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Betekening en kennisgeving – Betekening – Beteke-

ning door achterlating van afschrift van exploot –

Toepassing op rechtspersonen

De mogelijkheid voor de gerechtsdeurwaarder om,

indien niet kan worden betekend overeenkomstig art. 35

Ger. W., op grond van art. 38, § 1, Ger. W. een afschrift

van het exploot onder gesloten omslag achter te laten aan

de woonplaats of de verblijfplaats van de geadresseerde, is

ook van toepassing wanneer de geadresseerde een rechts-

persoon is.

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en R.J. t/

VZW U.A. e.a.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op

8 mei 2001 in laatste aanleg gewezen door de Vrede-

rechter van het vijfde kanton te Antwerpen.

...

III. Beslissing van het Hof

1. Krachtens art. 35, eerste lid, Ger. W. geschiedt de

betekening, indien ze niet aan de persoon kan worden

gedaan, aan de woonplaats of, bij gebreke van een

woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde

en, voor een rechtspersoon, aan de maatschappelijke of

de administratieve zetel.

2. Krachtens art. 38, § 1, eerste lid, Ger. W. bestaat de

betekening, ingeval het exploot in andere dan in

strafzaken niet kan worden betekend zoals is vastge-

steld in art. 35 Ger. W. in het door de gerechts-

deurwaarder achterlaten aan de woonplaats of, bij ge-

breke van een woonplaats, aan de verblijfplaats van de

geadresseerde, van een afschrift van het exploot onder

gesloten omslag met vermelding van de gegevens be-

paald in art. 44, eerste lid, Ger. W.

3. Uit de samenhang van voormelde bepalingen volgt

dat de in art. 38, § 1, Ger. W. bepaalde wijze van

betekening ook van toepassing is wanneer de ge-

adresseerde een rechtspersoon is.

4. Het bestreden vonnis beslist met de reden dat

art. 38 Ger. W. geen melding maakt van een maat-

schappelijke en/of administratieve zetel, dat aan een
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rechtspersoon niet overeenkomstig art. 38 Ger. W. kan

worden betekend;

5. Het bestreden vonnis schendt zodoende dit artikel.

NOOT – De betekening aan een rechtspersoon

Bij vonnis van 11 januari 2000 oordeelde de vrede-

rechter van het vijfde kanton te Antwerpen dat de

betekening van de inleidende dagvaarding aan de ge-

daagde – een rechtspersoon – niet rechtsgeldig ge-

beurde door het achterlaten van het dagvaardings-

exploot op de zetel van de gedaagde. De vrederechter

oordeelde dat art. 38, § 1, Ger. W. in geen mogelijkheid

voorziet om een afschrift van een dagvaardingsexploot

achter te laten op de maatschappelijke of de adminis-

tratieve zetel van een rechtspersoon. Tegen dit vonnis

werd door de Nationale Kamer van Gerechts-

deurwaarders derdenverzet aangetekend. Op 8 mei

2001 werd het derdenverzet door de vrederechter

ontvankelijk maar ongegrond verklaard. De vrede-

rechter bleef bij zijn oordeel dat «echter dient vastge-

steld te worden dat de wetgever in art. 38 Ger. W. in

tegenstelling tot art. 35, enkel melding heeft gemaakt

van de woon- en/of verblijfplaats en met geen woord

heeft gerept over de bepaling maatschappelijke en/of

administratieve zetel».

In het bestreden vonnis op derdenverzet neemt de

vrederechter het verrassende standpunt in dat beteke-

ning door achterlating, zoals bepaald in art. 38 Ger. W.,

niet mogelijk is ten aanzien van rechtspersonen. Een

dergelijke stelling gaat terug op een al te enge en zeer

letterlijke interpretatie van de wet.

Bij de wet van 24 mei 1985 werden de artikelen 37,

38, 43 en 46 Ger. W. gewijzigd. De oude regeling van

art. 37 en 38 voorzag in een tussenkomst van de ge-

meentelijke overheden. In het nieuwe art. 38 Ger. W.

werd in de mogelijkheid voorzien om een betekening

uit te voeren door het achterlaten van het exploot.

Het systeem en de rangorde van betekening van het

Ger. W. is duidelijk. Wanneer de betekening niet kan

geschieden aan de persoon (art. 33 voor natuurlijke

personen en art. 34 voor rechtspersonen), dient zij te

gebeuren op grond van art. 35 Ger. W., dat zowel geldt

voor natuurlijke personen als rechtspersonen. Het is

slechts wanneer niemand kan worden aangetroffen dat

art. 38 Ger. W. voor andere zaken dan strafzaken in

werking treedt en de gerechtsdeurwaarder kan be-

tekenen door achterlating aan de woonplaats of aan de

verblijfplaats. De wetgever liet na expliciet te verwijzen

naar de vennootschapszetel of administratieve zetel.

Anderzijds sloot de wetgever de toepassing van art. 38

Ger. W. ook niet uit, integendeel. De zeer algemene

inleidende zin van art. 38 Ger. W. luidt «Ingeval het

exploot in andere dan in strafzaken niet kan worden

betekend zoals vastgesteld is in artikel 35...», en art. 35
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Ger. W. geldt ontegensprekelijk voor rechtspersonen,

zodat het wellicht de wens van de wetgever was om

art. 38 Ger. W. ook van toepassing te laten zijn op

rechtspersonen.

Gelet op de samenhang van de artikelen 34, 35 en 38

Ger. W., kan men enkel besluiten dat indien de ge-

rechtsdeurwaarder niet heeft kunnen betekenen hetzij

aan de persoon zelf, hetzij aan het orgaan van de

rechtspersoon, hetzij aan de lasthebber, hetzij aan de

bloedverwant, de aanverwant, de dienstbode of de

aangestelde van de geadresseerde, omdat hij deze niet

aantrof in zijn rechtsgebied, noch aan de woonplaats,

noch aan de gekozen woonplaats, noch aan de maat-

schappelijke of administratieve zetel, noch, voor be-

paalde rechtspersonen op de zetel van hun bestuur,

noch op hun filiaal of hun bedrijfszetel in België, noch,

bij gebrek aan gekende woonplaats, aan de verblijf-

plaats, hij het nieuwe art. 38, § 1, Ger. W. moet toe-

passen (M. Briers, «Wijziging van het Gerechtelijk

Wetboek m.b.t. de betekening van exploten (art. 37,

38, 43, 46, 57, 1512 en 1431) en van het tarief voor

akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en

handelszaken (art. 6 en 12 K.B. 30 november 1976)» T.

Vred. 1986, 39, nrs. 3-4). Bepaalde rechtsleer omzeilde

de onzorgvuldigheid van de wetgever door zonder

meer te spreken van de betekening overeenkomstig

art. 38 Ger. W. aan de «woonplaats van de vennoot-

schap» (B. Tilleman, Proceshandelingen van en tegen

vennootschappen, Antwerpen, Maklu, 1997, 177).

Het Hof oordeelde dan ook terecht dat art. 38

Ger. W. eveneens van toepassing is ten aanzien van

betekeningen aan rechtspersonen. Een bevestiging van

het vonnis van de vrederechter zou zijn ingegaan tegen

een dagelijkse en onbetwiste praktijk en zou tot enor-

me problemen hebben geleid. Art. 47 Ger. W. – dat

bepaalt dat gerechtsdeurwaarders tot betekening kun-

nen overgaan van 6 uur ’s morgens tot 9 uur ’s avonds,

behalve op zaterdagen, zon- en feestdagen – zou ten

aanzien van rechtspersonen immers beperkt worden

tot betekeningen tijdens de kantooruren, behalve op

zaterdagen, zon- en feestdagen, jaarlijkse vakanties,

snipperdagen, vrije dagen in de banksector e.d.m., wat

onwerkbaar zou zijn.

Kris Slabbaert

Kandidaat-gerechtsdeurwaarder
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