paling luidt:
Art. 49a. La personne qui, pour exploiter une entreprise cornportant des activités de nature éconornique ou professionnelle, recourt a un ou plusieurs
auxiliaires, est tenue de réparer le dommage causedans le cadre de ces activités, a moms de prouver que l’organisation de l’entreprise était apte a éviter Ia
survenance du dommage.

hi de doctrine wordt de voorgestelde bepaling niet zelden flunk bekritiseerd; zo bijvoorbeeld door Aeschimann: ‘cette nouvelle norme exprime une volonté de consensus qui
laisse ouverte un large éventail de
résultats concrets issus de son interprétation’ (p. 119).
(Gordon Aeschimaxm, ‘La responsabilité du fait de l’organisation: faits
et droit’, Zeitschriftfür Schweizerisches
Recht 2002, I, p. 99-120).
13. Recht op de eigen
domeinnaam
In 1996 liet een Zwitserse zakenman
de domeinnaam <www.luzern.ch>
registreren. Toen de stad Luzem in
1999 onder deze naam eenwebsite
wilde openen, bleek de meest voor
de band liggende naam reeds bezet.
De stad eiste afgifte van de domeinnaam. De eis wordt in alle instanties
toegewezen, en wel op grond van
art. 29 lid 5 ZGB (recht op de naam).
De complicerende factor dat niet alleen de stad maar ook bet kanton
aanspraak op de naam Luzern zou
kunnen maken, wordt door het Bundesgericht weggeschreven. Het gerecht vermeldt enige recente literatuur: Uli Bun, Die Verwechselbarkeit
von Internet Domain Names (diss.
Bern), 1999; Jann Six, Der Privatrechtliche Namensschutz von und var Dornänennarnen irn Internet (diss. Zurich),
2000; Roif H. Weber, E-Cornrnerce und
Recht, Zurich, 2001, p. 156 e.v.,
waarin verwezen wordt naar eerdere
Duitse zaken: <Ansbach.de>,
<Braunschweig.de>,
<Heidelberg.de> en <LUneberg.de>.
(Bundesgericht I. Zivilabteilung 23
juli 2002, BGW 2002, II, 73).
14. Consumentenkoop in
perspectief
In 2001 vond te Maastricht een symposium over de richtlijn consumen-
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tenkoop plaats. Onlangs verschenen
de — meeste — bijdragen in druk. Redacteur Smits opent met een gedegen analyse van de richtlijn (p. 1-27).
Vervolgens bespreekt Hijma de
rechtsmiddelen van de consumentkoper (p. 29-39). De Belgische implementatie komt aan de orde in de bijdrage van Stijns (p. 41-78). Tenslotte
plaatst Van den Bergh de richtlijn in
rechtseconomisch perspectief (p. 7993). Laatstgenoemde schrijver concludeert dat het ‘consumentenrecht
dringend nood (heeft) aan een
nieuw paradigma: niet het herstel
van het verstoorde evenwicht tussen
de sfeer van de productie en die van
de consumptie, maar bet bevorderen
van allocatieve efficiëntie door bet
bestrijden van averechtse selectie en
opportunistisch gedrag op markten
voor consumptiegoederen moet de
drijfveer van specifieke regelgeving
zijn’ (p. 92).

(2002); Ole Lando en anderen (red.),
Principles of European Contract Law,
Part III, The Hague, enz.: Kiuwer
2003, 291 p.)

(Jan Smits (red.), Dc richtlijn consumentenkoop in perspectief, Den Haag:
Boom 2003, 120 p.)

(Sergio Cámara Lapuente (red.),
Derecho Privado Europeo, Madrid:
Colex 2003, 1249 p.)

15. Principles of European
Contract Law dee! III
Het — lang verbeide — deel III van de
Principles of European Contract Law
(PECL) is ten leste verschenen. Eerder verschenen reeds delen I en II
(1999). In dit derde deel komt een
aantal aanvullende onderwerpen
aan de orde. Dat zijn de pluraliteit
van schuldenaren en schuldeisers
(bfdst. 10), cessie (hfdst. 11), schuldvergelijking (hfdst. 13), bevrijdende
ver~aring(bfdst. 14), strijd met de
goede zeden (hfdst. 15), voorwaardelijke verbintenissen (hfdst. 16) en
kapitalisatie van rente (hfdst. 17).
Opmerkelijk is dat deel III reeds
voor publicatie invloed heeft gehad
op de rechtsvorming. De nieuwe
Duitse regeling van de bevrijdende
verjaring is er blijkens de publicaties
van Canaris en Zimmermann door
beinvloed.

E.H. Hondius
hoogleraar pnivaatrecht Universiteit
Utrecht

16. Europees privaatrecht
Onlangs nog signaleerde ik twee
Spaanstalige boeken over Europees
privaatrecbt. Nu ze de smaak eenmaal te pakken hebben, weten de
Spanjaarden niet van ophouden: zojuist verscheen een derde boek over
dit onderwerp. In een dikke pu onder redactie van Cámara Lapuente
wordt achtereenvolgens aandacht
besteed aan een algemene inleiding
(p. 43-234), personen- en famiierecht
(p. 235-330), verbintenissen- en overeenkomstenrecht (p. 331-823), aansprakelijkbeidsrecht (p. 825-948),
goederenrecht (p. 949-1172) en familierecht (p. 1173-1233). Het boek is
werkelijk uitstekend gedocumenteerd en helemaal actueel.

KRONIEKEN VAN HET
INTERNATIONAAL
PRIVAATRECHT 1998-2002
(dee! II)

Deze kroniek is het vervolg van de
in de vorige aflevering van NTBR
verschenen kroniek van bet internationaal privaatrecht over 19982002. In deze aflevening passeren de
onderwerpen Internationaal
Vermogensrecht, Rechtspersonen,
Goederenrecht en Faillissement de
revue.
1. INTERNATIONAAL
VERMOGENSRECHT
1.1. Overeenkomsten; algemeen’

1k signaleer voorts een positief gestemde bespreking van delen I en II
van de PECL in een Amerikaans tijd-

schrift.
(Larry A. DiMatteo, ‘Contract talk:
reviewing the historical and practical significance of the PECL’, 43 Harvard International Law Journal 569-581
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Regelgeving
EVO-Vo
Op dit moment wordt gewerkt aan
de herziening en de omzetting van
het Europees Overeenkomsten1

RJ.V.F. Bertrams, Koop, Praktijkreeks IPR
dee! 12, Deventer: Kluwer 2001.
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I

2
3
verdrag (EVO) in een verordening.
Het is nog niet duidelijk of de
regeling inhoudelijk belangrijke
veranderingen zal ondergaan.
Elektronische handel
Ten uitvoering van Richtlijn nr.
2000/31 /EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie van 8 juni 2000betreffende bepaalde juridische aspecten van de
diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische
handel, in de interne markt (PbEG L
178) (Aanpassingswet nichtlijn inzake elektronische handel) zijn
diverse aanpassingen van bet Bungerlijk Wetboek (o.a. 3:15d en e;
6:196c en 6:227b en c), bet Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering, bet
Wetboek van Strafrecht en de Wet op
de economische delicten door de
4
wetgever voorgesteld. De Richtlijn
zou op 17 januari 2002 geimplementeerd hebben moeten zijn. Het is
onduidelijk of de Richtlijn zelf een
regel van ipr bevat, en zelfs als men
deze en in zou moeten lezen, wat de
5
regel precies inhoudt. De Minister
van Justitie (Kamerstukken 112001/02,
28 197, nr. 3, p. 10 en 70) en de
Staatscominissie voor bet Interna6
tionaal Pnivaatnecht stellen zicb op
bet standpunt dat de Richtlijn geen
regels van ipr bevat, met welke lezing wij instemmen. Het blijft partijen vrijstaan bet toepasselijk recht
op bun overeenkomst aan te wijzen,
uiteraard binnen de grenzen die —
voor de EU-staten — bet EVO daaraan stelt. Ook de ipr-regels voor de
aanwijzing van bet recht dat van toepassing is op consumentenoven2

3

4
5

Zie voor een commentaar op het EVO:
T&C Verrnogensrecht (Vonken/Schmidt)
2002; R.I.V.F. Bertrams, !osbl. ed. Bijzondere overeenkornsten II; A.V.M. Struycken,
losbi. ed. Contractenrecht; M.V. Polak,
L.F.A. Steffens en A.P.M.J. Vonken, losbi.
ed. Verbintenissenrecht III. Zie L. Strikwerda, ‘Overzicht der Nederlandse
Rechtspraak. Internationaal privaatrecht
Overeenkomsten (1998-1999)’, WPNR
2000/6424, p. 839-843.
Inmiddels is een Groenboek verschenen
over de omzetting (14januari 2003,
COM (2002 654 final)). Tot 15 september
2003 kan iedereen zijn commentaar op
de in het Groenboek opgeworpen vragen inzenden aan de Europese Commissie.
Karnerstukken 112001-200228197, nr. 1-7.
Zie S.van der Hof, Internationale on-line
overeenkomsten (dissertatie UvT 2002),
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eetikomsten laat de Richtlijn onverlet en daarmee de contractuele verplichtingen inzake consumentenovereenkomsten (zie Bijiage bij de
Richtlijn). De dwingende beschermende bepalingen van de woonplaats van de consument blijven zonodig onverlet (zie art. 5 lid I EVO).
Anderzijds mag bet een dienstverlener niet worden bemoeilijkt om
gnensoverschrijdend zaken te doen.
In pnincipe stelt de staat waar de
dienstvenlener is gevestigd (country
of origin) vast waanaan de dienstverlener qua informatieverstrekking
moet voldoen (zie o.a. ant. 3:15d en e
BW en art. V lid 2 Aanpassingswet).
Slechts in bijzondere gevallen en dan
nog na een speciale procedure te
hebben gevolgd, kan de ontvangststaat van de diensten beperkingen
opleggen aan de dienstverlener die
in een ander land is gevestigd.
De vraag nijst vervolgens of een
eventueel gebrek aan hanmonisatie
(omdat andere lidstaten nog niet, of
onjuist of anders hebben geImplementeerd) door Nedenland moet
worden opgelost met scope-rules.
Met een scope-rule wordt aangegeyen in welke gevallen een wettelijke
regel van toepassing is. Dit betekent
dat toepasselijkbeid van bet Nedenlandse recht niet altijd tot toepasse!ijkheid van de regel met scope leidt,
en andersom dat als vreemd recht
van toepassing is de Nederlandse regel met scope niet altijd buiten toepassing zal blijven. Dergelijke regels
zijn door de wetgever dus al als
voorrangsregel bestempeld waarbij
tevens is aangegeven in welke gevallen voorrang wordt geclaimd, of

juist toepasselijkbeid wordt afgewezen. Het wetsvoorstel bepaalt in art.
V (was art. VI, maan bij nota van wijziging is de inhoud van art. VI in jets
andere formulening naar de leden 2
en 3 van ant. V verplaatst) dat een in
Nederland gevestigde verrichter van
diensten van de informatiemaatschappij zich moet houden aan de
voorschriften van art. 3:15d en e BW
en 6:227b en c BW ongeacht bet recbt
dat op de overeenkomst tussen hem
en de in de EU of EER gevestigde afnemer van toepassing is. Deze voorrangsregel (scope-rule) is gebaseend
op bet in de Richtlijn gehuldigde
oorsprongland-beginsel. Met betrekking tot de onrechtmatige daad is
van be!ang dat art. 6:169c, welk antikel bepaalt dat de dienstverlener van
de diensten van de informatiemaatschappij voor diensten die louter
technisch, automatisch en passief
zijn (mere conduit, hosting, caching)
niet aansprakelijk is voor de doorgegeven informatie als aan bepaalde
eisen is voldaan, kan worden ingeroepen door iedere in Nedenland gevestigde dienstverlener ongeacht bet
toepasselijke recht op de onrechtmatige daad. De MvT voert art. 7 lid 2
EVO aan als grondslag voor de toepassing van art. 3:15d en e en 6:227b
7
en 227c BW. In bet geval de Nederlandse rechter bevoegd is, wat in
consumentenzaken met een consument in een ander land niet zo aannemelijk is, kunnen de art. 6:227b en
c eenvoudig als voorrangsregel van
de lex foni worden toegepast als de
overeenkomst door een ander recht
dan bet Nederlandse recht wordt beheerst (buiten consumentenzaken

Serie Recht, Bestuur en Informatisering
dee!9, SDU, Den Haag: 2002(301 p.), §
4.2.2.1.4. Zie ook B.J. Drijber, ‘De richtlijn
elektronische handel op de snijtafel’,
SEW2001, p. 122-138; J.J. van Haersoltevan Hot, ‘Richtlijn elektronische handel
— internationaalrechtelijke aspecten’,
NTER 2000, nr. 12, p. 325-327; J. Dumortier, ‘Elektronische handel en consumentenbescherming in de Europese ontwerprichtlijn en het Belgisch recht’,
Computerrecht 1999/3, p. 124-132. In zijn
algemeenheid over ipr en internet zie:
R.E. van Each; ‘E-recht voor
commerce’, Cant racteren 2000, nr. 2, p.
36-40; M.P.Th. Steyri, ‘Rechtskeuze en
e-commerce’, in: Onderneming en ICT
(Onderneming en Recht, dee!21), Deventer 2000, p. 261; MV. Polak,
‘WWW.IPR.NL: Het waarom, waarmee
en waarheenvan bet Nederlandse

internationaal privaatrecht in bet tijdperk van het Internet’, WPNR 1999 nr.
6443; K. Boele-Woe!ki, ‘De functie van
het IPR bij Internet-geschil!en. Bespreking van het preadvies van M.V. Polak
“Internationaal privaatrecht: vangnet
voor bet Internet”, NIB juni 1998, nr. 23,
p. 1028-1031.
6 Advies van 6 juni 2002. www.justitie.nl/
themas/....
7 MvT, nn. 3, p. 70. Art. 3:15d en e bevatten
o.a. vereisten ten aanzien van wat een
dienstverlener aan gegevens over zichzelfopenbaar meet maken. Art. 6:2.27b
enc gaan verder en houden zich ook
bezigmet totstandkoming van een overeenkomst. Deze materie lijkt onder art.
10 EVO te scharen (lijst van onderwerpen die onder het toepasselijk recht
op de overeenkomst vallen).
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ovenigens niet zo aannemelijk, hoewel bet EVO, in tegenstelling tot de
EEX-Vo, nog met echt eenvoudig
toepasbaar is op on-line gesloten
oveneenkomsten). Of een buitenlandse rechter deze artikelen ook zal
toepassen, is de vraag (hiertoe zou
art. 7 lid 1 EVO (dwingende derdelandsnormen), moeten dienen maar
diverse lidstaten hebben venklaard
dit antikel niet toe te passen). Art.
6:196 BW is een uitwerking van ant.
12-14 van de Richtlijn en de dienstvenlener zou dus in alle lidstaten
moeten worden gevnijwaard van
aansprakelijkheid in de daan genoemde ‘passieve’ gevallen van
dienstvenlening, ongeacht welk recht
de onrechtmatige daad beheerst.
Even afgezien van de problematiek
inzake de vraag welk nechtvan toepassing is op de onrechtmatige daad
als deze er in bestaat dat allerlei
kwetsende informatie via het internet wordt venspreid, kan voor bet
Nedenlandse conflictennecht de
vnaag rijzen hoe een regel van art. V
lid 3 zich daartoe verhoudt. Immers,
er zal een geschreven of ongeschreyen grondslag voor de toepassing
van voonrangsregels moeten bestaan
ala deze geen deel uitmaken van het
toepasselijk recht. Stel dat een in Nedenland gevestigde dienstverlener
wondt aangesproken op grond van
een door Frans recht beheerste onrechtmatige daad. Via de Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad (zie
§ 4.5 (WCOD)) zou art. 6:196c BW
uitsluitend toegepast kunnen wonden via art. 8 (verkeers- en veiligheidsregels, dan we! andene regels
die strekken ter bescherniing van
persoon of goed) maar dit artikel is
formeel niet bedoeld voor bescherming van eenbepaalde categonie (in
casu de dienstverlener). De WCOD
bevat geen algemene regel op grond
waarvan voorrangsregels kunnen
8

9

A.A.H. van Hoek, Internationale mobiliteit
van werknemers (diss. UvA), Den Haag:
Sdu Uitgevers 2000, besproken door J.K.
Franx, NIPR 2002, p. 15-24; J. Spiegel,
‘Een arbeidsovereenkomst: de betekenis
van een forumkeuze, een rechtskeuze en
bet BBA’, NIPR 2000,
p. 407; A.T.J.M. Jacobs, ‘De Eurowerknemer, mobiliteit en IPR’, in: Privaatrecht
in de 21’ eeuw, Arbeidsrecht, Deventer
1999, p. 71 e.v.
Richtlijn 96/71 van het Europees Panement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met
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worden toegepast, zoals bijvoorbeeld art. 7 EVO. De MvT noemt de
WCOD wel maar geeft niet aan op
welke grond in relatie tot art. 6:196c
BW art. V van deze Aanpassingswet
nichtlijn elektronische handel kan
worden toegepast.
t
1.2. Arbeidsovereenkomst en
agentuur
Regelgeving
Op 24 december 1999 is de Wet
Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid (WAGA) in werking getreden, waarmee de Detacheringsnichtlijn van 1996 is geimple9
menteerd. Deze strekt ertoe werknemers die zijn gedetacheerd op een
aantal punten — zoals de rust- en
werktijden, minimumloon, bescherming van jongeren en zwangere
vrouwen — dezelfde bescherming te
verschaffen die het plaatselijke recht
biedt. In de WAGA wordt een aantal
bepalingen uit bet BW (art. 7:634642,646-648 en 670 lid 2) van toepassing verklaard op werknemers
die tijdelijk in Nederland werkzaam
zijn en wiens arbeidsovereenkomst
aan buitenlands recht is onderworpen. Conform de Richtlijn diende tevens te worden voorzien in een
forum, en is destijds daartoe art. 98a
Rv ingevoerd. Bij tijdelijke tewerkstelling in Nederland was de Nederlandse recbter van de plaats van
tijdelijke arbeid bevoegd om kennis
te nemen van geschillen inzake de
WAGA (art. 98a Rv oud). In het
nieuwe Rechtsvordening is art. 98a
Rv-oud niet meer teruggekomen.
Om in conformiteit met de Richtlijn
te blijven zal art. 6 sub b Rv (bevoegdheid indien arbeid gewoonlijk
in Nederland wordt verricht) zodanig moeten worden uitgelegd dat
bet ook WAGA vordeningen bij tijde10
lijke tewerkstelling omvat. Een bebet oog op bet verrichten van diensten
van 16 dec. 1996, PbEG 1997 L 18, p. 1.
Zie hierover E. Nunes, ‘De Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende
Arbeid: een (export) product apart’,
NIPR 2000/4, p. 380-385; T&C Arbeidsrecht (Van Hoek) art. 7 EVO, aant. 7, 8;
MV. Polak, ‘Brusse!, Lugano, Rome, Den
Haag of toch weer Brussel? De voortschrijdende europeanisering van bet
internationaal privaatrecht met betrekking tot individuele arbeidsverhoudingen’, SMA 2000, p. 346-353; C.M.E.P.
van Lent, ‘Detachering van werknemers
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zwaar tegen die uitleg is dat daarmee wordt afgeweken van de uitleg
van de term ‘gewoonlijk’ zoals die
door bet Hof van Justitie in bet
kader van art. 5 sub 1 EEX wordt
gehuldigd en waarop art. 6 sub b Rv
is gebaseerd.
Rechtspraak
De Hoge Raad leerde ons in Univer1
sal Services/Balunan’ dat in appèl
bij de rechtbank moet wonden geklaagd over verkeerde toepassing
van bet internationaal privaatrecht,
anders is het te laat. In cassatie kan
niet meer worden geklaagd over het
feit dat de kantonrechter en de
rechtbank (partijen hadden op dit
punt bet vonnis van de kantonrediten niet aangevallen) bet EVO op
de arbeidsverhouding van toepassing achtten terwijl de arbeidsovereenkomst voor 1 september 1991, de
datum waarop voor Nedenland bet
EVO in werking is getneden, was
aangegaan. Op grond van art. 17
EVO is het EVO in een dengelijk
geval inderdaad met van toepassing.
Volgens de Hoge Raad betrof dit
echter geen onderwerp van openbare orde. In casu was dat een dune
vergissing aan de zijde van de werkgever. De Hoge Raad sauveerde de
opvatting van de rechtbank dat voor
de uitleg van ‘plaats waar de arbeid
gewoonlijk wondt vernicht’ van art. 6
lid 2 sub a EVO aansluiting mocht
worden gezocht bij art. 2 Wet arbeid
mijnbouw Noordzee (WAMN). Dit
artikel bepaalt dat voon de toepassing van regels van internationaal
pnivaatrecht arbeid vennicht boven
bet Nedenlandse dee! van het continentaal plateau door een off-shore
werknemer moet worden aangemerkt als arbeid verricbt op Neder12
lands grondgebied. Mevrouw
Balunan had — ala werkneemster van
een cateringsbedrijf — bet merendeel
en de invoering van de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschnijdende arbeid’,
Sociaal Recht, 2000-6, p. 167-172.
10 Zie T&C Burgerlijke Rechtsvordering
(Po!ak) 2002, art. 6, aant. 6(e).
11 HR 31 mei 2002, RvdW 2002/92.
12 In HvJ Weber/Universa! Ogden, zie
§ 3.1.2, dee! I Knoniek, nt. 37 nam het
HvJ juist uitdrukke!ijk afstand van deze
nationale rege!bij de invulling van het
criterium ‘gewoonlijk’ voor het bepa!en
van de bevoegdheid.
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van haar werk op olie- en gaswinningsinstallaties boven bet Nederlandse dee! vernicht en op installaties
13
op Nederlandse werven. Het feit
dat de WAMN pas opi februani
1993 in wenking trad, deed niet aan
de toepasselijkheid af. De plaatsen
van arbeid lagen volgens de rechtbank in Nedenland dus Nedenlands
recht was van toepassingwelke
nedenering door de Hoge Raad wend
onderschreven. Pantijen hadden in
de arbeidsovereenkomst een rechtskeuze voor Schots recht uitgebracht.
Onder bet EVO kan een recbtskeuze
bij een arbeidsovereenkomst en
ecbter niet toe leiden dat de werknemer de beschenming venliest van
de dwingende bepalingen van bet
objectief toepasselijk redit. Het
dwingende Nederlandse recht was
van toepassing op de vordening inzake uitbetaling van niet-genoten
vakantiedagen evenals op de vorderingen tot betaling van achterstallig
loon en vakantietoeslag. De rechtskeuze voor Schots recht was bier niet
van invloed. Zou bij de kantonnechten en vervolgens door partijen
bij de rechtbank we! goed zijn opgelet, dan zou de ipr-rege! uit bet
14
Mackay Il-arrest — de pre-EVOregel — toegepast hebben moeten
worden (of zou daar in ieder geval
tot aan de Hoge Raad over doorgeldaagd hebben kunnen worden). Uit
dit arrest volgt dat in een pré-EVO
situatie de rechtskeuze in een
anbeidsovereenkomst conflictenrechtelijk is en dat dus ook de dwingende beschermende bepalingen
van bet objectief toepasselijk recht
opzij worden gezet in tegenstelling
tot bet systeem van art. 6 lid 1
15
EVO. De achterstallige loon- en
vakantietoeslagbetalingen zouden
wellicht nog via de ala voorrangsregel aangemerkte Wet Minimumloon en Minimum Vakantiebijslag
toegewezen hebben kunnen worden.

Regelgeving
Per 1 januani 2001 is art. 3:305c ingevoegd in bet Burgerlijk Wetboek en
zijn art. 6:240 en 6:241 gewijzigd. Dit
is implementatiewetgeving behorende bij Richtlijn nr. 98/27/EG betreffende bet doen staken van inbreuken
in bet raam van de bescherming van

13 Balunan werd niet als schepeling aangemerkt zodat het recht van de v!ag van de
installatie niet bepa!end was voor bet
recht op de arbeidsovereenkomst. De
anbeid wend op Nedenlands grondgebied
— 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/EEG van de Raad van
18 dec. 1986 inzake decodndinatie van
de wetgevingen van de !idstaten inzake

ze!fstandige handelsagenten.
18 HR 5 november 1999, NJ 2000, 139, m.nt.
JZ. MV. Polak, TvI 2000, p. 104-106.
19 A,P.M.J. Vonken, ‘Intennationale
consumentenkoop’, NIPR 2000, p. 159;
C.A. Joustra, ‘Internationale oveneenkomsten met internetconsumenten’,
Contracteren 2001, or. 4, p. 80.
20 PbEGLI66.
21 Wetsvoonstel 27809. Zie J.M. Smits, ‘De
voorgenomen implementatie van de
nichtlijn consumentenkoop: een gebnek-
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De dwingende Nedenlandse arbeidsrechtelijke regel inzake vergoeding
van niet-genoten vakantiedagen is
echter geen voorrangsregel en zou
bij de juiste conflictregel (Mackay IIarrest) niet zijn toegepast. De eer zou
aan bet Schotse recht zijn gelaten.
Het Hof van Justitie bepaalde in
t
Ingmar/Eaton’ dat art. 17 en 18 van
de Richtlijn inzake handelsagen17
tuur, welke de handelsagent bepaalde rechten verleent na beëindiging van de agentuurovereenkomst,
een dwingendrecbtelijk kanakter
hebben. Zij moeten worden toegepast wanneer de agent zijn activiteiten in een lidstaat heeft vernicht,
ook als de principaal in een derde
land is gevestigd en de overeenkomst volgens een daanin opgenomen clausule door bet necht van dat
land wordt beheerst.
In NV Op- en Ovenslag De Rijke
18
(Belgie)/de Ontvangen (NL) wijst
de Hoge Raad extraternitoniale werking af van art. 34 en 35 Invorderingswet 1990 inzake de inleners- en
ketenaansprakelijkheid. Een in bet
buitenland gevestigde aannemen of
inlener die gebruik maakt voor
werkzaamheden in bet buitenland
van werknemers waarvoor in
Nederland loonbelasting is
verschuldigd, kan niet worden
aangesproken door de Nederlandse
fiscus als de Nedenlandse
belastingplichtige werkgever deze
premies niet meen kan voldoen
wegens faillissement.
19

1.3. Consumentenovereenkomst
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de consumentenbelangen. °Deze
strekt ertoe dat een organisatie of
openbaar lichaam met zetel buiten
Nederland, welke geplaatst is op de
lijst als bedoeld in ant. 4 lid 3 van
genoemde nichtlijn een rechtsvordering kan instellen die strekt tot bescherming van de gelijksoortige belangen van andere personen die bun
gewone verblijfplaats hebben in het
land waar deze organisatie is gezeteld.
Richtlijn 1999/44/EG van 25 mei
betneffende bepaalde aspecten van
de verkoop van en de garanties voor
consumptiegoederen zal leiden tot
aanpassing van enkele bepalingen
21
van Boek 7 BW. Het gaat bier om
negels betneffende in de garantie aan
een product toegezegde eigenschappen. Voorts beoogt bet wetsvoorstel
te garanderen dat wanneer een
rechtsstelsel toepasselijk is dat de in
de richtlijn bedoelde bescherming
niet of s!echts ten dele biedt, dit er
niet toe leidt dat de kopen de beschenining verliest die hem krachtens deze nichtlijn wondt geboden
door de dwingende bepalingen van
bet EU-land of EER-land waar hij
zijn gewone verblijfplaats heeft.
Rechtspraak
In de samengevoegde zaken Océano

Grupo Editorial SA/Murciano
Quintero en Salvat Editores/Sánchez
Alcón Prades’~betrof bet de uitleg
van de Richtlijn betreffende oneenlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.~Het Hof besliste dat
deze nichtlijn veneist dat de rechten
ambtshalve moet kunnen toetsen of
een beding in een overeenkomst oneerlijk is. Dit betekent dat in consumentenzaken de rechter niet mag afwachten of de consument zich op
grond van ant. 6:233 BW op bet onredelijk bezwanend karakter van een
beding in algemene voorwaarden
beroept. Voorts bepaalde bet Hof, in

kig wetsvoorste!’, WPNR 2001/6470,
p. 1047-1049.
22 HvJ 27 juni 2000, NJ 2000,730.
23 Zie hienoven E.H. Hondius, ‘Ambtshalve
toetsing van a!gemene voorwaarden: bet
Europese Hof van Justitie spreekt zich
uit’, WPNR 2000, p. 651-652, waarin
tevens een mogelijke relativening van de
strekking van deze uitspraak wondt
gegeven.
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aansluiting op bet voongaande, dat
bet vereiste van conforme uitlegging
in bet bijzonder met zich meebrengt
dat de nationale rechter de mogelijkheid moet hebben zich ambtshalve
onbevoegd te verklaren indien hij a!s
bevoegde recbter was aangewezen
in een oneenlijk beding.

naar Nederlands recht als lex foni
worden beoondeeld (art. 29 CMR).
1.5. Onrechtmatige daad en andere
niet-contractuele
verbintenissen

is met een tussen de dader en benadeelde bestaande nechtsverhouding,
bet recht dat deze rechtsverhouding
beheerst kan wonden toegepast (de
28
zgn. ‘accessoire aanknoping’).
Ingevolge ant. 6 hebben partijen de
mogelijkheid een rechtskeuze uit te
brengen, zoals ook reeds op gnond
van het COVA-arrest mogelijk was.
Art. 8 geeft tot slot een regeling met
betrekking tot de toepassing van de
ten plaatse geldende venkeens- en
veiigheidsnegels.

1.4. Vervoersovereenkomst
De Hoge Raad besliste in AXA/de
24
Poorten dat art. 32 lid 1 CMR
negels oven verjaring bevat, niet a!leen tegen de vervoerder geldt, maan
ook dóón de vervoerder mag worden
ingeroepen.
25
In Overbeek/Cigna besliste de
Hoge Raad dat nechtskeuze voor de
CMR in een nationaal geval slechts
de dwingende bepalingen van bet
necht dat zonder de rechtskeuze voon
bet CMR zou gelden opzij zet indien
is voldaan aan de eisen van art.
8:1102 lid 1 BW (o.a. verzwaning/
verlichting aansprakelijkheid van
vervoerder kan alleen bij uitdrukkelijk gemaakt beding). In casu was
daaraan voldaan en wend bet
dwingende aansprakelijkheidsnecht
van boek 8 opzij gezet. In casu was
dat voon de vervoender nadelig
omdat de beperking van de aansprakelijkheid van de vervoerder in
de Nederlandse wet voor veel lager
bedrag mogelijk is dan in de CMR
en bovendien het Nederlandse recht
aansprakelijkheidsuitsluiting voor
‘grove schuld’ van niet-leidinggevende ondergeschikten en andere
huippersonen toestaat, in tegenstelling tot de CMR. Onder art. 23
CMR geldt dat de limieten terzake
van de te vergoeden schade niet van
toepassing zijn als en sprake is van
opzet of schuld die met opzet moet
worden gelijkgesteld. De vraag of en
sprake is van dengelijke schuld, moet

Regelgeving
Wet conflictenrecht onrechtmatige daad
Op 1 juni 2001 is de Wet Conffictennecht Onrecbtmatige Daad (WCOD)
26
in wenking getreden. Hierin zijn de
regels van bet COVA-arnest nit 1993
27
grotendeels ovengenomen. De belangnijkste regels zijn neergelegd in
art. 3-6. De hoofdnegel is de lex loci
delicti, bet recht van bet land waar
de onnechtmatige daad zich heeft
voorgedaan (ant. 3 lid 1). In lid 2
wordt een oplossing verschaft voor
bet geval van de meervoudige locus;
de situatie dat de onnechtmatige
daad in bet ene land wordt gepleegd, maar de schade in een ander
land intreedt. In beginsel geldt dan
bet recht van bet land waar de
schade inwerkt, tenzij de dader de
inwenking aldaan redelijkerwijs niet
heeft kunnen voorzien, in welk geval bet recht van bet land waan het
onrechtmatig handelen of nalaten
heeft plaatsgevonden, toepasselijk is.
In art. 3 lid 3 is de reeds in bet
COVA-arrest gefonmuleerde gevolgenuitzondening neengelegd. Deze
rege! houdt in dat wanneer dader en
slachtoffer in dezelfde staat hun gewone verblijfplaats of plaats van
vestiging hebben, bet necbt van die
staat de onrechtmatige daad beheerst. Ant. 4 venschaft een bijzondere regeling voor oneenlijke mededinging; toepasselijk is bet recht van
het land waar de concurnentievenhouding wordt beInvloed. Art. 5
bepaalt voonts dat wanneer de onnechtmatige daad nauw venbonden

EVO-Vo II
In bet voorjaan van 2002 is een voonontwenp van een voorstel voon een
verordening inzake bet recht dat van
toepassing is op niet-contractuele
verbintenissen gepubliceerd.29 Dit
ontwerp is de niet-contractuele pendant van bet EVO en wordt dan ook
EVO II genoemd. Het toepassingsgebied is vergelijkbaar met dat van
bet EVO. Hoofdnegel voor de onrechtmatige daad is toepasselijkheid
van de lex loci delicti, met onder
meer uitzondeningen voor bet geval
dader en slacbtoffer in hetzelfde
land wonen, niet zijnde bet land
waar de daad is gepleegd, en voor
het geval de onrechtmatige daad
aanzienlijk nauwere banden heeft
met een anden land (art. 3). Voor
enkele bijzondene onrechtmatige daden, zoals productaansprakelijkheid,
oneenlijke concurnentie en milieuinbreuken worden aparte regels
gegeven. Voonts bevat bet voorontwerp een regeling voor niet-contractuele verbintenissen anders dan de
onrechtmatige daad, zoals ongenechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling (art. 10). Voor
alle niet-contractuele verbintenissen
bestaat de mogelijkheid een uitdrukkelijke rechtskeuze te doen (art. 11).

24 HR 11 februani 2000, NJ 2000,420, m.nt.
KFH.
25 HR 5 januani 2001, NJ 2001, 391, m.nt.
KFH. Zie P. de Meij, Samenloop van CMRVendrag en EEX-Verordening (diss.
Groningen), Senie Recht en Praktijk or.
123, Deventer: Kluwen 2003, p. 90-91.
26 Zie hienover o.m. P. Vlas, !osbl. ed.
Kluwen, Onrechtmatige daad, IX, De
onrechtmatige daad in bet internationaal
privaatrecht; J.A. Pontien, Onrechtmatige
daad, Praktijkreeks IPR dee! 16, Deventen: K!uwen 2001 (bespnoken doorJ.K.
Fnanx, WPNR 2002/6488, p. 358-367); L.
Stnikwerda, ‘Voonste! tot negeling van het
recht dat van toepassing is op niet-

contractuele venbintenissen (‘Rome II’)’,
WPNR 2000/6421, p. 774-780;J.A. Pantier, ‘Het wetsvoonstel Wet conflictenrecht onrechtmatige daad: loka!e wijsheid in internationaal perspectief’, NIPR
2000, p. 369-379; M.E. Koppenol-Lafonce
en J.A. Vissen ‘Ontwikkelingen in het
conf!ictenrecht inzake onrechtmatige
daad’, JutD 1999/22, p. 19-26. Zie over
de pre-WCOD onrechtmatige daad: o.a.
Th.M. de Boon, Vijftig jaar lex loci delicti —
van Dubbinks proefschr~fttot een Wet
conflictenrecht onrechtrnatige daad, Devonten: K!uwen 1998; losbl. ed. Kiuwer, Onnechtmatige daad (oud), III.c, J.W. Westenbeng (oonspr. bewerkens H.U. Jessu-

nun d’Oliveira en mM. de Boen), L.
Stnikwerda, ‘Ovenzicht der Nedenlandse
Rechtspnaak. Internationaal pnivaatnecht.
Onrechtmatige daad (1998-1999)’, WPNR
2000/6425, p. 864-866.
27 HR 19 november 1993, NJ 1994,622
(COVA), m.nt. JCS en PvS.
28 K.J. Veenstra, Accessoire aanknoping in bet
internationale onrechtmatige daadsrecht,
Kosters-reeks, dee!1V Groningen 2001.
29 Te vinden op <http://europa.eu.int/
coinm/home/unit/civi!/consultation/
contnibutions..em.htm>. Op dii voonontwenp kon tot 15 september 2002
commentaan worden gegeven, hetgeen
in mime mate is gedaan.
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Kronieken

I:

Rechtspraak
De hoofdregel voor bet toepasselijke
necht op een onrechtmatige daad is
dat deze wordt beheenst door bet
rechtvan de plaats waan de onnechtmatige daad plaats heeft gevonden
(zie bet hierboven genoemde COVAarrest en art. 3 lid 1 WCOD). In
3
Diner/Igielko °ging bet om de
vraag wat als plaats waar do onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden kan wonden aangemenkt wanneer bet om eon omissiedelict gaat.
In casu betrof bet do weigering om
aan een bank toostemming te verlenen om ge!den af te geven aan benadeelden. De Hoge Raad bepaalde
dat do plaats waan gehandeld moot
wonden ofgehandeld had moeten
wonden als plaats van de onrechtmatige daad kan wonden aangemerkt; dat was in dit geval Amsterdam, omdat do bank daar gevestigd
was en de bank do toestemming had
moeten ‘ontvangen’ (art. 3:37 BW).
De Hoge Raad zag geen aanleiding
om do gevolgonuitzondening ala bedoold in ant. 3 lid 3 WCOD toe to
passen omdat partijen niet in eonzelfde land bun gewono venblijfplaats hadden, en evenmin om tot
accessoire aanknoping op grond van
art. 5 WCOD over to gaan omdat or
goon bestaande ofgewezen nechtsvenhouding anders dan de onrochtmatige daad tussen partijen was.
31
In Kusters/Cool bepaalde de Hoge
Raad dat hot Haags Verkoorsongevallenverdrag met van toopassing is
op eon geval waanin eon skier uit eon
sleoplift valt en in haar val andere
skiers meenoomt die diontengovolge
gewond raken. Voor do toepassolijkheid van de govolgenuitzondening
zoa!s vorwoord in hot COVA-anrest
en art. 3 lid 3 WCOD, is voreist dat
dader on benadoelden in hetzelfde
land hun gowone verblijfplaats bob-

ben. Niet vereist is dat zij zeif als
procospartij in bet geding optredon.
Hot is ook niet van belang dat or nog
andene eventuele daders en/of benadee!den zijn die in eon andene staat
hun gewone venblijfplaats hebben
wanneen do procedure geen betrekking heeft op do aansprakelijkheid
van doze daders of jogens doze benadeelden. Ook staat aan do toopassing
van do gevolgenuitzondering niet in
de weg dat oen gerechtvaardigde
bescherming van bet belangvan de
dadermeobrengt dat do tegon hem
gerichte vordering wondt beoordeeld
naar hetzelfde recht a!s zijn eventuele regresvordering, omdat do govolgenuitzondering niet op bet begunstigingsbeginsel maar op hot
beginse! van do nauwsto betrokkenheid is gebaseerd.

Regelgeving
Dc Europese NV
Op 8 oktober 2001 heeft do Raad eon
Venordening inzake do Europose NV
33
(SE) vastgesteld. Doze Verordening
zal op8 oktober 2004 in working treden. Toch is hot reeds nu a! van belang voor ondememingen die uiteindelijk gebruik zouden wil!en gaan
maken van do SE om zich to vendiepen in do verordening. In diverse
omstandigheden (bijv. dat twee
rechtspensonen uit hetzelfde land
een holding-SE zouden willen oprichten), wordt vereist dat de rechtspersoon a! ten minste twee jaan eon
dochtenonderneming of bijkantoon
heeft in eon andene lidstaat dan zijn
eigen lidstaat (art. 2 lid 2 sub b, lid 3
sub b en lid 4 SE-Vo). Hot doel van
do Verordening SE is bet totstandbrengen van een Europese vennootschap met eon eigen junidisch kaden
om do vennootschappen die in ver-

schilende !idstaten zijn opgenicht
moge!ijk te maken to fuseren dan
we! eon holdingmaatschappij ofeen
gomeenschappelijke dochteronderneming opte richten, zonden daarbij
to worden gehindond door de junidische en pnaktische bozwaren die
voortvloeien uit hot bestaan van vijftion verschillende rechtsorden. Hot
!ijkt ochter mooion dan hot is. Not ala
bij hot EESV spoolt bet nationalo
necht van bet land waar do statutaine
zetel en bet hoofdbostuur van do SE
is govestigd nog altijd eon grote no!.
Andonzijds kan men intemationaal
fuseron daar waar bet totop hoden
(wellicht) nog niet kan, zoals in de
situatie waarbij Nedenlandse vonnootschappon zijn botrokken.~Hot
statuut voonziet in vior wijzon van
opnichting van eon Europese vonnootschap: (1) opnichting door fusie
van tenminsto tweo n.v.’s; (2) door
opnichting van eon holding-vennootschap; (3) door opnichting van eon
gemeonschappelijko dochtenondennoming en (4) door omzetting van
een naamloze vennootschap naar
nationaa! necht in eon SE. Do fusie
staat a!!eon open voor naamloze vonnootschappen nit venschillendo lidstaten. Do opnichting van eon Europeso ho!ding-vennootscbap (‘EV’)holding is mogo!ijk voon naamloze
vennootschappen en vennootschappen met beperkto aanspnakelijkheid
die in de Gemeenschap aanwezig
zijn, en die ofwe! hun hoofdbestuur
in venschillende lidstaten hebben, of
een dochtervennootschap of een yestiging hebben in eon andene lidstaat
dan die van hun hoofdbostuun. Do
opnichting van eon SE door opnichting van eon gemeenschappelijke
dochtervennootschap staat onder
dezolfde voonwaardon open voor
alle publiek- en pnivaatnechte!ijke
!ichamon.

30 HR 12 oktoben 2001, NJ 2002, 255, m.nt.
ThMdB. Zie oak J.A. Pontier, ‘Feit en
nechtsnonm: moeilijke geva!!en van loka!isenen van do internationale onrechtmatige daad: HR 12 oktoben en 7 december 2001’, NIPR 2002/3, p. 274-282.
31 HR 23 november2001, NJ 2002, 281,
m.nt. ThMdB. Zie ook A.P.M.J. Vonken,
‘Enke!e IPR-penikelen bij eon internationaal skiongeva!’, VR 2002, p. 105.
32 Zie Stephen Ramme!oo, Corporations in
Private International Law: A European perspective (diss. Maastnicht), Oxford Monographs in Private Internationa! Law,
Oxford: Oxford University Press 2001;

P. V!as, Rechtspersonen, Pnaktijkreeks IPR
or. 9 de druk, Deventen: Kluwer 2002;
3
J.W. Winter, Grensoverschrijdend stemmen,
rode Erasmus Univensiteit Rottendam,
Deventen: Kluwen 2000. Zie ook hot
rapport van do export group on crossbonder voting (2002/6), geinaakt in
opdracht van justitie.
33 Venordening (EG) or. 2157/2001 van do
Raad van 8 oktober 2001 betneffende het
statuut van do Eunopese vonnootschap
(SE), PbEG 2000 L 294/1-21. Zie 0.0.
Schutto-Veenstra ‘Do Eunopeso NV: eon
illusie?’, in: Nederlands ondernemingsrecht
in grensoverschrijdend penspectief, Devon-

ten: K!uwer 2003, p. 125-140; ME. Koppeno!-Laforce, ‘Do Eunopese NV (SE)’,
JutD 2002/21, p. 16-22; C.R. Huiskens,
‘Do Europose NV: dee! II, Gnensovenschrijdend ondennemen als Eunopese
Vennootschap’, JutD 2002/23, p. 14-19;
P. V!as, Rechtspersonen, 2002, or. 132-134
on H.J. do Kluiven, ‘Do Verordening op
do Eunopese Vennootschap (SE): haan!emmenolie of !overtraan?’, WPNR 2002/
6481, p. 245-246.
34 H.L.E. Vonhagen en J.F. do Hoer, ‘Junidische fusie en internationaa! pnivaatrecht,
internationaal pnivaatnechtelijke aspecten van do verknijging onden algomene
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Rechtspraak
Zie ook § 3.5.1 Kort goding en § 3.6
beslag.
In hot bestek van eon aantal janen
heeft bet Hof van Justitie in naam
van do vestigingsvnijheid ook bet
statutaine zetelstelsel stevig op do
Europese kaart gozot.
35
Met bet Centnos-arrest heeft bet
Hof van Justitie zich kunnen uitspreken oven grensoverschrijdend
vennootschapsvenkeer en met name
over bet secundaire vestigingsrecht.
Onder bet gomeenschapsrecht heeft
eon vennootschap die is opgenicht
naan bet recht van eon lidstaat on die
do statutaire zete!, bet hoofdbestuun
of de hoofdvestiging in de Gemeenschap heeft, bet recht om in andere
lidstaten door middel van eon agentschap, een flliaal of een dochtervonnootschap activiteiten to ontp!ooien
(ant. 48 EG-Vendrag (ant. 58 oud)).
Het betreft bier do secundaire vostigingvnijheid. In casu had bet Doonse
en in Denemarken woonachtige
echtpaar Bryde eon rechtspersoon
naan Engels recht opgenicht, Centros
Ltd., waarvoon niet do minimumkapitaaleis gold. En wenden geen bednijfsactiviteiten in Engeland ontplooid. Vervolgens wend inschnijving
in bet handelsregister in Denemarken verzocht van hot flliaal dat do
bednijfsactiviteiton zou gaan ontplooion. Hot Deense register woigonde do inschnijving met eonberoop op
bet foit dat do opnichting in Engeland kennolijk s!echts was gedaan
met bet oog op omzoiling van do
miniinumkapitaalregels en dat bet
flhiaa! als hoofdvestiging moest
worden gozien. Hot Hofvan Justitie
concludeerde dat do ambtenaan van
bet Doense register in stnijd met bet
gemeenschapsnecht had gohandeld
en de inschrijving niet had mogen

woigoren. We! kunnen door eon lidstaat maatrogelen worden getroffon
ten bestnijding of bostraffing van
fraude hotzij ten aanzion van do vonnootschap zeif, hotzij van do vennoten. Hot Hof van Justitie vertelde en
echter met bij hoe die maatregelen en
dan uit moesten zion. In Nederland
is venvolgens de discussie woer opnieuw opgelaaid oven do vnaag of do
Wet op de Formeel Buitenlandse
Vennootschappen (WFBV) in stnijd is
met bet EG-Vondrag.~Do Europese
Commissie is op 28 maart 2001 eon
inbreukprocedure gestart tegon
Nederland omdat naar do opvatting
van de Europeso Conunissie do
WFBV in strijd is met bet EG-necht.
Inntiddels is een conclusie genomen
in do zaak KvK Amsterdam/Inspire
37
Art Ltd. waarin de WFBV door
A-G Alber stnijdig wordt geacht met
ant. 43 en 48 EG-Vendrag. Do A-G
heeft voorts bezien of or rocbtvaardiging voor do beperking van do vestigingsvnijheid bestond en toetste
daantoo do WFBV op do onderdelen
schuldeisersboschorming, minimumkapitaaleisen en bestuurdersaanspnakelijkboid (dit betneft do art. 2-5
WFBV). Hij kwam tot do conclusie
dat en goon rechtvaardiging was
voor do eisen en do govolgenvan
niet-nakoming daarvan zoals noongelegd in art. 2-5 WFBV. Met spanning wordt op bet venlossende
woond van bet HvJ gewacht.
In Ubersoering BV/NCC Nordic
Constructions Company Baumanagement GmbH~heeft bet Hof van
Justitie zich uitgesproken voor do
statutaire zetelleor ten aanzion van
tenminste bet bostaan on do procesbevoogdheid van eon buitenlandse
vennootschap. Do naan Nederlands
recht opgonichte rechtspersoon
Ubensoering B.V. met statutaire zote!

in Nederland verkneeg op een zeker
moment eon ternein in Duitsland
(ovenigens was dat hot enige
activum) en schakoldo voon bouwwe’~kzaamhedenNCC in. Enige tijd
later werden alle aandelon in Ubersoening ovorgednagen aan twee in
Duitsland woonachtige Duitsers.
Uberseening B.V. was ontevreden
met hot vernichte bouw- en schilderwerk van NCC en stolde voon de
Duitse nechter een vordening wegens
schadovengoeding in tegenNCC. Do
rechten venklaarde zich echter onbovoegd omdat ‘Rechtsfahigkeit’ en
daarmee ‘Parteifahigkeit’ van do
Noderlandse necbtspersoon ontbnak
(ius standi in iudicio), omdat ingevolge bet Duitse ipn de wenkelijke
zetel geacbt wend naar Duitsland to
zijn verplaatst na do aandelenverkoop, terwijl bet goon naan Duits
necbt geldig opgenichte vonnootschap was en de vennootschap ook
niet na de aande!entransactie opniouwwas opgenicht naan Duits
recht (vaste recbtspraak van hot
BGH). Do vennootschap bestond dus
niot moon volgens bet Duitse IPR.
Voor bet Hof nees do vnaag of doze
houding verenigbaan was met het in
art. 43 en 48 EG-Vendrag neergelogdo recht van vnijheid van vestiging.
Hot Hof van Justitie oordeeldo dat
eon naar Nederlands necht opgenichto vonnootschap met statutaine zetel
in Noderland op gnond van art. 43
en 48 EG-Vendrag hot necht bad om
in Duits!and haan vnijheid van vestiging uit to oefenen (primaine necht
van vestiging). Dat do aande!en wanon ovengedragen aan Duitse ingezetenon was irrelevant omdat dit naan
Nedorlands nocht goon govolgen
voon do vennootschap hooft, zoals
venlies van rechtspensoonlijkhoid tot
gevo!g heeft. Duits!and had op

tito! bij junidische fusie’, Overnemen em
hele onderneming, Devonten: Kluwer 1999,
p. 297-316.
35 HvJ 9 moan 1999, C-212/97; NJ 2000/48,
m.nt. PV., zie oak Vias, Rechtspersonen
2002, nn. 117-119, S.F.G. Ramme!oo, ‘Vnij
venkeen van nechtspensonen in “Europa”
na Hof van Justitie EG Centros. Nieuwe
projudicible procedures: IPR-zetelloren
venenigbaan met EG-Vondrag? (Hot van
Justitio EG 9 maart 1999; NIPR 1999,
242)’, NIPR 2000, p. 273-282; J. Woutors,
‘Europees vestigingsnecht van vonnootschappen en intennationaal pnivaatrecht’,
NIPR 2000, p. 259-272; S.M. van den
Brook, ‘Hot Contros-anrest en hot Neden-

landse internationaa! pnivaatnecht betreffende vennootscbappon’, WPNR 2000
(6402), p. 347-355; H.J. do Kluiven, ‘Do
wot formeel buitenlandse vennootschappen op do tocht?’ Opmenkingen rood
HvJEG 9 maant inzake Centros Limited
(Zaak C-212/97), WPNR 1999 p. 527;
H. do Wu!f, ‘Centnos: vnijheid van
vestiging zondon race to the bottom’,
Ondernemingsrecht 1999, p. 318.
36 M. Gnoenleen, ‘Do communautaine aspecten van do Wet op do Fonmool Buitenlandse Vennootschappon’, NIPR 2001,
p. 306 endo in do vonige noot venme!de
litenatuun.
37 Concl. A-C 30 januani 2003, zaak C-167/ 01.

38 HvJ 5 november 2002, C-208/00, NJ 2003,
58, m.nt. PV; M.E. Koppenol-Lafonce,
‘Vestigingsvnijheid van vennootschappen
binnen do EU; houdbaarhoid van do Wet
op do Formeel Buitenlandse
Vonnootschappen’, JutD 2003/4, p. 12-19;
J. Schutto-Veenstra, ‘Ant. 43 en48 EGVendrag dwingen tot erkenning van do
rechtsporsoonlijkheid on procesbekwaamheid van buitenlandse EGvennootschappen’, Ondernemingsrecht
2002-16/17, p. 528-532; S.F.G. Ramme!oo,
‘HvJ EG Zaak 208/00 Uberseening: do
“long and winding road” noon vestigingsvnijheid voon rochtspensonen in do
Europese Unie’, WPNR 2003/6521,
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0

grond van do naar Duits recht
p!aatsgevonden hebbende
verp!aatsing van do werkelijko zete!
aan do Nederlandse vonnootschap
niet do nochtsbevoegdheid, en dus
do procesbevoegdheid mogen
onthouden. Dit was in strijd met do
vnijheid van vestiging. Hiermee
bovestigde bet Hof van Justitie dat
de vnijhoid van vestiging ingevo!ge
art. 43 on 48 EG-Vendnag van eon
naar hot rechtvan een lidstaat
opgonichte vennootschap door do
andere lidstaten mootworden
erkend. In bet arrest Daily Mail was
reeds eerdon door bet Hof van
Justitie beslist dat hot recht van
opnichting en de opnichtingsoison en
het bestaan van do vennootschap bepaa!t. In Uberseoning word do procesbovoogdheid daan nog aan toegevoegd. Als verplaatsing van do wekelijko zetel goon rochtsgevo!gen
hoeft onder bet necbt van do opnichting, dan mag eon andere lidstaat
daar ook goon gevolgen aan vonbinden. Hot Hof van Justitie oordeeldo in bovengenoemdo zaak dat en
we! nedenen kunnon zijn om do vrijheid van vestiging te bepenken. Dit
moeten dan dwingende redenen van
a!gemeon belang botneffon (bescberming belangen schuldeisers, mindenheidsaandeolhoudens, wonknemors,
fiscus) en doze rogels mogen slechts
onder bopaa!do voonwaarden toepassing vinden. Doze dwingende
redenen kunnen volgens bet Hof
van Justitie echten nooit voldoende
rechtvaardigingsgrond zijn om do
rechtsbevoegdboid, en dus do procesbovoegdhoid, aan eon elders
rochtsge!dig opgenichte en bestaande
vermootschap te onthouden, hetgeen
immers gelijk staat aan bet teniet
doen van do vnijheid van vestiging.

p. 153-154.
39 D.M. Pos, ‘Rochtskeuzo in hot intornationaal zakeorecht’, NIPR 2001/4, p. 398405; J.W. Rutgers, ‘Some recent developments within Dutch Private International Property Law’, IPRax 2002, p. 241244.
40 Zie J.W. Rutgers, International Reservation
of Title Clauses, A study of Dutch,French
and German Private International law in the
lightof European law (diss. Florence,
Italib), Den Haag: T.M.C. Assor Institute
1999. Bespnoken door J.A. van den Wei-

Knonioken

•

3.GOEDERENRECHT EN
39
ZEKERHEIDSRECHTEN

Regelgeving
4
Eigendomsvoorbehoud °
Ingevolgo do op 8 augustus 2000 in
working getreden Richt!ijn betreffende bestnijding van betalingsachter4
stand bij handelstransacties ’ diende
Nederland in do nationalo wotgeving uiter!ijk per 8 augustus 2002
doze Richtlijn geimplementoerd to
hebben, maan doze datum is niet
gehaald. Inmidde!s is do uitvooringswet op 1 december 2002 in working getreden waarmoo do niouwe
ant. 92a on 6:119a BW zijn ingevoerd
42
en art. 6:120 BW is gewijzigd. Do
Richt!ijn beoogt paa! en pork to ste!len aan buitensponigo betalingstenmijnen en beta!ingsachterstanden
die immers eon zware wisso! tnekkon
op do liquiditeit en solvabiliteit van
ondernemingen. Voorts gebiedt do
Richtlijn dat hot nationale necht eon
eigendomsvoorbehoud kent waarbij
de eigondom kan worden voonbehoudon totdat do koper do kooppnijs
vollodig heeft vo!daan. Hot Nedenlandse recht voonziet bier needs
voldoende in zodat op dit v!ak do
wet niet behoefde to wonden aangepast. We! zijn in do Nederlandse wet
artikelen ingevoegd (art. 6:119a BW)
en gewijzigd (art. 6:120 BW) in vonband met en door do Richt!ijn opgelegde nege!ing tot schadevergooding
en nentebeta!ing bij eon to late be43
ta!ing van do factuur. Voonts lijkt
do Richtlijn to verordonnonen dat
eon naan bet door do nationale iprnogels aangewezen necht goldig tot
stand gekomen eigendomsvoorbehoud in do andere landen moot
wondon enkend!”~Do Richt!ijn
schnijft niet rechtstreeks eon uniforme nege! van ipn voor, maan gaat en
blijkbaar we! vanuit dat eon !idstaat
eon regel van ipr heeft die or toe

41

42
43

44

do, NILR 2001, p. 367-371 en J.K. Fnanx,
NIPR 2000, p. 396406.
RL 2000/35/EG van 29 juni 2000, PbEG
2000 L 200/35.
Stb. 2002,545 00561.
Zie 0.0. M. Fneudenthal, J.M. Milo on
H.N. Schethaas, ‘Noderlandse zuinigheid bij Eunopese beta!ingsachterstand Do wotswijziging betalingsachtenstanden in hande!sovoreenkomsten nader
beschouwd’, NTBR 2003/2, p. 83-94.
Do preambule spreekt van ‘dat
schuldeisenseon eigendomvoonbehoud

NTBR 2003/5

!eidt dat eon geldig tot stand gekomen eigendomsvoorbohoud op eon
later tijdstip, als do goederen elders
zijn goraakt, wondt gerespecteend. In
Nederland was en onduidelijkheid
over do conflictregels voon bet
toepasselijk recht op do goederonrechtolijke gevolgen van eon oigondomsvoonbehoud. Om doze onzekenheid to beeindigen, hoeft de
wetgevor eon verwijzingsregel voon
bet oigendomsvoorbohoud gointroduceerd in art. 3:92a BW. Do wet
heeft in grote lijnen hot voorste!
overgonomen van do Staatscommissie IPR inzake hot eigendomsvoorbehoud van bet ontwerp-WCG (zie
onder; art. 5.1.2.2 goconsolideerd
45
(ontwerp) IPR wet). In lid 1 wordt
bopaald dat do goederenrechtelijke
gevolgen van hot eigendomsvoorbehoud zich nichten naan bet recht
van hot land waan do zaak zich
beyond op hot moment van levering,
do lex rei sitae (bij levering door
afgifte aan do vervoerden dus bet
land van do verkoper). Do venbintenisrechtelijke aspocten blijvon
beheenst door bet op bet boding van
eigondomsvoorbehoud toopasselijke
recbt (bet necht toepasselijk op do
ovoneenkomst inclusief eventuele
algemene voonwaarden). Partijon
kunnen echter overeenkomen dat bij
eon voor uitvoen bestemde zaak bet
land van bestemming do gooderenrechtolijko gevolgen bopaalt (lid 2).
Doze roge! wordt govolgd door do
zin ‘indien dat recht ton zake van bet
eigondomsvoonbehoud voor do
schuldeisen gunstigor bepalingon
bevat dan hot op grond van hot
eonste lid toepasselijke recht’ alsof
dat do omge beweegroden zou zijn
voor partijon om voon bet toekomstige invoerland to kiezen. In do
kritiek op bet antike! wordt terecht
melding gomaakt van hot feit dat
door doze zinsnode bij eon geschi!

in do gehe!e Gemoenschap kunnen
doen golden, telkons wannoon hot goat
om een boding van eigendomsvoorbehoud dat goldig is vo!gens do nationale bepalingen wolke ingovo!ge hot
intornationaa! pnivaatrecht van toepassing zijn.’ Freudentha! 0.0., t.a.p. NTBR
2003/2, p. 92.
45 J.W. Rutgers, ‘Eigendomsvoonbehoud on
do Staatscommissie IPR’, NTBR 1999,
p.324. B.F. Louwenier, ‘Hot eigondomsvoonbehoud in boweging’, JutD 2002/14,
p. 10-14.
(...)
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tussen partijen (of eon pantij en eon
derde) do rechtor do rechtskeuze
moot tootson aan bet boschormingsniveau van bet gokozon stelse! ten
opzichto van bet zondor rechtskeuzo
46
toepasso!ijke rocht-stolsel.
Voorwaar goon eenvoudigo taak.
Art. 5 en 6 lid 1 EVO dwingon ook
tot eon dergolijke toots en cornmontaren op die artikelon tonon aan
dat or legio manieren zijn om bescbermingsnivoau’s to meton en to
wogen. Dit is riiet do rechtszekerhoid

waanop do praktijk zit to wachton.
Het kan voor eon oxportour lonend
zijnom hot recht van bet land van
bestemming to kiozon, zelfs als dit
minder bescherming biedt dan bet
recht van zijn oigen land juist omdat
vnijwel altijd in bet land van bestemming do uitoefening zal plaatsvinden. Do keuze wondt voorts beperkt door do voorwaarde dat de
zaak we! daadwenkelijk in bet land

van Duitse suit zich doorzetten
ondanks andersluidondo Nederlandse regels van zaaksvonming en
do govolgon daarvan voor bet eigondomsvoonbehoud. Do opmerking in
do proambule lijkt dit we! to suggereren. humors vo!gons Nederlands
ipn moot Duits necht op do geldigheid (goederennochtelijk) wonden
toogopast en voorts moot do verkoper dit voonbehoud overa! in do EU
genospectoerdkrijgon. En hoe moot
art. 3:92a worden bogrepon als do
zaken onder bet Duitse oigondornsvoonbehoud bier verkocht wonden of
or andonszins over wordt boscbikt?
Hier za! toch do standaand ipr-rogel
inzako goedonenrochtelijko rechton
mooten golden; do lox rei sitao op bet
moment van beschikkon, dus
Nedenlands necht.
Ontwerp Wet Conflictenrecht
Goederenrecht

zijnon tijd de ipn-regels nit hot Haagso Verdrag inzake Indirectly Held
Securities, dan we! die van do Collateral Directive van do EU (zio bier-

na) voorgaan op do Nederlandse iprrogels (zio art. 5.1.3.6 geconsolidoendo (ontwerp) IPR wet inzake bet toepasso!ijk rocht op hot goederonrechtelijk regime van gedomaterialiseorde offocton),49 we!ke nogels ovonigons
uitdrukkelijk boogen aan to s!uiton
bij do Haagso en Europose rogels.
Zekerheidsrechten

Op hot goodorenrecbtolijk tonnein is
onlangs do Unidroit Convention on
International Interests in Mobile
Equipment tot stand gekomen we!k
vondrag echtor nog niet in working is
5
gotnedon. °Hot vordnag kent eon
systeom van eon raamvondnag met

afzonder!ijke pnotocollen voon vliogtuigon, spoonwogrnateniee! en
ruimtestations. Hot vondrag heeft tot

In november 1998 heeft do Staats-

doe! eon intennationaal regime in hot
leven to noepen voor bet ontstaan, do
enkonning en tenuitvoonlogging, do
working togenovor derden en de
voornang van zakolijke zekenheids-

zaaksvormingsrogels en kan hot
vonlengdo oigondomsvoonbehoud

commissie voor bet internationaa!
pnivaatnocht aan do Minister van
Justitie eon voorstel voor eon Wet
Conflictonrecht Goodorenrecht
47
(WCG) aangebodon. Dit voorstel is
inmiddels goincorporeond in hot
door hot ministenio van Justitie opgosteldo geconsolidoord (ontworp)
48
IPR-wot. Do wet bevat enonzijds
eon codificatie van do lox roi sitao
negol (bet necht van hot land van hgging bepaalt hot goedoronrecbto!ijk
regime van eon zaak), on andorzijds
voorstellon voor meuwo conflictnogels op hot terroin van bet eigendomsvoorbehoud (gedoo!telijk overgenomon en dus achtorhaa!d door
do invooring van art. 3:92a BW, welk
artikol bij inwerkingtneding van do
WCG of IPR-wet weer torug zal
gaan naar de WCG of IPR-wet) en
op hot terroin van aando!en. Het ontworp laat verordeningon en verdnagon onverlet. Dit betekent dat to

46 Zie o.a. do knitiek van J.A. van den Weido, WPNR 2002/6492, p. 411412; Zie in
verband met do Insolventieverondening
en bet fiscale bodemrecht van ant. 22 lid
3 Invordoningswet B.F. Louwenier, ‘Hot
eigendomsvoonbehoud in bewoging’,
JutD 2002/14, p. 10-1400 Freudenthal
e.a., t.a.p. NTBR 2003/2 p. 92.
47 J.K. Franx, ‘Wotsvoonstol conflictennecht
goedenoorecht’, in: F.G.B. Gnaaf/W.A.K.
Rank (nod), Internationaal privaatrecht en
Financikle Transacties, NTBESVV, 2001, p.
73-79; J.A. van den Weide, ‘Codificatie

van IPR-goedoronrecht’, WPNR 2000/
6426, p. 877-885.
48 Zie § 1 Inleiding.
49 Th.A. Blom, ‘Effocten on the lawofthe
intermediary’, Ondernemingsrecht 199914, p. 376-384. Zie oakF.G.B. Graaf/
W.A.K. Rank (nod), Internationaal privaatrecht en Financiele Transacties, NIBESVV,
2001, i.h.b. W.A.K. Rank, ‘Cross-Bonder
collateralisation under Dutch law’, p. 6571.
50 B.E Honnobier, ‘Do lox noi sitae conflictnegol is onhantoenbaan in nelatio tot do

financiening van de aanschaf en hot
gebnuik van mobie! matonieel’, WPNR
2000/6392 (zie ook or. 6393) p. 156-164.
51 Hot Den Bosch 15 augustus 2002, JOR
2002/184, m.nt. J.C. Hofland loot zien
dat bet moeiijko matenie is. Do annotator is bet zeor oneens met do uitspnaak
dat bet necht van do leasemaatschappij
op de goloasto motor moot wonden bekeken aan do hand van bet necht vanhot
land waar do motor onden hot vliegtuig
was gohangen.

welks nocbt is gekozen moot worden
ingovoond. Hoewel art. 3:92a BW is
gostoo!d op do nichthjn is do stnekking in do Nedorlandse wet niot

beperkt tot hot EU-gnondgebied
noch ook tot handolsovoreenkomston. Stel dat partijon niot kiozen en
do levering in hot land van do
(Duitso) vonkopon plaatsvindt omdat

do zaken daar af fabriok worden
goloverd, hoe wonkt art. 3:92a BW als
in eon Nedonlands failissement bet
Duitso oigondomsvoorbehoud wordt
ingoroopon? Goldt dan tocb do oude

rogo! dat bij offoctuering van hot
oigondomsvoonbohoud hot rocht van
ligging op dat moment bopaalt wat
en kan (zie do nego! van bet conflit
mobile in hot geconsolidoerd
(ontwerp) IPR wet in ant. 5.1.2.4 en
Van den Woide, WPNR 2002/6492) of
is hot Noderlandse goederonrocht op
dat moment vonnijkt met andere
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rechton on rechten van vorkopers
onder oigendomsvoorbehoud en
lessons. Hierbij gaat bet orn zokerheden ten aanzien van financioring
van zeer bowoeg!ijko zakon zoals
v!iegtuigon en ondendelen daarvan,
spoorwogmatoriool, satellieten en

derge!ijko. Hot vordnag beoogt do
financiening van doze kostbare
goederen efficient en kostenbosparend to laten zijn. Hot verdrag is niet
door Neder!and getokend. Nederland zou or we! moo to maken kunnon knijgen als hot verdrag in working is getredonomdat hot vondnag
van toopassing is ala do debiteur in
eon verdragsland gevostigd is, tenwijl do vestigingsplaats van do croditeur (do venschaffer van do finan51
ciening) niet relevant is.

Kronieken

•

Eigendom en beperkte rechten op
gedematerialiseerde effecten
Zoals in do inloiding (~
1) reeds is
vermeld is door do Haagse
Conferentio voor hot Intomationaa!
pnivaatrecht een verdrag tot stand
gobracht inzake hot toopassolijk

recht op zekere necbten op effecton
die via eon effectonnekening worden
gehouden. Hot verdrag is nog met in
working. Toch zal needs voor inworkingstneding a! eon anticiporonde
working van bet vendnag uitgaan

omdat voon doze matenio tot op
heden nauwelijks ipr-regols
bestondon.
Hot Haagse Verdrag in.zako indirect
gohoudon effecton goeft regels waarmoo hot toepasselijk netht kan wonden bopaald goedorenrochtelijke
vragen met botnokking tot do overdracht van godematenialiseende

effecten (offocton die via effectennokeningon worden gehoudon) en
bet vestigen van zokenheid daarop.

Do hoofdrogol van hot vendrag is do
PRIMA-rule, do Place ofthe Relevant Intermediary. Dit boudt in dat
hot recht van bet land waan do instol!ing is gevestigd die do effectenrokoning behoort voon do client van
toepassing is. Client en instolling
mogen eon rechtskouze doon, waanbij ochten we! do bepenking goldt dat
hot gokozon necht eon roele band met
do betrokkenen moot hebben (in
togonstelling tot art. 3 EVO).
Eon nationalo matenielo rogeling van
doze materie is inmiddols vanuit
Brussel via oen richtlijn betneffende
financiele-zekerheidsoveneen52
komston (Collateral Directive ) aan

do lidstaten opgologd. Doze Richtlijn
Financiele-zekerheidsoveneenkomston bestrijkt ovoneonkomsten

waanbij financielo activa (offocten in
ruime zin, cneditsa!di, bijgeschroven
togooden op eon (effocten)nokening),
op eon bopaaldo wijzo tot zekenheid
wonden venschaft (denk aan ropo’s
en venpanding).53 Do Richtlijn richt

52 Richtlijn van 6 juni 2002, L 168/43,2002/
47/EG. Do Richtlijn is op 27 juni 2002 in
working gotreden en dient op uiten!ijk
27 december2003 in do Nodenlandse
wetgoving geImplemonteond to zijn.
53 W.A.K. Rank, ‘Zekerheid op effecten in
intennationaal verband’, in: Onzekere
zekerheid, INSOLAD Jaarboek 2001,
p. 109-137.
54 Richtlijn 98/26/EG van 19 moi 1998,
PbEGL166/45.
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zich, grof gozogd, tot binnen do EU
govestigdo ovenheidsinstanties en do
ondor toezicht staande ovorheidsinstanties en do ondor toezicht
staande financie!e instellingen in
bun onderling verkeen of met niet
tot die categonieen behorende nechtspersonen. Do lidstaten kunnen dit
uitbreidon. Hot voondee! van do
financiële-zokerheidsoveneenkomst
is dat do financier ruime mogelijkheden tot gobruik van do tot zekenheid verstnokte financielo activa
heeft on dat bij bijvoonbeold niot
wondt getroffon door eon afkoolingsponiode in faillissement. In eon internationaal goval doot zich dan do
vraag voor welk rocht op de financiele-zekerheidsovereotikomst van
toepassing is. Do klassieko lox nei
sitae-negol is mindor geschikt omdat

godornatenialiseondo effocten, saldi,
etcetera moeilijk to lokaliseren zijn.
Do Ricbtlijn heeft in ant. 9 dan ook
eon conflictrogol opgonomon. Voona!
do Richtlijn financielo-zekorhoids-

karakten van do afwikke!ing van
betalingon on effectentransacties in

betalings- en offectenafwikkelingsystomen (Finality Directive~).Doze
Richtlijn is bij wet van 17 december
1998 (Stb. 1998, 714) geImplornenteend.
55

Rechtspraak

In hot arrest Klooster in landschap~°
onderwierp do Hoge Raad do vraag
naan vonjaring aan bet necht van bet
land waan bet schildenij in 1990 ween

opdook, in casu Nedorland, zijnde
bet recht van hot land van ligging
(en boslaglegging) ten tijde van bet
instollon van do revindicatie.

In Loy!and DAF o.a./G.M. do Rooy
57

& Zn. en Edcrest Ltd.

oordeelde do

Hogo Raad dat in bet algernoon eon
opschortingsnecbt ala bedoeld in art.
6:52 BW onder bet toopassingsgo-

bied van bet EVO valt, zoals onder
moor b!ijkt nit art. 10 lid 1 c. Eon
retontiorecht is evenwel eon bijzon-

beoordeeld (zie art. 9 lid 2 Richthijn).
Voonts moot wordon gowezen op do
Richtlijn betroffendo hot definitiove

don opschontingsnecbt dat door zijn
goodenenrechtelijke konmorkon
buiton bet matenielo toopassingsgebiod van hot EVO valt. De Hogo
Raad koos niet voor toepassing van
do voor goederenrechte!ijke kwosties
goldonde lox nei sitae nogel, op grond
waarvan do wet van ligging bepalend is. Do Hogo Raad volgde do
door do Staatscommissio voongestelde rege! in bet ontworp-Wet
conflictenrecht (art. 5.1.2.3 geconsolideerdo (ontwenp) IPR wet) en liet
ook de WC Zoo- en binnenvaart
links liggen. ~ Do Hogo Raad oordeelde dat do vraag naan bet bestaan
en inhoud van eon rotontiorecbt
wordt beheerst door hot rocht dat op
do rechtsvorhouding van toepassing
is waarin bet rotentierecht zijn oorsprong vindt. Eon recht van notentie
kan slechts geldend worden gomaakt voon zover hot recbt van do
staat op wiens grondgobied do zaak
59
zich bevindt dit toelaat. Onduido!ijk is of bet netontienecht zijn bopor-

55 Zie P. Was enJ.A. van den Woide, ‘Overzicht der Nederlandse Rechtspraak.
Internationaa! Pnivaatrecht, Goederennecht 1997-2001’, WPNR 2002/6479,
p. 209-214.
56 HR 8 mei 1998, NJ 1999,44, m.nt.
ThMdB. Zie oak P. Vlas, “Kloosten in
landschap”: oven eon genoofd schildenij
en hot IPR’, AA 1998, p. 888.
57 HR 7 januari 2000, NJ 2001,406, m.nt.
ThMdB.

58 Art. 6 Wet Conflicteorecht Zoo- en binnenvaant bepaalt dat bet recht van de
loshaven bepaa!t of en oen retentierecht
is en of dit kan warden uitgeoefend. Zie
voor do eenbiedigendo working van do
WC Zoo-en binnenvaart HR 13 december 2002, C01/078 HR (jol).
59 A.V.M. Stnuycken, ‘Over oigendomsrecht
op eon in Bolgie gostolen cabrio en
netentierecht op in Engeland gehouden
Leyland DAF auto’s’, AA 2000, p. 899;

oveneenkomsten en bet Haagso IPR-

vordrag zouden elkaar in do widen
hebben kunnon nijdon vanwege dit
ant. 9. Overleg tusson Den Haag on
Brussol heeft ontoe geleid dat do ipnbopaling van do Ricbtlijn nauw aansluit bij hot Haagso IPR-Verdrag. Art.

9 Richtlijn gaat ovenals hot Haagse
Vendrag nit van bet rocht van bet
land van vostiging waar do betrokken rekening wondt aangohoudon
(prima-rule). Aan do hand van dit
recht wonden do goedonenrechtelijke
kwesties, zoals do juridischo aand on

do govolgon voor do oigondom van/
gorochtigheid tot activa in do vonm
van ginaal ovordraagbaro effocton,
dordonwonking, vorhouding tussen
concurrenende nochten inclusief vonkrijging van nechten to gooden trouw

en do wijzo waanop hot venkregon
rocht kan worden geeffoctueond,
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king vindt in bet recht van bet land
van ligging van do zaak op hot
moment van hot ontstaan van bet
netentienecht, wolke p!aats niet per
so behoeft samen to vallen met do

p!aats waar uiteindolijk hot notentierecbt uitgeoefond moot gaan wonden. Dit kan immens van bolang zijn
voor intussen door derden
verknegen rocbten op do betreffonde
zaken (zie bijv. art. 3:291 BW). Do
toelicbting inbet ontwerp-WCG is
niet geheel duidolijk. In hot rotentioartikel kan goon rekoning zijn
gehoudenmet bet conffit mobile,
want daaraan is eon apart artikel
gewijd. Tevens is onduidelijk wat do
Hoge Raad pnecies heoft bedoeld

met do toetsing aan do lox rei sitae.
Wordt dan ook hot bestaan opnieuw
getoetst of is en slochts eon

zich op hot moment van hot s!uiton
van do koopoveroenkomstbovond.

Do vraag of do koopovereenkomst
eon geldige eigendomsovordracbt
bewerksteffigt, wordt dus niet aan
do hand van bet toepasselijke koopnecbt bepaa!d, maar aan do hand van

hot recht van ligging van bet good

bestaat tusson hot buitonlandse on
hot Nederlandse zekorheidsrocht,
maan of hot buitonlandso recht hetzelfde doe! nastneoft en tot hotzelfdo
resu!taat leidt.°2Do Hogo Raad bevestigdo biermee do opvatting van
hot bof, dat bovendion had g000ndoeld dat en in casu sprake was van

conform do goedorenrechtelijke vonwijzingsrego!. Hot recht dat van

gehijkstelling.

toopassing is op do koopovoroenkomst is we! van belang voor do

•

bepaling van bet moment waarop do
koopovoreenkomst gosloten wend.
In Sisal°1botrof hot do erkonning van

Regelgeving
De Europese Insolventieverordening

eon buitenlands zakolijk zekorheidsrecht, namelijk eon zogenaamdo

vontioverondening (Ins-Vo) in working gotredenP~Do Ins-Vo is van

‘floating change’ naan Tanzaniaans
necht. Do Hogo Raad overwoog dat

toepassing voon ale EU-lidstaten
behalve Denemanken. Do Ins-Vo
behooft op enke!e punten aanpassing in do nationa!e wotgeving. Na
advies van do StaatscomrnissieM to

voor do beantwoordingvan do
vnaag of do recbthebbende op eon

4. FAILLISSEMENT

Op 31 mei 2002 is do Europeso Insol-

wonden overwonnen? In zijn noot

buitenlands zakolijk zekerheidsnecht
dat volgenshot toepasselijke necbts-

bohandelt Do Boon do diverse optios.
In Boon Exclusive Cars/RG Lease
B.V.6°ging hot om do vraag wolk
nechtvan toepassing is op do oigen-

stelse! dostijds geldig tot stand is gokomen, gelijkgestold kan worden
met do in art. 480 en 481 Rv (venzoek
aan voorzieningenrochter door

domsverknijging van eon in Belgie
gestolen auto, die vorvolgens in

rechthebbende om do executie-

hebben ingewonnen is eon wotsontwenp inzake Uitvoeningswet EGinsolvontievenordoning aanhangig
gomaaktP5 Voor do peniode na 30
mei 2002 en bet tijdstip tot inwerkingtneding heeft justitio eon circu-

opbrengst to vonde!en) bedoelde

lame nondgestuund. Hot betneft de

Nederland word doonverkocht. Do
Hogo Raad bepaaldo dat naar
Nederlands intemationaal pnivaatnocht do vraag of eon koopovenoonkomst do eigondom van do venkochto zaak al dan niet doet overgaan
wordt behoerst door hot recbt van
bet land waan do venkochto zaak

nechthebbende, van belang is of dit
buitenlandse zekenheidsrecht met

Circulairo Inwerkingtneding EGInsolvontioverondening.°~
Voor do
Ins-Vo was en goon (in working gotreden) internationale rogoling op dit
terrein, en derhalve is doze vorordening eon be!angrijke stap in do codificatie van bet (Europoos) intematio-

M.E. Koppenol-Laforce en M.S. van
Muyden, ‘Hot rocht dat naar Nedenlands
intomationaal pnivaatrecht van toepassing is op hot bestaan en de uitoefening
van eon retentienocht, HR 7 januari 2000,
RvdW 2000, 16C (retontierecht)’, JutD
2000/7, p. 10-12, waar eon KG wondt besproken waarin benoep wordt gedaan op
hot feit dat hot retentierecht naar do lox
contractus reeds teniet was gogaan. Vo!gens de lox rei sitao echten nog niet.
Helaas oordeelde do rechter dat ant. 6
WC Zoo- on Binnenvaant van toepassing
was, zodat hot ontwenp-WCG niet moon
aan do ordo kwam. Zio oak H.L.E. Vonhagen, ‘Do intornationaal-pnivaatnechtelijke aanknoping van hot rotentionecht’,
NTBR 2000, p. 412415; J.W. Rutgers,
‘Internationaal netentienecht’, NIPR 2000,
p. 283-286.
60 HR 3 september 1999, NJ 2001, 405, m.nt.
ThMdB. Zie A.V.M. Struycken, ‘Oven
eigendomsnecht op eon in Bolgie gestoion cabnio ennetentierecht op in Engeland gohoudon Leyland DAF auto’s’,AA
2000, p. 899; M.E. Koppeno!-Lafonce,
‘Gesto!en auto’s en revindicatie in hot

intennationaal pnivaatrecht, NIPR2001,
p. 187-190.
61 HR 14 december2001, NJ 2002, 241 (vorvoig van HR 23 april 1999, NJ 2000,30).
62 H.L.E. Verhagen, ‘De “floating change”:
toepasselijk recht en assimilatie. Beschouwingen naar aanleiding van HR 14
dec. 2001, RvdW 2002, 1, JOR 2002/70
(Sisal II)’, NIPR 2002/3, p. 283-295: M.E.
Koppenol-Lafonco en I. van Rooij, ‘Sisal:
floating change en pandnecht, assimilatie
voor do toepassingvan do antikolon 480
en 481 Rv’, JutD 2002/1, p. 13-16. Voor
commentaan op hot arrest van bet hof;
T.H.D. Struycken,‘Do assimilatio van
eon floating charge in hot Nedonlandso
beslagnecht. HofAmsterdam, 21 december 2000, NIPR 2001, 109 (Sisal)’, NIPR
2001/2, p. 191-198.
63 Zie hierovor T&C Faillissementswet (B.
Wessels) 2002, EU Insolventievenondening; S.C.J.J. Kortmann en P.M. Veden,
‘Do Europeso Insolventievenondening’,
WPNR 2000, p. 764-774 en hot Bijzonder
nummer oven do Insolventieverondoning
van hot Tijdschrift voor Insol ventierecht
(mei 2002); R.J. van Galen, J.C. van Apel-

inpassingsprobleom dat moot
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bet oog op do toepassing van art. 480
en 481 Rv naar inhoud en strekking
golijkgesteld kan worden met eon
vorwant Nederlands zekenbeidsrocht. Niet doors!aggevend is of in
algemene zin ovoreenstemming
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naal pnivaatnecht.67 Voorloper van do

64

65
66

67

doom en A.J. Berends, ‘Gronsoverschrijdende insolventieprocedures’, NVIR
or. 118, 1999.
Advies inzakede EG-inso!ventiovonondening. Zie float 6 voor vindplaats.
Zie S.C.J.J. Kortrnann/P.M. Veder,
‘Enkele kanttokeningen bij bet wetsvoorstol uitvoeningswet EG-Insolventieverondening’, WPNR 2002/6515, p. 867872 on do reaches en naschrift van rospectievelijkA.J. Benends on Kortmann/
Vedor in WPNR 2003/6522, p. 174-181.
Kamerstukken 112002-200328654, or. 1-4.
Stcrt. 27 augustus 2002, or. 163, p.11,
G.H. Lankhorst, ‘Do Ministeniele cinculame inzake do Eunopese Insolvontievonondoning’, Bb. 2002/22, p. 189-194.
Zie voor het intemationale faillissementsnecht van Nederland en do vonschillondo ontwerp-verdnagen inzako
faillissomont: TM. Bos, Grensoverschrijdendfaillissementsrecht in Europees
perspectief(diss. VU Amsterdam),
Deventen: Kluwer 2000. Bospnoken door
J.C. van Apeldoorn, NIPR 2000, p. 287291 on D.H. Beukenhorst, WPNR 2001/
6429, p. 39-42.

Knonieken

Ins-Vo was hot EU-Insolventieverdrag~wat echter nooit in working is
getroden en vnijwel goheel is omgezet in do Ins-Vo. Hot Vendrag ging
vorgezeld van eon Toehichtend Rapport van Vingos en Scbmit dat destijds door do !idstaten was goodgekeund. Hoewel onden EU-wetgeving
dorge!ijko napporton goen officiele
status hobben, kan en in eon voonkomend goval in.zicht wonden vonknogen in bet waarom van do bepalingon van bet verdrag en dus ook in
die van do Ins-Vo. Hot rapport en hot
Vordnag zijn to vinden via Eun-!ex.
Bijzonden is voonts dat do verordening zowe! rogols voor do intemationale bevoegdhoid, do erkenning
on do tonuitvoerlegging als voor bet
toepasselijko necht bevat. Hot commune recht — op grond waarvan eon
buitenlands faillissement in beginsel
goon working heeft in Nedenland —
wordt bij faillissementen die onder
do workingssfeor van do venondening vallen geheel opzij gozot. Art. 1
lid 1 bepaalt dat do vorordening van
toopassing is op collectievo procedures die, op do insolventio van do
scbuldonaar berustend, entoe leiden
dat doze schuldenaan hot beheer en
do boschikking over zijn vermogen
geheel of gedooltelijk venliest en dat
6
eon curator wordt aangowozon. °In
lid 2 worden insolventiepnocedures
betneffende verzekeningsondomemingon en knedietinstellingen, be!oggingsondenneming die diensten
vernicbten welke hot houden van
gold of effecten van dendon behe!zen, en instellingen voor collectievo
7
belegging uitgesloten. °Voorts moot
do pnimaine of hoofdinso!vontioprocedure in eon lidstaat kunnen
wonden goopend, wat betokent dat
do voomaamste belangon van do
schuldenaar op bet grondgebiod van
eon lidstaat moeton zijn gologen (zie
ant. 3 lid 1).
Do venordening geoft twee soorten
bevoegdhodon: één die bet gehole

68 M. Vingos, The 1995 European Community
Convention on Insolvency Proceedings: an
Insider’s View, Forum Intemationa!e no.
25, March 1998, Kluwer Law International, ‘lOp. en do tokst van bet vendrag.
69 In Bijlage A bij do venondening warden
do insolvontiepnacodures die binnen hot
toepassingsgebied van do vonondening
val!en limitatiof opgesomd. Voon Nederland zijn dit bet faillissomont, do
surséance van betaling en do schuld-

Kronieken

ternitoir van do Gemeenschap bestnijkt, do zogenoemde pnimaire of
universele bevoogdheid, en één die
beponkt is tot hot land waar do insolventieprocedure wordt geopond,do

vinden. In art. 27-38 wordon nege!s

van do schu!denaar die zich op hot
gnondgebied van die !idataat be-

gegevon ter coondinatie van parallel!e primaire en secundaine procedure.
Doze strekken ortoe bet ‘overwicht’
van do hoofdpnocodure to bewaken,
aldus do considenans bij do venordening.
Do orkenningsrege!ing is neorgelegd
in art. 16-26 Ins-Vo. Eon insolventieprocedure die is geopond door eon
op grond van art. 3 bevoegde rochter
wondt krachtens ant. 16 automatisch
erkend in alle andene lidstaten. Do
orkonning van eon hoofdpnocedune
in do zin van ant. 3 lid 1, belet uiteraand niet dat in eon andere lidstaat
eon secundairo procedure op grond
van art. 3 lid 2 wordt geopend (zio
ook art. 27). Ala gevolg biervan bepaalt do Ins-Vo dat indien en needs
eon hoofdprocoduro is goopond, en
vervolgons eon secundaire procedune wordt geopend, do inaolvontie
van do schuldenaar in hot land van
vostiging niet moor behandeld behoeft to wordon (zie art. 27 Ins-Vo).
Hot nationale necht van bet land
waar do vostiging zich bevindt,
wordt opzij gezot. In do hoofdprocedure failliet verklaard, ovena! failliet!
Art. 17 bepaalt voorts dat do opening van eon hoofdpnocedure ala
bedoeld in art. 3 lid 1 in do andero
lidstaton dezelfde gevolgen heeft als
in bet land van opening, tenzij in do
vorondening anders wordt bepaald
en zolang in die andere lidataten
goon aocundaire procedure wordt
geopend. Beslissingon die nauw
samonhangon met do op gnond van
art. 16 enkende opening van do insolventiepnocedure, namelijk die inzake hot verloop on do beëindiging
van do faillissemontspnocedure on
gehomologoorde akkoonden, worden
ingevolge art. 25 lid 1 evenoons automatiach erkend. Do tonuitvoenhegging van doze samonhangendo bea!issingen vindt plaats overeenkomslig ant. 31-51, met uitzondering van
art. 34 lid 2, van bet EEX-Vendrag

saneningsrogeling.
70 Voon doze instellingen wonden/zijn
aparte venordeningen of nichtlijnen uitgevaandigd.
71 J.Ph. Bnoekhuizen, ‘Do begnippen
“centnum van voomaarnste belangen”
on “vestiging” in do Insolvontiovenordoning’, V&O 2002/11, p. 193-197. Zie
ook do discussie tussen Kontmann/
Vedor on Berends in WPNR 2002/6515
en 2003/6522 (zie hienvoonnt. 64 waan

gostredon wordt over do vraag of do
aanvrager feiten moot stellen anders dan
do plaats van do statutaire zetel en of do
nechten moot aangeven welke procedure
(hoofd of tornitoniaal) wordt geopend).
72 Zie Vingos, t.a.p. or. 28 waar hij in dit
verband wijst op bet arrest van bet HvJ
Schotte/Panfums Rothschild (NJ 1989,
750, m.nt. JCS) inzake art. 5 sub 5 (geschi!len ten aanzien van een filiaa!, vest!ging, agentschap) EEX.

secundaire of tornitonia!e bevoegdheid. Do primaire bovoegdhoid komt
op grond van art. 3 lid 1 toe aan do
!idstaat waar bet centrum van do
voornaamste belangen van de schul-

denaar golegen zijn.71 Bij vennoot-

scbappen en rochtsporsonen wordt

dit vermoed do lidstaat to zijn waar
doze haar statutaire zetel hooft. Do
Ins-Vo bevat goon regeling voon faillissementen van intemationale concerns. Voor iedere groepavonnootschap moot afzondorlijk worden

beoordeeld waar do hoofdprocedune
moot wonden geopend, en waar do
aanwezighoid van vestiging bet
oponen van eon socundaire procedure toestaat. In uitzonderlijke govallen kan wellicht wonden verdedigd dat hot vermoeden van do statutaine zetel ala centrum van de
voomaamste belangon voon do
dochtenvonnootschap moot wijken

voon do zetel van do moeden ala do
dochter gehee! door do moodervennootschap wordt aangeatuurd. In die
govallen zou do dochter in do staat
van do statutairo zeto! ala vostiging
kunnon wonden gozien ala zich daar

alenlei feite!ijko activiteiten afapelon
(zie do definitie van vestiging in art.
2 (h) Ins-Vo). Voorta zou, in nog veel
uitzondenlijko govallon, do dochter
ala vostiging van do moeder kunnen
worden beschouwd.72 In lid 2 wondt
bepaald dat do rechten van eon andeno lidstaat dan die waan do voornaamste bolangen golegen zijn,
slechts bovoegd is om ten aanzien

van doze schu!denaan eon insolventioproceduro to openen indien doze
daar eon vostiging heeft. Do gevo!-

gen van doze secundaire bevoegdheid zijn beporkt tot do goedoren
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(dit moot nu ingevo!ge do EEX-Vo
gelozen worden ala eon verwijzing
naan do EEX-Vo). Do onigo woigeringsgnond die in do Ins-Vo ze!f is
opgenomen, is ingevolge art. 26
kennehijke atrijd met do openbare
73
ordo.
Voor bet toopaaaehijk necht op do inso!ventieprocedure en do gevo!gen
daanvan voon oveneenkomston e.d.
zijn art. 4-15 van belang. In boginsol
is hot rocht van do lidstaat toepassolijk waar do procedure wordt goopond, do zogoheton lex concursus. In
art. 5-15 wordon bierop niet onbelangnijke uitzonderingon gemaakt
ten gunste van hot nocht van ligging,
hot recbt op do arbeidsovoroonkomst
on bij do actio Pauhiana diont naast
do hex concursua ook bet toepasselijk
necht op do aangevochten handeling
(do lox causao) do actio Pauliana too
74
to staan.

sen partijon aanbangige procedure

voon volgens do forumkeuze in eon
overeenkomat aangoduido Zwitserse
rechter ook nadat eon den pantijen (in
casu do Arubaanse partij) gofail!eerd
is tot gevo!g hoeft dat do nenvooiprocedure van art. 177 FwAruba
(= 122 Fail!issementswet Noderland)
moot wonden geschorst in afwachting van do uitkomst tuaaon partijen.
Indien hot buitenlandse vonnis is
gowezon, za! dat moeton wonden onkend on ten uitvoen go!egd ingevo!go do wog van art. 306 Rv Aruba (=
art. 431 Rv NL). Voorts kan do ronvooiproceduro worden voontgozot,
dan wel worden ingetnokken, afbankolijk van do inhoud van hot buitenlandse vonnis on do onkonning
daarvan.

•

(arbeidsnecht), Do Meij (CMR en
EEX) (fonmee! buiten do vons!ag
poniode want 2003), Rammeloo

(rechtapensonen), Rutgers (eigondomsvoorbehoud), Boa (fai!!issemont), zijn voorta venmeldenswaard
do dissentatie van V. Lazi4 Insolvency
Proceedings and Commercial Arbitration, K!uwer law International,
T.M.C. Asser Instituut 1998 (Univ.
Utrecht) en do dissentatie van
J. Spiegel, Vreemde staten voor de
Nederlandse rechter (VU Amsterdam),
Doventor: Tjoenk Willink 2001.
Voorts is Kluwen naast do pnaktijkreeks IPR eon nieuwo rooks gestart,
getiteld ‘Contractenen in do intemationalo pnaktijk’. De rooks staat
onden nedactie van S.Y.Th. Meijer,
T,H.M. van Wechem on B. Weasels.
Inmiddels zijn zes deolijes vonschenen.

5. LITERATUUR
M.E. Koppenol-Laforce (advocaat to
Rotterdam) en X.E. Kramer (univensitain docent to Rottordam)

75
Rechtspraak
In R. Brown q.q. (curator van Eagle
76
Beach Hotel)/U!trafin AG on ‘Sace’
oondee!de do Hoge Raad dat eon tus-

Naast do hienvoor bij do nolevante
onderworpen genoemdo ipn-disaontaties van Kramer (kort goding), Van
der Hof (e-commerce), Van Hook

73 B. Weasels, ‘Erkenning en tonuitvoenlogging van beslissingen inzake do insolventieprocedure’, NbBW2002/1O, p. 118122.

74 H.L.E. Verhagon on P.M. Veden, ‘Do
“Pauliana” in hot Nederlandso intemationaal pnivaatnocht’, NIPR 2000, p. 3-15.
75 Zie T.M. Bos, ‘Ovenzicht der Nederland-

so nochtspraak. Internationaal pnivaatrecht, faillissement en boslag’, WPNR
2002/6480, p. 230-237.
76 HR 16 april 1999, NJ 2001, 1, m.nt. PV.

Op 22 juni 2001 onganiseerde bet aan
do Universiteit Utrecht gelieorde In-

Nedenland, Belgie, Fnanknijk, Duits-

stituut voon Nationa!e en Internationab Estate Planning (kortwog bet
INIEP) eon congres met ala onderworp do internationale successie- en

Transfer of enterprises
E Sonneveldt (Eindred.),
Senie Estate Planning, nr. 1, eerste
druk, Deventer: Kluwer 2002,
ISBN 9020024299
1
—

—

—

Aan hot book hebben meogewerkt:
J.C. de Waand, ‘Toespraak over bednijfsopvolging en successierecht’;
A.L.G.A. Stille, ‘Do ovendracht van eon
ondememing onden bet enfrecht (Book 4)
on ondor bet recht van toepassing OP
schenkingon (Book 7) van hot nieuw
Burgenlijk Wetboek’;
K.L.H. van Mons, ‘Certificaten en be-
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schonkingsrechte!ijke aapocten van
bednijfsopvolging. Naar aanleiding
van bet congres is eon book verscbenon, Transfer of enterprises, waarin de
tijdens bet congres behandelde onderwerpen zijn gebundeld. Hot book
beoogt eon overzicht to geven van do
succosaie- en achenkingarochte!ijko
faciiteiten ton aan.zion van do bedrijfsopvo!ging in achtereonvolgens

—

—

-.

wind als estate planning instnumonten
onder Nederlands recht’;
F. Sonneveldt, ‘Do successie- en schenkingsnechtelijke behandeling van bednijfsopvolging in Nodenland’;
R. Deblauwe, ‘Do successio- en schonkingsnechtelijke behandeling van bednijfsopvolging in Bolgie’;
Y. Kongall, ‘Do succossie- en schenkings-
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land en bet Venenigd Koninknijk.

ledere ondornemer knijgt or vroeg of
laat moo to maken, do bednijfsopvolging. Hoewe! in oersto instantie
vooral zal worden stilgestaan bij do
vraag wio bet bodnijf zal mooten en
kunnen voortzetten, dient do onder-

nomer (of do dinectour groot aandeolhouder indien sprako is van eon
vennootschap met eon in aandelen
verdee!d kapitaal) niet uit bet oog to
verliezen hoe do bednijfsopvolging
civiel- en fiscaalrechte!ijk bet beate
kan worden vormgegeven en welke

—

—

nochtelijko behandeling van bodnijfsopvolging in Fnanknijk’;
M. Julichen, ‘Do successie- on schenkingsnechtelijke behandeling van bednijfsopvo!ging in Duitsland’; on
J. Tioy, ‘Do succossie- on schenkingsrochtelijko behandeling van bodnijfsopvolging in hot Venenigd Koninknijk’.

Recensies

