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Hof van Cassatie, arrest van 5 oktober 2017 
 

Internationale bevoegdheid – Hoger beroep – Beslissing inzake bevoegdheid – 
Exceptie van gebrek aan internationale rechtsmacht – Artikel 1050, tweede lid 
Ger.W. – Artikel 1055 Ger.W. 

 

Compétence internationale – Appel – Décision sur la compétence – Déclinatoire 
de compétence internationale – Article 1050, al. 2 C. Jud. – Article 1055 C. Jud. 

 
 
Nr. C.16.0239.N 
 
M. G., 
eiser, 
 
vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 
1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eiser woonplaats kiest, 
 
tegen 
 
L. C., 
verweerster. 
 
 
I. Rechtspleging voor het Hof 
 
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 3 september 2015. 
 
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft op 22 juni 2017 een schriftelijke conclusie neergelegd. 
 
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht. 
 
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd. 
 
II. Cassatiemiddel 
 
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
 
III. Beslissing van het Hof 
 
Beoordeling 
 
1. Krachtens artikel 556, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek nemen de hoven en rechtbanken 
kennis van alle vorderingen behalve van die welke de wet aan hun rechtsmacht onttrekt. 
 
2. Krachtens artikel 1050, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, zoals hier nog van toepassing, kan in 
alle zaken hoger beroep worden ingesteld zodra het vonnis is uitgesproken, zelfs al is dit een 
beslissing alvorens recht te doen of een verstekvonnis. 
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Artikel 1050, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, zoals hier nog van toepassing, bepaalt dat tegen een 
beslissing inzake bevoegdheid slechts hoger beroep kan worden ingesteld samen met het hoger 
beroep tegen het eindvonnis. 
 
Volgens artikel 1055 Gerechtelijk Wetboek kan tegen ieder vonnis alvorens recht te doen of tegen 
ieder vonnis inzake bevoegdheid, zelfs al is het zonder voorbehoud ten uitvoer gelegd, hoger beroep 
worden ingesteld tegelijkertijd als tegen het eindvonnis. 
 
Uit de voormelde wetsbepalingen volgt dat geen onmiddellijk hoger beroep openstaat tegen het 
vonnis waarbij de geadieerde rechter zich bevoegd of onbevoegd verklaart en een dergelijk hoger 
beroep slechts mogelijk is nadat de rechter die zich bevoegd heeft verklaard of de als bevoegd 
aangewezen rechter een eindvonnis heeft gewezen over de ontvankelijkheid of de gegrondheid. 
 
3. Beslissingen inzake bevoegdheid zoals bedoeld in de artikelen 1050, tweede lid, en 1055 
Gerechtelijk Wetboek zijn beslissingen waarbij de rechter in toepassing van de artikelen 639 tot 644 
en 660 Gerechtelijk Wetboek uitspraak doet over bevoegdheidsconflicten tussen de Belgische hoven 
en rechtbanken onderling. 
 
Een beslissing over een exceptie van gebrek aan rechtsmacht die gestoeld is op de rechtsmacht van 
een buitenlandse rechter, is daarentegen geen beslissing inzake bevoegdheid zoals bedoeld in de 
artikelen 1050, tweede lid, en 1055 Gerechtelijk Wetboek. 
 
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat: 
 
- de eiser voor de eerste rechter aanvoerde dat de Belgische rechter krachtens de Brussel IIbis-

verordening niet bevoegd is om te oordelen over de vordering tot echtscheiding die de 
verweerster tegen hem heeft ingesteld; 

 
- de eerste rechter oordeelde dat de Belgische rechtbanken ingevolge artikel 42, derde lid, 

Wetboek IPR bevoegd zijn om te oordelen over de ingestelde eis tot echtscheiding en de zaak 
naar de territoriaal bevoegde rechtbank van eerste aanleg te Brussel verzond; 

 
- de eiser tegen het beroepen vonnis een onmiddellijk hoger beroep heeft ingesteld en voor de 

appelrechters in hoofdorde vorderde te zeggen voor recht dat de Belgische rechtbanken niet 
bevoegd zijn om van de vordering van de verweerster kennis te nemen. 

 
5. Het arrest stelt vast dat de eiser wil horen zeggen voor recht dat de Belgische rechtbanken 
niet bevoegd zijn om van de vordering van de verweerster kennis te nemen. 
 
Ofschoon het aldus vaststelt dat de eiser een exceptie van gebrek aan internationale rechtsmacht 
opwierp, verklaart het arrest het hoger beroep van de eiser niet-ontvankelijk op grond dat het 
beroepen vonnis "enkel een beslissing inzake bevoegdheid" is waartegen krachtens de artikelen 
1050, tweede lid, en 1055 Gerechtelijk Wetboek geen onmiddellijk hoger beroep openstaat. Het 
verantwoordt zijn beslissing bijgevolg niet naar recht. 
 
Het middel is gegrond. 
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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 aan de feitenrechter over.  
 
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel. 
 
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit 
sectievoorzitter Alain Smetryns, als voorzitter, en de raadsheren Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart 
Wylleman en Koenraad Moens, en in openbare rechtszitting van 5 oktober 2017 uitgesproken door 
sectievoorzitter Alain Smetryns, in aanwezigheid van advocaat-generaal Ria Mortier, met bijstand 
van griffier Kristel Vanden Bossche. 
 

  


