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Hof van Cassatie, arrest van 14 januari 2010 

Arbitragebeding – Concessie van alleenverkoop – Artikel 2 Verdrag van New 
York – Arbitrage uitgesloten wanneer geschil niet arbitreerbaar krachtens 
Belgisch dwingend recht  

Clause arbitrale – Concession de vente exclusive – L’article 2 de la Convention de 
New York – L’arbitrage est exclu si le litige n’est pas susceptible d’arbitrage selon 
les lois impératives belges 

 

Procestaal: Nederlands   

 

In zaak C.08.0330.N 

 

TUCANA TELECOM,  

naamloze vennootschap, met zetel te 2018 Antwerpen, Miraeusstraat 10, 

 

eiseres, 

 

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor 

te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eiseres woonplaats kiest, 

 

tegen 

 

CATAPULT COMMUNICATIONS INC., vennootschap naar Amerikaans recht, met zetel 

te Moutainview CA (U.S.A.), South Whismanroad 160, 

 

verweerster, 

 

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 

1000 Brussel, Brederodestraat 13, waar de verweerster woonplaats kiest, 

 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

 

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 juni 2007 gewezen door het Hof van 

Beroep te Antwerpen. 

 

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 

 

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd. 
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II. CASSATIEMIDDEL 

 

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 

 

Geschonden wettelijke bepalingen 

 

• artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994; 

 

• artikel 4 van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke 

bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 

handelszaken; 

 

• de artikelen 8, 9, 624, 2°, 635, 3°, zoals van toepassing vóór zijn opheffing bij de wet 

van 16 juli 2004; 

 

• artikel 638, zoals van toepassing vóór zijn opheffing bij de wet van 16 juli 2004; 

 

• artikel 1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek; 

 

• de artikelen 2, 3 en 4 van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige 

beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop. 

 

Aangevochten beslissingen 

 

Bij het bestreden arrest van 19 juni 2007 verklaart het hof van beroep te Antwerpen het hoger 

beroep van de eiseres tegen het vonnis van de eerste rechter, waarbij de eerste rechter zich 

onbevoegd verklaarde om van de eiseres' vordering kennis te nemen en haar tot de kosten 

veroordeelde, ontvankelijk doch ongegrond. Deze beslissing is gestoeld op volgende 

overwegingen: 

 

“De nv Tucana Telecom stelt dat zij met Catapult Communications Inc. (en Catapult 

Communications International ltd.) gebonden was door een verkoopconcessie 

onderworpen aan de wet van 27 juli 1961 en dat deze verkoopconcessie onrechtmatig 

werd beëindigd. 

 

Volgens de nv Tucana Telecom trad zij door de overname van de handelsfondsen van 

bv Tekelec Airtronic en sa Tekelec Europe in hun rechten voortspruitende uit hun 

distributieovereenkomst met Tekelec Inc. 

 

De eerste rechter stelt terecht dat de nv Tucana Telecom geen concessie van 

alleenverkoop in de zin van de wet van 27 juli 1961 bewijst. 

 

2.2.1. Overeenkomsten brengen alleen gevolgen teweeg tussen de contracterende 

partijen (artikel 1165, van het Burgerlijk Wetboek). 

 

Gelet hierop impliceert de overdracht van een handelsfonds dus in beginsel niet dat 

overeenkomsten afgesloten door de overlater door diens medecontractant verder 

moeten worden uitgevoerd tegenover de overnemer. 
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In dit geval was de Amerikaanse vennootschap Tekelec Inc. niet verplicht om een 

eventuele aan bv Tekelec Airtronic en sa Tekelec Europe verleende verkoopconcessie 

verder te zetten ten aanzien van de nv Tucana Telecom. Dit is trouwens in de litigieuze 

overeenkomsten tussen de nv Tucana Telecom en resp. de Nederlandse vennootschap 

bv Telecom Airtronic en de Franse vennootschap sa Tekelec Europe ook uitdrukkelijk 

bedongen. 

 

In casu bewijst de nv Tucana Telecom de instemming niet van de Amerikaanse 

vennootschap Tekelec Inc. met de resp. overdrachten van de litigieuze 

verkoopconcessies. 

 

De eerste rechter stelt terecht dat uit het dossier wel blijkt dat intensief onderhandeld 

werd omtrent een dergelijke samenwerking, maar dat een akkoord hieromtrent zeker 

niet blijkt. 

 

2.2.2. De nv Tucana Telecom bewijst niet zelf ooit een verkoopconcessie te hebben 

gesloten. 

 

2.2.2.1. ... 

 

2.2.2.2. Zelfs in de veronderstelling dat bv Tucana Telecom een verkoopconcessie in 

de zin van de wet van 27 juli 1961 zou hebben genoten, dan nog staat vast dat zij de 

benadeelde is van de opzegging daarvan. 

 

Bijgevolg beschikt in dat geval alleen bv Tucana Telecom over het wettelijk vereiste 

persoonlijk en rechtstreeks, d.w.z. eigen belang (artikelen 17 en 18, van het 

Gerechtelijk Wetboek). 

 

Het belang dat nv Tucana Telecom als 100 pct. aandeelhouder van bv Tucana Telecom 

doet gelden, is slechts onrechtstreeks en voldoet dus niet aan de vereisten om 

rechtsgeldig een vordering te kunnen instellen op grond van de wet van 27 juli 1961. 

 

Ook dit merkt de eerste rechter terecht op. 

 

2.3. Gelet op wat voorafgaat, oordeelde de eerste rechter terecht dat hij onbevoegd is 

om van de vordering van (de eiseres) kennis te nemen. 

 

De nv Tucana Telecom kan zich, gelet op wat voorafgaat, niet beroepen op artikel 4 

van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor 

onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop. 

 

Immers kan (de eiseres) zich t.a.v. (de verweerster en de vennootschap naar Iers recht 

Catapult Communications International ltd.) niet beroepen op een overeenkomst die is 

onderworpen aan de wet van 27 juli 1961. 

 

Uit het debat blijkt dat de vennootschap naar Iers recht Catapult Communications 

International ltd. oorspronkelijk volledigheidshalve in de procedure werd betrokken, 
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maar vermits niet betwist wordt dat het de Amerikaanse vennootschap Catapult 

Communications Inc. is die op 31 augustus 2002 rechtsopvolger werd van de 

Amerikaanse vennootschap Tekelec Inc. (zie hoger randnr. 1.2.7.), is enkel de 

vordering opzichtens deze vennootschap nog relevant in casu. 

 

Bij gebreke aan (een) ter zake toepasselijk internationaal recht of verdrag waardoor 

ook de vennootschap naar het recht van California Catapult Communications Inc. is 

gebonden, dient de Belgische rechter terug te grijpen naar de oude regels van 

internationaal privaatrecht inzake bevoegdheid. 

 

De wet van 16 juli 2004 houdende het (nieuwe) wetboek van internationaal 

privaatrecht is immers pas van toepassing op vorderingen ingeleid na de datum van 

inwerkingtreding daarvan op 1 oktober 2004 (zie artikel 126, §1, W.1.P.R.). 

 

Bijgevolg duidt overeenkomstig artikel 635, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek het 

artikel 624, van het Gerechtelijk Wetboek de bevoegde rechter aan (zie Laenens, J., 

Overzicht van rechtspraak. De bevoegdheid (1993-2000), T.P.R., 2002, p. 1576, nr. 

153; Erauw, J., Claeys, M., Lambein, K., Roox, K., Verhellen, J., Overzicht van de 

rechtspraak. Internationaal privaatrecht en nationaliteitsrecht (1993-1998), T.P.R., 

1998, p. 1485-1488, nrs. 211-218): 

 

“Met uitzondering van de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt welke 

rechter bevoegd is om kennis te nemen van de vordering, kan deze naar keuze 

van de eiser worden gebracht: 

 

1 voor de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één der 

verweerders; 

 

2 voor de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het 

geschil loopt, of een ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of 

moeten worden uitgevoerd; 

 

3 voor de rechter van de woonplaats gekozen voor de uitvoering van de 

akte; 

 

4 voor de rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder heeft 

gesproken tot de verweerder in persoon, indien noch de verweerder 

noch, in voorkomend geval, een van de verweerders een woonplaats 

heeft in België of in het buitenland”. 

 

In dit geval kan slechts artikel 624, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek aanleiding geven 

tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. 

 

De nv Tucana Telecom vordert de betaling van een billijke vergoeding en een billijke 

bijkomende vergoeding in toepassing van de artikelen 2 en 3 van de wet van 27 juli 

1961. 
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De betaling van dergelijke geldschulden is haalbaar (zie Laenens, J., Overzicht van de 

rechtspraak. De bevoegdheid (1993-2000), T.P.R., 2002, p. 1567, nr. 123). 

 

De betaling dient dus te geschieden in California. 

 

Aangezien aldaar de verbintenis waarover het geschil loopt moet worden uitgevoerd is 

de Belgische rechter ook op grond van artikel 624, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek 

niet bevoegd. 

De eerste rechter heeft dit terecht zo beslist”. 

 

 

De eerste rechter overwoog meer bepaald, alle andere en strijdige argumenten verwerpend: 

 

“Bij gebreke aan (een) terzake toepasselijk internationaal recht of verdrag waardoor 

ook de vennootschap naar het recht van California Catapult Communications Inc. is 

gebonden, dient de rechtbank terug te grijpen naar de oude regels van internationaal 

privaatrecht inzake bevoegdheid. De wet van 16 juli 2004 houdende het (nieuwe) 

wetboek van internationaal privaatrecht is immers pas van toepassing op vorderingen 

ingeleid na de datum van inwerkingtreding daarvan op 1 oktober 2004 (zie artikel 126, 

§1, W.I.P.R.). 

 

Bijgevolg duidt overeenkomstig artikel 635, 3° , van het Gerechtelijk Wetboek het 

artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek de bevoegde rechter aan (zie Laenens, J., 

Overzicht van de rechtspraak. De bevoegdheid (1993-2000), T.P.R., 2002, p. 1576, nr. 

153; Erauw, J., Claeys, M., Lambein, K., Roox, K., Verhellen, J., Overzicht van de 

rechtspraak. Internationaal privaatrecht en nationaliteitsrecht (1993-1998), T.P.R., 

1998, p. 1485-1488, nrs. 211-218): 

 

“Met uitzondering van de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt welke 

rechter bevoegd is om kennis te nemen van de vordering, kan deze naar keuze 

van de eiser worden gebracht. 

 

1 voor de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één der 

verweerders; 

 

2 voor de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het 

geschil loopt,  of een ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of 

moeten worden uitgevoerd; 

 

3 voor de rechter van de woonplaats gekozen voor de uitvoering van de 

akte; 

 

4 voor de rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder heeft 

gesproken tot de verweerder in persoon, indien noch de verweerder 

noch, in voorkomend geval, een van de verweerders een woonplaats 

heeft in België of in het buitenland”. 
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In dit geval kan slechts artikel 624, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek aanleiding geven 

tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Nv Tucana Telecom vordert de 

betaling van een billijke vergoeding en een billijke bijkomende vergoeding in 

toepassing van de artikelen 2 en 3 van de wet van 27 juli 1961. De betaling van 

dergelijke geldschulden is haalbaar (zie Laenens, J., Overzicht van de rechtspraak. De 

bevoegdheid (1993-2000), T.P.R., 2002, p. 1567, nr. 123). De betaling dient dus te 

geschieden in California. Aangezien aldaar de verbintenis waarover het geschil loopt 

moet worden uitgevoerd is de Belgische rechter ook op grond van artikel 624, 2° , van 

het Gerechtelijk Wetboek niet bevoegd. 

Volgens nv Tucana Telecom trad zij door de overname van de handelsfondsen van bv 

Tekelec Airtronic en sa Tekelec Europe in hun rechten voortspruitende uit hun 

distributieovereenkomst met Tekelec Inc. 

 

De zgn. “Cession d'éléments de fonds de commerce”, gevoegd in bijlage tot de 

overeenkomst van 10 november 2000 waarbij deze handelsfondsen werden 

overgedragen, vermeldt echter geen bestaande distributieovereenkomst tussen sa 

Tekelec Europe en Tekelec Inc.  

 

Het exhibit 1 van de overeenkomst van 10 november 2000 vermeldt wel in algemene 

termen een distributieovereenkomst tussen bv Tekelec Airtronic en Tekelec Inc., maar 

deze wordt niet bijgevoegd zodat uit niets de actualiteit of de inhoud daarvan blijkt. 

 

Bovendien brengen overeenkomsten principieel alleen gevolgen teweeg tussen de 

contracterende partijen (artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek). Gelet hierop 

impliceert de overdracht van een handelsfonds dus in beginsel niet dat 

overeenkomsten afgesloten door de overlater door diens medecontractant verder 

moeten worden uitgevoerd tegenover de overnemer. 

 

In dit geval was Tekelec Inc. dus niet verplicht om een eventuele aan bv Tekelec 

Airtronic en sa Tekelec Europe verleende verkoopconcessie verder te zetten ten 

aanzien van nv Tucana Telecom. Nv Tucana Telecom bewijst evenmin dat Tekelec 

Inc. daarmee instemde. Blijkens de bewijsstukken werd wel intensief onderhandeld 

omtrent een dergelijke samenwerking, maar een akkoord blijkt zeker niet. 

 

Overigens illustreren de feiten dat nv Tucana Telecom zelf nooit een verkoopconcessie 

genoot. Zij legt enkel bewijs voor van een handelrelatie tussen haar Nederlandse 

dochter bv Tucana Telecom en Tekelec Inc. Deze laatste leverde haar producten aan 

bv Tucana Telecom voor verdere levering en installatie bij diverse eindklanten, maar 

het bewijs dat zulks geschiedde onder de voorwaarden van artikel 1, §1, van de wet 

van 27 juli 1961 ontbreekt volkomen. 

 

Maar zelfs in de veronderstelling dat bv Tucana Telecom een verkoopconcessie in de 

zin van de wet van 27 juli 1961 zou hebben genoten, dan nog staat vast dat zij de 

benadeelde is van de opzegging daarvan. 

 

Bijgevolg beschikt in dat geval alleen bv Tucana Telecom over het wettelijke vereiste 

persoonlijk en rechtstreeks, d.w.z. eigen belang (artikel 17 en 18, van het Gerechtelijk 

Wetboek) Het belang dat nv Tucana Telecom als 100 pct. aandeelhouder van bv 
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Tucana Telecom doet gelden is slechts onrechtstreeks en voldoet dus niet aan de 

vereisten om rechtsgeldig een vordering te kunnen instellen op grond van de wet van 

27 juli 1961”. 

 

Grieven 

 

Eerste onderdeel 

 

De beslissing die tegenstrijdige beschikkingen bevat is door een onwettigheid aangetast. 

 

Te dezen werd voor het hof van beroep discussie gevoerd omtrent de bevoegdheid van de 

Belgische rechter om kennis te nemen van de vordering van de eiseres, gericht tegen een 

vennootschap naar Amerikaans recht Catapult Communications Inc. en tegen de aan haar 

geaffilieerde vennootschap naar Iers recht Catapult Communications ltd. en strekkende tot de 

veroordeling van beide vennootschappen, hoofdelijk en solidair, minstens de ene bij gebreke 

van de andere, tot betaling van een bedrag van 10.415.585,00 euro als schadevergoeding uit 

hoofde van beëindiging van de exclusieve distributie-overeenkomst voor onbepaalde tijd, 

bestaande tussen partijen. 

 

Uit de overwegingen van het bestreden arrest blijkt enerzijds dat het hof van beroep 

uitdrukkelijk tot het besluit komt dat de eiseres geen concessie van alleenverkoop in de zin 

van de wet van 27 juli 1961 bewijst. 

 

Dergelijke vaststelling, die reeds een oordeel over de grond van de zaak uitmaakt, impliceert 

dat het hof van beroep zich, minstens impliciet, bevoegd achtte om van de grond van de 

vordering, gestoeld op een concessie van alleenverkoop, kennis te nemen. 

 

Anderzijds verklaart het hof van beroep zich in het bestreden arrest evenwel onbevoegd om 

van de eiseres' vordering tot betaling van een billijke vergoeding en een billijke bijkomende 

vergoeding in toepassing van de artikelen 2 en 3 van de wet van 27 juli 1961 kennis te nemen, 

onder meer onder verwijzing naar de plaats waar de betaling van de gevorderde vergoeding 

zou dienen te geschieden en geeft het aldus duidelijk te kennen van de grond van de zaak geen 

kennis te kunnen nemen en derhalve geen uitspraak te kunnen doen over het bestaan van de 

aangevoerde concessie van alleenverkoop. 

 

Aldus bevat het bestreden arrest duidelijk tegenstrijdige beschikkingen die het bestreden 

arrest aantasten door een onwettigheid. 

 

Tweede onderdeel 

 

Blijkens artikel 4.1, van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke 

en handelszaken, wordt, indien de verweerder geen woonplaats heeft op het grondgebied van 

een lidstaat, de bevoegdheid in elke lidstaat geregeld door de wetgeving van die lidstaat, 

onverminderd de artikelen 22 en 23. 

 

Artikel 4.2, van de verordening vervolgt dat tegen deze verweerder ieder, ongeacht zijn 

nationaliteit, die op het grondgebied van een lidstaat woonplaats heeft, aldaar op dezelfde voet 
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als de eigen onderdanen van die staat een beroep kan doen op de bevoegdheidsregels die daar 

van kracht zijn, met name de regels van bijlage I. 

 

Bijlage I verwijst meer in het bijzonder naar artikel 638 van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

Naar luid van artikel 635 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing vóór zijn 

opheffing bij wet van 16 juli 2004, kunnen vreemdelingen hetzij door een Belg, hetzij door 

een vreemdeling, voor de rechtbanken van het rijk worden gedagvaard, onder meer: 3° indien 

de verbintenis die ten grondslag ligt aan de vordering, in België ontstaan is, uitgevoerd is of 

moet worden. 

 

Uit deze bepaling volgt dat de Belgische rechtbanken onder meer rechtsmacht hebben 

wanneer de verbintenis, waarvan de uitvoering gevorderd wordt, in België is ontstaan. 

 

Het volstaat bijgevolg niet vast te stellen dat de verbintenis in een andere Staat zou dienen te 

worden uitgevoerd om te beslissen tot de afwezigheid van rechtsmacht van de Belgische 

rechter. Er dient bovendien te worden vastgesteld dat deze verbintenis ook niet in België is 

ontstaan. 

 

Artikel 638, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing vóór diens opheffing bij wet 

van 16 juli 2004, bepaalt voorts dat wanneer de verschillende in deze titel, gewijd aan de 

territoriale bevoegdheid, genoemde gronden ontoereikend zijn om de bevoegdheid van de 

Belgische rechtbanken ten aanzien van vreemdelingen te bepalen, de eiser de zaak kan 

brengen voor de rechter van de plaats waar hij zelf zijn woon- of verblijfplaats heeft. 

 

Uit deze laatste bepaling volgt dat, zelfs zo op artikel 635, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, 

geen beroep kan worden gedaan teneinde de zaak voor de Belgische rechter te brengen, de 

zaak niettemin kan worden gebracht voor de rechtbank van de plaats waar de eisende partij 

haar woonplaats heeft, hetzij te dezen Antwerpen. 

 

Derde onderdeel 

 

Naar luid van artikel 8 van het Gerechtelijk Wetboek, is de bevoegdheid de rechtsmacht van 

de rechter om kennis te nemen van een vordering die voor hem is gebracht. 

 

Blijkens artikel 624, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, kan, met uitzondering van de gevallen 

waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt welke rechter bevoegd is, deze naar keuze gebracht 

worden: (...) 

 

2 voor de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil 

loopt, of één ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden 

uitgevoerd. 

 

Uit deze bepaling, die de bevoegde rechter bepaalt, eens is uitgemaakt dat de Belgische 

rechter rechtsmacht bezit, volgt dat de zaak kan worden gebracht niet alleen voor de rechter 

van de plaats waar de verbintenis moet worden uitgevoerd, maar ook voor deze waar de 

verbintenis is ontstaan. 
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De enkele vaststelling dat de verbintenis die aan de vordering ten grondslag ligt in het 

buitenland moet worden uitgevoerd volstaat derhalve niet om de bevoegdheid van de 

Belgische rechter voor wie de zaak werd gebracht af te wijzen; bovendien moet vaststaan dat 

deze verbintenis evenmin is ontstaan op de plaats van de rechtbank, waarvoor de zaak werd 

gebracht. 

 

Vierde onderdeel 

 

Naar luid van artikel 8 van het Gerechtelijk Wetboek, is de bevoegdheid de rechtsmacht van 

de rechter om kennis te nemen van een vordering die voor hem is gebracht. 

 

Artikel 9 van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt voorts dat de volstrekte bevoegdheid de 

rechtsmacht is bepaald naar het onderwerp, de waarde en in voorkomend geval het 

spoedeisend karakter van de vordering of de hoedanigheid van de partijen. 

 

De volstrekte bevoegdheid is met name afhankelijk van de aard van de vordering zoals 

bepaald door de eiser in de dagvaarding. 

 

Te dezen beriep de eiseres zich in haar dagvaarding op het bestaan van een 

concessieovereenkomst van onbepaalde duur tussen partijen. 

 

Derhalve diende de rechtbank van koophandel en na haar het hof van beroep na te gaan of hij 

kennis kon nemen van een vordering, die haar grondslag vond in een concessieovereenkomst. 

Ter zake bepaalt artikel 4 van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging 

van de voor onbepaalde tijd verleende concessie van alleenverkoop dat de benadeelde 

concessiehouder, bij de beëindiging van een verkoopconcessie met uitwerking voor het geheel 

Belgische grondgebied of een deel ervan in elk geval de concessiegever in België kan 

dagvaarden, hetzij voor de rechter van zijn eigen woonplaats, hetzij voor de rechter van de 

woonplaats of de zetel van de concessiegever. 

 

Vijfde onderdeel 

 

Naar luid van artikel 8 van het Gerechtelijk Wetboek, is de bevoegdheid de rechtsmacht van 

de rechter om kennis te nemen van een vordering die voor hem is gebracht. 

 

Artikel 9 van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt voorts dat de volstrekte bevoegdheid de 

rechtsmacht is bepaald naar het onderwerp, de waarde en in voorkomend geval het 

spoedeisend karakter van de vordering of de hoedanigheid van de partijen. 

 

De volstrekte bevoegdheid is met name afhankelijk van de aard van de vordering zoals 

bepaald door de eiseres in de dagvaarding. 

 

Te dezen vorderde de eiseres blijkens de door het hof van beroep gedane vaststellingen de 

betaling van een billijke vergoeding en een bijkomende vergoeding in toepassing van de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 27 juli 1961, zulks wegens het niet in acht nemen van een 

redelijke opzeggingstermijn bij de beëindiging van de overeenkomst die partijen verbond en 

die de eiseres kwalificeerde als een concessie van alleenverkoop. 
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De geldelijke vergoeding die de eiseres vorderde vormde aldus een compensatie voor de niet-

inachtneming door de verweerster van een redelijke opzeggingstermijn bij de beëindiging van 

de litigieuze overeenkomst. 

 

De verbintenis tot betaling van de opzeggingsvergoeding, bepaald bij artikel 2 van de wet van 

27 juli 1961, is geen autonome contractuele verbintenis, doch een verbintenis die in de plaats 

komt van de niet nagekomen contractuele verbintenis een redelijke opzeggingstermijn te 

geven. Dat betekent dat zij in België moet worden uitgevoerd wanneer de hoofdverbintenis 

van de concessiegever, te weten de aan de concessiegever verleende alleenverkoop in het in 

concessie gegeven gebied, in België moet worden uitgevoerd. 

 

Zesde onderdeel 

 

De eiseres voerde in haar beroepsbesluiten op het derde blad en op de volgende pagina's op 

uiterst gedetailleerde wijze aan dat zij in oktober de “Tekelec Telecom Division” van sa 

Tekelec Europe en bv Tekelec Airtronic overnam via de “Asset Purchase Agreement” en de 

“Cession d'éléments de fonds de Commerce”, dat in bijlagen bij de “Asset Purchase 

Agreement” werd gespecificeerd dat o.a. de distributieovereenkomsten met Tekelec Inc., de 

rechtsvoorganger van de verweerster, werden overgenomen en dat in de bijlagen bij de “Asset 

Purchase Agreement” meer bepaald werd opgenomen de vernieuwing, met ingang van 1 

januari 1995 (en verder gezet sindsdien voor onbepaalde tijd), van de exclusieve 

distributieovereenkomst die bestond sinds 1985 (en reeds verlengd werd in 1986, 1992, 1993 

en 1995) met betrekking tot de MCTS productielijn voor België, Nederland en Luxemburg) 

en de exclusieve distributieovereenkomst, ingaande op 1 januari 1995 en sindsdien verder 

gezet voor onbepaalde tijd met betrekking tot de MGTS productielijn voor Frankrijk. 

 

De eiseres vervolgde dat uit de stukken 31 tot 36, met name de website van Tekelec Inc. en de 

briefwisseling uitgaande van Tekelec Inc., van map 4 van haar dossier overduidelijk bleek, 

zowel impliciet als expliciet, dat Tekelec Inc., (de rechtsvoorganger van de verweerster) zich 

akkoord verklaarde met de overname door de eiseres van voormelde exclusieve 

distributieovereenkomsten en de uitbreiding ervan naar Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, 

Denemarken en Oost-Europa. 

 

De inhoud van deze stukken werd op de volgende bladen nader gepreciseerd. De eiseres wees 

er in dat verband herhaaldelijk op dat in de aangehaalde stukken verwezen werd naar de 

hoedanigheid van distributeur in hoofde van de eiseres, getuige de e-mails van 25 april 2002, 

3 december 2001, 2 augustus 2001, 30 juli 2001, 22 april 2001, 9 april 2001, 5 februari 2001, 

4 januari 2001 (stuk 31), de e-mail van 17 september 2001 en de brief van 17 september 2001 

(stuk 35). 

 

De eiseres vervolgde op het derde blad van haar beroepsbesluiten dat het aangehaalde 

akkoord tevens bleek uit de feitelijke vaststelling dat Tekelec Inc. en vervolgens de 

verweerster de exclusiviteit van de eiseres respecteerden. Op het zesde blad onder punt B 

wees zij op het niet betwiste feit dat in het territorium waarin zij actief was met de MGTS 

productlijn Tekelec Inc. zelf geen rechtstreekse verkopen realiseerde, op één uitzondering na 

die plaatsvond met akkoord van de eiseres. 
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Zij liet voorts opmerken dat dit akkoord ten overvloede bleek uit het feit dat de verweerster op 

18 september 2002 een einde stelden aan de met de eiseres bestaande internationale 

distributieovereenkomst. 

 

De eiseres besloot dat op grond van al het voormelde niet langer het bestaan van de 

voormelde exclusieve distributieovereenkomsten tussen enerzijds Tukelec Inc. en vervolgens 

de verweerster en anderzijds de eiseres (en niet haar 100 pct. dochter bv Tucana Telecom) 

kon worden ontkend. 

 

Tenslotte wees zij erop dat het feit dat de facturatie en logistiek, in het kader van voormelde 

overeenkomsten in opdracht van de eiseres werden uitgevoerd door bv Tucana Telecom op 

geen enkele wijze afbreuk kon doen aan het feit dat de eiseres medecontractant was in de 

exclusieve distributieovereenkomst met de verweerster, daarbij er op het vierde blad op 

wijzende dat in 2001 bv Tucana Telecom een verkoopscompromis en beheersvergoeding 

ontving groot 1.746.321,19 euro, dat zowel de verkoopscompromis als de beheersvergoeding 

werden bepaald in functie van de door bv Tucana Telecom gerealiseerde brutomarge, te weten 

voor de verkoopscompromis 47 pct. en voor de beheersvergoeding 7 pct. van de gerealiseerde 

brutomarge. 

 

De eiseres wees aldus op welbepaalde objectief verifieerbare gegevens tot bewijs van de 

instemming van de rechtsvoorganger van de verweerster met de overdracht der litigieuze 

overeenkomsten. 

 

III. BESLISSING VAN HET HOF 

 

Beoordeling 

 

Tweede onderdeel 

 

1. Krachtens artikel 4.1 van de Verordening (EG) nr. 44/2001 wordt, indien de 

verweerster geen woonplaats heeft op het grondgebied van een Lidstaat de 

bevoegdheid in elke Lidstaat geregeld door de wetgeving van die Lidstaat, 

onverminderd de artikelen 22 en 23, te dezen niet van toepassing. 

 

2. Artikel 635, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing vóór zijn 

opheffing bij wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek IPR, bepaalt dat 

vreemdelingen hetzij door een Belg, hetzij door een vreemdeling voor de rechtbanken 

van het rijk kunnen worden gedagvaard, indien de verbintenis die ten grondslag ligt 

aan de vordering, in België ontstaan is, uitgevoerd is of moet worden. 

 

Krachtens artikel 624, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek kan, met uitzondering van de 

gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt welke rechter bevoegd is om kennis te 

nemen van de vordering, deze naar keuze van de eiseres worden gebracht voor de 

rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of een ervan 

zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd. 

 

3. Om te beslissen dat een Belgische rechter geen internationale rechtsmacht kan 

ontlenen aan voormeld artikel 635, zoals van toepassing vóór zijn opheffing bij wet 
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van 16 juli 2004, volstaat het niet vast te stellen dat de verbintenis die ten grondslag 

ligt aan de vordering buiten België is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd, maar 

dient er bovendien te worden vastgesteld dat deze verbintenis niet in België is 

ontstaan. 

 

4. Nadat de appelrechters oordelen dat de eiseres zich niet kan beroepen op artikel 4 van 

de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde 

tijd verleende concessies van alleenverkoop en bij gebreke aan een ter zake 

toepasselijk internationaal recht of verdrag, de Belgische rechter terug dient te grijpen 

naar de oude regels van internationaal privaatrecht inzake bevoegdheid, overwegen zij 

dat bijgevolg overeenkomstig artikel 635, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, het artikel 

624 van het Gerechtelijk Wetboek de bevoegde rechter aanduidt.  

 

Aansluitend beslissen zij dat in dit geval slechts artikel 624, 2°, van het Gerechtelijk 

Wetboek aanleiding kan geven tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en 

dat aangezien de betaling in California dient te geschieden, aldaar de verbintenis 

waarover het geschil loopt moet worden uitgevoerd. 

 

5. Door aldus te oordelen konden zij niet zonder miskenning van artikel 624, 2°, en 

artikel 635, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek zoals van toepassing vóór zijn opheffing 

bij wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek IPR beslissen dat de Belgische rechter 

ook op grond van artikel 624, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek niet bevoegd is. 

 

6. Het onderdeel is gegrond. 

  

 

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest. 

 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest. 

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over. 

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent. 

 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit 

voorzitter Ivan Verougstraete, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Robert Boes, en de 

raadsheren Eric Dirix, Alain Smetryns en Mireille Delange, en in openbare terechtzitting van 

14 januari 2010 uitgesproken door voorzitter Ivan Verougstraete, in aanwezigheid van 

advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Johan Pafenols. 


