Hof van Cassatie, arrest van 4 januari 2019
Erkenning – Alimentatie – Artikel 24 Verordening 4/2009 (Alimentatie) –
Gronden voor weigering van de erkenning – Ambtshalve toepassing – Rechten
van verdediging
Reconnaissance – Aliments – Article 24 Règlement 4/2009 (Aliments) – Motifs
de refus de reconnaissance – Mise en oeuvre de plein droit – Droits de la défense
C.18.0156.N
T.V.
eiser,
vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000
Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de eiser woonplaats kiest,
tegen
M.N.
verweerster.

I.

Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van 16 maart 2017.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 29 oktober 2018 een schriftelijke conclusie
neergelegd.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft
geconcludeerd.
II.

Cassatiemiddelen

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
III.

Beslissing van het Hof

Beoordeling
Eerste middel
1.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de partijen zich voor de
appelrechter hebben beroepen op artikel 24 van de Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18
december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen.
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2.
De appelrechter die de voormelde bepaling ambtshalve toepast zonder de partijen toe te laten
daarover tegenspraak te voeren, miskent het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Het middel is 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 aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik, anders samengesteld.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen- gesteld uit
sectievoorzitter Beatrijs Deconinck, als voorzitter, sectievoorzitter Alain Smetryns, en de raadsheren
Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Koenraad Moens, en in openbare rechtszitting van 4 januari 2019
uitgesproken door sectie- voorzitter Beatrijs Deconinck, in aanwezigheid van advocaat-generaal André
Van Ingelgem, met bijstand van griffier Vanessa Van de Sijpe.
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