutie van het Belgische overeenkomstenrecht zoa1s beschreven door KRurT
HOF, R., ,Leven en dood van het contract", R.W, 1985-86,2743-2748. 
(4) B.v. ERAUW, J., ,Tendenzen in het recht van grensoverschrijdende personen en families" 
in Gezin en recht in een postmoderne samenleving, Gent, Mys & Breesch, 1993, 116 en ,De 
nood aan codificatie van het Belgisch intemationaal privaatrecht" in Liber Memoria/is 
Franc;ois Laurent, Brussel, Story-Scientia, 1989, 755 e.v.; FALLON, M., ,Une chronique 
anticipee du droit international prive de Ia famille (1989-2000)", Rev. Trim. Dr. Fam., 
1991, 490-493. 
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nationalisme en intemationalisme. Achtereenvolgens werden de ver
schillende methoden- de multilaterale verwijzingsregels, materiele 
IPR-normen en voorrangsregels- onderzocht, zowel wat hun theo
retische funderingen als wat hun praktische toepassingen betreft. De 
in de systematische analyse van het conflictenrecht gelnteresseerde 
lezer wordt naar dit werk verwezen(5). Aan de voorrangsregels en 
materiele IPR-normen worden enkele korte beschouwingen gewijd in 
deel V van dit artikel (infra randnrs.79 e.v.), waarin voor het overige 
een beknopte analyse wordt gemaakt van de creatie en toepassing van 
de multilaterale verwijzingsregels. 

II. ,SELECTIEF NATIONALISME" EN DE 
MULTILATERALE VERWIJZINGSREGELS: 
ALGEMENE OPMERKINGEN 

8. Ofschoon hij zijn theoretische grondslag vindt in het uit het midden 
van de vorige eeuw daterende en sterk door diens ideologische en 
rechtspolitieke opvattingen belnvloede werk van F.C. von Savigny(6), 
vormt de multilaterale verwijzingstegel vandaag nog steeds de be
langrijkste methode van het Belgische conflictenrecht. Ook in inter
nationale verdragen en in de recente buitenlandse codificaties staat 
deze verwijzingsmethode nog steeds centraal. 

9. Het concept van de multilaterale verwijzingsregel, met zijn indi
rect en abstract karakter, biedt een uitgelezen instrument voor het 
bereiken van conflictenrechtelijk intemationalisme, wat ook het doel 
was dat von Savigny voor ogen had(7). De verwijzingsregel heeft een 
indirec(karakter aangezien hij zelf niet in een materiele regeling van 
de voorgelegde situatie voorziet. Met behulp van een aanknopings
factor (b.v. nationaliteit, woonplaats, ligging van het goed ... ) wordt 
aangeduid welk nationaal rechtssysteem ,bevoegd" is om de materie
le regeling voor de in de verwijzingscategorie (b.v. persoonlijk sta
tuut, onrechtmatige daad, zakelijk statuut...) vervatte rechtsvragen te 

(5) MEEUSEN, J., Nationalisme en Internationalisme in het Internationaal Privaatrecht -
Analyse van het Belgische conjlictenrecht, Antwerpen-Groningen, Intersentia Uitgevers, 1997. 
(6) VON SAVIGNY, F.C., System des heutigen Romischen Rechts (VIII), Berlijn, Veit, 1849. 
(7) VON SAVIGNY, F.C., o.c., 25 e.v. 
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verschaffen. Deze doorverwijzing d.m.v. een aanknopingsfactor ver
leent ook een abstract karakter aan de multilaterale verwijzingsregel: 
er gebeurt immers geen voorafgaand onderzoek naar het concrete 
resultaat waartoe de toepassing van de materiele rechtsnormen van 
de aangewezen rechtsorde zalleiden. Evenmin vindt er een vergelij
king plaats met de resultaten die zouden volgen uit de toepassing van 
de materiele normen van de andere rechtsordes waarmee de grens
overschrijdende relatie raakpunten vertoont. Aangezien hetzelfde cri
terium (nl. de concretisering van de aanknopingsfactor) geldt voor de 
aanwijzing van de lex fori en buitenlands recht, en materiele over
wegingen principieel uit de rechtsaanwijzingsbeslissing worden ge
weerd, wordt deze methode klaarblijkelijk gekenmerkt door een 
principiele neutraliteit t.o.v. de toepassing van Belgisch of vreemd 
recht. 

10. Op de volgende pagina's zal evenwel worden gepoogd om aan te 
tonen dat dit ,blind" intemationalisme in belangrijke mate moet 
worden genuanceerd. V eeleer worden de creatie en de toepassing 
van de multilaterale verwijzingsregels in het Belgische conflicten
recht beheerst door zgn. ,selectief nationalisme". Dit compromis 
tussen nationalisme en intemationalisme vormt m.i. de ,rode draad" 
doorheen het Belgische conflictenrecht, en dit ongeacht of de ge
bruikte methoden traditioneel als intemationalistisch (b.v. de multi
laterale verwijzingsregels) dan wei als nationalistisch (b.v. de voor
rangsregels) worden bestempeld. Telkens blijkt dat er in Belgie nog 
steeds een grote bereidheid bestaat om afwijkend buitenlands recht toe 
te pas sen - doch enkel binnen nationalistische grenzen die de toepas
sing van ,belangrijk Belgisch recht" (bepaald in functie van de 
evoluerende politieke en maatschappelijke beoordeling) trachten vei
lig te stellen. In deze zin kan men in Belgie gewagen van een tamelijk 
consistent conflictenrechtelijk beleid waarbij intemationalisme ge
paard gaat met selectieve, doch welgerichte uitingen van nationa
lisme. 

11. Hiema wordt gepoogd om de invloed van dit ,selectief nationa
lisme" op het domein van de multilaterale verwijzingsregels te ver
duidelijken. Centraal staat daarbij de stelling dat de nationalistische 
nuancering van het intemationalisme niet beperkt is tot bekende, 
traditioneel als ,uitzonderlijk" aangemerkte technieken als (b.v.) de 
exceptie van intemationaal privaatrechtelijke openbare orde, maar 
zowel de creatie als de overige toepassingsmodaliteiten van deze 
verwijzingsregels kenmerkt. 
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Ill. DE CREATIE VAN DE MULTILATERALE 
VERWIJZINGSREGELS 

A. DE SELECTIE VAN DE VERWIJZINGSCATEGORIE 

1. De eenduidige verwijzingscategorieen 

12. Bij de creatie van de multilaterale verwijzingsregels moeten twee 
stadia worden onderscheiden: de selectie van de verwijzingscategorie 
en de selectie van de aanknopingsfactor. Uiteraard is het slechts door 
de keuze van de aanknopingsfactor dat de rechtsvragen met een 
bepaalde rechtsorde worden verbonden. De overwegingen die aan 
die keuze ten grondslag liggen, zijn dan ook van groot belang voor 
de evaluatie van het (inter)nationalistisch karakter van ons conflicten
recht. Toch kan ook al de beslissing om voor welbepaalde rechts
vragen een afzonderlijke multilaterale verwijzingsregel met een eigen 
verwijzingscategorie te maken in dat opzicht relevant zijn. Uit de 
creatie van sommige verwijzingscategorieen kan immers worden 
afgeleid dat de wetgever zeer bewust een verwijzing naar vreemd 
recht voorschrijft, en de door die buitenlandse rechtsorde geboden 
oplossing zal aanvaarden. Het betreft met name de verwijzingscate
gorieen die slechts een rechtsvraag omvatten en die bovendien een 
,eenduidig" antwoord op die rechtsvraag verwachten. Slechts twee 
antwoorden (positief of negatief) zijn mogelijk. Door voor de oplos
sing van een dergelijke rechtsvraag een multilaterale verwijzingsregel 
te maken, verplicht de wetgever zichzelf logischerwijze tot de aan
vaarding van de buitenlandse oplossing. lrDmers, wannneer slechts 
een oplossing voor de rechtsorde van hetforum aanvaardbaar zou zijn, 
zou uiteraard geen multilaterale verwijzingsregel worden gecreeerd, 
maar zou het probleem rechtstreeks door een materiele norm worden 
geregeld. 

13. De Belgische wetgever heeft in twee delicate en waardengevoe
lige domeinen- echtscheiding en adoptie - dergelijke verwijzings
regels met eenduidige verwijzingscategorieen geforrnuleerd. Telkens 
is evenwel de spanning tot uiting gekomen tussen, enerzijds, de 
tolerante, door het streven naar intemationale beslissingsharrnonie 
gei:nspireerde verwijzing naar vreemd recht en, anderzijds, de druk 
die uitgaat van de in de Belgische samenleving heersende waarden
hierarchie en de daarop geente beleidsvoorkeuren. 
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2. De toelaatbaarheid van de echtscheiding 

14. Een eerste eenduidige verwijzingscategorie wordt aangetroffen in 
art. 1 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de 
echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreem
deling is (B.S., 9 juli 1960; ,Wet Rolin"). Dit wetsartikel bepaalt dat, 
in geval van huwelijk tussen vreemdelingen, de toelaatbaarheid van 
de echtscheiding we gens een bepaalde oorzaak wordt beheerst door de 
Belgische wet ,tenzij de nationale wet van de echtgenoot die de 
echtscheiding vraagt, zich ertegen verzet". De voorrang verleend 
aan de nationale wet van de eisende echtgenoot maakt de toelaatbaar
heid van de echtscheiding tot het voorwerp van een multilaterale 
verwijzingsregel. Met deze ,toelaatbaarheid" wordt de principiele 
ontbindbaarheid van het huwelijk door echtscheiding bedoeld(8). Een 
rechtsorde acht de echtscheiding wegens een bepaalde oorzaak dus 
toelaatbaar indien zij de rechtsfiguur (het ,instituut") van de echt
scheiding kent, ongeacht de concrete, eventueel zeer restrictieve 
uitwerking daarvan. 

15. Aangezien slechts twee antwoorden (positief of negatief) op de 
bedoelde rechtsvraag mogelijk zijn, dient het door de nationale wet 
van de eiser geboden antwoord (de al of niet toelaatbaarheid van de 
echtscheiding) steeds door de Belgische rechter te worden aanvaard. 
Immers, de mogelijke antwoorden op deze rechtsvraag waren voor de 
wetgever in 1960 volstrekt voorspelbaar; indien hij de echtscheiding 
steeds toelaatbaar beschouwde, zou hij zich hebben beperkt tot de 
aanlmoping aan het Belgische recht of een uitdrukkelijke materiele 
norm in die zin hebben uitgewerkt. Door de creatie van een mogelijk 
naar buitenlands recht verwijzende multilaterale verwijzingsregel 
voor deze restrictief omschreven rechtsvraag, legt de wetgever zich 
daarentegen, en blijkbaar zonder voorbehoud, neer bij de houding van 
de vreemde wetgever t.a.v. de toelaatbaarheid van de echtscheiding. 
Aldus wordt voorrang gegeven aan de intemationale beslissingshar
monie (met name het voorkomen van hinkende echtscheidingen) 

(8) Cass., 20 april1989, Arr. Cass., 1988-89, 968; Cass., 8 oktober 1964, Pas., 1965, I, 125, 
R. W, 1965-66, 293. Zie tevens DE CEUSTER, J., ,De echtscheiding en de scheiding van tafel en 
bed" in GERLO, J., HEYVAERT, A., PAUWELS, J. en SENAEVE, P. (red.), Personen- en familie
recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, 
Kluwer rechtswetenschappen, losbl., nr. 3. 
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boven de in Belgie bestaande opvattingen omtrent de principiele 
toelaatbaarheid van de echtscheiding(9). 

16. Dit intemationalisme moet evenwel sterk worden genuanceerd. 
Niet alleen wordt de ,niet-toelaatbaarheid" van de echtscheiding op 
zeer restrictieve wijze omschreven. Ook, en vooral, is er het beperkte 
toepassingsgebied van art. 1 Wet Rolin, dat enkel de echtscheiding 
wegens een bepaalde oorzaak tussen vreemdelingen betreft. Zoals 
bekend, is de Wet Rolin een reactie op de twee Rossi-arresten van 
het Hofvan Cassatie. Op grond van art. 3, lid 3 B.W. onderwierp het 
Hof hierin de toelaatbaarheid van de echtscheiding aan de negatief
cumulatieve toepassing van de respectieve nationale wetten van de 
betrokken echtgenoten, wat het voor een Belgische vrouw onmogelijk 
maakte om van haar Italiaanse echtgenoot te scheiden(10). Een meer
derheid in het Parlement achtte het onaanvaardbaar dat een Belgische 
vrouw ,zich nooit zou mogen beroepen op de mogelijkheden die de 
Belgische wet haar biedt om een eind te maken aan een echtverbinte
nis die de man niet eerbiedigt, wanneer diens nationale wet het 
verbiedt"(ll). De principiele mogelijkheid tot echtscheiding voor 
een met een buitenlander gehuwde Belg wordt nu gewaarborgd door 
art. 2 Wet Rolin, dat de toelaatbaarneid van d:e echrscheiding in 
dergelijke hypothesen rechtstreeks onderwerpt aan Belgisch recht. 
Een meer nationalistische houding is moeilijk denkbaar. Ondanks 
de intemationalistische aspecten van art. 1 Wet Rolin, wordt het 
respect voor het in onze rechtsorde belangrijk geachte principe van 
de ontbindbaarheid van het huwelijk door echtscheiding verzekerd 
t.a.v. de Belgen. 

17. Sedert de totstandkoming van de Wet Rolin, is in het Belgische 
IPR ook een toenemende favor divortii ten gunste van vreemdelingen 
tot uiting gekomen. Waar de echtscheiding in de jaren '50 nog eerder 
uitzonderlijk was, zodat een mogelijk verbod - dat Belgen niet 
raakte- m.b.t. een volledig buitenlands huwelijk aanvaardbaar werd 
geacht, is geleidelijk de overtuiging gegroeid dat de echtscheiding in 
de Belgische rechtsorde principieel ook mogelijk moet zijn voor 
vreemdelingen(12). In de doctrine en de lagere rechtspraak is deze 

(9) DE CEUSTER, J., i.e., nr. 38. 
(10) Cass., 16 mei 1952, Arr. Verbr., 1952, 513 en 16 februari 1955, Arr. Verbr., 1955, 497. 
(11) Gedr. St., Senaat, 1956-57, nr. 390, 2. 
(12) Cf WAITE, N. en INGBER, J., ,Une reglementation achevee du divorce international: 1es 
recentes propositions de 1oi modifiant le Code civil et le Code judiciaire?", T.B.B.R., 1994, 19. 
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echtscheidingsvriende1ijke houding op meerdere manieren tot uiting 
gekomen. Voorbee1den hiervan zijn de optie voor de (nochtans niet 
vanze1fsprekende) inachtneming van renvoi(l3) of van de erkenbaar
heid van de echtscheiding in de rechtsorde van de betrokken echtge
noot( 14) bij het beoorde1en van de , toe1aatbaarheid", a1sook de niet 
door 1ogica of intemationa1e bes1issingsharmonie te rechtvaardigen 
weigering om de toe1aatbaarheid te beoorde1en overeenkomstig de 
nationa1e wet van de eiser wanneer deze het door ons ge1dig geachte 
huwe1ijk a1s nietig of onbestaande beschouwt(15). In het Parlement is 
de favor divortii tot uiting gekomen in een door senator Lallemand c.s. 
ingediend wetsvoorste1 tot toepassing van de lex fori op de intema
tiona1e echtscheidingsvorderingen waarvoor de Be1gische rechtban
ken rechtsmacht bezitten(16). Gekoppe1d aan een specifiek en weinig 
restrictief voorste1 inzake rechtsmacht, betekent dit dat alle echtge
noten die in Be1gie een echtscheidingsvordering kunnen instellen, in 
beginse1 uit de echt kunnen scheiden ongeacht de houding van hun 
nationa1e wet ter zake. 

3. De toelaatbaarheid van de adoptie 

18. Een ge1ijkaardige evo1utie vond p1aats in het domein van de 
intemationa1e adopties. De wet van 21 maart 1969 bracht de rechts
vraag naar de toe1aatbaarheid onder in een multi1atera1e verwijzings
rege1 met distributieve aanknoping aan de nationa1e wetten van de 

(13) B.v. ERAUW, J., Beginselen van Internationaal Privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1985, 
173; RrGAUX F. en FALLON, M., Droit international prive II. Droit positif beige, Brussel, 
Larcier, 1993 (2e ed.), 336. 

(14) Rb. Brussel, 9 maart 1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990,409, nootFALLON, M.; Rb. Brussel, 
11 januari 1980, Pas., 1980, III, 16. Deze weg werd door het Hof van Cassatie echter 
afgesneden in het arrest van 29 september 1994 (Arr. Cass., 1994, 795). Aangezien het an·est 
doorslaggevend belang hecht aan het feit dat ,de Ierse wet de echtscheiding in Ierland niet 
kent", mag wellicht worden bes1oten dat het Hof zich ook zou kanten tegen een beroep op 
renvoi (Cf BoUCKAERT, F.,, 'Renvoi' verbannen uit de wet Rolin?" (nootbij Cass., 29 septem
ber 1994), R. Cass., 1995, 87). 
(15) Brusse1, 12 oktober 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 50, noot VERWILGHEN, M.; Rb. 
Luik, 4 december 1979, J.L., 1980, 5; Rb. Brusse1, 17 oktober 1975, Pas., 1976, III, 14; Rb. 
Brussel, 15 oktober 1974, J.L., 1974-75, 77 (impliciet); Rb. Brussel, 23 april1968, veime1d in 
de noot onder Rb. Brussel, 9 april 1968, J.T, 1968, 566; Rb. Aarlen, 3 november 1967, J.L., 
1967-68, 301; ERAUW, J., o.c., 174; HANOTIAU, B., ,Examen de jurisprudence- Droit inter
national prive- Les personnes et les relations fami1iales (1974-1979)", Rev. Trim. Dr. Fam., 
1980, 250; LENAERTS, K., ,Kroniek van het intemationaal privaatrecht (1980-1985)", R.W., 
1986-87, 1884; RJGAUX, F. en FALLON, M., o.c., 348; VAN BECKE, G. en RIGAUX, F., ,Droit 
international prive (conflit de lois). Examen de jurisprudence (1976-1980)", R.C.J.B., 1982, 
404; VERWILGHEN, M., ,La loi applicable au divorce d'epoux dont le mariage est boiteux" 
(noot onder Brussel, 12 oktober 1981), Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 54. 
(16) Gedr. St., Senaat, B.Z. 1995, m. 108/1. 
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betroldcen partijen, wat uiteraard resulteerde in een negatieve cumu
latie inzake de toelaatbaarheid: zodra een van die wetten de rechts
figuur van de adoptie niet kende of verbood, kon deze geen doorgang 
vinden, zelfs al voorzag de nationale wet van de andere partij in een 
zeer soepele regeling (oud art. 344§1 B.W.)(17). Met het oog op de 
bevordering van de intemationale beslissingsharmonie werd aldus 
voorrang gegeven aan de houding van de vreemde wetgever boven 
de in Belgie bestaande favor adoptionis(18). De rechtbanken trachtten 
evenwel op verschillende manieren om een op vreemd recht gestoeld 
adoptieverbod te ontwijken wanneer geoordeeld werd dat een adoptie 
de betroldcene tot voordeel zou streldcen(19). Ook hier verkregen de 
Belgische materieelrechtelijke opvattingen geleidelijk de voorkeur 
boven een intemationalistische verwijzing naar vreemd recht, wat 
inmiddels ook door de wetgever werd geconcretiseerd door het bij 
wet van 27 april1987 (B.S., 27 mei 1987) ingevoerde artikel344 B.W. 
dat, m.b.t. kinderen die minder dan vijftien jaar oud zijn, als het ware 
een recht op adoptie wil verzekeren ten voordele van allen die een 
reele band bezitten met de Belgische rechtsorde(20). 

B. DE KEUZE VAN DE AANKNOPINGSFACTOR 

19. De analyse van de belangen en overwegingen die ten grondslag 
liggen aan de keuze van de aanknopingsfactoren, kan uiteraard be
langrijke aanwijzingen leveren voor het intemationalistisch karakter 
van het conflictenrecht. In Belgie kunnen vijf ,aanknopingsoverwe
gingen" worden onderscheiden: de geografische lokalisering van de 
te regelen feitelijke situatie, het behartigen van bijzondere private en 
publieke belangen, de bevordering van het intemationaal rechtsver
keer en de interne harmonie. De belangrijkste hiervan worden hiema 
onderzocht. 

(17) LENAERTS, K., ,Le role joue par !'exception d'ordre public lors de Ia solution des conflits 
de lois en matiere de filiation", Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 118. 
(18) VAN HEeKE, G. m.m.v. LENAERTS, K., lnternationaal privaatrecht, Brussel, Story
Scientia, 1989 (2e ed.), 250. 
(19) Cf LENAERTS, K., ,Le role ... ", i.e., 117 e.v. en ,De rechtsvinding in het i.p.r. inzake de 
adoptie" (noot onder Jeugdrb. Turnhout, 20 februari 1981), R.W, 1980-81,2743 e.v. 
(20) Cf Gedr. St., Senaat, 1985-86, nr. 256/2, 23. 
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1. De bevordering van het internationaal rechtsverkeer 

20. Bij de bespreking van de ,eenduidige verwijzingscategorieen" 
(randnrs. 12-18) kwam een belangrijk aspect van de nagestreefde 
bevordering van het intemationaal rechtsverkeer reeds tot uiting, 
m.n. het behartigen van de intemationale beslissingsharmonie. Tradi
tioneel geldt dit als een van de belangrijkste criteria bij de keuze van 
de conflictenrechtelijke aanknopingsfactor(21 ), ge"inspireerd door 
het verlangen om hinkende rechtssituaties en forum shopping te 
vermijden en forum-onathankelijke beslissingsgelijkheid te realise
ren(22). Ofschoon ons land tijdens de laatste decennia weinig enthou
siasme toonde voor de intemationale eenmaking van de verwijzings
regels via verdragen(23), wordt in het Belgische conflictenrecht 
regelmatig aandacht besteed aan buitenlandse regelingen(24). Daar
bij gaat een belangrijke invloed uit van de doctrine, die vaak steunt 
op de resultaten van rechtsvergelijkend onderzoek(25). Ook in de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie, o.m. inzake contractuele 
wilsautonomie(26), onrechtmatige daad(27) en huwelijksvennogens
recht(28), kan regelmatig de invloed worden vastgesteld van buiten
landse evoluties. 

(21) Zie b.v. de resolutie van hetlnstitut de Droit international van Compostella (1989), Ann. 
Inst. Dr. Int., 1990, 332. 
(22) KEGEL, G., ,Begriffs- und Interessenjurisprudenz im internationalen Privatrecht" in 
Festschrift Hans Lewald, Basel, Verlag Helbing & Lichtenhahn, 1953, 277; REESE, W.L.M., 
,Discussion of Major Areas of Choice of Law", Rec. Cours, 1964, nr. 111, 348. 
(23) Zie ter zake het memorandum van de Belgische IPR-professoren ,Naar een nieuwe 
politiek van Belgie inzake ratificatie van internationaal privaatrechtelijke verdragen", B. Tl.R., 
1995, 306 e.v. en de interpellatie, op 6 maart 1996, van dhr. Beaufays in de bevoegde 
Kamercommissie (Hand., Kamer, Commissie Buitenlandse Betrekkingen, 6 maart 1996, 
C-88, 9-11 ). Het EVO (Europees verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbinte
nissen uit overeenkomst, Rome, 19 juni 1980) vormt hier een uitzondering op: ofschoon het als 
zodanig pas op 1 apri11991 in werking trad, golden de bepalingen ervan reeds vanaf 1 januari 
1988 a1s Belgisch conflictenrecht (art. 17 van de wet van 14 juli 1987, B.S., 9 oktober 1987). 
(24) Zie b.v. de voorbereiding van het reeds genoemde wetsvoorstel-Lallemand (Gedr. St., 
Senaat, B.Z. 1995, nr. 108/1, 2) en van de nieuwe wettelijke verwijzingsregels inzake adoptie 
(art. 344-344quater B.W.) (Gedr. St., Senaat, 1985-86, nr. 256/2, 8 e.v. en Gedr. St., Kamer, 
1985-86, nr. 489/3, 5-6). 
(25) B.v. RIGAUX, F. en FALLON, M., o.c.; VAN BECKE, G. m.m.v. LENAERTS, K., o.c. 
(26) Cass., 24 februari 1938, Pas., 1938, I, 66, cone!. proc. gen. LECLERCQ, P. (c;f RIGAUX, F. 
en FALLON, M., o.c., 510). 
(27) Cass., 17 mei 1957, Arr_ Verbr., 1957, 778 (cf de conclusie van proc. gen. R. HAYOIT DE 
TERMICOURT, Pas., 1957, I, 1112 e.v.). 
(28) Cass., I 0 april 1980, Arr. Cass., 1979-80, 986 met de conclusie van toenmalig advocaat
generaal J. VELU in Pas., 1980, I, 968 e.v. en Cass., 25 mei 1992, Arr. Cass., 1991-92, 905 met 
de conclusie van advocaat-generaal J.F. LECLERCQ in Pas., 1992, I, 839 e.v. 
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21. Daamaast kunnen nationale verwijzingsregels, onafhankelijk van 
overwegingen van intemationale beslissingsharmonie, specifiek ge
richt zijn op de bevordering van een vlot grensoverschrijdend per
sonen- en handelsverkeer. Voorbeelden hiervan zijn o.m. de altema
tieve interpretatie van de locus regit actum-regel (favor negotii; de 
vormelijke geldigheid van een rechtshandeling wordt niet in het 
gedrang gebracht door de plaatselijke onmogelijkheid om de voor
schriften van de lex causae na te leven)(29) en de aanvaarding van de 
contractuele wilsautonomie(30). 

22. Net zoals het bereiken van (materiele) intemationale beslissings
harmonie uitgesloten is wanneer in elke rechtsorde de lex fori wordt 
toegepast, bepaalt het belang dat wordt gehecht aan de toepassing van 
de lex fori de grenzen van de nagestreefde bevordering van het 
intemationaal rechtsverkeer(31). Uit de i.v.m. de verwijzingscatego
rieen aangehaalde voorbeelden (randnrs. 14-18) bleek reeds dat de 
Belgische favor divortii ( eerst enkel t.v.v. Belgen en geleidelijk ook 
m.b.t. volledig buitenlandse huwelijken) en favor adoptionis het 
tijdens de voorbije decennia haalden op de intemationale beslissings
harmonie. Ook bij de selectie van de aanknopingsfactor blijkt de 
tendens om de keuze ten gunste van een vlot intemationaal rechts
verkeer in te korten zodra belangrijker geachte belangen op het spel 
staan. Zo geldt de contractuele wilsautonomie slechts binnen het 
leader van politiewetgeving en voorrangsregels (art. 3, lid 1 B.W.; 
art. 5, 2°, 6, 1 o en 7 EVO). Ret grate belang dat wordt gehecht aan het 
burgerlijk karakter van in Belgie afgesloten huwelijken verklaart het 
afwijkend imperatief karakter van locus regit actum in dezen, of
schoon dit kan resulteren in hinkende huwelijken voor onderdanen 
van landen die aan het huwelijk een louter religieus karakter ver
lenen(32). In het EVO werd de altematieve aanknoping m.b.t. de 

(29) VAN HECKE, G. m.m.v. LENAERTS, K., o.c., 189. Zie b.v. ook de verdragsrechte1ijke 
bevestiging van deze rege1 in art. 1 van het Verdrag betreffende de wetsconflicten inzake de 
vorm van uiterste wi1sbeschildcingen (Den Haag, 5 oktober 1961; W. 29 juli 1971, B.S., 
29 december 1971) en in art. 9 EVO. 
(30) Cass., 24 februari 1938, Pas., 1938, I, 66, concl. proc. gen. LECLERCQ, P.; art. 3,1 o EVO; 
art. 2 van het Verdrag inzake de op de internationale koop van roerende lichamelijke zaken 
toepasselijke wet (Den Haag, 15 juni 1955, W. 21 september 1962, B.S., 29 september 1964). 
(31) V gl. de overwegingen van de Amerikaanse Chief Justice Burger in MIS Bremen & 
Unterweser Reederei v. Zapata Off-Shore Co. (92 S.Ct. 1907, 1912-1913 (1972)): ,{T)he 
expansion of American business and industry will hardly be encouraged if, notwithstanding 
solenm contracts, we insist on a parochial concept that all disputes must be resolved under our 
laws and in our courts. ( ... ). We cannot have trade and commerce in world markets and 
international waters exclusively on our terms, governed by our laws, and resolved in our 
courts". 
(32) R.!GAUX, F. en FALLON, M., o.c., 315. 
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vormvereist_en beperkt tot twee wetten omdat ,een te grote vormvrij
heid er op zou neerkomen dat de door de onderscheiden wetgevingen 
ten aanzien van die handelingen, vaak met een legitiem oogmerk, 
gestelde eisen van ieder effect zouden worden beroofd"(33); voorts 
gelden er uitzonderingen inzake consumentenovereenkomsten en 
deze die een zakelijk recht op of een recht tot gebruik van een 
onroerend goed tot voorwerp hebben (art. 9, 5° en 9, 6°). Gelijk
aardige overwegingen verklaren ook waarom in Belgie de lex socie
tatis niet wordt bepaald op grond van de incorporatieleer, maar wel op 
grond van de werkelijke zetel-leer (art. 197 Venn.W.): ofschoon de 
vrijheid die eerstgenoemde theorie impliceert meer bevorderlijk is 
voor het intemationale handelsverkeer, bestaat het risico dat ze de 
ontduiking van de vennootschapswetgeving van het land van de 
hoofdvestiging in de hand werkt. De werkelijke zetel-leer waarborgt 
dat Belgisch recht wordt . toegepast op de vennootschappen die een 
reele band vertonen met de Belgische rechtsorde(34). 

2. Geograjische lokalisering 

23. Een andere ,aanknopingsoverweging" die in principe intemati
onalisme impliceert, is deze die de aanknopingsfactor doet kiezen op 
grond van de geografische lokalisering van de te regelen feitelijke 
situatie (wat het hoofdbestanddeel uitmaakt van de traditionele ,con
flictenrechtelijke rechtvaardigheid"(35)). De oplossing wordt dan 
overgelaten aan de rechtsorde waarmee die situaties (naar veronder
stelling) ruimtelijk het nauwst zijn verbonden. In Belgie bestaan 
talrijke voorbeelden van verwijzingsregels die (mede) op deze nauw
ste band zijn gesteund: toepassing van de lex loci delicti commissi 
inzake onrechtmatige daad(36); van de lex rei sitae op het zakelijk 
statuut van roerende en onroerende goederen ( op grond van art. 3, lid 
2 B.W.)(37); van de werkelijke zetel-leer inzake vennootschappen 
(art. 197 Venn.W.); van de nationaliteit als persoonlijke aanknopings-

(33) GIULIANO, M. en LAGARDE, P., ,Rapport betreffende het Verdrag inzake hetrecht dat van 
toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst", Pb.C., 31 oktober 1980, nr. 282, 30. 
(34) Cf SCHRANS, G. en VAN HourrE, H., lnternationaal handels- enfinancieel recht, Leuven, 
Acco, 1991, 77. 
(35) Cf KEGEL, G., lnternationales Privatrecht, Miinchen, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhand
lung, 1995 (7e ed.), 106 e.v.; VAN HECKE, G., ,Principes et methodes de solution des conflits 
de lois", Rec. Cours, 1969, nr. 126, 443-445. 
(36) Cass., 17 mei 1957, Arr. Cass., 1957, 778. 
(37) ERAUW, J., o.c., 212. 
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factor (art. 3, lid 3 B.W.)(38) ... Het (vermoedelijke) geografische 
zwaartepunt van de rechtsbetreld<:ing is doorslaggevend, ongeacht of 
dit resulteert in de toepassing van Belgisch of vreemd recht. Het 
streven naar geografische lokalisering lijkt dan ook intemationalisme 
te impliceren. 

24. De beoordeling van het (inter)nationalistisch karakter van de ver
wijzingsregels is echter niet volledig wanneer geen rekening wordt ge
houden met de toenemende populariteit van het ,nauwste band" -prin
cipe enerzijds en de invloed van de rechtsmachtsafbakening anderzijds. 

25. De toenemende intemationalisering van het rechtsverkeer, die 
door de toegenomen mobiliteit en communicatiemogelijkheden ook 
resulteert in een stijgende complexiteit van de grensoverschrijdende 
rechtshandelingen en -feiten, verklaart de steeds meer gehoorde roep 
voor een soepel conflictenrecht. Rechtsvergelijkend onderzoek doet 
het bestaan vaststellen van een tendens tot verwerping van de tradi
tionele abstracte lokaliseringsmethode ten voordele van een verwij
zingsregel die zich beperkt tot een aanknoping aan de in concreto 
,meest nauw verbonden" wetgeving, of die wordt aangevuld met een 
soepele uitzonderingsclausule in die zin(39). Buiten het contractuele 
domein, waar nu art. 4, 1° juncto 4, 5° EV0(40) en art. 28ter § 7-
Controlewet Verzekeringen( 41) verwijzen naar het recht van het land 
waarmee de overeenkomst het nauwst is verbonden en art. 6,2° in fine 
EVO een uitzonderingsclausule in die zin bevat m.b.t. arbeidsover
eenkomsten, wordt in Belgie vooralsnog vastgehouden aan de tradi-

(38) DE CEUSTER, J. en LENAERTS, K., ,lnlei•' nd hoofdstuk" in GERLO, J., HEYVAERT, A., 
PAUWELS, J. en SENAEVE, P., (red.), o.c., nr. 49; ERAUW, J., o.c., 136. 
(39) DE BoER, Th. M., Beyond Lex Loci Delicti. Conflicts methodology and multistate torts in 
American case law, Deventer, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1987, 35; KAHN-FREUND, 
0., ,General Problems of Private International Law", Rec. Cours, 1974, nr. 143, 406 e.v.; 
LAGARDE, P., ,Le principe de proximite dans le droit international prive contemporain", Rec. 
Cow·s, 1986, nr. 196, 25 e.v.; SAUVEPLANNE, J.G., ,New Trends in the Doctrine of Private 
International Law and Their Impact on Court Practice", Rec. Cours, 1982, nr. 175, 52. 
(40) Over de verhouding tussen art. 4,1 °, de in de volgende !eden opgesomde vermoedens en 
4, 5° EVO bestaat discussie: zie ter zake CouwENBERG, I., ,De lex contractus onder het 
Europees Overeenkomstenverdrag" in VAN HOUTTE, H. en PERTEGAS SENDER, M. (red.), . 
Europese IPR-verdragen, Leuven, Acco, 1997, 230. Hoewe1 een interpretatie in andere zin 
de uniforme toepassing van het verdrag en de rechtszekerheid zou bevorderen, verplicht de 
verdragstekst m.i. om art. 4,2°, 3° en 4° EVO slechts te beschouwen als (weerlegbare) 
vermoedens ter concretisering van de principi1He aanknoping aan het recht van het land 
waarmee de overeenkomst het nauwst is verbonden; art. 4,5° bevestigt deze verhouding tussen 
de overige !eden van mi. 4 en kan derhalve niet worden beschouwd als een ,uitzonderings
clausule" die zou toelaten om van de hoofdregel afte wijken (vgl. VON BAR, C., Internationales 
Privatrecht II, Miinchen, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1991, 360-361) 
(41) Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (B.S., 29 juli 
1975). 
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tionele abstracte benadering. Nochtans werd daar in de rechtspraak 
meermaals een uitzondering op gemaakt teneinde welbepaalde selec
tief nationalistische doeleinden te realiseren. Aldus werd v66r de 
totstandkoming, in 1987, van de nieuwe wettelijke regeling m.b.t. 
intemationale adopties o.m. beroep gedaan op een - niet in de wet 
voorziene - uitzonderingsclausule, waardoor Belgisch recht leon 
worden toegepast en de favor adoptionis gerealiseerd(42); in andere 
beslissingen werd hetzelfde resultaat bereikt door het ( onterechte) 
beroep op de BIPOO-exceptie waarbij vooral werd beklemtoond dat 
de adoptiesituatie veel nauwer met de Belgische dan met de buiten
landse rechtsorde was verbonden( 43). Ben ander voorbeeld wordt 
geboden door de vrij talrijke beslissingen waarin de feitenrechters 
zich in sterk met de Belgische rechtsorde verbonden situaties beriepen 
op het zgn. ,rechtssfeer-beginsel" om de toepassing van de lex loci 
delicti te vermijden: meer dan eens werd langs deze weg gepoogd om 
een schadevergoeding overeenkomstig de Belgische criteria toe te 
kennen aan de in het buitenland bij een ongeval betrokken Bel
gen(44). 

26. Voorts moet worden gelet op de invloed van de rechtsmachts
atbakening. V erwijzings- en andere conflictenregels worden immers 
slechts toegepast binnen de grenzen gesteld door de rechtsmachts
regels; de uiteindelijke conflictenrechtelijke oplossingen worden der
halve rechtstreeks door deze laatste bei:nvloed. Aangezien de geogra
fische lokalisering van de rechtsbetrekking traditioneel een erg be
langrijk criterium is bij de rechtsmachtsatbakening(45), zou de com
binatie van de hier besproken verwijzingsregels met eveneens op 
geografische lokalisering gesteunde rechtsmachtsregels kunnen resul
teren in nationalisme. De voorwaarden waaronder een parallellisme 

(42) Jeugdrb. Tumhout, 20 februari 1981, R. W., 1980-81, 2740, noot LENAERTS, K. 
(43) Jeugdrb. Brussel, 12 mei 1982 Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 198 (bevestigd door Brussel, 
9 november 1982); Jeugdrb. Brussel, 20 april1982, in MoENS, J., VERLYNDE, P. en VERSCHIN
GEL, L., Adoptie naar Belgisch en internationaal recht, Reule, UGA, 1985, 328; Jeugdrb. 
Brussel, 9 december 1981, in /d., 329; Jeugdrb. Brussel, 23 juli 1980, Jur. Adm. Inf, 1981, 17; 
Vred. Marchienne-au-Pont, 1 september 1986, T. Vred., 1987, 173. 
(44) B.v. Brussel, 9 mei 1980, verbroken door Cass., 30 oktober 1981, Arr. Cass., 1981-82, 
318; Rb. Antwerpen, 14 maart 1986, T.B.B.R., 1988, 499 en Antwerpen, 4 februari 1991, 
verbroken door Cass., 15 maart 1993,Arr. Cass., 1993, 293; Rb. Antwerpen, 4 november 1976, 
R.W., 1976-77, 2088; Rb. Tumhout, 2 maart 1976, R.W., 1979-80, 2726 (hervormd door 
Antwerpen, 21 mei 1979, R. W., 1979-80,2705, nootDE CEUSTER, J.); Rb. Brussel, 9 aprill969, 
R. W., 1969-70, 1396. 
(45) Zie b.v. HELDRICH, A., Internationale Zustiindigkeit und anwendbares Recht, Berlijn, 
Walter de Gruyter & Co., 1969, 102 e.v.; SzASZY, I., International Civil Procedure, A 
comparative study, Leiden, Sijthoff, 1967, 308 e.v.; VON MEHREN, A.T., ,Adjudicatory 
Jurisdiction: General Theories Compared and Evaluated", Boston Univ. L. Rev., 1983, 288-
289. 
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tussen de verwijzings- en rechtsmachtsregels resulteert in het syste
matisch samenvallen van forum en ius (uniciteit van de rechtsmachts
regel; overeenstemming tussen rechtsmachts- en verwijzingscategorie 
enerzijds en tussen rechtsmachts- en aanknopingsfactor anderzijds) 
zijn evenwel dermate streng, dat de neutraliteit van het aanknopings
motief, behoudens bijzondere ingrepen, niet wordt uitgehold. Vooral 
het gebrek aan uniciteit van het forum (m.a.w. het bestaan van 
altematieve rechtsmachtsregels) staat hieraan in de we g. W anneer 
de bronnen van rechtsmachts- en verwijzingsregels verschillend zijn 
(b.v. de op art. 3, lid 1 B.W. gestemide verwijzingsregel inzake 
onrechtmatige daad wordt gecombii1eerd met art. 5, 3° EEX(46); 
art. 197 Venn.W. wordt gecombineerd met art. 16, 2 EEX), worden 
zij bovendien ook regelmatig op erg uiteenlopende wijze ge"interpre
teerd(47). 

27. Aangezien het gebrek aan uniciteit van de rechtsmachtsregel vaak 
een belangrijke hinderpaal is voor het samenvallen vanforum en ius, 
wordt soms een exclusief karakter verleend aan de rechtsmachtsregel 
teneinde dat nationalistisch doel te bereiken. Aldus wordt beklem
toond dat, gelet op de bestaande verwijzingsregels, de op grond van 
art. 16, 2° EEX bevoegde rechters in vennootschappelijke aangelegen
heden in beginsel de -c vaak imperatieve bepalingen ·van de) lex-fori 
kunnen toepassen(48). Op dezelfde wijze beoogt art. 16, 1° EEX de 
toepassing te verzekeren van de forale dwingende wetgeving inzake 
huur en pacht van onroerende · goederen: beschouwd in combinatie 
met art. 7, 2° EVO, laat het verlenen van rechtsmacht aan hetforum 
rei sitae aldus toe om de huur- en pachtpolitiek van het forumland te 
realiseren. Daamaast wordt d.m.v. art. 16, 1 o EEX de toepassing 
bevorderd van Belgisch recht op het zakelijk statuut van hier geloka
liseerde onroerende goederen, wat aansluit bij de overwegingen van 

(46) Europees Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Brussel, 27 september 1968; W. 13 januari 1971 
(B.S., 31 maart 1971 en 29 mei 1971; W.31 juli 1986, B.S., 17 oktober 1986). 
(47) Vgl. de altematieve interpretatie van de door art. 5,3° EEX gehanteerde rechtsmachts
factor ,plaats waar het schadebrengende feit zich beeft voorgedaan" (H.v.J., 30 november 
1976, Jur., 1976, (1735), 1746-1747) met de Belgische interpretatie van de lex loci delicti als 
de lex loci actus (CouwENBERG, I., ,De 'p1aats van het schadeverwekkend feit' bij grens
overschrijdende delicten - Enkele bemerkingen naar aanleiding van het arrest Shevill", 
T.B.B.R., 1996, 28). 
( 48) DROZ, G.A.L., Competence judiciaire et eflets des jugements dans le Marche Commun, 
Parijs, Dalloz, 1972, 103; KROPHOLLER, J., Europiiisches Zivilprozessrecht, Heidelberg, Verlag 
Recht und Wirtschaft, 1996 (5e ed.), 201; VON MEHREN, A.T., ,Jurisdiction to Adjudicate: 
Reflections on the Role and Scope of Specific Jurisdiction" in Etudes de droit international en 
l'honneur de Pierre Lalive, Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1993, 567. Wei moet het samen
vallen van forum en ius worden genuanceerd op grond van het beperkte materiele toepas
singsgebied van art. 16, 2° EEX. 
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publiek be lang( 49) die aan de lex rei sitae-regel ten grondslag lig
gen(50). 

3. De bevordering van bijzondere Belgische publieke belangen 

28. Zoals reeds uit de voorgaande voorbeelden blijkt, biedt de rechts
machtsregeling soms een middel om de toepassing van de lex fori te 
bevorderen in materies die (naar veronderstelling) in bijzondere mate 
het algemeen belang raken. Ofschoon door Kegel omschreven als een 
intemationaalprivaatrechtelijk ,Fremdkorper"(51 ), is het algemeen 
belang van het forumland vaak determinerend bij de keuze van de 
aanknopingsfactor. Ook in Belgie wordt regelmatig gepoogd om 
grensoverschrijdende situaties te regelen op een wijze die bijzondere 
Belgische ,publieke belangen" respecteert, d.w.z. die het Belgische 
(politieke) beleid in een bepaald domein helpt realiseren(52). 

29. De karakteristieken van de multilaterale verwijzingsregel bren
gen met zich dat zelfs wanneer het forale algemeen belang de doorslag 
geeft bij de selectie van de aanknopingsfactor, dit allerminst als 
zodanig resulteert in een systematische toepassing van de lex fori. 
Met betrekking tot de voor de Belgische rechtbanken gebrachte vor
deringen, impliceert de techniek van de multilaterale verwijzingsregel 
immers noodzakelijkerwijze de symmetrische niet-aanwijzing van 
Belgisch recht voor de regeling van situaties die de politieke belangen 

(49) Cf AUDIT, B., ,Le caractere fonctionnel de Ia regie de conflit (Sur Ia 'crise' des conflits 
de lois)", Rec. Cours, 1984, nr. 186, 282; REESE, W.L.M., ,General Course on Private 
International Law", Rec. Cours, 1976, nr. 150, 55 en 155 e.v. 
(50) BORN, H., ,Le~ons d'un cas limite quant a !'interet d'une option claire de Ia Cour de 
Justice en matiere d'interpretation de l'art. 16, 1° de Ia Convention C.E.E. du 27 septembre 
1968" (noot onder Rb. Marche-en-Famenne, 26 februari 1986 en Vred. Barvaux, 24 december 
1985), Ann. Dr. Liege, -1988, 109; GAUDEMET-TALLON, H., Les Conventions de Bruxelles et de 
Lugano, Parijs, Montchrestien, 1996 (2e ed.), 59; GoTHOT, P. en HOLLEAUX, D., La Convention 
de Bruxelles du 27 septembre 1968, Parijs, Jupiter, 1985, 85; VAN HoUTTE, H., ,Uitsluitende 
bevoegdheidsgronden" in VAN HOUTTE, H. en PERTEGAS SENDER, M. (red.), o.c., 44 en 46; VON 
MEHREN, A.T., ,Jurisdiction to Adjudicate ... ", i.e., 566-567. Zie tevens H.v.J., 9 juni 1994, 
Jur., 1994, (I-2535), I-2551-2552; 15 januari 1985, Jur., 1985, (99), 126. 
(51) KEGEL, G., l.c., 269. 
(52) Uiteraard lcunnen aile Belgische ve1wijzingsregels in het perspectief van dergelijke 
politieke overwegingen worden geplaatst. De uitbouw van het conflictenrecht beantwoordt 
immers aan het politieke belang van de forumstaat om niet ge!soleerd te worden in het 
grensoverschrijdend rechtsverkeer. Ook de andere overwegingen die het conflictenrecht 
schragen (b.v. het behartigen van private belangen) beantwoorden aan een politieke keuze 
en worden derhalve verondersteld de Belgische publieke belangen te dienen. Dit politieke 
belang is eveneens evident aanwezig in het nastreven van interne beslissingsharmonie en 
rechtszekerheid. In dit dee! worden evenwel enkel die verwijzingsregels bestudeerd die 
specifieke politieke doelstellingen en publieke belangen incorporeren. 
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van het forumland niet (in dezelfde mate) raken. En wanneer met 
betrelddng tot situaties die deze politieke belangen wel raken een 
vordering in het buitenland wordt ingesteld, moet worden afgewacht 
of in het betroldcen land wel een verwijzingsregel met dezelfde 
aanknopingfactor wordt gehanteerd. Slechts door de rechtsmachts
regel te doen aansluiten bij de verwijzingsregel, kan de toepassing van 
de lex fori worden bevorderd. Wanneer publieke belangen en bijzon
dere politieke overwegingen in het geding zijn, kan in het Belgische 
conflictenrecht een opvallende aandacht voor en streven naar het 
samenvallen van rechtsmacht en recht worden vastgesteld. 

30. Een bekend voorbeeld wordt geboden door de verwijzingsregel 
inzake persoonlijk statuut. Het vasthouden aan de nationaliteitsaan
knoping, op grond van art. 3, lid 3 B.W., heeft wellicht minder te 
maken met de traditionele argumenten inzake de gevolgen van immi
gratie en emigratie(53), als wel met bezorgdheid omtrent het persoon
lijk statuut van de Belgen enerzijds en de conflictenrechtelijke recht
vaardigheid t.a.v. vreemdelingen anderzijds (supra randnr. 23). Aldus 
beheerst Belgisch recht de rechtssituaties die door de wetgever in 
dezen als bijzonder belangwekkend worden beschouwd (nl. het per
soonlijk statuut--van-de Belgen~; naast deze selectie:ve uiting_van 
nationalisme, is er dan m.b.t. het persoonlijk statuut van vreemdelin
gen plaats voor intemationalisme en respect voor hun culturele eigen
heid(54). 

31. Het selectiefkarakter van het nationalisme komt o.m. tot uiting in 
de beperkte, door overwegingen van algemeen belang ge"inspireerde 
kwalificatie van rechtsvragen of wetgeving ter zake als politiewetge
ving of voorrangsregels(55). In het personen- en familierecht is een 
dergelijke kwalificatie zelden nodig aangezien de belangen die de 
wetgever voor ogen houdt, reeds worden gerealiseerd door art. 3, lid 3 
en de daaruit voortvloeiende toepassing van Belgisch recht op Belgen. 
Vanuit dit perspectief beschouwd, wordt o.m. duidelijk waarom het 
Hof van Cassatie, in weerwil van vele doctrinale aanmaningen ten 

(53) Cf de opmerkingen van LENAERTS, K. in JAYME, E. en MANSELL, H-P. (eds.), Nation und 
Staat im Internationalen Privatrecht, Heidelberg, C.F. Muller Jnristischer Verlag, 1990, 352. 
(54) Zie b.v. de overwegingen van advocaat-generaal J.F. LECLERCQ in zijn conclusie bij 
Cass., 25 mei 1992 (Pas., 1992, I, 841 e.v.). 
(55) Zie over deze begrippen: MEEUSEN, J., ,Omechtmatige daad, wetten van politie en 
voorrangsregels in het Belgische intemationaal privaatrecht" (noot onder Cass., 29 april 
1996), R.W, 1996-97, 814-817. 
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voordele van een territoriale aanlmoping(56), in enkele recente arres
ten heeft geweigerd om de artikelen 223, 224 § 1, vierde lid en 215 
B.W. als politiewetgeving (met territoriale aanlmoping) te kwalifice
ren(57). De invulling van de nationaliteitsaanlmoping bij bi- of mul
tipatriden die ook (o.m.) Belg zijn, geeft een andere aanwijzing 
omtrent dit selectief nationalisme. Op grand van art. 3 van het Ver
drag nopens zekere vragen betreffende de wetsconflicten inzake 
nationaliteit (Den Haag, 2 april 1930; W.20 januari 1939, B.S., 
13 augustus 1939) wordt dan enkel rekening gehouden met hun 
Belgische nationaliteit(58); in het buitenland, o.m. in Zwitserland(59) 
en Nederland(60), is daarentegen een tendens waameembaar ten 
voordele van een neutrale nauwste band-aanlmoping ( effectiviteits
criterium) die in Belgie enkel wordt gevolgd wanneer de bi- of 
multipatride niet (a.m.) de Belgische nationaliteit bezit(61). 

32. Het selectief nationalisme dat m.i. aan deze verwijzingsregel ten 
grondslag ligt, blijkt ook uit de creatie van een bijzondere en afwij
kende rechtsmachtsregel op grand van art. 3, lid 3 B.W.: vooral op 
aandringen van Rigaux en Fallon wordt aangenomen dat de Belgische 
rechtbanken steeds rechtsmacht bezitten om kennis te nemen van 
vorderingen betreffende de staat en bekwaamheid van Belgen(62). 
De toekenning van een dergelijk nationaliteitsforum vond vooral 
plaats in echtscheidingsaangelegenheden: de voordelen van de voor 

(56) Zie het overzicht ter zake door GULDIX, E., ,De doo1hof van het wetsconflictenrecht 
inzake primair huwe1ijksste1se1 bewegwijzerd door het Hof van Cassatie?" inLiber Amicorum 
Prof Dr. G. Baeteman, Deume, K1uwer rechtswetenschappen, 1997, 141 e.v. die ze1f ook 
opteert voor een territoria1e aanknoping van het primair stelsel (als wetgeving van politie en 
veiligheid). 
(57) Cass., 12 december 1985, Arr. Cass., 1985-86, 550; Cass., 25 mei 1992, Arr. Cass., 1991-
92, 905; Cass., 16 juni 1994, Arr. Cass., 1994, 625. 
(58) B.v. Luik, 8 september 1992,JT, 1993,577, JL.MB., 1994, 879, noot CHRISTIANS, L-L.; 
Brussel, 12 juli 1991, JT, 1991, 818; Brussel, 30 juni 1981, JT, 1981, 723, noot WATTE, N.; 
Rb. Brusse1, 28 mei 1996, JT, 1996, 779; Jeugdrb. Gent, 28 maart 1994, TG.R., 1994, 160; 
Rb. Brussel, 28 januari 1987, T.B.B.R., 1988, 340; Rb. Brussel, 30 juni 1972, JT, 1973, 143, 
noot WAITE, N.; Rb. Brusse1, 30 april 1970, Pas., 1970, III, 89; Jeugdrb. Brusse1, 2 oktober 
1968, JT, 1969, 13; Rb. Brussel, 9 juni 1956, JT, 1959, 47. Wegens de bijzondere (oor
logs)omstandigheden van de bes1echte zaak, kunnen uit de afurijkende beslissing van het Hof 
van Cassatie van 25 maart 1926 (Pas., 1926, I, 317) geen algemene bes1uiten worden afgeleid 
(cf RIGAUX, F. en ZoRBAS, G., Les grands arrets de [a jurisprudence belge, Brusse1, Larcier, 
1981, 175-177). De enige paging om van deze benadering afte wijken, werd ondemomen door 
Rb. Luik, 28juni 1991, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991,220, nootFOBLETS, M-C. en werd in beroep 
teniet gedaan door Luik, 16 november 1993, TB.B.R., 1994, 503, noot BARNICH, L. 
(59) Art. 23,2° van de Zwitserse IPR-wet van 18 december 1987. 
(60) Art. 2b Wet Conflictenrecht Huwelijk van 7 september 1989; art. 1, lid 3 Wet Conflicten
recht Echtscheiding van 25 maart 1981; art. 3 van de ,Schets van een a1gemene wet betreffende 
het internationaal privaatrecht" (augustus 1992). 
(61) Art.5 van het Verdrag van Den Haag van 12 april1930. 
(62) Cf RIGAUX, F. en FALLON, M., o.c., 200. 
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de Belgen gemaakte Wet Rolin kunnen door die Belgen immers 
slechts worden geconcretiseerd indien hun toegang tot de nationale 
rechtbanken is verzekerd(63). Maar ook in andere materies van per
soonlijk statuut kent deze redenering succes: nietigverklaring van 
huwelijken(64), afstamming(65), hoederecht(66), ontvoogding(67) ... 

33. Een vergelijkbare poging om forum en ius op elkaar af te stem
men, werd ondemomen door het Hof van Justitie. Zich uitdrukkelijk 
richtend op de verwijzingsregel van art. 6, 1 o EVO, interpreteerde het 
art. 5, 1 o EEX in het arrest R. Ivenel!H Schwab(68) op een wijze die 
afweek van zijn eerdere rechtspraak in de De Bloos- en Tessili
zaken(69), en dit met het oogmerk om de vlotte afdwingbaarheid 
van de arbeidsrechtelijke politiewetgeving te verzekeren door de 
aanknoping ervan te laten samenvallen met de rechtsmachtsfac
tor(70). Inmiddels werd ook de tekst van art. 5, 1 o EEX in deze zin 
gewijzigd door het Verdrag van San Sebastian van 26 mei 1989(71). 

34. Dergelijke nationalistische ingrepen zijn slechts ,selectief" om
dat ze de toepassing van buitenlands recht als zodanig niet verhinde
ren. Men blijft immers werken met de symmetrisch naar buitenlands 

(63) B.v. Gent, 15 maart 1996, R. W, 1996-97, 781; Brussel, 2 juni 1987, T.B.B.R., 1989,254, 
noot LEEMANS, I.; Brussel, 22 mei 1985, J.T, 1986, 251; Rb. Brussel, 25 september 1992, 
T. Vreemd., 1993, 47; Rb. Brusse1, 22 november 1991, Rev. Trim. Dr. Fam., 1992, 101; Rb. 
Luik, 29 mei 1990, T Vreemd., 1992, nr. 60-61, 44; Rb. Charleroi, 20 juni 1988, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1988,461, nootFALLON, M.; Rb. Brussel, 3 februari 1987, TB.B.R., 1988, 128; Rb. Luik, 
2 februari 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 411; Rb. Brussel, 9 juni 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1983, 408; Rb. Brussel, 20 november 1980, J.L., 1981, 187, noot G. de L.; Rb. Leuven, 
7 november 1977, R.W, 1977-78, 1462; Rb. Brussel, 5 november 1975, R.W, 1977-78,323. 
(64) Gent, 2 november 1995, R. W., 1995-96, 956. 
(65) B.v. Brussel, 20 februari 1990, Rev. Not. B., 1990, 402; Arrondrb. Nijvel, 1 december 
1992, J.T., 1993, 582; Rb. Brussel, 20 juni 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 260; Rb. Brussel, 
8 april 1988, TB.B.R., 1989, 263; Rb. Luik, 28 februari 1975, J.L., 1974-75, 211 (toepassing 
van a1i. 15 B.W., gelnterpreteerd als ,!'expression d'un principe general qui impose l'admis
sibilite de Ia competence des tribunaux belges en faveur des personnes de nationalite beige"). 
(66) B.v. Jeugdrb. Brussel, 28 juni 1976, J.T., 1977, 46. Contra: Jeugdrb. Brussel, 26 juni 
1978, Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 378. 
(67) B.v. Jeugdrb. Brussel, 8 mei 1969, Doc. Jeugdbesch., I-128; Jeugdrb. Bmssel, 12 septem
ber 1968, Doc. Jeugdbesch., I-98; Jeugdrb. Doornik, 27 maart 1968, Doc. Jeugdbesch., I-89. 
Contra: Jeugdrb. Antwerpen, 26 januari 1968, Doc. Jeugdbesch., I-66. 
(68) H.v.J., 26 mei 1992, Jur., 1982, 1891. 
(69) H.v.J., 6 oktober 1976, Jur., 1976, 1497 (A. De Bloos SPRL/Societe en commandite par 
actions Bouyer) en Jur., 1976, 1473 (Industrie Tessili Italiana Como/Dunlop AG). 
(70) ERAUW, J., ,Internationaal privaat arbeidsrecht" in Aanwerven. Tewerkstellen. Ontslaan, 
Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1986, nr. 80; LENAERTS, K., ,Kroniek (1980-
1985)", I.e., 1954; LENAERTS, K. en VERBRUGGEN, M., ,Jurisprudentie van het Hofvan Justitie 
van de Europese Gemeenschappen over het Verdrag van Bmssel van 27 september 1968 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke 
en handelszaken", TB.H., 1991, 773. 
(71) Pb.L., 3 oktober 1989, nr. 285, 1. 
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recht verwijzende multilaterale verwijzingsregels, en er wordt slechts 
een bijkomend, en dus geen exclusief, forum gecreeerd teneinde de 
kans op toepassing van de lex fori te vergroten. 

35. Ben uitzondering op dit laatste wordt geboden door de evolutie 
van de rechtspraak inzake omoerende nalatenschappen. Maar meer 
dan nationalisme, bieden efficientie-overwegingen ter zake een ver
klaring. Ook in deze materie wordt de verwijzingsregel ge'inspireerd 
door overwegingen van algemeen belang: omwille van de ,vader
landse openbare orde, bestaande in 's lands belang in de samenstel
ling, verdeling en overdracht van het omoerend patrimonium" wor
den omoerende nalatenschappen beheerst door de lex rei sitae(72). 
Door de pluraliteit van andere beschikbarefora (art. 15 B.W., art. 635, 
2°, 635, 4° Ger.W., ... ), wordt het door art. 635, 1 o Ger.W. verleende 
forum rei sitae dat, in combinatie met de verwijzingsregel, in principe 
resulteert in de toepassing van Belgisch recht(73), gereduceerd tot een 
van de vele. Steunend op art. 3, lid 2 B.W. en vrezend voor ,onover
komelijke moeilijkheden van praktische en economische aard"(74), 
tracht de rechtspraak evenwel om deze pluraliteit van fora uit te 
schakelen en stelt zij zich uiterst terughoudend op m.b.t. het aanvaar
den van rechtsmacht om de verdeling te bevel en van in het buitenland 
gelegen omoerende goederen van een nalatenschap(75). In de doctri
ne vindt deze houding meermaals goedkeuring omwille van effectivi
teitsredenen(76). Ofschoon de moeilijkheden m.b.t. de scheiding van 
forum en ius niet mogen worden overdreven, wordt op deze wijze 
afbreuk gedaan aan de wettelijke rechtsmachtsregeling ten voordele 
van de uitsluitende toepassing van de lex fori(77). 

(72) Voorz. Rb. Kortrijk, 8 maart 1951, T. Not., 1951, 87, noot; DE CEUSTER, J., ,De 
erfaanspraken van de langstlevende echtgenoot in het intemationaal privaatrecht", T. Not., 
1983, 36. 
(73) B.v. Luik, 29 april1991, Rev. Reg. Dr., 1992, 407; Rb. Brussel, 31 mei 1994, R. W., 1994-
95, 677; Rb. Dendermonde, 3 aprill980, T. Not., 1980, 305; Rb. Neufchliteau, 17 januari 1979, 
JT., 1979, 630, noot RraAux, F.; Rb. Brussel, 17 december 1958, JT., 1959, 134; Rb. 
Antwerpen, 16juni 1950, R.W., 1950-51,510, noot. 
(74) RraAUX, F., ,Beheer, vereffening en verdeling der nalatenschappen" in F.B.N., Les 
regimes matrimoniaux et les successions en droit international prive, Brussel, 1963, 204. 
(75) Cass., 31 oktober 1968, Arr. Cass., 1969, 237; Rb. Kortrijk, 25 maart 1980, R. W., 1980-
81, 2279, noot DE susscHERE, C.; Rb. Gent, 16 juni 1970, T. Not., 1972, 58 (waarin eveneens 
werd geweigerd om rechtsmacht aan te nemen voor de nietigverklaring van een ascendenten
verdeling die m.b.t. in Nederland gelegen goederen was voltrokken voor een Nederlandse 
notaris); Rb. Kortrijk, 27 september 1962, R.W., 1964-65, 829; Rb. Gent, 7 november 1961, 
T. Not., 1962, 18, noot. 
(76) GANSHOF, L., ,Les conflits de juridictions en matiere successorale en droit international 
prive beige" (noot onder Rb. Gent, 16 juni 1970), R.C.JB., 1972, 451; WAITE, N., ,Les 
successions intemationales" in Repertoire notarial (XV), Brussel, Larcier, 1992, nr. 261.2. 
(77) RIGAUX, F. en FALLON, M., o.c., 682; VANHECKE, G. m.m.v. LENAERTS, K., o.c., 300. 
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4. De bijzondere bescherming van private belangen 

36. Een vergelijkbare combinatie van intemationalisme, aangevuld 
met selectieve nationalistische ingrepen, kan worden vastgesteld wan
neer de aanknopingsfactor wordt gekozen in functie van de beharti
ging van de ,private belangen" van welbepaalde partijen (b.v. be
scherming van jongeren, werknemers en consumenten)(78). Aange
zien wordt gestreefd naar de voortzetting van de materiele doeleinden 
van het Belgische interne recht op intemationaal privaatrechtelijk 
vlak, zou nationalisme kunnen worden verwacht. Maar buiten een 
veiligheidsmarge, waarbinnen wordt gepoogd om de toepassing van 
de lex fori te verzekeren m.b.t. die situaties die een bijzondere band 
met de Belgische rechtsorde vertonen, wordt opnieuw ruim plaats 
gelaten voor de toepassing van vreemd recht. Ret gebruik van de 
functionele, altematieve en cumulatieve aanknopingen toont dit aan. 

37. Meestal worden dergelijke ,private" belangen in het Belgische 
conflictenrecht behartigd d.m.v. een zgn. ,functionele" aankno
ping(79): de wet die naar veronderstelling de belangen van de be
schermenswaardige partij het best respecteert, wordt toegepast. Hier
toe gebeurt geen concrete vergelijking tussen de verschille_nde bdrok
ken wetten, maar enkel een abstracte belangenafweging. Enkele 
voorbeelden kunnen dit verduidelijken. Inzake de erkenning van 
kinderen past de Belgische rechtspraak vandaag meestal de nationale 
wet van het kind toe, omdat het ,overwegend belang" van die rechts
betrekking zich bij het kind zou situeren(80). In het arrest Lakaye 
verplichtte het Hof van Cassatie tot de toepassing van die aankno
pingsfactor op vaderschapsvorderingen aangezien de Belgische wet
gever ter zake hoofdzakelijk de belangen van het kind wilde be-

(78) Hier wordt enkel aandacht besteed aan de behartiging van de specifieke belangen van de 
betrokken partijen. Daarnaast worden hun belangen uiteraard ook gediend door het streven 
naar geografische lokalisering, wat vaak resulteert in een conflictenrechtelijke keuze die 
beantwoordt aan de verwachtingen van de partijen en in de toepassing van de wet waarrnee 
ze vertrouwd zijn (cf AUDIT, B., l.c., 275; KEGEL, G., o.c., 109; VONKEN, A.P.M.J., ,Balancing 
Processes in International Family Law. On the detetmination and weighing of interests in the 
conflict of laws and the 'openness' of the choice of law system" in Forty Years On: The 
Evolution of Postwar Private International Law in Europe, Deventer, Kluwer, 1990, 178), de 
bevordering van de internationale en interne beslissingsharrnonie en door het gebruik van 
zekere en vaststaande verwijzingsregels (cf JAFFEY, A.J.E., ,The Foundation of Rules for the 
Choice of Law", Oxford Journal of Legal Studies, 1982, 387). 
(79) Cf DE BOER, Th. M., De wisselwerking tussen materieel recht en conjlictenrecht, 
Deventer, Kluwer, 1993, 18-19. 
(80) R:iGAUX, F. en FALLON, M., o.c., 377 en 372; VANHECKE, G. m.m.v. LENAERTS, K., o.c., 
244; WATTE, N. en VAN GYSEL, A-C., ,La filiation et Ia vocation successorale en droit 
international prive", Rev. Dr. ULB, 1990, 129. 
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schermen(81). En in het Eifeling-arrest besliste het Hofvan Cassatie 
dat dezelfde aanknopingsfactor geldt voor de onderhoudsvordering 
van het kind tegen de vermoedelijke vader ,niet omdat, in casu, deze 
wet voor het be lang van het natuurlijk kind meer of minder gunstig is, 
doch omdat, uit het oogpunt van het intemationaal privaatrecht, deze 
wet normaal de enige bevoegde is voor het bepalen van wat door het 
belang van het natuurlijk kind kan gevergd worden"(82). Andere 
voorbeelden van deze benadering worden aangetroffen in art. 5, 3° 
EVO (consumentenovereenkomsten) en art. 6, 2° a EVO (arbeids
overeenkomsten). 

38. Omwille van haar abstract karakter, resulteert een functionele 
verwijzing als zodanig niet in een veelvuldige toepassing van de lex 
fori, tenzij beroep wordt gedaan op de rechtsmachtsafbakening. Zo 
garandeert het op basis van art. 3, lid 3 B.W. gecreeerde nationali
teitsforum (supra randm. 32) dat geschillen m.b.t. de afstamming van 
Belgische kinderen voor de Belgische rechtbanken kunnen worden 
gebracht en dan, in geval van toepassing van de nationale wet van het 
kind, op grond van Belgisch recht zullen worden beslecht. Maar 
wegens het niet-uniek karakter van deze rechtsmachtsregel, zal in 
Belgie vaak vreemd recht worden toegepast. De in het EEX opge
nomen rechtsrnachtsregels ter bescherming van consument en werk
nemer(83), zullen, bij gebrek aan rechtskeuze, vaak, doch zeker niet 
altijd, in de toepassing van de lex fori resulteren. 

39. Terwijl in het buitenland, en vooral in het personen- en familie
recht, vaak gebruik wordt gemaakt van altematieve aanknopingsfac
toren(84), wordt deze techniek in het Belgische conflictemecht nau
welijks gebruikt (met uitzondering van de locus regit actum-regel, 
supra randm. 21). Wanneer overeenstemming bestaat tussen (min
stens een) rechtsmachtsfactor en (minstens een) aanknopingsfactor 
enerzijds en tussen het materiele oogmerk van de verwijzingsregel en 
de orientatie van het materiele recht van de forumstaat anderzijds, 
resulteert het gebruik van altematieve aanknopingsfactoren nochtans 

(81) Cass., 20 maart 1941, Pas., 1941, l, 86, concl. adv. gen. HAYOITDE TERMICOURT, R. 
(82) Cass., 24 maart 1960, Arr. Verbr., 1960, 689. 

(83) Cf VAN HOUTTE, H., I.e., 67-70 en ERAuw, J., ,Niet-uitsluitende bevoegdheidsgronden" 
in VAN BOUTTE, H. en PERTEGAS SENDER, M. (eds.), o.c., 92-96. 

(84) BISCHOFF, J-M., ,Rapport general" in Aspects de !'evolution recente du droit de Ia 
famille, Trav. Ass. H. Capitant, 1988, 403; VONKEN, A.P.M.J., I.e., 183. 
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vaak in de toepassing van de lexfori(85). Wanneer in het Belgische 
conflictemecht de rechtbanken uitzonderlijk het initiatief namen tot 
het gebruik van altematieve aanknopingsfactoren, met name inzake 
erkenning van kinderen, resulteerde dit echter vaak in de toepassing 
van buitenlands recht. De altematieve aanknoping gebeurde namelijk 
in het voordeel van het kind op een ogenblik dat het Belgische interne 
recht nog sterk gericht was op de bescherming van de ,wettige" 
familie; op conflictemechtelijk vlak had dit tot gevolg dat voordeliger 
buitenlands recht voorrang kreeg(86). En nu het Belgische materiele 
afstammingsrecht ingrijpend veranderd is, blijkt de - vaak in de 
toepassing van buitenlands recht resulterende - abstracte aanknoping 
aan de nationale wet van het kind steeds meer ingeburgerd te ge
raken(87). 

40. Een gelijkaardig verschil tussen materieel- en conflictemechtelijk 
beleid wordt aangetroffen in het gemene intemationaal echtschei
dingsrecht: het behoud van de cumulatieve aanknoping aan de natio
nale wetten van de betrokken echtgenoten op grond van art. 3, lid 3 
B.W. resulteert er, wanneer zij een verschillende nationaliteit hebben, 
in de toepassing van de strengste wet, met de eventuele ontoelaat
baarheid van de echtscheiding tot gevolg(88). T.a.v. Belgen v~tze
kerde de nationalistische ingreep van de Wet Rolin wel de overeen
stemming tussen materieel- en conflictemechtelijk beleid (supra 
randm. 16). 

41. Ook een subsidiaire verwijzingsregeling is ongebruikelijk in het 
Belgische conflictemecht. Een voorbeeld wordt aangetroffen in art. 1 
en 3 van het Verdrag nopens de wet welke op de onderhoudsver
plichtingen jegens kinderen toepasselijk is (Den Haag, 24 oktober 
1956; W.17 juli 1970; B.S., 30 september 1970); door gebruik te 
maken van de in art. 2 geboden reservemogelijkheid, verzekerde 

(85) BAUM, H., Alternativankniipfungen, Tiibingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1985, 277-
278; KROPHOLLER, J., o.e., 125; LORENZ, E., ,Die Reform des deutschen IPR", Z.R.P., 1982, 
154. 
(86) Zie de conclusie van eerste adv. gen. STEVIGNY bij Gent, 9 december 1976, R. W., 1976-
77, 2354;; Rb. Brugge, 27 januari 1986, R. W., 1986-87, 878, noot DE FOER, L.; Rb. Luik, 
27 januari 1978, J.L., 1977-78, 293. Zie over de toepassing van Italiaans recht door Brussel, 
18 februari 1960 (J.T., 1960, 414) LENAERTS, K., ,Le role ... ", I.e., 112-114 en vgl. Rb. Brussel, 
28 januari 1987, T.B.B.R., 1988, 340. 
(87) Supra randnr. 37. ERAUW, J. e.a., ,Overzicht van rechtspraak (1985-1992). Intemationaal 
privaatrecht en nationaliteitsrecht", T.P.R., 1993, 570 e.v.; LAMBEIN, K. en WYLLEMAN, B., 
,Ret Belgisch intemationaal afstammingsrecht na 31 maart 1987", R. W., 1993-94, 665-666. 
(88) Cass., 14 december 1978, Arr. Cass., 1978-79, 445; DE CEUSTER, J., I.e., nrs. 66 e.v.; 
HEYVAERT, A., Belgiseh Internationaal Privaatreeht. Een inleiding, Gent, Mys & Breesch, 
1995, 132. 
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Belgie evenwel de toepassing van Belgisch recht op situaties die een 
nauwe band met de Belgische rechtsorde vertonen (nl. wanneer de 
rechtsvordering tot uitkering bij een Belgische rechtbank aanhangig is 
gemaakt, het kind en de gedaagde Belgen zijn en laatstgenoemde zijn 
gewone verblijfplaats in Belgie heeft). 

42. Zoals de functionele aanlmoping op zeer abstracte wijze vorm 
geeft aan private belangenbescherming, kan dit omgekeerd ook op erg 
concrete wijze gebeuren, nl. door de concrete invulling van de ,be
langen" aan de rechter over te laten. Zo wordt, ongeacht het normaal 
toepasselijke recht, bij beslissingen inzake ouderlijk gezag steeds 
rekening gehouden met het belang van het kind(89), dat dan quasi
systematisch wordt geconcretiseerd aan de hand van de in het Bel
gische recht gebruikelijke criteria(90). Dit streven naar de toepassing 
van voordelig geacht Belgisch recht wordt niet beperkt tot Belgische 
kinderen: de principiele aanlmoping aan de nationale wet van het kind 
moet in belangrijke mate wijken voor de lex fori. Aldus ligt deze 
rechtspraak in het verlengde van de hoger beschreven evolutie inzake 
intemationale adopties: teneinde de belangen van jongeren in inter
nationale feitensituaties te beschermen, wordt een groter toepassings
gebied gegund aan de lex fori, en wordt het selectief nationalisme 
geleidelijk ,minder selectief' gemaakt. 

5. Besluit 

43. Een globale beschouwing van het Belgische ,aanlmopingsbe
leid" toont het steeds weerkerende patroon van principieel intemati
onalisme, gemilderd door selectief nationalisme. Intemationalistische 
criteria zoals de geografische lokalisering en de bevordering van het 
intemationale rechtsverkeer bezetten een belangrijke plaats. Een 
overweging als de bescherming van private belangen, die een natio
nalistische weerslag zou kunnen hebben, wordt op opvallend inter
nationalistische wijze geconcretiseerd terwijl ook het multilaterale 
karakter van de verwijzingsregels die het ,algemeen belang" trachten 
te realiseren, wordt gerespecteerd. Maar dit intemationalisme wordt 

(89) R!GAUX, F., ,Droit international prive" in MAHILLON, P. (dir.), Les Novelles. Protection 
de Iajeunesse, Brussel, Larcier, 1978, 467. 
(90) FALLON, M., ,Chronique de jurispmdence- Les conflits de lois re1atifs ala personne et 
aux relations familiales (1980-1987)", Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 240; VERWILGHEN, M., 
,Conflits de lois relatifs a !a protection de !a personne des mineurs", Rev. Trim. Dr. Fam., 
1980, 48; WAITE, N., ,La notion de minorite et ses implications en droit international prive", 
Rev. Dr. Etr., 1994, extra nr., 10. 
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steeds omkaderd door nationalistische veiligheidsgrenzen die de toe
passing van de lex fori trachten te bevorderen of te waarborgen in 
materies en op situaties die, al dan niet terecht, als bijzonder belang
weldcend voor de Belgische rechtsorde worden beschouwd. In som
mige domeinen- echtscheiding, adoptie en ,kinderbescherming" in 
ruime zin - blijkt een tendens naar groter nationalisme te bestaan, 
gegrond op de maatschappelijke overtuiging dat bepaalde Belgische 
regels en principes van dermate groot belang zijn dat hun gelding niet 
tot Belgen beperkt mag blijven. 

IV. DE TOEPASSING VAN DE MULTILATERALE 
VERWIJZINGSREGELS 

44. Uiteraard kunnen de in deel III bekomen besluiten niet ten volle 
worden geevalueerd zonder ook de toepassing van de multilaterale 
verwijzingsregels te onderzoeken. Ook in die fase is het selectief 
nationalisme m.i. de doorslaggevende factor in het Belgische conflic
temecht. 

A. KWALIFICATIE 

1. Functie van het kwalificatiemechanisme 

45. De beleidsmatige samenhang tussen creatie en toepassing van de 
verwijzingsregels zou zeker tot uiting moeten komen bij de analyse van 
de kwalificatieproblematiek, die zich immers op de breulclijn tussen 
beide fasen bevindt. De kwalificatie strekt er enerzijds toe de verwij
zingsregel te selecteren door het onderbrengen van rechtsvragen in een 
bepaalde verwijzingscategorie (primaire kwalificatie) en bepaalt ander
zijds welke substantiele normen van het aangewezen recht in het concrete 
geval moeten worden toegepast (secundaire kwalificatie). Nauwkeurig 
geanalyseerd, bestaat elke verwijzingsregel uit een zeer groot aantal 
,sub- of deelverwijzingsregels" die telkens een welbepaalde rechtsvraag 
met een bepaalde aanknopingsfactor verbinden. Aldus is de verwijzings
regel inzake het persoonlijk statuut (art. 3, lid 3 B.W.) eigenlijk de som 
van een groot aantal sub-verwijzingsregels, die telkens een rechtsvraag 
(b.v. op welke leeftijd is men meerdetjarig? Mag men trouwen met een 
neef of nicht? Hebben echtgenoten een samenwoningsverplichting? Mag 
men scheiden na zes maanden feitelijke scheiding? Wie lean tot voogd 
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worden aangesteld en wanneer? ... ) aanknopen aan de nationale wet van 
de betrokkene(n). Teneinde het conflictenrechtelijke beslissingsproces 
niet te vertragen, wordt niet telkens opnieuw naar de geschikte aankno
pingsfactor voor elk van deze rechtsvragen gezocht, maar worden ze 
meteen ondergebracht bij de brede verwijzingscategorie ,persoonlijk 
statuut" en op deze wijze verbonden met de aanknopingsfactor ,natio
naliteit" die daarvoor globaal het meest geschikt wordt geacht. De 
kwalificatie van een rechtsvraag als behorend tot het persoonlijk statuut 
is niets anders dan de selectie van de factor ,nationaliteit" met het oog op 
de aanknoping van die specifieke rechtsvraag. Kwalificatie is m.a.w. een 
vereenvoudigde manier voor het zoeken en selecteren van de gepaste 
aanknopingsfactor voor een welbepaalde rechtsvraag(91). Aangezien de 
keuze van de aanknopingsfactor een politieke keuze van de rechtsorde 
van hetforum is, is het niet meer dan logisch dat de primaire kwalificatie, 
zoals in Belgie(92), lege fori gebeurt en dat daarbij dezelfde beleids
overwegingen gelden als bij de creatie van de verwijzingsregel. 

46. Deze analyse heeft uiteraard belangrijke consequenties voor de 
zgn. secundaire kwalificatie. De beperkte rol van de verwijzings
categorieen, die niet meer dan een (niet-noodzakelijk) hulpmiddel 
zijn voor de selectie van de aanknopingsfactoren voor specifieke 
rechtsvragen, heeft immers tot gevolg dat hun rol uitgespeeld is zodra 
de betrokken rechtsvraag is aangeknoopt aan een bepaalde rechtsorde. 
In die (hele) rechtsorde zal het antwoord op de rechtsvraag worden 
gezocht; daarbij bestaat er geen reden meer om nog rekening te 
houden met een verschillende kwalificatie in die andere rechts
orde(93). De houding ter zake van het Belgische IPR, waarin geen 
rekening wordt gehouden met een eventuele andere kwalificatie in het 
aangewezen recht(94), is dan ook logisch en kan niet als een uiting 
van nationalisme worden gei:nterpreteerd. 

(91) V gl. BLAND, A.J., ,Classification Re-classified",!. C.L. Q., 1957, 10 e.v .; BATIFFOL, H. en 
LAGARDE, P., Traite de droit international prive I, Parijs, L.G.D.J., 1993, 479; DRoz, G.A.L., 
,Regards sur le droit intemational prive compare. Cours general de droit international prive", 
Rec. Cow·s, 1991, nr. 229, 337 e.v.; EHRENZWEIG, A.A., ,Characterization in the Conflict of 
Laws. An unwelcome addition to American doctrine" in XXth Century Comparative and 
Conflicts Law. Legal essays in honor of Hessel E. Yntema, Leiden, Sijthoff, 1961, 398-399 en 
404 e.v.; LALIVE, P., The Transfer of Chattels in the Conflict of Laws, Oxford, Clarendon Press, 
1955, 3-4; LEQUETTE, Y., ,Le renvoi de qualifications" in Melanges dedies a Dominique 
Holleaux, Parijs, Litec, 1990, 260 en 262; TRIAS DEBEs, J.M., ,Regles generales de conflits de 
lois", Rec. Cow·s, 1937, nr. 62, 51; VAN QUICKENBORNE, M., ,De herverwijzing in het 
internationaal privaatrecht", R. W, 1972-73, 1460. 
(92) HEYVAERT, A., o.c., 83. 
(93) Cf LoussouARN, Y. en BOUREL, P., Droit international prive, Parijs, Dalloz, 1993 (4e ed.), 
191; MAYER, P., Droit international prive, Parijs, Montchrestien, 1994 (5e ed.), 122. 
(94) Cf ERAUW, J., o.c., 97; HEYYAERT, A., o.c., 83-84. 
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2. K walificatie en selectief nationalisme 

47. Ge1et op het voorgaande, wekt het geen verbazing dat de kwa1i
ficatie in het Be1gische conflictenrecht wordt gekenmerkt door het
ze1fde se1ectief nationa1isme dat ook a1 werd vastgeste1d bij de 
se1ectie van de aanknopingsfactoren. Concreet betekent dit dat er 
nog vee1 ruimte wordt ge1aten voor intemationa1isme. Het onderzoek 
van de toepassing van de verwijzingsrege1s die vaak in de toepassing 
van de lex fori resu1teren, maakt b.v. duide1ijk dater geen overdreven 
opvulling van hun verwijzingscategorie gebeurt. Zo wordt in Be1gie 
gestreefd naar een restrictieve interpretatie van de verwijzingscate
gorie ,procedure" en worden ve1e met de rechtsp1eging verwante 
prob1emen aan de lex causae onderworpen(95). Andere voorbee1den 
zijn de voorkeur voor de toepassing van de (vaak vreemde) wet van 
het persoon1ijk huwe1ijksstatuut, i.p.v. de wet op grond waarvan de 
echtscheiding werd uitgesproken, op de onderhoudsverp1ichtingen 
tussen gewezen echtgenoten(96) en de, in verge1ijking met de 
art. 357-366 B.W. en het vroegere art. 344 § 2 B.W., restrictieve 
interpretatie van de verwijzingscategorie ,adoptiegevo1gen"(97). 
Dit principi~e1 intemationa1isme wordt aangevu1d (en mogelijk ge
maakt) door selectieve nationalistische ingrepen. Een belangrijk voor
beeld hiervan is het verband tussen het se1ectief nationalisme inzake 
persoortlijk statuut en de restrictieve kwalificatie van dergelijke ma
teries als politiewetgeving (supra randnr. 31 ). Andere voorbee1den 
zijn de ten gunste van Belgen gemaakte afwijkingen van de lex loci 

(95) DE CEUSTER, J., ,De rechtspleging in het I.P.R." (noot onder R.v.St., 12 maart 1980), 
R. W., 1980-81, 860; RlGAUX, F. en FALLON, M., o.c., 258-259. 
(96) B.v. Cass., 16 juni 1994, Arr. Cass., 1994, 625; Brusse1, 19 maart 1991, Pas., 1991, II, 
129; Brussel, 19 maart 1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 155 (hervormt Rb. Brussel, 
9 september 1986); Brussel, 4 oktober 1988, Pas., 1989, II, 66; Rb. Brussel, 26 november 
1992, Rev. Trim. Dr. Fam., 1993, 121; Rb. Brussel, 30 oktober 1990, T.B.B.R., 1991, 293; Rb. 
Namen, 17 mei 1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 431; Rb. Brussel, 30 juni 1982, T. Vreemd., 
1982, 91; Rb. Luik, 17 oktober 1978, JL., 1978-79, 75; Jeugdrb. Antwerpen, 15 juni 1976, 
Doc. Jeugdbesch., I-323; Rb. Brussel, 5 mei 1976, R.W., 1976-77, 2159; Vred. Deume, 14 
maart 1975, R. W., 1974-75, 2545, noot PAUWELS, J.; Vred. Brusse1, 3 december 1974, Rev. Not. 
B., 1975, 568; VANHECKE, G. m.m.v. LENAERTS, K., o.c., 236. Vgl. ook art. III van de Reso!utie 
van hetlnstitut de Droit international (Helsinki, 1985), Ann. Inst. Dr. Int., 1986 (II), 298 en de 
toe!ichting van rapporteur F. RlGAUX p. 290-292. ERAUW, J., o.c., 207, HEYVAERT, A., o.c., 132 
en VANDER ELST, R., o.c., 104 opteren wei voor de toepassing van de echtscheidingswet; in 
deze zin ook: Brussel, 9 mei 1989 en 24 maart 1987, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 177; Rb. Luik, 
3 december 1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 132; Rb. Brussel, 7 maart 1980, Pas., 1980, III, 
24. 
(97) DEBROUX, C., ,La rHorme du droit international prive de Ia filiation adoptive", JT., 
1988, 297; ERAUW, J., ,De nieuw geplande regeling in Belgie van de intemationale adopties", 
R. W., 1986-87, 2085; GRAULICH, P., ,Conflits de lois en matiere d'adoption" in Repertoire 
notarial, Brussel, Larcier, 1991, nr. 17; RlGAUX, F. en FALLON, M., o.c., 398; VANHECKE, G. 
m.m.v. LENAERTS, K., o.c., 259. 

1426 



delicti-regel d.m.v. de kwalificatie van de schadebegroting als een 
feitenkwestie(98) en de kwalificatie van de vraag of een religieuze 
huwelijkssluiting nodig is voor de totstandkoming van een geldig 
huwelijk als een vormvoorwaarde(99). 

48. Ook de vervanging van het selectief nationalisme door een ver
algemeende voorkeur voor de toepassing van Belgisch recht inzake 
echtscheiding, adoptie en jongerenbescherming blijkt de kwalificatie 
te be'invloeden. Aldus is de kennis van het altematief, nl. de weinig 
soepele negatief-cumulatieve toepassing van de nationale wetten 
(art. 3, lid 3 B.W.), wellicht mede bepalend voor de kwalificatie 
van de echtscheiding op grond van langdurige feitelijke scheiding 
als een ,echtscheiding wegens een bepaalde oorzaak"(100): de hieruit 
volgende toepassing van de Wet Rolin sluit namelijk aan bij de 
geleidelijk ook t.a.v. vreemdelingen gegroeide favor divortii(101). 
V66r de wetswijziging van 1987, was de favor adoptionis meermaals 
doorslaggevend voor de soms merkwaardige kwalificatie van be
paalde adoptievereisten als vorm- of grondvoorwaarden(102). Tevens 

(98) Vgl. b.v. Brussel, 14 mei 1973, Pas., 1973, II, 155 met Brussel, 23 oktober 1973, De 
Verz., 1974, 349 en Gent, 24 februari 1981, T Vreemd., 1981, ill. 13, 22. Zie voorts ook nog 
Rb. Antwerpen, 14 maart 1986, TB.B.R., 1988,499 en Antwerpen, 4 februari 1991, verbroken 
door Cass., 15 maart 1993, Arr. Cass., 1993, 293; Rb. Tumhout, 17 februari 1971, R.G.A.R., 
1971, 8690; Rb. Neufchateau, 24 juli 1968, J.L., 1968-69, 222. Vgl. ook de zeer uiteenlopende 
berekeningen van de schadevergoeding in Gent, 10 december 1979, R.W, 1980-81, 1215 en 
14 november 1978, R. W, 1978-79,2123 en Antwerpen, 17 juni 1976, R. W, 1977-78,2538 met 
deze in Luik, 22 december 1986, R.G.A.R., 1988, 11328: het (nadelige) vermoeden van 
terugkeer dat geldt voor gastarbeiders in Belgie, wordt niet gehanteerd voor een volledig 
arbeidsongeschikt geworden Belgische vrouw die in het buitenland werkzaam was. 
(99) ERAUW, J., o.c., 151; HEYVAERT, A., o.c., 117. 
(100) B.v. Bergen, 3 juni 1992, Pas., 1992, II, 81; Brussel, 18 december 1989, Pas., 1990, II, 
123; Bergen, 6 april 1978, Rev. Not. B., 1978, 331, noot STERCKX, D.; Rb. Nijvel, 8 november 
1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 1992, 104; Rb. Nijvel, 2 oktober 1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 
374, noot DEBROUX, C.; Rb. Luik, 27 februari 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 134; Rb. Luik, 
3 mei 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 119, noot J.L.R. en Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 417; 
Rb. Luik, 24 april1984, A.R. ill. 64/369/84, gecit. door DE LEVAL, G., ,Synthese de decisions 
rendues par le tribunal civil de Liege en matiere de divorce", J.L., 1985, 101; Rb. Brussel, 
18 september 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 173, noot WYCKAERT, H.; Rb. Antwerpen, 
9 december 1980, A.R. ill. 67.655, gecit. door DE CEUSTER, J., I.e., nr. 24, voetnoot 4; Rb. Luik, 
17 november 1977, Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 188. Contra: Brussel, 6 mei 1986, A.R. 
nr. 681/86, weergegeven door PANIER, C., ,Inedits de droit de Ia famille (1)", J.L.M.B., 
1987, 497; Brussel, 1 juni 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 173, noot WYCKAERT, H. 
(hervormt het geciteerde vonnis van 18 september 1981). 
(101) Cf DE GAVRE, J., ,Le divorce de !'article 232 du Code civil est-il un divorce pour cause 
determinee au sens de Ia loi du 27 juin 1960?" in Melanges offerts a Raymond Vander Elst, 
Brussel, Nemesis, 1986, 114-115; ERAuw, J. e.a., ,Overzicht van rechtspraak (1965-1984). 
lntemationaal privaatrecht", TP.R., 1984, 1374; MASSAGE, N., ,La separation de fait et le 
divorce subsequent" in VERWILGHEN, M. en DE VALKENEER, R. (dir.), Relations familiales 
internationales, Brussel, Bruylant, 1993, 44-45. 
(102) Antwerpen, 3 oktober 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 81; Antwerpen, 6 juni 1980, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 77 (bevestigt Jeugdrb. Antwerpen, 7 febmari 1980, R. W, 1980-81, 
2198); Luik, 21 juni 1977, Rev. Not. B., 1978, 85, noot F.L. 
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wordt gepoogd om d.m.v. een aangepaste kwalificatie de noodzakelijk 
geachte bescherming van alle (Belgische ofbuitenlandse) minderjari
gen te garanderen in geval van vervreemding van een onroerend goed 
dat hen (gedeeltelijk) toebehoort(103). Terwijl de zgn. bevoegdma
kende pleegvormen normalerwijze, overeenkomstig art. 3, lid 3 B.W., 
moeten worden onderworpen aan de nationale wet van de te be
schermen persoon(l 04), worden de door de artikelen 1186 e.v. Ger.W. 
voorgeschreven beschermingsmaatregelen vaak gekwalificeerd als 
procedure-(! 05) of vormvoorschriften(l 06), of als voorschriften van 
zakelijk statuut(107), en aldus 66k op buitenlandse minderjarigen 
toegepast(108). 

B. DE EXCEPTIE VAN (BELGISCHE) INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTELIJKE 

OPENBARE ORDE 

49. Aangezien ook de interventie van de exceptie van (Belgische) 
internationaal privaatrechtelijke openbare orde (BIPOO) is gesitueerd 
op de grens tussen creatie en toepassing van de verwijzingsregels, 
mag worden verwacht dat ook dit exceptiemechanisme kade1i in het 
selectief nationalisme van het Belgische con_flictenrechj. Hej verb and 
tussen de BIPOO-exceptie en de creatie van nieuwe verwijzingsregels 
wordt nochtans vaak genegeerd, en dit omwille van de traditionele, 
exclusief ,negatieve" interpretatie van de exceptie. 

50. De gebruikelijke ,negatieve" visie houdt in dat werkwijze en 
doel van de exceptie in elkaars verlengde liggen: ze wordt beschouwd 
als een eenmalige nationalistische uitzondering op de normale toepas-

(103) Cf VAN BOXSTAEL, J-L., ,L'administration de Ia personne et des biens des incapables", 
in VERWILGHEN, M. en DE VALKENEER, R. (dir.), o.e., 230. 
(104) ERAUW, J., o.e., 200; HEYVAERT, A., o.e., 101; RIGAUX, F. en FALLON, M., o.e., 420; VAN 
BoxsTAEL, J-L. en VERWILGHEN, M., ,La vente immobiliere dans les relations internationa1es" 
in K.F.B.N., lnternationale eontraetuele relaties, Brusse1, Bruylant, 1995, 293-294. 
(105) ALAERTS, P. en WILKENHUYSEN, M., ,De voogdij en de verkoop van onroerende 
goederen van buitenlandse minderjarigen: een praktijkonderzoek", T. Not., 1991, 405; JACOBS, 
H., ,Het vervreemden van een onroerend goed geheel of gedeeltelijk toebehorend aan een 
vreemde minde1jarige en het internationaal privaatrecht", T. Not., 1991, 435. 
(106) FALLON, M., ,Chronique de jurisprudence", I.e., 201. 
(107) RIGAUX, F., ,Le role social...", I.e., 116. 
(108) Zie b.v. Rb. Brussel, 20 oktober 1982, T. Not., 1983, 64, noot DE BusSCHERE, C.; Rb. 
Gent, 30 juni 1975, T. Not., 1975, 230; Vred. St. Gillis, 25 maar! 1986, T. Vred., 1986, 165, 
noot VAN MENSEL, A. Zie ook ALAERTS, P. en WILKENHUYSEN, M., I.e., 411 e.v. en, in de oudere 
rechtspraak, Brussel, 10 maar! 1864, Pas., 1866, II, 57; Rb. leper, 18 maar! 1895, Rev. Frat. 
Not., 1896, 185, noot; Rb. Am·Jen, I maart 1894, Rev. Not. B., 1894, 230, noot; Rb. Verviers, 
21 december 1876, Pas., 1878, III, 46. 
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sing van de verwijzingsregels en verklaard door de wens om, in het 
concrete geval, het ,choquerende" resultaat van de toepassing van 
vreemd recht uit te schakelen. Aldus beschouwd heeft de BIPOO
interventie geen enkele fundamentele weerslag op (de evaluatie van 
de geschiktheid van) de verwijzingsregel en diens aanknopingsfac
tor(109). Een dergelijke interpretatie miskent m.i. echter de wezenlijk 
positieve functie van de BIPOO-interventie. De exceptie intervenieert 
uiteraard wel op negatieve wijze, maar doet dit met een positief doel, 
m.n. het verzekeren van de toepassing van een welbepaalde funda
mentele (geschreven of ongeschreven) norm/principe van de lex fori, 
wat door de overdreven brede en intemationalistische verwijzings
regel niet kon worden gerealiseerd. 

51. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Wanneer, n.a.v. van het 
aanstellen van een datieve voogd in een Marokkaanse gezinssituatie, 
de door het Marokkaanse recht gestelde religievereiste d.m.v. de 
BIPOO-exceptie wordt geweerd, functioneert deze als een negatieve 
uitzondering op de normale werking van de verwijzingsregel inzake 
voogdij. Na de toepassing van de verwijzingsregel, blijkt dat het 
Marokkaanse recht de voogdijvoorwaarden beheerst. Een van de door 
de Marokkaanse wet gestelde vereisten, is het moslimgeloof van de 
aspirant-voogd. Deze voorwaarde blijkt echter onverenigbaar te zijn 
met de principes die wij vooropstellen i.v.m. het toekennen van 
voogdij - in de eerste plaats, het belang van het kind - en wordt 
daarom niet toegepast(llO). Wie het resultaat (en niet de techniek) 
van de BIPOO-interventie centraal plaatst, stelt vast dat de aanstelling 
van een voogd in Belgie blijkbaar niet mag worden onderworpen aan 
een religieuze voorwaarde. Dit is een, zij het negatief geformuleerde, 
Belgische norm die in de betrokken situatie wordt toegepast. 

52. In de beschreven feitensituatie bestond blijkbaar de behoefte 
om een welbepaalde fundamentele (geschreven of ongeschreven) 
norm/principe van de lex fori toe te pas sen. Het zwaartepunt van de 
BIPOO-interventie lag m.i. dan ook bij (de vereisten van) Belgisch 
recht. De toepassing van de BIPOO-exceptie maakte immers duidelijk 
dat de (verwijzingscategorie van de) verwijzingsregel inzake voogdij 
te breed was opgevat: de rechtsvraag naar het eventuele bestaan van 
religieuze voorwaarden betreft een fundamenteel principe van de 

(109) BISCHOFF, J-M., o.c., 184-185; WASSERSTEIN FASSBERG, ,The Forum: Its Role and 
Significance in Choice-of-Law", ZVglRWiss, 1985, 15. 
(110) Vred. St. Gillis, 25 maart 1986, T. Vred., 1987, 165, noot VAN MENSEL, A. 
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Belgische rechtsorde en mocht niet aan het persoonlijk statuut worden 
overgelaten in het geval van een voogdij die in Belgie tot stand wordt 
gebracht. Blijkbaar vertoont deze feitensituatie een voldoende band 
met de Belgische rechtsorde om de toepassing van de lex fori m.b.t. dit 
rechtspunt nodig te maken. De BIPOO-exceptie is dan het instrument 
waarmee de verwijzingsregel wordt gecorrigeerd en genuanceerd. 

53. De positieve functie van de BIPOO-exceptie komt op bijzondere 
wijze tot uiting in de traditionele definitie door het Belgische Hofvan 
Cassatie, waarin de lex fori centraal wordt geplaatst. Het Hof is 
namelijk van oordeel dat ,een wet alleen dan van intemationale 
openbare orde is wanneer de wetgever door de bepalingen van die 
wet een beginsel heeft willen vastleggen dat, naar zijn oordeel, 
essentieel is voor de gevestigde morele, politieke of economische 
orde en dat, om die reden, noodzakelijkerwijs elke toepassing in 
Belgie van een tegengestelde of verschillende regel van vreemd recht 
uitsluit, ook al is die volgens de gebruikelijke regels van de wets
conflicten van toepassing"(lll). Ook uit de vonnissen en arresten van 
de feitenrechters blijkt soms dat de geldingslaacht van de Belgische 
regels of principes meer tot uitgangspunt van de BIPOO-exceptie 
wordt gemaakt dan het resultaat van de- toepassing van vreemd 
recht(112). WENGLER kwam tot dezelfde vaststelling m.b.t. de Duitse 
rechtspraak, en weet dit aan de schroom van de rechtbanken om het te 
groot geachte verschil tussen buitenlands en Duits recht te beklemto
nen(113). De wezenlijke positieve functie van de BIPOO-exceptie 
lijkt evenwel een meer waarschijnlijke verklaring. 

54. Deze ,positieve" interpretatie van de BIPOO-exceptie kan wor
den gesteund op het werk van de Duitse auteur KAHN, die het geheel 

(111) Cass., 17 december 1990, Arr. Cass., 1990-91, 432; 27 februari 1986, Arr. Cass., 1985-
86, 887; 2 april1981, Arr. Cass., 1980-81, 869; 25 oktober 1979, Arr. Cass., 1979-80, 258; 24 
maart 1960, Arr. Verbr., 1960, 689; 4 mei 1950, Arr. Verbr., 1950, 557. 
(112) B.v. Brussel, 19 maart 1991, Pas., 1991, II, 129; Arbh. Brussel, 24 mei 1983, R. W, 
1983-84, 253; Luilc, 9 januari 1979, Rev. Not. B., 1979, 628; Brussel, 27 januari 1970, Pas., 
1970, II, 89; Brussel, 21 oktober 1966, R.HA., 1967, 25; Brussel, 15 januari 1965, Pas., 1965, 
II, 310; Brussel, 15 november 1933 en de conclusie van adv. gen. COLARD-VANNUFFEL inB.J, 
1934, 102; Rb. Antwerpen, 22 mei 1990, R. W, 1991-92, 308; Rb. Luik, 30 november 1988, 
J.T, 1989, 78; Rb. Luik, 30 maart 1988, T.B.B.R., 1989, 417; Kh. Brussel, 2 mei 1988, 
TB.B.R., 1990, 59, noot BARNICH, L.; Jeugdrb. Brusse1, 23 juli 1980, Jur. Adm. Inf, 1981, 17; 
Jeugdrb. Brussel, 30 juni 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 85; Kh. Brusse1, 13 maart 1973, 
B.R.H., 1973, 403, noot VERWILGHEN, M; Rb. Brussel, 24 juni 1970, Pas., 1970, III, 117; 
Jeugdrb. Brussel, 12 maart 1969, J.T, 1969, 372; Rb. Hoei, 22 maart 1967, J.L., 1967-68, 213; 
Kh. Brusse1, 18 juni 1965, B.R.H, 1968, 161, noot VANDER ELST, R.; Rb. Brusse1, 6 februari 
1914, J.D.I, 1914, 993, noot GILSON, J.; Vred. St. Gillis, 5 mei 1988, T Vred., 1989, 122; Vred. 
Seraing, 11 mei 1966, J.L., 1966-67, 13. 
(113) WENGLER, W., Internationales Privatrecht, Berlijn, Walter de Gruyter, 1981, 86. 
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van de specifieke en door bijzondere aanknopingen gerechtvaardigde 
uitzonderingen op de normale werking van de verwijzingsregels, die 
onder de openbare orde-noemer worden samengebracht, omschreef 
als ,der noch unerkannte und der noch unfertige Teil des intematio
nalen Privatrechts"(114). Zijn interpretatie vond nadien o.m. steun in 
de Duitse(115), Zwitserse(116) en Nederlandse(117) doctrine. Tevens 
kan worden verwezen naar onderzoek van de Amerikaanse(118), 
Duitse(119), Engelse(120) en Zwitserse(121) rechtspraak: telkens 
werd vastgesteld dat de exceptie van intemationaal privaatrechtelijke 
openbare orde werd aangewend met een positief conflictenrechtelijk 
doel: niet de afwijzing van het vreemde recht staat centraal, doch wel 
de correctie en verfijning van de eigen verwijzingsregel die resul
teerde in de toepassing van vreemd recht op een situatie die de 
rechters eigenlijk aan de lex fori wilden onderwerpen(122). 

55. Hierbij kan ook naar de Belgische rechtspraak worden verwezen. 
De ,positieve" visie op de BIPOO-exceptie verklaart namelijk het 
verband dat kan worden vastgesteld tussen de frequentie van de 
BIPOO-interventie enerzijds en het (selectief) nationalistisch karakter 
van de verwijzingsregels anderzijds. Zo zijn meerdere selectief nati
onalistische verwijzingsregels - b.v. inzake het burgerlijk karakter 

(114) KAHN, F., ,Die Lehre vom ordre public (Prohibitivgesetze)" in Abhandlungen zum 
internationalen Privatrecht (!), Miinchen, von Duncker & Humblot, 1928, 251. 
(115) EPE, A., Die Funktion des Ordre Public im deutschen Internationalen Privatrecht, 
Universiteit Tiibingen, 1983, 139 e.v.; NEUMAYER, K.H., ,Zur positiven Funktion der kolli
sionsrechtlichen Vorbehaltsklausel" in Vom deutschen zum europiiischen Recht. Festschrift 
for Hans Dolle (II), Tiibingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1963, 207; SCHURIG, K., Kolli
sionsnorm und Sachrecht. Zu Struktur, Standort und Methode des internationalen Privatrechts, 
Berlijn, Duncker & Humb1ot, 1981, 248 e.v.; SIEHR, K., ,Grundrecht der Eheschliessungsfrei
heit und intemationa1es Privatrecht", RabelsZ, 1972, 104. 
(116) BuCHER, A., Grundfragen der Ankniipfungsgerechtigkeit im internationalen Privat
recht, Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1975, 123 e.v. 
(117) DE BOER, Th.M., o.c., 144. Zie ook reeds KOSTERS, J., ,Public Policy in Private 
International Law", Yale L.J, 1920, 755-756. 
(118) DE BOER, Th.M., o.c., 150 en 168 e.v.; PAULSEN, M.G. en SOVERN, M.I.,, 'Public Policy' 
in the Conflict of Laws", Colum. L. Rev., 1956, 981. 
(119) WUPPERMANN, M., Die deutsche Rechtsprechung zum Vorbehalt des ordre public im 
Internationalen Privatrecht seit 1945 vornehmlich auf dem Gebiet des Familienrechts, Frank
furt a.M., Verlag fiir Standesamtswesen, 1977, 287. 
(120) HOLDER, W.E., ,Public Policy and National Preferences: The Exclusion of Foreign Law 
in English Private International Law", I.C.L.Q., 1968, 950. 
(121) VISCHER, F., ,Der ordre public im Familienrecht", Revue de l'Etat Civil, 1969,331. 
(122) Zie tevens LAGARDE, P., ,Public Policy" in LIPSTEIN, K. (ed.), International Encyclope
dia of Comparative Law (Ill). Private International Law (Ch. 11), Tiibingen, J.C.B. Mohr (Paul 
Siebeck), 1994, 37-38. 
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van het huwelijk(123), echtscheiding(124), adoptie(125), ouderlijk 
gezag(126)- tot stand gekomen nadat de BIPOO-interventie het te 
intemationalistisch karakter van de voorheen gebruikte regels had 
duidelijk gemaakt. In andere gevallen strookt de interventie van de 
BIPOO-exceptie met de in de doctrine bestaande opvattingen ten 
gunste van de aanpassing van de kwalificatie of de aanlmopings
factor(127). De toepassing van verwijzingsregels die wel recht doen 
aan de behoeften van het selectief nationalisme, wordt zelden ver
stoord door de BIPOO-interventie. Zo wordt haar beperkte rol in het 
domein van de consumenten- en arbeidsovereenkomsten verklaard 
door een gepast gebruik van politiewetgeving en voorrangsre
gels(128). Ook aan de toepassing van de verwijzingsregels die bewust 
intemationalistisch werden gemaakt, wordt zelden geraakt door de 
BIPOO-exceptie: de substantiele, en dus niet-procedurele kwalificatie 
van verjarings- en vervaltermijnen (cf supra randnr. 47) kent een 
consequent verlengstuk in de systematische weigering om de toepas-

(123) Zie b.v. Rb. Brussel, 28 oktober 1986, T Vreemd., 1986, nr. 40, 20; Rb. Luik, 5 no
vember 1958, J.L., 1958-59, 171; Rb. Charleroi, 5 juli 1957, Rev. Dr. Fam., 1955-59,242, noot 
DE KEERSMAECKER, R.; Rb. Brussel, 10 oktober 1956, R.C.J.B., 1957, 320, noot RIGAUX, F. 
(124) Brussel, 4 mei 1954, J.T, 1954, 461, noot PHILONENKO, M. 
(125) B.v. Bnissel, 9november 1982, Rev. Trim. Dr. Farii., 1983, 198; Luik, 9januari 1979, 
Rev. Not. B., 1979, 628; Jeugdrb. Brussel, 12 december 1983, in MoENS, J., VERLYNDE, P. en 
VERSCH!NGEL, L., o.c., 315; Jeugdrb. Brussel, 20 april 1982, in !d., 328; Jeugdrb. Brussel, 
9 december 1981, in/d., 299; Jeugdrb. Brussel, 23 juni 1980, Jur. Adm. Inf, 1981, 17; Jeugdrb. 
Brussel, 30 juni 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 85; Vred. Marchienne-au-Pont, 1 september 
1986, T Vred., 1987, 173. 
(126) B.v. Brusse1, 9 november 1982, T Vreemd., 1983, nr. 23, 27; Luik, 11 juni 1975, J.L., 
1975-76, 25; Brussel, 24 november 1971, Pas., 1972, II, 30; Jeugdrb. Brusse1, 12 maart 1969, 
J.T, 1969, 372; Rb. Dinant, 8 juni 1955, J.L., 1955-56, 50; Vred. St. Gillis, 25 maart 1986, 
T Vred., 1986, 165, noot VAN MENSEL, A. 
(127) Zie b.v. inzake alimentatie: Brussel, 9 mei 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 37, noot 
FALLON, M.; Brussel, 28 februari 1958, J.T., 1958, 401; Brussel, 22 februari 1954, Pas., 1955, 
II, 118; Rb. Brussel, 26 november 1992, Rev. Trim. Dr. Fam., 1993, 121; Rb. Namen, 17 mei 
1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 431; Rb. Brussel, 15 mei 1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 
422; Rb. Bmssel, 31 januari 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 42, noot FALLON, M. (bevestigt 
Vred. St. Gillis, 5 mei 1988, T Vred., 1989, 122); Rb. Brussel, 10 oktober 1956, A.NE., 1957, 
319, noot RrGAUX, F.; Vred. St. Niklaas, 3 april1990, T Vred., 1990, 372; Vred. Seraing, 11 mei 
1966, J.L., 1966-67, 13; Vred. St. Gillis, 29 januari 1958, J.T, 1959, 601; ERAUW, J., o.c., 206; 
FALLON, M., ,Une chronique anticipee ... ",I.e., 483 en noot onder Rb. Brussel, 31 januari 1989, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 47; HEYVAERT, A., ,Onderhoudsgeld in het Belgisch intemationaal 
privaatrecht" in Onderhoudsgeld, Brussel, Ced. Samsom, 1978, 239; RrGAUX, F., ,Les effets 
de la vraisemblance de patemite en droit international prive" (noot onder Cass., 24 maart 
1960), R.C.J.B., 1961, 347-348; VAN HECKE, G. en RrGAUX, F., ,Droit international prive 
(conflits de lois). Examen de jurisprudence (1953-1960)", R.C.J.B., 1961, 359 en 389-390. 
Inzake schijnhuwelijken: Bergen, 7 februari 1995, J.D.J., 1995, nr. 150, 471, noot; Luik, 
26 april 1993, J.T, 1994, 536; Brussel, 28 januari 1986, T.B.B.R., 1988, 57; Rb. Brussel, 5 
februari 1991, Rev. Dr. Etr., 1991, 50; LENAERTS, K., ,Kroniek (1980-1985)", l.c., 1871; VAN 
HEeKE, G. en RrGAUX, F., ,Droit international prive (conflits de lois). Examen de jurispru
dence", R.C.J.B., 1991, 158. 
(128) RrGAUX, F. en FALLON, M., o.c., 603; zie b.v. Cass., 25 juni 1975, Arr. Cass., 1975, 1146 
(voorkeur voor de kwalificatie als politiewetgeving i.p.v. beroep op de BIPOO-exceptie). 
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sing van afwijkend buitenlands recht ter zake te weren(129). Het
zelfde geldt voor de toepassing van de verwijzingsregel inzake on
rechtmatige daad(130). 

56. Aldus ge'interpreteerd, blijkt ook de BIPOO-exceptie in dienst te 
staan van het selectief nationalisme dat het Belgische conflictenrecht 
kenmerkt: ze is niet negatief gericht tegen de inhoudelijke resultaten 
van de toepassing van vreemd recht, maar functioneert als een cor
rectiemechanisme dat het door de lex fori gewenste, maar door de te 
intemationalistische verwijzingsregel niet verleende toepassingsbe
reik realiseert(131). Vanuit dit resultaat beschouwd, doet de BI
POO-exceptie een unilaterale verwijzingsregel in werking treden, 
waarbij de voor de tussenkomst van de exceptie nodige Inlandsbe
ziehung(132) als afbakeningsfactor fungeert. Zoals meermaals ge
beurde (supra randnr. 55), kan de herhaalde tussenkomst van de 
exceptie aanleiding geven tot de creatie van een nieuwe, meer nati
onalistische verwijzingsregel. 

57. De voorgaande overwegingen bevestigen niet enkel het selectief 
nationalisme van het Belgische conflictenrecht, maar verplichten ook 
tot nuancering. De analyse van de BIPOO-exceptie, en dan vooral van 

(129) B.v. Cass., 4 mei 1950, Arr. Verbr., 1950, 556; Cass., 10 mei 1906, Pas., 1906, I, 220, 
cone!. proc. gen. JANSSENS; Cass., 14 juli 1898, Pas., 1898, I, 276; Bergen, 25 juni 1991, J.T, 
1991, 744 (hervormt Rb. Charleroi, 12 januari 1990, J.T, 1991, 662); Brussel, 21 oktober 1966, 
R.HA., 1967, 25; Brussel, 13 juni 1964, Pas., 1965, II, 184; Brussel, 15 juni 1962, R. W, 1962-
63, 1584; Luik, 25 april1955, Pas., 1956, II, 69; Gent, 24 december 1952, J.T., 1953, 205; Rb. 
Brussel, 27 oktober 1993, T Vreemd., 1994, 108, noot VAN DEN EECKHOUT, V.; Rb. Brussel, 
16 juni 1992, J.L.MB., 1993, 1208, noot NUYTS, A.; Rb. Antwerpen, 12 februari 1992, gecit. 
door VAN HOUTTE, H. en JusTE, C., ,Intemationaal privaatrechtelijke aspecten van het afstam
mingsrecht" in SENAEVE, P. (ed.), Vijf jaar toepassing van het nieuwe afttammingsrecht, 
Leuven, Acco, 1993, 194, nt.66; Rb. Brussel, 30 april 1990, T Vreemd., 1990, nr. 58, 25; 
Rb. Brussel, 4 november 1986, T.B.B.R., 1988, 458, noot VRANCKEN-ARAUJO, P.; Kh. Ant
werpen, 17 juni 1986, R.HA., 1987, 48; Rb. Charleroi, 5 april 1968, J.T., 1968, 549; Rb. 
Brussel, 27 september 1963, J.T, 1964, 282; Kh. Brussel, 12 juli 1954, R.G.A.R., 1955, 5477; 
Rb. Bergen, 26 september 1953, J.T, 1953, 684; Rb. Brussel, 6 februari 1914, J.D.!., 1914, 
993, noot GILSON, J.; Vred. St. Gillis, 23 april 1959, T. Vred., 1959, 352. 
(130) B.v. Cass., 30 oktober 1981, Arr. Cass., 1981-82, 318; Cass., 17 mei 1957, Arr. Verbr., 
1957, 778; Brussel, 13 januari 1971, Pas., 1971, II, 103; Luik, 26 januari 1967, J.T, 1967, 539; 
Gent, 3 februari 1964, R.HA., 1964, 337; Gent, 19 juni 1962, R. W., 1962-63, 845, noot 
BoUCKAERT, F. (bevestigt Rb. Gent, 30 juni 1960); Rb. Leuven, 7 februari 1969, R. W, 1969-
70, 768; Kh. Brusse1, 24 januari 1968, R.G.A.R., 1968, 8028; Kh. Brussel, 12 februari 1962, 
J.T, 1962, 678; Kh. Brussel, 12 juli 1954, R.G.A.R., 1955, 5477. Wei wordt soms gestreefd 
naar de toepassing van Belgisch recht op buitenlandse ongevallen waarvan de gevo1gen zich 
voornamelijk of exclusief in de Be1gische rechtssfeer situeren, en dit d.m.v. een ingreep op de 
aanknopingsfactor of de kwa1ificatie (supra randnrs.25 en 47). Aldus worden de litigieuze 
situaties onmiddellijk door de lex fori beheerst, zonder dat nog een omweg via de BIPOO
exceptie nodig is. 
(131) Cf LoUis-LucAs, P., ,Remarques sur l'ordre public", R.C.D.l.P., 1933,441. 
(132) RIGAUX, F., Droit international prive I. Theorie generale, Brussel, Larcier, 1987 (2e 
ed.), 354-355. 
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de situaties waarin ze niet wordt toegepast, maakt imrners duidelijk 
dat niet elke toepassing van buitenlands recht wijst op intemationa
lisme: van belang is ook welk vreemd recht wordt toegepast. De 
exceptie zal uiteraard niet intervenieren wanneer het geschil een 
twistpunt betreft waaromtrent de forale rechtsorde geen bijzonder 
fundamentele principes huldigt, of waneer de zgn. Inlandsbeziehung 
onvoldoende sterk wordt geacht. Maar zelfs wanneer het geschilpunt 
raakt aan een fundamenteel principe van de forale rechtsorde en er 
bovendien een voldoende nauwe band bestaat met die rechtsorde, zal 
de exceptie niet worden toegepast wanneer het toegepaste vreemde 
recht in overeenstemming is met de principes van de lex fori. Zo is de 
toepassing van Frans recht op het huwelijk van twee Fransen in Belgie 
niet problematisch omdat het fundamentele principe van de monoga
mie, dat in een dergelijke situatie wordt geactiveerd(l33), niet wordt 
aangetast: Frans recht huldigt namelijk hetzelfde beginsel. Sommige 
verwijzingsregels zijn dus als het ware te intemationalistisch (de 
rechtsvraag of polygamie mogelijk is wanneer het huwelijk in Belgie 
wordt gesloten, dient eigenlijk door Belgisch recht en niet door de 
nationale wet van de betrokkene te worden beantwoord), maar het 
achter de hand houden van de BIPOO-exceptie laat toch toe om het 
door hen. aangewezen buitenlands_recht.toe te passen -. althans in 
zoverre het in overeenstemrning is met de forale principes. 

C. RENvOI EN vOORVRAAG 

58. Selectief nationalisme verldaart ook waarom in Belgie enerzijds 
toepassing wordt gemaakt van renvoi(l34) en anderzijds de voorvraag 
zelfstandig wordt aangeknoopt(135). Ofschoon het verschillende 
technieken betreft, wordt nochtans traditioneel gesteld dat er een 
zekere consistentie is tussen de toepassing van renvoi en de onzelf
standige aanknoping van de voorvraag(l36). Beide technieken strek
ken er immers toe de intemationale beslissingsharmonie te bevorde-

(133) Cf ERAUW, J. e.a., ,Overzicht van rechtspraak (1985-1992)", I.e., 534-535; R.!GAUX, F. 
en FALLON, M., o.c., 319. 
(134) VANHECKE, G. m.m.v. LENAERTS, K., o.c., 164-165. 
(135) ERAUW, J., o.c., 111; HEYVAERT, A., o.c., 78. 
(136) DE NovA, R., ,Historical and Comparative Introduction to Conflict of Laws", Rec. 
Cours, 1966, ill. 118, 565; LALIVE, P., ,Tendances et methodes en droit international prive", 
Rec. Cours, 1977, ill. 155, 298; MELCHIOR, G., Die Grundlagen des deutschen internationalen 
Privatrechts, Berlijn, Walter de Gruyter, 1932, 247;. VITTA, E., ,Cours general de droit 
international prive", Rec. Cours, 1979, ill. 162, 70. 
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ren - een bekommemis die in het Belgische conflictenrecht ook tot 
uiting kornt bij de keuze van de aanknopingsfactor (supra randnr. 20). 

59. Dat de zorg omtrent de intemationale harmonie in Belgie (rnede) 
aan de basis ligt van de aanvaarding van renvoi, blijkt o.rn. uit de 
ratificatie door ons land van het (niet in werking getreden) Verdrag tot 
regeling van de conflicten tussen de nationale wet en de wet van de 
woonplaats (Den Haag, 15 juni 1955; W.l1 april1962, B.S., 26 okto
ber 1966; ,Renvoi-verdrag"); deze intemationalistische bekornrner
nis kan ook verklaren waarom regelmatig zorg wordt besteed aan de 
interpretatie van de vreernde aanlmopingsfactor volgens de opvattin
gen van het vreemde conflictenrecht (wat soms resulteert in de weige
ring van de terugwijzing)(l37) en waarorn soms wordt overgegaan tot 
verderverwijzing(l38). Tevens kwam de aandacht voor het behoud 
van de intemationale beslissingsharmonie tot uiting in lagere recht
spraak die een ,renvoi-variant" toepaste en, inzake adoptie en echt
scheiding, rekening hield met de erkenbaarheid van de eigen beslis
sing in de betrokken vreemde rechtsorde(l39). 

60. Een tweede intemationalistische reden die de toepassing van 
renvoi door de Belgische rechtspraak kan verklaren, is het streven 
naar de juiste toepassing van het buitenlands recht en de eerbiediging 
van de wil van de vreernde wetgever. In de doctrine wordt gesteld dat 
het vreernde recht ,onjuist" wordt toegepast wanneer het wordt 
toegepast terwijl het dit zelf niet verlangt(140). Ook in de Belgische 
rechtspraak wordt vaak benadrukt ,dat men de vreemde wetgeving 

(137) B.v. Brusse1, 1 juni 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 173, noot WYCKAERT, H.; Brusse1, 
2 apri11980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 169, noot LENAERTS, K.; Brussel, 24 november 1971, 
Pas., 1972, III, 30; Rb. Luik, 8 december 1972, JL., 1972-73, 271; Rb. Brusse1, 22 december 
1967, Pas., 1968, III, 61; Rb. Brusse1, 28 november 1958,J.T., 1959, 4; Rb. Brusse1, 26 oktober 
1956, JT, 1957, 148; Rb. Antwerpen, 15 maart 1939, R.W., 1938-39, 1121; Rb. Antwerpen, 
31 januari 1903, P.P., 1903, 557; Rb. Antwerpen, 16 maart 1895, P.P., 1895, 517; Rb. Brusse!, 
1 december 1894, P.P., 1896, 53. 
(138) B.v. Brussel, 16 mei 1960, Pas., 1960, II, 265 (bevestigt Rb. Brussel, 11 februari 1959, 
JT, 1959, 276); Rb. Luik, 2 juni 1992, Rev. Trim. Dr. Fam., 1992, 400; Rb. Antwerpen, 
29 maar! 1984, T Not., 1985, 308; Rb. Brusse1, 26 februari 1953, Pas., 1956, III, 82 (hervormd 
door Brusse1, 21 juni 1954, Pas., 1956, II, 25); Rb. Luik, 18 juni 1947, JL., 1947, 34 
(bereidheid tot verderverwijzing). 
(139) Brussel, 20 apri11993, verbroken door Cass., 29 september 1994, Arr. Cass., 1994, 795; 
Brusse1, 2 april1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 169, noot LENAERTS, K.; Brussel, 23 augustus 
1957, Pas., 1958, II, 272; Rb. Brusse1, 9 maart 1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 409, noot 
FALLON, M.; Rb. Brusse1, 11 januari 1980, Pas., 1980, III, 16. 
(140) ERAUW, J., o.c., 92. 
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niet eerbiedigt door ze te willen toepassen in een geval waar zij zich 
niet toepasselijk verklaart"(141). 

61. Geen van beide intemationalistische argumenten ten voordele 
van renvoi is overtuigend. De beslissing van een rechtsorde om renvoi 
tDe te passen kan als zodanig geen intemationale beslissingseenvor
migheid waarborgen, aangezien dit afhangt van de houding van de 
andere rechtsordes t.a.v. renvoi(142). En aangezien buitenlands recht 
in de Belgische rechtsorde slechts geldingskracht verwerft op grond 
van onze verwijzingsregels, en renvoi berust op een welbepaalde, 
vrijwillige interpretatie van deze verwijzingsregels (nl. dat het 
vreemde recht wordt toegepast met inbegrip van zijn verwijzings
regels ), kan de wei gering van de terug- of verderverwijzing bezwaar
lijk als een onjuiste toepassing van de vreemde wet worden bestem
peld(143). 

62. Beschouwd vanuit het perspectief van het selectief nationalisme, 
is de toepassing van renvoi evenwel zeer begrijpelijk. Immers, de 
herverwijzing bevordert misschien de intemationale beslissingshar
monie, terwijl dit allerminst afbreuk doet aan de belangensfeer van de 
lex fori. T oepassing van renv~Ji~ zeker door-een -land dat de-nationali~ 
teitsaanknoping huldigt inzake persoonlijk statuut, resulteert immers 
onvermijdelijk in een verhoogde toepassing van de lex fori. Zelfs 
wanneer de rechters principieel bereid zouden zijn om ook steeds 
gevolg te geven aan een verderverwijzing, zullen er nog altijd veel 
meer beslissingen zijn die tot terugwijzing overgaan: een blik op het 
kleine aantal gebruikelijke aanlmopingsfactoren enerzijds en op de 
verbondenheid van het geschil met de Belgische rechtsorde (die sterk 
genoeg is om rechtsmacht te doen opnemen) anderzijds maakt dit 

(141) Brussel, 24 juni 1964, Pas., 1965, II, 216. In dezelfde zin: Brussel, 7 juli 1943, J.T., 
1944-45, 41; Rb. Brussel, 11 februari 1959, J.T., 1959, 276; Rb. Brussel, 31 januari 1953, J.T., 
1953, 310; Rb. Brussel, 1 maart 1952, J.T., 1952, 250; Rb. Brussel, 16 februari 1914, J.D.l., 
1914, 993, noot GILSON, J. 
(142) Zie o.m. ERAUW, J., o.c., 93; VANDER ELST, R. en WESER, M., Droit international prive 
belge et droit conventionnel international/. Conjlits de lois, Brussel, Bruylant, 1983, 322; VAN 
HECKE, G. m.m.v. LENAERTS, K., o.c., 164. 
(143) Zie o.m. DERRUPPE, J., ,Etude theorique du renvoi", J.-Cl. (Droit international), Parijs, 
Ed. Techniques, losbladig, fasc.532-1, nr. 24; LEWALD, H., ,La theorie du renvoi", Rec. Cow·s, 
1929, nr. 29, 605-606; Loms-LucAs, P., ,Existe-t-il une competence generale du droit franc;:ais 
pour le reglement des contlits de lois?", R.C.D.J.P., 1959, 425; MAscH, G., ,Der Renvoi
Pladoyer fiir die Begrenzung einer tiberfltissigen Rechtsfigur", RabelsZ, 1997, 294-295; 
SCHWANDER, 1., ,Einige Gedanken zum Renvoi" in Liber Amicorum Adolf A. Schnitzer, 
Geneve, Librairie de l'Universite Georg & Cie., 1979, 416. 
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duidelijk(144). Deze onbetwistbare bevordering van de lex fori is 
allicht ook niet vreemd aan de renvoi-vriendelijke houding van de 
rechtspraak, die toch de niet steeds eenvoudige inspanning moet doen 
om de buitenlandse verwijzingsregels toe te passen(l45) 

63. Een dergelijke houding van ,baat het niet, dan schaadt het niet" is 
niet mogelijk wanneer over de aanknoping (zelfstandig of niet?) van 
de voorvraag moet worden beslist. Een belangrijk argument ten 
voordele van de onzelfstandige aanknoping, d.w.z. overeenkomstig 
het I.P.R. van de lex causae, is precies de internationale beslissings
harmonie (nl. tussen de rechtsorde van het forumland en deze van de 
lex causae)(146). Maar de keuze ten voordele van dit internationalis
tisch streefdoel, impliceert een beperking van de interne harmonie van 
het Belgische conflictenrecht. De zelfstandige aanknoping van de 
voorvragen (d.w.z. aan de hand van de forale verwijzingsregels) 
resulteert in een consistente benadering waarin dezelfde rechtsvragen 
systematisch dezelfde conflictenrechtelijke behandeling krij gen (en 
dus uiteindelijk door dezelfde materiele regels worden beslecht) on
geacht hun verschijning als hoofd- ofvoorvraag. Gelet op de gevolgen 
van een optie in deze of gene zin, is de voorkeur van het Belgische 
conflictenrecht voor de zelfstandige aanknoping van de voorvraag, 
logisch: voor internationalisme is immers slechts plaats binnen een ter 
bescherming van de forale rechtsorde opgetrokk:en nationalistisch 
kader. Een opoffering van de interne aan de internationale beslissings
harmonie zou hiermee in strijd zijn. 

64. Bovendien resulteert de zelfstandige aanknoping niet, zoals in de 
doctrine soms wordt beweerd(147), in een schending van de vreemde 
lex causae. Deze wordt juist toegepast, doch uiteraard enkel in de 
mate dat ze volgens ons I.P.R. toepasselijk is(l48). De voorvraag (b.v. 

(144) BISCHOFF, J-M., la competence du droitfram;ais dans le reglement des co11jlits de lois, 
Parijs, L.G.D.J., 1959, 148; DE CEUSTER, J. en LENAERTS, K., l.c., nr. 86. 
(145) BARNICH, L., ,La technique du renvoi dans Ia matiere de !'adoption internationale" 
(noot onder Cass., 4 november 1994), TB.B.R., 1994, 398; BOUCKAERT, F., l.c., 85; KROP
HOLLER, J., o.c., 149; VAN QUICKENBORNE, M., ,De herverwijzing in het internationaal pri
vaatrecht", R.W., 1972-73, 1471; VASSILAKAKIS, E., Orientations methodologiques dans les 
codifications recentes du droit international prive en Europe, Parijs, L.G.D.J., 1987, 292. Zie 
tevens de beruchte nationalistische overwegingen in het Soulie-arrest van het Franse Hof van 
Cassatie en in het verslag van raadsheer Denis (Cass. fr., 1 maart 1910, D., 1912, 262) en de 
overwegingen in dezelfde zin van het Duitse Bundesgerichtshof in een arrest van 14 februari 
1958 (IPRSpr., 1958-59, 155). 
(146) WENGLER, W., ,Die Vorfrage im Kollisionsrecht", RabelsZ, 1934, 206 e.v. en ,The 
General Principles of Private International Law", Rec. Cours, 1961, nr. 104,371. 
(147) Zie in Be1gie b.v. WATTE, N. en VAN GYSEL, A-C., l.c., 135. 
(148) Cf MAYER, P., o.c., 174. 
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is X gehuwd met Y?) komt in het concrete geval natuurlijk slechts ter 
sprake naar aanleiding van de hoofdvraag (b.v. heeft X een onder
houdsverplichting tegenover Y?), maar kan uiteraard ook naar aan
leiding van andere rechtsvragen ten berde worden gebracht (b.v. 
wordt X vermoed de vader te zijn van het door Y gebaard kind? 
Hebben X en Y een samenwoningsverplichting?). Hoewel ze dus in 
het concrete geval na en naar aanleiding van elkaar worden beslecht, 
bestaat er geen wezenlijke band tussen beide rechtsvragen. De rechts
orde die de lex causae voor de hoofdvraag verschaft, kan derhalve 
geen dwingende aanspraken laten gelden om ook in de conflicten
rechtelijke regeling van de voorvraag te voorzien. 

D. WETSONTDUIKING 

65. Zoals het voorbeeld van de (niet-)erkenning van buitenlandse 
echtscheidingen illustreert, kan ook de toepassing die in Belgie wordt 
gemaakt van de wetsontduikingsleer worden verklaard vanuit het 
perspectief van selectief nationalisme. Indien Belgen in Belgie uit 
de echt will en scheiden, wordt hen een forum ( op grond van art. 3, lid 3 
B. W .) en de toepassing van Belgis_ch r_echt _( op gron_d _y~n d,e W_yt 
Rolin) verzekerd. De verzekering dat Belgen volgens de Belgische 
echtscheidingsgronden scheiden, blijkt evenwel minder dwingend te 
zijn wanneer een buitenlandse procedure wordt gevoerd. Door de 
,weerkaatsing" van de Wet Rolin wordt aanvaard dat de toepassing 
van de Belgische of gelijkaardige echtscheidingsgronden niet (meer) 
nodig is voor erkenning(149). De soepelheid die aldus wordt betoond 
t.a.v. geschillen die minder nauw met de Belgische rechtsorde zijn 
verbonden, houdt evenwel op wanneer blijkt dat de banden met ons 
land op louter artificiele (zij het niet-gesimuleerde) wijze werden 
verbroken met het doel te ontsnappen aan de toepassing van Belgisch 
recht. De echtscheiding die in Belgie, waar ze ,normalerwijze" moest 
worden gevorderd, niet op dezelfde gronden of op zodanig korte 
termijn zou zijn uitgesproken, wordt niet erkend(150). 

(149) HEYVAERT, A., o.c., 35; RIGAUX, F. en FALLON, M., o.c., 360. 
(150) Cf AUDIT, B., Lafraude ala loi, Parijs, Dal!oz, 1974, 33-34; GRAULICH, P., Introduction 
a !'etude du droit international prive, Luik, Faculte de droit, d'Economie et de Sciences 
Sociales, 1978, 72; RloAux, F., ,Les situations juridiques individuelles dans un systeme de 
relativite generale", Rec. Cours, 1989, nr. 213, 205-206. 
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66. Dit verklaart ook waarom de vooral door VANDER ELST beplei
te(151) en door meerdere andere auteurs gesteunde(152) ,objectieve" 
fraudeleer, die enkel zou mogen steunen op het fictieve karakter van 
de gecreeerde aanknoping en geen rekening zou mogen houden met 
de frauduleuze intentie, geen succes kent in de Belgische recht
spraak(153). Ze is immers a.h.w. te intemationalistisch voor het 
Belgische conflictenrecht, dat er toch naar streeft om rechtssituaties 
die voor onze rechtsorde belangrijk zijn door Belgisch recht te laten 
beheersen. Ret meer genuanceerde pleidooi voor de niet-toepassing 
van de fraudeleer wanneer alle gevolgen van de opzettelijke verleg
ging van de aanknopingspunten worden aanvaard(154), is veel beter 
met het selectief nationalisme verzoenbaar: het ,aanvaarden van de 
gevolgen" wijst er immers op dat de band met de Belgische rechts
orde op een meer duurzame wijze werd verbroken; de behoefte aan de 
toepassing van Belgisch recht vermindert dan in evenredige mate. 

67. In Belgie wordt de wetsontduikingsleer niet enkel toegepast ter 
bescherming van de lex fori. Geleidelijk is in de doctrine en in de 
rechtspraak de bereidheid ontstaan om ook op te treden tegen de 
ontduiking van vreemd recht(155). Ook deze bescherming van het 
buitenlandse recht wordt m.i. minder verklaard door bezorgdheid 
omtrent de realisering van de beleidsdoeleinden van de vreemde 
wetgever, dan door de waarde die wordt gehecht aan de forale verwij
zingsregels en de daarin neergelegde beleidsdoeleinden. De fraude 
betreft immers in de eerste plaats de Belgische verwijzingsregel, die 
kan resulteren in de toepassing van Belgisch of vreemd recht en 
waarvan de normale werking wordt belemmerd. W anneer de eigen 

(151) VANDER ELST, R., ,La fraude a Ia loi en droit international prive" in Melanges en 
hommage au Professeur Jean Baugniet, Brussel, ULB, 1976, 794 en 798-800 en ,Arbitrabilite 
des litiges et fraude a Ia loi en droit international prive" (noot onder Cass., 28 juni 1979), 
R.C.J.B., 1981, 357-359; VANDER ELST, R. en WESER, M., o.c., 351-352. 
(152) B.v. DE CEUSTER, J. en LENAERTS, K., !.c., nr. 96; VAN HEeKE, G. m.m.v. LENAERTS, K., 
a. c., 159; VANHECKE, G. en RrGAUX, F., ,Examen de jurisprudence (1976-1980)", l.c., 387. 
Vgl. in Duitsland VON BAR, C., Internationales Privatrecht (1), Miinchen, C.H. Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung, 1987, 497; WENGLER, W., o.c., 234. 
(153) B.v. Luik, 26 april 1993, J.T, 1994, 536; Antwerpen, 30 november 1982, T Vreemd., 
1983, nr. 23, 65; Arbrb. Antwerpen, 21 november 1989, J.TT, 1990, 133; Rb. Brussel, 
3 oktober 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 385; Rb. Luik, 6 november 1984, J.L., 1984, 
640; Arbrb. Luik, 8 december 1982, J.L., 1983, 234; Rb. Mechelen, 29 juni 1982, Pas., 1983, 
III, 33; Rb. Leuven, 12 juni 1978, R. W., 1978-79, 675; Rb. Mechelen, 25 mei 1976, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1978, 383. 
(154) Cf HEYVAERT, A., o.c., 92. 
(155) Brussel, 14 oktober 1981, Credoc Berichten, 1981 (Dec.), 7; Brussel, 23 maart 1977, 
Rev. Not. B., 1977, 495; Rb. Leuven, 12 juni 1978, R. W., 1978-79, 675; Rb. Luik, 24 mei 1966, 
J.T, 1966, 653; Rb. Luik, 3 december 1964, J.L., 1964-65, 186; Rb. Antwerpen, 24 december 
1954, J.T, 1955, 143; Rb. Brussel, 9 april 1954, J.T, 1955, llO; ERAUW, J., o.c., 131; VAN 
HECKE, G. m.m.v. LENAERTS, K., o.c., 159. 
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verwijzingsregels en hun multilateraal karakter emstig worden gena
men, kan ook de bedrieglijke ontwijking, d.m.v. een ingreep op de 
aanknopingsfactor, van de toepassing van vreemd recht, niet worden 
getolereerd(156). Hier wordt ook een tweede verklaring gevonden 
voor de niet-verzoenbaarheid van de zgn. objectieve fraudeleer met de 
principes van het Belgische conflictenrecht. Deze theorie verleent 
immers een quasi-facultatief karakter aan de verwijzingsregels die 
een door de partijwil bei:nvloedbare aanknopingsfactor bezitten(157). 
En zoals hiema zal blijken, is dit onverenigbaar met de principes die 
het Belgische conflictenrecht ter zake huldigt. 

E. DE PROCEDURELE BEHANDELING VAN DE VERWIJZINGSREGELS EN VAN 

HET VREEMDE RECHT 

68. Tens lotte moet aandacht worden besteed aan de procedurele be
handeling van de verwijzingsregels en van het vreemde recht. De 
houding die ter zake in het Belgische conflictenrecht wordt aange
nomen, sluit m.i. eveneens aan bij de beleidslijn van selectief natio
nalisme. De belangrijkste discussiepunten op dit vlak betreffen de 
ambtshalve toepassing van de forale verwijzingsregels, de ambtshalve 
e~ j~i~te to~p~s~ing -va-;; ilet -bu1teniandse -rechien, -tens1otte, lieTtoe
zicht op dit laatste door het Hof van Cassatie. 

1. De toepassing van de verwijzingsregels 

69. Ofschoon het Hof van Cassatie de verplichte ambtshalve toepas
sing van de verwijzingsregels nog niet uitdrukkelijk heeft bevestigd, 
wordt aangenomen dat het iura novit curia-principe(158) zich ook 
uitstrekt tot het conflictenrecht(159). Ofschoon vooral in het Anglo-

(156) AUDIT, B., Droit international prive, Parijs, Economica, 1991, 202; BATIFFOL, H. en 
LAGARDE, P., o.c., 598; DELA PRADELLE, G., ,La fraude ida 1oi", Trav. Com. Fr. DIP, 1971-73, 
123-124; KEGEL, G., ,Allgemeiner Teil des IPR" in SOERGEL, H. en SIEBERT, W., Biirgerliches 
Gesetzbuch mit Einfiihrungsgesetz und Nebengesetzen (VIII), Stuttga1t, Verlag W. Koh1ham
mer, 1996 (12e ed.), 68; LoUIS-LUCAS, P., ,La fraude a 1a 1oi etrangere", R.C.D.l.P., 1962, 14-
15. 
(157) Cf GRAULICH, P., o.c., 36; MAURY, J., L 'eviction de fa loi normalement competente: 
L 'ordre public international et laji·aude ala loi, Universidad de Vallado1id, 1952, 165. 
(158) Cf Cass., 10 mei 1985, Arr. Cass., 1984-85, 1243; Cass., 24 november 1978, Arr. Cass., 
1978-79, 341. 
(159) HEYVAERT, A., o.c., 85-86; RIGAUX, F., o.c., 300-301 en de conclusie van toenmalig 
advocaat-generaal E. KRINGS bij Cass., 9 oktober 1980, Pas., 1981, I, 167. 
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Amerikaanse recht een andere houdingwordt gehuldigd(160), en o.m. 
in Nederland(161) en Duitsland(162) belangrijke pleidooien werden 
gehouden ten gunste van een ,facultatief verwijzingsrecht", is de 
Belgische visie niet meer dan logisch: de verwijzingsregels verschil
len immers wel door hun voorwerp (nl. intemationale feitensituaties), 
maar niet door hun aard van de overige regels van Belgisch recht. 
Bovendien staan er geen specifieke beleidsmatige of ,technische" 
redenen in de weg. Enerzijds beheerst het selectiefnationalisme zowel 
de creatie als de selectie ( cfr. de kwalificatieproblematiek) van de 
verwijzingsregels, zodat de toepassing van de verwijzingsregels zel
den tot ongewenste resultaten zal lei den (die dan trouwens door 
andere mechanismen, zoals de BIPOO-exceptie ter zijde kunnen 
worden gezet)(163). Anderzijds openbaren de praktische of ,techni
sche" problemen die de opsporing van buitenlands recht kan doen 
rijzen, zich nog niet in dit stadium: de verplichte opsporing van de 
Belgische verwijzingsregel kan bezwaarlijk als een overdreven moei
lijke opgave worden beschouwd. 

70. Traditioneel wordt gesteld dat de internrechtelijke kwalificatie 
van materies ( openbare orde, dwingend of suppletief recht) ook de 
verzakingsmogelijkheid van de partijen bepaalt(164). Dit is niet on
logisch vanuit de visie dat de verwijzingsregels in wezen niet ver
schillend zijn van de andere rechtsregels in het betroldcen rechts
domein. Nochtans zou m.i. pas volledig respect voor de conflicten
rechtelijke beleidsopties worden betoond wanneer de specifieke eigen 
beleidsdoeleinden van de verwijzingsregels (bepaald door het ,aan
knopingsbeleid") doorslaggevend zouden zijn(165). 

(160) Cf CoLLINS, L. (ed.), Dicey and Morris on the Conflict of Laws, Londen, 1993 (12e ed.), 
226 (verder geciteerd als Dicey and Morris); HARTLEY, T.C., ,Pleading and Proof of Foreign 
Law: the Major European Systems Compared",J.C.L.Q., 1996,282 e.v.; SCOLES, E.F. en HAY, 
P., Conflict of Laws, St.Paul, Minn., West Publishing Co., 1992 (2° ed.), 418 e.v. 
(161) DE BOER, Th.M., ,Facultative Choice-of-law: The Procedural Status of Choice-of-Law 
Rules and Foreign Law", Rec. Cow·s, 1996, nr. 257, 223 e.v. 
(162) Zie vooral FLESSNER, A., ,Fakultatives Kollisionsrecht", RabelsZ, 1970, 547 e.v. 

(163) Vgl. over dit verband tussen procedure en conflictenrechtelijk vetwijzingsbeleid in 
Frankrijk: LABRUSSE, C., ,La competence et !'application des lois nationales face au pheno
m(me de !'immigration etrangete", Trav. Com. Fr. DIP, 1975-77, 130 en LEQUETTE, Y., 
,L'abandon de Ia jurisprudence Bisbal (a propos des arrets de Ia Premiere chambre civile 
des 11 et 18 octobre 1988)", R.C.D.J.P., 1989, 282-283 evenals de opmerking van J-M. 
BISCHOFF in Les problhnes actuels poses par I 'application des lois etrangeres, Parijs, 
L.G.D.J., 1988, 58. 

(164) ERAUW, J., o.c., 106. 
(165) Cf DE BoER, Th.M., I.e., 357. 
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2. De toepassing van buitenlands recht 

71. Het hoger beschreven beleid van ,selectief nationalisme" doet 
vermoeden dat ook de eigenlijke toepassing van buitenlands recht op 
intemationalistische procedurele principes zal berusten. Er bestaat 
immers geen reden om de daadwerkelijke toepassing van het vreemde 
recht te bemoeilijken wanneer aan dit recht bewust een welbepaalde 
rol wordt toegekend, die niet bedreigend is voor de positie van de lex 
fori en die beantwoordt aan wat in Belgie wordt beschouwd als een 
gepaste conflictenrechtelijke regeling. De afWezigheid van inhoude
lijke, politieke bezwaren belet echter niet dat de opsporing en de 
toepassing van buitenlands recht kan gepaard gaan met reele ,tech
nische" problemen. Terwijl er met deze laatste wel rekening wordt 
gehouden(166), wordt in beginsel niet toegelaten dat ze de op in
houdelijke overwegingen berustende toepassing van buitenlands recht 
in het gedrang brengen en zo het conflictenrechtelijke beleid hypo
thekeren. Opmerkelijk is daarbij dat het Belgische conflictenrecht ter 
zake steeds meer in intemationalistische zin evolueert, en daarbij in 
belangrijke mate afWijkt van sommige in het buitenland gehuldigde 
oplossingen(167). 

72. Naast de zonet aangehaalde beleidsoverwegingen ten voordele 
van de intemationalistische procedurele behandeling van buitenlands. 
recht; beantwoordt deze ook aan de interne logica van het Belgische 
conflictenrecht. Aangezien de toepassing van de verwijzingsregel 
enkel zin heeft in het perspectief van de eventuele, daaruit voort-

(166) Enerzijds wordt aanvaard dat de rechter een beroep doet op de hulp van de partijen om 
de inhoud van het buitenlandse recht vast te stellen (HEYV AERT, A, a. c., 88); anderzijds zijn er 
de verdragsrechtelijke informatiemogelijkheden, o.m. deze geboden door de Europese Over
eenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht (Londen, 7 juni 1968; 
W. 16 oktober 1973, B.S., 23 november 1973). Wanneer de inhoud van het vreemde recht toch 
niet kan worden vastgesteld, wordt aanvaard dat de lex fori wordt toegepast (VANHECKE, G. 
m.m.v. LENAERTS, K., o.c., 179); dit laatste werd op impliciete wijze bevestigd door het 
cassatie-arrest van 12 december 1985 (Arr. Cass., 1985-86, 550). 
(167) Zie b.v. de volgende (recente) codificaties: § 127(2) van het Burgerlijk Wetboek van 
Estland, zoals gewijzigd door de wet van 28 juni 1994; art. 7, lid 2 van de Roemeense IPR-wet 
van 22 september 1992; art. 12§ 6 van het Spaans Burgerlijk Wetboek; art. 16,1° van de 
Zwitserse IPR-wet van 18 december 1987. In het Verenigd Koninkrijk wordt vreemd recht 
traditioneel beschouwd als een feit; de bewijslast ter zake rust dan ook op de partijen (Dicey
Morris, 227 e.v.; FENTIMANN, R., ,Foreign Law in English Courts", l.C.L.Q., 1992, 145 e.v.; 
HARTLEY, T.C., l.c., 283 e.v.). In de Verenigde Staten is het beeld al vee! genuanceerder en kan 
een intemationalistische evolutie worden vastgesteld (MINER, R.I., ,The Reception of Foreign 
Law in the U.S. Federal Courts", A.JC.L., 1995, 583 e.v.; ScoLES, E.F. en HAY, P., o.c., 418). 
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vloeiende toepassing van buitenlands recht, is het normaal dat de 
verplichte ambtshalve toepassing van de verwijzingsregel gepaard 
gaat met de verplichte ambtshalve toepassing van het door de verwij
zingsregel aangewezen recht(168). Deze laatste verplichting werd 
door het Hof van Cassatie bekrachtigd in het Babcock-arrest van 
9 oktober 1980(169), dat brak met de voorheen geldende opvattting 
dat partijen het bestaan en de inhoud van de vreemde wet moesten 
bewijzen(170). 

73. Ook op een ander punt verhoogde dit Babcock-arrest het inter
nationalistisch karakter van het Belgisch conflictenrecht. Het beves
tigde namelijk dat het buitenlandse recht moet worden toegepast zoals 
het geldt, d.w.z. zoals het wordt gei:nterpreteerd en toegepast, in het 
land van oorsprong(171 ). Daarmee gaf het Hof van Cassatie nog een 
consequent verlengstuk aan de overige intemationalistische procedu
reregels: de weigering om rekening te houden met de vreemde rechts
bronnen en de waarde daarvan in de vreemde rechtsorde staat immers 
gelijk met de niet-toepassing (want foutieve toepassing) van het 
aangewezen vreemde recht(172). 

74. Een bijzonder facet van deze intemationalistische houding is de 
grote soepelheid die de Belgische rechtbanken doorgaans tonen om, 

(168) Cf de conclusie van toenmalig advocaat-generaal E. Krings bij Cass., 9 oktober 1980, 
Pas., 1981, I, 169-170; FALLON, M., ,Groupe europeen de droit international prive- Cinquierne 
reunion, Geneve, 29 septernbre- 1"' octobre 1995", B.T.l.R., 1996, 249; LENAERTS, K., ,Le 
statut du droit etranger en droit international prive belge: vers un nouvel equilibre?" in 
Melanges o.!Jerts a Raymond Vander Elst, Brussel, Nemesis, 1986, 543; MOSTERMANS, 
P.M.M., De processuele behandeling van het conjlictenrecht, Deventer, W.E.J. Tjeenk Wil
link, 1996, 30 en 58; SCHNYDER, A.K., Die Anwendung des zustiindigen fremden Sachrechts im 
lnternationalen Privatrecht, Zurich, Schulthess Polygraphischer Verlag, 1981, 35. 
(169) Cass., 9 oktober 1980,Arr. Cass., 1980-81, 142. Zie tevens de arresten van 15 september 
1982 (Arr. Cass., 1982-83, 72), 23 februari 1984 (Arr. Cass., 1983-84, 793), 10 maart 1988 
(Arr. Cass., 1987-88, 901), 20 april1989 (Arr. Cass., 1988-89, 968) en 3 december 1990 (Arr. 
Cass., 1990-91, 366). · 
(170) Cf DE GRYSE, L., De Toepassing van het Buitenlandse Recht door de Nationale 
Rechter, Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1966, 28-29; ERAUW, J., ,De 
ambtshalve toepassing van vreemd recht en van cassatiecontrole op die toepassing", R. W., 
1981-82, 1459; VAN HEeKE, G. en RIGAUX, F., ,Droit international prive (conflit de lois). 
Examen de jurisprudence (1970-1975)", R.C.J.B., 1976, 223. 
(171) Zie tevens de arresten van 18 juni 1993 (R.G.A.R., 1994, 12366, noot FALLON, M.) en 
13 mei 1996 (C.94.0210.F) en ook, a contrario, het arrest van 23 februari 1984 (Arr. Cass., 
1983-84, 793). 
(172) HEYVAERT, A., o.c., 89, nt.l66; PARRA-ARANGUREN, G., ,General Course of Private 
International Law: Selected Problems", Rec. Cours, 1988, nr. 210, 73. 
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wanneer het toepasselijke vreemde recht de tussenkomst van een 
administratieve of gerechtelijke overheid voorschrijft, hun activiteiten 
en interne werkingsregelen uitzonderlijk aan te passen aan de ver
eisten van het intemationale geva1(173). Hoewel het vroegere art. 145 
B.W. de bevoegdheid ter zake aan de Koning verleende, achtten 
meerdere rechtbanken zich aldus bevoegd om de dispensatie m.b.t. 
de minimale huwelijksleeftijd te verlenen die door het toepasselijke 
buitenlandse recht aan de rechtbanken werd voorbehouden(174). 
Meerdere auteurs steunden deze rechtspraak aangezien de Koning 
onbevoegd werd (wordt) geacht om buitenlands recht toe te passen 
en een weigering van de rechtbanken de dispensatie, en derhalve de 
toepassing van het buitenlandse recht, onmogelijk zou maken(175). 
Deze bereidheid tot substitutie blijkt aldus te passen in het streven 
naar de juiste en volledige toepassing van buitenlands recht(176). In 
andere aangelegenheden wordt een bijkomende verklaring gevonden 
in de wens om aan de betrokken minderjarigen zonder vertraging een 
zo goed mogelijke bescherming te verzekeren(177) (b.v. inzake de 

(173) RIGAUX, F. en FALLON, M., o.c., 209. 
(174) B.v. Rb. Brussel, 4 september 1981, J.T., 1982, 361; Rb. Brussel, 14 mei 1980, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1981, 83; Rb. Charleroi, 30 juni 1977, Rev. Trim. Dr. Fam., 1978,278. Contra: 
Jeugdrb. Tongeren, 19 april 1978, J.T., 1977,' I; Rb. Luik, 12 november 1976, J.T., 1977, 
211; Rb. Charleroi, I december 1956, gecit. door CANIVET, J., ,Filiation adoptive", I.e., 811. 
Deze afwijzende houding vond steun bij DE CEUSTER, J. en REICH, S., ,Internationaal privaat
recht 1975-1978", R.W., 1978-79; 2588; ERAUW, J., o.c., 152; HEYVAERT, A., o.c., 119; 
RIGAUX, F. en FALLON, M., o.c., 210. 
(175) BORN, H., ,La competence des tribunaux belges it l'egard des demandes de dispense de 
!'age legal de Ia nubilite interessant des mineurs etrangers", Rev. Trim. Dr. Fam., 1978,217-
218; BORN, H. en FALLON, M., ,Chronique de jurisprudence. Droit judiciaire international 
(1978-1982)", J.T., 1983, 216; LENAERTS, K., ,Kroniek (1980-1985)", I.e., 1870; VANHECKE, 
G. m.m.v. LENAERTS, K., o.c., 58. 
(176) BORN, H., I.e., 208-210 en de overwegingen in Rb. Charleroi, 30 juni 1977, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1978, 278. Vgl. in het buitenland: DOLLE, H., ,Uber einige Kernprobleme des 
internationalen Rechts der freiwilligen Gerichtsbarkeit", RabelsZ, 1962-63, 230; GAMILL
SCHEG, F., ,Die 'Wesenseigene Zustandigkeit' bei der Scheidung von Ausliindern" in Vom 
deutschen zum europiiischen Recht. Festschrift fiir Hans Dolle (11), Tiibingen, J.C.B. Mohr 
(Paul Siebeck), 1963, 292; NEUHAUS, P.R., ,Neue Wege im europiiischen internationalen 
Privatrecht?", RabelsZ, 1971,420. 
(177) Vgl., inzake voogdij, VAN MENSEL, A., ,Het organiseren van de voogdij in Belgie over 
minderjarige Marokkaanse kinderen. Het verkopen van een omoerend goed dat in onverdeeld
heid toebehoort aan een minderjarige Maroldman" (noot onder Vred. St. Gillis, 25 maart 1986), 
T. Vred., 1987, 168. 
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verkoop van onroerende goederen die (mede) toebehoren aan min
derjarigen(178), voogdij(179), hoederecht(180) en adoptie(l81) ). 

75. Het belang dat wordt gehecht aan de juiste toepassing van het 
buitenlandse recht belet niet dat het soms vervormd wordt toegepast 
ten gevolge van het beroep op de zgn. aanpassingsleer(182). Meer
maals werd via deze weg echter niet gepoogd om de ongelukkige 
combinatie van de twee betrokken wetten te vermijden, maar wei om 
de toepassing van sommige bepalingen van de lex causae die een 
vanuit de forale beleidsoptiek wenselijk geacht resultaat verhinder
den, te ontwijken. De als zodanig oncorrecte toepassing van de 
aanpassingsleer werd met name aangewend als redmiddel ten dienste 
van de favor adoptionis- een beleidsdoel dat ook op andere vlakken 
nationalistische impulsen gaf aan het Belgische conflictenrecht(183). 

3. Cassatiecontrole op de toepassing van buitenlands recht 

76. De werkelijke draagwijdte van de vermelde procedurele begin
selen wordt uiteraard bepaald door de omvang van de cassatiecontrole 
op de toepassing van buitenlands recht. Vaak ontbreekt een dergelijke 

(178) B.v. Rb. Brussel, 30 september 1985, T. Vred., 1986, 181, noot RoMMEL, G.; Rb. 
Dendermonde, 3 april 1980, Pas., 1980, III, 31; Rb. Brussel, 2 februari 1968, Pas., 1968, 
III, 64; Vred. St. Gillis, 25 maart 1986, T Vred., 1987, 165, noot VAN MENSEL, A. Zie voorts 
het praktijkonderzoek door ALAERTS, P. en WILKENHUYSEN, M., /.c., 411 e.v. 
(179) B.v. Rb. Brussel, 11 apri11987, TB.B.R., 1988, 498; Jeugdrb. Brussel, 4 december 1968, 
Doc. Jeugdbesch., I-107; Vred. St. Gillis, 27 februari 1990, T Vred., 1990, 148; Vred. St. 
Gillis, 21 december 1989, T Vred., 1990, 97; Vred. St. Gillis, 28 ju1i 1989, T Vred., 1990, 114; 
Vred. St. Gillis, 25 maart 1986, T. Vred., 1987, 165, noot VAN MENSEL, A.; Vred. Luik, 4 mei 
1983, T Vred., 1983, 225. Zie evenwe1 ook Rb. Brussel, 8 mei 1968, Doc. Jeugdbesch., IV-68 
en Rb. Brussel, 24 november 1966, Pas., 1967, III, 56. Zie ook het praktijkonderzoek van 
ALAERTS, P. en WILKENHUYSEN, M., /.c., 411 e.v. 
(180) Brussel, 26 juni 1951, J.T, 1951, 679, noot PASQUIER, A. 
(181) B.v. Brussel, 22 februari 1973,J.T, 1973, 236; Brussel, 22 januari 1958, Rev. Dr. Fam., 
1963, 57, noot CANIVET, J.; Rb. Dinant, 19 september 1977, J.T, 1978, 209; Rb. Brussel, 
21 januari 1972, Rev. Not. B., 1972, 251; Rb. Charleroi, 8 februari 1958, J.T, 1958, 225; Rb. 
Doornik, 3 oktober 1957 en Rb. Charleroi, 17 november 1956, 15 juni 1956 en 5 april 1952, 
geciteerd door HUMBLED, J., noot onder Brussel, 28 juni 1961, Rev. Dr. Fam., 1961, 175; Rb. 
Charleroi, 30 april 1954, J.T, 1954, 629. Maar zie ook Brussel, 28 juni 1961, Rev. Dr. Fam., 
1961, 173, noot HUMBLED, J. 
(182) Zie b.v. Jeugdrb. Luilc, 17 juni 1974, J.L., 1974-75, 14. 
(183) Vgl. FALLON, M., ,La theorie de !'adaptation au secours de l'ordre public dans les 
adoptions internationales", Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 143 en zie b.v. Bergen, 5 oktober 1981, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 188; Jeugdrb. Brussel, 8 maart 1982, Rev. Trim. Dr.Fam., 1983, 
192 (hervormd door Brussel, 9 november 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 193); Jeugdrb. 
Charleroi, 25 oktober 1974, J.T., 1975, 443. 
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controle, b.v. in Duitsland(184) en, m.b.t. patrimoniale aangelegen
heden, in Zwitserland(185). Dit is ook het geval in Nederland, waar de 
leden van de Hoge Raad zelf zich kantten tegen de uitbreiding van zijn 
taak tot de controle op de juiste toepassing van buitenlands recht(186). 
In tegenstelling tot de in de doctrine heersende voorkeur voor een 
controle die, naar Frans voorbeeld(187), zou worden beperkt tot de 
manifest verkeerde toepassingen van buitenlands recht(188), opteert 
het Hof van Cassatie op consequente wijze voor intemationalisme. In 
het Babcock-arrest verbrak het Hof van Cassatie voor het eerst een 
arrest wegens de verkeerde toepassing van buitenlands recht(189). 
Ook nadien heeft het Hof niet geaarzeld om duidelijk te maken dat de 
vreemde wet een ,wet" is in de zin van art. 608 Ger.W.(190), waarvan 
de juiste toepassing aan cassatiecontrole is onderworpen(l91) zonder 

(184) § 549 en§ 550 ZPO (ef KEGEL, G., I.e., 133 e.v.; KROPHOLLER, J., o.e., 521). 
(185) Art.43a Bundesgesetz iiber die Organisation der Bundesreehtspjlege. 
(186) Zie over de merkwaardige geschiedenis van de Nederlandse wet van 20 juni 1963, 
waarbij art. 99 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie werd gewijzigd: JESSURUN n·Ou
VEIRA, H.U., ,Strijklicht over ons intemationaal privaatrecht" in Honderd jaar rechtsleven. De 
Nederlandsejuristen-vereniging 1870-1970, Zwolle, Tjeenk Willink, 1970, 261-262. 
(187) Cf LOUSSOUARN, Y. en BoUREL, P., o.c., 260 e.v. 
(188) Dit zou dan worden gerealiseerd door een beperking van het cassatietoezicht tot de juiste 
toepassing van de Belgische verwijzingsregel. Zie ter zake o.m. BARNICH, L., ,L'arret de Ia 
Cour de cassation du 7 decembre et Ia condition procedurale du droit etranger" (noot onder 
Cass., 7 december 1989), T.B.H, 1991, 416; ERAUW, J., o.c., 108; FALLON, M., noot onder 
Cass., 23 februari 1995, R.C.D.l.P., 1996, 311; GRAULICH, P., o.e., 36; LENAERTS, K., ,Le 
statut...", I.e., 551; LIENARD-LIGNY, M., ,Jurisprudence beige de droit international prive 1980-
1990- Choix de decisions", B.T.J.R., 1992, 139-140; R.IGAUX, F., o.c., 309-311; VANHECKE, G. 
en RIGAUX, F., ,Examen de jurisprudence (1981-1990)", I.e., 151; WATTE, N., noot bij Cass., 
7 december 1989 en 29 november l990,J.D.J., 1996, 155. 
(189) Cass., 9 oktober 1980, Arr. Cass., 1980-81, 142. Een overzicht van de cassatierecht
spraak tot 1980 werd gegeven doortoenmalig advocaat-generaa1 E . .KRINGS in zijn conclusie bij 
Cass., 9 oktober 1980, Pas., 1981, I, 171-172. 
(190) Uitdrukkelijk in deze zin: Cass., 29 november 1990, Arr. Cass., 1990-91, 354 en Cass., 
2 april 1981, Arr. Cass., 1980-81. 869. 
(191) Zie de arresten van 2 april1981, Arr. Cass., 1980-81, 869; 23 februari 1984, Arr. Cass., 
1983-84, 793; 3 juni 1985, Arr. Cass., 1984-85, 1361; 10 maart 1988,Arr. Cass., 1987-88, 901; 
20 april1989, Arr. Cass., 1988-89, 968; 7 december 1989,Arr. Cass., 1989-90, 492; 12januari 
1990, Arr. Cass., 1989-90, 630; 29 november 1990, Arr. Cass., 1990-91, 354; 9 december 
1991, Arr. Cass., 1991-92, 321; 19 maart 1992, Arr. Cass., 1991-92, 705; 18 juni 1993, 
R.G.A.R., 1994, 12366, noot FALLON, M.; 17 januari 1994, Arr. Cass., 1994, 50; 23 september 
1994, Arr. Cass., 1994, 779; 23 februari 1995, Arr. Cass., 1995, 204; 13 mei 1996 
(C.94.021 O.F). 
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dat er sprake is van een beperking van de controle tot de juiste 
toepassing van de verwijzingsregels(192). 

77. Deze intemationalistische houding van het Hofvan Cassatie rnoet 
worden beschouwd in het perspectief van de overige procedurele 
principes. Enerzijds pleiten dezelfde politieke overwegingen voor 
procedureel intemationalisrne. Anderzijds vervolledigt deze cassatie
controle de logica van het geschetste procedurele leader. Niet enkel 
zou een beperking van de controle tot de rnanifeste schendingeri van 
het buitenlandse recht atbreuk doen aan de verplichte, juiste toepas
sing ervan; elke verkeerde toepassing van het aangewezen vreernde 
recht houdt tevens op indirecte wijze een schending in van de Bel
gische verwijzingsregel die verplicht tot de (juiste) toepassing van 
vreernd recht(193). 

F. BESLUIT 

78. Het selectief nationalisrne dat werd vastgesteld bij de creatie van 
de verwijzingsregels beheerst rn.i. ook hun toepassing. De nauwe 
sarnenhang tussen beide rnornenten kornt vooral tot uiting bij de 
kwalificatie en de BIPOO-interventie, wat wordt verklaard door de 
functie van beide rnechanisrnen. Het cornprornis tussen nationalisrne 
en intemationalisrne verklaart rn.i. ook de houding die in Belgie wordt 
aangenornen t.a.v. renvoi, voorvraag en wetsontduiking, evenals de 

(192) Zie ter zake voora1 de in de vorige voetnoot vermelde arresten van 3 juni 1985, 7 de
cember 1989, 12 januari 1990, 9 december 1991, 19 maart 1992, 17 januari 1994 en 13 mei 
1996. Procureur-generaal E. KRINGS meende nochtans uit bet arrest van 7 december 1989 te 
kmmen afleiden dat de schending van de vreemde wet ,bij bet Hof aileen aanhanging [is] via 
de conflictregel, wat zijn toezicht aanzienlijk beperkt" (KRINGs, E., ,Aspecten van de bijdrage 
van bet Hofvan Cassatie tot de rechtsvonning", Arr. Cass., 1990-91, 52). Aangezien bet Hof 
van Cassatie in bet genoemde arrest een uitdrukkelijk onderscheid maakte tussen de misken
ning van de verwijzingsregel en de miskenning van bet vreemde recht, is deze interpretatie m.i. 
onjuist (in dezelfde zin: BARNICH, L., ,L'arret de Ia Cour de cassation du 7 decembre 1989 ... ", 
I.e., 417). In een arrest van 18juni 1993 besloot bet Hofvan Cassatie dat a1t. 3, lid 3 B.W. was 
geschonden door de interpretatie van art. 1403, lid 4 van bet Nederlands Burgerlijk Wetboek op 
grond van de Belgische rechtspraak betreffende art. 1384 B.W. Het cassatiemiddel was 
nochtans mede op de schending van bet Nederlandse wetsartikel gesteund. Annotator FALLON 
(R.G.A.R., 1994, 12366) besloot hieruit dat bet Hof zich tot de restrictieve visie had bekeerd. 
Een dergelijke abrupte ommekeer zou nochtans verbazen. Misschien werd bet arrest mede 
belnvloed door bet gebrek aan concrete gevolgen van deze of gene interpretatie in bet 
betrokken geval. In bet latere arrest van 17 januari 1994 (Arr. Cass., 1994, 50) besloot bet 
Hof van Cassatie dat bet bestreden anest de Zalrese wet had geschonden, en dit zonder dat 
melding werd gemaakt van de schending van enige Belgische ve1wijzingsregel. 
(193) HEYVAERT, A., o.c., 90; MosTERMANS, P.M.M., o.c., 59; POULLET, P., Manuel de droit 
international prive, Brussel, Polydore Pee, 1947 (3e ed.), 393-395; ScHNYDER, A.K., o.c., 242; 
ZAJTAJ, I., Contribution a !'etude de la condition de la loi etrangere en droit international prive 
fi'anc;ais, Parijs, Pedone, 1958, 103. 
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behandeling die de procedurele vraagstuldcen in het Belgische con
flictenrecht verkrijgen. Voorts blijkt uit de bespreking van de BIPOO
exceptie dat de bereidheid tot toepassing van vreemd recht niet steeds 
wijst op conflictenrechtelijke neutraliteit: belangrijk is vooral of, en in 
welke omstandigheden, de bereidheid bestaat om vreemd recht toe te 
passen dat inhoudelijk sterk afwijkt van de lex fori. 

V. SELECTIEF NATIONALISME EN DE INVLOED VAN 
VOORRANGSREGELS EN MATERIELE IPR-NORMEN 
IN HET BELGISCHE CONFLICTENRECHT 

79. In dit artikel wordt vooral gepoogd om de invloed van het zgn. 
,selectief nationalisme" op de creatie en de toepassing van de multi
laterale verwijzingsregels te schetsen. Dit selectief nationalisme is 
m.i. ook bepalend op het niveau van de materiele IPR-normen en de 
voorrangsregels, en beheerst bovendien ook de wisselwerking tussen 
de verschillende methoden(l94). Alvorens tot een besluit te komen, 
wordt daarom kort stilgestaan bij de voorrangsregels en materiele 
IPR-normen. 

A. VOORRANGSREGELS 

80. Voorrangsregels zijn wetten (in materiele zin en gesitueerd in 
uiteenlopende domeinen) die een bijzonder ,publiek belang" incor
poreren en voor de voldoening daarvan niet enkel een intern, maar ook 
een welbepaald grensoverschrijdend toepassingsbereik opeisen. De 
toepassing van deze wetten wordt m.a.w. ook in IPR-situaties zodanig 
belangrijk geacht dat de wetgever hun toepassingsgebied rechtstreeks 
en specifiek ,afbakent" (of dat, in geval van stilzwijgen door de 
wetgever, de rechtspraak deze wetten aldus interpreteert) en er geen 
,omweg" meer gebeurt via de multilaterale verwijzingsregels. Ter
wijl het eigen is aan deze laatste om, afhankelijk van de concretisering 
van hun aanlmopingsfactor, te kunnen resulteren in een verwijzing 
naar vreemd recht, komt de mogelijke toepassing van buitenlands 
recht niet eens ter sprake wanneer een Belgische voorrangsregel moet 
worden toegepast, d.w.z. wanneer de te regelen situatie binnen zijn 
(personeel of territoriaal) toepassingsgebied valt. Bovendien lean 

(194) Zie ter zake MEEUSEN, J., o.c., 295 e.v. 
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worden vastgesteld dat ook hier meermaals beroep wordt gedaan op 
de rechtsmachtsafbakening om de toepassing van de forale voorrangs
regels te bevorderen. Bekende Belgische voorrangsregels zijn o.m. de 
wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beeindiging van voor 
onbepaa1de tijd verleende concessies van alleenverkoop (B.S., 5 okto
ber 1961), de Wet Consumentenkrediet van 12 juni 1991 (B.S., 9 juli 
1991) en de Wet Hypothecair Krediet van 4 augustus 1992 (B.S., 
19 augustus 1992). Niet toevallig worden ze vooral aangetroffen in 
het contractuele domein. Ret intemationalistische principe van de 
wilsautonomie, dat partijen toelaat om hun rechtsbetrekking naar 
eigen goeddunken buiten de verbonden en belanghebbende rechts
ordes te plaatsen, vindt er een tegengewicht in het steeds aanwezige 
voorbehoud voor de toepassing van de forale voorrangsregels. Nati
onalisme en intemationalisme houden elkaar op deze wijze in even
wicht(195). En net zoals de analyse van renvoi en de voorvraag 
aantoonde, maakt ook het mechanisme van de particularistische, door 
de forumrechter steeds toe te passen voorrangsregels nogmaals duide
lijk dat, in geval van conflict tussen beide doeleinden, de verzekering 
van de intemationale beslissingsharmonie ondergeschikt wordt ge
maakt aan de interne belangen en de consistentie van de eigen rechts
orde(196). 

81. Hoewel deze methode de toepassing van Belgisch recht centraal 
stelt, is een eenzijdige nationalistische beoordeling ervan m.i. onte
recht. Niet enkel gaat om het een uitzonderlijke methode, die enkel 
bijzonder belangrijk geachte wetgeving betreft, maar bovendien 
wordt steeds meer plaats gelaten voor de inachtneming en toepassing 

(195) Cf MAYER, P., ,Les lois de police", Trav. Com. Fr. DIP, Joumee commemorative du 
Cinquantenaire, 1985, 108; DEELEN, J.E.J.Th., Rechtskeuze in het Nederlands internationaal 
contractenrecht, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1965, 264; DE WINTER, L.l., ,Dwingend 
recht bij intemationale overeenkomsten", NT.I.R., 1964, 331; GRIGERA NAON, H.A., ,Les 
regles de droit Iimitant leur propre domaine d'application: Doctrine comparee et droit argen
tin" in Rechtsvergleichung, Europarecht und Staatenintegration. Gediichtnisschriflfiir Leon
tin-Jean Constantinesco, Keulen, Carl Heymanns Verlag, 1983, 194-196; VAN Roou, R., De 
positie van publiekrechtelijke rege/s op het terrein van het internationaal privaatrecht, Leiden, 
Tjeenk Willink/Sijthoff, 1976, 26; VISCHER, F., ,Kollisionsrechtliche Parteiautonomie und 
dirigistische Wirtschaftsgesetzgebung" in Festgabe zum siebzigsten Geburtstag von Max 
Gerwig, Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1960, 190. 
(196) JUENGER, F.K., Choice of Law and Multistate Justice, Dordrecht, Martinus Nijhoff 
Publishers, 1993, 182; GUEDJ, T.G., ,The Theory of the Lois de Police, A Functional Trend 
in Comparative Private International Law - A Comparative Analysis With Modern American 
Theories", Am. J Camp. L., 1991, 666; LIENARD-LIGNY, M., ,L'autonomie de Ia volonte face 
aux lois imperatives dans Ies contrats internationaux", Ann. Fac. Dr. Liege, 1968, 21; MORRIS, 
G., ,Ret Europees Verdrag van Rome van 19 juni 1980 betreffende het toepasselijk recht op 
verbintenissen uit overeenkomst", Jura Pale., 1988-89, 181; SEIDL-HOHENVELDERN, I., ,Ver
aussetzungen fur die Anwendbarkeit ausHindischen Offentlichen Rechtes", Revista Espanola 
de Derecho Internacional, 1972, 359. 
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van buitenlandse voorrangsregels. Enerzijds gebeurt dit door de nu 
algemeen aanvaarde toepassing van de voorrangsregels van de lex 
causae. Anderzijds worden derdelands-voorrangsregels met de eerst
genoemde gelijkgeschakeld d.m.v. de multilateralisering van art. 3, 
lid 1 B.W. (waardoor onder de noemer van ,wetgeving van politie en 
vei1igheid" bijzondere multilaterale verwijzingsregels worden gecre
eerd; dit gebeurt ook regelmatig in verdrags- en andere intemationale 
regelingen, zoals b.v. art. 5, 2° en 6, 1 o EV0)(197) en is nu ook de 
bereidheid ontstaan om derdelands-voorrangsregels ,rechtstreeks" 
toe te passen op intemationale contracten (art. 7,1° EVO). Daamaast 
worden buitenlandse voorrangsregels in het Belgische(198) (en in het 
buitenlandse )( 199) conflictenrecht reeds lang ,in acht genomen" 
door hun ,inpassing" in de rechtsbegrippen (overmacht, goede zeden, 
openbare orde ... ) van het door de verwijzingsregels aangewezen recht. 

82. Omwille van de vaak sterk politiek gekleurde inhoud van derge
lijke buitenlandse wetgeving, is openheid tegenover de toepassing van 
buitenlandse voorrangsregels nochtans niet vanzelfsprekend. Dit in
temationalisme wordt dan ook ingeperkt door nationalistische gren
zen: geen van de technieken die worden aangewend om gevolg te 
geven aan vreemde voorrangsregels functioneert zonder voorbehoud. 
Niet enkel wordt, in geval van conflict, steeds voorrang gegeven aan 
de eigen voorrangsregels(200), maar bovendien gebeurt steeds een 
belangenafweging: de publieke belangen van de vreemde Staat wor
den steeds afgewogen tegen de forale belangen en beleidslijnen(201). 
Hoewel de prioriteit die steeds aan deze laatste wordt verleend, 
resulteert in verlies van neutraliteit en beperking van de intemationale 

(197) Cf MEEUSEN, J., i.e., 814-817. 
(198) Cf DIRIX, E., noot onder Arb. Besl., 9 juni 1977, R.HA., 1977-78, 235-236. 
(199) Cf het rechtsvergelijkend overzicht door LEHMANN, R., Zwingendes Recht dritter 
Staaten im internationalen Vertragsrecht, Frankfurt a.M., Peter Lang, 1986, 22 e.v. en zijn 
synthese p.155 e.v. 
(200) CHAPELLE, A., Les fonctions de l'ordre public en droit international prive, These 
Universite de Droit, d'Economie et de Sciences Sociales de Paris (Paris II), 1979, 448; 
DusurssoN, B., ,Unite ou diversite des notions d'interet general, d'ordre public et de normes 
imperatives dans les directives communautaires relatives aux assurances" in Het Europa van 
de verzekeringen, Antwerpen, Maklu, 1992, 230; GOTHOT, P., ,Le renouveau de la tendance 
unilateraliste en droit international prive", R. C.D.I.P., 1971, 23 6-23 7; HOLLEAUX, D., FOYER, J. 
en DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE, G., Droit international prive, Parijs, Masson, 1987, 333-334; 
MAYER, P., ,Les lois de police etrangeres", JD.I, 1981, 329. 
(201) Zie o.m. ERNE, M., Vertragsgiiltigkeit und drittstaatliche Eingriffi;normen, Ziirich, 
Schulthess Polygrapischer Verlag, 1985, 107-108; HOLLEAUX, D., FOYER, J. en DE GEOUFFRE 
DE LA PRADELLE, G., o.c., 333; JACQUET, J-M., Principe d'autonomie et contrats internationaux, 
Parijs, Economica, 1983, 301-302; KREUZER, K., Auslandisches Wirtschaftsrecht vor deut
schen Gerichten, Heidelberg, C.F. Miiller Juristischer Verlag, 1986, 86; KROPHOLLER, J., o.c., 
21; LEHMANN, R., o.c., 169. 
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beslissingsharmonie, is het tegelijkertijd de door de toepassing van dit 
belangencriterium geboden veiligheid die toelaat om vreemde voor
rangsregels in acht te nemen of toe te pass en. 

B. MATERIELE IPR-NORMEN 

83. Tenslotte beheerst het selectief nationalisme m.i. ook de creatie 
en de toepassing van de materiele IPR-normen. Dit zijn normen die 
een specifieke materiele regeling inhouden van het intemationaal 
rechtsverkeer: een grensoverschrijdend gegeven, geconcretiseerd 
door de afbakeningsfactor, behoort er (mede) tot de toepassingshypo
these van de materiele norm(202). Terwijl voorrangsregels principieel 
zijn bestemd voor de regeling van louter interne situaties, maar 
zodanig belangrijk worden geacht dat zij daarenboven 66k op inter
nationale feitensituaties worden toegepast, regelen de materiele IPR
normen enkel grensoverschrijdende feiten(203). In het Belgische IPR 
wordt gewerkt met materiele IPR-normen van nationale oorsprong 
(b.v. art. 4, 2° van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965, B.S., 
30 april 1965(204)) en van intemationale oorsprong (b.v. in het 
C .M.R.-verdrag(205) ). 

84. Net zoals bij de voorrangsregels het geval is, komt m.b.t. de door 
de materiele IPR-normen geregelde rechtsvragen de (mogelijke) toe
passing van buitenlands recht niet eens ter sprake. Dit ogenschijnlijk 
nationalisme moet evenwel sterk worden genuanceerd omwille van de 
bijzondere inhoud van de materiele IPR-normen: ze houden immers 
een specifieke, op de intemationale situatie toegesneden regeling van 
het intemationaal rechtsverkeer in die verschilt van de materieel
inteme lex fori en die als zodanig niet kan worden toegepast op louter 

(202) HEYVAERT, A., o.c., 68. 
(203) GOLDMAN, B., ,Regles de conflit, regles d'application innnediate et regles materielles 
dans !'arbitrage commercial international", Trav. Com. Fr. DIP, 1966-69, 133; LALIVE, P., 
,Tendances et methodes en droit international prive", Rec. Cours, 1977, nr. 155, 140; SJMON
DEPITRE, M., ,Les regles materielles dans le conflit de lois", R.C.D.l.P., 1974, 594; VITTA, E., 
,Cours general de droit international prive", Rec. Cours, 1979, nr. 162, 138-139. 
(204) Cf HEYVAERT, A., o.c., 69 en FALLON, M., ,Les regles d'applicabilite en droit inter
national prive" in Melanges offerts a Raymond Vander Elst, Brussel, Nemesis, 1986, 300-301 
en RIGAUX, F., ,Les regles de droit delimitant leur domaine d'application", Ann. Dr., 1983, 305 
die beklemtonen dat de toepassing van art. 4, 2° Loonbeschermingswet athankelijk is van de 
voorafgaandelijk vastgestelde toepasselijkheid van Belgisch recht; een dergelijke voorwaarde 
is m.i. echter onverenigbaar met de erkenning van de materiele IPR-normen als een autonome 
conflictenrechtelijke methode. 
(205) Verdrag betreffende de overeenkomst van internationaal vervoer van goederen over de 
weg (Geneve, 19 mei 1956; W.4 september 1962, B.S., 8 november 1962). 
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interne situaties(206). Daarenboven strekken de materiele IPR-nor
men op de eerste plaats tot de bevordering van het intemationaal 
rechtsverkeer, daar ze rechtstreeks kunnen inspelen op het eigen 
karakter en de specifieke problemen van grensoverschrijdende rechts
verhoudingen. Tevens blijkt de traditionele intemationalistische over
weging van geografische lokalisering (geconcretiseerd door de keuze 
van de afbakeningsfactoren) ook te worden aangewend als beleids
criterium bij de creatie van materiele IPR-normen(207). Dit verklaart 
o.m. de kritiek op evenals het beperkte succes van de Haagse koop
wetten van 1964 (LUVI en LUF)(208) wier toepassingsgebied niet is 
beperkt tot situaties die met een of meer verdragsstaten zijn verbon
den(209) evenals de schaarsheid van en de argwaan tegenover mate
ride IPR-normen van nationale oorsprong (wier toepassing enkel 
afhangt van de rechtsmacht van het forum en daarom rechtsonzeker
heid in de hand zou kunnen werken)(210). 

85. Het intemationalisme dat de materiele IPR-normen kenmerkt, is 
wel steeds een ,veilig" intemationalisme. De bevordering van het 
intemationale rechtsverkeer verkrijgt slechts ruimte binnen een wel
omlijnd kader van Belgische belangen. Hiervoor is eerst en vooral de 
aard van de materiele IPR-normen bepalend: ze wijken wel afvan de 
intemrechtelijke oplossingen van de lex fori, maar de graad van 
afwijking blijft uiteraard steeds volledig onder controle van de lex 

(206) 0RAULICH, P., o.c., 30. 
(207) Cf FERRER-CORREIA, A., ,Les problemes de codification en droit international prive", 
Rec. Cours, 1975, nr. 145, 100; SCHWANDER, I., Lois d'application immediate, Sonder
ankniipfimg, IPR-Sachnormen und andere Ausnahmen von der gewohnlichen Ankniipfimg im 
internationalen Privatrecht, Ziirich, Schulthess Polygrapischer Verlag, I 975, 411-412 en 427. 
(208) Cf de Verdragen van Den Haag van 1 juli 1964 houdende een eenvormige wet inzake de 
totstandkoming van internationale koopovereenkomsten van roerende Iichamelijke zaken 
(LUF) en inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken (LUVI) (W. 
15 juli 1970, B.S., 14 januari 1971, en. B.S., 1 december 1979). Beide verdiagen werden 
door Belgie opgezegd en zullen voor ons land op 1 november 1997 buiten werking treden; op 
die dag treedt dan voor Belgie bet V.N.-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten 
betreffende roerende zaken (Wenen, 11 april1980; W. 4 september 1996, B.S., 1 ju1i 1997) in 
werking. 
(209) B.v. FERRER-CORREIA, A., /.c., 103; PELICHET, M., ,La vente internationale de marchan
dises et le conflit de lois", Rec. Cow·s, 1987, m. 201, 30; VITTA, E., ,International Conventions 
and National Conflict Systems", Rec. Cours, 1979, nr. 162, 217; VON OVERBECK, A.E., ,Le 
champ d'application des regles de conflit ou de droit materiel uniforme prevues par des 
traites", Ann. Inst. Dr. Int., 1979(I), 106. Door middel van een overeenkomstig art. IV van 
het LUVI-verdrag gemaakte voorbehoud, maakte Belgie de toepassing van LUVI en LUF 
afuankelijk van de verwijzingsregels van het Verdrag inzake de op de internationale koop van 
roerende lichamelijke zaken toepasselijkewet (Den Haag, 15 juni 1955; W.21 september 1962, 
B.S., 29 september 1964). 
(210) FERRER-CORREIA, /.c., 101; LAGARDE, P., opmerking in 0PPET!T, B., ,Le developpement 
des regles materielles", Trav. Com. Fr. DIP, Journee commemorative du Cinquantenaire, 
1985, 135; MAYER, P., o.c., 20. 
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fori(211). De vergelijking met de rol van de BIPOO-exceptie ligt 
voor de hand: de verwijzingsregels kunnen resulteren in de toepassing 
van sterk afwijkend buitenlands recht, maar overdreven afwijkingen 
van de forale normering worden niet geduld. Bovendien betreffen 
materiele IPR-normen ove1wegend procedurele en handelsrechtelijke 
materies, en dan vooral deze aangelegenheden waar het om ,techni
sche" of ,praktische" redenen nuttig is om een specifieke materiele 
regeling voor grensoverschrijdende rechtsbetreldcingen uit te werken, 
maar waarin geen vitale belangen van de Belgische rechtsorde op het 
spel staan(212). Op internationaal vlak komt dit tot uiting in het 
beperkte materieel toepassingsgebied van de verdragen die materiele 
IPR-normen incorporeren: de unificatie wordt meestal beperkt tot 
rechtsvragen met een eerder technisch karakter. Politiek gevoelige 
punten worden dan niet behandeld of er wordt voor hun regeling 
verwezen naar de lex fori of het door nationale of eengemaakte 
verwijzingsregels aangewezen recht(213). Daarenboven wordt de 
beperking van het territoriale toepassingsgebied van internationale 
verdragen tot grensoverschrijdende rechtsbetrekkingen regelmatig 
verklaard door de weigering van de verdragsstaten om de- belang
rijker geachte - volstrekt interne situaties te onttreldcen aan het -
eveneens belangrijker geachte - materieel-inteme nationale 
recht(214). Gelijkaardige overwegingen worden soms aangetroffen 
op het nationale niveau. Zo sluit het door de wet van 27 maart 1985 
(B.S., 13 april1985) ingevoerde art. 1717,4° Ger.W. de nietigverkla
ring van arbitrale uitspraken uit voor geschillen waarbij geen Belgen 
of natuurlijke personen met verblijfplaats in Belgie zijn betrokken 
noch rechtspersonen die in Belgie werden opgericht of er een succur
sale of enige bedrijfszetel hebben. Ret doel van deze als bevoegd
heids bepaling ingeklede materiele IPR-norm(215) is het stimuleren 
van de aantrekkelijkheid van Belgie als gastland voor internationale 
arbitrages. De liberalisering is evenwel beperkt tot geschillen waar-

(211) Cf HOLLEAUX, D., FOYER, J. en DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE, G., o.c., 163. 
(212) AUDIT, B., I.e., 256-257; SIMON-DEPITRE, M., l.c., 595. 
(213) DROBNIG, U., ,Unification of National Law and the Uniformisation of the Rules of 
Private International Law" in L 'influence des Communautes europeennes sur le droit inter
national prive des Etats membres, Brussel, Larcier, 1981, 9-10; RIGAUX, F. en VERWILGHEN, 
M., ,Le champ d'application dans l'espace des regles uniformes de droit prive materiel" in 
I.C.V.R., Rapports belges au Ville Congres international de droit compare, Brussel, Bruylant, 
1970, 282-284. 
(214) DE LY, F., Europese Gemeenschap en privaatrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, 43; 
KEGEL, G., ,Die selbstgerechte Sachnorm" in Gediichtnisschrift fiir Albert A. Ehrenzweig, 
Karlsruhe, Heidelberg, C.F. Mi.iller Juristischer Verlag, 1976, 64. 
(215) Cf VAN HoUTTE, H., ,La loi beige du 27 mars 1985 sur !'arbitrage international", Rev. 
Arb., 1986, 33; WATTE, N., ,Le sort des sentences arbitrales en droit beige depuis la loi du 
27 mars 1985", B.T.I.R., 1988,511. 
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bij geen partij betrokken is die op nauwe wijze met de Belgische 
rechtsorde verbonden is. Het betreft m.a.w. een onschadelijke inter
nationalistische norm die tevens Belgische commerciele belangen 
dient(216). 

VI. BESLUIT 

86. In dit artikel werd, d.m.v. een beknopte analyse, gepoogd om aan 
te tonen dat het Belgische conflictemecht wordt beheerst door selec
tief nationalisme. Dit compromis tussen nationalisme en intematio
nalisme houdt in dat er in Belgie een tamelijk grate openheid wordt 
betoond t.o.v. afwijkend buitenlands recht, maar dat dit steeds gebeurt 
binnen een ter bescherming van de Belgische belangen opgetrokken 
veiligheidskader. Het intemationalisme van het Belgische conflicten
recht is niet ,blind"; op diverse wijzen, en vaak met behulp van de 
rechtsmachtsregels, wordt gepoogd om openheid en tolerantie te 
combineren met de onontwijkbare toepassing van de belangrijkste 
forale rechtsnormen. Beide krachten houden elkaar in het Belgische 
conflictemecht niet enkel in evenwicht, maar verklaren bovendien 
elkaars aanwezigheid: het intemationalisme noopnot rtationalisme, 
dat op zijn beurt de (veilige) toepassing van buitenlands recht moge
lijk maakt. 

87. Wei kan niet worden ontkend dat, onder invloed van overheids
interventie en intemationalisering, het streven naar een gepaste toe
passing van Belgisch recht tijdens de laatste decennia geleidelijk 
sterker is geworden. Een volstrekt neutrale benadering blijkt m.b.t. 
steeds minder normen mogelijk te zijn en het ,selectiefnationalisme" 
wordt geleidelijk ,minder selectief" naarmate de overheid de zorg om 
de bescherming van de werk- en verzekeringnemer, de huurder, de 
consument, de jongere ... tot de hare maakt of oordeelt dat de voor
delen van bepaalde Belgische instellingen ( adoptie, echtscheiding ... ) 
voor zoveel mogelijk personen bereikbaar moeten zijn. De intemati
onalisering verhoogt daarbij het risico van inbreuken op een beleid 
dat, om voldoende consistent en effectief te zijn, niet door de aanwe
zigheid van enkele grensoverschrijdende elementen mag worden ge
hypothekeerd. 

(216) Cf Gedr. St., Senaat, 1982-83, nr. 513/1, 1-2. 
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88. Niettemin staat de multilaterale verwijzingsmethode nog steeds 
centraal, onderging de procedurele behandeling van verwijzingsregels 
en vreemd recht gevoelige verbeteringen en evolueerde zelfs de 
benadering van vreemde voorrangsregels in duidelijk intemationalis
tische zin. Zelfs in tijden van toenemende overheidsinterventie en 
sterke intemationalisering is een eenzijdig nationalistische beoorde
ling van het Belgische conflictenrecht dus onjuist. 

89. Wie aanbevelingen wil doen voor de verdere ontwikkeling van 
het Belgische conflictenrecht, moet m.i. rekening houden met de 
onvermijdelijke impact van het selectiefnationalisme: of de gevolgde 
methode nu intrinsiek nationalistisch of intemationalistisch is, steeds 
wordt uiteindelijk gestreefd naar een compromis tussen beide krach
ten. Bovendien blijkt dit compromis te werken: ondanks hun verschil
lende inspiratie blijken de gebruikte methoden met elkaar verenigbaar 
te zijn en hun gezamenlijke aanwending laat toe om het gewenste 
beleid te realiseren. In het Belgische conflictenrecht heerst geen 
,crisis"(217). 

90. Bij de verdere uitbouw van het conflictenrecht dient m.i. een 
pragmatische en realistische houding te worden aangenomen, die 
zowel de keuze van de conflictenrechtelijke methode als de inhoude
lijke invulling van de conflictenregels moet beheersen. 

91. Wat de methode betreft, betekent dit dat het methodenpluralisme, 
zoals dit nu in het Belgische conflictenrecht kan worden vastgesteld, 
moet worden aanvaard en ontwikkeld. Er is geen plaats voor dogma
tische benaderingen op grond van de logische noodzakelijkheid van de 
ene of de andere methode. Pragmatisme in functie van het te bereiken 
doel voorkomt de uitholling van methoden waaraan wordt vastgehou
den omwille van traditie en behoefte aan systematiek. Dit belet evenwel 
niet dat de, aan de behoeften van het selectief nationalisme aangepaste 
multilaterale verwijzingsregel als basismethode zou worden gehand
haafd: deze methode geeft op uitstekende wijze vorm aan de intema
tionalistische impulsen van ons conflictenrecht en bovendien wijst het 
blijvende succes van de multilaterale verwijzingsregels ( o.m. in de 
talrijke buitenlandse IPR-codificaties) op hun vlotte hanteerbaarheid 
en op vertrouwdheid met hun bijzondere karakteristieken. 

(217) Cf KEGEL, G., ,The Crisis of Conflict of Laws", Rec. Cours, 1964, nr. 112, 95 e.v.; 
KRoNSTEIN, H., ,Crisis of 'Conflict of Laws"' in Recht und Wirtschaftliche Macht. Ausge
wiihlte Schriften von Heinrich Kronstein, Karlsruhe, C.F. Muller, 1962, 289 e.v. 
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92. Vervolgens is het m.i. aangewezen om de onvermijdelijke in
vloed van het selectief nationalisme te erkennen en in acht te nemen 
bij de creatie van nieuwe conflictenregels. Zowel de rechtszekerheid 
als de praktische hanteerbaarheid van ons IPR zouden worden bevor
derd wanneer de conflictenregels zelf voldoende selectief nationalis
tisch worden gemaakt. Ben realistische benadering van de selectieve 
lex fori-voorkeur, die in de conflictenregels zelf wordt gei:ncorpo
reerd, zal m.i. resulteren in hun daadwerkelijke en consequente toe
passing zonder dat nog de behoefte bestaat om een beroep te doen op 
,ontsnappingstechnieken" en tal van (discrete) lapmiddelen om de 
gewenste nationalistische doeleinden te verwezenlijken. De Belgische 
conflictenregels zullen minder vaak naar vreemd recht vetwijzen, 
maar wel zal meer respect worden betoond voor de ruimte die bewust 
wordt gegund aan afwijkende buitenlandse normeringen(218). 

93. Onvermijdelijk impliceert een dergelijk bewust conflictenrechte
lijk beleid een doorgedreven verfijning van de conflictenregels. Aan
gezien overdreven brede verwijzingsregels toch onvermijdelijk wor
den gecoiTigeerd in functie van de selectief nationalistische behoeften 
van ons conflictenrecht, is het beter hierop te anticiperen d.m.v. een 
genuanceerde en_precieze regelgeving. Ook in het conflictenrecht is 
,voorkomen" beter dan ,genezen". De voordelen van een realistische 
benadering wegen m.i. ruimschoots op tegen de moeilijkheden ( o.m. 
inzake kwalificatie en aanpassing) die een dergelijke, op politieke 
evaluatie berustende verfijning van de conflictenregels in de praktijk 
onvermijdelijk met zich zal brengen. Gedetailleerde regels, die wel 
kunnen worden aangevuld met een algemene uitzonderingsclausule, 
verdienen m.i. de voorkeur(219). 

94. De noodzaak van een realistisch conflictenrechtelijk beleid is m.i. 
een belangrijk argument ten voordele van een algehele codificatie van 
het Belgische IPR. Ons huidig conflictenrecht slaagt er immers wel in 
om een min of meer consistente beleidslijn van selectief nationalisme 
aan te houden, maar doet dit op een weinig overzichtelijke marrier en 

(218) V gl. EHRENZWEIG, A.A., ,A Proper Law in a Proper Forum: A 'Restatement' of the 'Lex 
Fori' Approach", Oklahoma L. Rev., 1965, 345-346. 
(219) Cf DE BOER, Th.M., ,Naar een gecodificeerd internationaal privaatrecht?" in Naar een 
gecodificeerd internationaalprivaatrecht (!!?),Den Haag, Nld. Vereniging Int. Recht, 1990, 
139; HANOTIAU, B., ,The American Conflicts Revolution and European Tort Choice-of-Law 
Thinking", Am. J Camp. L., 1982, 97; HAY, P. en ELLIS, R.B., ,Bridging the Gap Between 
Rules and Approaches in Tort Choice of Law in the United States: A Survey of Current Case 
Law", Int. Lawyer, 1993, 395; REESE, W.L.M., ,Choice of Law: Rules or Approach", Cornell 
L. Rev., 1971-72, 320-321; SYMEONIDES, S., ,Louisiana's Draft on Successions and Marital 
Property", Am. J Camp. L., 1987, 290. 
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met behulp van een groat aantal technieken en lapmiddelen die 
nadelig zijn voor de praktische hanteerbaarheid van het IPR en de 
rechtszekerheid. Daarenboven biedt een globale bezinning de gele
genheid om de vele verbanden in acht te nemen die bestaan tussen de 
verschillende conflictenrechtelijke methoden, tussen de creatie en de 
toepassing van de conflictenregels en, tenslotte, tussen het conflicten
recht en de rechtsmachts- en erkenningsregels. 
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SOMMAIRE 

L'INFLUENCE DU ,NATIONALISME SELECTIF" DANS LE DROIT BELGE 

DES CONFLITS DE LOIS: ANALYSE ET EVALUATION 

Le present article analyse la presence du nationalisme et de l'intemationalisme dans 
le droit belge des conflits de lois. 

Un droit des conflits de lois internationaliste est ouvert a !'application du droit 
etranger et ne se caracterise pas par une preference pour )'application (les solutions) 
de la lex fori comme telle. Par contre, un droit nationaliste se caracterise par la 
preference pour et la recherche de 1' application (des solutions) de la lex fori, soit pour 
des raisons technico-pragmatiques, soit pour des considerations afferentes au conte
nu de ce droit. L'occasion de cette analyse est la question de savoir si les tendances 
au developpement de l'intemationalisme et a une intervention accme des autorites 
exercent une quelconque influence sur les solutions belges des conflits de lois. 

La these centrale du present article est que le droit belge des conflits de lois se 
caracterise par un ,nationalisme selectif'. Ce compromis entre nationalisme et 
intemationalisme implique la manifestation d'une ouverture assez large a l'endroit 
du droit etranger divergent, ceci se faisant cependant toujours a 1 'interieur d'un cadre 
de securite dresse pour proteger les interets belges. Ouverture et tolerance se 
combinent avec (la recherche de) )'application ineluctable des principales normes 
juridiques du for, et ce independamment de la question de savoir si les methodes 
utilisees doivent etre traditionnellement qualifiees d'internationalistes (par ex., les 
regles de rattachement multilaterales) ou de nationalistes (par ex., les regles d'ap
plication immediate). 11 est clair cependant que, sous !'influence de !'intervention des 
autorites et de l'internationalisme, ces dernieres decennies ont ete marquees par un 
renforcement progress if de la recherche d'une application appropriee du droit beige. 
La neutralite s'amenuise et le nationalisme sblectif devient progressivement ,moins 
selectif' a mesure que les autorites s'attachent a proteger certaines pm1ies (travail
leurs, preneurs d'assurance, locataires, consommateurs, jeunes ... ) ou estiment que 
les avantages de certaines constmctions juridiques belges (telles que !'adoption et le 
divorce) doivent etre accessibles au plus grand nombre. Sur ce point, l'intematio
nalisme accroit le risque de porter atteinte a une politique qui, pour etre suffisamment 
consistante et effective, ne peut etre hypothequee par la presence de certains 
6lements transfrontieres. 

Dans la pa11ie consacree aux regles de rattachement multilaterales ( chapitre III et 
IV), !'auteur souligne que les nuances nationalistes systematiquement mises a 
l'internationalisme ne se limitent pas aux techniques connues, traditionnellement 
qualifiees d'exceptionnelles (par ex., )'exception de l'ordre public international de 
droit prive ), mais caracterisent aussi bien la creation que les autres modalites 
d'application de ces regles de rattachement. 

Dans !'analyse de la creation des regles de rattachement multilaterales (chapitre III), 
I' auteur s'arrete d'abord ala selection des categories de rattachement. Sur ce point, 
I' attention se pm1e principalement sur ce qu'on appelle les ,categories univoques de 
rattachement", utilisees en Belgique dans le domaine de !'adoption et des divorces 
internationaux: )'analyse souligne la tension qui se manifeste entre, d'une part, la 
tolerance dans la recherche d'une harmonie internationale de decision inspiree par le 
rattachement au droit etranger et, d'autre part, la pression provenant de la hierarchie 
des valeurs qui s'imposent dans la vie en societe beige et les preferences qui s'y 
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rattachent au plan de la politique. Dans l'analyse du choix du facteur de rattache
ment, il appara'it ensuite qu'une place importante est occupee par des criteres 
internationalistes dans le choix de facteurs tels que la localisation geographique et 
la promotion des echanges juridiques internationaux. Un critere tel que la protection 
d'interets prives, qui pourrait avoir une incidence nationaliste, obtient une concre
tisation internationaliste tres nette cependant que se trouve egalement respecte le 
caractere multilateral des regles de rattachement visant a realiser l'interet general. Il 
n'en appara'it pas moins a chaque fois que l'internationalisme de principe doit tenir 
compte de manifestations selectives certes mais nettement orientees de nationalisme. 
Particulierement significative est a cet egard la mesure dans laquelle il est fait appel 
aux regles de juridiction. 
Le nationalisme selectif domine egalement !'application des regles de rattachement 
multilaterales ( chapitre IV). Le lien etroit avec la politique suivie en matiere de 
creation des regles de rattachement se manifeste surtout dans la qualification (qui se 
situe sur la ligne de demarcation entre les deux phases) et l'exception de l'ordre 
public de droit international prive beige (qui remplit une fonction positive). Le 
compromis entre nationalisme et internationalisme explique egalement l'attitude 
beige a l'endroit du renvoi, de la question prealable et de la fraude a la loi ainsi 
que dans le traitement des questions de procedures concernant 1' application des 
regles de rattachement et du droit etranger. L'analyse de l'exception de l'ordre public 
de droit international prive fait apparaitre que la propension a !'application du droit 
etranger ne revele pas toujours une neutralite en matiere de conflits de loi: !'impor
tant est surtout de savoir si et dans queUes conditions se manifeste une propension a 
appliquer un droit etranger dont le contenu s, ecarte nettement de la lex fori. 

Dans le cinquieme chapitre, l'auteur appelle l'attention sur les normes materielles de 
DIP pour montrer que ces nonnes sont egalement dominees par le nationalisme 
selectif et dominent du reste egalement !'interaction entre les diverses methodes de 
conflits de lois. 
En conclusion (chapitre Vl), l'auteur plaide pour l'adoption d'une attitude realiste et 
pragmatique, et ce en ce qui concerne aussi bien le choix de la methode des conflits 
de lois (admission du pluralisme des methodes) que le contenu des regles de conflits 
(prise en compte du nationalisme selectif). Sur ce point, il est indispensable de 
rechercher un affinement renforce des regles de conflits de lois. En fin d'analyse, il 
est releve qu'une codification du droit international prive beige constituerait un cadre 
de choix pour la realisation de pareille politique realiste en matiere de conflits de lois. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DER EINFLUI3 EINES ,SELEKTIVEN NATIONALISMUS" IM BELGISCHEN K.OLLISIONSRECHT: 

ANALYSE UND AUSWERTUNG 

Der Artikel untersucht die Anwesenheit von Nationalismus und Internationalismus 
im belgischen Kollisionsrecht. Ein internationalistisches Kollisionsrecht schlieBt 
sich der Anwendung des ausliindischen Rechtes auf und kennzeichnet sich nicht 
durch eine Vorliebe fur die Anwendung (der Liisungen) des lex fori als solches. Ein 
nationalistisches Kollisionsrecht dagegen kennzeichnet sich durch die Vorliebe fiir 
jene Liisungen und das Erstreben der Anwendung des lex fori, entweder aus prag
matisch-technischen GrUnden oder aus inhaltsbezogenen Erwiigungen. AnlaB zu 
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dieser Untersuchung bildete die Frage, ob die Tendenzen einer wachsenden Inter
nationalisierung und staatlichen Zwischenkunft die belgischen kollisionsrechtlichen 
Losungen in irgendeiner Weise beeinflussen. 

Die Zentralthese des Artikels setzt voraus, daB sich das belgische Kollisionsrecht 
durch einen ,selektiven Nationalismus'' kennzeichnet. Dieser KompromiB zwischen 
Nationalismus und Intemationalismus enthalt eine ziemlich groBe Offenheit dem 
abweichenden auslandischen Recht gegenuber, allerdings im Sicherheitsrahmen 
eines Schutzes der belgischen Interessen. Offenheit und Toleranz werden mit (dem 
Erstreben) einer unentweichbaren Anwendung der wichtigsten foralen Rechtsnor
men verbunden, ungeachtet der Tatsache, ob die angewendeten Methoden ublicher
weise als internationalistisch (etwa die allseitigen Kollisionsnormen) oder als natio
nalistisch (etwa die Eingriffsnonnen) bezeichnet werden. Wohl wird ldar, daB unter 
der Einwirkung der staatlichen Zwischenkunft und der Internationalisierung das 
Erstreben einer Anwendung des belgischen rechtes allmahlich starker geworden 
ist. Die Neutralitat nimmt ab und der selektive Nationalismus wird allmahlich 
,weniger selektiv" je nachdem sich die Obrigkeit fi.ir den Schutz gewisser Parteien 
einsetzt (Arbeitsnehmer, Versicherungsnehmer, Mieter, Verbraucher, Jugendliche) 
oder urteilt, daB die Votieile gewisser belgischer Rechtsmittel (wie Adoption und 
Ehescheidung) einer moglichst graBen Zahl von Personen zur Verfi.igung steht. Die 
Internationalisienmg erhoht das Risiko der Verst6Be gegen eine Politik die, um 
ausreichend konsistent und zweckmaBig zu sein, nicht mit der Anwesenheit einiger 
grenziiberschreitender Elemente belastet werden darf. 

In den Abschnitten III und IV, die sich den allseitigen Kollisionsnormen widmen, 
wird betont, daB sich die systematische nationalistische Nuancierung des Intematio
riiilisri:n.is -niclit -aufb-elrnimte, uolicherWeise als Sonuei"falle betracliteteTeclirrllceri 
beschrankt, sondem zugleich auch sowohl die Kreation wie die ubrigen Anwen
dungsmodalitaten dieser Kollisionsnormen pragt. 

Bei der Untersuchung nach der Kreation dieser allseitigen Kollisionsnormen (Ab
schnitt III) wird zunachst auf die Auswahl der Anknupfungsgegenstande eingegan
gen. Dabei werden besonders die sogenannten ,eindeutigen Kollisionsnotmen" 
naher betrachtet, die in Belgien im Bereich der internationalen Ehescheidung und 
der Adoption angewendet werden; deren Analyse deutet auf die vorhandene Span
nung zwischen einerseits der toleranten, vom Erstreben einer internationalen Ent
scheidungshannonisierung inspirierten Verweisung auf fremdes Recht und ander
seits dem Druck, der sich aus der in der belgischen Gesellschaft herrschenden 
Hierarchie der W etie ergibt und den sich darauf stiitzenden Prioritaten einer Rechts
politik. Bei der Analyse des gewahlten Anlmupfungsmomentes ergibt sich weiter, 
daB intemationalistische Kriterien fiir die Wahl des Anknupfungsmomentes wie die 
geografische Lokalisierung und die Forderung des internationalen Rechtsverkehrs 
eine wichtige Rolle spielen. Ein Kriterium wie der Schutz privater Interessen, das 
eine nationalistische Einwirkung haben konnte, wird auf deutlich intemationalisti
sche Weise konhetisieti, wahrend auch der allseitige Charakter der Kollisionsnor
men, die die Verwirldichung der allgemeinen Interessen erstreben berucksichtigt 
wird. Jeweils zeigt sich allerdings, daB dieser prinzipielle Internationalismus von 
selektiven, dennoch gezielten AiiBerungen des Nationalismus durchwebt wird. Be
sanders auffallig ist das AusmaB mit dem man sich auf die Wirkung der intematio
nalen Zustandigkeitsregeln beruft. 

Der selektive Nationalismus beherrscht auch die Anwendung der allseitigen Kolli
sionsnormen (Abschnitt IV). Der enge Zusammenhang mit der bei der Kreation der 
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Kollisionsnorm gefiihrten Rechtspolitik auBert sich vor allem in der Qualifizierung 
(die sich auf der Bruchlinie zwischen heiden Phasen befindet) und in der Vorbehalts
klausel (die eine positive Rolle spielt). Der KompromiB zwischen Nationalismus und 
Intemationalismus erklart auch die belgische Haltung hinsichtlich des Renvoi, der 
Vorfrage, und der Gesetzesumgehung sowie die Behandlung der prozeBmaBigen 
Fragen hinsichtlich der Anwendung der Kollisionsnormen und des fremden Rechtes. 
Die Analyse der Vorbehaltsldausel zeigt deutlich, daB die Bereitschaft zur Anwen
dung des auslandischen Rechtes nicht immer auf eine kollisionsrechtliche Neutralitat 
hinweist: wichtig is vor allem, ob und in welchen Umstanden die Bereitschaft 
vorhanden ist, fremdes Recht anzuwenden, das dem Inhalt nach stark vom lex fori 
abweicht. 

Im fiinften Abschnitt wird auf die materiellen Sonderrechte flir internationale Sach
verhalte und die Eingriffsnormen eingegangen, urn zu beweisen, daB auch diese von 
einem selektiven Nationalismus iiberherrscht werden, der iibrigens auch die Wech
selbeziehung zwischen den verschiedenen kollisionsrechtlichen Methoden be
herrscht. 

Im BeschluB (Abschnitt VI) wird die Annahme einer realistischen und pragmatischen 
Haltung befiirwortet, und dies ebenso hinsichtlich der Wahl der kollisionsrechtlichen 
Methode (Annahme des Methodenpluralismus) als hinsichtlich der inhaltlichen 
Implementierung der Kollisionsnonnen ( Beriicksichtigung des selektiven Nationalis
mus). Eine durchgehaltene Verfeinerung der Kollisionsnormen ist dabei unbedingt 
notwendig. 

SchlieBlich wird vorausgesetzt, naB eine allgemeine Kodifizierung des belgischen 
intemationalen Privatrechtes den besonderen Rahmen zur Vetwirklichung dieser 
realistischen kollisionsrechtlichen Politik darstellen diirfte. 

SUMMARY 

THE INFLUENCE OF ,SELECTIVE NATIONALISM" IN THE BELGIAN CONFLICT 

OF LAWS SYSTEM- AN ANALYSIS AND ASSESSMENT 

This article examines the phenomena of nationalism and internationalism as they 
occur in the Belgian rules on the conflict of laws. A system which is based on the 
internationalist approach is receptive to the applicability of foreign law, and is not 
characterised by any preference for the application of the lex fori as such- or of the 
solutions which the latter provides. Conflict oflaws rules which are oriented towards 
the nationalist theory, on the other hand, are characterised by a desire to apply the lex 
fori, either on grounds of teclmical considerations rooted in pragmatism, or for 
substantive reasons. This analysis was prompted by the question whether the trends 
towards increasing intemationalisation and public intervention have nudged the 
Belgian courts in either direction when seeking solutions to problems aroused by 
conflicts of laws. 

The central thesis of this article is that the Belgian approach towards the conflict of 
laws is characterised by what could be described as "selective nationalism". This is a 
compromise between nationalism and internationalism, and results in a considerable 
degree of receptiveness towards any foreign law which differs from Belgian law, 
whilst remaining within certain safeguards aimed at protecting Belgian interests. It 
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combines a sense of openness and broad-mindedness with the unavoidable applica
tion of- or attempts to apply - the most important lex fori rules, regardless of 
whether the methods used have traditionally been qualified as internationalist (e.g. 
the multilateral choice-of-law rules) or as nationalist (e.g. the mandatory rules). It is, 
however, clear that, under the influence of public intervention and the trend towards 
internationalisation, there has been an increasingly detennined attempt during the 
past few decades at finding an appropriate way of applying the relevant Belgian law. 
Neutrality is in decline, and selective nationalism is becoming increasingly "less 
selective" as the public authorities seek to obtain control over the protection and 
well-being of certain parties (e.g. employees, insured parties, tenants, consumers, the 
young), or adopt the view that the advantages conferred by certain Belgian rules -
such as those on adoption and divorce - must be made available to as many people 
as possible. In this context, the trend towards internationalisation increases the risk of 
departing from a policy which, if it is to be applied with a sufficient degree of 
consistency and effectiveness, cannot be burdened by the incidence of certain cross
frontier factors. 

In that part of the article which deals with multilateral choice-of-laws rules (Chapters 
III and IV), the author emphasises that the practice of systematically mitigating 
internationalism by nationalist considerations is by no means confined to such !mown 
techniques- traditionally qualified as "exceptional"- as the plea of public policy, 
but that it is in fact characteristic of both the manner in which these choice-of-law 
rules are created and the conditions in which they are applied. 

When examining the creation of the multilateral choice-of-law rules (Chapter III), 
the author considers in the first instance the method of selecting the relevant choice
of-law categories. In so doing, he has particular regard to the so-called "unilateral 
choice-of-law categories", which are applied in Belgium in relation to international 
divorce and adoption proceedings. Close examination of these categories reveals the 
tension which exists between, on the one hand, the open-minded choice of foreign 
law, prompted by an attempt to achieve international consistency in decision-ma
king, and, on the other hand, the pressure emanating from the hierarchy of values 
which prevails in Belgian society and the policy choices which are based on it. Also, 
when analysing the relevant connecting factor, it emerges that the internationalist 
criteria applied in determining the choice of the connecting factor, such as geogra
phical identification and the promotion of international legal relations, have played 
an important part. Criteria such as the protection of private interests, which could 
have the effect of increasing nationalism, are being given a marked internationalist 
dimension in their practical realisation, whereas the multilateral nature of those 
choice-of-law rules which seek to serve the general interest, is being respected. In 
each case, however, it appears that this principle of internationalism is mitigated by 
selective, yet judiciously directed, expressions of nationalism. Particularly note
worthy is the extent to which application is made of the rules on jurisdiction. 

The selective nationalism approach also governs the application of multilateral 
choice-of-law rules (Chapter IV). The close link with the policy applied when 
creating the choice-of-law rule expresses itself particularly when it comes to cha
racterisation (which is located on the dividing line between the two stages), and the 
plea of Belgian public policy (which plays a positive role). The compromise made 
between the nationalist and the internationalist approach also explains the Belgian 
attitude towards renvoi, incidental questions and law evasion, as well as the manner 
in which procedural issues regarding the application of choice-of-law rules and 
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foreign law are dealt with. An analysis of the plea of public policy clearly shows that 
a willingness to apply foreign law is not always indicative of neutrality in the conflict 
of laws. The all-important factor is whether or not, and in what circumstances, the 
court is willing to apply foreign law which is fundamentally different from the lex 
fori. 

Chapter V contains an examination of the substantive rules of private international 
law and the mandatory rules, seeking to demonstrate that these too are governed by a 
selective nationalism approach ~ which, moreover, also governs the interaction 
between the various methods of solving conflicts of laws. 
In the conclusion (Chapter VI), the author advocates the adoption of a realistic and 
pragmatic approach, both as regards the methods used to solve conflicts oflaws (i.e. 
acceptance of the principle of pluralism of method), and in relation to the substantive 
contents of conflict of laws rules (i.e. taking account of the principle of selective 
nationalism). In so doing, it is necessary to refine the existing rules on conflicts of 
laws. Finally, it is argued that the comprehensive codification of Belgian Private 
International Law would constitute an excellent context for the achievement of such 
a realistic policy regarding the conflict of laws. 

RESUMEN 

LA INFLUENCIA DEL ,NACIONALISMO SELECTIVO" EN LAS NORMAS DE CONFLICTO EN 

DERECHO BELGA: ANALISIS Y EVALUACION 

En este articulo, se investiga la presencia del nacionalismo y del internacionalismo 
en las normas de conflicto en derecho helga. Un derecho de conflicto internaciona
lista esta abierto a la aplicaci6n del derecho extranjero y no esta caracterizado por 
una preferencia por la aplicaci6n de (las soluciones de) la lex fori como tal. En 
cambio, un derecho de conflicto nacionalista esta caracterizado por la preferencia 
por y el afan de la aplicaci6n de (las soluciones de) la lex fori, sea por motivos 
pragmatico-tecnicos, sea por consideraciones relacionadas con el contenido. El 
motivo de la investigaci6n es la pregunta si las tendencias de una creciente interna
cionalizaci6n e intervenci6n del Estado tienen una influencia cualquiera sobre las 
soluciones delasnormas de conflicto.en derecho helga. 
La tesis central del articulo es que las normas de conflicto en derecho helga estan 
caracterizadas por un ,nacionalismo selectivo' '. Este compromiso entre nacionalis
mo e internacionalismo implica que se muestra una apertura bastante importante 
frente a un derecho extranjero divergente, pero que esto siempre se hace dentro de un 
marco de seguridad juridica creado para Ia protecci6n de los intereses belgas. La 
apertura y la tolerancia se combinan con (el af{m de) Ia aplicaci6n inevitable de las 
principales normas juridicas forales, que los metodos utilizados sean tradicional
mente calificados de internacionalistas (por ejemplo, las reglas de remisi6n multi
laterales) o de nacionalistas (por ejemplo, las reglas de prioridad). Sin embargo, se 
hace evidente que, bajo Ia influencia de Ia intervenci6n del Estado y de Ia interna
cionalizaci6n, el afan de una aplicaci6n adecuada del derecho helga se ha reforzado 
progresivamente durante las ultimas decadas. La neutralidad disminuye y el nacio
nalismo selectivo se hace paulatinamente ,menos selectivo" a medida que las 
autoridades se atribuyen Ia protecci6n de ciertas partes (asalariado y asegurado, 
atTendatario, consumidor, joven ... ) o estima que las ventajas de ciertos fen6menos 

1463: 



juridicos belgas (tales como Ia adopcion y el divorcio) tienen que ser accesibles para 
el mayor numero de personas posible. La intemacionalizacion aumenta el riesgo de 
infracciones de una politica que, para ser suficientemente consistente y efectiva, no 
puede ser hipotecada por la presencia de algunos elementos transfronterizos. 

En la parte del articulo que esta consagrada a las reglas de remision multilaterales 
( capitulos III y IV), se acentua que la matizacion nacionalista sistematica del 
intemacionalismo no se limita a unas tecnicas conocidas, calificadas tradicional
mente de ,excepcionales" (por ejemplo, la excepcion de orden publico de derecho 
intemacional privado ), pero caracteriza tanto la creacion como las otras modalidades 
de aplicacion de estas reglas de remision. 

En la investigacion de la creacion de las reglas de remisi6n multilaterales (capitulo 
III), primero se habla de la seleccion de las categorias de remision. Para eso, sobre 
todo se presta atencion a las llamadas ,categorias de remision univocas" que se 
utilizan en Belgica en el ambito del divorcio y adopci6n intemacionales: su anilisis 
indica la tension que existe entre, por una parte, la referencia tolerante al derecho 
extranjero, inspirada por el afan de armonia en las decisiones intemacionales, y, por 
otra parte, la presion que emana de la jerarquia de valores que prevalece en la 
sociedad helga y de las preferencias politicas fundadas en ella. A continuacion, se 
desprende del anilisis de la eleccion del factor de referencia que los criterios 
intemacionalistas ocupan un Iugar importante para la elecci6n del factor de refe
rencia, tales como Ia localizacion geografica y la promocion de las relaciones de 
derecho internacionales. Un criteria tal como la proteccion de intereses privados, que 
podria tener una repercusion nacionalista, se concretiza de una manera marcada
mente intemacionalista, mientras que tambien se respeta el caracter multilateral de 
las reglas de remision que tratan de realizar el interes generaL Sin embargo, eada vez 
resulta que este intemacionalismo fundamental se ve estorbado por unas manifes
taciones de nacionalismo selectivas pero bien orientadas. Es pmticularmente llama
tiva la medida en que se apela a la influencia de las reglas de jurisdiccion para 
alcanzar tal fin. 

El nacionalismo selectivo tambien rige la aplicacion de las reglas de remision 
multilaterales (capitulo IV). La estrecha relacion con la politica seguida en la 
creacion de las reglas de remision se manifiesta sobre todo en la calificacion (que 
se encuentra sobre la linea de fractura entre las dos fases) y la excepcion de orden 
publico de derecho intemacional privado helga (que desempefia una funcion posi
tiva). El compromiso entre nacionalismo e intemacionalismo tambien explica la 
postura helga respecto al reenvio, a la pregunta previa y al fraude de ley al igual que 
al tratamiento de las cuestiones de procedimiento relativas a la aplicacion de reglas 
de remision y de derecho extranjero. El analisis de la excepcion de arden publico de 
derecho intemacional privado explica que Ia disposicion a aplicar el derecho ex
tranjero no siempre es una sefial de neutralidad en derecho de conflicto: sobre todo es 
importante saber si y en que circunstancias existe la disposicion a aplicar un derecho 
extranjero cuyo contenido se aparta mucho de la lex fori. 

En el quinto capitulo, se presta atencion a las reglas de prioridad y normas de DIP 
materiales, a fin de demostrar que elias tambien son regidas por un nacionalismo 
selectivo, que ademas tambien rige la interaccion entre los distintos metodos de las 
normas de conflicto en derecho. 

En la Conclusion (capitulo VI), se aboga por la adopcion de una actitud realista y 
pragmatica, tanto con respecto a la eleccion del metoda de derecho de conflicto 
(aceptacion del pluralismo de metodos) como ala interpretacion del contenido de la 
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reglas de conflicto ( observancia del nacionalismo selectivo ). A este prop6sito, es 
necesario un refinamiento extremo de las reglas de conflicto. Finalmente, se afirma 
que una codificaci6n completa del derecho intemacional privado helga constituiria el 
marco ideaf para Ia realizaci6n de esta politica realista de derecho de conflicto. 
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