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Hof van Beroep Gent, arrest van 12 september 20031 
 

Verordening 1348/2000 – betekening in Portugal – twee geldige en toegelaten 
betekeningswijzen – voor de beroepstermijn in aanmerking te nemen 
begindatum 

 

Règlement 1348/2000 – signification au Portugal – deux façons de signification 
réguliers et admis – date à laquelle le délai d’appel prend cours  

 
 
in de zaak van: 
P., met maatschappelijke zetel te Parque Industrial Manuel da Mota, Portugal-Lote -CP-3100-354 Pombal, 
ingeschreven in het handelsregister te Pombal, onder het nummer 1720, appellante, 
hebbende als raadsman mr. HINDERYCKX Alain, advocaat te 9000 GENT, Kortrijksesteenweg 567 
tegen: 
1. S. nv thans Y. nv. met maatschappelijke zetel te 8500 KORTRIJK,  
2. Y. nv, met maatschappelijke zetel te 8500 KORTRIJK, geïntimeerden, 
hebbende als raadsman mr. MAEYAERT Paul, advocaat te 1080 BRUSSEL, Havenlaan 16 
 
velt het Hof het volgend arrest: 
 
I. Procesrechtelijk 
 
1. Partijen werden gehoord in hun middelen en conclusies in openbare terechtzitting. De stukken 
werden ingezien, o.a. het vonnis van 29 juni 2001 van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, 
waartegen hoger beroep werd ingesteld bij beroepsakte, neergelegd ter griffie op 17 december2001. 
 
Bij op tegenspraak genomen conclusies, neergelegd ter griffie op 7 mei 2002, werd door de 
oorspronkelijke geïntimeerden incidenteel beroep ingesteld. 
 
Bij op tegenspraak genomen syntheseconclusies, neergelegd ter griffie op 28 mei 2003, meldt nv Y 
dat de beide oorspronkelijke geïntimeerden op 23 december 2002 gefusioneerd zijn en thans handel 
drijven onder de benaming nv Y. Zij heeft ten bewijze daarvan de nodige stukken neergelegd. 
 
2. De geïntimeerde beroept zich terecht op de laattijdigheid van het hoger beroep. 
 
De appellante is een vennootschap naar Portugees recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd 
is in Portugal, Parque Industrial Manuel da Mota, Lote 1-CP-3100-354 Pombal. 
 
Uit de overgelegde stukken blijkt dat het bestreden vonnis aan de appellante werd betekend 
overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EG) 1348/2000 van 9 mei 2000. Deze betekening 
gebeurde op twee van de door de verordening voorziene wijzen: 

                                                 
1 Zie de noot van Isabelle BAMBUST in dit nummer. 
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- betekening op 12 oktober 2001 aan de Direcçâo-Geral da Administraçâo da Justiça, 
zijnde de door Portugal aangewezen ontvangende instantie. De afgifte van de 
betekeningsakte gebeurde aan de postdienst op 12 oktober 2001. Het ontvangstbewijs 
werd door de ontvangende instantie op 18 oktober 2001 terugbezorgd. De ontvangende 
instantie betekende het bestreden vonnis op 6 november 2001. Dit betreft dus een 
betekening conform de artikelen 4 tot 7 van de verordening; 

- betekening op 12 oktober 2001 per post. De afgifte van de betekeningsakte gebeurde aan 
de postdienst op 12 oktober 2001. Het ontvangstbewijs werd door de appellante op 17 
oktober 2001 terugbezorgd. Dit betreft dus een betekening conform art. 14 van de 
verordening. Portugal heeft verklaard geen enkel voorbehoud te maken nopens de 
toepassing van dit artikel. 

 
Niets verzet er zich tegen dat de betekening op verschillende wijzen geschied. Beide 
betekeningswijzen zijn op een geldige wijze geschied. Wanneer twee verschillende doch geldige 
betekeningswijzen zijn aangewend, dan is de eerst verrichtte betekening bepalend voor de aanvang 
van de termijn om hoger beroep in te stellen. Terzake is dit de betekening die gebeurde conform art. 
14 van de verordening. 
 
Krachtens artikel 1051, eerste lid, Ger.W.is de termijn om hoger beroep aan te tekenen één maand te 
rekenen vanaf de betekening van het vonnis. 
 
Terzake wordt de betekening geacht te zijn gebeurd door de afgifte van de akte aan de postdienst 
tegen ontvangstbewijs (art.40 lid 1 Ger.W.); dit is op 12 oktober 2001. Dit is de aanvangsdatum van 
de termijn (art. 57 lid 1 Ger. W.). 
 
De termijn wordt verlengd overeenkomstig art.55 Ger.W., waarnaar art. l05l lid 3 Ger.W. verwijst. 
Terzake bedraagt de verlenging 30 dagen (art. 55 lid 1-2° Ger.W.). 
 
De termijn wordt gerekend van middernacht tot middernacht. Hij wordt gerekend vanaf de dag na die 
van de akte of van de gebeurtenis welke hem doet ingaan, en omvat alle dagen, ook zaterdag, zondag 
en wettelijke feestdagen (artikel 52, eerste lid Ger.W.). Voor de maanden wordt gerekend van de 
zoveelste dag tot de dag voor de zoveelste (artikel 54 Ger.W.). De dies a quo wordt niet (artikel 52 
Ger.W.), de dies ad quem als vervaldag of laatste dag van de termijn wordt wel in de termijn begrepen 
(artikel 53 Ger.W.). 
 
De beroepstermijn nam aldus in deze een aanvang daags na de betekening op 12 oktober 2001 om te 
eindigen op de vervaldag van 11 december 2001. 
 
Er is bovendien geen sprake van overmacht of enige ongeldigheid in de betekening. 
 
Nu de appèlakte dateert van 17 december 2001, hetzij van na de vervaldag, is de termijn van artikel 
1051 lid 1 Ger.W. overschreden en het hoger beroep laattijdig. 
 
3.Nu het hoofdberoep laattijdig is, kan het incidenteel beroep niet worden toegelaten (art.1054 lid 2 
Ger.W.). 
 
(…) 
 
Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van het Hof van beroep te Gent, zestiende-n kamer, 
zitting houdende in burgerlijke zaken, van twaalf september tweeduizend en drie. 
Aanwezig: 
H. VERHAEST Raadsheer, alleensprekend, F. JODTSGriffier, 


