
paling luidt:
Art. 49a.La personnequi, pourexploi-
ter uneentreprisecornportantdesacti-
vitésdenatureéconorniqueou profes-
sionnelle,recourta un ouplusieurs
auxiliaires, esttenuederéparerle dom-
magecausedansle cadrede cesacti-
vités,a momsdeprouverquel’organisa-

tion de l’entrepriseétaitaptea éviter Ia
survenancedu dommage.

hi dedoctrinewordtdevoorge-
steldebepalingnietzeldenflunk be-
kritiseerd;zobijvoorbeelddoorAe-
schimann:‘cettenouvellenormeex-
primeunevolontédeconsensusqui

laisseouverteun largeéventailde
résultatsconcretsissusdesonin-
terprétation’(p. 119).

(GordonAeschimaxm,‘La responsa-
bilité du faitdel’organisation:faits
etdroit’, Zeitschriftfür Schweizerisches
Recht2002,I, p. 99-120).

tenkoopplaats.Onlangsverschenen
de— meeste— bijdragenin druk.Re-
dacteurSmitsopentmeteengede-
genanalysevanderichtlijn (p. 1-27).
VervolgensbespreektHijma de
rechtsmiddelenvandeconsument-

koper (p. 29-39). DeBelgischeimple-
mentatiekomt aandeordein debij-

dragevanStijns(p. 41-78).Tenslotte
plaatstVandenBerghderichtlijn in

rechtseconomischperspectief(p. 79-
93). Laatstgenoemdeschrijvercon-
cludeertdathet‘consumentenrecht
dringendnood(heeft)aaneen
nieuwparadigma:niet hetherstel
vanhetverstoordeevenwichttussen

desfeervandeproductieendievan
deconsumptie,maarbetbevorderen
vanallocatieveefficiëntiedoorbet
bestrijdenvanaverechtseselectieen

opportunistischgedragop markten
voorconsumptiegoederenmoetde
drijfveervanspecifiekeregelgeving

zijn’ (p. 92).

(2002);OleLandoenanderen(red.),
PrinciplesofEuropeanContractLaw,
PartIII, TheHague,enz.:Kiuwer
2003,291 p.)

16. Europeesprivaatrecht
Onlangsnogsignaleerdeik twee
SpaanstaligeboekenoverEuropees

privaatrecbt.Nu zedesmaakeen-
maaltepakkenhebben,wetende

Spanjaardenniet vanophouden:zo-
juistverscheeneenderdeboekover
dit onderwerp.In eendikkepu on-
derredactievanCámaraLapuente
wordtachtereenvolgensaandacht

besteedaaneenalgemeneinleiding
(p. 43-234),personen-enfamiierecht
(p. 235-330),verbintenissen-enover-

eenkomstenrecht(p. 331-823),aan-
sprakelijkbeidsrecht(p. 825-948),

goederenrecht(p. 949-1172)enfami-
lierecht(p. 1173-1233).Hetboekis
werkelijkuitstekendgedocumen-

teerdenhelemaalactueel.

13. Rechtop deeigen

domeinnaam
In 1996liet eenZwitsersezakenman
dedomeinnaam<www.luzern.ch>

registreren.ToendestadLuzemin
1999onderdezenaameenwebsite
wilde openen,bleekdemeestvoor
debandliggendenaamreedsbezet.
De stadeisteafgiftevande domein-
naam.Deeiswordt in alleinstanties
toegewezen,enwelop grondvan
art.29 lid 5 ZGB (rechtop denaam).
Decomplicerendefactordatniet al-
leendestadmaarook betkanton
aanspraakop denaamLuzernzou
kunnenmaken,wordtdoorhetBun-
desgerichtweggeschreven.Hetge-
rechtvermeldtenigerecentelitera-
tuur: Uli Bun, Die Verwechselbarkeit
vonInternetDomainNames(diss.
Bern),1999;JannSix, DerPrivatrecht-
licheNamensschutzvonundvarDornä-
nennarnenirn Internet(diss.Zurich),
2000;Roif H.Weber,E-Cornrnerceund
Recht,Zurich, 2001,p. 156 e.v.,
waarinverwezenwordtnaareerdere

Duitsezaken:<Ansbach.de>,
<Braunschweig.de>,
<Heidelberg.de>en<LUneberg.de>.

(BundesgerichtI. Zivilabteilung 23

juli 2002,BGW2002,II, 73).

14. Consumentenkoopin

perspectief
In 2001vond te Maastrichteensym-
posiumoverderichtlijn consumen-

(JanSmits(red.),Dc richtlijn consu-
mentenkoopin perspectief,DenHaag:

Boom2003,120p.)

15. Principlesof European
ContractLaw dee!III

Het— langverbeide— deelIII vande
PrinciplesofEuropeanContractLaw
(PECL)is tenlesteverschenen.Eer-
derverschenenreedsdelenI enII
(1999).In dit derdedeelkomt een
aantalaanvullendeonderwerpen
aandeorde.Datzijn depluraliteit
vanschuldenarenenschuldeisers
(bfdst. 10), cessie(hfdst. 11),schuld-
vergelijking(hfdst. 13),bevrijdende
ver~aring(bfdst.14), strijd metde
goedezeden(hfdst. 15),voorwaar-
delijke verbintenissen(hfdst.16)en
kapitalisatievanrente(hfdst.17).
Opmerkelijkis datdeelIII reeds
voorpublicatieinvloed heeftgehad
op derechtsvorming.De nieuwe
Duitseregelingvandebevrijdende
verjaringis erblijkensdepublicaties
vanCanarisenZimmermanndoor
beinvloed.

1k signaleervoortseenpositief ge-

stemdebesprekingvandelenI enII
vandePECL in eenAmerikaanstijd-

schrift.

(Larry A. DiMatteo,‘Contracttalk:
reviewingthehistoricalandpracti-

cal significanceof thePECL’, 43 Har-
vardInternationalLawJournal569-581

(SergioCámaraLapuente(red.),
DerechoPrivadoEuropeo,Madrid:

Colex2003,1249p.)

E.H. Hondius
hoogleraarpnivaatrechtUniversiteit
Utrecht

KRONIEKEN VAN HET
INTERNATIONAAL

PRIVAATRECHT 1998-2002

(dee! II)

Dezekroniek is hetvervolgvande
in devorigeafleveringvanNTBR
verschenenkroniekvanbetinter-
nationaalprivaatrechtover1998-
2002.In dezeafleveningpasserende
onderwerpenInternationaal
Vermogensrecht,Rechtspersonen,
GoederenrechtenFaillissementde
revue.

1.INTERNATIONAAL
VERMOGENSRECHT

1.1.Overeenkomsten;algemeen’

Regelgeving
EVO-Vo
Opdit momentwordtgewerktaan

deherzieningendeomzettingvan
hetEuropeesOvereenkomsten-

1 RJ.V.F.Bertrams,Koop, PraktijkreeksIPR
dee!12, Deventer:Kluwer2001.

I
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verdrag(EVO)2in eenverordening.3

Hetis nogniet duidelijk of de
regelinginhoudelijk belangrijke
veranderingenzal ondergaan.

Elektronischehandel
TenuitvoeringvanRichtlijn nr.
2000/31/EG vanhetEuropeesPar-
lementendeRaadvandeEuropese
Unievan8juni 2000betreffendebe-
paaldejuridischeaspectenvande

dienstenvandeinformatiemaat-
schappij,metnamedeelektronische
handel,in deinternemarkt(PbEGL

178) (Aanpassingswetnichtlijn in-
zakeelektronischehandel)zijn

diverseaanpassingenvanbetBun-
gerlijk Wetboek(o.a.3:15dene;
6:196cen6:227benc), betWetboek
vanBurgerlijkeRechtsvordering,bet

WetboekvanStrafrechtendeWetop
deeconomischedelictendoorde
wetgevervoorgesteld.4DeRichtlijn
zouop 17 januari2002geimple-
menteerdhebbenmoetenzijn. Het is

onduidelijk of deRichtlijn zelfeen
regelvaniprbevat,enzelfsalsmen
dezeenin zoumoetenlezen,watde
regelpreciesinhoudt.5De Minister
vanJustitie(Kamerstukken112001/02,
28 197,nr. 3, p. 10 en70)ende
StaatscominissievoorbetInterna-
tionaalPnivaatnecht6stellenzicbop
betstandpuntdatdeRichtlijn geen
regelsvanipr bevat,metwelkele-
zingwij instemmen.Hetblijft par-
tijenvrijstaanbettoepasselijkrecht
opbunovereenkomstaantewijzen,
uiteraardbinnendegrenzendie—

voor deEU-staten— betEVOdaar-

aanstelt.Ook deipr-regelsvoor de
aanwijzingvanbetrechtdatvantoe-

passingis opconsumentenoven-

eetikomstenlaatde Richtlijn onver-
let endaarmeedecontractuelever-
plichtingeninzakeconsumenten-
overeenkomsten(zieBijiage bij de
Richtlijn). De dwingendebescher-
mendebepalingenvandewoon-
plaatsvan deconsumentblijven zo-
nodigonverlet(zieart. 5 lid I EVO).
Anderzijdsmagbeteendienstverle-
nernietwordenbemoeilijktom
gnensoverschrijdendzakentedoen.
In pnincipestelt destaatwaarde
dienstvenleneris gevestigd(country
of origin) vastwaanaandedienstver-
lenerquainformatieverstrekking
moetvoldoen(zie o.a.ant.3:15dene

BW enart.V lid 2 Aanpassingswet).
Slechtsin bijzonderegevallenendan
nogna eenspecialeprocedurete

hebbengevolgd,kandeontvangst-
staatvandedienstenbeperkingen
opleggenaandedienstverlenerdie
in eenanderlandis gevestigd.

Devraagnijst vervolgensof een
eventueelgebrekaanhanmonisatie
(omdatanderelidstatennogniet,of
onjuistof andershebbengeImple-
menteerd)doorNedenlandmoet
wordenopgelostmetscope-rules.
Met eenscope-rulewordtaangege-
yenin welkegevalleneenwettelijke
regelvantoepassingis. Dit betekent
dattoepasselijkbeidvanbetNeden-
landserechtnietaltijd tot toepasse-
!ijkheid vanderegelmetscopeleidt,
enandersomdatalsvreemdrecht
vantoepassingis deNederlandsere-

gelmetscopenietaltijd buitentoe-
passingzal blijven. Dergelijkeregels
zijn doordewetgeverdusal als
voorrangsregelbestempeldwaarbij
tevensis aangegevenin welkegeval-

lenvoorrangwordtgeclaimd,of

juist toepasselijkbeidwordtafgewe-
zen.Hetwetsvoorstelbepaaltin art.
V (wasart. VI, maanbij notavanwij-
zigingis de inhoudvanart. VI in jets
andereformuleningnaarde leden2
en3 vanant.V verplaatst)dateenin
Nederlandgevestigdeverrichtervan
dienstenvande informatiemaat-
schappijzichmoethoudenaande
voorschriftenvanart.3:15deneBW
en6:227benc BW ongeachtbetrecbt
datop deovereenkomsttussenhem
endein deEU of EER gevestigdeaf-
nemervantoepassingis. Dezevoor-
rangsregel(scope-rule)is gebaseend
op betin deRichtlijn gehuldigde
oorsprongland-beginsel.Metbetrek-

king tot deonrechtmatigedaadis
vanbe!angdatart. 6:169c,welk anti-
kelbepaaltdatdedienstverlenervan
dedienstenvandeinformatiemaat-
schappijvoor dienstendielouter
technisch,automatischenpassief
zijn (mereconduit,hosting,caching)
nietaansprakelijkis voor dedoorge-
geveninformatiealsaanbepaalde
eisenis voldaan,kanwordeninge-
roependoor iederein Nedenlandge-
vestigdedienstverlenerongeachtbet
toepasselijkerechtop deonrechtma-
tige daad.De MvT voertart. 7 lid 2
EVOaanalsgrondslagvoor detoe-
passingvanart. 3:15deneen6:227b
en227cBW.7 In betgevaldeNeder-
landserechterbevoegdis, wat in
consumentenzakenmeteenconsu-
mentin eenanderlandniet zoaan-
nemelijkis, kunnendeart. 6:227ben
ceenvoudigalsvoorrangsregelvan
delexfoni wordentoegepastalsde
overeenkomstdooreenanderrecht
danbetNederlandserechtwordtbe-
heerst(buitenconsumentenzaken

2 Zievoor eencommentaarophetEVO:
T&C Verrnogensrecht(Vonken/Schmidt)
2002;R.I.V.F. Bertrams,!osbl.ed.Bijzon-
dereovereenkornstenII; A.V.M. Struycken,
losbi.ed.Contractenrecht;M.V. Polak,
L.F.A. SteffensenA.P.M.J.Vonken, losbi.
ed. VerbintenissenrechtIII. ZieL. Strik-
werda,‘Overzichtder Nederlandse
Rechtspraak.Internationaalprivaatrecht
Overeenkomsten(1998-1999)’,WPNR
2000/6424,p. 839-843.

3 Inmiddelsis eenGroenboekverschenen
over deomzetting(14januari 2003,
COM (2002654final)).Tot 15 september
2003 kaniedereenzijncommentaarop
dein hetGroenboekopgeworpenvra-
geninzendenaandeEuropeseCommis-
sie.

4 Karnerstukken112001-200228197,nr. 1-7.
5 Zie S.vanderHof, Internationaleon-line

overeenkomsten(dissertatieUvT 2002),

SerieRecht,BestuurenInformatisering
dee!9, SDU,DenHaag:2002(301p.), §
4.2.2.1.4.Zieook B.J. Drijber, ‘De richtlijn
elektronischehandelop desnijtafel’,
SEW2001, p. 122-138;J.J.vanHaersolte-
vanHot, ‘Richtlijn elektronischehandel
— internationaalrechtelijkeaspecten’,
NTER2000, nr. 12, p. 325-327;J. Dumor-
tier, ‘Elektronischehandelenconsumen-
tenbeschermingin deEuropeseont-
werprichtlijnenhetBelgischrecht’,
Computerrecht1999/3,p. 124-132.In zijn
algemeenheidover ipr eninternetzie:
R.E. vanEach;‘E-recht voor
commerce’,Cantracteren2000, nr. 2, p.
36-40;M.P.Th. Steyri, ‘Rechtskeuzeen
e-commerce’,in: OndernemingenICT
(OndernemingenRecht,dee!21),Deven-
ter 2000, p. 261; MV. Polak,
‘WWW.IPR.NL: Hetwaarom,waarmee
enwaarheenvanbetNederlandse

internationaalprivaatrechtin bettijd-
perkvanhetInternet’,WPNR1999 nr.
6443; K. Boele-Woe!ki,‘De functievan
hetIPRbij Internet-geschil!en.Bespre-
king vanhetpreadviesvanM.V. Polak
“Internationaalprivaatrecht:vangnet
voorbetInternet”,NIB juni 1998,nr. 23,
p. 1028-1031.

6 Adviesvan6 juni 2002. www.justitie.nl/
themas/....

7 MvT, nn. 3, p. 70.Art. 3:15dene bevatten
o.a.vereistentenaanzienvanwat een
dienstverleneraangegevensoverzich-
zelfopenbaarmeetmaken.Art. 6:2.27b
enc gaanverderenhoudenzichook
bezigmet totstandkomingvaneenover-
eenkomst.Dezematerielijkt onderart.
10 EVOtescharen(lijst vanonder-
werpendieonderhettoepasselijkrecht
opdeovereenkomstvallen).
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ovenigensnietzo aannemelijk,hoe-
wel betEVO,in tegenstellingtot de
EEX-Vo, nogmetechteenvoudig
toepasbaaris op on-linegesloten
oveneenkomsten).Of eenbuiten-
landserechterdezeartikelenook zal
toepassen,is devraag(hiertoezou
art.7 lid 1 EVO (dwingendederde-
landsnormen),moetendienenmaar
diverselidstatenhebbenvenklaard
dit antikelniettoetepassen).Art.
6:196BW is eenuitwerkingvanant.
12-14vandeRichtlijn endedienst-
venlenerzoudusin allelidstaten
moetenwordengevnijwaardvan
aansprakelijkheidin dedaange-
noemde‘passieve’gevallenvan
dienstvenlening,ongeachtwelkrecht
deonrechtmatigedaadbeheerst.
Evenafgezienvan deproblematiek
inzakedevraagwelk nechtvantoe-
passingis op deonrechtmatigedaad
alsdezeerin bestaatdatallerlei
kwetsendeinformatieviahetinter-
networdtvenspreid,kanvoorbet
Nedenlandseconflictennechtde
vnaagrijzenhoeeenregelvanart. V

lid 3 zichdaartoeverhoudt.Immers,
erzal eengeschrevenof ongeschre-
yengrondslagvoordetoepassing
vanvoonrangsregelsmoetenbestaan
aladezegeendeeluitmakenvanhet
toepasselijkrecht.Stel dateenin Ne-
denlandgevestigdedienstverlener
wondtaangesprokenopgrondvan

eendoorFransrechtbeheersteon-
rechtmatigedaad.Via deWetCon-

flictenrechtOnrechtmatigeDaad(zie
§ 4.5 (WCOD)) zouart.6:196cBW
uitsluitendtoegepastkunnenwon-
denvia art.8 (verkeers-enveilig-
heidsregels,danwe! andeneregels
diestrekkenter bescherniingvan
persoonof goed)maardit artikel is

formeelniet bedoeldvoorbescher-
ming vaneenbepaaldecategonie(in

casude dienstverlener).De WCOD
bevatgeenalgemeneregelopgrond
waarvanvoorrangsregelskunnen

wordentoegepast,zoalsbijvoor-
beeldart.7 EVO. De MvT noemtde
WCOD wel maargeeftniet aanop
welkegrondin relatietot art.6:196c
BW art.V vandezeAanpassingswet
nichtlijn elektronischehandelkan
wordentoegepast.

1.2.Arbeidsovereenkomstten
agentuur

Regelgeving
Op24 december1999 is deWet
ArbeidsvoorwaardenGrensover-
schrijdendeArbeid(WAGA) in wer-
king getreden,waarmeedeDetache-
ringsnichtlijn van1996 is geimple-
menteerd.9Dezestrektertoewerk-
nemersdiezijn gedetacheerdopeen
aantalpunten— zoalsderust-en
werktijden,minimumloon,bescher-
ming vanjongerenenzwangere
vrouwen— dezelfdebeschermingte
verschaffendiehetplaatselijkerecht
biedt. In deWAGA wordteenaantal
bepalingenuit betBW (art.7:634-
642,646-648en670lid 2) vantoe-
passingverklaardopwerknemers
dietijdelijk in Nederlandwerkzaam
zijn enwiensarbeidsovereenkomst
aanbuitenlandsrechtis onder-
worpen.ConformdeRichtlijn dien-

de tevenstewordenvoorzienin een
forum, enis destijdsdaartoeart. 98a

Rv ingevoerd.Bij tijdelijke tewerk-
stellingin NederlandwasdeNeder-
landserecbtervan deplaatsvan

tijdelijke arbeidbevoegdom kennis
tenemenvangeschilleninzakede
WAGA (art.98aRv oud).In het
nieuweRechtsvordeningis art.98a
Rv-oudniet meerteruggekomen.
Om in conformiteitmetdeRichtlijn
te blijven zal art. 6subbRv (be-
voegdheidindienarbeidgewoonlijk
in Nederlandwordtverricht)zo-
danigmoetenwordenuitgelegddat

betook WAGA vordeningenbij tijde-
lijke tewerkstellingomvat.10Eenbe-

zwaartegendieuitlegis datdaar-
meewordtafgewekenvandeuitleg
vandeterm‘gewoonlijk’ zoalsdie
doorbetHofvanJustitiein bet
kadervanart.5 sub1 EEX wordt
gehuldigdenwaaropart.6 subbRv
is gebaseerd.

Rechtspraak
De HogeRaadleerdeonsin Univer-
salServices/Balunan’1datin appèl
bij derechtbankmoetwondenge-
klaagdoververkeerdetoepassing
vanbetinternationaalprivaatrecht,
andersis hettelaat. In cassatiekan
nietmeerwordengeklaagdoverhet
feitdatde kantonrechterende
rechtbank(partijenhaddenop dit
puntbetvonnisvandekanton-
reditenniet aangevallen)bet EVO op
dearbeidsverhoudingvantoepas-
sing achttenterwijl dearbeidsover-
eenkomstvoor 1 september1991,de
datumwaaropvoor Nedenlandbet
EVOin werkingis getneden,was
aangegaan.Opgrondvanart.17
EVO is hetEVO in eendengelijk
gevalinderdaadmetvantoepassing.
VolgensdeHogeRaadbetrofdit
echtergeenonderwerpvanopen-
bareorde.In casuwasdateendune
vergissingaandezijdevandewerk-
gever.De HogeRaadsauveerdede
opvattingvanderechtbankdatvoor
deuitleg van‘plaatswaardearbeid
gewoonlijkwondtvernicht’ vanart. 6
lid 2 subaEVOaansluitingmocht
wordengezochtbij art. 2Wetarbeid
mijnbouwNoordzee(WAMN). Dit
artikelbepaaltdatvoon detoepas-
singvanregelsvaninternationaal
pnivaatrechtarbeidvennichtboven
betNedenlandsedee!vanhetconti-
nentaalplateaudooreenoff-shore
werknemermoetwordenaange-
merktalsarbeidverricbtop Neder-
landsgrondgebied.12Mevrouw
Balunanhad— alawerkneemstervan
eencateringsbedrijf— betmerendeel

8 A.A.H. vanHoek, Internationalemobiliteit
vanwerknemers(diss.UvA), DenHaag:
SduUitgevers2000, besprokendoorJ.K.
Franx,NIPR2002,p. 15-24;J. Spiegel,
‘Een arbeidsovereenkomst:debetekenis
vaneenforumkeuze,eenrechtskeuzeen
betBBA’, NIPR2000,
p. 407;A.T.J.M.Jacobs,‘De Eurowerk-
nemer,mobiliteit enIPR’, in: Privaatrecht
in de21’ eeuw,Arbeidsrecht,Deventer
1999,p. 71 e.v.

9 Richtlijn 96/71vanhetEuropeesPane-
mentendeRaadbetreffendedeterbe-
schikkingstellingvanwerknemersmet

betoog opbetverrichtenvandiensten
van16 dec.1996, PbEG1997 L 18, p. 1.
Zie hieroverE. Nunes,‘DeWetArbeids-
voorwaardenGrensoverschrijdende
Arbeid: een(export)productapart’,
NIPR2000/4,p. 380-385;T&C Arbeids-
recht (VanHoek)art. 7 EVO, aant.7, 8;
MV. Polak,‘Brusse!,Lugano,Rome,Den
Haagof tochweerBrussel?Devoort-
schrijdendeeuropeaniseringvanbet
internationaalprivaatrechtmet betrek-
king tot individuelearbeidsverhou-
dingen’,SMA2000, p. 346-353;C.M.E.P.
vanLent, ‘Detacheringvanwerknemers

endeinvoeringvandeWetarbeidsvoor-
waardengrensoverschnijdendearbeid’,
SociaalRecht,2000-6,p. 167-172.

10 Zie T&C BurgerlijkeRechtsvordering
(Po!ak)2002, art. 6, aant.6(e).

11 HR 31 mei 2002, RvdW2002/92.
12 In HvJ Weber/Universa!Ogden,zie

§ 3.1.2, dee!I Knoniek,nt. 37namhet
HvJjuist uitdrukke!ijkafstandvandeze
nationalerege!bij de invullingvanhet
criterium‘gewoonlijk’ voor hetbepa!en
vandebevoegdheid.
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vanhaarwerkopolie- engaswin-
ningsinstallatiesbovenbetNeder-
landsedee!vernichtenop installaties
op Nederlandsewerven.13Hetfeit
datdeWAMN pasopi februani
1993in wenkingtrad,deedniet aan
detoepasselijkheidaf. De plaatsen
vanarbeidlagenvolgensderecht-
bankin NedenlanddusNedenlands
rechtwasvan toepassingwelke

nedeneringdoordeHogeRaadwend
onderschreven.Pantijenhaddenin
dearbeidsovereenkomsteenrechts-

keuzevoorSchotsrechtuitgebracht.
OnderbetEVOkaneenrecbtskeuze
bij eenarbeidsovereenkomsten
ecbterniet toeleidendatdewerk-
nemerdebeschenmingvenliestvan
dedwingendebepalingenvanbet
objectieftoepasselijkredit.Het
dwingendeNederlandserechtwas
vantoepassingop devordeningin-
zakeuitbetalingvanniet-genoten
vakantiedagenevenalsop devorde-

ringentot betalingvanachterstallig
loonenvakantietoeslag.De rechts-
keuzevoor Schotsrechtwasbierniet
vaninvloed.Zoubij dekanton-
nechtenenvervolgensdoorpartijen
bij de rechtbankwe!goedzijn opge-
let, danzoudeipr-rege!uit bet

MackayIl-arrest14
— depre-EVO-

regel— toegepasthebbenmoeten
worden(of zoudaarin iedergeval

tot aandeHogeRaadoverdoorge-
ldaagdhebbenkunnenworden).Uit
dit arrestvolgt datin eenpré-EVO
situatiederechtskeuzein een
anbeidsovereenkomstconflicten-
rechtelijkis endatdusook dedwin-
gendebeschermendebepalingen
vanbetobjectieftoepasselijkrecht
opzij wordengezetin tegenstelling
tot betsysteemvanart.6 lid 1
EVO.15Deachterstalligeloon-en
vakantietoeslagbetalingenzouden
wellicht nogviadealavoorrangs-
regelaangemerkteWetMinimum-
loonenMinimum Vakantiebijslag
toegewezenhebbenkunnenworden.

De dwingendeNedenlandsearbeids-
rechtelijkeregelinzakevergoeding
vanniet-genotenvakantiedagenis
echtergeenvoorrangsregelenzou
bij dejuisteconflictregel (MackayII-
arrest)nietzijn toegepast.De eerzou
aanbetSchotserechtzijn gelaten.
HetHofvanJustitiebepaaldein
Ingmar/Eaton’tdatart. 17 en18 van
deRichtlijn inzakehandelsagen-
tuur,17welkedehandelsagentbe-

paalderechtenverleentnabeëindi-
gingvandeagentuurovereenkomst,

eendwingendrecbtelijkkanakter
hebben.Zij moetenwordentoege-
pastwanneerde agentzijn activi-
teitenin eenlidstaatheeftvernicht,
ook alsdeprincipaalin eenderde
landis gevestigdendeovereen-

komstvolgenseendaaninopgeno-
menclausuledoorbetnechtvandat
landwordtbeheerst.

In NV Op-enOvenslagDe Rijke
(Belgie)/deOntvangen(NL)18wijst
deHogeRaadextraternitonialewer-
king afvanart. 34 en35 Invorde-
ringswet1990 inzakedeinleners-en
ketenaansprakelijkheid.Eenin bet

buitenlandgevestigdeaannemenof
inlenerdiegebruikmaaktvoor
werkzaamhedenin betbuitenland
vanwerknemerswaarvoorin
Nederlandloonbelastingis
verschuldigd,kannietworden
aangesprokendoordeNederlandse
fiscusalsdeNedenlandse
belastingplichtigewerkgeverdeze
premiesnietmeenkanvoldoen
wegensfaillissement.

1.3. Consumentenovereenkomst19

Regelgeving
Per1 januani2001 is art.3:305cinge-
voegdin betBurgerlijkWetboeken
zijn art. 6:240en6:241 gewijzigd.Dit
is implementatiewetgevingbehoren-
debij Richtlijn nr. 98/27/EGbetref-
fendebetdoenstakenvaninbreuken
in betraamvandebeschermingvan

deconsumentenbelangen.2°Deze
strektertoedateenorganisatieof
openbaarlichaammetzetelbuiten
Nederland,welkegeplaatstis op de
lijst alsbedoeldin ant. 4 lid 3 van
genoemdenichtlijn eenrechtsvorde-
ringkaninstellendiestrekttot be-
schermingvandegelijksoortigebe-

langenvananderepersonendiebun
gewoneverblijfplaatshebbenin het
landwaardezeorganisatieis geze-

teld.
Richtlijn 1999/44/EGvan25 mei

betneffendebepaaldeaspectenvan
deverkoopvanendegarantiesvoor
consumptiegoederenzal leidentot

aanpassingvanenkelebepalingen
van Boek7 BW.21Hetgaatbierom
negelsbetneffendein degarantieaan
eenproducttoegezegdeeigenschap-
pen. Voortsbeoogtbetwetsvoorstel
te garanderendatwanneereen
rechtsstelseltoepasselijkis datdein
derichtlijn bedoeldebescherming
niet of s!echtstendelebiedt,dit er
niettoeleidt datdekopendebe-
scheniningverliestdiehemkrach-
tensdezenichtlijn wondtgeboden
door dedwingendebepalingenvan
betEU-landof EER-landwaarhij
zijn gewoneverblijfplaatsheeft.

Rechtspraak

In desamengevoegdezakenOcéano
GrupoEditorial SA/Murciano
QuinteroenSalvatEditores/Sánchez
AlcónPrades’~betrofbetdeuitleg
vandeRichtlijn betreffendeoneen-
lijke bedingenin consumentenover-
eenkomsten.~Het Hofbeslistedat
dezenichtlijn veneistdatderechten
ambtshalvemoetkunnentoetsenof
eenbedingin eenovereenkomston-
eerlijkis. Dit betekentdatin consu-
mentenzakenderechternietmagaf-
wachtenof deconsumentzichop
grondvanant.6:233BW opbetonre-
delijk bezwanendkaraktervaneen
bedingin algemenevoorwaarden
beroept.VoortsbepaaldebetHof, in

13 Balunanwerdniet alsschepelingaange-
merktzodathetrechtvandev!agvande
installatienietbepa!endwasvoor bet
rechtopdearbeidsovereenkomst.De
anbeidwendopNedenlandsgrondgebied
— Nederlandsewent— vennicht.

14 HR 8juni 1975,NJ 1973,400.
15 Zie Stnikwerda,Inleiding ipr 2002,nr.175.
16 HvJ 9 november2000,Jun2000,p. 1-9305.
17 Richt!ijn 86/653/EEGvandeRaadvan

18 dec. 1986inzakedecodndinatievan
dewetgevingenvande!idstateninzake

ze!fstandigehandelsagenten.
18 HR 5 november1999,NJ 2000, 139, m.nt.

JZ. MV. Polak,TvI2000, p. 104-106.
19 A,P.M.J. Vonken, ‘Intennationale

consumentenkoop’,NIPR2000,p. 159;
C.A. Joustra,‘Internationaleoveneen-
komstenmetinternetconsumenten’,
Contracteren2001,or. 4, p. 80.

20 PbEGLI66.
21 Wetsvoonstel27809.ZieJ.M.Smits, ‘De

voorgenomenimplementatievande
nichtlijn consumentenkoop:eengebnek-

kig wetsvoorste!’,WPNR2001/6470,
p. 1047-1049.

22 HvJ27 juni 2000, NJ 2000,730.
23 ZiehienovenE.H. Hondius,‘Ambtshalve

toetsingvana!gemenevoorwaarden:bet
EuropeseHof vanJustitiespreektzich
uit’, WPNR2000, p. 651-652,waarin
tevenseenmogelijke relativeningvande
strekkingvandezeuitspraakwondt
gegeven.
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aansluitingopbetvoongaande,dat
betvereistevanconformeuitlegging
in betbijzondermetzichmeebrengt
datdenationalerechterdemogelijk-
heidmoethebbenzichambtshalve
onbevoegdteverklarenindienhij a!s
bevoegderecbterwasaangewezen
in eenoneenlijkbeding.

1.4.Vervoersovereenkomst

De HogeRaadbeslistein AXA/de
Poorten24datart.32 lid 1 CMR
negelsovenverjaringbevat,nieta!-
leentegendevervoerdergeldt,maan
ook dóóndevervoerdermagworden

ingeroepen.
In Overbeek/Cigna25beslistede
HogeRaaddatnechtskeuzevoorde
CMR ineennationaalgevalslechts
dedwingendebepalingenvanbet
nechtdatzonderderechtskeuzevoon
betCMR zougeldenopzij zet indien
is voldaanaandeeisenvanart.
8:1102lid 1 BW (o.a.verzwaning/
verlichtingaansprakelijkheidvan
vervoerderkanalleenbij uitdruk-
kelijk gemaaktbeding).In casuwas
daaraanvoldaanenwendbet
dwingendeaansprakelijkheidsnecht
vanboek8 opzij gezet.In casuwas

datvoon devervoendernadelig
omdatdebeperkingvandeaan-
sprakelijkheidvandevervoerderin
deNederlandsewetvoor veellager

bedragmogelijk is danin deCMR
enbovendienhetNederlandserecht

aansprakelijkheidsuitsluitingvoor
‘grove schuld’vanniet-leiding-

gevendeondergeschiktenenandere
huippersonentoestaat,in tegen-
stellingtot deCMR. Onderart. 23
CMR geldt datdelimietenterzake
vandetevergoedenschadenietvan
toepassingzijn als ensprakeis van

opzetof schulddiemetopzetmoet
wordengelijkgesteld.De vraagof en
sprakeis vandengelijkeschuld,moet

naarNederlandsrechtalslex foni
wordenbeoondeeld(art.29 CMR).

1.5.Onrechtmatigedaadenandere
niet-contractuele
verbintenissen

Regelgeving
Wetconflictenrechtonrechtmatigedaad
Op1 juni 2001 is deWetConfficten-
nechtOnrecbtmatigeDaad(WCOD)
in wenkinggetreden.26Hierinzijn de

regelsvanbetCOVA-arnestnit 1993
grotendeelsovengenomen.27Debe-
langnijksteregelszijn neergelegdin

art.3-6. Dehoofdnegelis de lexloci
delicti,betrechtvanbetlandwaar
deonnechtmatigedaadzichheeft
voorgedaan(ant. 3 lid 1). In lid 2
wordteenoplossingverschaftvoor
betgevalvande meervoudigelocus;
desituatiedatdeonnechtmatige
daadin betenelandwordtge-
pleegd,maardeschadein eenander
landintreedt.In beginselgeldt dan
betrechtvanbetlandwaarde
schadeinwerkt, tenzijdedaderde
inwenkingaldaanredelijkerwijsniet
heeftkunnenvoorzien,in welk ge-
val betrechtvanbetlandwaanhet

onrechtmatighandelenof nalaten
heeftplaatsgevonden,toepasselijkis.
In art. 3 lid 3 is dereedsin bet

COVA-arrestgefonmuleerdegevol-
genuitzondeningneengelegd.Deze
rege!houdtin datwanneerdaderen
slachtofferin dezelfdestaathunge-
woneverblijfplaatsof plaatsvan
vestiginghebben,betnecbtvandie
staatde onrechtmatigedaadbe-
heerst.Ant. 4 venschafteenbijzon-
dereregelingvoor oneenlijkemede-
dinging;toepasselijkis betrechtvan
hetlandwaardeconcurnentieven-
houdingwordtbeInvloed.Art. 5

bepaaltvoonts datwanneerdeon-
nechtmatigedaadnauwvenbonden

is meteentussendedaderenbena-
deeldebestaandenechtsverhouding,
betrechtdatdezerechtsverhouding
beheerstkanwondentoegepast(de
zgn. ‘accessoireaanknoping’).28

Ingevolgeant. 6 hebbenpartijende

mogelijkheideenrechtskeuzeuit te
brengen,zoalsookreedsop gnond
vanhetCOVA-arrestmogelijkwas.

Art. 8 geefttotslot eenregelingmet
betrekkingtotde toepassingvande
tenplaatsegeldendevenkeens-en
veiigheidsnegels.

EVO-VoII
In betvoorjaanvan2002is eenvoon-
ontwenpvaneenvoorstelvoon een
verordeninginzakebetrechtdatvan
toepassingis opniet-contractuele
verbintenissengepubliceerd.29Dit
ontwerpis deniet-contractuelepen-

dantvanbetEVO enwordtdanook
EVO II genoemd.Hettoepassings-
gebiedis vergelijkbaarmetdatvan
betEVO. Hoofdnegelvoor deon-
rechtmatigedaadis toepasselijkheid
van delex loci delicti, metonder

meeruitzondeningenvoor betgeval
daderenslacbtofferin hetzelfde
landwonen,nietzijnde bet land

waardedaadis gepleegd,envoor
hetgevaldeonrechtmatigedaad
aanzienlijknauwerebandenheeft

meteenandenland (art.3). Voor
enkelebijzondeneonrechtmatigeda-
den,zoalsproductaansprakelijkheid,
oneenlijkeconcurnentieenmilieu-
inbreukenwordenaparteregels

gegeven.Voontsbevatbetvooront-
werpeenregelingvoorniet-contrac-
tueleverbintenissenandersdande
onrechtmatigedaad,zoalsonge-
nechtvaardigdeverrijking enonver-
schuldigdebetaling(art.10). Voor
alleniet-contractueleverbintenissen
bestaatdemogelijkheideenuitdruk-
kelijke rechtskeuzete doen(art. 11).

24 HR 11 februani2000,NJ 2000,420,m.nt.
KFH.

25 HR 5 januani2001, NJ2001,391, m.nt.
KFH. ZieP.deMeij, Samenloopvan CMR-
Vendrag en EEX-Verordening(diss.
Groningen),SenieRechtenPraktijk or.
123, Deventer:Kluwen2003,p. 90-91.

26 Ziehienovero.m. P.Vlas,!osbl.ed.
Kluwen,Onrechtmatigedaad,IX, De
onrechtmatigedaad in betinternationaal
privaatrecht;J.A.Pontien,Onrechtmatige
daad,PraktijkreeksIPRdee!16, Deven-
ten: K!uwen 2001 (bespnokendoorJ.K.
Fnanx,WPNR2002/6488,p. 358-367);L.
Stnikwerda,‘Voonste!tot negelingvanhet
rechtdatvantoepassingis opniet-

contractuelevenbintenissen(‘RomeII’)’,
WPNR2000/6421,p. 774-780;J.A.Pan-
tier, ‘Het wetsvoonstelWet conflicten-
rechtonrechtmatigedaad:loka!ewijs-
heidin internationaalperspectief’,NIPR
2000,p. 369-379;M.E. Koppenol-Lafonce
enJ.A.Vissen‘Ontwikkelingenin het
conf!ictenrechtinzakeonrechtmatige
daad’,JutD1999/22,p. 19-26.Zie over
depre-WCODonrechtmatigedaad:o.a.
Th.M. deBoon, Vijftig jaar lex loci delicti —

van Dubbinksproefschr~fttot een Wet
conflictenrechtonrechtrnatigedaad,Devon-
ten: K!uwen 1998;losbl. ed.Kiuwer,On-
nechtmatigedaad(oud), III.c, J.W. Wes-
tenbeng(oonspr.bewerkensH.U.Jessu-

nund’OliveiraenmM. deBoen),L.
Stnikwerda,‘OvenzichtderNedenlandse
Rechtspnaak.Internationaalpnivaatnecht.
Onrechtmatigedaad(1998-1999)’,WPNR
2000/6425,p. 864-866.

27 HR 19 november1993,NJ1994,622
(COVA),m.nt. JCSenPvS.

28 K.J.Veenstra,Accessoireaanknopingin bet
internationaleonrechtmatigedaadsrecht,
Kosters-reeks,dee!1V Groningen2001.

29 Te vindenop<http://europa.eu.int/
coinm/home/unit/civi!/consultation/
contnibutions..em.htm>.Opdii voon-
ontwenpkon tot 15 september2002
commentaanwordengegeven,hetgeen
in mime mateis gedaan.

I:
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Rechtspraak
Dehoofdregelvoorbettoepasselijke
nechtop eenonrechtmatigedaadis
datdezewordtbeheenstdoorbet
rechtvandeplaatswaandeonnecht-
matigedaadplaatsheeftgevonden
(ziebethierbovengenoemdeCOVA-
arrestenart.3 lid 1 WCOD). In

Diner/Igielko3°ging betom de
vraagwatalsplaatswaardo on-
rechtmatigedaadheeftplaatsgevon-

denkanwondenaangemenktwan-
neerbetom eonomissiedelictgaat.
In casubetrofbetdo weigeringom
aaneenbanktoostemmingteverle-
nenomge!denafte gevenaanbena-
deelden.De HogeRaadbepaalde
datdoplaatswaangehandeldmoot
wondenofgehandeldhadmoeten
wondenalsplaatsvandeonrecht-
matigedaadkanwondenaange-
merkt; datwasin dit gevalAmster-
dam,omdatdobankdaargevestigd
wasendebankdo toestemminghad
moeten‘ontvangen’(art.3:37 BW).
De HogeRaadzaggeenaanleiding
om do gevolgonuitzondeningalabe-
doold in ant. 3 lid 3 WCODtoeto
passenomdatpartijennietin eon-
zelfdelandbungewonovenblijf-
plaatshadden,enevenminomtot
accessoireaanknopingop grondvan
art.5 WCODoverto gaanomdator
goonbestaandeofgewezennechts-
venhoudingandersdandeonrocht-
matigedaadtussenpartijenwas.
In Kusters/Cool31bepaaldedeHoge
RaaddathotHaagsVerkoorsonge-
vallenverdragmetvantoopassingis
op eongevalwaanineonskieruit eon
sleoplift valtenin haarval andere
skiersmeenoomtdiediontengovolge
gewondraken.Voor dotoepassolijk-
heidvandegovolgenuitzondening
zoa!svorwoordin hot COVA-anrest
enart. 3 lid 3 WCOD,is voreistdat
daderonbenadoeldenin hetzelfde
landhungowoneverblijfplaatsbob-

ben.Niet vereistis datzij zeif als
procospartijin betgedingoptredon.
Hot is ook nietvanbelangdatornog
andeneeventueledadersen/ofbena-
dee!denzijn diein eonandenestaat
hungewonevenblijfplaatshebben
wanneendo proceduregeenbetrek-
king heeftop doaansprakelijkheid
van dozedadersof jogensdozebena-
deelden.Ookstaataando toopassing
vando gevolgenuitzonderingniet in
dewegdatoengerechtvaardigde
beschermingvanbetbelangvande
dadermeobrengtdatdo tegonhem
gerichtevorderingwondtbeoordeeld
naarhetzelfderechta!szijn even-
tueleregresvordering,omdatdo go-
volgenuitzonderingnietop betbe-
gunstigingsbeginselmaarop hot
beginse!vando nauwstobetrokken-
heidis gebaseerd.

2. RECHTSPERSONEN32

Regelgeving
Dc EuropeseNV
Op8 oktober2001heeftdo Raadeon
Venordeninginzakedo EuroposeNV
(SE)vastgesteld.33DozeVerordening
zal op8oktober2004in working tre-
den. Tochis hot reedsnu a!vanbe-
langvoorondememingendieuitein-
delijk gebruikzoudenwil!engaan
makenvando SEom zichto vendie-
penin do verordening.In diverse
omstandigheden(bijv. dat twee
rechtspensonenuit hetzelfdeland
eenholding-SEzoudenwillen op-
richten),wordtvereistdatderechts-
persoona!tenminstetweejaaneon
dochtenondernemingof bijkantoon

heeftin eonandenelidstaatdanzijn
eigenlidstaat(art.2 lid 2 subb, lid 3

subb enlid 4 SE-Vo).Hot doelvan
do VerordeningSEis bettotstand-

brengenvaneenEuropesevennoot-
schapmeteoneigenjunidischkaden
om dovennootschappendiein ver-

schilende!idstatenzijn opgenicht
moge!ijkte makento fuserendan

we! eonholdingmaatschappijofeen
gomeenschappelijkedochteronder-
nemingopterichten,zondendaarbij
to wordengehindonddoor dejunidi-
scheenpnaktischebozwarendie
voortvloeienuit hotbestaanvanvijf-

tion verschillenderechtsorden.Hot
!ijkt ochtermooiondanhot is. Not ala
bij hot EESVspooltbetnationalo
nechtvanbetlandwaardostatutaine
zetelenbethoofdbostuurvando SE
is govestigdnogaltijd eongroteno!.
Andonzijdskanmenintemationaal
fuserondaarwaarbettotophoden
(wellicht) nognietkan, zoalsin de
situatiewaarbij Nedenlandsevon-
nootschapponzijn botrokken.~Hot
statuutvoonzietin vior wijzonvan
opnichtingvaneonEuropesevon-
nootschap:(1) opnichtingdoorfusie
vantenminstotweon.v.’s; (2) door

opnichtingvaneonholding-vennoot-
schap;(3) dooropnichtingvaneon
gemeonschappelijkodochtenonden-
nomingen(4) dooromzettingvan
eennaamlozevennootschapnaar
nationaa!nechtin eonSE.Dofusie
staata!!eonopenvoor naamlozevon-
nootschappennit venschillendolid-
staten.DoopnichtingvaneonEuro-
pesoho!ding-vennootscbap(‘EV’)-
holdingis mogo!ijk voon naamloze
vennootschappenenvennootschap-

penmetbeperktoaanspnakelijkheid
diein deGemeenschapaanwezig
zijn, endieofwe!hunhoofdbestuur
in venschillendelidstatenhebben,of

eendochtervennootschapof eenyes-
tiging hebbenin eonandenelidstaat

dandievanhunhoofdbostuun.Do
opnichtingvaneonSEdooropnich-
ting vaneongemeenschappelijke

dochtervennootschapstaatonder
dezolfdevoonwaardonopenvoor
allepubliek-enpnivaatnechte!ijke

!ichamon.

30 HR 12 oktoben2001,NJ2002, 255,m.nt.
ThMdB. ZieoakJ.A. Pontier,‘Feit en
nechtsnonm:moeilijke geva!!envanloka-
!isenenvando internationaleonrecht-
matigedaad:HR 12 oktobenen7 decem-
ber 2001’,NIPR2002/3,p. 274-282.

31 HR 23 november2001,NJ2002, 281,
m.nt.ThMdB. Zieook A.P.M.J. Vonken,
‘Enke!eIPR-penikelenbij eoninterna-
tionaalskiongeva!’,VR2002, p. 105.

32 ZieStephenRamme!oo,Corporationsin
PrivateInternational Law:AEuropeanpers-
pective(diss.Maastnicht),Oxford Mono-
graphsin PrivateInternationa!Law,
Oxford: OxfordUniversityPress2001;

P.V!as, Rechtspersonen,PnaktijkreeksIPR
or. 9

3
de druk, Deventen:Kluwer2002;

J.W. Winter,Grensoverschrijdendstemmen,
rodeErasmusUnivensiteitRottendam,
Deventen:Kluwen 2000.Zie ookhot
rapportvando exportgroupon cross-
bondervoting (2002/6),geinaaktin
opdrachtvanjustitie.

33 Venordening(EG)or. 2157/2001vando
Raadvan8 oktober2001betneffendehet
statuutvandoEunopesevonnootschap
(SE),PbEG2000L 294/1-21.Zie 0.0.

Schutto-Veenstra‘Do EunopesoNV: eon
illusie?’, in: Nederlandsondernemingsrecht
in grensoverschrijdendpenspectief,Devon-

ten: K!uwer 2003,p. 125-140;ME. Kop-
peno!-Laforce,‘Do EunopeseNV (SE)’,
JutD 2002/21,p. 16-22;C.R.Huiskens,
‘Do EuroposeNV: dee!II, Gnensoven-
schrijdendondennemenalsEunopese
Vennootschap’,JutD2002/23,p. 14-19;
P.V!as,Rechtspersonen,2002,or. 132-134
on H.J.do Kluiven, ‘Do Verordeningop
doEunopeseVennootschap(SE):haan-
!emmenolieof !overtraan?’,WPNR2002/
6481,p. 245-246.

34 H.L.E. VonhagenenJ.F. doHoer,‘Junidi-
schefusieeninternationaa!pnivaatrecht,
internationaalpnivaatnechtelijkeaspec-
tenvandoverknijgingondenalgomene
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Rechtspraak
Zie ook§ 3.5.1Kort godingen§ 3.6
beslag.
In hot bestekvaneonaantaljanen
heeftbetHofvanJustitiein naam
vando vestigingsvnijheidook bet
statutainezetelstelselstevigopdo
Europesekaartgozot.
MetbetCentnos-arrest35heeftbet
Hof vanJustitiezichkunnenuit-
sprekenovengrensoverschrijdend
vennootschapsvenkeerenmetname

overbetsecundairevestigingsrecht.
Onderbetgomeenschapsrechtheeft
eonvennootschapdieis opgenicht

naanbetrechtvaneonlidstaaton die
do statutairezete!,bethoofdbestuun

of dehoofdvestigingin deGemeen-
schapheeft,betrechtomin andere
lidstatendoormiddel vaneonagent-
schap,eenflliaal of eendochtervon-
nootschapactiviteitento ontp!ooien
(ant.48 EG-Vendrag(ant.58 oud)).
Hetbetreftbierdo secundairevosti-
gingvnijheid.In casuhadbetDoonse
enin Denemarkenwoonachtige
echtpaarBrydeeonrechtspersoon
naanEngelsrechtopgenicht,Centros
Ltd., waarvoonniet do minimum-
kapitaaleisgold.Enwendengeenbe-
dnijfsactiviteitenin Engelandont-
plooid. Vervolgenswendinschnijving
in bethandelsregisterin Denemar-
kenverzochtvanhot flliaal datdo
bednijfsactiviteitonzougaanont-
plooion.Hot Deenseregisterwoigon-
dedo inschnijvingmeteonberoopop
betfoit dat do opnichtingin Enge-
landkennolijk s!echtswasgedaan
metbetoogopomzoilingvando
miniinumkapitaalregelsendatbet

flhiaa! alshoofdvestigingmoest
wordengozien.Hot HofvanJustitie

concludeerdedatdo ambtenaanvan
betDoenseregisterin stnijd metbet
gemeenschapsnechthadgohandeld
ende inschrijvingniet hadmogen

woigoren.We!kunnendooreonlid-
staatmaatrogelenwordengetroffon
tenbestnijdingof bostraffingvan
fraudehotzij tenaanzionvandovon-
nootschapzeif,hotzij vandovenno-
ten.Hot Hof vanJustitieverteldeen
echtermetbij hoediemaatregelenen
danuit moestenzion. In Nederland
is venvolgensdediscussiewoerop-

nieuw opgelaaidovendo vnaagof do
Wetop deFormeelBuitenlandse
Vennootschappen(WFBV)in stnijd is

metbetEG-Vondrag.~Do Europese
Commissieis op28 maart2001eon
inbreukproceduregestarttegon
Nederlandomdatnaardoopvatting
vandeEuropesoConunissiedo
WFBV in strijd is metbetEG-necht.
Inntiddelsis eenconclusiegenomen
in dozaakKvK Amsterdam/Inspire
Art Ltd.37

waarin deWFBV door

A-G Alberstnijdig wordtgeachtmet
ant. 43 en48EG-Vendrag.DoA-G
heeftvoortsbezienof orrocbtvaardi-
ging voor dobeperkingvandovesti-
gingsvnijheidbestondentoetste
daantoodoWFBV opdo onderdelen
schuldeisersboschorming,minimum-
kapitaaleisenenbestuurdersaan-
spnakelijkboid(dit betneftdo art.2-5
WFBV). Hij kwamtot do conclusie
daten goonrechtvaardigingwas
voordo eisenendo govolgenvan
niet-nakomingdaarvanzoalsnoon-
gelegdin art. 2-5WFBV. Metspan-
ning wordtopbetvenlossende
woondvanbetHvJgewacht.
In UbersoeringBV/NCC Nordic
ConstructionsCompanyBaumana-

gementGmbH~heeftbetHofvan
Justitiezichuitgesprokenvoor do

statutairezetelleortenaanzionvan
tenminstebetbostaanon do proces-
bevoogdheidvaneonbuitenlandse
vennootschap.DonaanNederlands
rechtopgonichterechtspersoon
UbensoeringB.V. metstatutairezote!

in Nederlandverkneegopeenzeker
momenteonterneinin Duitsland
(ovenigenswasdathot enige

activum)enschakoldovoonbouw-
we’~kzaamhedenNCC in. Enigetijd
laterwerdenalleaandelonin Uber-
soeningovorgednagenaantweein
DuitslandwoonachtigeDuitsers.
UberseeningB.V. wasontevreden
methot vernichtebouw-enschilder-
werkvanNCCenstoldevoon de
Duitsenechtereenvordeningwegens

schadovengoedingin tegenNCC. Do
rechtenvenklaardezichechteronbo-
voegdomdat‘Rechtsfahigkeit’en

daarmee‘Parteifahigkeit’vando
Noderlandsenecbtspersoonontbnak
(ius standiin iudicio), omdatinge-
volgebetDuitseipn dewenkelijke
zetelgeacbtwendnaarDuitslandto
zijn verplaatstnado aandelen-
verkoop,terwijl betgoonnaanDuits
necbtgeldigopgenichtevonnoot-
schapwasendevennootschapook
nietnadeaande!entransactieop-
niouwwasopgenichtnaanDuits
recht(vasterecbtspraakvanhot
BGH). Dovennootschapbestonddus
niot moonvolgensbetDuitseIPR.
VoorbetHofneesdo vnaagof doze
houdingverenigbaanwasmethetin
art.43 en48EG-Vendragneergelog-
dorechtvanvnijheid vanvestiging.
Hot HofvanJustitieoordeeldodat
eonnaarNederlandsnechtopgenich-
to vonnootschapmetstatutainezetel
in Noderlandopgnondvanart.43

en48 EG-Vendraghot nechtbadom
in Duits!andhaanvnijheidvanvesti-
ginguit to oefenen(primainenecht
vanvestiging).Datdo aande!enwa-
nonovengedragenaanDuitseingeze-
tenonwasirrelevantomdatdit naan
Nedorlandsnochtgoongovolgen

voon dovennootschaphooft, zoals
venliesvanrechtspensoonlijkhoidtot
gevo!gheeft.Duits!andhadop

tito! bij junidischefusie’, Overnemenem
heleonderneming,Devonten:Kluwer 1999,
p.297-316.

35 HvJ 9 moan 1999,C-212/97;NJ2000/48,
m.nt. PV., zieoakVias,Rechtspersonen
2002, nn. 117-119,S.F.G.Ramme!oo,‘Vnij
venkeenvannechtspensonenin “Europa”
naHof vanJustitieEGCentros.Nieuwe
projudicibleprocedures:IPR-zetelloren
venenigbaanmet EG-Vondrag?(Hotvan
JustitioEG9 maart1999;NIPR1999,
242)’, NIPR2000,p. 273-282;J.Woutors,
‘Europeesvestigingsnechtvanvonnoot-
schappenen intennationaalpnivaatrecht’,
NIPR2000,p. 259-272;S.M.vanden
Brook, ‘Hot Contros-anrestenhotNeden-

landseinternationaa!pnivaatnechtbe-
treffendevennootscbappon’,WPNR2000
(6402),p. 347-355;H.J.do Kluiven, ‘Do
wot formeelbuitenlandsevennootschap-
penop do tocht?’Opmenkingenrood
HvJEG9maantinzakeCentrosLimited
(ZaakC-212/97),WPNR1999 p. 527;
H.doWu!f, ‘Centnos:vnijheidvan
vestigingzondonracetothebottom’,
Ondernemingsrecht1999, p. 318.

36 M. Gnoenleen,‘Do communautaineaspec-
tenvando Wetopdo FonmoolBuiten-
landseVennootschappon’,NIPR2001,
p. 306endo in dovonigenoot venme!de
litenatuun.

37 Concl.A-C 30 januani2003,zaakC-167/01.

38 HvJ 5 november2002, C-208/00,NJ2003,
58, m.nt. PV; M.E. Koppenol-Lafonce,
‘Vestigingsvnijheidvanvennootschappen
binnendoEU;houdbaarhoidvando Wet
op do FormeelBuitenlandse
Vonnootschappen’,JutD2003/4,p. 12-19;
J.Schutto-Veenstra,‘Ant. 43 en48EG-
Vendragdwingentoterkenningvando
rechtsporsoonlijkheidonproces-
bekwaamheidvanbuitenlandseEG-
vennootschappen’,Ondernemingsrecht
2002-16/17,p. 528-532;S.F.G.Ramme!oo,
‘HvJ EGZaak208/00Uberseening:do
“longandwinding road”noon vesti-
gingsvnijheidvoon rochtspensonenin do
EuropeseUnie’, WPNR2003/6521,

0
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grondvando naarDuitsrecht
p!aatsgevondenhebbende
verp!aatsingvando werkelijkozete!
aando Nederlandsevonnootschap
nietdonochtsbevoegdheid,endus
do procesbevoegdheidmogen
onthouden.Dit wasin strijd metdo
vnijheidvanvestiging.Hiermee

bovestigdebetHof vanJustitiedat
devnijhoid vanvestigingingevo!ge
art.43 on48 EG-Vendnagvaneon
naarhot rechtvaneenlidstaat
opgonichtevennootschapdoordo
anderelidstatenmootworden

erkend.In betarrestDaily Mail was
reedseerdondoorbetHofvan

Justitiebeslistdathotrechtvan
opnichtingendeopnichtingsoisonen
hetbestaanvandovennootschapbe-
paa!t.In Uberseoningworddo pro-
cesbovoogdheiddaannogaantoege-
voegd.Als verplaatsingvando we-
kelijko zetelgoonrochtsgevo!gen
hoeftonderbetnecbtvando opnich-
ting, danmageonanderelidstaat
daarook goongevolgenaanvon-
binden.Hot HofvanJustitieoordeel-
do in bovengenoemdozaakdaten
we!nedenenkunnonzijn om do vrij-
heidvanvestigingtebepenken.Dit
moetendandwingenderedenenvan
a!gemeonbelangbotneffon(bescber-
mingbelangenschuldeisers,minden-
heidsaandeolhoudens,wonknemors,
fiscus)endozerogelsmogenslechts
onderbopaa!dovoonwaardentoe-
passingvinden.Dozedwingende
redenenkunnenvolgensbetHof
vanJustitieechtennooit voldoende
rechtvaardigingsgrondzijn om do

rechtsbevoegdboid,endusdo pro-
cesbovoegdhoid,aaneonelders
rochtsge!digopgenichteenbestaande

vermootschapteonthouden,hetgeen
immersgelijk staataanbetteniet
doenvando vnijheid vanvestiging.

• 3.GOEDERENRECHT EN
ZEKERHEIDSRECHTEN39

Regelgeving
Eigendomsvoorbehoud

4
°

Ingevolgodo op8 augustus2000in
workinggetredenRicht!ijn betreffen-
debestnijdingvanbetalingsachter-
standbij handelstransacties4’diende
Nederlandin donationalowotge-
ving uiter!ijk per8 augustus2002

dozeRichtlijn geimplementoerdto
hebben,maandozedatumis niet
gehaald.Inmidde!sis do uitvoo-
ringswetop 1 december2002in wor-

king getredenwaarmoodo niouwe
ant. 92aon 6:119aBW zijn ingevoerd

enart. 6:120BW is gewijzigd.42Do
Richt!ijn beoogtpaa!enpork to ste!-
lenaanbuitensponigobetalings-

tenmijnenenbeta!ingsachterstanden
dieimmerseonzwarewisso! tnekkon
op do liquiditeit ensolvabiliteitvan

ondernemingen.Voortsgebiedtdo
Richtlijn dathot nationalenechteon
eigendomsvoorbehoudkentwaarbij

deeigondomkanwordenvoonbe-
houdontotdatdokoperdo kooppnijs
vollodig heeftvo!daan.HotNeden-
landserechtvoonzietbierneeds
voldoendein zodatop dit v!ak do
wetnietbehoefdeto wondenaange-
past.We! zijn in do Nederlandsewet
artikeleningevoegd(art.6:119aBW)
engewijzigd(art. 6:120BW) in von-
bandmetendoordo Richt!ijn opge-
legdenege!ingtot schadevergooding
ennentebeta!ingbij eonto latebe-
ta!ingvando factuur.43Voontslijkt
doRichtlijn to verordonnonendat
eonnaanbetdoordo nationaleipr-
nogelsaangewezennechtgoldig tot
standgekomeneigendomsvoor-
behoudin do anderelandenmoot
wondonenkend!”~DoRicht!ijn

schnijftnietrechtstreekseonunifor-
menege!vanipn voor,maangaaten
blijkbaarwe!vanuitdateon!idstaat
eonregelvaniprheeftdieortoe

!eidtdateongeldig tot standgeko-
meneigendomsvoorbohoudop eon
latertijdstip,als do goederenelders
zijn goraakt,wondtgerespecteend.In
Nederlandwasenonduidelijkheid
overdo conflictregelsvoon bet
toepasselijkrechtopdo goederon-
rechtolijkegevolgenvaneonoigon-
domsvoonbehoud.Om dozeonze-
kenheidto beeindigen,hoeftde
wetgevoreonverwijzingsregelvoon

betoigendomsvoorbohoudgointro-
duceerdin art.3:92aBW. Dowet
heeftin grotelijnenhot voorste!
overgonomenvandoStaatscommis-
sieIPRinzakehot eigendomsvoor-

behoudvanbetontwerp-WCG(zie
onder;art. 5.1.2.2goconsolideerd
(ontwerp)IPRwet).45In lid 1 wordt
bopaalddatdogoederenrechtelijke
gevolgenvanhot eigendomsvoor-
behoudzichnichtennaanbetrecht
vanhot landwaando zaakzich
beyondophot momentvanlevering,
do lexrei sitae(bij leveringdoor
afgifte aando vervoerdendusbet

landvando verkoper).Dovenbin-
tenisrechtelijkeaspoctenblijvon
beheenstdoorbetop betbodingvan
eigondomsvoorbehoudtoopasselijke
recbt(betnechttoepasselijkopdo
ovoneenkomstinclusiefeventuele
algemenevoonwaarden).Partijon
kunnenechterovereenkomendatbij
eonvoor uitvoenbestemdezaakbet
landvanbestemmingdo gooderen-
rechtolijkogevolgenbopaalt(lid 2).
Dozeroge!wordtgovolgd doordo
zin ‘indien datrechttonzakevanbet
eigondomsvoonbehoudvoor do
schuldeisengunstigorbepalingon
bevatdanhot opgrondvanhot
eonstelid toepasselijkerecht’alsof
datdo omgebeweegrodenzouzijn
voor partijonom voon bettoekom-
stigeinvoerlandto kiezen.In do
kritiek op betantike!wordt terecht
meldinggomaaktvanhot feitdat
doordozezinsnodebij eongeschi!

p. 153-154.
39 D.M. Pos,‘Rochtskeuzoin hot intornatio-

naalzakeorecht’,NIPR2001/4,p. 398-
405; J.W. Rutgers,‘Somerecentdevelop-
mentswithin DutchPrivateInternatio-
nalPropertyLaw’, IPRax2002,p. 241-
244.

40 Zie J.W. Rutgers,InternationalReservation
of TitleClauses,A studyof Dutch,French
andGermanPrivateInternational law in the
lightof Europeanlaw (diss.Florence,
Italib), Den Haag:T.M.C. AssorInstitute
1999.BespnokendoorJ.A.vandenWei-

do,NILR2001, p. 367-371enJ.K.Fnanx,
NIPR2000,p. 396406.

41 RL 2000/35/EGvan29 juni 2000, PbEG
2000L 200/35.

42 Stb.2002,54500561.
43 Zie0.0. M. Fneudenthal,J.M.Milo on

H.N.Schethaas,‘Noderlandsezuinig-
heidbij Eunopesebeta!ingsachterstand-
Dowotswijziging betalingsachtenstan-
denin hande!sovoreenkomstennader
beschouwd’,NTBR2003/2,p. 83-94.

44 Dopreambulespreektvan‘dat
schuldeisenseoneigendomvoonbehoud

(...) in dogehe!eGemoenschapkunnen
doengolden,telkonswannoonhotgoat
om eenbodingvaneigendomsvoor-
behouddatgoldigis vo!gensdo natio-
nalebepalingenwolkeingovo!gehot
intornationaa!pnivaatrechtvantoepas-
singzijn.’ Freudentha!0.0., t.a.p.NTBR
2003/2,p. 92.

45 J.W.Rutgers,‘Eigendomsvoonbehoudon
doStaatscommissieIPR’, NTBR1999,
p.324.B.F. Louwenier,‘Hot eigondoms-
voonbehoudin boweging’,JutD2002/14,
p. 10-14.
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tussenpartijen(ofeonpantij eneon
derde)do rechtordo rechtskeuze
moottootsonaanbetboschormings-
niveauvanbetgokozonstelse!ten
opzichtovanbetzondorrechtskeuzo
toepasso!ijkerocht-stolsel.46

Voorwaargooneenvoudigotaak.

Art. 5en6lid 1 EVOdwingonook
tot eondergolijketootsencorn-
montarenopdie artikelontononaan
dator legio manierenzijn ombe-
scbermingsnivoau’sto metonento
wogen.Dit is riiet do rechtszekerhoid
waanopdo praktijk zit to wachton.
Het kanvoor eonoxportourlonend
zijnomhotrechtvanbetlandvan
bestemmingto kiozon,zelfsals dit
minderbeschermingbiedtdanbet
rechtvanzijn oigenlandjuist omdat
vnijwel altijd inbet landvanbestem-
ming do uitoefeningzalplaats-
vinden.Do keuzewondt voortsbe-
perktdoordovoorwaardedatde
zaakwe! daadwenkelijkin bet land
welksnocbtis gekozenmootworden

ingovoond.Hoewelart. 3:92aBW is
gostoo!dop do nichthjnis do stnek-
king in do Nedorlandsewet niot
beperkttothotEU-gnondgebied
nochooktot handolsovoreenkom-
ston.Steldatpartijonniot kiozenen
do leveringin hotlandvando
(Duitso)vonkoponplaatsvindtomdat
do zakendaaraffabriokworden
goloverd,hoewonkt art.3:92aBW als
in eonNedonlandsfailissementbet
Duitso oigondomsvoorbehoudwordt
ingoroopon?Goldtdantocbdo oude
rogo! datbij offoctueringvanhot
oigondomsvoonbohoudhot rochtvan
ligging op datmomentbopaaltwat
en kan(ziedo nego!vanbetconflit
mobileinhotgeconsolidoerd
(ontwerp)IPR wet in ant.5.1.2.4en
VandenWoide, WPNR2002/6492)of

ishotNoderlandsegoederonrochtop
datmomentvonnijkt metandere
zaaksvormingsrogelsenkanhot

vonlengdooigondomsvoonbehoud

vanDuitsesuit zichdoorzetten
ondanksandersluidondoNeder-
landseregelsvanzaaksvonmingen
do govolgondaarvanvoor beteigon-
domsvoonbehoud.Do opmerkingin
do proambulelijkt dit we! to sugge-
reren.humorsvo!gonsNederlands
ipnmootDuits nechtop do geldig-
heid(goederennochtelijk)wonden
toogopastenvoortsmootdo verko-

perdit voonbehoudovera!in do EU
genospectoerdkrijgon. Enhoemoot
art.3:92awordenbogreponalsdo
zakenonderbetDuitseoigondorns-
voonbehoudbierverkochtwondenof
or andonszinsoverwordtboscbikt?
Hier za!tochdostandaandipr-rogel
inzakogoedonenrochtelijkorechton
mootengolden;do lox rei sitaoop bet

momentvanbeschikkon,dus
Nedenlandsnecht.

OntwerpWetConflictenrecht
Goederenrecht
In november1998heeftdo Staats-
commissievoor betinternationaa!
pnivaatnochtaando Ministervan
Justitieeonvoorstelvoor eonWet
ConflictonrechtGoodorenrecht
(WCG)aangebodon.47Dit voorstelis
inmiddelsgoincorporeondin hot
doorhot ministeniovanJustitieop-
gosteldogeconsolidoord(ontworp)
IPR-wot.48Do wetbevatenonzijds
eoncodificatievando lox roi sitao
negol(betnechtvanhot landvanhg-
gingbepaalthot goedoronrecbto!ijk
regimevaneonzaak),on andorzijds

voorstellonvoor meuwoconflict-
nogelsop hot terroinvanbeteigen-

domsvoorbehoud(gedoo!telijkover-
genomonendusachtorhaa!ddoor
do invooringvanart. 3:92aBW,welk

artikolbij inwerkingtnedingvan do
WCGof IPR-wetweertorugzal

gaannaardeWCGof IPR-wet)en
op hot terroinvanaando!en.Hetont-
worp laatverordeningonenverdna-

gononverlet.Dit betekentdatto

zijnon tijd deipn-regelsnit hotHaag-
soVerdraginzakeIndirectlyHeld
Securities,danwe!dievan do Colla-
teralDirectivevando EU (ziobier-
na)voorgaanop doNederlandseipr-
rogels(zio art.5.1.3.6geconsolidoen-
do (ontwerp)IPRwet inzakebettoe-
passo!ijkrochtop hotgoederonrech-
telijk regimevangedomaterialiseor-

deoffocton),49we!kenogelsovonigons
uitdrukkelijk boogenaanto s!uiton
bij do HaagsoenEuroposerogels.

Zekerheidsrechten
Op hotgoodorenrecbtolijktonneinis
onlangsdo Unidroit Conventionon
InternationalInterestsin Mobile
Equipmenttot standgekomenwe!k
vondragechtornognietin workingis

gotnedon.5°Hotvordnagkenteon
systeomvaneonraamvondnagmet
afzonder!ijkepnotocollenvoon vliog-
tuigon, spoonwogrnateniee!en
ruimtestations.Hotvondragheefttot
doe!eonintennationaalregimeinhot
levento noepenvoor betontstaan,do
enkonningentenuitvoonlogging,do
working togenovorderdenende
voornangvanzakolijkezekenheids-
rechtonon rechtenvanvorkopers
onderoigendomsvoorbehouden
lessons.Hierbij gaatbetornzoker-
hedentenaanzienvanfinancioring
vanzeerbowoeg!ijkozakonzoals
v!iegtuigonenondendelendaarvan,

spoorwogmatoriool,satellietenen
derge!ijko.Hot vordnagbeoogtdo
financieningvandozekostbare
goederenefficientenkostenbospa-
rendto latenzijn. Hot verdragisniet
doorNeder!andgetokend.Neder-
landzouorwe!mooto makenkun-
nonknijgen als hotverdragin wor-
kingis getredonomdathotvondnag
vantoopassingis alado debiteurin
eonverdragslandgevostigdis, ten-
wijl do vestigingsplaatsvandocro-
diteur(do venschaffervando finan-
ciening)niet relevantis.51

46 Zie o.a.do knitiek vanJ.A. vandenWei-
do, WPNR2002/6492,p. 411412;Zie in
verbandmet do Insolventieverondening
enbetfiscalebodemrechtvanant.22 lid
3 InvordoningswetB.F. Louwenier,‘Hot
eigendomsvoonbehoudin bewoging’,
JutD2002/14,p. 10-1400Freudenthal
e.a.,t.a.p.NTBR2003/2p. 92.

47 J.K. Franx,‘Wotsvoonstolconflictennecht
goedenoorecht’,in: F.G.B.Gnaaf/W.A.K.
Rank(nod),Internationaalprivaatrechten
Financikle Transacties,NTBESVV, 2001, p.
73-79;J.A. vandenWeide,‘Codificatie

vanIPR-goedoronrecht’,WPNR2000/
6426,p. 877-885.

48 Zie § 1 Inleiding.
49 Th.A. Blom,‘Effocten on thelawofthe

intermediary’,Ondernemingsrecht1999-
14, p. 376-384.Zie oakF.G.B. Graaf/
W.A.K. Rank(nod),Internationaalprivaat-
rechtenFinancieleTransacties,NIBESVV,
2001,i.h.b.W.A.K. Rank,‘Cross-Bonder
collateralisationunderDutchlaw’, p. 65-
71.

50 B.E Honnobier,‘Do lox noi sitaeconflict-
negolis onhantoenbaanin nelatiototdo

financieningvandeaanschafenhot
gebnuikvanmobie!matonieel’,WPNR
2000/6392(zieook or.6393)p. 156-164.

51 Hot DenBosch15 augustus2002, JOR
2002/184,m.nt. J.C.Hofland lootzien
datbetmoeiijkomatenieis.Do annota-
toris betzeoroneensmetdouitspnaak
datbetnechtvando leasemaatschappij
opdegoloastomotormootwondenbe-
kekenaandohandvanbetnechtvanhot
landwaardomotorondenhotvliegtuig
wasgohangen.
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Eigendomenbeperkterechtenop
gedematerialiseerdeeffecten
Zoalsin doinloiding (~1) reedsis
vermeldis doordoHaagse
Conferentiovoor hotIntomationaa!
pnivaatrechteenverdragtot stand
gobrachtinzakehottoopassolijk
rechtopzekerenecbtenop effecton
dievia eoneffectonnekeningworden
gehouden.Hot verdragisnogmetin
working.Tochzalneedsvoor inwor-
kingstnedinga! eonanticiporonde
workingvanbetvendnaguitgaan

omdatvoon dozemateniotot op
hedennauwelijksipr-regols
bestondon.
Hot HaagseVerdragin.zakoindirect
gohoudoneffectongoeftregelswaar-
moohot toepasselijknethtkanwon-
denbopaaldgoedorenrochtelijke
vragenmetbotnokkingtot do over-
drachtvangodematenialiseende
effecten(offocton dieviaeffecten-
nokeningonwordengehoudon)en
betvestigenvanzokenheiddaarop.
Do hoofdrogolvanhotvendragis do
PRIMA-rule, do PlaceoftheRele-
vantIntermediary.Dit boudtin dat
hotrechtvanbet landwaando in-
stol!ing is gevestigddie doeffecten-
rokoningbehoortvoon do clientvan
toepassingis. Clienteninstolling
mogeneonrechtskouzedoon,waan-
bij ochtenwe! dobepenkinggoldtdat
hot gokozonnechteonroelebandmet
dobetrokkenenmoothebben(in
togonstellingtotart. 3 EVO).
Eonnationalomatenielorogelingvan
dozematerieis inmiddolsvanuit
Brusselviaoenrichtlijn betneffende
financiele-zekerheidsoveneen-
komston(CollateralDirective52)aan
do lidstatenopgologd.DozeRichtlijn
Financiele-zekerheidsoveneen-
komstonbestrijktovoneonkomsten

waanbijfinancieloactiva(offoctenin
ruimezin, cneditsa!di,bijgeschroven
togoodenopeon(effocten)nokening),
op eonbopaaldowijzo tot zekenheid
wondenvenschaft(denkaanropo’s
envenpanding).53Do Richtlijn richt

zich, grof gozogd,tot binnendo EU
govestigdoovenheidsinstantiesendo
ondortoezichtstaandeovorheids-
instantiesendo ondortoezicht
staandefinancie!einstellingenin
bunonderlingverkeenof metniet
tot diecategonieenbehorendenechts-
personen.Do lidstatenkunnendit
uitbreidon.Hot voondee!vando
financiële-zokerheidsoveneenkomst
is datdo financierruimemogelijk-
hedentot gobruikvando tot zeken-
heidverstnoktefinancieloactiva
heefton datbij bijvoonbeoldniot
wondtgetroffondooreonafkoolings-
poniodein faillissement.In eoninter-
nationaalgovaldoot zichdando
vraagvoor welk rochtop definan-
ciele-zekerheidsovereotikomstvan
toepassingis. Do klassiekolox nei
sitae-negolis mindor geschiktomdat
godornatenialiseondoeffocten,saldi,
etceteramoeilijk to lokaliserenzijn.
Do Ricbtlijn heeftin ant.9 danook
eonconflictrogolopgonomon.Voona!
do Richtlijn financielo-zekorhoids-
oveneenkomstenenbetHaagsoIPR-
vordragzoudenelkaarindo widen
hebbenkunnonnijdon vanwegedit
ant. 9. OverlegtussonDenHaagon
Brussolheeftontoegeleiddatdoipn-
bopalingvandoRicbtlijn nauwaan-
sluit bij hotHaagsoIPR-Verdrag.Art.
9 Richtlijn gaatovenalshotHaagse
Vendragnit vanbetrochtvanbet
landvanvostigingwaardobetrok-
kenrekeningwondtaangohoudon
(prima-rule).Aandohandvandit
rechtwondendogoedonenrechtelijke
kwesties,zoalsdojuridischo aandon
do govolgonvoor do oigondomvan/
gorochtigheidtot activain do vonm
vanginaalovordraagbaroeffocton,

dordonwonking,vorhoudingtussen
concurrenendenochteninclusiefvon-
krijging vannechtento goodentrouw

endo wijzo waanophotvenkregon
rochtkanwordengeeffoctueond,
beoordeeld(zie art.9 lid 2 Richthijn).
Voontsmootwordongowezenop do
Richtlijn betroffendohot definitiove

karaktenvando afwikke!ing van

betalingonon effectentransactiesin
betalings-enoffectenafwikkeling-
systomen(Finality Directive~).Doze
Richtlijn is bij wetvan17 december
1998 (Stb.1998,714)geImplornen-
teend.

Rechtspraak
55

In hotarrestKloosterin landschap~°
onderwierpdo HogeRaaddovraag
naanvonjaringaanbetnechtvanbet
landwaanbetschildenij in 1990ween
opdook,in casuNedorland,zijnde
betrechtvanhot landvan ligging
(enboslaglegging)tentijde vanbet
instollonvando revindicatie.
In Loy!andDAF o.a./G.M.do Rooy
& Zn. enEdcrestLtd.57oordeeldedo
HogoRaaddat inbetalgernooneon
opschortingsnecbtalabedoeldin art.
6:52 BW onderbettoopassingsgo-
biedvanbetEVO valt, zoalsonder
moorb!ijkt nit art. 10 lid 1 c.Eon
retontiorechtis evenweleonbijzon-
donopschontingsnecbtdatdoorzijn
goodenenrechtelijkekonmorkon
buiton betmatenielotoopassings-
gebiodvanhot EVOvalt. DeHogo
Raadkoosniet voor toepassingvan
do voor goederenrechte!ijkekwosties
goldondelox neisitaenogel,opgrond
waarvandowetvanliggingbepa-
lendis. Do HogoRaadvolgdedo
doordo Staatscommissiovoonge-
stelderege!in betontworp-Wet
conflictenrecht(art.5.1.2.3geconsoli-
deerdo(ontwenp)IPR wet)enliet
ook deWC Zoo-enbinnenvaart
linksliggen.~ Do HogoRaadoor-
deeldedatdo vraagnaanbetbestaan
eninhoudvaneonrotontiorecbt
wordtbeheerstdoorhot rochtdatop
do rechtsvorhoudingvantoepassing
is waarinbetrotentierechtzijn oor-

sprongvindt. Eonrechtvannotentie
kanslechtsgeldendwordengo-
maaktvoon zoverhot recbtvando

staatop wiensgrondgobieddo zaak
zichbevindtdit toelaat.59Onduido-
!ijk is of betnetontienechtzijn bopor-

52 Richtlijn van6 juni 2002, L 168/43,2002/
47/EG.Do Richtlijn is op 27 juni 2002in
working gotredenendientop uiten!ijk
27 december2003in doNodenlandse
wetgovinggeImplemonteondto zijn.

53 W.A.K. Rank,‘Zekerheidop effectenin
intennationaalverband’,in: Onzekere
zekerheid,INSOLADJaarboek2001,
p. 109-137.

54 Richtlijn 98/26/EGvan19 moi 1998,
PbEGL166/45.

55 Zie P.WasenJ.A.vandenWoide,‘Over-
zichtder NederlandseRechtspraak.
Internationaa!Pnivaatrecht,Goederen-
necht1997-2001’,WPNR2002/6479,
p. 209-214.

56 HR 8 mei 1998,NJ1999,44,m.nt.
ThMdB.Zie oakP.Vlas, “Kloosten in
landschap”:oveneongenoofdschildenij
enhot IPR’, AA 1998, p. 888.

57 HR 7 januari2000, NJ2001,406,m.nt.
ThMdB.

58 Art. 6 WetConflicteorechtZoo- enbin-
nenvaantbepaaltdatbetrechtvande
loshavenbepaa!tof enoenretentierecht
is enof dit kanwardenuitgeoefend.Zie
voordoeenbiedigendoworkingvando
WC Zoo-enbinnenvaartHR 13 decem-
ber 2002,C01/078HR (jol).

59 A.V.M. Stnuycken,‘Overoigendomsrecht
opeonin Bolgie gostolencabrioen
netentierechtop in Engelandgehouden
LeylandDAF auto’s’,AA2000,p. 899;
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king vindtinbetrechtvanbetland
vanliggingvando zaakophot
momentvanhot ontstaanvanbet
netentienecht,wolke p!aatsniet per
sobehoeftsamento vallenmetdo
p!aatswaaruiteindolijkhotnotentie-
recbtuitgeoefondmootgaanwon-
den.Dit kan immensvanbolangzijn
voor intussendoorderden
verknegenrocbtenop dobetreffonde
zaken(ziebijv. art.3:291BW). Do
toelicbtinginbetontwerp-WCGis
niet geheelduidolijk. In hotrotentio-
artikelkangoonrekoningzijn
gehoudenmetbetconffitmobile,
wantdaaraanis eonapartartikel
gewijd.Tevensis onduidelijkwatdo
HogeRaadpneciesheoftbedoeld
metdo toetsingaando lox rei sitae.
Wordtdanook hotbestaanopnieuw
getoetstof is enslochtseon
inpassingsprobleomdatmoot
wondenoverwonnen?In zijn noot
bohandeltDo Boondo diverseoptios.
In BoonExclusiveCars/RGLease
B.V.6°ging hotomdo vraagwolk
nechtvan toepassingis op do oigen-
domsverknijgingvaneonin Belgie
gestolenauto,dievorvolgensin
Nederlandworddoonverkocht.Do
HogoRaadbepaaldodatnaar
Nederlandsintemationaalpnivaat-
nochtdo vraagof eonkoopovenoon-
komstdo eigondomvando venkoch-
to zaakaldannietdoetovergaan
wordtbehoerstdoorhot recbtvan
bet landwaando venkochtozaak

zichop hotmomentvanhots!uiton
vando koopoveroenkomstbovond.
Do vraagof do koopovereenkomst
eongeldigeeigendomsovordracbt
bewerksteffigt,wordtdusniet aan
do handvanbettoepasselijkekoop-
necbtbepaa!d,maaraando handvan
hotrechtvanligging vanbetgood
conformdo goedorenrechtelijkevon-
wijzingsrego!.Hot rechtdatvan
toopassingis opdo koopovoroen-
komstis we!vanbelangvoor do
bepalingvanbetmomentwaaropdo
koopovoreenkomstgoslotenwend.
In Sisal°1botrofhotdo erkonningvan
eonbuitenlandszakolijk zekorheids-
recht,namelijkeonzogenaamdo
‘floatingchange’naanTanzaniaans
necht.DoHogoRaadoverwoogdat
voor dobeantwoordingvando
vnaagof dorecbthebbendeop eon
buitenlandszakolijkzekerheidsnecht

datvolgenshot toepasselijkenecbts-
stelse!dostijdsgeldig tot standis go-
komen,gelijkgestoldkanworden
metdoin art. 480en481 Rv (venzoek
aanvoorzieningenrochterdoor
rechthebbendeom do executie-

opbrengstto vonde!en)bedoelde
nechthebbende,vanbelangis of dit
buitenlandsezekenheidsrechtmet
betoog op do toepassingvanart. 480
en481Rv naarinhoudenstrekking
golijkgesteldkanwordenmeteon
vorwantNederlandszekenbeids-
rocht.Nietdoors!aggevendis of in
algemenezinovoreenstemming

bestaattussonhotbuitonlandseon
hotNederlandsezekorheidsrocht,
maanof hotbuitonlandsorechthet-
zelfdedoe!nastneoftentothotzelfdo
resu!taatleidt.°2DoHogoRaadbe-
vestigdobiermeedo opvattingvan

hotbof,datbovendionhadg000n-
doelddatenincasusprakewasvan
gehijkstelling.

• 4. FAILLISSEMENT

Regelgeving
De EuropeseInsolventieverordening
Op31 mei 2002is do EuropesoInsol-
vontioverondening(Ins-Vo) in wor-
king gotredenP~DoIns-Vois van
toepassingvoon aleEU-lidstaten
behalveDenemanken.Do Ins-Vo
behooftopenke!epuntenaanpas-
singindonationa!ewotgeving.Na
adviesvandoStaatscomrnissieMto

hebbeningewonnenis eonwotsont-
wenpinzakeUitvoeningswetEG-
insolvontievenordoningaanhangig
gomaaktP5Voordo peniodena30
mei 2002enbet tijdstip tot inwer-

kingtnedingheeftjustitio eoncircu-
lamenondgestuund.Hot betneftde
CirculairoInwerkingtnedingEG-
Insolvontioverondening.°~Voordo
Ins-Vowasengoon(inworkinggo-
treden)internationalerogolingopdit
terrein,enderhalveis dozevororde-
ningeonbe!angrijkestapin do codi-
ficatie vanbet(Europoos)intematio-
naalpnivaatnecht.67Voorlopervando

M.E. Koppenol-Laforceen M.S. van
Muyden,‘Hot rochtdatnaarNedenlands
intomationaalpnivaatrechtvantoepas-
singis op hotbestaanendeuitoefening
vaneonretentienocht,HR 7 januari2000,
RvdW2000, 16C(retontierecht)’,JutD
2000/7,p. 10-12,waareonKG wondtbe-
sprokenwaarinbenoepwordtgedaanop
hot feit dathotretentierechtnaardo lox
contractusreedstenietwasgogaan.Vo!-
gensdelox rei sitao echtennog niet.
Helaasoordeeldedo rechterdatant.6
WC Zoo-on Binnenvaantvantoepassing
was,zodathot ontwenp-WCGnietmoon
aandoordokwam.Zio oakH.L.E.Von-
hagen,‘Do intornationaal-pnivaatnechte-
lijke aanknopingvanhotrotentionecht’,
NTBR2000,p. 412415;J.W. Rutgers,
‘Internationaalnetentienecht’,NIPR2000,
p. 283-286.

60 HR 3 september1999,NJ 2001,405,m.nt.
ThMdB.ZieA.V.M. Struycken,‘Oven
eigendomsnechtopeonin Bolgiegesto-
ion cabnioennetentierechtop in Enge-
landgohoudonLeylandDAF auto’s’,AA
2000, p. 899; M.E. Koppeno!-Lafonce,
‘Gesto!enauto’sen revindicatiein hot

intennationaalpnivaatrecht,NIPR2001,
p. 187-190.

61 HR 14 december2001,NJ2002, 241 (vor-
voig vanHR 23 april1999, NJ2000,30).

62 H.L.E. Verhagen,‘De “floating change”:
toepasselijkrechtenassimilatie.Be-
schouwingennaaraanleidingvanHR 14
dec.2001,RvdW2002, 1, JOR 2002/70
(Sisal II)’, NIPR2002/3,p. 283-295:M.E.
Koppenol-LafoncoenI. vanRooij, ‘Sisal:
floating changeenpandnecht,assimilatie
voordo toepassingvando antikolon480
en481 Rv’, JutD2002/1,p. 13-16.Voor
commentaanop hotarrestvanbethof;
T.H.D. Struycken,‘Do assimilatiovan
eonfloating chargein hotNedonlandso
beslagnecht.HofAmsterdam,21 decem-
ber2000, NIPR2001, 109 (Sisal)’,NIPR
2001/2,p. 191-198.

63 Ziehierovor T&C Faillissementswet(B.
Wessels)2002, EUInsolventievenonde-
ning;S.C.J.J.Kortmannen P.M.Veden,
‘Do EuropesoInsolventievenondening’,
WPNR2000, p. 764-774enhotBijzonder
nummerovendo Insolventieverondoning
vanhotTijdschriftvoorInsol ventierecht
(mei2002);R.J. vanGalen,J.C.vanApel-

doomenA.J.Berends,‘Gronsoverschrij-
dendeinsolventieprocedures’,NVIR
or. 118, 1999.

64 Advies inzakedeEG-inso!ventio-
vonondening.Ziefloat 6 voor vindplaats.
Zie S.C.J.J.Kortrnann/P.M.Veder,
‘Enkelekanttokeningenbij betwets-
voorstoluitvoeningswetEG-Insolventie-
verondening’,WPNR2002/6515,p. 867-
872ondo reachesennaschriftvanros-
pectievelijkA.J. BenendsonKortmann/
Vedorin WPNR2003/6522,p. 174-181.

65 Kamerstukken112002-200328654,or. 1-4.
66 Stcrt.27 augustus2002, or. 163, p.11,

G.H.Lankhorst,‘Do Ministenielecincu-
lameinzakedoEunopeseInsolvontie-
vonondoning’,Bb. 2002/22,p. 189-194.

67 Zievoor hetintemationalefaillisse-
mentsnechtvanNederlandendovon-
schillondoontwerp-verdnageninzako
faillissomont:TM. Bos, Grensoverschrij-
dendfaillissementsrechtin Europees
perspectief(diss.VU Amsterdam),
Deventen:Kluwer2000.Bospnokendoor
J.C.vanApeldoorn,NIPR2000,p. 287-
291 onD.H. Beukenhorst,WPNR2001/
6429, p. 39-42.
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Ins-Vowashot EU-Insolventiever-
drag~watechternooit in workingis

getrodenenvnijwel goheelis omge-
zetin do Ins-Vo. HotVendragging
vorgezeldvaneonToehichtendRap-
port vanVingos enScbmitdatdes-
tijds doordo !idstatenwasgoodge-
keund.HoewelondenEU-wetgeving

dorge!ijkonapportongoenofficiele
statushobben,kanen in eonvoon-
komendgovalin.zichtwondenvon-
knogenin betwaaromvandobepa-
lingonvanbetverdragendusook in
dievando Ins-Vo. Hot rapportenhot
Vordnagzijn to vindenvia Eun-!ex.
Bijzondenis voontsdatdoverorde-
ningzowe!rogolsvoor do intema-
tionalebevoegdhoid,doerkenning
on do tonuitvoerleggingalsvoor bet
toepasselijkonechtbevat.Hot com-
munerecht— op grondwaarvaneon
buitenlandsfaillissementin beginsel
goonworkingheeftin Nedenland—
wordtbij faillissementendieonder
do workingssfeorvando venonde-
ningvallengeheelopzij gozot.Art. 1

lid 1 bepaaltdatdo vorordeningvan
toopassingis op collectievoproce-
duresdie, op do insolventiovando

scbuldonaarberustend,entoeleiden
datdozeschuldenaanhot beheeren
doboschikkingoverzijn vermogen

geheelof gedooltelijkvenliestendat
eoncuratorwordtaangowozon.6°In
lid 2 wordeninsolventiepnocedures
betneffendeverzekeningsondome-
mingonenknedietinstellingen,be-
!oggingsondennemingdiediensten
vernicbtenwelkehot houdenvan
gold of effectenvandendonbehe!-
zen,eninstellingenvoor collectievo
belegginguitgesloten.7°Voortsmoot
do pnimaineof hoofdinso!vontio-
procedurein eonlidstaatkunnen
wondengoopend,watbetokentdat
do voomaamstebelangonvando
schuldenaaropbetgrondgebiodvan
eonlidstaatmoetonzijn gologen(zie
ant. 3 lid 1).
Do venordeninggeoft tweesoorten
bevoegdhodon:ééndiebetgehole

ternitoirvando Gemeenschapbe-
stnijkt, do zogenoemdepnimaireof
universelebevoogdheid,enééndie
beponktis tot hot landwaardo insol-
ventieprocedurewordtgeopond,do
secundaireof tornitonia!ebevoegd-
heid.Doprimairebovoegdhoidkomt
op grondvanart. 3 lid 1 toeaando
!idstaatwaarbetcentrumvando
voornaamstebelangenvandeschul-
denaargolegenzijn.71 Bij vennoot-
scbappenenrochtsporsonenwordt
dit vermoeddo lidstaatto zijn waar

dozehaarstatutairezetelhooft. Do
Ins-Vobevatgoonregelingvoon fail-

lissementenvanintemationalecon-
cerns.Voor iederegroepavonnoot-
schapmootafzondorlijkworden
beoordeeldwaardo hoofdprocedune
mootwondengeopend,enwaardo
aanwezighoidvanvestigingbet
oponenvaneonsocundaireproce-
duretoestaat.In uitzonderlijkego-
vallenkanwellichtwondenverde-
digddathotvermoedenvando sta-
tutainezetelalacentrumvande
voomaamstebelangonvoon do
dochtenvonnootschapmootwijken
voon do zetelvandomoedenalado
dochtergehee!doordo mooderven-
nootschapwordt aangeatuurd.In die
govallenzoudodochterin dostaat
vando statutairozeto!alavostiging
kunnonwondengozienalazichdaar
alenleifeite!ijko activiteitenafapelon
(ziedo definitievanvestigingin art.
2 (h) Ins-Vo). Voorta zou,innogveel
uitzondenlijkogovallon,do dochter
alavostigingvando moederkunnen
wordenbeschouwd.72In lid 2 wondt
bepaalddatdo rechtenvaneonande-
no lidstaatdandie waando voor-
naamstebolangengolegenzijn,
slechtsbovoegdis om tenaanzien
vandozeschu!denaaneoninsolven-
tioproceduroto openenindiendoze
daareonvostigingheeft.Do gevo!-
genvan dozesecundairebevoegd-
heidzijn beporkttot do goedoren
vando schu!denaardiezichop hot

gnondgebiedvandie !idataatbe-

vinden.In art. 27-38wordonnege!s
gegevonter coondinatievanparallel-
!e primaireensecundaineprocedure.
Dozestrekkenortoebet‘overwicht’
vando hoofdpnocodureto bewaken,
aldusdoconsidenansbij do venorde-

ning.
Doorkenningsrege!ingis neorgelegd
in art. 16-26Ins-Vo. Eoninsolventie-
proceduredieis geoponddooreon

opgrondvanart.3bevoegderochter
wondtkrachtensant.16 automatisch

erkendin alleandenelidstaten.Do
orkonningvaneonhoofdpnocedune
in do zin vanant.3 lid 1,beletuiter-
aandniet datin eonanderelidstaat
eonsecundairoprocedureopgrond
vanart. 3 lid 2 wordtgeopend(zio
ook art. 27).Ala gevolgbiervanbe-
paaltdo Ins-Vodatindienenneeds
eonhoofdprocodurois goopond,en
vervolgonseonsecundaireproce-
dunewordtgeopend,doinaolvontie
vando schuldenaarin hotlandvan
vostigingniet moorbehandeldbe-
hoeftto wordon(zie art. 27 Ins-Vo).

Hot nationalenechtvanbetland
waardo vostigingzichbevindt,
wordtopzij gezot.In do hoofdproce-

durefailliet verklaard,ovena!failliet!
Art. 17 bepaaltvoortsdatdo ope-
ningvaneonhoofdpnocedureala
bedoeldin art.3 lid 1 in do andero
lidstatondezelfdegevolgenheeftals
in betlandvanopening,tenzij in do
vorondeninganderswordtbepaald
enzolangin dieanderelidataten

goonaocundaireprocedurewordt
geopend.Beslissingondienauw
samonhangonmetdo opgnondvan
art. 16enkendeopeningvando in-
solventiepnocedure,namelijkdie in-
zakehotverloopondobeëindiging
vando faillissemontspnocedureon
gehomologoordeakkoonden,worden
ingevolgeart.25 lid 1 evenoonsauto-
matiacherkend.Do tonuitvoenheg-
ging vandozesamonhangendobe-
a!issingenvindt plaatsovereenkom-
slig ant. 31-51,metuitzonderingvan
art.34lid 2, vanbetEEX-Vendrag

68 M. Vingos,The1995 EuropeanCommunity
Conventionon InsolvencyProceedings:an
Insider’s View,ForumIntemationa!eno.
25, March1998,Kluwer Law Internatio-
nal, ‘lOp. endo tokstvanbetvendrag.

69 In BijlageA bij do venondeningwarden
do insolvontiepnacoduresdiebinnenhot
toepassingsgebiedvandovonondening
val!enlimitatiof opgesomd.VoonNeder-
landzijndit betfaillissomont,do
surséancevanbetalingendoschuld-

saneningsrogeling.
70 Voondozeinstellingenwonden/zijn

apartevenordeningenof nichtlijnen uit-
gevaandigd.

71 J.Ph.Bnoekhuizen,‘Do begnippen
“centnumvanvoomaarnstebelangen”
on “vestiging” in do Insolvontiovenor-
doning’,V&O 2002/11,p. 193-197.Zie
ook do discussietussenKontmann/
Vedoron Berendsin WPNR2002/6515
en2003/6522(ziehienvoonnt. 64 waan

gostredonwordt over dovraagof do
aanvragerfeitenmootstellenandersdan
doplaatsvando statutairezetelenof do
nechtenmootaangevenwelkeprocedure
(hoofd of tornitoniaal)wordtgeopend).

72 Zie Vingos,t.a.p.or. 28 waarhij in dit
verbandwijst opbetarrestvanbetHvJ
Schotte/PanfumsRothschild(NJ1989,
750, m.nt. JCS)inzakeart. 5 sub5 (ge-
schi!lentenaanzienvaneenfiliaa!, vest!-
ging,agentschap)EEX.
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(dit mootnu ingevo!gedo EEX-Vo

gelozenwordenalaeonverwijzing
naando EEX-Vo). Do onigowoige-
ringsgnonddiein do Ins-Voze!fis
opgenomen,is ingevolgeart.26
kennehijkeatrijdmetdo openbare
ordo.73

Voor bettoopaaaehijknechtopdo in-

so!ventieprocedureendo gevo!gen
daanvanvoon oveneenkomstone.d.
zijn art. 4-15vanbelang.In boginsol
is hot rochtvando lidstaattoepasso-
lijk waardoprocedurewordtgo-
opond,dozogohetonlex concursus.In
art.5-15wordonbieropniet onbe-
langnijkeuitzonderingongemaakt
tengunstevanhot nochtvanligging,
hot recbtop do arbeidsovoroonkomst
onbij do actioPauhianadiontnaast
do hexconcursuaook bettoepasselijk
nechtopdo aangevochtenhandeling
(dolox causao)do actioPaulianatoo
to staan.74

Rechtspraak
75

In R. Brown q.q.(curatorvanEagle

BeachHotel)/U!trafin AG on ‘Sace’76

oondee!dedo HogeRaaddateontus-

senpartijonaanbangigeprocedure
voon volgensdoforumkeuzein eon
overeenkomataangoduidoZwitserse
rechterooknadateondenpantijen(in
casudo Arubaansepartij) gofail!eerd
is tot gevo!ghoeftdatdonenvooi-
procedurevanart. 177FwAruba
(= 122Fail!issementswetNoderland)
mootwondengeschorstin afwach-
ting vando uitkomsttuaaonpartijen.

Indienhotbuitenlandsevonnisis
gowezon,za!datmoetonwondenon-
kendon tenuitvoengo!egdingevo!-
go dowog vanart.306RvAruba (=
art. 431Rv NL). Voortskando ron-
vooiprocedurowordenvoontgozot,

danwel wordeningetnokken,afban-
kolijk vando inhoudvanhotbuiten-
landsevonnison do onkonning
daarvan.

• 5. LITERATUUR

Naastdo hienvoorbij do nolevante
onderworpengenoemdoipn-disaon-
tatiesvanKramer(kort goding),Van
derHof (e-commerce),VanHook

(arbeidsnecht),DoMeij (CMR en
EEX) (fonmee!buitendo vons!ag
poniodewant2003),Rammeloo
(rechtapensonen),Rutgers(eigon-
domsvoorbehoud),Boa(fai!!isse-
mont),zijn voortavenmeldenswaard
do dissentatievanV. Lazi4 Insolvency
ProceedingsandCommercialArbitra-

tion, K!uwer law International,
T.M.C.AsserInstituut 1998 (Univ.
Utrecht)endo dissentatievan
J. Spiegel,Vreemdestatenvoorde
Nederlandserechter(VU Amsterdam),
Doventor:TjoenkWillink 2001.
Voorts is Kluwen naastdo pnaktijk-
reeksIPR eonnieuworooksgestart,
getiteld ‘Contractenenin do intema-
tionalo pnaktijk’. Derooksstaat
ondennedactievanS.Y.Th.Meijer,
T,H.M.vanWechemonB. Weasels.
Inmiddelszijn zesdeolijesvon-
schenen.

M.E. Koppenol-Laforce(advocaatto
Rotterdam)enX.E.Kramer(univen-
sitaindocentto Rottordam)

73 B. Weasels,‘Erkenningen tonuitvoenlog-
ging vanbeslissingeninzakedo insol-
ventieprocedure’,NbBW2002/1O,p. 118-
122.

74 H.L.E. Verhagonon P.M.Veden,‘Do
“Pauliana”in hotNederlandsointema-
tionaalpnivaatnocht’,NIPR2000, p. 3-15.

75 ZieT.M. Bos, ‘Ovenzichtder Nederland-

Op22 juni 2001 onganiseerdebetaan
do UniversiteitUtrechtgelieordeIn-
stituutvoon Nationa!eenInternatio-
nab EstatePlanning(kortwogbet
INIEP) eoncongresmetala onder-
worpdointernationalesuccessie-en
schonkingsrechte!ijkeaapoctenvan
bednijfsopvolging.Naaraanleiding
vanbetcongresis eonbook verscbe-
non,Transferofenterprises,waarinde
tijdensbetcongresbehandeldeon-
derwerpenzijn gebundeld.Hot book
beoogteonoverzichtto gevenvando
succosaie-enachenkingarochte!ijko
faciiteitenton aan.zionvan dobe-
drijfsopvo!gingin achtereonvolgens

sonochtspraak.Internationaalpnivaat-
recht,faillissementenboslag’,WPNR
2002/6480,p. 230-237.

76 HR 16 april1999, NJ2001, 1, m.nt.PV.

Nedenland,Belgie, Fnanknijk,Duits-
landenbetVenenigdKoninknijk.1

ledereondornemerknijgt orvroegof
laatmoo to maken,do bednijfsopvol-
ging. Hoewe!in oerstoinstantie
vooralzal wordenstilgestaanbij do
vraagwio betbodnijf zalmootenen
kunnenvoortzetten,dientdo onder-
nomer(of do dinectourgrootaan-
deolhouderindiensprakois vaneon
vennootschapmeteonin aandelen
verdee!dkapitaal)nietuit betoogto
verliezenhoedobednijfsopvolging
civiel-enfiscaalrechte!ijkbetbeate
kanwordenvormgegevenenwelke

1 Aanhotbookhebbenmeogewerkt:
— J.C.deWaand,‘Toespraakover bednijfs-

opvolgingensuccessierecht’;
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