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RECHTSPRAAK/JURISPRUDENCE
Hof van Justitie, zaak C-328/12, arrest van 16 januari 2014
Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken –
Verordening
(EG)
nr. 1346/2000
–
Insolventieprocedures
–
Faillissementspauliana – Woonplaats van verweerder in derde staat –
Bevoegdheid van rechter van lidstaat waar centrum van voornaamste
belangen van schuldenaar ligt
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE)
n° 1346/2000 – Procédures d’insolvabilité – Action révocatoire fondée sur
l’insolvabilité – Domicile du défendeur dans un État tiers – Compétence de la
juridiction de l’État membre du centre des intérêts principaux du débiteur

* Procestaal: Duits
In zaak C-328/12,
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU,
ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) bij beslissing van 21 juni 2012, ingekomen
bij het Hof op 11 juli 2012, in de procedure
Ralph Schmid, optredend in de hoedanigheid van curator van de betreffende het vermogen
van Aletta Zimmermann ingeleide insolventieprocedure,
tegen
Lilly Hertel,
wijst
HET HOF (Eerste kamer),
samengesteld als volgt: A. Tizzano, kamerpresident, K. Lenaerts, vicepresident van het Hof,
waarnemend rechter van de Eerste kamer, A. Borg Barthet, E. Levits en M. Berger
(rapporteur), rechters, advocaat-generaal: E. Sharpston, griffier: K. Malacek, administrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 10 april 2013,
gelet op de opmerkingen van:


R. Schmid, optredend in de hoedanigheid van curator van de betreffende het vermogen
van A. Zimmermann ingeleide insolventieprocedure, vertegenwoordigd door
G. S. Mohnfeld, Rechtsanwalt,
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de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze en J. Kemper als gemachtigden,



de Europese Commissie, vertegenwoordigd door W. Bogensberger en M. Wilderspin als
gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 10 september 2013,

het navolgende Arrest
1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 1, van
verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende
insolventieprocedures (PB L 160, blz. 1; hierna: “verordening”).
2. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen R. Schmid, optredend in de
hoedanigheid van curator van de betreffende het vermogen van A. Zimmermann (hierna:
“schuldenares”) ingeleide insolventieprocedure, en L. Hertel, woonachtig in Zwitserland,
over een actio pauliana.

Toepasselijke bepalingen
3. De punten 2 tot en met 4, 8, 12 en 14 van de considerans van de verordening bepalen:
“(2) Voor de goede werking van de interne markt zijn efficiënte en doeltreffende
grensoverschrijdende insolventieprocedures nodig. [...]
(3)
De activiteiten van ondernemingen hebben meer en meer grensoverschrijdende
gevolgen en vallen daardoor in toenemende mate onder de regels van het gemeenschapsrecht.
Ook de insolventie van ondernemingen heeft gevolgen voor de goede werking van de interne
markt en vergt derhalve een handeling van de Gemeenschap die dwingt tot coördinatie van de
maatregelen die ten aanzien van het vermogen van een insolvente schuldenaar worden
getroffen.
(4)
De goede werking van de interne markt moet verhinderen dat er prikkels voor partijen
bestaan om ter verbetering van hun rechtspositie geschillen of goederen van de ene lidstaat
naar de andere over te brengen (‘forum shopping’).
[...]
(8)
Met het oog op een meer efficiënte en doeltreffende afwikkeling van
insolventieprocedures met grensoverschrijdende gevolgen is het noodzakelijk en aangewezen
dat de bepalingen inzake rechterlijke bevoegdheid, erkenning en toepasselijk recht vervat
worden in een instrument van het gemeenschapsrecht dat verbindend is in al haar onderdelen
en rechtstreeks toepasselijk is in elke lidstaat.
[...]
(12) Deze verordening maakt het mogelijk de hoofdinsolventieprocedure te openen in de
lidstaat waar het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar is gelegen. Die
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procedure heeft een universele strekking en beoogt alle goederen van de schuldenaar te
omvatten. [...]
[...]
(14) Deze verordening is uitsluitend van toepassing op procedures waarbij het centrum van
de voornaamste belangen van de schuldenaar in de Gemeenschap ligt.”
4. Artikel 1, lid 1, van de verordening luidt:
“Deze verordening is van toepassing op collectieve procedures die, op de insolventie van de
schuldenaar berustend, ertoe leiden dat deze schuldenaar het beheer en de beschikking over
zijn vermogen geheel of ten dele verliest en dat een curator wordt aangewezen.”
5. Artikel 3 van de verordening, met als titel “Internationale bevoegdheid”, bepaalt in lid 1:
“De rechters van de lidstaat waar het centrum van de voornaamste belangen van de
schuldenaar gelegen is, zijn bevoegd de insolventieprocedure te openen. [...]”
6. Artikel 5, lid 1, van de verordening luidt:
“De opening van de insolventieprocedure laat onverlet het zakelijk recht van een schuldeiser
of van een derde op lichamelijke of onlichamelijke roerende of onroerende goederen - zowel
bepaalde goederen als gehelen, met een wisselende samenstelling, van onbepaalde goederen -,
die toebehoren aan de schuldenaar en die zich op het tijdstip waarop de procedure wordt
geopend op het grondgebied van een andere lidstaat bevinden.”
7. Artikel 6, lid 1, van de verordening luidt:
“De opening van de insolventieprocedure laat het recht van een schuldeiser op verrekening
van zijn vordering met de vordering van de schuldenaar onverlet wanneer die verrekening is
toegestaan bij het recht dat op de vordering van de insolvente schuldenaar van toepassing is.”
8. Artikel 14 van de verordening luidt:
“Indien de schuldenaar door een na de opening van de insolventieprocedure verrichte
handeling onder bezwarende titel beschikt over:


een onroerend goed,



een schip of een luchtvaartuig dat aan inschrijving in een openbaar register onderworpen
is, of



effecten waarvan het bestaan inschrijving in een wettelijk voorgeschreven register
veronderstelt,

wordt de rechtsgeldigheid van die handeling beheerst door het recht van de lidstaat op het
grondgebied waarvan dit onroerend goed zich bevindt of onder het gezag waarvan dit register
wordt gehouden.”
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9. Artikel 25, lid 1, van de verordening bepaalt:
“De inzake het verloop en de beëindiging van een insolventieprocedure gegeven beslissingen
van een rechter wiens beslissing tot opening van de procedure krachtens artikel 16 is erkend,
alsmede een door die rechter bevestigd akkoord, worden eveneens zonder verdere
formaliteiten erkend. Die beslissingen worden ten uitvoer gelegd overeenkomstig de
artikelen 31 tot en met 51 (met uitzondering van artikel 34, lid 2), van het Verdrag van
Brussel betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken, als gewijzigd bij de Verdragen inzake de toetreding tot dat
Verdrag.
De eerste alinea geldt eveneens voor beslissingen die rechtstreeks voortvloeien uit de
insolventieprocedure en daar nauw op aansluiten, zelfs indien die beslissingen door een
andere rechter worden gegeven.
[...]”
10. Volgens artikel 44, lid 3, sub a, is deze verordening niet van toepassing “in de lidstaten,
voor zover zij in strijd is met verplichtingen die met betrekking tot een faillissement
ontstaan uit een verdrag dat de betrokken lidstaat vóór de inwerkingtreding van deze
verordening met een of meer derde staten heeft gesloten”.
11. Bijlage A bij de verordening bevat een lijst van de in artikel 1, lid 1, van de verordening
bedoelde insolventieprocedures.

Hoofdgeding en prejudiciële vraag
12. Schmid is curator in de op 4 mei 2007 in Duitsland tegen de schuldenares geopende
insolventieprocedure. Verweerster, Hertel, woont in Zwitserland. Via een actio pauliana
daagt Schmid verweerster voor de Duitse rechter en vordert de teruggave aan de
schuldenares van 8 015,08 EUR, exclusief rente. Die vordering is in eerste en in tweede
aanleg niet-ontvankelijk verklaard op grond dat de Duitse rechter geen internationale
bevoegdheid had. Met een beroep in “Revision” zet Schmid zijn actio pauliana door voor
het Bundesgerichtshof.
13. Het Bundesgerichtshof wijst erop dat het hoofdgeding onder de materiële werkingssfeer
van artikel 3, lid 1, van de verordening valt. Het verwijst in dit verband naar het arrest van
12 februari 2009, Seagon (C-339/07, Jurispr. blz. I-767), en herinnert eraan dat het Hof in
dat arrest voor recht heeft verklaard dat de rechters van de lidstaat op het grondgebied
waarvan de insolventieprocedure is geopend, bevoegd zijn om uitspraak te doen over een
actio pauliana tegen een verweerder die zijn statutaire zetel in een andere lidstaat heeft.
14. Tot nu toe is echter geen antwoord gegeven op de vraag of artikel 3, lid 1, van de
verordening ook van toepassing is wanneer de insolventieprocedure is geopend in een
lidstaat, maar de verweerder waartegen de actio pauliana is gericht, zijn woonplaats of
statutaire zetel niet in een lidstaat maar in een derde land heeft.
15. De verwijzende rechter is van oordeel dat het volgens de bewoordingen van artikel 3,
lid 1, van de verordening voor de toepassing van die bepaling voldoende is dat het
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centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar in een lidstaat ligt. Die
verordening is slechts van toepassing indien er sprake is van een grensoverschrijdend
element, maar het is onduidelijk of dat element betrekking moet hebben op een andere
lidstaat dan wel op een derde staat.
16. Daarom heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de
volgende prejudiciële vraag gesteld:
“Zijn de rechters van de lidstaat op het grondgebied waarvan de insolventieprocedure
betreffende het vermogen van de schuldenaar is geopend, bevoegd om kennis te nemen van
een faillissementspauliana die is gericht tegen een verweerder die zijn woonplaats of statutaire
zetel niet in een lidstaat heeft?”

Beantwoording van de prejudiciële vraag
17. Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, van
de verordening aldus moet worden uitgelegd dat de rechters van de lidstaat op het
grondgebied waarvan een insolventieprocedure is geopend, bevoegd zijn om kennis te
nemen van een faillissementspauliana die is gericht tegen een verweerder die zijn
woonplaats niet in een lidstaat heeft.
18. Voor de beantwoording van die vraag zij er meteen aan herinnerd dat artikel 3, lid 1, van
de verordening alleen bepaalt dat de rechters van de lidstaat waar het centrum van de
voornaamste belangen van de schuldenaar gelegen is, bevoegd zijn een
insolventieprocedure te openen tegen die schuldenaar. In de zaak die in het hoofdgeding
aan de orde is, bevindt het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar zich
in Duitsland.
19. Vooraf moet echter worden vastgesteld of, wanneer het enige grensoverschrijdende
element van de betrokken situatie de verhouding tussen een lidstaat en een derde staat is,
de bevoegdheid voor de insolventieprocedure volgens artikel 3, lid 1, van de verordening
bij de rechters van die lidstaat berust, dan wel of die vraag inzake internationale
bevoegdheid daarentegen moet worden beantwoord aan de hand van het nationale recht
van die lidstaat.
20. Aangaande de vraag, die in het kader van deze vaststelling rijst, of de verordening in ieder
geval slechts kan worden toegepast indien er sprake is van grensoverschrijdende
elementen, in die zin dat binnen de werkingssfeer van de verordening alleen situaties
vallen die verband houden met twee of meer lidstaten, zij opgemerkt dat een dergelijke
algemene en absolute voorwaarde niet volgt uit de bewoordingen van de verordening.
21. Zoals de advocaat-generaal in punt 25 van haar conclusie in herinnering heeft gebracht,
beperkt immers noch artikel 1 van de verordening, met als titel “Toepassingsgebied”,
noch bijlage A bij de verordening, die een lijst bevat van de in dat artikel bedoelde
insolventieprocedures, de toepassing van de verordening tot procedures met een
grensoverschrijdend element in de zin zoals vermeld in het vorige punt. Hetzelfde geldt
voor punt 14 van de considerans van de verordening, volgens hetwelk de toepassing van
de verordening slechts is uitgesloten indien het centrum van de voornaamste belangen van
de schuldenaar buiten de Europese Unie ligt.
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22. Verschillende bepalingen van de verordening zijn weliswaar slechts van toepassing indien
er sprake is van elementen die verband houden met het grondgebied of de rechtsorde van
minstens twee lidstaten, zoals artikel 5, lid 1, van de verordening, dat een regel bevat
betreffende de zakelijke rechten van derden op goederen van de schuldenaar die zich op
het tijdstip waarop de procedure wordt geopend op het grondgebied van een “andere
lidstaat” bevinden, of de bepalingen van hoofdstuk III van de verordening, betreffende
“secundaire insolventieprocedures”, die slechts betrekking hebben op secundaire
procedures die in een andere lidstaat zijn geopend.
23. Andere bepalingen van de verordening, zoals de artikelen 6 en 14, bevatten echter geen
dergelijke uitdrukkelijke beperkingen. Voorts is volgens artikel 44, lid 3, sub a, de
verordening niet van toepassing in de lidstaten, voor zover zij in strijd is met
verplichtingen die met betrekking tot een faillissement ontstaan uit een verdrag dat de
betrokken lidstaat vóór de inwerkingtreding van deze verordening met een of meer derde
staten heeft gesloten. Die bepaling zou in principe overbodig zijn indien de betrokken
verordening niet van toepassing was op de betrekkingen tussen een lidstaat en een derde
staat.
24. Wat in dat verband de bepalingen van de verordening betreft die niet uitdrukkelijk
voorzien in een grensoverschrijdend element waarbij minstens twee lidstaten zijn
betrokken, zij vastgesteld dat de doelstellingen van de verordening, zoals die met name in
de punten van de considerans ervan zijn weergegeven, evenmin pleiten voor een enge
uitlegging van de werkingssfeer van de verordening volgens welke er sprake moet zijn
van een dergelijk element.
25. Uit de punten 2 tot en met 4 van de considerans van de verordening blijkt namelijk
weliswaar dat de doelstelling van deze verordening met name is de “goede werking van de
interne markt” te waarborgen, maar uit dat punt 4 van de considerans volgt dat het ter
bereiking van die doelstelling in het bijzonder noodzakelijk is te “verhinderen dat er
prikkels voor partijen bestaan om ter verbetering van hun rechtspositie geschillen of
goederen van de ene lidstaat naar de andere over te brengen (‘forum shopping’)”. Punt 8
van de considerans van de verordening maakt gewag van de doelstelling van “een meer
efficiënte
en
doeltreffende
afwikkeling
van
insolventieprocedures
met
grensoverschrijdende gevolgen”, en punt 12 van de considerans van de verordening
bepaalt dat de insolventieprocedures die binnen de werkingssfeer van de verordening
vallen, “een universele strekking [hebben] en [...] alle goederen van de schuldenaar
[beogen] te omvatten”. Deze laatste doelstellingen kunnen van nature en volgens de
formulering ervan niet alleen de betrekkingen tussen de lidstaten omvatten, maar alle
grensoverschrijdende situaties.
26. De werkingssfeer van de verordening beperken tot situaties waarbij noodzakelijkerwijs
minstens twee lidstaten zijn betrokken, volgt ten slotte evenmin uit de specifieke
doelstellingen die eigen zijn aan artikel 3, lid 1, van de verordening.
27. Die bepaling bevat alleen een regel inzake internationale bevoegdheid, volgens welke de
“rechters van de lidstaat waar het centrum van de voornaamste belangen van de
schuldenaar gelegen is, [...] bevoegd [zijn] de insolventieprocedure te openen”. Aldus
wordt met artikel 3, lid 1, van de verordening juncto punt 8 van de considerans van de
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verordening beoogd de voorspelbaarheid en derhalve de rechtszekerheid met betrekking
tot de rechterlijke bevoegdheid inzake faillissement te bevorderen.
28. Het Hof heeft reeds geoordeeld dat, om te bepalen welke rechter bevoegd is de
insolventieprocedure te openen, het centrum van de voornaamste belangen van de
schuldenaar moet worden bepaald op het moment waarop het verzoek om opening van de
insolventieprocedure is ingediend (zie arrest van 17 januari 2006, Staubitz Schreiber,
C-1/04, Jurispr. blz. I-701, punt 29). Zoals de advocaat generaal in punt 29 van haar
conclusie heeft opgemerkt, is het bestaan van een grensoverschrijdend element in dat
vroege stadium wellicht nog onbekend. De bepaling van de bevoegde rechter kan evenwel
niet worden uitgesteld tot het tijdstip waarop, behalve het centrum van de voornaamste
belangen van de schuldenaar, de locaties van de verschillende aspecten van de procedure,
zoals de woonplaats van een eventuele verweerder in een bijkomende procedure, bekend
zijn. Wachten tot die gegevens gekend zijn, zou de doelstelling van een meer efficiënte en
doeltreffende afwikkeling van insolventieprocedures met grensoverschrijdende gevolgen
immers in gevaar brengen.
29. De toepassing van artikel 3, lid 1, van de verordening mag derhalve in de regel niet
afhangen van het bestaan van een grensoverschrijdende band met een andere lidstaat.
30. Aangaande de specifieke vraag of de rechters van de lidstaat op het grondgebied waarvan
de insolventieprocedure is geopend, bevoegd zijn om kennis te nemen van een
faillissementspauliana tegen een verweerder die zijn woonplaats niet in een lidstaat heeft,
zij bijgevolg eraan herinnerd dat het Hof in punt 21 van het reeds aangehaalde arrest
Seagon heeft geoordeeld dat artikel 3, lid 1, van de verordening aldus moet worden
uitgelegd dat de rechters van de lidstaat die bevoegd is om een insolventieprocedure in te
leiden, op grond van deze bepaling eveneens internationaal bevoegd zijn om kennis te
nemen van vorderingen die rechtstreeks uit deze procedure voortvloeien en daarmee nauw
samenhangen.
31. In punt 25 van dat arrest heeft het Hof weliswaar voorts geoordeeld dat die rechters
derhalve bevoegd zijn om uitspraak te doen over een faillissementspauliana die is gericht
tegen een verweerder die zijn statutaire zetel in een andere lidstaat heeft.
32. Uit het enkele feit dat het Hof in datzelfde arrest alleen heeft vastgesteld dat de rechter die
de procedure heeft geopend, bevoegd is om uitspraak te doen over vorderingen tegen in
een andere lidstaat gevestigde verweerders, kan echter niet worden afgeleid dat een
dergelijke bevoegdheid a priori is uitgesloten indien de betrokken verweerder in een derde
staat is gevestigd, aangezien het Hof die vraag niet diende te beantwoorden. De
verwerende partij in de zaak die heeft geleid tot het reeds aangehaalde arrest Seagon was
immers in een lidstaat gevestigd.
33. De doelstellingen van artikel 3, lid 1, van de verordening, die, zoals in punt 27 van het
onderhavige arrest in herinnering is gebracht, erin bestaan de voorspelbaarheid van de
rechterlijke bevoegdheid inzake faillissement en derhalve de rechtszekerheid te
bevorderen, pleiten voorts ervoor die bepaling aldus uit te leggen dat zij tevens de
bevoegdheid verleent om uitspraak te doen over een faillissementspauliana die is gericht
tegen een verweerder die zijn woonplaats in een derde staat heeft. Een harmonisatie in de
Unie van de voorschriften inzake de rechterlijke bevoegdheid voor een

2014/1

7

faillissementspauliana draagt immers bij tot het bereiken van deze doelstellingen,
ongeacht of de verweerder zijn woonplaats in een lidstaat dan wel in een derde staat heeft.
34. Aan die conclusie kan niet worden afgedaan door het door de Duitse regering ter
terechtzitting benadrukte feit dat de verweerder in het kader van een dergelijke actio
pauliana zou worden vervolgd voor een in een andere staat dan die van zijn woonplaats
gevestigde rechter.
35. Het in de verordening neergelegde criterium om te bepalen welke rechter bevoegd is om
uitspraak te doen over die vordering, namelijk het criterium van het centrum van de
voornaamste belangen van de schuldenaar, is immers normaal voorzienbaar voor de
verweerder, die er rekening mee kan houden wanneer hij samen met de schuldenaar
deelneemt aan een handeling die nietig kan worden verklaard in het kader van een
insolventieprocedure. De doelstellingen van voorspelbaarheid van de rechterlijke
bevoegdheid inzake faillissement en rechtszekerheid, die in punt 8 van de considerans van
de verordening zijn weergegeven, en in voorkomend geval de in punt 4 van de
considerans van de verordening vermelde doelstelling te verhinderen dat er prikkels voor
partijen bestaan om ter verbetering van hun rechtspositie goederen van de ene lidstaat naar
de andere over te brengen of een bepaald forum te kiezen, hebben bijgevolg voorrang op
het streven te voorkomen dat de verweerder wordt vervolgd voor een buitenlandse rechter.
36. Voorts kan evenmin het argument slagen dat de rechters van een derde land niet gehouden
zijn een door een bevoegde rechter binnen de Unie genomen beslissing te erkennen of ten
uitvoer te leggen of, anders gezegd, dat de toepassing van artikel 3, lid 1, van de
verordening geen nuttig effect sorteert indien de verweerder zijn woonplaats in een derde
staat heeft.
37. Zoals de advocaat-generaal in de punten 36 en 38 van haar conclusie heeft beklemtoond,
wordt de toepassing van de bevoegdheidsregel van artikel 3, lid 1, van die verordening
immers niet uitgesloten door het feit dat de bepalingen van de verordening betreffende
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen van de rechter die de
insolventieprocedure heeft geopend, niet bindend zijn voor derde landen. Bovendien is
het, ook al kan in een concreet geval voor de erkenning en de tenuitvoerlegging van
rechterlijke beslissingen geen beroep op de verordening zelf worden gedaan, soms
mogelijk erkenning en tenuitvoerlegging van een vonnis van de bevoegde rechter te
verkrijgen op grond van een bilaterale overeenkomst.
38. Voorts kan dat vonnis, ook al wordt het door de staat van verweerders woonplaats niet
erkend en ten uitvoer gelegd op grond van een bilaterale overeenkomst, volgens artikel 25
van de verordening door de andere lidstaten worden erkend en ten uitvoer gelegd, in het
bijzonder wanneer een deel van het vermogen van die verweerder zich op het grondgebied
van een van die staten bevindt.
39. Gelet op een en ander moet op de prejudiciële vraag worden geantwoord dat artikel 3,
lid 1, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat de rechters van de lidstaat op
het grondgebied waarvan de insolventieprocedure is geopend, bevoegd zijn om uitspraak
te doen over een faillissementspauliana die is gericht tegen een verweerder die zijn
woonplaats niet in een lidstaat heeft.
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Kosten
40. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen
incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te
beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte
kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:
Artikel 3, lid 1, van verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000
betreffende insolventieprocedures moet aldus worden uitgelegd dat de rechters van de lidstaat
op het grondgebied waarvan de insolventieprocedure is geopend, bevoegd zijn om uitspraak
te doen over een faillissementspauliana die is gericht tegen een verweerder die zijn
woonplaats niet in een lidstaat heeft.
ondertekeningen
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Hof van Justitie, zaak C-45/13, arrest van 16 januari 2014
Prejudiciële verwijzing – Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en
handelszaken – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Productaansprakelijkheid –
Product dat in een lidstaat wordt geproduceerd en in een andere lidstaat wordt
verkocht – Uitlegging van begrip ‘plaats waar het schadebrengende feit zich
heeft voorgedaan of zich kan voordoen’ – Plaats van de schadeveroorzakende
gebeurtenis
Renvoi préjudiciel – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale –
Règlement (CE) n° 44/2001 – Responsabilité du fait d’un produit défectueux –
Marchandise produite dans un État membre et vendue dans un autre État
membre – Interprétation de la notion de ‘lieu où le fait dommageable s’est
produit ou risque de se produire’ – Lieu de l’événement causal
* Procestaal: Duits.
In zaak C-45/13,
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU,
ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) bij beslissing van 28 november 2012,
ingekomen bij het Hof op 28 januari 2013, in de procedure
Andreas Kainz
tegen
Pantherwerke AG,
wijst
HET HOF (Vierde kamer),
samengesteld als volgt: L. Bay Larsen, kamerpresident, M. Safjan (rapporteur) en
J. Malenovský, rechters, advocaat-generaal: N. Jääskinen, griffier: A. Calot Escobar,
gezien de stukken,
gelet op de opmerkingen van:


Kainz, vertegenwoordigd door K. Kozák, Rechtsanwalt,



de Oostenrijkse regering, vertegenwoordigd door A. Posch als gemachtigde,



de Tsjechische regering, vertegenwoordigd door M. Smolek en J. Vláčil als gemachtigden,
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de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Brighouse als
gemachtigde, bijgestaan door S. Lee, barrister,



de Europese Commissie, vertegenwoordigd door W. Bogensberger en A.-M. RouchaudJoët als gemachtigden,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te
berechten,

het navolgende Arrest
1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, punt 3, van
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 (PB 2001, L 12, blz. 1).
2. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Kainz, die zijn woonplaats
heeft te Salzburg, en Pantherwerke AG, een in Duitsland gevestigde onderneming,
betreffende een op productaansprakelijkheid gebaseerde vordering tot schadevergoeding
die Kainz heeft ingesteld na zijn ongeval in Duitsland met een fiets die Pantherwerke AG
had geproduceerd in laatstgenoemde lidstaat maar die is gekocht bij een kleinhandelaar in
Oostenrijk.

Toepasselijke bepalingen
Verordening (EG) nr. 44/2001
3. De punten 2, 11, 12 en 15 van de considerans van verordening nr. 44/2001 preciseren:
“(2) Sommige verschillen in de nationale regels inzake de rechterlijke bevoegdheid
en de erkenning van beslissingen bemoeilijken de goede werking van de interne markt.
Bepalingen die de eenvormigheid van de regels inzake jurisdictiegeschillen in
burgerlijke en handelszaken mogelijk maken alsook de vereenvoudiging van de
formaliteiten met het oog op een snelle en eenvoudige erkenning en tenuitvoerlegging
van de beslissingen van de lidstaten waarvoor deze verordening verbindend is, zijn
onontbeerlijk.
[...]
(11) De bevoegdheidsregels moeten in hoge mate voorspelbaar zijn, waarbij als
beginsel geldt dat de bevoegdheid in het algemeen gegrond wordt op de woonplaats
van de verweerder; de bevoegdheid moet altijd op die grond kunnen worden
gevestigd, behalve in een gering aantal duidelijk omschreven gevallen waarin het
voorwerp van het geschil of de autonomie van de partijen een ander aanknopingspunt
wettigt. Voor rechtspersonen moet de woonplaats autonoom worden bepaald om de
gemeenschappelijke regels doorzichtiger te maken en jurisdictiegeschillen te
voorkomen.
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(12) Naast de woonplaats van de verweerder moeten er alternatieve
bevoegdheidsgronden mogelijk zijn, gebaseerd op de nauwe band tussen het gerecht
en de vordering of de noodzaak een goede rechtsbedeling te vergemakkelijken.
[...]
(15) Met het oog op een harmonische rechtsbedeling in de Gemeenschap moeten
parallel lopende processen zoveel mogelijk worden beperkt en moet worden
voorkomen dat in twee lidstaten onverenigbare beslissingen worden gegeven. [...]”
4. De artikelen 2 tot en met 31 van deze verordening, die hoofdstuk II ervan vormen,
bevatten de bevoegdheidsregels.
5. In afdeling 1 van dit hoofdstuk, met als opschrift “Algemene bepalingen”, luidt artikel 2,
lid 1, als volgt:
“Onverminderd deze verordening worden zij die woonplaats hebben op het grondgebied van
een lidstaat, ongeacht hun nationaliteit, opgeroepen voor de gerechten van die lidstaat.”
6. Artikel 3, lid 1, van deze verordening, dat deel uitmaakt van dezelfde afdeling, bepaalt:
“Degenen die op het grondgebied van een lidstaat woonplaats hebben, kunnen slechts voor
het gerecht van een andere lidstaat worden opgeroepen krachtens de in de afdelingen 2 tot en
met 7 van dit hoofdstuk gegeven regels.”
7. Artikel 5, punt 3, van de verordening, dat is opgenomen in afdeling 2 van hoofdstuk II,
“Bijzondere bevoegdheid”, bepaalt het volgende:
“Een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, kan in een andere
lidstaat voor de volgende gerechten worden opgeroepen:
[...]
3)
ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad: voor het gerecht van de
plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen.”

Verordening (EG) nr. 864/2007
8. Punt 7 van de considerans van verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement
en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op nietcontractuele verbintenissen (“Rome II”) (PB L 199, blz. 40), preciseert:
“Het materiële toepassingsgebied en de bepalingen van de verordening moeten stroken met
verordening [nr. 44/2001] en met de instrumenten betreffende het recht dat van toepassing is
op verbintenissen uit overeenkomst.”
9. Artikel 5 van deze verordening, met als opschrift “Productaansprakelijkheid”, luidt als
volgt:
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“1.
Onverminderd artikel 4, lid 2, wordt de niet-contractuele verbintenis die
voortvloeit uit de door een product veroorzaakte schade, beheerst door:
a) het recht van het land waar degene die schade lijdt, op het tijdstip waarop de
schade zich voordeed zijn gewone verblijfplaats had, indien het product in dat
land op de markt is gebracht;
b) subsidiair, het recht van het land waar het product is verkregen, indien het
product in dat land op de markt is gebracht;
c) subsidiair, het recht van het land waar de schade zich heeft voorgedaan, indien
het product in dat land op de markt is gebracht.
Indien echter de persoon wiens aansprakelijkheid in het geding is, redelijkerwijs
niet kon voorzien dat het product, of een soortgelijk product, in het respectievelijk
[sub a, b en c] bedoelde land op de markt zou worden gebracht, is het recht van
het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, van toepassing.”
2.
Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de onrechtmatige daad een
kennelijk nauwere band heeft met een ander dan het in lid 1 bedoelde land, is het recht
van dat andere land van toepassing. Een kennelijk nauwere band met een ander land
zou met name kunnen berusten op een reeds eerder bestaande nauw met de
onrechtmatige daad samenhangende betrekking tussen de partijen, zoals een
overeenkomst.

Richtlijn 85/374/EEG
10. Artikel 11 van richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten
inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (PB L 210, blz. 29), zoals
gewijzigd bij richtlijn 1999/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei
1999 (PB L 141, blz. 20), luidt:
“De lidstaten bepalen in hun wetgeving dat de rechten die de gelaedeerde aan deze richtlijn
ontleent, komen te vervallen na een termijn van tien jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de
producent het product dat de schade heeft veroorzaakt in het verkeer heeft gebracht, tenzij de
gelaedeerde gedurende die periode een gerechtelijke procedure tegen hem heeft ingesteld.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen
11. Pantherwerke AG is een onderneming met zetel in Duitsland die fietsen produceert en
verkoopt. Kainz, die te Salzburg woont, kocht op 3 november 2007 een door
Pantherwerke AG geproduceerde fiets van de in Oostenrijk gevestigde onderneming
Funbike GmbH. Op 3 juli 2009 kwam verzoeker met de fiets ten val in Duitsland, waarbij
hij zich blesseerde.
12. Kainz heeft bij het Landesgericht Salzburg op grond van productaansprakelijkheid
gevorderd dat Pantherwerke AG ertoe werd veroordeeld hem 21 200 EUR vermeerderd
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met rente en bijkomstige kosten te betalen en aansprakelijk werd gesteld voor toekomstige
schade door het ongeval. Volgens Kainz is hij met de fiets gevallen omdat de uiteinden
van de vork van het wiel van zijn fiets zijn losgekomen. Pantherwerke AG is als
producent van het product aansprakelijk voor dit productgebrek.
13. Kainz beroept zich voor de rechterlijke bevoegdheid op artikel 5, punt 3, van verordening
nr. 44/2001. De plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis ligt volgens hem in
Oostenrijk, aangezien de fiets in dat land in het verkeer is gebracht, doordat deze fiets
aldaar in de vorm van een commerciële verkoop ter beschikking is gesteld van de
eindgebruiker.
14. Pantherwerke AG betwist dat de Oostenrijkse gerechten internationaal bevoegd zijn. De
plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis is volgens haar in Duitsland gelegen. Ten
eerste is het product in Duitsland vervaardigd en ten tweede is het product ook in deze
lidstaat in het verkeer gebracht, in de vorm van de verzending van het betrokken product
vanuit de zetel van deze onderneming.
15. De feitenrechters bij wie Kainz zijn vordering heeft ingesteld, hebben zowel in eerste
aanleg als in hoger beroep geoordeeld dat zij geen internationale bevoegdheid voor de
zaak hadden.
16. De verwijzende rechter acht het in het kader van het bij hem aanhangig gemaakte beroep
in Revision noodzakelijk dat verduidelijking wordt verschaft over het begrip “plaats van
de schadeveroorzakende gebeurtenis” op het gebied van productaansprakelijkheid.
17. In die omstandigheden heeft het Oberste Gerichtshof de behandeling van de zaak
geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:
“1)
Moet de uitdrukking ‘plaats waar het schadebrengende feit zich heeft
voorgedaan of zich kan voordoen’ in artikel 5, punt 3, van [verordening nr. 44/2001]
bij productaansprakelijkheid aldus worden uitgelegd:
a) dat onder plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis (‘Handlungsort’)
moet worden verstaan de plaats waar de producent is gevestigd;
b) dat onder plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis (‘Handlungsort’)
moet worden verstaan de plaats waar het product in het verkeer is gebracht;
c) dat onder plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis (‘Handlungsort’)
moet worden verstaan de plaats waar de gebruiker het product heeft gekocht?
2)

Indien de eerste vraag, sub b, bevestigend wordt beantwoord:
a) Is het product in het verkeer gebracht wanneer het het productieproces van de
producent heeft verlaten en is opgenomen in een verkoopproces waarin het in geof verbruiksklare vorm aan het publiek wordt aangeboden;
b) Is het product in het verkeer gebracht wanneer het gestructureerd aan
eindverbruikers wordt verkocht?”
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Beantwoording van de prejudiciële vragen
18. Met zijn prejudiciële vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende
rechter in wezen te vernemen welke uitlegging dient te worden gegeven, ingeval een
producent aansprakelijk wordt gesteld voor een gebrek van een door hem vervaardigd
product, aan artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001, teneinde de plaats van de
schadeveroorzakende gebeurtenis te bepalen.
19. Ter beantwoording van deze vraag dient er om te beginnen aan te worden herinnerd dat de
bepalingen van verordening nr. 44/2001 volgens vaste rechtspraak autonoom moeten
worden uitgelegd aan de hand van het stelsel en de doelstellingen ervan (zie onder meer
arresten van 16 juli 2009, Zuid-Chemie, C-189/08, Jurispr. blz. I-6917, punt 17, en
3 oktober 2013, Pinckney, C-170/12, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 23).
20. Voorts moet worden benadrukt dat uit punt 7 van de considerans van verordening
nr. 864/2007 weliswaar blijkt dat de wetgever van de Unie de samenhang heeft willen
verzekeren tussen verordening nr. 44/2001 en het materiële toepassingsgebied en de
bepalingen van verordening nr. 864/2007, maar dat dit niet inhoudt dat de bepalingen van
verordening nr. 44/2001 tegen de achtergrond van de bepalingen van verordening
nr. 864/2007 moeten worden uitgelegd. De beoogde samenhang kan er hoe dan ook niet
toe leiden dat aan de bepalingen van verordening nr. 44/2001 een uitlegging wordt
gegeven die niet met het stelsel en de doelstellingen van deze verordening strookt.
21. In dit verband zij eraan herinnerd dat het in hoofdstuk II van verordening nr. 44/2001
neergelegde stelsel van toewijzing van algemene bevoegdheden berust op de in artikel 2,
lid 1, van deze verordening vervatte algemene basisregel dat personen die hun woonplaats
hebben op het grondgebied van een lidstaat, worden opgeroepen voor de gerechten van
die staat, ongeacht de nationaliteit van de partijen. Slechts in afwijking op de algemene
regel dat de gerechten van de woonplaats van de verwerende partij bevoegd zijn, voorziet
hoofdstuk II, afdeling 2, van verordening nr. 44/2001 in een bepaald aantal bijzondere
bevoegdheidsregels, waaronder die van artikel 5, punt 3, van die verordening (arrest van
18 juli 2013, ÖFAB, C-147/12, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 30 en
aldaar aangehaalde rechtspraak).
22. Aan deze bijzondere bevoegdheidsregels moet een strikte uitlegging worden gegeven, die
niet verder mag gaan dan de door die verordening uitdrukkelijk voorziene gevallen (arrest
ÖFAB, reeds aangehaald, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
23. Het is evenwel vaste rechtspraak dat wanneer de plaats waar zich een feit heeft
voorgedaan dat aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan meebrengen, en de plaats
waar door dit feit schade is ontstaan, niet samenvallen, de uitdrukking “plaats waar het
schadebrengende feit zich heeft voorgedaan” in artikel 5, punt 3, van verordening
nr. 44/2001 aldus moet worden verstaan, dat deze zowel doelt op de plaats waar de schade
is ingetreden als op de plaats van de gebeurtenis die deze schade heeft veroorzaakt, zodat
de verweerder ter keuze van de eiser voor de rechter van de ene dan wel van de andere
plaats kan worden opgeroepen (zie onder meer de reeds aangehaalde arresten ZuidChemie, punt 23, en Pinckney, punt 26).
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24. Aangezien de vaststelling van een van deze aanknopingspunten het mogelijk moet maken
de rechter bevoegd te verklaren die objectief gezien het best in staat is om te beoordelen
of de verwerende partij aansprakelijk kan worden gesteld, kan enkel de rechter van het
rechtsgebied waar het relevante aanknopingspunt zich bevindt, rechtsgeldig worden
aangezocht (zie arrest Pinckney, reeds aangehaald, punt 28 en aldaar aangehaalde
rechtspraak).
25. In het bij de verwijzende rechter aanhangig gemaakte geding staat vast dat deze
uitsluitend twijfels heeft over de wijze waarop de plaats van de schadeveroorzakende
gebeurtenis moet worden vastgesteld.
26. Het Hof heeft dienaangaande reeds gepreciseerd dat deze plaats, in geval van
aansprakelijkheid voor een gebrekkig product, de plaats is waar zich het feit heeft
voorgedaan dat het product zelf heeft beschadigd (zie in die zin arrest Zuid-Chemie, reeds
aangehaald, punt 27). In beginsel vindt dit feit plaats op de plaats waar het betrokken
product is vervaardigd.
27. Aangezien de geringere afstand met de plaats waar zich het feit heeft voorgedaan dat het
product zelf heeft beschadigd, een nuttige procesinrichting en dus een goede
rechtsbedeling bevordert, inzonderheid wat de bewijsvoering aangaande de vaststelling
van het gebrek in kwestie betreft, strookt de toewijzing van bevoegdheid aan het gerecht
waar deze plaats is gelegen met de opzet van de bijzondere bevoegdheidsregel van
artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001, te weten het bestaan van een bijzonder
nauwe band tussen de vordering en het gerecht van de plaats waar het schadebrengende
feit zich heeft voorgedaan (zie in die zin de reeds aangehaalde arresten Zuid-Chemie,
punt 24, en Pinckney, punt 27).
28. Dat het gerecht van de plaats waar het product is vervaardigd bevoegd wordt verklaard,
beantwoordt bovendien aan het vereiste van voorspelbaarheid van de bevoegdheidsregels,
aangezien zowel de verwerende producent als de verzoekende benadeelde er
redelijkerwijs van kunnen uitgaan dat dit gerecht het best in staat zal zijn om een geschil
af te doen dat een gebrek van het betrokken product betreft.
29. Bijgevolg moet worden vastgesteld dat, ingeval een producent aansprakelijk wordt gesteld
voor een gebrek van een door hem vervaardigd product, de plaats van de
schadeveroorzakende gebeurtenis de plaats is waar het betrokken product is vervaardigd.
30. Ten slotte kan het door Kainz aangevoerde argument dat bij de uitlegging van de
bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad niet alleen
rekening moet worden gehouden met het vereiste van een goede rechtsbedeling maar ook
met het belang van de benadeelde persoon om zijn vordering te kunnen instellen bij een
gerecht van de lidstaat waar hij zijn woonplaats heeft, niet worden aanvaard.
31. Niet alleen heeft het Hof er reeds op gewezen dat artikel 5, punt 3, van verordening
nr. 44/2001 er juist niet toe strekt de zwakste partij een betere bescherming te bieden (zie
in die zin arrest van 25 oktober 2012, Folien Fischer en Fofitec, C-133/11, nog niet
gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 46), maar tevens moet worden beklemtoond dat de
door Kainz voorgestelde uitlegging, volgens welke de plaats van de schadeveroorzakende
gebeurtenis de plaats is waar het betrokken product aan de eindgebruiker of aan de
wederverkoper is afgegeven, evenmin waarborgt dat deze gebruiker de zaak in alle
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gevallen voor de gerechten van zijn woonplaats kan brengen, aangezien deze plaats zich
elders en zelfs in een ander land kan bevinden.
32. Hoe dan ook is de omstandigheid dat op grond van de voor de uitlegging van artikel 5,
punt 3, van verordening nr. 44/2001 in aanmerking genomen objectieve criteria
mogelijkerwijs niet kan worden vastgesteld dat een gerecht van de lidstaat waar verzoeker
zijn woonplaats heeft, bevoegd is, conform de in punt 21 van het onderhavige arrest in
herinnering geroepen basisregel volgens welke de gerechten van de woonplaats van
verweerder bevoegd zijn.
33. Gelet op een en ander moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat artikel 5,
punt 3, van verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat, ingeval een
producent aansprakelijk wordt gesteld voor een gebrekkig product, de plaats van de
schadeveroorzakende gebeurtenis de plaats is waar het betrokken product is vervaardigd.

Kosten
34. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen
incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te
beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte
kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht:
Artikel 5, punt 3, van 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, moet aldus worden uitgelegd dat, ingeval een
producent aansprakelijk wordt gesteld voor een gebrekkig product, de plaats van de
schadeveroorzakende gebeurtenis de plaats is waar het betrokken product is vervaardigd.
ondertekeningen
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Hof van Beroep te Gent, arrest van 20 februari 2014
Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – artikel 12bis WBN (oud) –advies OM –
‘eindpunt’ termijn van 4 maanden
Nationalité – déclaration de nationalité – article 12bis Code de la nationalité
belge (ancien) – avis du procureur du Roi – ‘fin’ du délai de 4 mois

IN DE ZAAK VAN:
S. V., wonende te 9120 BEVEREN-WAAS, […],
appellante,
hebbende als raadsman mr. DENYS Luc, advocaat te 1030 BRUSSEL, Adolphe
Lacomblélaan 59-61 bus 5,
wijst het hof het volgend arrest:

I. PROCESGANG
Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het hof op 20 oktober 2011, heeft appellante
hoger beroep ingesteld tegen het vonnis dat op 15 september 2011 werd verleend door de
rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, eerste kamer.
Daarin werd geoordeeld over het verzoek van de appellante tot het verkrijgen van de
Belgische nationaliteit (art. 12bis, § 1, 3° WBN).
De zaak werd voor het hof behandeld in raadkamer ter terechtzitting van 16 mei 2013. De
appellante werd alsdan gehoord bij monde van haar raadsman en in persoon. De zaak werd in
voortzetting gesteld voor het neerleggen van een schriftelijk advies.
De zaak werd vervolgens opnieuw voor het hof behandeld in raadkamer ter terechtzitting van
17 oktober 2013. De appellante werd toen, bij monde van haar raadsman, gehoord, nadat de
debatten (impliciet maar zeker) werden heropend teneinde de appellante en het openbaar
ministerie toe te laten stukken over te leggen.
Advocaat-generaal Chantal LANSSENS werd op die laatste terechtzitting gehoord in haar
advies. Dit werd schriftelijk en mondeling uitgebracht.
De raadsman van de appellante werd gehoord in zijn repliek.
De dossiers van de rechtspleging en de overgelegde stukken werden ingezien.
De appellante legde een conclusie neer ter griffie op 25 maart 2013. Zijn stavingstukken
werden neergelegd ter terechtzitting van 17 oktober 2013.
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Het openbaar ministerie legde een dossier neer ter terechtzitting van 17 oktober 2013 met 6
stukken, volgens inventaris. Stuk 1 bevat 41 stukken.
De laatste conclusie van de appellante, meer bepaald deze neergelegd ter griffie op 25 maart
2013, neemt de vorm aan van een syntheseconclusie. Voor de toepassing van art. 780, eerste
lid, 3°, Ger.W. vervangt de syntheseconclusie alle vorige conclusies en tevens het
verzoekschrift hoger beroep van de appellante (art. 748bis Ger.W.). Het onderwerp van de
vordering wordt uitsluitend bepaald door de syntheseconclusie.

II.

RELEVANTE RETROACTA
VORDERINGEN

EN

OMSCHRIJVING

VAN

DE

1.
Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Beveren legde de appellante op 15 december
2010 een verklaring af tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit overeenkomstig art.
12bis, §1, 3de WBN (stuk 3 openbaar ministerie; stukken 1 rechtsplegingsdossier eerste
aanleg).
Op zelfde datum deed voormelde ambtenaar van de burgerlijke stand een ontvangstmelding
van deze verklaring met de vermelding dat vanaf 15 december 2010 een termijn van 4
maanden loopt “waarbinnen een uitspraak zal volgen” (stuk 1.8 openbaar ministerie; stukken
1 rechtsplegingsdossier eerste aanleg).

2.1.
Voormelde verklaring werd door de procureur des Konings te Dendermonde ontvangen op 7
januari 2011 (stuk 1.12 dossier openbaar ministerie met stempel van ontvangst).

2.2.
De procureur des Konings te Dendermonde verstrekte een op 14 april 2011 gedateerd negatief
advies nopens deze nationaliteitskeuze wegens beletsels om gewichtige redenen eigen aan de
persoon gestaafd door nader omschreven feiten (stukken 1.23-24 openbaar ministerie; stukken
1 rechtsplegingsdossier eerste aanleg).

3.1.
Dit negatief advies werd bij aangetekende brief gedateerd op 14 april 2011 ter kennis gebracht
van de appellante (stuk 1.25 openbaar ministerie; stukken 1 rechtsplegingsdossier eerste
aanleg).
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3.2.
Bij gewone brief van zelfde datum werd het negatief advies ter kennis gebracht van de
ambtenaar van de burgerlijke stand te Beveren (stuk 1.26 openbaar ministerie; stukken 1
rechtsplegingsdossier eerste aanleg).

3.3.
Stukken 27 van het openbaar ministerie (origineel onder stukken 1 rechtsplegingsdossier
eerste aanleg, dossier openbaar ministerie) betreffen een kopie van de kaart aangetekende
zending en een bewijs van afgifte waaruit blijkt wat volgt:




het bewijs van aangetekende zending draagt een poststempel van 18 april 2011;
het bewijs van afgifte draagt een poststempel van 20 april 2011;
het afgiftebewijs werd voor behoorlijke aflevering afgetekend door de appellante op 20
april 2011.

4.
Bij brief van 27 april 2011 bevestigde de procureur des Konings van Dendermonde, met
verwijzing naar zijn op 14 april 2011 gedateerde brief met negatief advies, aan de ambtenaar
van de burgerlijke stand dat de appellante op 20 april 2011 in kennis werd gesteld van zijn
aangetekende zending (stuk 1.28 openbaar ministerie).

5.
Bij brief van 28 april 2011 stelde de ambtenaar van de burgerlijke stand voormelde procureur
des Konings ervan in kennis, “als gevolg van het negatief advies van 14 april 2011”, dat
betrokkene kiest voor de aanhangigmaking bij de rechtbank (stuk 29 openbaar ministerie).

6.
De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Beveren maakte op grond van art.
12bis, § 4 WBN, op verzoek van appellante, het desbetreffend dossier bij brief van 28 april
2011 over aan de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde.
Volgens deze brief werd betrokkene op 18 april 2011 in het bezit gesteld van het negatieve
advies van de procureur des Konings.

7.
Op 6 mei 2011 werd de zaak door de voorzitter toegewezen aan de eerste kamer van de
rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde.
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8.
Bij het bestreden vonnis van 15 september 2011 werd als volgt geoordeeld:
“(…)
Zegt dat het ongunstig advies van het Openbaar Ministerie met betrekking tot de
nationaliteitsverklaring door mevrouw S. V., van Macedonische nationaliteit, geboren te […]
op […] en wonende te 9120 Beveren, […], op 15 12 2010 conform artikel 12bis van het
Wetboek van de Belgische nationaliteit voor de Ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeente Beveren-Waas afgelegde verklaring ter verkrijging van de Belgische nationaliteit,
gegrond is.
Zegt dat dit vonnis door toedoen van het Openbaar Ministerie zal worden ter kennis gebracht
van belanghebbende.
Legt de kosten lastens verzoekster.
(…).”

9.
Op 12 oktober 2011 werd door de ambtenaar van de burgerlijk stand te Beveren aan
appellante kennis gegeven van desbetreffend vonnis en door appellante werd dit bevestigd. Er
werd gewezen op de mogelijkheid tot het instellen van het hoger beroep binnen de 15 dagen
volgend op deze kennisgeving (stuk 41 openbaar ministerie; rechtsplegingsdossier eerste
aanleg stukken 1).

10.1.
Het verzoekschrift tot hoger beroep werd neergelegd ter griffie van het hof op 20 oktober
2011.

10.2.
De appellante vordert voor het hof, bij conclusie neergelegd op 25 maart 2013:
“(…)
het bestreden vonnis te vernietigen en, opnieuw recht doende, het ongunstig advies van de
Procureur des Konings in hoofdorde onontvankelijk en in ondergeschikte orde ongegrond te
verklaren;
te zeggen voor recht dat appelante Belg is geworden op grond van artikel 12bis van het
Wetboek op de Belgische nationaliteit;
het Openbaar Ministerie te veroordelen tot alle kosten (rolrecht: 186 €).
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(…).”

11.
Het schriftelijk advies van het openbaar ministerie van 17 oktober 2013 werd neergelegd ter
zelfde terechtzitting en hernomen met verdere toelichting in het mondeling advies.
Het advies strekt ertoe het hoger beroep ontvankelijk te verklaren, doch af te wijzen als niet
gegrond, kosten van het hoger beroep ten laste van appellante.
Het beoogt de bevestiging van het eerder uitgebracht negatief advies van het openbaar
ministerie en de niet-inwilliging van de verklaring van appellante tot het verkrijgen van de
Belgische nationaliteit.

III. BEOORDELING
De afstand van het hoger beroep gericht tegen “de Procureur-generaal” als geïntimeerde
De raadsman van appellante verklaarde ter terechtzitting van het hof van 17 november 2011
de Procureur-generaal, opgeroepen als geïntimeerde, niet langer te aanzien als geïntimeerde
en deed afstand van het hoger beroep in die zin.
Deze afstand wordt niet herhaald in conclusie, niettegenstaande dit ter zelfde terechtzitting
werd aangekondigd (cf. proces-verbaal van de terechtzitting van 17 november 2011).
In de conclusie, neergelegd ter griffie op 25 maart 2013, wordt evenwel impliciet maar zeker
geconcludeerd “in aanwezigheid van het openbaar ministerie”.
Deze afstand werd ook impliciet maar zeker aanvaard.
Het openbaar ministerie acht zich hoe dan ook geen procespartij, wel louter adviesverlenend
orgaan over de nationaliteitswetgeving als materie die de openbare orde raakt.
De afstand wordt gedecreteerd.

De ontvankelijkheid van het hoger beroep
Het hoger beroep is voor het overige tijdig en regelmatig naar de vorm. Het is ontvankelijk.
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De gegrondheid van het hoger beroep
De beroepsgrieven en het advies van het openbaar ministerie
1.1.
In hoofdorde laat appellante gelden dat de eerste rechter het ongunstig advies van het
openbaar ministerie onontvankelijk had dienen te verklaren.
De appellante voert aan dat het openbaar ministerie niet het bewijs levert dat de vervaltermijn
van vier maanden - waarbinnen volgens haar de procureur des Konings per aangetekend
schrijven aan appellante zijn negatief advies dient te “betekenen” - werd nageleefd. Bij
gebreke daaraan moet volgens appellante haar verklaring van nationaliteit worden
ingeschreven.
Deze al dan niet ontvankelijkheid werd in het bestreden vonnis niet onderzocht.

1.2.
In ondergeschikte orde vordert appellante voormeld advies ongegrond te verklaren.
De appellante argumenteert in dit verband dat het openbaar ministerie de beletsels wegens
gewichtige feiten afdoende dient te bewijzen.
Appellante betwist dat haar tweede huwelijk (met de genaamde R. I., geboren te […]
(Macedonië) op […], van wie ze uit de echt gescheiden is) een schijnhuwelijk zou zijn.
Appellante houdt voor hoger beroep te hebben ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank
van eerste aanleg te Dendermonde, derde kamer, van 4 oktober 2012 waarin in die zin werd
beslist. De rechtsdag zou vastgesteld zijn voor dit hof op 4 september 2014.
Appellante betwist het bestaan van een schijnhuwelijk en acht het delicaat dat het hof zich
hierover zou uitspreken in onderhavige procedure zonder vooruit te lopen op het arrest in de
eigenlijke procedure nietigverklaring huwelijk.

2.1.
Het openbaar ministerie stelt in het advies dat in casu wel degelijk binnen de wettelijk
voorziene termijn van 4 maanden negatief advies werd gegeven.
Het openbaar ministerie wijst op de nationaliteitsverklaring van 15 december 2010 en “het
verlenen” van het negatief advies op 14 april 2011, (datum) waarop dit advies aangetekend
werd verstuurd.
Verder wordt gemotiveerd dat de wet niet voorziet dat appellante binnen de 4 maanden moet
hebben kennis genomen van het advies.
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2.2.
Het openbaar ministerie verduidelijkt voorts een aantal gewichtige feiten, eigen aan de
persoon van appellante, in het schriftelijk advies van 17 oktober 2013 neergelegd in de
beroepsprocedure voor het hof.
Het openbaar ministerie houdt o.a. in dit verband voor dat appellante enkel een wettig verblijf
in België kreeg op grond van het tweede (beweerde schijn) huwelijk met R. I.

De toepasselijke wetsbepalingen
1.
Op het ogenblik van de nationaliteitsverklaring van 15 december 2010 was art. 12bis WBN
(oud), in zijn toenmalige gelding vóór 1 januari 2013, van toepassing.
Overeenkomstig art. 32, § 2 Wet 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de
Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal
te maken (BS 14 december 2012) blijven nationaliteitsverklaringen, afgelegd vóór de
inwerkingtreding van de nieuwe wet op 1 januari 2013, onderworpen aan de oude bepalingen.

2.
Overeenkomstig datzelfde artikel zijn evenwel de artikelen 22, 23, 23/1, 24 en 25 WBN, zoals
gewijzigd door de artikelen 18 tot 22 van deze wet, onmiddellijk van toepassing op alle
aanhangige verzoeken en verklaringen.
Krachtens art. 32, §1 van voormelde wet traden de artikelen 18 tot 22 in werking de dag
waarop de wet in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt.

De al dan niet tijdigheid van het negatief advies van het openbaar ministerie
1.
Krachtens art. 12bis, § 2, vijfde lid WBN (oud) kan de procureur des Konings een negatief
advies “uitbrengen” inzake de verkrijging van de Belgische nationaliteit binnen een termijn
van vier maanden te rekenen van de verklaring afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke
stand (behoudens uitzondering van verlenging).
Art. 12bis, § 2, achtste lid WBN (oud) bepaalt dat, bij het verstrijken van de termijn van vier
maanden, de verklaring ambtshalve wordt ingeschreven en vermeld zoals nader bepaald.
De termijn wordt berekend overeenkomstig art. 48 e.v. Ger.W.
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2.1.
Over de aanvang van de termijn bestaat sedert de wet van 27 december 2006 geen betwisting
meer, hetzij wetshalve de datum van de nationaliteitsverklaring zelf en in casu dus 15
december 2010.
Voorheen had het Hof van Cassatie (Cass. 14 april 2005 nr. C.04.0205.F/1 ) geoordeeld dat de
termijn (toen van één maand), binnen dewelke een negatief advies kon worden uitgebracht,
een aanvang nam vanaf de dag van de ontvangstmelding door het openbaar ministerie van de
nationaliteitsverklaring (en niet vanaf de dag van de overzending zelf).

2.2.
De vraag die zich in onderhavige zaak evenwel stelt is deze naar het einde van de termijn,
meer in het bijzonder de vraag of de datum van de dagtekening van het negatief advies (te
dezen donderdag 14 april 2011) bepalend is, dan wel de dag van het “betekenen” ervan, zoals
appellante voorhoudt (te dezen maandag 18 april 2011).
Zoals hierna blijkt kan voormelde rechtspraak van het hof van cassatie bezwaarlijk van
overeenkomstige toepassing zijn.

2.3.
De wijze van het “uitbrengen” van het negatief advies, zoals voorgeschreven in art. 12bis, § 2,
vijfde lid WBN (oud), wordt vooreerst nader bepaald in art. 12bis § 3, eerste lid WBN (oud).
Het negatieve advies moet met redenen zijn omkleed. Het wordt aan de ambtenaar van de
burgerlijke stand en, bij een ter post aangetekende brief, aan de belanghebbende “betekend”
door toedoen van de procureur des Konings.

2.4.
Ingevolge art. 12bis, § 2, achtste lid WBN (oud), wordt bovendien een sanctie voorzien bij het
verstrijken van de termijn van vier maanden door de procureur des Konings in die zin dat de
nationaliteitsverklaring ambtshalve wordt ingeschreven en vermeld. De verklaarder verwerft
dan de Belgische nationaliteit op het moment van de inschrijving.

2.5.
De Omzendbrief van 20 juli 2000 tot aanvulling van de Omzendbrief van 25 april 2000
inzake de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de
Belgische nationaliteit (BS 27 juli 2000 tweede uitgave) bepaalt tenslotte onder punt 7
(“Kennisgeving van het negatief advies door de procureur des Konings”) dat elk door de
procureur des Konings uitgebracht negatief advies in het kader van een procedure
nationaliteitsverklaring door zijn toedoen “tegelijkertijd” aan de ambtenaar van de burgerlijke
stand en, bij een ter post aangetekende brief met ontvangstmelding aan de belanghebbende
dient te worden betekend. Er wordt daarbij benadrukt dat deze werkwijze een fundamenteel
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belang heeft doordat de ambtenaar van de burgerlijke stand dan precies weet wanneer de
termijn van vijftien dagen begint te lopen voor eventuele overzending aan de bevoegde
rechtbank van eerste aanleg.

3.
Naar het oordeel van het hof dient - op grond van voormelde wettelijke bepalingen en
redengeving en mede om redenen van rechtszekerheid met het oog op het verkrijgen van een
vaste datum - te worden aangenomen dat het negatief advies van het openbaar ministerie,
waarvan niet is bewezen dat het werd betekend voor het verstrijken van de termijn,
onontvankelijk is, zoals ook onder de vroegere wetgeving een laattijdige akte van verzet (zie
CLOSSET, C.L., Traité de la nationalité en droit belge, Brussel, Larcier, 2004, p.546, nr. 388
met verwijzing naar voetnoot 4; Luik, 14 oktober 1997, A.J.T., 1998-199, 316-317 met noot
LAMBEIN, K.).

4.
De termijn van vier maanden vanaf de nationaliteitsverklaring van 15 december 2010
verstreek op uiterlijk 15 april 2011 (art. 54 Ger.W.).
Het negatief advies van het openbaar ministerie, weliswaar gedagtekend op 14 april 2011,
werd, bij eveneens op 14 april 2011 gedagtekende brief, evenwel niet op die datum
“betekend” - hetzij aangetekend verzonden aan de belanghebbende - maar volgens
poststempel van de aangetekende zending pas op 18 april 2011, hetzij na het verstrijken van
de termijn. De datum van het effectief verzenden (poststempel) aan de ambtenaar van de
burgerlijke stand van de op 14 april 2011 gedateerde brief is, op grond van de dossierstukken,
niet te achterhalen.
Het besluit van de onontvankelijkheid van het negatief advies dringt zich noodzakelijkerwijze
op zodat de verklaring ambtshalve wordt ingeschreven en vermeld.

5.
Appellante slaagt in haar hoger beroep. Het negatief advies van het openbaar ministerie is
onontvankelijk.
De Belgische Staat wordt verwezen in de kosten van beide instanties.
Het hof wijst de andersluidende conclusies van de hand als overbodig of ter zake niet dienstig
of ontoereikend.

OP DIE GRONDEN,
HET HOF, recht doende op tegenspraak,
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gelet op art. 24 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik van talen in gerechtszaken;
decreteert de afstand van het hoger beroep van appellante, in zoverre dit was gericht tegen “de
Procureur-generaal bij het Hof van beroep van Gent”, als geïntimeerde;
verklaart het hoger beroep voor het overige ontvankelijk en gegrond;
doet het bestreden vonnis teniet en wijst opnieuw als volgt:
verklaart het negatief advies van de procureur des Konings te Dendermonde met betrekking
tot de nationaliteitsverklaring van 15 december 2010 door mevrouw V. S., van Macedonische
nationaliteit, geboren te […] (Bosnië-Herzegovina) op […], voorheen wonende te 9120
Beveren, […], thans te 9120 Beveren, […], onontvankelijk;
zegt voor recht dat, ingevolge het verstrijken van de termijn van vier maanden, voormelde
nationaliteitsverklaring ambtshalve wordt ingeschreven in toepassing van art. 12bis, § 2,
achtste lid WBN (oud);
verstaat dat wordt gehandeld overeenkomstig art. 12bis, § 4, vierde tot en met zesde lid WBN
(oud);
verstaat dat voormelde verklaring wordt vermeld zoals bepaald in art. 22, §4 WBN, zoals
gewijzigd door de Wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische
nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken
(BS 14 december 2012);
verwijst de Belgische Staat in de gedingkosten in beide instanties;
vereffent deze kosten aan de zijde van de appellante (volgens opgave) op 186 EUR rolrecht
hoger beroep;

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van het Hof van beroep te Gent,
elfde ter kamer, zitting houdende in burgerlijke zaken, van 20 februari 2014.
Aanwezig:
Sabine De Bauw, kamervoorzitter
Stefaan De Backer, griffier
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Hof van Beroep te Gent, arrest van 23 januari 2014
Naam – toepasselijk recht – artikel 37 WIPR – Russisch recht –
geslachtsconforme verbuiging van de familienaam
Nom – loi applicable – article 37 CODIP – droit russe – déclinaison du nom de
famille conformément au sexe

IN DE ZAAK VAN:
1. K. K.,
2. K. Z.,
beide wonende te 8900 IEPER, […], doch woonstkeuze doende bij hun raadsman hierna
vermeld, toegestaan tot de kosteloze rechtspleging door het bureau voor rechtsbijstand bij
het hof alhier d.d. 30/11/2011 - nr. 2011/PD/259,
appellanten,
hebbende als raadsman mr. CAMERLYNCK Hendrik, advocaat te 8900 IEPER, Cartonstraat
14,
velt het hof het volgend arrest:

I. PROCESGANG
Bij verzoekschrift - neergelegd ter griffie van het hof op 28 november 2011 en ingeschreven
op de daartoe bestemde rol op 2 december 2011 - hebben de appellanten hoger beroep
ingesteld tegen het “vonnis” dat op 26 oktober 2011 werd verleend door de rechtbank van
eerste aanleg te Ieper.
Daarin werd geoordeeld over het verzoek van appellanten tot verbetering van een akte van de
burgerlijke stand (art. 1383 Ger.W.) met name van: de geboorteakte van hun dochter K[…]ov
K. S., geboren te […] op […], in deze zin dat de familienaam K[…]ov gewijzigd wordt in
K[…]ova.
De zaak werd voor het hof een eerste maal behandeld in raadkamer ter terechtzitting van 23
januari 2013.
De zaak werd alsdan uitgesteld voor advies en mondelinge toelichting op 2 mei 2013 vermits
het openbaar ministerie een schriftelijk advies wenste op te stellen.
De zaak werd opnieuw behandeld in raadkamer ter terechtzitting van 2 mei 2013 en, op
verzoek van de raadsman van appellanten, uitgesteld op de terechtzitting van 28 november
2013.
De zaak werd tenslotte in raadkamer behandeld ter terechtzitting van 28 november 2013.

2014/1

28

De appellanten werden bij monde van hun raadsman andermaal gehoord.
Advocaat-generaal Chantal LANSSENS werd op diezelfde terechtzitting gehoord in haar
(ongunstig) advies. Dit werd schriftelijk en mondeling uitgebracht.
De raadsman van appellanten werd gehoord in zijn repliek.
De dossiers van de rechtspleging en de overgelegde stukken werden ingezien.
De appellanten legden ter terechtzitting een conclusie neer.
De appellanten legden vooraf ter griffie en opnieuw ter terechtzitting een dossier neer met 6
stukken volgens inventaris.
Het openbaar ministerie legde ter terechtzitting een dossier neer met 3 stukken volgens
inventaris.

II.

RELEVANTE RETROACTA
VORDERINGEN

EN

OMSCHRIJVING

VAN

DE

1.
Het openbaar ministerie laat in zijn schriftelijk advies gelden dat appellanten, beiden van
Russische nationaliteit, verblijfsrecht hebben in België sedert 9 maart 2010 ingevolge een
regularisatieverzoek op grond van art. 9ter Vreemdelingenwet.
Zij kwamen in januari 2002 naar België en vroegen er asiel aan, waarna verschillende
procedures elkaar opvolgden.
Appellanten zijn de ouders van K[…]ov K. S., geboren te […] op […] en van K. K., geboren
te […] op […], allen met gewone verblijfplaats in België (stuk 2 appellanten:
gezinssamenstelling en verblijfplaats)
Zij legden volgens het openbaar ministerie inmiddels op 8 juni 2013 een
nationaliteitsverklaring af ter verkrijging van de Belgische nationaliteit voor hun zoon en
dochter.

2.
Op eenzijdig verzoekschrift, neergelegd ter griffie op 15 juni 2011, vorderden appellanten de
verbetering te bevelen van de geboorteakte van hun dochter, meer bepaald voor wat betreft de
familienaam van het kind naar K[…]ova.

3.
Bij het bestreden “vonnis” (terminologie ex art. 1385 Ger.W.) werd de vordering afgewezen
als ongegrond na ongunstig advies van het openbaar ministerie.
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In het bestreden “vonnis” werd aanvaard dat de Belgische wetgeving de naamgeving van een
in België geboren en aan een Belgische burgerlijke stand aangegeven kind bepaalt.
Overeenkomst art. 335, § 1 BW verkreeg het kind de naam van haar vader, die correct werd
weergegeven.
De eerste rechter overwoog voorts dat het ging om een naamsverandering en niet om een
naamsverbetering.

4.
Voor het hof vorderen appellanten het bestreden vonnis teniet te doen en dezelfde verbetering
te bevelen.
Zij concluderen tot / wijzen op:







de toelaatbaarheid van de vordering als ouders in eigen naam;
de toepassing van art. 36, eerste lid WIPR;
de toepassing van art. 37, eerste lid WIPR en derhalve van het Russisch recht;
de noodzaak tot verbetering wegens foutieve schrijfwijze van de Russische familienaam in
de vrouwelijke vorm;
bepaalde overeenstemmende administratieve rechtspraktijk ter zake;
het belang van het kind bij de naamsverbetering.

5.
Het openbaar ministerie adviseerde in hoofdorde tot de ontoelaatbaarheid van de vordering
en, ondergeschikt, tot de onbevoegdheid van het hof om kennis te nemen van een verzoek tot
naamsverandering nu het Russisch naamrecht werd nageleefd.
Uiterst ondergeschikt werd besloten tot de strijdigheid van een eventuele naamsverbetering
met het belang van het kind.

III. BEOORDELING
De ontvankelijkheid van het hoger beroep
Van het bestreden “vonnis” werd aan appellanten, op het adres van hun raadsman, kennis
gegeven bij gerechtsbrief ex art. 1030 Ger.W van 31 oktober 2011.
Het hoger beroep is tijdig en regelmatig naar de vorm. Het is ontvankelijk.
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De ontvankelijkheid van de initiële vordering van appellanten - optredend in eigen naam - tot
naamsverbetering van de geboorteakte van hun dochter
1.
Het openbaar ministerie laat gelden dat de vordering van appellanten, op grond van art. 17
Ger.W, ontoelaatbaar zou zijn wegens een gebrek aan hoedanigheid en belang.
De appellanten traden in eerste aanleg en voor het hof op in eigen naam terwijl dit volgens het
openbaar ministerie qualitate qua hun minderjarige dochter zou moeten zijn.

2.
Aangezien de vordering tot verbetering van een akte van de burgerlijke stand geen
hoogstpersoonlijk karakter heeft, kan zij in beginsel worden ingesteld door de wettelijke
vertegenwoordiger van een handelingsonbekwame persoon.
De vaststelling dat de ouders ter zake de vordering niet qualitate qua hebben ingesteld heeft
evenwel geen invloed op de toelaatbaarheid van desbetreffende vordering van hen als ouders
in eigen naam.
De vordering tot verbetering van een akte van de burgerlijke stand is inderdaad geen
toegewezen noch een hoogstpersoonlijke rechtsvordering. Bijgevolg kan elke belanghebbende
persoon deze vordering instellen.
Het volstaat dat de verzoeker aantoont een moreel belang te hebben bij de verbetering van een
akte van de burgerlijke stand.
Belanghebbende partij zijn in de eerste plaats de personen op wie de akte van de burgerlijke
stand betrekking heeft.
Daarnaast kan de vordering tot verbetering van een akte van de burgerlijke stand eveneens
door andere belanghebbenden worden ingesteld.
De ouders die laten gelden dat de geboorteakte van hun kind wordt aangetast door een
onregelmatigheid kunnen als een dergelijke belanghebbende worden aangezien.
(cf. UYTTERHOEVEN, K., Art. 1383 Ger.W - Bijdrage in Personen- en familierecht.
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 9 p en de
verwijzingen aldaar (meer in het bijzonder Cass. 29 jonners 1926, Pas. 1926,I, 198 redactie:
SENAEVE, P., SWENNEN, F., VERSCHELDEN G., Reeks 'Commentaren met overzicht
van rechtspraak en rechtsleer', Kluwer Mechelen losbl., 8 dln., z.p).
De eerste rechter heeft aldus terecht de vordering ontvankelijk verklaard.
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De internationale bevoegdheid van de Belgische rechtbanken inzake onderhavige vordering
tot naamsverbetering
Krachtens art. 36, eerste lid WIPR zijn de Belgische rechters bevoegd om kennis te nemen
van de vorderingen tot vaststelling van de naam van een persoon wanneer deze zijn gewone
verblijfplaats in België heeft.
Een vordering die betrekking heeft op de naam van een vreemdeling die reeds in een
Belgische akte van de burgerlijke stand is opgenomen en waarvan de verbetering wordt
gevraagd valt onder deze wetsbepaling (VERHELLEN, J., Het Belgisch Wetboek IPR in
familiezaken. Wetgevende doelstellingen getoetst aan de praktijk, 2012 die Keure, Brugge, p.
365 nr. 554-555).

Het op de naamvaststelling toepasselijk recht en de gegrondheid van voormelde vordering tot
naamsverbetering
1.
Krachtens art. 37, eerste lid WIPR wordt de vaststelling van de naam van een persoon
beheerst door het recht van de Staat waarvan de persoon de nationaliteit heeft.
De vaststelling van de naam van de dochter van appellanten valt dus onbetwistbaar onder het
Russisch recht.
Bij de naamvaststelling in de geboorteakte van K. diende de ambtenaar van de burgerlijke
stand zich dan ook te gedragen volgens de voorschriften van het Russisch recht.
Indien komt vast te staan dat hij niet dienovereenkomstig handelde, is er sprake van een
mogelijke naamsverbetering en niet van een naamsverandering.

2.
Volgens het Russisch recht krijgt het kind de naam van zijn ouders, bij onderscheiden
familienamen wordt de familienaam van de vader gegeven of anders, mits akkoord, de
familienaam van de moeder (stuk 3 openbaar ministerie: art. 18 .1. Federale wet inzake akten
van de burgerlijke stand van 15 november 1997).
K. krijgt (zoals haar broer) de familienaam van haar vader conform het Russisch recht.
Echter, in de schrijfwijze van deze familienaam is er in de geboorteakte een materiële
vergissing van linguïstische aard gebeurd, reden waarom een naamsverbetering zich ter zake
wel degelijk opdringt.
Het gaat om een taalkundige kwestie en niet om een regel van Russisch gewoonterecht zoals
het openbaar ministerie tevergeefs voorhoudt.
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3.
Appellanten vragen geen andere naam voor hun dochter maar wél dat zij de vrouwelijke vorm
van de familienaam van haar vader zou dragen.
Het betreft een probleem van “gender-eigennamen” of de geslachtsconforme verbuiging van
familienamen zoals, bijvoorbeeld, in het Russisch recht het geval is (VERHELLEN, J., o.c.,
p. 393 nr. 610 - 614).
Appellanten argumenteren dat in de Russische taal de familienamen van personen van het
mannelijk geslacht eindigen op een medeklinker, terwijl voor familienamen van personen van
het vrouwelijk geslacht aan deze medeklinker een ‘a’ wordt toegevoegd. Eigennamen worden
in de Russische taal verbogen.
Een familienaam heeft in het Russisch twee vormen, namelijk een mannelijke en een
vrouwelijke vorm. Een zoon draagt dus de mannelijke vorm van de familienaam van zijn
vader en een dochter de vrouwelijke vorm van diezelfde familienaam.
Wat betreft deze specificiteit van de Russische taal verwijzen appellanten ter staving naar een
schrijven van het Consulaat-Generaal van de Russische Federatie te Antwerpen van 24 januari
2011 én van 19 juni 2013 (stukken 3 en 7 appellanten).
De gevorderde naamsverbetering naar “K[…]a” is dan ook terecht nu in de opstelling van de
geboorteakte voormelde fout is geslopen.

4.
Het gegeven dat voor de kinderen, in het bijzonder voor K., inmiddels de Belgische
nationaliteit werd aangevraagd doet, zelfs in de hypothese van een eventueel gunstig gevolg,
aan één en ander geen afbreuk.
In principe behoudt een Belg geworden vreemdeling zijn oorspronkelijke naam aangezien, op
grond van het Belgisch recht, de nationaliteitsverwerving geen invloed heeft op de naam
(VERHELLEN, J, o.c., p. 367 nr. 560).

5.
Afgezien van de vraag of het toetsen van het belang van het kind bij een correcte toepassing
van een internationaal privaatrechtelijke rechtsregel nog wel aan de orde is, zijn er geen
overtuigende redenen om aan te nemen dat het doorvoeren van een naamsverbetering zou
indruisen tegen het belang van het kind.
De familienaam behoort tot de persoonlijkheidsrechten en raakt bijgevolg de openbare orde.
Hieruit volgt dat een kind recht heeft op de juiste identiteit en familienaam, waardoor het
verbonden wordt met zijn familie. Wanneer dus door welke omstandigheid ook, het kind in de
registers van de burgerlijke stand vermeld staat onder een verkeerde naam, dient er een
mogelijkheid te zijn om dit recht te zetten, zowel in het belang van het kind en zijn familie,
als in het openbaar belang.
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Het dient ongetwijfeld het belang van een Russisch meisje dat een Russische familienaam
draagt overeenkomstig het Russisch naamrecht dat deze ook in de “naam-eigen” taal wordt
weergegeven (VERHELLEN, J., o.c. p. 394- 396 nr. 611-614).
Er is een aanvaardbare oplossing voor het kind omdat haar familienaam in Rusland en België
daardoor identiek is.
De (te duiden) naamsverbetering staat een (verdere) integratie in de Belgische samenleving
tenslotte niet in de weg.

6.
De verbetering van een akte van de burgerlijke stand behoort tot de willige rechtspraak en
gebeurt overeenkomstig de procedure op eenzijdig verzoekschrift derwijze dat onderhavig
arrest in raadkamer wordt uitgesproken (cf. UYTTERHOEVEN, K., Art. 1383 Ger.W Bijdrage in Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van
rechtspraak en rechtsleer, 9 p., redactie: SENAEVE, P., SWENNEN, F., VERSCHELDEN
G., Reeks 'Commentaren met overzicht van rechtspraak en rechtsleer', Kluwer Mechelen
losbl., 8 dln., z.p).

Het hof wijst de andersluidende conclusies van de hand als overbodig of ter zake niet dienstig
of ontoereikend.

OP DIE GRONDEN,
HET HOF, recht doende op eenzijdig verzoekschrift;
gelet op artikel 24 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik van talen in gerechtszaken;
verklaart het hoger beroep ontvankelijk en als volgt gegrond;
doet het bestreden “vonnis” teniet, behalve waar de vordering van appellanten ontvankelijk
werd verklaard;
wijst ten gronde opnieuw zoals volgt;
verklaart de vordering van appellanten gegrond;
beveelt dat de geboorteakte van K. S. K. opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke
stand van de stad […] op 3 juni 2002 en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand
van de stad […] van het jaar 2002 onder nummer 020144 dient verbeterd als volgt:


de familienaam van de geborene luidt ‘K[…]a’ (en niet ‘K.’),

verstaat dat verder zal gehandeld worden overeenkomstig artikel 1385 Ger.W.
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bevestigt voor het overige het bestreden “vonnis” binnen de perken van het hoger beroep;
verwijst de Belgische Staat in de kosten van beide instanties, niet te vereffenen bij gebreke
van opgave.

Aldus gewezen en uitgesproken in raadkamer van het Hof van beroep te Gent, elfde ter kamer,
zitting houdende in burgerlijke zaken, van 23 januari 2014.
Aanwezig:
Sabine De Bauw, kamervoorzitter
Stefaan De Backer, griffier
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Rechtbank van koophandel te Antwerpen, vonnis van 27 januari 2014
Europese Executoriale Titel (EET) – Verordening nr. 805/2004 – a.) artikel 6 –
waarmerking als EET - b) minimumnormen – artikel 19 – procedure tot
heroverweging – niet aanwezig in Belgische rechtsorde
Titre exécutoire européen (TEE) – Règlement n° 805/2004 – a.) article 6 –
certification en tant que TEE – b.) normes minimales – article 19 – procédure de
réexamen – réexamen pas possible dans l’ordre juridique belge

In de openbare terechtzitting van de twintigste kamer van de rechtbank van koophandel van
het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, waar zitting hadden: Y. Van Weert:
Ondervoorzitter, Voorzitter van de kamer; L. Spooren: Rechter in handelszaken, G. Caulier:
Plv. Rechter in handelszaken, G. Brusselaers: Griffier.
In de zaak nr. […],
De naamloze vennootschap D., waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te […] en met
ondernemingsnummer […];
eisende partij, vertegenwoordigd door Mr. M. De Leur loco Mr. V. De Donder, advocaat,
kantoorhoudende te 9200 Dendermonde, Sint-Gillislaan 36
tegen

H., waarvan de vennootschapszetel gevestigd is in Frankrijk te […], ingeschreven in het
handelsregister te […] onder het nummer […], BTW-nr. […];
niet verschenen gedaagde

Gezien de geregistreerde inleidende dagvaarding betekend op 20.11.2013.
Overwegende dat de eis gesteund is op onbetaalde facturen.
Overwegende dat overdreven intresten moeten worden herleid tot de interestvoet bepaald in
art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand
bij handelstransacties, overeenkomstig art. 7 van deze Wet.
Overwegende dat een overdreven schadebeding wordt herleid tot 10%, overeenkomstig art. 7
van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties.
Met betrekking tot de vordering tot het afleveren van de Europese Executoriale Titel,
Artikel 6 van de Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europees Parlement en de Raad van
21 april 2004 tot invoering van een Europese Executoriale Titel voor niet betwiste
schuldvorderingen, hierna EET-Vo. vermeldt als één van de voorwaarden voor waarmerking
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als Europese executoriale titel dat "de gerechtelijke procedure in de lidstaat van oorsprong aan
de in hoofdstuk III gestelde vereisten voldeed, wanneer het gaat om een niet-betwiste schuld
in de zin van artikel 3, lid 1, onder b) of c)."
Overeenkomstig artikel 19 van de EET-Vo. dient de gerechtelijke procedure in België aldus te
voorzien in minimumnormen voor heroverweging in uitzonderingsgevallen d.w.z. dat de
schuldenaar om heroverweging kan vragen wanneer aan volgende voorwaarden is voldaan:
a) i) betekening of kennisgeving van het stuk dat het geding inleidt of een gelijkwaardig
stuk, dan wel in voorkomend geval, van de dagvaarding of oproep voor een terechtzitting
is geschied op een van de in artikel 14 vermelde wijzen en ii) betekening of kennisgeving
buiten zijn schuld niet zo tijdig is geschied als met het oog op zijn verdediging nodig
was, of
b) de schuldenaar de vordering niet heeft kunnen betwisten wegens overmacht of wegens
buitengewone omstandigheden buiten zijn wil, mits de betrokkene in beide gevallen
onverwijld handelt.
De rechtbank is van oordeel dat het Belgisch recht niet voorziet in een
heroverwegingsprocedure zoals vereist krachtens de EET-Vo. Zo laat de verstekprocedure, de
schuldenaar, nadat de verzetstermijn is verstreken, niet steeds toe nog een rechtsmiddel aan te
wenden, in alle gevallen hij zich in de voorwaarden voor de heroverweging zou bevinden. De
interpretatie door de rechtspraak van het begrip "overmacht" doet hieraan geen afbreuk. Ook
de procedure van herroeping van gewijsde biedt, gelet op de specifieke
toepassingsvoorwaarden, niet de vereiste waarborgen.
Overeenkomstig de 19de overwegingen behelst de EET-Vo. geen verplichting voor de
lidstaten hun nationale wetgeving aan te passen aan de procedurele minimumnormen die in
deze verordening zijn vastgesteld. Zij verschaft daartoe wel een prikkel, door een snellere en
efficiëntere tenuitvoerlegging van beslissingen in andere lidstaten slechts mogelijk te maken
indien aan deze minimumnormen wordt voldaan.
De Belgische wetgever heeft haar wetgeving niet aangepast en zich beperkt tot het opstellen
en publiceren van de omzendbrief op 22 juni 2005. Bij gebreke aan aangepaste wetgeving kan
de rechtbank het vonnis niet waarmerken als Europese Executoriale Titel.
Het Belgische recht kent dus geen procedure van 'heroverweging' zoals in geval van art. 19.1
a Verord. Eur. Parl. en Raad E.G. nr. 805/2004, 21 april 2004 tot invoering van een Europese
executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen hetgeen betekent dat de rechtbank dit
vonnis niet kan waarmerken als Europese executoriale titel (Kh. Hasselt (1e k.) nr. 06/0247, 1
februari 2006, Tijdschrift@ipr.be 2006, afl. 1, 53 en http://www.ipr.be/ (4 mei 2006))
Overwegende dat de eis rechtmatig en gegrond voorkomt, zoals hierna vermeld.

OM DEZE REDENEN
De rechtbank maakt melding van de toepassing van de artikels 2, 34, 36, 37 en 41 van de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij de wet van 10
oktober 1967, houdende het Gerechtelijk Wetboek.
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Rechtdoende bij verstek.
Verklaart de vordering ontvankelijk en gegrond als volgt:
Veroordeelt gedaagde om aan eisende partij te betalen de som van € 1.955,00, vermeerderd
met een schadebeding van 10% en vermeerderd met de verwijlintresten berekend aan de
intrestvoet zoals bepaald overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 op de
betalingsachterstand bij handelstransacties op de respectieve factuurbedragen vanaf de
respectieve vervaldata der facturen tot 18.11.2013 en met de gerechtelijke intresten op de
hoofdsom vanaf de dag der dagvaarding.
Veroordeelt gedaagde tot de kosten van het geding deze tot op heden aan de zijde van eisende
partij begroot op € 441,63 kosten dagvaarding en rolstelling, kosten betekening in buitenland
p.m. en € 220,00 rechtsplegingsvergoeding.
Verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Ondertekeningen
G. Brusselaers
G. Caulier
Y. Van Weert
L. Spooren
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RECHTSLEER/DOCTRINE
Christelle Chalas (Maître de conférences HDR à l'Université Paris VIII
Saint-Denis) - La reconnaissance en France des actes et des jugements
étrangers1
Le droit international privé est, à n’en pas douter, une discipline aux aspects méthodologiques
marqués. Pour simplifier, il peut être affirmé que les deux grandes méthodes auxquelles la
matière a recours sont celle du conflit de lois, d’une part, et celle du conflit de juridictions,
d’autre part. Le choix en faveur de l’une ou de l’autre de ces méthodes dépend, en pratique,
du type de norme étrangère à laquelle l’autorité du for se trouve confrontée : règle ou
décision. Depuis les travaux de Pierre Mayer2, la distinction entre les règles, soulevant un
problème de conflits de lois, et les décisions, soulevant un problème d’efficacité
internationale, a fait l’objet de nombreuses réflexions. Mais, tandis que la doctrine s’est
largement concentrée sur les défis posés par la reconnaissance de l’efficacité internationale
des jugements étrangers, elle a presque fini par oublier que les actes publics (non
juridictionnels) pouvaient également poser des difficultés, à tel point que G. Droz a pu les
qualifier de « parents pauvres du droit international privé ».3
Cette indifférence a heureusement pris fin et les actes publics ont connu depuis ces dernières
années un vif regain d’intérêt.4 Plusieurs auteurs se sont, en effet, penchés sur les problèmes
que pose l’activité internationale des autorités publiques et ont réfléchi à la méthode la mieux
adaptée à la réception dans le for des effets des actes publics étrangers. Cette riche
contribution doctrinale n’empêche pas, au demeurant, que la matière dégage une impression
de grande complexité, sinon de confusion.
Dans le prolongement de la recherche de Mme Jinske Verhellen5, qui forme le point de départ
de la réflexion à laquelle est consacrée cette journée d’étude6, l’interrogation à laquelle cette
intervention est invitée à répondre peut être formulée comme suit : la réception en France
d’un acte public étranger s’opère-t-elle selon la méthode du conflit de lois ou selon celle de la
reconnaissance d’efficacité caractérisée par l’effacement de la règle de conflit, à l’instar de
ce qui se passe pour les jugements étrangers ?
Si la question se pose ainsi, c’est parce que le choix de l’une ou de l’autre méthode a des
implications importantes, notamment pour les sujets de droit dont la préoccupation légitime
est que soit reconnue par-delà la frontière la constitution, la modification ou l’extinction des
droits substantiels contenue dans un acte public. En effet, maintenir le contrôle conflictuel des
1

Cet article est tiré de l’intervention orale dispensée à l’occasion de la journée d’étude du 14 octobre 2013
organisée à l’Université de Gand (Belgique) par Mme Jinske Verhellen sur le thème : Loi et pratique en DIP
familial. Le style oral a été conservé et les références bibliographiques réduites au strict nécessaire.
2
P. Mayer, La distinction entre règles et décisions et le droit international privé, Dalloz, 1973, préf. H. Batiffol.
3
La compétence judiciaire et l’effet des jugements dans la Communauté européenne selon la Convention de
Bruxelles du 27 septembre 1968, Dalloz, 1972, n° 605.
4
Notamment : P. Callé, L’acte public en droit international privé, Economica, coll. Recherches juridiques, 2004,
préf. P. Mayer ; « L’acte authentique établi à l’étranger. Validité et exécution en France », RCDIP 2005, p. 377 ;
Ch. Pamboukis, « L’acte quasi public en droit international privé », RCDIP 1993, p. 565.
5
Het Belgisch Wetboek IPR in familiezaken. Wetgevende doelstellingen getoetst aan de praktijk, Bruges, la
Charte, 2012, 513 p. dont la traduction proposée par l’auteur est : Le code de DIP belge dans le domaine
familial. Les objectifs du législateur confronté à la pratique.
6
Journée d’étude du 14 octobre 2013, Loi et pratique en DIP familial, Université de Gand (Belgique).
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actes publics constitue un frein, voire un obstacle, à leur circulation internationale puisque le
for n’acceptera de faire produire des effets substantiels à l’acte public étranger que si le
contenu de l’acte (le negotium) a été établi en conformité avec la loi compétente d’après le
règlement français des conflits de lois. En revanche, l’extension de la méthode de la
reconnaissance7 –initialement développée en matière d’effets des jugements étrangers– aux
actes publics étrangers, permettrait de les accueillir de façon plus libérale car cette méthode
n’exige pas la mise en œuvre de la règle de conflit de lois du for.
Sur cette question, le code de droit international privé belge a nettement pris son parti, lequel
est profondément questionné par la recherche de Mme Verhellen.8 Le droit belge, en effet,
impose en son article 27 que les actes authentiques (qui forment une catégorie d’actes publics)
restent soumis au test conflictuel9, tandis que les jugements étrangers, eux, y échappent. Le
droit international privé français se situe peu ou prou sur la même ligne, à l’importante
différence près qu’en l’absence de disposition législative spécifique sur cette question, la
réponse est avant tout jurisprudentielle et doctrinale. Or, la réflexion doctrinale étant riche et
complexe et la jurisprudence manquant de netteté, toute tentative de systématisation est
rendue particulièrement périlleuse.
Dans la mesure où il est impossible de se livrer ici à une présentation complète de
l’expérience française en matière de reconnaissance des actes et des décisions de justice
étrangères10, il conviendra de commencer par une présentation des deux systèmes de
réception connu du droit international privé français : celui des jugements (I), caractérisé par
l’abandon du contrôle de la loi appliquée, et celui des actes, a priori caractérisé par son
maintien (II). Seront ensuite abordés les différents problèmes que posent cette distinction et
les propositions actuellement formulées en doctrine pour étendre aux seconds la méthode de
raisonnement développée pour les premiers (III).

I. La réception en France des jugements étrangers
Il est possible sur ce sujet d’être rapide et de se limiter aux informations qui revêtent un
intérêt dans le cadre de la comparaison du régime de la reconnaissance des jugements avec
celui de la réception des actes publics étrangers. Sens et domaine (A), ainsi que modalités de
la méthode de reconnaissance d’efficacité propre aux jugements étrangers (B) seront
sommairement présentés.

A. Sens et domaine de la méthode de reconnaissance
La réception des jugements étrangers relève d’une méthode spécifique soustraite à l’emprise
de la règle de conflit de lois applicable au fond du litige. Cette méthode repose sur l’idée
7

S. Bollée, « L’extension du domaine de la méthode de reconnaissance unilatérale, RCDIP 2007, p. 307 ;
Ch. Pamboukis, « La renaissance-métamorphose de la méthode de reconnaissance », RCDIP 2008, p. 513.
8
Table ronde du 22 mars 2013 (portant sur la reconnaissance des jugements et actes authentiques étrangers et le
rapport entre le DIP et le droit de séjour), Université de Gand. Voyez le compte rendu écrit, J. Verhellen (ed.),
Loi et pratique en DIP familial. Compte rendu des tables rondes printemps 2013, Bruges, la Charte, 2013, 51 p.
9
Article 27 §1 du Code belge de DIP : « Un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité
sans qu’il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu
de la présente loi […] » (c’est nous qui soulignons).
10
Les développements sont consacrés uniquement au droit international privé commun français. Droit
conventionnel et droit de l’Union européenne sont laissés en dehors de l’étude.
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qu’une décision individuelle étant l’expression d’une volonté émanant d’une autorité
publique, elle est dotée d’un caractère normatif complet qui a pour effet d’effacer le conflit de
lois. De surcroît, la décision de justice suscite de la part des justiciables des prévisions
légitimes sur la base desquelles ils adaptent leur comportement. Or, une bonne gestion des
rapports internationaux commande de respecter ces prévisions, au nom notamment d’une
exigence de continuité.11
Le jugement contentieux est l’archétype de la décision individuelle à partir duquel s’est
développé la méthode de la reconnaissance d’efficacité. Mais cette méthode s’est rapidement
étendue aux jugements gracieux qui revêtent un caractère décisionnel, même s’ils ne
tranchent pas un litige.
Dans la mesure où de la qualification du « produit » étranger (situation soumise à une règle
ou décision prononcée par une autorité volitive) dépend la méthode de réception applicable
(test conflictuel ou reconnaissance d’efficacité), la détermination du contenu de la catégorie
jugements étrangers revêt une réelle importance. Or, comme nous le verrons plus avant, la
jurisprudence française est loin d’être facilement lisible sur ce point.12

B. Modalités de la reconnaissance
La reconnaissance d’un jugement étranger produit deux effets : l’autorité négative de chose
jugée, qui empêche le renouvellement du procès dans l’Etat d’accueil, et l’efficacité
substantielle, qui oblige les autorités d’accueil à tirer les conséquences juridiques de
l’affirmation du droit contenue dans le jugement. La reconnaissance de cette normativité du
jugement étranger est subordonnée à sa régularité internationale13, dont nous allons évoquer
les conditions dans un instant.
Cela étant dit, le contrôle de la régularité internationale du jugement étranger ne sera pas
opéré de façon systématique. En effet, la reconnaissance de l’efficacité substantielle du
jugement étranger s’opère de plano, c’est-à-dire indépendamment de toute procédure
particulière. D’abord énoncée à propos des jugements de divorce, la règle a été étendue à tous
les jugements en matière d’état et de capacité des personnes (quelle que soit leur nature),
ainsi qu’à tous les jugements constitutifs (quelle que soit la matière). Divers indices
apparaissent aussi dans le droit positif en faveur de l’efficacité de plein droit des jugements
déclaratifs patrimoniaux et la doctrine est unanimement favorable à la généralisation de
l’efficacité de plein droit à l’ensemble des jugements étrangers.
La reconnaissance de plano repose sur une présomption de régularité du jugement étranger.
Elle est pour cette raison entachée de précarité. Deux procédures permettent de mettre fin à
l’incertitude relative à la régularité internationale du jugement étranger. Une action judiciaire
principale en opposabilité ou inopposabilité du jugement étranger, qui est ouverte à toute
personne y ayant intérêt et dont le régime est très proche de celui de l’exequatur. Le jugement

11

Voir notre article, « La continuité des situations juridiques internationales : vers une rupture
méthodologique ? », in La notion de continuité, des faits au droit, Logiques juridiques, L’harmattan 2011, p. 79.
12
Sur ce point, voir infra III. A. 1°.
13
Cependant, un jugement étranger peut être appelé à produire d’autres effets en sa seule qualité d’acte public
(effet de fait, effet de titre, effet de preuve) ; sa normativité n’est alors pas en cause et sa régularité, par
conséquent, indifférente.
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étranger peut également être invoqué à titre incident au cours d’une procédure au fond à
l’appui d’une fin de non recevoir.
Au cas où la mise à exécution du jugement étranger est recherchée, l’exequatur reste bien
entendu indispensable.

C. Les conditions de la reconnaissance
Elles ont évolué dans le sens d’une libéralisation fortement liée à l’influence du droit
européen. Depuis l’arrêt Cornelissen de la Cour de cassation du 20 février 200714, la
régularité internationale d’un jugement étranger, condition de sa reconnaissance et de son
accession à la force exécutoire, n’est plus tributaire que de trois conditions : la compétence
indirecte de la juridiction étrangère à l’origine de la décision, la conformité de la décision
étrangère aux exigences de l’ordre public international du for et l’absence de fraude.
Le contrôle de la loi appliquée par le juge étranger, supprimé par l’arrêt Cornelissen de 2007,
était l’une des conditions les plus discutées en doctrine, au nom notamment du respect des
droits acquis à l’étranger ou, du moins, des croyances légitimes que le jugement avait fait
naître dans le chef des parties. En effet, exiger du juge étranger qu’il fasse application des
mêmes règles de conflit de lois que celle du for s’accorde mal avec le libéralisme qui inspire
la méthode de reconnaissance d’efficacité.
A vrai dire, les hypothèses de non-reconnaissance reposant sur le non respect de cette
condition étaient rares, voire rarissimes. D’une part, parce que de nombreuses conventions
bilatérales avaient déjà écarté cette condition de régularité ; d’autre part, parce que la Cour de
cassation l’avait assortie de deux tempéraments puissants : le renvoi et l’équivalence
(l’identité entre deux lois n’était pas exigée et le jugement étranger pouvait être « sauvé » par
une équivalence de résultats).
Au demeurant, la suppression du contrôle de la loi appliquée a redonné à la condition
d’absence de fraude son utilité dans certains contentieux sensibles, notamment en matière de
répudiation où cette notion a fait sa réapparition.15 La jurisprudence se tourne également vers
l’exception d’ordre public, laquelle constitue le relais naturel de la condition de compétence
législative (en n’appliquant pas la loi française au statut personnel d’un Français, le juge
étranger risque de rendre une décision contraire à l’OPI français ; l’exception d’ordre public
peut également être le moyen de sanctionner la non-application par le juge étranger d’une loi
de police du for). L’abandon du contrôle de la loi appliquée pourra donc, dans certains cas,
n’être qu’apparent puisqu’il conduira à confier à l’exception d’ordre public un rôle équivalent.
C’est d’ailleurs le contrôle de l’ordre public qui a conduit dans une célèbre affaire
Mennesson16 à refuser de reconnaître en France l’état civil établi à l’étranger de deux jumelles
nées d’une mère porteuse. L’acte d’état civil californien qui désignait la mère et le père
14

N° de pourvoi : 05-14.082. D. 2007. 115, note L. d’Avout et S. Bollée ; RCDIP 2007, p. 420, note B. Ancel et
H. Muir Watt.
15
Voyez par exemple, Cour de cassation, 1ère civ., 20 juin 2012, pourvoi n° 11-30.120. Pourtant, l’utilisation de
la notion de fraude au jugement est difficile à manier dans cette matière car la saisine du for de la nationalité
commune des époux peut apparaître légitime et est d’ailleurs prévue par la Convention franco-marocaine de
1981.
16
Cour de cassation, 1ère civ., 6 avril 2011, pourvoi n° 10-19.053.
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français commanditaires comme les parents légaux des enfants avait été établi sur le
fondement d’un jugement local. Dans cet arrêt, la Cour de cassation se fonde sur l’irrégularité
du jugement californien qui fondait l’acte de naissance, en application des trois conditions de
contrôle posée par l’arrêt Cornelissen.17 Seule la conformité à l’ordre public est envisagée:
l’illicéité au regard de l’article 16-7 du Code civil (principe de l’indisponibilité de l’état des
personnes) entraîne la contrariété à l’ordre public du jugement californien, ce qui justifie le
refus de transcription de l’acte d’état civil. En conséquence, l’ensemble de l’acte se voit
rejeté, tant quant à la filiation maternelle que paternelle, alors que cette dernière était
conforme à la réalité.18
Cette position particulièrement rigide qui refuse aux enfants la transcription en France du lien
de filiation que leur a donné le droit américain à l’égard de leurs parents d’intention, les prive
également de la nationalité française. Elle explique la circulaire du 25 janvier 2013 que la
garde des Sceaux, Mme Taubira, a adressé aux procureurs et aux greffiers dans lequel elle
attire leur attention sur le fait que « le seul soupçon du recours à une convention de gestation
ou de procréation pour le compte d’autrui conclue à l’étranger ne peut suffire à opposer un
refus aux demandes de certificat de nationalité française dès lors que les actes de l’état civil
local attestant du lien de filiation avec un Français […] sont probants au regard de l’article
47 du Code civil ».19
Cela dit, il faut nous voir maintenant quelle méthode de réception est privilégiée lorsque les
droits des parties ne sont pas concrétisés dans un jugement, mais dans un acte public non
juridictionnel.

II. La réception des actes publics étrangers
Le jugement étant lui-même un acte public, ce sont les actes publics non juridictionnels qui
retiendront ici l’attention. Théoriquement, la distinction d’avec les jugements est nette et le
régime de circulation des actes publics non juridictionnels est fort différent de celui des
décisions de justice.
En effet, ce qui caractérise ces actes est l’absence de pouvoir décisionnel de l’autorité qui
prend l’acte. A la différence du juge, l’officier public n’est pas chargé de dire le droit, il
n’exprime pas de volonté propre. L’autorité publique se borne à recevoir la volonté des

17

« Mais attendu qu’est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance établi en exécution d’une
décision étrangère, fondé sur la contrariété à l’ordre public international français de cette décision, lorsque
celle-ci comporte des dispositions qui heurtent les principes essentiels du droit français […]. Que dès lors, une
cour d’appel a retenu à bon droit que dans la mesure où il donnait effet à une convention portant sur la
gestation pour le compte d’autrui, le jugement américain était contraire à la conception française de l’ordre
public international, en sorte que les actes de naissance litigieux ayant été établis en application de cette
décision, leur transcription sur les registres de l’état civil devait être annulée ».
18
Dans un récent arrêt du 13 septembre 2013 (pourvoi n° 12-18.315), la première chambre civile de la Cour de
cassation a approuvé l’action en nullité du ministère public, contre l’acte de reconnaissance prénatale dressé en
France par le père biologique d’un enfant né à l’étranger d’une mère porteuse. La Cour affirme qu’il n’est pas
nécessaire que le ministère public rapporte la preuve que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père de
l’enfant. Dès lors qu’est caractérisée la fraude à la loi par le recours à une convention de gestation pour le
compte d’autrui, la reconnaissance paternelle doit être annulée.
19
Circ. JUSC1301528C, 25 janv. 2013. V°, C. Neirinck, « La circulaire CIV 02/13 sur les certificats de
nationalité française ou l’art de contourner implicitement la loi », Droit de la famille, mars 2013, comm. 42.
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parties, elle assume une fonction réceptive. C’est le cas, par exemple, d’une reconnaissance
notariée d’enfant naturel.
Par conséquent, une part importante de la doctrine affirme qu’en l’absence d’activité
normative de l’autorité publique, qui se borne simplement à authentifier un acte privé, ce
dernier reste soumis au conflit de lois. Pour autant, il est difficile de tenir l’intervention de
l’autorité publique pour indifférente. En effet, normalement, celle-ci aura exercé un certain
contrôle sur les aspects formels ou procéduraux de l’acte lequel jouit donc d’une efficacité
procédurale particulière digne d’être reconnue ailleurs que dans l’Etat ayant instrumenté
l’acte, à condition qu’il satisfasse certaines conditions.
On voit donc qu’en présence d’un acte public non décisionnel, il est possible de dissocier
l’enveloppe procédurale de l’acte, le contenant ou l’instrumentum, de son contenu substantiel
ou negotium. Cette distinction représente normalement le droit français en matière d’actes
publics et c’est celle qui est couramment rencontrée dans les manuels.20 Si l’on s’en tient,
pour l’instant, à ces principes, qui représentent peu ou prou le droit positif, il faut distinguer
les effets attachés au contenu de l’acte (A), soumis au conflit de lois, et les effets attachés à
l’intervention d’une autorité publique étrangère (B), soumis à la méthode de reconnaissance
d’efficacité.
A. Les effets attachés au contenu de l’acte
1) Principe général
La validité et les effets juridiques de la situation juridique attestée par l’acte public, par
exemple le statut juridique de conjoint ou de partenaire, restent soumis au conflit de loi et
dépendent de la loi matérielle reconnue compétente (loi applicable à la validité et aux effets
du mariage ou du partenariat) par la règle de conflit de loi du for dans lequel la situation est
invoquée.21
S’agissant, par exemple, d’une reconnaissance d’enfant naturel faite devant une autorité
publique allemande, l’exequatur accordé à l’acte instrumentaire (instrumentum) a été jugé ne
pas préjuger de la validité du negotium, laquelle est présumée tant qu’une action judiciaire
distincte n’a pas été engagée. Ainsi, au pourvoi qui reprochait à la Cour d’appel d’avoir
accordé l’exequatur alors que les conditions de régularité n’étaient pas réunies, la Cour de
cassation répond que : « toute reconnaissance volontaire d’enfant naturel faite en pays
étranger produit de plein droit ses effets sans qu’il y ait lieu de soumettre à exequatur l’acte
instrumentaire qui la contient tant que son invalidité n’a pas été constatée judiciairement à
l’initiative de celui qui y a intérêt ».22
Le principe tient donc en une proposition fort simple: un acte authentique étranger est
présumé valable et produit donc tous ses effets, notamment d’opposabilité (du lien
matrimonial, du contrat de mariage) jusqu’à la preuve de sa nullité, sans la nécessité d’aucune
procédure (efficacité de plano).

20

Par exemple, M.-L. Niboyet et G. de Geouffre de la La Pradelle, Droit international privé, L.G.D.J.°216 et ss.
P. Callé, « L’acte authentique établi à l’étranger. Validité et exécution en France », RCDIP 2005, 377, spéc.
382 et ss.
22 ère
1 Civ., 12 janvier 1994 (n° de pourvoi: 91-14567), RCDIP 1994, 557, note Ch. Pamboukis.
21
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En revanche, la partie qui conteste la validité de l’acte peut porter une action en nullité
l’acte devant le juge internationalement compétent (for compétent pour connaître
l’établissement d’une filiation dans le cas d’une reconnaissance de paternité, for de
succession dans le cas d’un testament authentique) et faire annuler l’acte pour défaut
conformité avec la loi désignée par le droit international privé du for.

de
de
la
de

Le régime du negotium pourrait, ce faisant, apparaître satisfaisant au regard de l’exigence de
continuité des situations crées à l’étranger, puisque tant qu’une action en nullité n’a pas été
engagée, l’acte jouit d’une présomption de validité et déploie ses effets.
2) Pratique en matière d’actes d’état civil
Dans le domaine qui nous intéresse aujourd’hui, à savoir celui du statut personnel, les actes
publics étrangers sont le plus souvent des actes de l’état civil. Lorsque ces actes concernent
des Français, leur transcription en France, sans être une formalité obligatoire, est
recommandée voire est rendue indispensable. C’est notamment le cas en matière de mariage
depuis la loi du 14 novembre 2006 : la transcription du mariage d’un Français à l’étranger sur
les registres français de l’état civil est une condition d’opposabilité du mariage aux tiers, selon
l’article 171-5 alinéa 1 du Code civil.23
Or, cette transcription sera l’occasion d’exercer, entre autres, un contrôle de la validité de
l’acte au regard de la loi applicable. Ainsi, toujours en matière de mariage, l’article 171-1 du
Code civil dispose que : « Le mariage contracté en pays étranger entre Français ou entre un
Français et un étranger est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de
célébration et pourvu que le ou les Français n’aient point contrevenu aux dispositions
contenues au chapitre I du présent titre ». Sont ainsi visés les articles 144 (condition d’âge),
146 (existence du consentement), 146-1 (comparution personnelle), 147 (absence de
bigamie), 161 à 163 (prohibition de l’inceste), 180 (intégrité du consentement) et 191
(compétence de l’autorité de célébration et le caractère public de celle-ci).
De surcroît, la loi du 17 mai 2013 introduisant en droit français le mariage d’époux de même
sexe, a inséré une règle de conflit de loi à l’article 202-1 du Code civil, qui vaut aussi bien
pour la célébration du mariage en France, que pour la reconnaissance en France d’un mariage
célébré à l’étranger. Le principe naguère dégagé par la Cour de Paris dans le célèbre arrêt
Busqueta24 en bilatéralisant l’article 3 al. 3 du Code civil, a ainsi trouvé sa consécration
législative dans l’alinéa premier dudit article : « Les qualités et conditions requises pour
pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle ».
Il apparaît donc bien que la validité, au fond et en la forme, du mariage célébré à l’étranger
reste soumise au conflit de lois et est donc subordonnée au respect des conditions posées par
la loi personnelle de chacun des époux.

23

« Pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité publique
étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français. En l’absence de transcription, le mariage
d’un Français, valablement célébré par une autorité étrangère produit ses effets civils en France à l’égard des
époux et des enfants ».
24
Cour de Paris, 13 juin 1814, Grands arrêts de la jurisprudence de droit international privé, Dalloz, 5ème éd.,
n° 1.
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La transcription aura les mêmes conséquences en matière de nom de famille. Dans
l’hypothèse d’un enfant français né à l’étranger et déclaré aux services locaux de l’état civil,
le nom attribué par les officiers étrangers de l’état civil peut ne pas être conforme à celui
attribué conformément aux règles françaises de droit international privé. La transcription de
l’acte étranger, dressé selon les règles de dévolution du nom en vigueur dans ce pays, sera là
aussi l’occasion d’une mise en conformité au regard de la loi française de l’intéressé.
Certes, la transcription des actes d’état civil dressés à l’étranger concernant des Français n’est
pas, sauf exception, obligatoire et s’opère dans la majorité des cas à la demande des intéressés
et non d’office.25 Quant aux actes d’état civil dressés à l’étranger concernant des étrangers, ils
ne sont pas transcrits sur les registres français de l’état civil, ce qui ne les empêchent pas
d’être présumés valables et de pouvoir être invoqués en France. Cette efficacité, de nature
procédurale, est liée à l’intervention d’une autorité publique étrangère. C’est ce qu’il convient
de voir maintenant.
B. Les effets attachés à l’intervention d’une autorité publique étrangère
Tandis que le contenu de l’acte peut être remis en cause à l’aune du contrôle de la conformité
conflictuelle, l’acte public étranger produit, en tant qu’instrumentum, des effets procéduraux :
force exécutoire et force probante. En effet, l’intervention d’une autorité publique lors de la
confection d’un acte public confère à ce dernier des vertus particulières, en particulier
probatoires. Cette efficacité de l’acte public étranger se limite cependant à l’instrumentum et
ne préjuge en rien de la validité du contenu de l’acte.
La réalisation de ces effets procéduraux est néanmoins soumise à des conditions particulières
pour les actes publics étrangers. C’est la loi du for qui est exclusivement compétente pour
déterminer ces effets procéduraux et les conditions auxquelles ils se produisent.

1) La force exécutoire
Un acte public étranger peut déployer en France une force exécutoire, à condition qu’il soit
revêtu de l’exequatur. L’article 509 du Code de procédure civile dispose, en effet, que « Les
jugements rendus pas les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers
sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la
loi » .26
Pour accorder l’exequatur, le juge de l’exequatur doit s’assurer que l’acte n’est pas
incompatible avec l’ordre public international français. L’hypothèse est rare et c’est toujours
le même exemple qui est cité par la doctrine: celui d’une reconnaissance notariée de dettes de
25

Instruction générale de l’état civil, § 507 et § 509.
La difficulté ici est de déterminer quels actes publics sont susceptibles d’exécution en France ; en effet, il faut
une authenticité minimale. Le problème se pose surtout à l’égard des droits qui ne connaissent pas les actes
authentiques, lesquels sont spécifiques aux pays du notariat latin. Tandis que la Cour de justice l’UE se montre
assez exigeante sur ce point (Unibank, 17 juin 1999 : le contenu de l’acte et non sa seule signature doit être
authentifiée), la Cour de cassation a, en droit commun, une conception plus souple de l’authenticité (elle a, en
effet admis à l’exequatur un acte sur lequel un juge et un greffier n’avaient fait qu’appliquer leur signature, sans
prendre connaissance de son contenu : Civ. 1ère, 17 octobre 2000, N° de pourvoi: 98-19913). Selon cet arrêt,
« constitue une décision pouvant recevoir exequatur toute intervention du juge qui produit des effets à l'égard
des personnes ou sur les biens, droits ou obligations ».
26
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jeux. Les autres conditions de régularité internationale (compétence indirecte de l’autorité
étrangère, absence de fraude, loi appliquée) ne sont pas contrôlées étant donné que
l’exequatur ne concerne que le seul instrumentum.
Il découle de la distinction instrumentum/negotium que l’exequatur d’un acte authentique ne
requiert pas du juge qu’il s’assure de sa validité et que l’octroi de l’exequatur ne préjuge pas
de la validité du negotium. Cela a été très clairement rappelé par la Cour de cassation dans un
arrêt récent: « Il n’appartenait pas au juge de l’Etat où l’exécution dudit acte était poursuivie
d’en apprécier la validité au regard du consentement ou de l’exactitude des mentions qui y
sont inscrites ».27 Il s’ensuit que le negotium d’un acte peut être annulé à l’issue d’une
procédure spécifique ultérieure, alors que l’instrumentum aurait déjà reçu l’exequatur. La
doctrine estime que, dans ce cas, il y a lieu de considérer que l’instrument public étranger est
frappé de caducité.28
Pour finir sur cette question, qui – à vrai dire – nous intéresse modérément s’agissant du statut
personnel, il faut préciser que le droit commun n’exige pas l’exequatur au fin de transcription
des actes de l’état civil.29 Aucune procédure n’est donc normalement requise pour la mise à
jour des actes de l’état civil.

2) La force probante
La force probante renforcée attachée aux actes publics français est également reconnue aux
actes publics étrangers, traduits et légalisés30, dès l’instant qu’ils présentent les mêmes
garanties. Encore faut-il s’assurer que l’acte public étranger a été instrumenté dans des
conditions qui justifient qu’une force probante renforcée lui soit reconnue dans l’Etat du for
(contrôle d’équivalence). Ainsi, un acte public étranger fait foi dès lors qu’il présente des
garanties équivalentes à celles de l’article 1317 alinéa 1er du Code civil qui définit en droit
interne l’acte authentique comme « celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit
d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises ».
Toutefois, dans les domaines touchant à des intérêts étatiques, la force probante des actes
publics étrangers est soumise à des règles plus strictes.
C’est notamment le cas des actes de l’état civil dressés à l’étranger et invoqués en France.
L’article 47 du Code civil dispose que: « Tout acte de l’état civil des Français et des
étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si
d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-

27

1ère Civ., 04 octobre 2005, RCDIP 2006, 422, note P. Callé.
H. Muir Watt et D. Bureau, Droit international privé, PUF, n° 613. Sur la question de savoir si le juge de
l’exequatur devrait pouvoir statuer sur la demande connexe relative à la validité de l’acte juridique privé, voir la
note de P. Callé précitée, spéc., pp. 427-428.
29
Du moins si la régularité de l’acte paraît a priori certaine, Instruction générale de l’état civil, n° 585.
30
Par deux arrêts du 27 février 2013, puis trois autres du 6 mars 2013, la Cour de cassation a affirmé que « les
actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises, doivent au
préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y
produire effet ». Le doute était venu de l’abrogation par l’ordonnance du 21 avril 2006 de l’ordonnance royale
de la Marine d’août 1681. Depuis cette abrogation, plus aucun texte n’impose une quelconque légalisation des
actes publics étrangers.
28
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même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier,
falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».31
Cette nouvelle rédaction de l’article 47 du Code civil est issue de la loi du 26 novembre 2003
(modifiée par celle du 14 novembre 2006) relative à la maîtrise de l’immigration. Elle prend
acte de l’augmentation de la fraude à l’état civil, que ce soit en vue d’obtenir la nationalité
française par voie de filiation ou d’accéder au bénéfice de certaines prestations sociales. Ce
faisant, la loi de 2003 a considérablement affaibli le principe selon lequel l’acte d’état civil
étranger fait foi sur le territoire français. En effet, la présomption de force probante dont
jouissent les actes de l’état civil étrangers peut, depuis cette loi, être renversée très facilement
puisque la simple suspicion d’irrégularité, de falsification ou d’absence de conformité à la
réalité suffit.
Depuis 2006, la procédure de vérification de l’authenticité des actes étrangers de l’état de civil
est exclusivement administrative. Ainsi, lorsqu’une autorité administrative française, qui a été
saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou d’un titre, a un doute sur
l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, elle procède (ou fait procéder)
aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente.32
Au demeurant, même régulier en la forme et conforme à la réalité, un acte de naissance ne
peut être transcrit s’il dissimule une fraude à la loi. C’est ce que la Cour de cassation vient de
rappeler dans deux arrêts retentissants du 13 septembre 201333 où elle refuse la transcription
d’un acte d’état civil dressé à l’étranger au motif que la naissance constatée dans l’acte en
question « est l’aboutissement en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble
comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle
licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9
du Code civil ».
Dans cette affaire, pourtant, à la différence de celle déjà citée du 6 avril 2011, la mère
française commanditaire ne figurait pas dans l’acte de naissance lequel indiquait la mère
porteuse indienne et le père français dont les gamètes étaient bel et bien à l’origine de la
conception de l’enfant. Par conséquent, bien que la régularité formelle et la sincérité
matérielle de l’acte ne fissent pas de doute, l’acte d’état civil étranger devait être conforme à
l’ordre public et obtenu sans fraude pour pouvoir être transcrit. Notons que la Cour de
cassation considère, de surcroît, que la présence de cette fraude rend inutile l’invocation de
l’intérêt supérieur de l’enfant que garantit l’article 3§1 de la CIDE ou le droit au respect de la
vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention EDH…

31

L’article 47 ne concerne que les actes d’état civil qui sont au nombre de cinq selon le droit français : acte de
naissance, reconnaissance, mariage, décès et acte d’enfant sans vie. Le contrat de pacs n’est pas un acte d’état
civil et ne relève donc pas de l’article 47 du Code civil.
32
L’intéressé doit être informé de l’engagement des vérifications. Ces dernières consistent essentiellement pour
les autorités consulaires françaises à consulter les registres détenus par les autorités étrangères ou à demander
une levée d’actes auprès des autorités étrangères ou encore à leur demander un certificat de coutume. Le silence
gardé par l’administration pendant huit mois vaut décision de rejet de la demande d’établissement ou de
délivrance de l’acte ou du titre. Le demandeur peut contester le refus au moyen d’un recours pour excès de
pouvoir devant le juge administratif, lequel forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l’autorité
administrative que par l’intéressé.
33
N° 12-18.315 et n° 12-30.138, JCP éd. G, 2013. 985, note A. Mirkovic ; D. 2013. 2349 chron. H. Fulchiron et
C. Bidaud Garon ; AJ famille 2013 579, note F. Chénedé.

2014/1

48

Pour conclure sur cette présentation du régime de réception des actes d’état civil étranger en
France, on peut affirmer que la distinction entre l’authenticité de l’acte et sa validité, d’une
part, la répartition des compétences entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif, d’autre
part, constituent des éléments de complexité. Sans doute, comme le propose fort justement
Christine Bidaud-Garon, « est-il temps de revoir l’ensemble du droit de l’état civil et de créer
un véritable régime de réception des actes étrangers d’état civil avec une action judiciaire
unique permettant à la fois la vérification de l’authenticité et de la validité de l’acte, une
procédure que tout intéressé pourrait mettre en œuvre sans attendre que l’acte étranger soit
contesté ».34
En tout état de cause, il apparaît difficile de nier la distinction entre la validité du negotium,
d’une part, et l’efficacité de l’instrumentum, d’autre part. Soulignons d’ailleurs qu’elle est
présente en droit interne, lorsque l’acte a été établi par une autorité publique française : la
mention sur les registres de l’état civil d’un mariage n’interdit pas de remettre en cause ce
mariage – au fond – lorsque les conditions posées par la loi française n’auront pas été
respectées. Certes, dans une telle hypothèse, purement interne, l’applicabilité au fond de la loi
française ne surprendra pas les parties ; en revanche, dans une situation affectée d’un élément
d’extranéité, l’exigence que le mariage célébré à l’étranger satisfasse les conditions de fond
de la loi désignée par la règle française de conflit de lois est davantage susceptible d’heurter
leurs prévisions légitimes. Aussi bien, sans nier la distinction de l’instrumentum et du
negotium, ni même renoncer à la possibilité d’agir en nullité de la situation juridique créée à
l’étranger en contravention avec le droit compétent (désigné soit par la règle de conflit du for,
soit par la règle de conflit de l’autorité qui est intervenue, selon le choix opéré par le système
juridique concerné), une tendance doctrinale récente suggère d’étendre la méthode de
reconnaissance au contenu de l’acte et, donc, à sa validité au fond35. Cette dernière resterait
alors acquise aussi longtemps qu’une action en nullité du rapport de droit contenu dans l’acte
ne serait pas introduite devant le juge internationalement compétent.

III. L’EXTENSION DE LA
L’ACTE (NEGOTIUM)?

MÉTHODE DE RECONNAISSANCE AU CONTENU DE

Plusieurs raisons pourraient justifier l’extension de la méthode de reconnaissance au contenu
des actes publics étrangers, à commencer par les difficultés liées à l’état du droit actuel (A).
La proposition de déplacer le seuil du conflit de lois trouve, par ailleurs, deux arguments de
poids que sont les droits fondamentaux et l’exigence de libre circulation au sein de l’UE (B).

A) Les difficultés liées au régime différencié de réception des actes publics décisionnels
et non décisionnels
1) La difficulté liée à la qualification
On vient de voir que la méthode de réception dans l’ordre juridique du for n’est pas la même
suivant qu’il s’agit d’un jugement étranger ou d’un acte public étranger à caractère non
décisionnel. En gros, l’acte public individuel est une décision qui devrait relever de la
34

Ch. Bidaud-Garon, « La force probante des actes de l’état civil étrangers après la loi du 26 novembre 2003 »,
RCDIP 2006, p. 83.
35
Not., C. Nourissat, P. Callé, P. Pasqualis et P. Wautelet, « Pour la reconnaissance des actes authentiques au
sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice », Petites affiches, 2012, n°68, p. 6.
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méthode la reconnaissance, dès lors qu’il est pourvu d’un caractère normatif, tandis que les
actes purement privés comme les contrats resteraient soumis à la méthode du conflit de lois.
Cela étant, la pratique s’avère beaucoup plus complexe car il y a quantité d’actes qui, sans
être des jugements, ne sont pas pour autant des actes purement privées : la convention
élaborée par les parties et soumise à l’homologation du juge, l’acte de répudiation unilatérale,
le recueil légal d’enfant… Les frontières de la catégorie jugement sont dès lors difficiles à
tracer.36
De surcroît, la jurisprudence adopte certaines libertés avec la distinction des actes volitifs et
des actes réceptifs (selon la terminologie consacrée depuis Motulsky37). Ainsi en matière de
divorce, elle a toujours soumis au droit commun de l’efficacité internationale des jugements
les divorces étrangers par consentement mutuel ou par répudiation, alors pourtant que
l’autorité étrangère intervenante n’y a joué qu’un rôle purement instrumentaire sans même
procéder à la vérification d’une éventuelle violation de la règle de droit (exemple d’une
dissolution d’un mariage déclarée par des époux et enregistrée par des officiers d’état civil
étrangers). La raison de cette jurisprudence tient au caractère nécessairement juridictionnel du
divorce au regard des conceptions françaises.
Bien plus, la Cour de cassation a énoncé dans un arrêt remarqué du 17 octobre 2000 que
« constitue une décision pouvant recevoir exequatur toute intervention du juge qui produit
des effets à l’égard des personnes ou sur les biens, droits ou obligations»38 (à propos d’une
ordonnance d’un juge américain qui s’était borné à signer la déclaration en cessation de
paiement remise par un débiteur au motif que l’intervention du juge avait eu pour effet, selon
la loi américaine, de suspendre toute poursuite des créanciers). Ce faisant, la Cour semble
abandonner la distinction des actes volitifs et réceptifs, pour lui préférer un critère tiré de
l’origine de l’acte (prononcé par un juge) et des effets de l’acte.
Approuvé par certains auteurs, l’arrêt a été critiqué par d’autres. Ces derniers observent
toutefois que « c’est le souci d’assurer la continuité des situations juridiques au-delà des
frontières qui explique la propension de notre droit positif à forcer la catégorie des décisions
susceptibles de produire des effets en France en raison d’une équivalence de fonction entre
l’acte étranger et l’acte français correspondant, ayant dans le système français, la nature
d’un jugement ».39
2) Les incohérences liées au changement de méthode au sein d’une même matière
Prenons de nouveau l’exemple du nom avec un changement de nom obtenu à l’étranger.40 S’il
s’agit d’un jugement étranger de changement de nom, ce sont les conditions d’accueil des
36

Voyez Verhellen (Het Belgisch Wetboek IPR in familiezaken. Wetgevende doelstellingen getoetst aan de
praktijk, Bruges, la Charte, 2012) sur les difficultés de qualification : acte ou jugement en cas de gestation pour
autrui, p. 264 e.s. ; répudiation, p. 444 e.s.
37
« Les actes de juridiction gracieuse en droit international privé », TCFDIP 1948-1952, p. 13.
38
RCDIP 2001, p. 121, note H. Muir Watt et J.-P. Rémery ; JDI 2001, p. 859, note G. Cuniberti ; Gaz.Pal. 2001,
III, juris. 814, note M.-L. Niboyet.
39
M-L. Niboyet et G. de Geouffre de La Pradelle, Droit international privé, L.G.D.J., n° 642.
40
Hors convention d’Istanbul du 4 septembre 1958 dont la France est signataire et qui a pour but de faciliter la
reconnaissance des changements de nom obtenus à l’étranger sans distinction entre autorité judiciaire et
administrative. Elle permet de rendre exécutoire de plein droit sur le territoire de chaque Etat contractant toute
décision judiciaire ou administrative d’un Etat contractant accordant un changement de nom ou de prénom à un
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jugements qui s’appliquent et donc la méthode de reconnaissance. En revanche, s’il s’agit
d’un acte administratif, l’autorité étrangère devra avoir statué selon les règles françaises de
conflit de lois, soit pour un Français selon la loi française.
3) La difficulté de dissocier negotium/instrumentum dans certains types d’actes
Même parmi les actes réceptifs, certains types d’actes, notamment les actes constitutifs se
prêtent mal à la distinction de l’instrumentum et du negotium. On appelle actes constitutifs les
instruments qui sont nécessaires à la constitution ou la validité d’un rapport juridique privé.
Selon l’auteur à l’origine de cette distinction41, ces actes « quasi-publics » constitutifs se
rencontrent essentiellement en matière de statut personnel, là où les parties n’ont pas la libre
disposition de leurs droits. Il s’agit de l’acte de mariage, de l’acte public de reconnaissance
volontaire de filiation, de certains divorces non contentieux. Pour cet auteur, dans ce type
d’acte, le negotium devient inséparable de l’instrumentum et cette inséparabilité aurait pour
effet d’attirer l’acte dans son entier vers la méthode de reconnaissance. L’instrumentum
absorberait en quelque sorte le negotium et le caractère constitutif de l’acte lui confèrerait un
caractère semi-normatif l’attirant vers le régime des décisions.
Aux difficultés engendrées par la qualification des actes destinés à relever de l’une ou de
l’autre des méthodes de réception, s’ajoutent depuis quelques années les exigences tirées des
droits à la libre circulation et au respect de la vie privée et familiale.

B. Les exigences liées à la libre circulation et au respect des droits fondamentaux
Un courant doctrinal puissant, qui trouve ses origines en France, se montre favorable à
l’extension de la méthode de la reconnaissance au détriment de la méthode conflictuelle.42
L’idée à l’origine de cette révolution méthodologique est d’inviter à la reconnaissance dans
un Etat d’accueil de la situation juridique créée dans un Etat d’origine conformément au droit
de ce dernier et sans imposer que la situation ait été créée en conformité avec le droit que
l’Etat d’accueil aurait désigné. La méthode consiste donc à ne plus s’interroger sur le droit
applicable, mais à s’interroger sur les conditions et les effets de la reconnaissance du droit
déjà créé.
Deux fondements issus de l’ordre international et européen appuient cette mutation
méthodologique en matière personnelle et familiale. Ainsi, l’article 8 de la Conv.EDH (droit
au respect de la vie privée et familiale) semble imposer une obligation pour les Etats de veiller
à la continuité transfrontière des situations individuelles.43 L’impact des droits fondamentaux
est relayé, en second lieu, par la liberté de circulation consacrée par le droit de l’UE. En effet,
ressortissant ou réfugié ou apatride ayant son domicile sur le territoire d’un Etat contractant. Chaque Etat
s’engage ainsi à reconnaître les changements de nom accordés par une autre Etat contractants à ses propres
ressortissants, même doubles-nationaux ; et s’engage en retour à ne pas accorder de changement de nom aux
nationaux d’un autre Etat contractant.
41
C. Pamboukis, L’acte public étranger en droit international privé, LGDJ, 1993, préf. P. Lagarde. Adde, du
même auteur, « L’acte public étranger », Rép. Intl. Dalloz (mise à jour mars 2009), spéc. n° 15.
42
Pour une présentation approfondie, P. Lagarde (dir.), La reconnaissance des situations en droit international
privé, Actes du colloque international de La Haye du 18 janvier 1993, Pédone, 2013.
43
CEDH, 28 juin 2007, Wagner c. Luxembourg, n° 76240/01, D. 2007. 2700, note F. Marchadier ; RCDIP 2007,
p. 807, note P. Kinsch ; JDI 2008, p. 183, note L. d’Avout ; Négrépontis-Giannisis c. Grèce, 3 mai 2011, n°
56759/08, RCDIP 2011, p. 889, note P. Kinsch ; JDI 2012, p. 213, note Dionisi-Peyrusse.
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la Cour de justice a déjà estimé que l’existence de situations boiteuses étant susceptible de
porter atteinte à la liberté de circulation des citoyens de l’Union, l’Etat membre d’accueil ne
pouvait opposer son propre rattachement législatif à la reconnaissance d’une situation acquise
dans un autre Etat membre en application d’une autre loi.44
A l’heure actuelle, il n’est pas encore question d’étendre cette méthode à toute situation
personnelle ou familiale acquise à l’étranger.45 En effet, la suggestion doctrinale dominante
est d’élargir le champ de la méthode de reconnaissance d’efficacité pour englober les
situations « cristallisées » à l’étranger grâce à l’intervention d’un organe public non
juridictionnel.46 En effet, de la même manière que le jugement, l’intervention d’une autorité
publique génèrerait des prévisions et des attentes légitimes dans le chef des personnes
intéressées qu’il importe de respecter au nom des exigences de continuité du statut personnel
et de libre circulation.
Ainsi, le mariage suppose le plus souvent l’intervention d’une autorité publique qui concrétise
le point de vue normatif de l’Etat étranger du lieu de célébration, sur laquelle les parties ont
pu fonder de légitimes prétentions quant à la validité de leur union. Subordonner la validité de
cette union au respect de la règle de conflit de lois française, laquelle désigne la loi nationale
de chacun des époux, risque de porter atteinte à ces prévisions légitimes. La doctrine qui est
favorable à la méthode de la reconnaissance des situations suggère que le mariage jugé
valable en la forme et sur le fond par l’Etat du lieu de célébration soit reconnu en France sans
pouvoir opposer la règle de confit, tout au moins si l’Etat du lieu de célébration avait un titre
légitime à agir (nationalité ou résidence des époux) et si l’union n’est pas contraire à l’ordre
public international.
Un résultat assez proche de cette méthode a été atteint en droit international privé français en
matière de partenariat enregistré. En effet, dix ans après avoir introduit le Pacs en droit
français, le législateur a complété ces dispositions d’une règle de conflit de lois qui dispose de
façon on ne peut plus concise que : « Les conditions de formation et les effets d’un
partenariat enregistré ainsi que les conditions de sa dissolution sont soumis aux dispositions
matérielles de l’Etat de l’autorité qui a procédé à son enregistrement ».47 Le critère de
rattachement choisi —l’Etat d’enregistrement du partenariat— rejoint un raisonnement en
terme de reconnaissance puisque l’on reconnaîtra en France la validité et les effets d’un
partenariat célébré conformément aux dispositions de la loi de son Etat d’origine.48 Tout en
restant dans une logique conflictuelle, la règle posée facilite néanmoins grandement la
réception en France des partenariats conclus à l’étranger.
44

CJUE, 14 octobre 2008, Grunkin Paul, C-353/06, JDI 2009, comm. 7, p. 203 ; RCDIP 2009. 80, note P.
Lagarde ; CJUE, 22 décembre 2010, C-208/09, Sayn-Wittgenstein, JDI 2011, p. 639, note J. Heymann ; RTDE
2011, p. 561, obs. E. Pataut ; Europe 2011, Com 40, obs. D. Simon ; CJUE, 12 mai 2011, Runevic-Vardyn, C391/09, Europe 2011, p. 238, obs. D. Simon ; RTDE 2011, p. 561, obs. E. Pataut.
45
Pour une proposition en ce sens, voyez Etienne Pataut, « La reconnaissance des actes publics dans les
règlements européens de droit international privé », in P. Lagarde (dir.) La reconnaissance des situations en
droit international privé, Pédone 2013, p. 147, spéc. pp.165-166.
46
P. Mayer, « Les méthodes de reconnaissance en droit international privé », in Mélanges en l’honneur de P.
Lagarde, Dalloz 2005, p. 547.
47
Article 515-7-1 (issu de la loi du 12 mai 2009) du Code civil.
48
Si ce n’est que, selon P. Hamje : « ce n’est pas tout à fait le cas, car la référence faite par cet article à la
seule loi matérielle de l’Etat d’enregistrement implique que, contrairement à ce que commanderait un
raisonnement en terme de reconnaissance unilatérale, le for français ne s’en remet pas à l’appréciation de
l’Etat d’origine, mais désigne lui-même les dispositions matérielles, qui, selon lui, doivent être consultées pour
apprécier la validité du partenariat », in « Réflexions sur l’article 515-7-1 du Code civil » RCDIP 2009, p. 585.
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Quoi qu’il en soit, utile ou inutile, révolutionnaire ou simple remise au goût du jour du
statutisme personnaliste49, la méthode de reconnaissance appliquée aux situations personnelles
n’est pas sans soulever des questions dont certaines font apparaître de réelles difficultés.
Certes, les inquiétudes liées au phénomène du civil status shopping ou registration shopping
pourraient être contrées par l’exigence, d’une part, qu’existe un lien de proximité entre les
personnes dont le statut a été modifié et l’Etat d’origine de la modification et, d’autre part,
que le statut ainsi modifié ne soit pas contraire à l’ordre public.
Mais la maîtrise, si elle est seulement possible, des risques liées à la très (trop?) grande liberté
que cette méthode laisse aux individus dans des domaines qui échappe traditionnellement au
jeu de l’autonomie de la volonté, n’épuise pas toutes les difficultés. Se pose aussi la question
de l’extension de cette méthode aux effets des situations ainsi reconnues. Ou encore celle de
savoir ce qu’il convient de faire lorsqu’une situation cristallisée à l’étranger appelle la
reconnaissance, alors qu’a été prononcé par le juge d’un Etat également proche de cette
situation un jugement qui l’annule.50 Pour finir sur une question particulièrement complexe,
nous nous permettrons de reprendre l’exemple donné par Paul Lagarde51: soit l’enfant né
d’une mère porteuse, enregistré dans deux Etats différents respectivement comme enfant de la
mère porteuse et comme enfant de la mère commanditaire ; dès lors que la question de
l’établissement de la filiation n’est tranchée par référence à aucune loi reconnue compétente,
les situations spontanément créées entrent en « vrai » conflit, à l’instar des décisions de
justice. Ce n’est, après tout, qu’un juste retour des choses…

49

H. Muir Watt et D. Bureau, o.c., n° 579.
Ibid, n° 581.
51
P. Lagarde, « La reconnaissance mode d’emploi » in Mélanges en l’honneur de H. Gaudemet-Tallon, Dalloz,
2008, n° 22.
50
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ACTUALITEIT/ACTUALITÉ
Aankondigingen / Annonces
Regelgeving / Réglementation
1.

Wet houdende het Consulair Wetboek

De wet houdende het Consulair Wetboek is op 21 januari 2014 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad.
21 DECEMBER 2013. – Wet houdende het Consulair Wetboek

Loi portant le Code consulaire
La loi portant le Code consulaire a été publiée le 21 janvier 2014 dans le Moniteur belge.
21 DECEMBRE 2013. – Loi portant le Code consulaire

2.

Ministerieel besluit betreffende de kwaliteitszorg
adoptiediensten voor interlandelijke adoptie

in

de

Het Ministerieel besluit betreffende de kwaliteitszorg in de adoptiediensten voor
interlandelijke adoptie is op 4 maart 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
18 DECEMBER 2013. – Ministerieel besluit betreffende de kwaliteitszorg in de
adoptiediensten voor interlandelijke adoptie

Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité dans les services
d'adoption pour l'adoption internationale
L’arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité dans les services d’adoption pour
l’adoption internationale a été publié le 4 mars 2014 dans le Moniteur belge.
18 DECEMBRE 2013. - Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité dans les services
d'adoption pour l'adoption internationale
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