Hof van Cassatie, arrest van 11 december 2020
Betekening – Verordening 1896/2006 (Betalingsbevel) – Artikel 8 – Degene voor
wie het stuk is bestemd – Weigering in ontvangst te nemen – Ontvangende
instantie – Taal die de bestemmeling begrijpt of geacht wordt te begrijpen –
Vertaling in de officiële taal – Verplichting modelformulier bijlage II
Signification – Règlement 1896/2006 (Injonction de payer) – Article 8 –
Destinataire de l’acte – Refus de réception de l’acte – Entité requise – Langue
comprise ou présumée comprise par le destinataire – Traduction dans une
langue officielle – Obligation de faire usage du formulaire modèle (annexe II)
C.18.0259.N
F. nv, met zetel te […] Willebroek, […],
vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1150
Brussel, Laurierlaan 1, waar de eiseres woonplaats kiest,
tegen
P.J.,
verweerder,
vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te
9051 Gent, Drie Koningenstraat 3, waar de verweerder woonplaats kiest.

I.

Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 19 december
2016.
Advocaat-generaal Els Herregodts heeft op 25 november 2020 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Ilse Couwenberg heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Els Herregodts heeft geconcludeerd.
II.

Cassatiemiddel

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
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III.

Beslissing van het Hof

Beoordeling
Eerste onderdeel
1.
Artikel 8, lid 1, Verordening (EG) nr. 1393/2007 van 13 november 2007 (hierna:
Betekeningsverordening) bepaalt: “De ontvangende instantie stelt degene voor wie het stuk is
bestemd, door middel van het in bijlage II opgenomen modelformulier in kennis van het feit dat hij kan
weigeren het stuk waarvan betekening of kennisgeving moet worden verricht, in ontvangst te nemen
op het ogenblik van de betekening of kennisgeving ofwel door het stuk binnen een week naar de
ontvangende instantie terug te zenden, indien het niet is gesteld in of niet vergezeld gaat van een
vertaling in een van de volgende talen a) een taal die degene voor wie het stuk bestemd is, begrijpt, of
b) de officiële taal van de aangezochte lidstaat of, indien er verscheidene officiële talen in de
aangezochte lidstaat zijn, de officiële taal of een van de officiële talen van de plaats waar de betekening
of kennisgeving moet worden verricht”.
Lid 2 van voormeld artikel bepaalt: “Indien de ontvangende instantie ervan op de hoogte is gesteld dat
de persoon voor wie het stuk is bestemd dit overeenkomstig lid 1 weigert in ontvangst te nemen, stelt
zij de verzendende instantie daarvan onmiddellijk door middel van het in artikel 10 bedoelde certificaat
in kennis en zendt zij de aanvraag alsmede de stukken waarvan de vertaling wordt gevraagd terug”.
Lid 3 van dit artikel bepaalt: “Indien degene voor wie het stuk is bestemd overeenkomstig lid 1 heeft
geweigerd het stuk in ontvangst te nemen, kan de betekening of kennisgeving van het stuk worden
geregulariseerd door aan degene voor wie het stuk is bestemd overeenkomstig deze verordening
betekening of kennisgeving te doen van het stuk vergezeld van een vertaling in een taal zoals bedoeld
in lid 1. In dat geval is de datum van betekening of kennisgeving van het stuk die waarop de betekening
of kennisgeving van het stuk vergezeld van de vertaling overeenkomstig het recht van de aangezochte
lidstaat is geschied. Wanneer de betekening of kennisgeving van een stuk overeenkomstig het recht
van een lidstaat echter binnen een bepaalde termijn moet worden verricht, dan is de datum die ten
aanzien van de aanvrager in aanmerking wordt genomen de datum van betekening of kennisgeving
van het oorspronkelijke stuk, vastgesteld overeenkomstig artikel 9, lid 2”.
Artikel 8, lid 4, Betekeningsverordening bepaalt dat de leden 1, 2 en 3 van toepassing zijn op de wijzen
van verzending en betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken overeenkomstig Afdeling 2,
waaronder de kennisgeving per post.
Artikel 8, lid 5, van voormelde verordening bepaalt ten slotte dat voor de toepassing van lid 1, wanneer
de betekening of kennisgeving overeenkomstig artikel 14 per post is verricht, de autoriteit of bevoegde
persoon degene voor wie het stuk is bestemd in kennis stelt van het feit dat hij kan weigeren het stuk
in ontvangst te nemen en dat de geweigerde stukken naar deze autoriteit of persoon moeten worden
gezonden.
2.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelt in vaste rechtspraak dat artikel 8
Betekeningsverordening in die zin moet worden uitgelegd dat de ontvangende instantie verplicht is
om, in alle omstandigheden en zonder dat zij daarbij over enige beoordelingsmarge beschikt, degene
voor wie een stuk is bestemd, mee te delen dat hij het recht heeft te weigeren dat stuk in ontvangst
te nemen. Daartoe moet zij stelselmatig gebruikmaken van het in bijlage II bij verordening nr.
1393/2007 opgenomen modelformulier (HvJ 16 september 2015, zaak C-519/13, Alpha Bank Cyprus
Ltd, r.o. 40-58; HvJ 28 april 2016, zaak C-384/14, Alta Realitat SL, r.o. 55-69; HvJ 2 maart 2017, zaak C354/15, Andrew Marcus Henderson, r.o. 56 en 60; HvJ 6 september 2018, zaak C-21/17, Catlin Europe
SE, r.o. 38).
2021/1

15

Het Hof van Justitie steunt dit oordeel in het bijzonder op de volgende overwegingen:
-

artikel 8, lid 1, formuleert twee zaken die weliswaar verbonden, maar toch verschillend zijn,
namelijk enerzijds de inhoud van het recht van degene voor wie het stuk is bestemd om te
weigeren dat stuk in ontvangst te nemen omdat het niet is gesteld in of vergezeld gaat van een
vertaling in een taal die hij wordt geacht te begrijpen, en anderzijds de formele mededeling
door de ontvangende instantie dat hij dat recht heeft;
de verordening nr. 1393/2007 kent de ontvangende instantie geen enkele bevoegdheid toe
om te beoordelen of is voldaan aan de voorwaarden van artikel 8, lid 1, waaronder degene
voor wie een stuk is bestemd, kan weigeren dat stuk in ontvangst te nemen;
de rechter zal daarover pas na het instellen van de betekenings- of kennisgevingsprocedure
waarbij wordt vastgesteld wat de daartoe relevante stukken zijn, uitspraak doen nadat degene
voor wie een stuk is bestemd, daadwerkelijk heeft geweigerd dat stuk in ontvangst te nemen
omdat het niet is gesteld in een taal die hij begrijpt of geacht wordt te begrijpen; de rechter
dient dan op vraag van de verzoeker na te gaan of die weigering al dan niet gerechtvaardigd
was;
het door de verordening nr. 1393/2007 ingevoerde stelsel schrijft het gebruik van twee
modelformulieren, opgenomen in bijlage I en bijlage II bij die verordening, voor en voorziet
niet in enige uitzondering op het gebruik van die formulieren;
die formulieren dragen ertoe bij de procedure voor de verzending van stukken eenvoudiger en
transparanter te maken, waardoor zowel de leesbaarheid van die stukken als de
zorgvuldigheid van de verzending ervan wordt gewaarborgd, en vormen middelen om de
geadresseerden in kennis te stellen van de hun ter beschikking staande mogelijkheid om te
weigeren het te betekenen of ter kennis te brengen stuk in ontvangst te nemen;
uit de bewoordingen van het opschrift en de inhoud van het in bijlage II opgenomen
modelformulier blijkt dat de, op grond van artikel 8, lid 1, bestaande mogelijkheid om te
weigeren het te betekenen of ter kennis te brengen stuk in ontvangst te nemen, wordt
aangemerkt als een “recht” van degene voor wie dat stuk is bestemd;
opdat dit recht op weigering op nuttige wijze de ermee beoogde effecten daadwerkelijk zou
kunnen sorteren, is het noodzakelijk dat degene voor wie het stuk is bestemd vooraf en
schriftelijk naar behoren wordt meegedeeld dat hij dat recht heeft;
hiertoe is de ontvangende instantie in alle gevallen verplicht om bij het te betekenen of ter
kennis te brengen stuk het in bijlage II opgenomen modelformulier te voegen, dat deze
informatie verstrekt;
deze uitlegging zorgt ervoor dat de transparantie wordt gewaarborgd doordat degene voor
wie een stuk is bestemd, in staat wordt gesteld de omvang van zijn rechten te kennen, en
maakt tevens een uniforme toepassing van verordening nr. 1393/2007 mogelijk, terwijl zij de
verzending van dat stuk op generlei wijze vertraagt, maar er integendeel toe bijdraagt die
verzending te vereenvoudigen en te vergemakkelijken.

-

-

-

-

-

-

-

-

3.
Uit artikel 8 Betekeningsverordening en bovenstaande rechtspraak volgt aldus kennelijk dat
de nationale ontvangende instantie, steeds verplicht is om bij de betekening of kennisgeving van een
stuk een modelformulier van bijlage II te voegen, ook wanneer het stuk is gesteld of vergezeld gaat
van een vertaling in een taal die de geadresseerde begrijpt of in de officiële taal van de plaats waar de
betekening of kennisgeving moet worden verricht, overeenkomstig de vereisten vervat in lid 1 van die
bepaling.
De geadresseerde moet immers in alle omstandigheden het door artikel 8 van voormelde verordening
verleende recht kunnen uitoefenen om te weigeren een te betekenen of ter kennis te brengen stuk in
ontvangst te nemen. Pas na de daadwerkelijke uitoefening van dit recht staat het aan de rechter die
van de zaak kennisneemt, om te beoordelen of de weigering gerechtvaardigd is, doordat het stuk niet
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is gesteld of vergezeld gaat van een vertaling in een taal die voldoet aan de vereisten vervat in lid 1
van die bepaling.
4.
Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de voeging van een modelformulier van bijlage II niet is
verplicht wanneer het te betekenen of ter kennis te brengen stuk is gesteld of vergezeld gaat van een
vertaling in de officiële taal van de plaats waar de betekening of kennisgeving moet worden verricht,
faalt naar recht.
5.

Er is geen aanleiding tot het stellen van de prejudiciële vraag.

Tweede onderdeel
6.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelt in vaste rechtspraak dat artikel 8
Betekeningsverordening in die zin moet worden uitgelegd dat wanneer de ontvangende instantie, die
het betrokken stuk moet betekenen aan of ter kennis moet brengen van degene voor wie het stuk is
bestemd, het in bijlage II bij verordening nr. 1393/2007 opgenomen modelformulier niet bij het stuk
heeft gevoegd, dat verzuim moet worden hersteld overeenkomstig de bepalingen van die verordening
(HvJ 16 september 2015, zaak C-519/13, Alpha Bank Cyprus Ltd, r.o. 61-76; HvJ 28 april 2016, zaak C384/14, Alta Realitat SL, r.o. 71-76; HvJ 2 maart 2017, zaak C-354/15, Andrew Marcus Henderson, r.o.
58 en 65; HvJ 6 september 2018, zaak C-21/17, Catlin Europe SE, r.o. 49-50).
Het Hof van Justitie oordeelt in het bijzonder dat:
-

de ontvangende instantie degenen voor wie het stuk is bestemd, onverwijld dient mee te delen
dat zij het recht hebben te weigeren dat stuk in ontvangst te nemen, door hun overeenkomstig
artikel 8, lid 1, van verordening nr. 1393/2007 het in bijlage II bij die verordening opgenomen
modelformulier toe te zenden;
het recht om te weigeren een te betekenen of ter kennis te brengen stuk in ontvangst te
nemen, voortvloeit uit de noodzaak om het recht van verdediging van de geadresseerde te
beschermen in overeenstemming met de eisen van een eerlijk proces;
hieruit volgt dat noch de nationale autoriteiten die zich met de verzending bezighouden, noch
de rechter die in de lidstaat van herkomst van de zaak kennisneemt, op enigerlei wijze mogen
voorkomen dat de betrokkene dat recht uitoefent;
hieraan dient te worden toegevoegd dat, mochten de geadresseerden na de mededeling van
hun recht te weigeren het betreffende stuk in ontvangst te nemen, gebruikmaken van dit
recht, het aan de nationale rechter bij wie de zaak in de lidstaat van herkomst aanhangig is
gemaakt, staat om te beslissen of die weigering, gelet op alle omstandigheden van het geval,
al dan niet gerechtvaardigd is.

-

-

-

7.
Uit deze en de in r.o. 2 vermelde rechtspraak volgt kennelijk dat wanneer bij de betekening of
kennisgeving van een stuk geen modelformulier van bijlage II is gevoegd, de rechter die in de lidstaat
van herkomst van de zaak kennisneemt, in geen geval uitwerking mag verlenen aan die betekening of
kennisgeving zolang dit verzuim niet is hersteld. Hij beschikt niet over enige marge om te beoordelen
of de geadresseerde door dit verzuim belangenschade heeft geleden door na te gaan of een weigering
om het stuk in ontvangst te nemen, gerechtvaardigd zou zijn geweest.
Pas na de mededeling aan de geadresseerde door middel van voormeld formulier van zijn recht om te
weigeren het stuk in ontvangst te nemen en na de daadwerkelijke uitoefening van dit recht, staat het
aan de rechter om te beoordelen of de weigering gerechtvaardigd is, doordat het stuk niet is gesteld
of vergezeld gaat van een vertaling in een taal die voldoet aan de vereisten vervat in artikel 8, lid 1,
Betekeningsverordening.
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8.
Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de rechter aan een betekening of kennisgeving van een
stuk waarbij geen modelformulier van bijlage II is gevoegd, toch uitwerking dient te verlenen wanneer
hij oordeelt dat de geadresseerde door dit verzuim geen belangenschade heeft geleden, faalt naar
recht.
9.

Er is geen aanleiding tot het stellen van de prejudiciële vraag.

DICTUM
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eiseres op 1.293,05 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit
sectievoorzitter Koen Mestdagh, als voorzitter, sectievoorzitter Geert Jocqué, en de raadsheren Bart
Wylleman, Ilse Couwenberg en Sven Mosselmans, en in openbare rechtszitting van 11 december 2020
uitgesproken door sectievoorzitter Koen Mestdagh, in aanwezigheid van advocaat-generaal Els
Herregodts, met bijstand van griffier Mike Van Beneden.
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