Hof van Cassatie, arrest van 23 januari 2017
Staatloosheid – Verzoek tot erkenning als staatloze door erkende en
geregistreerde Palestijnse vluchteling – Vraag of Palestina beschouwd kan
worden als een “staat” – Verdrag van Montevideo 1933 (rechten en plichten van
Staten) – Erkenning door internationale gemeenschap bepalend?
Apatridie – Requête en reconnaissance de la qualité d’apatride par un réfugié
palestinien enregistré – Qualité d’Etat de la Palestine – Convention de
Montevideo de 1933 (droits et devoirs des Etats) – Reconnaissance par la
communauté internationale décisive?
Nr. C.16.0325.N/1
In de zaak van
Procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent,
Met kantoor te 9000 Gent, Savaanstraat 11/101
eiser
tegen
[…] wonende te 8400 Oostende, […]
verweerder.

I.

Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep Gent van 16 juni 2016.
[…]
II.

Cassatiemiddel

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
III.

Beslissing van het Hof

Beoordeling
Ontvankelijkheid van de memorie van antwoord
1.
Krachtens artikel 1092 Gerechtelijk Wetboek wordt het cassatieberoep beantwoord door ter
griffie van het Hof een memorie in te dienen die, onverminderd de bijzondere regels inzake fiscale
zaken, wordt ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie.
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2.
De verplichting om daarvoor een beroep te doen op een advocaat bij het Hof van Cassatie,
verhindert een onvermogende niet een memorie van antwoord in te dienen aangezien hij daartoe
rechtsbijstand kan verkrijgen in toepassing van de artikelen 664 en volgende Gerechtelijk Wetboek.
3.
De verweerder heeft bij het bureau voor rechtsbijstand van het Hof geen verzoek tot
rechtsbijstand ingediend en hij geeft zelf aan dat zijn inkomsten te hoog zijn om het voordeel van de
rechtsbijstand te kunnen verkrijgen.
Hieruit volgt dat met kan worden aangenomen dat […] niet over de nodige inkomsten beschikt om de
kosten voor het regelmatig indienen van een memorie te bestrijden.
4.
De door de verweerder ingediende memorie van antwoord is niet ondertekend door een
advocaat bij het Hof van Cassatie.
Zij is niet ontvankelijk.
Eerste middel
5.
Het arrest dat enerzijds oordeelt dat het beantwoorden van de vraag of Palestina een Staat is,
dient te gebeuren volgens de principes van de Montevideo Conventie die deel uitmaken van het
internationaal gewoonterecht en anderzijds dat de erkenning door andere Staten determinerend is
terwijl het vaststelt dat de Montevideo Conventie deze voorwaarde niet stelt, is tegenstrijdig
gemotiveerd.
Het middel is in zoverre gegrond.

Dictum
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samengesteld uit
sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, Sectievoorzitter Alain Smetryns, en de raadsheren Koen
Mestdagh, Geert Jocqué en Antoine Lievens, en in openbare rechtszitting van 23 januari 2017
uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri
Vanderlinden, met bijstand van griffier Vanessa Van de Sijpe.
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