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Hof van Cassatie van België, arrest van 29 november 2012  
 

Artikel 5.3 Verordening (EG) 44/2001 – aansprakelijkheidsvordering  - 
aantasting van persoonlijkheidsrechten door verspreiding van content via 
internet – bevoegde gerechten 
 
Article 5.3 Règlement (CE) 44/2001 – action en responsabilité – atteinte des 
droits de la personnalité par diffusion d’un site web – juridictions compétentes 

 

 

Arrest 

 

1. FUTEBOL CLUB S.A.D., 

 

2. V. B., 

 

3. R. C., 

 

4. D. R. D. C., 

 

5. P.S.V. nv, 

 

6. JUVENTUS FOOTBALL CLUB, 

 

Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

 

tegen 

 

1. SPORTING EXCHANGE Ltd, vennootschap naar Engels recht, 

 

2. WILLIAM HILL CREDIT LIMITED, 

 

3. VICTOR CHANDLER (INTERNATIONAL) Ltd, 

 

4. GLOBAL ENTERTAINMENT Ltd, 

 

5. BWIN INTERNATIONAL Ltd (DETANDWIN), 

 

Mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

 

ten aanzien van 

 

LADBROKE BELGIUM nv, 

 

Mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van 30 juni 2009. 

 

[…] 

 

 

II. CASSATIEMIDDELEN 

 

[…] 

 

III. BESLISSING VAN HET HOF 

 

 

Beoordeling 

 

Eerste middel 

 

Eerste onderdeel 

 

1. Luidens artikel 5.3 van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 

december 2000 betreffende de rechterlĳke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging 

van beslissingen in burgerlĳke en handelszaken kan een persoon die woonplaats heeft op het 

grondgebied van een lidstaat, in een andere lidstaat ten aanzien van verbintenissen uit 

onrechtmatige daad, opgeroepen worden voor het gerecht van de plaats waar het 

schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen. 

 

2. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in het arrest Mines de 

potasse d’Alsace van 30 november 1976 (nr. 21/76) gepreciseerd dat de uitdrukking “plaats 

waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan” aldus moet worden verstaan dat zowel 

de plaats waarde de schade is ingetreden, als de plaats waar de veroorzakende gebeurtenis is 

bedoeld. 

 

3. In het arrest S. van 7 maart 1995 (C-68/93) heeft hetzelfde Hof geoordeeld dat de 

gelaedeerde, in geval van belediging door middel van een in verschillende Verdragsluitende 

Staten verspreid artikel in de pers, tegen de uitgever een rechtsvordering tot schadevergoeding 

kan instellen voor ofwel de gerechten van de Verdragsluitende Staat van de plaats van 

vestiging van de uitgever van de beledigende publicatie, die bevoegd zijn de vordering 

betreffende de volledige schade als gevolg van de belediging toe te wijzen, ofwel de 

gerechten van elke Verdragsluitende Staat waar de publicatie is verspreid en waar de 

gelaedeerde stelt in zijn goede naam te zijn aangetast, welke gerechten enkel bevoegd zijn 

kennis te nemen van de geschillen betreffende de in de staat van het geadieerde gerecht 

veroorzaakte schade. 

 

4. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in het arrest e-Date Advertising van 

25 oktober 2011 (C-509/09 en C-161/10) eerst overwogen dat internet dus het nut van het 

verspreidingscriterium beperkt, daar de reikwijdte van de verspreiding van content via 

internet in beginsel wereldwijd is, en dat de in het arrest S. omschreven aanknopingscriteria 

dan ook moeten worden aangepast, en beslist dat artikel 5, punt 3, van de voornoemde 

verordening (EG) nr. 44/2001 “aldus (moet) worden uitgelegd dat in geval van een beweerde 
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schending van de persoonlijkheidsrechten door op internet geplaatste content, de persoon die 

zich gelaedeerd acht een vordering tot vergoeding van de volledige schade kan indienen, 

hetzij bij de gerechten van de lidstaat waar de uitgever van die content gevestigd is, hetzij bij 

de gerechten van de lidstaat waar zich het centrum van zijn belangen bevindt” en dat “die 

persoon ook een vordering (kan) indienen bij de gerechten van elke lidstaat op het 

grondgebied waarvan een op internet geplaatste content toegankelijk is of is geweest” maar 

dat, in dat geval, “deze gerechten (…) enkel (kunnen) kennisnemen van vorderingen 

betreffende schade die is veroorzaakt op het grondgebied van de lidstaat van het aangezochte 

gerecht”. 

 

5. Het bestreden arrest brengt eerst de in het voornoemde arrest S. vermelde beginselen 

in herinnering en wijst vervolgens erop dat “de [eisers] […] de bevoegdheid van de Belgische 

gerechten om kennis te nemen van de schade die in die Staten aan hun rechten is toegebracht, 

gronden op de vaststelling […] dat in België zonder enige beperking weddenschappen kunnen 

worden aangegaan op de litigieuze websites van de [verweersters]”. 

 

Het bestreden arrest vermeldt dat de loutere omstandigheid “dat de litigieuze websites 

toegankelijk zijn voor het Belgische publiek, (niet) betekent (…) dat er een bijzondere nauwe 

aanknopingsfactor bestaat tussen het geschil en de Belgische gerechten zodat de bevoegdheid 

van die gerechten wordt gerechtvaardigd”, dat er in werkelijkheid “uit de eigen gegevens van 

de litigieuze websites niet kan worden afgeleid dat er een bijzonder nauwe aanknopingsfactor 

bestaat tussen het geschil en België. […] De goksites zijn toegankelijk voor Belgische 

websurfers die er hun weddenschappen kunnen laten registreren net zo goed als ze 

toegankelijk voor websurfers in andere lidstaten, aangezien het om websites met 

extensie‘.com’ gaat die hun afzetgebied tot heel Europa willen uitbreiden. De omstandigheid 

dat die websites het Belgisch grondgebied niet van hun bereik hebben uitgesloten, is geen 

teken dat er een bijzondere aandacht voor de Belgische markt bestaat, aangezien dat ook het 

geval is voor de grote meerderheid van de overige Staten. Ze hebben overigens geen extensie 

‘.be’ gemaakt die eigen is aan België. Ze zijn beschikbaar in meerdere talen, maar de twee in 

België meest gebruikte talen horen daar niet systematisch bij”. 

 

Het overweegt tot slot dat “niet betwist wordt dat het aantal weddenschappen door het 

Belgisch publiek trouwens volstrekt onbeduidend is in vergelijking met het totale aantal door 

die websites geregistreerde weddenschappen”, dat, hoewel, in de zaak S., slechts vijf 

exemplaren van de 250.000 van de litigieuze publicatie waren verspreid in de stad waar de 

geadieerde rechtbank zitting hield, “er [in die zaak] hoe dan ook een bijzonder nauwe 

aanknopingsfactor was tussen de aantasting van haar goede naam die de verzoekster 

aanvoerde en de geadieerde rechtbanken, ongeacht het aantal in het eigen land verspreide 

exemplaren, aangezien de klaagster op die plek woonde en dus leed onder de daar gelaakte 

aantasting” en dat “de [verweersters] inderdaad gerechtigd zijn te stellen dat hun 

handelsbetrekkingen met België verwaarloosbaar zijn”. 

 

6. Noch met die vermeldingen en overwegingen, noch met enige andere verantwoordt het 

bestreden arrest naar recht zijn beslissing om de met toepassing van de verordening (EG) 

44/2001 opgeworpen excepties van internationale onbevoegdheid aan te nemen, behalve met 

betrekking tot de vorderingen die PSV grondt op de Benelux-merken. 

 

Het onderdeel is gegrond. 

 

(...) 
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Dictum 

 

Het Hof, 

 

Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de Belgische gerechten territoriaal onbevoegd 

verklaart om kennis te nemen van de vorderingen tegen de eerste, tweede en derde 

verweerster en, behalve met betrekkingen tot de op de Beneluxmerken gegronde vorderingen, 

om kennis te nemen van de vorderingen tegen de vijfde verweerster. 

 

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige. 

 

Verklaart dit arrest bindend voor de naamloze vennootschap Ladbroke Belgium. 

 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest. 

 

Veroordeelt de eisers PSV en Juventus in de helft van de kosten, houdt de overige kosten aan 

en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over. 

 

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel. 

 

[…] 

  


