|

*

1

1

1

Pu biikatie blad

B5NOCT.7CT

c 59

22e jaargang

van de Europese Gemeenschappen

In'de ^Nederalndse taai

Inhoud

*

^

Mededelingen en bekendmakingen

I

Mededelingen

Raad

Prijs: Fl. 12,00 / Bfr. 175,—

Rapport van de heer P. Jenard over het Verdrag van 27 september 1968 betreffende
de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke
en handelszaken

1

Verslag van de heer P. Jenard over de Protocollen van 3 juni 1971 betreffende de
uitlegging door het Hof van Justitie van het Verdrag van 29 februari 1968 betreffende de onderlinge erkenning van vennootschappen en rechtspersonen en van het
Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

66

Rapport van professor dr. P. Schlosser over het Verdrag van 9 oktober 1978 inzake
de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het Verdrag betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken,
alsmede tot het Protocol betreffende de uitlegging daarvan door het Hof van Justitie

71

5. 3. 79

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

I
(Mededelingen)

RAAD

RAPPORT OVER HET VERDRAG
betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken
(Ondertekend te Brussel op 27 september 1968)

opgesteld door de heer P. JENARD,

directeur bij het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel

Een comité van deskundigen, dat ingevolge een door het Comité van permanente
vertegenwoordigers van de Lid-Staten op voorstel van de Commissie genomen besluit
in 1960 werd bijeengeroepen, heeft op basis van artikel 220 van het EEG-Verdrag een
verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen
in burgerlijke en handelszaken ontworpen. Dit Comité bestond uit regeringsdeskundigen
van de zes Lid-Staten, vertegenwoordigers van de Commissie en waarnemers. De rapporteur van het Comité, de heer P. Jenard, bestuursdirecteur van het Belgische Ministerie
van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, heeft de toelichting opgesteld die te
zamen met het door de deskundigen uitgewerkte ontwerp aan de regeringen werd
aangeboden. De tekst van dit rapport, dat een commentaar bevat op het te Brussel
op 27 september 1968 ondertekende Verdrag, wordt hierbij gepubliceerd.
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HOOFDSTUK I
OPMERKINGEN VOORAF

Overeenkomstig artikel 220 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap zijn de Lid-Staten overeengekomen voor zover
nodig met elkaar in onderhandeling te treden ter verzekering voor hun onderdanen van de vereenvoudiging van de formaliteiten waaraan de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en scheidsrechterlijke uitspraken onderworpen
zijn.
Het Verdrag van Rome heeft, door de Lid-Staten aan
te sporen dit vraagstuk te regelen, het belang daarvan
erkend. In een nota van de Commissie van de Europese Gemeenschappen op 22 oktober 1959 tot de
Lid-Staten gericht ten einde hen uit te nodigen onderhandelingen aan te knopen, werd gezegd:

roepen. Dit Comité, samengesteld uit afgevaardigden
van de zes landen, uit waarnemers van de BeneluxCommissie voor de bestudering van de eenmaking
van het recht, en van de Haagse Conferentie voor
internationaal privaatrecht, alsmede uit vertegenwoordigers van onder de Commissie van de Europese Gemeenschappen ressorterende diensten, is de eerste
maal op 11, 12 en 13 juli 1960 bijeengekomen, en
heeft tot voorzitter gekozen professor Bülow, Staatssecretaris, destijds Ministerialdirigent, bij het Bondsministerie van Justitie te Bonn, waarbij het Comité
tot rapporteur benoemde de heer Jenard, Directeur
bij het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Het Comité heeft op zijn vijftiende vergadering, van 7
tot en met 11 december 1964 te Brussel gehouden,
een „Voorontwerp van Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, alsmede de tenuitvoerlegging van authentieke
akten" aanvaard (doe. 14.371/IV/64). Dit voorontwerp werd, vergezeld van een toelichting (doe. 2449/
IV/65) aan de regeringen voorgelegd met het verzoek
om opmerkingen.

„Een werkelijke interne markt tussen de zes LidStaten zal pas zijn verwezenlijkt wanneer een voldoende rechtsbescherming gewaarborgd is. Er zou
gevaar bestaan voor het optreden van storingen
en moeilijkheden in het economisch leven van de
Gemeenschap, indien vorderingen, voortvloeiende
uit de menigvuldige rechtsbetrekkingen welke op
de gemeenschappelijke markt over de nationale
grenzen heen zullen ontstaan, niet zo nodig met
behulp van de rechter zouden kunnen worden
vastgesteld en verhaald. Daar de rechterlijke bevoegdheid in civiele zaken en handelszaken bij de
Lid-Staten berust en de werking van een gerechtelijke uitspraak steeds tot een bepaald staatsgebied
beperkt blijft, is de voornaamste voorwaarde voor
de rechtsbescherming en daarmede voor de
rechtszekerheid op de gemeenschappelijke markt,
dat de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen tussen de Lid-Staten op bevredigende wijze is geregeld."

Deze opmerkingen, alsmede die welke zijn gemaakt
door de UNICE (Union des industries de la Communauté européenne), de bestendige conferentie der
Handelskamers der landen van de EEG, de federatie
van banken in de EEG en door de Raadgevende
Commissie van de balies en de advocatenverenigingen
(behorende tot de Internationale Advocatenvereniging) uit de zes EEG-landen zijn door het Comité
bestudeerd op zijn vergadering van 5 tot en met 15
juli 1966. Op deze vergadering hebben de deskundigen aan het ontwerp-verdrag zijn definitieve vorm
gegeven.

Naar aanleiding van deze nota heeft het Comité van
de Permanente Vertegenwoordigers op 18 februari
1960 besloten een Comité van deskundigen bijeen te

De lijst van de regeringsdeskundigen die aan de werkzaamheden van het Comité hebben deelgenomen, is
als bijlage bij dit rapport gevoegd.

HOOFDSTUK II
BESTAANSGROND VAN HET VERDRAG

Het zal stellig nuttig zijn, eerst een overzicht te geven
van de wijze warop in elk van de zes landen de
erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse
vonnissen is geregeld.

A — HET GEMENE RECHT IN DE ZES LANDEN
In België is deze materie wat de tenuitvoerlegging
betreft, in afwachting van de inwerkingtreding van
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het Gerechtelijk Wetboek, voornamelijk geregeld in
artikel 10 van de wet van 25 maart 1876, welke wet
de eerste titel van het inleidend boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering inhoudt ( 1 ).

Indien een verdrag op basis van wederkerigheid ontbreekt „neemt de rechter aan wie het exequator is
verzocht zowel in formeel als materieel opzicht kennis van de buitenlandse beslissing, en zijn controle
strekt zich zowel uit tot de feiten als tot het recht.
M e t andere woorden, de rechter bezit een volledige
herzieningsbevoegdheid." (2) (3).

(*) In artikel 10 van de wet van 1876 wordt bepaald:
Zij (de rechtbanken van eerste aanleg) nemen ten
slotte kennis van de door buitenlandse rechters in
burgerlijke en handelszaken genomen beslissingen.
Indien tussen België en het land waar de beslissing
genomen werd, een op grond van wederkerigheid
gesloten verdrag bestaat, zullen zij slechts de vijf
volgende punten onderzoeken:
1. of de beslissing niets inhoudt dat strijdig is met
de openbare orde of met de beginselen van het
Belgisch publiekrecht;
2. of, volgens de wet van het land waar de beslissing
gewezen is, zij kracht van gewijsde heeft verkregen;
3. of, volgens dezelfde wet, de uitgifte die ervan wordt
voorgelegd, aan de voor de authenticiteit noodzakelijke voorwaarden voldoet;
4. of de rechten van de verdediging geëerbiedigd zijn
geworden;
5. of de buitenlandse rechtbank niet alleenlijk bevoegd
is wegens de nationaliteit van de eiser.
De tekst van artikel 570 van het Gerechtelijk Wetboek,
opgenomen in de wet van 10 oktober 1967 (bijvoegsel
bij het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1967), luidt
als volgt:
„De rechtbank van eerste aanleg doet uitspraak, ongeacht de waarde van het geschil, over de vordering
tot uitvoerbaarverklaring van de beslissingen in burgerlijkse zaken gewezen door buitenlandse rechters.
Tenzij er reden bestaat tot toepassing van een verdrag
tussen België en het land waar de beslissing is gewezen, onderzoekt de rechter, behalve het geschil zelf:
1. of de beslissing niets inhoudt dat in strijd is met de
beginselen van openbare orde of met de regels van
het Belgisch publiekrecht;
2. of de rechten van de verdediging geëerbiedigd werden;
3. of de vreemde rechter niet enkel wegens de nationaliteit van de eiser bevoegd is;
4. of de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan
overeenkomstig de wet van het land waar zij gewezen is;
5. of de overgelegde uitgifte van de beslissing volgens
dezelfde wet voldoet aan de voorwaarden gesteld
voor haar authenticiteit."
Deze bepalingen treden uiterlijk in werking op 31 oktober 1970. Een Koninklijk Besluit zal de datum vaststellen waarop de bepalingen van het Gerechtelijk
Wetboek vóór deze vastgestelde termijn in werking
zullen treden.
(2) GRAULICH, Principes de droit international privé,
nr. 248 en volgende.
(3) RIGAUX, L'efficacité des jugements étrangers en Belgique, Journal des tribunaux van 10 april 1960, blz. 287.
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Wat de erkenning aangaat maken de rechtsgeleerde
schrijvers en de jurisprudentie een onderscheid naargelang het buitenlandse vonnis al dan niet omtrent de
staat en de bevoegdheid van personen is gewezen. Bij
de huidige stand van jurisprudentie hebben buitenlandse vonnissen, die geen betrekking hebben op de
staat en de bevoegdheid van personen, geen gezag
van gewijsde.
Buitenlandse vonnissen waarin over de staat of de
bevoegdheid van personen uitspraak is gedaan, kunnen worden aanvaard als bewijs van de door iemand
verkregen staat (4). Zodoende staat de buitenlandse
beslissing die als zodanig aanvaard wordt, in de weg
aan elke nieuwe vordering tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed welke voor een Belgische rechterlijke instantie wordt ingesteld, voor zover de in
artikel 10 van de wet van 1876 genoemde vijf vereisten zijn nageleefd, welke vereisten „niets anders
betekenen dan de toepassing op buitenlandse vonnissen van de voorschriften welker eerbiediging door de
wetgever wordt beschouwd als een wezenlijke voorwaarde voor de geldigheid van elk vonnis".
In de Bondsrepubliek
Duitsland worden buitenlandse
vonnissen erkend en tenuitvoerlegging volgens het
wederkerigheidsstelsel (5). De vereisten voor de erkenning van buitenlandse vonnissen zijn neergelegd in
artikel 328 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering; deze vereisten zijn:
„I. Het door een buitenlandse rechterlijke instantie gewezen vonnis kan niet worden erkend:
1. wanneer volgens de Duitse wet de rechterlijke instanties van de Staat waartoe de
buitenlandse rechterlijke instantie behoort,
niet bevoegd zijn;
2. wanneer de in het ongelijk gestelde gedaagde Duitser is en hij ter terechtzitting
, niet is verschenen, zulks in het geval dat
de inleidende dagvaarding hem noch in
persoon, in de Staat waartoe de betrokken
rechtbank behoort, is betekend, noch is
betekend door een Duitse autoriteit in het
kader van wederzijdse internationale
rechtshulp;
3. wanneer in het vonnis, ten nadele van de
Duitse partij, afgeweken is van het bepaalde in de artikelen 13, eerste en derde
alinea, of van de artikelen 17, 18 en 22
van de invoeringswet bij het Burgerlijk
Wetboek, of van het voorschrift van artikel 27 van deze wet dat naar artikel 13,
lid 1, verwijst, en voorts wanneer, in het
geval van artikel 12, lid 3, van de wet van
4 juli 1939 (RGBl. I, blz. 1186) inzake de

(4) Cassation, 16. 1. 1953, Pasicrisie I, 335.
(5) RIEZLER, Internationales Zivilprozefirecht,
blz. 509 e.v.
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vermissing, de verklaring van vermoedelijk overlijden en de vaststelling van de
dag van overlijden, ten nadele van de
echtgenote van een vreemdeling, die bij
vonnis overleden is verklaard, afgeweken
is van het voorschrift van artikel 13, lid 2,
van de invoeringswet op het Burgerlijk
Wetboek
4. wanneer de erkenning van het vonnis strijdig zou zijn met de goede zeden of met de
doelstellingen van een Duitse wet;
5. wanneer geen wederkerigheid verzekerd
is.
II. Het voorschrift van het hierbovengenoemde
punt 5 staat niet in de weg aan de erkenning
van het vonnis, wanneer dit laatste geen betrekking heeft op het vermogensrecht en
krachtens de Duitse wetten geen enkele rechterlijke instantie in de Bondsrepubliek Duitsland bevoegd was."
De procedure voor de erkenning van vonnissen inzake vorderingen betreffende de huwelijksband is in
een speciale regeling neergelegd (wet van 11 augustus
1961 — BGB1. I, blz. 1221, art. 7).
De tenuitvoerlegging is geregeld in de artikelen 722
en 723 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, die als volgt luiden:
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ven, kracht van gewijsde zaak bezit. Het exequatur mag niet worden verleend, indien de erkenning van het vonnis ingevolge artikel 328 is uitgesloten."
In Frankrijk bepaalt artikel 546 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering dat de door buitenlandse
rechters gewezen vonnissen en door buitenlandse
ambtenaren opgemaakte akten slechts ten uitvoer
kunnen worden gelegd indien zij door een Franse
rechter uitvoerbaar zijn verklaard (art. 2123 en 2128
van de Code civil).
Volgens de jurisprudentie moet voor de verlening van
het exequatur aan vier voorwaarden worden voldaan: de buitenlandse rechter moet bevoegd zijn geweest, de procedure moet een regelmatig verloop
hebben gehad, toegepast moet zijn de wet die door de
Franse collisieregels is aangewezen en ten slotte moet
de openbare orde zijn geëerbiedigd (2).
Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie
(Cassation civile l r e section, 7 januari 1964 in de zaak
Munzer) is het niet toegelaten dat de exequaturrechter zich begeeft in een onderzoek van het geschil dat
in de oorspronkelijke procedure werd berecht. Dit
arrest is sedertdien bevestigd.
In Italië staat het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering daarentegen in beginsel de erkenning en de
tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen toe.

Artikel 722
I. „De tenuitvoerlegging van het buitenlandse vonnis kan slechts plaatsvinden indien zij krachtens
een exequaturvonnis is bevolen."
II. „Over het verzoek tot exequatur wordt geoordeeld door het Amtsgericht dan wel door het
Landgericht, dat ingevolge het gemene recht ten
aanzien van de verweerder bevoegd is, en bovendien door het Amtsgericht of het Landgericht
waarvoor de verweerder op grond van artikel 23
kan worden gedagvaard."
Artikel 723
I. „Het exequatur moet worden verleend zonder
toetsing van de beslissing op haar juistheid."
II. „Het exequatur wordt slechts verleend indien
het buitenlandse vonnis volgens het recht van de
rechterlijke instantie die de beslissing heeft gege-

(*) Deze artikelen van de invoeringswet op het Burgerlijk
Wetboek bepalen de toepasselijkheid van de Duitse
wetten met betrekking tot de geldigheidsyereisten voor
het huwelijk, de vorm van het huwelijk, de echtscheiding, de wettige afstamming, de natuurlijke afstamming, de adoptie, de verklaring van vermoedelijk overlijden.

Volgens artikel 796 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering kan elk buitenlands vonnis in Italië
uitvoerbaar worden verklaard door het Hof van beroep van de plaats waar het vonnis ten uitvoer zal
moeten worden gelegd (dichiarazione di efficacia).
Volgens artikel 797 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering onderzoekt het Hof van beroep of
het buitenlandse vonnis is gewezen door een rechterlijke autoriteit, die volgens de in Italië van kracht
zijnde voorschriften inzake de rechterlijke competentie bevoegd is, of in de procedure in het buitenland
de dagvaarding regelmatig is betekend en of de verschijningstermijn voldoende is geweest, voorts of de
partijen in de procedure volgens de voorschriften zijn
opgetreden en of een eventueel verstek wettig is geconstateerd, of het vonnis in kracht van gewijsde is
gegaan, of het vonnis niet in strijd is met een door
een Italiaanse rechterlijke autoriteit gewezen vonnis,
of geen procedure tussen dezelfde partijen en over
hetzelfde voorwerp voor een Italiaanse rechterlijke
autoriteit aanhangig is, en ten slotte of het vonnis
niets bevat dat strijdig is met de Italiaanse openbare
orde. De gedaagde, die in de procedure in het buiten(2) BATIFFOL, Traité élémentaire de droit international
privé, nr. 741 e.v.
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land verstek heeft laten gaan, kan echter aan het
Italiaanse Hof verzoeken de zaak zelve te onderzoeken (art. 798). In dit geval kan het Hof de tenuitvoerlegging toestaan, dan wel de zaak ten principale
onderzoeken en berechten.
In het Italiaanse recht bestaat ook de „delibazione
incidentale" (art. 799 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) waarvan de gevolgen echter
beperkt blijven tot de procedure waarin op de buitenlandse beslissing een beroep is gedaan.
In Luxemburg kunnen krachtens artikel 546 van het
Luxemburgse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de door de buitenlandse rechterlijke instanties
gewezen vonnissen en door buitenlandse ambtenaren
opgemaakte akten slechts in het Groothertogdom ten
uitvoer worden gelegd wanneer zij door een Luxemburgse rechter uitvoerbaar zijn verklaard (zie art. 2123
en 2128 van het Burgerlijk Wetboek).
Volgens de Luxemburgse jurisprudentie moet voor de
verlening van het exequatur aan zeven voorwaarden
zijn voldaan: de beslissing moet in het land waar zij
gewezen is uitvoerbaar zijn; de buitenlandse rechter
moet bevoegd geweest zijn; de wet moet zijn toegepast die volgens de Luxemburgse collisieregels is aangewezen; de processuele voorschriften van de buitenlandse wet moeten zijn nageleefd; de rechten van de
verdediging moeten zijn geëerbiedigd; er mag niet gehandeld zijn in strijd met de openbare orde en er mag
geen wetsontduiking hebben plaatsgevonden (Luxemburg, 5 februari 1964, Pasicrisie luxembourgeoise
XIX, 285).
De Luxemburgse jurisprudentie erkent niet meer de
bevoegdheid om het in de buitenlandse beslissing
berechte geschil aan een onderzoek te onderwerpen.
In Nederland
gaat het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering uit van het beginsel dat door de
rechterlijke instanties van vreemde landen gewezen
vonnissen niet in het koninkrijk ten uitvoer kunnen
worden gelegd. De door de buitenlandse rechterlijke
instanties besliste vragen kunnen door de Nederlandse rechter opnieuw aan de orde worden gesteld
(zie art. 431 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).
De interne rechtsregels van de Lid-Staten lopen dus
sterk uiteen.

B — BESTAANDE VERDRAGEN

Afgezien van de verdragen betreffende speciale onderwerpen (zie blz. 59) bestaan er tussen de zes landen
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momenteel verscheidene executieverdragen waarvan
in artikel 55 van het Verdrag een opsomming w o r d t
gegeven. Evenwel doet zich het ontbreken van dergelijke verdragen gevoelen in de betrekkingen tussen
Frankrijk en de Duitse Bondsrepubliek, Frankrijk en
Nederland, Frankrijk en Luxemburg, de Duitse
Bondsrepubliek en Luxemburg en tussen Luxemburg en Italië ( 1 ).

Bij bestudering van deze verdragen blijkt dat tussen
hen ook zeer duidelijke verschillen bestaan. Sommige
daarvan, zoals het Frans-Belgische, het NederlandsBelgische en het Benelux-verdrag, zijn gebaseerd op
de directe bevoegdheid terwijl alle overige verdragen
uitgaan van de indirecte bevoegdheid. Daarbij kan
nog worden opgemerkt dat het Frans-Italiaanse verdrag, hoewel op de indirecte bevoegdheid gebaseerd,
bepaalde voorschriften van directe bevoegdheid bevat. Sommige staan de erkenning en tenuitvoerlegging
slechts toe van beslissingen welke kracht van gewijsde hebben verkregen, terwijl andere, zoals het
Benelux-verdrag alsmede de Belgisch-Nederlandse, de
Duits-Belgische, Italiaans-Belgische en Duits-Nederlandse conventies van toepassing zijn op vonnissen
welke voor tenuitvoerlegging vatbaar zijn (2). Sommige verdragen hebben ook betrekking op beslissingen van de strafrechter op burgerlijke vorderingen,
terwijl andere dit vraagstuk niet regelen of deze beslissingen uitdrukkelijk van haar toepassingsgebied
uitsluiten (Italiaans-Nederlands verdrag, art. 10,
Duits-Italiaans verdrag, art. 12).

Er zijn nog meer verschillen tussen deze vragen en
conventies, waarop niet nader behoeft ingegaan met
betrekking tot de vaststelling van de rechterlijke bevoegdheid en de voorwaarden voor erkenning en
tenuitvoerlegging. Daarnaast moet worden opgemerkt dat deze verdragen de exequaturprocedure
niet, of slechts op summiere wijze regelen.

In de leemten welke de rechtstoestand momenteel op
het gebied van de erkenning en de tenuitvoerlegging
van vonnissen vertoont, zou ongetwijfeld kunnen
worden voorzien door het sluiten van nieuwe bilaterale verdragen tussen die Lid-Staten die onderling
nog niet door dergelijke verdragen zijn gebonden.

H Opgemerkt dient te worden dat het Benelux-verdrag
ten tijde van het schrijven van dit rapport nog niet in
werking is getreden en dat er geen enkele overeenkomst bestaat tussen Luxemburg enerzijds en België
en Nederland anderzijds.
(2) Ondanks de bewoordingen van artikel 11, lid 2, dat
het vereiste stelt van kracht van gewijsde, is het FransBelgische verdrag van toepassing op beslissingen welke
uitvoerbaar zijn, doch waartegen nog een rechtsmiddel
openstaat (zie NIBOYET, Droit international privé
francais, deel VII, blz. 2022).
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Niettemin heeft het Comité zich, in overeenstemming
met de in de nota van de Commissie van 22 oktober
1959 neergelegde opvattingen, uitgesproken voor de
sluiting van een multilateraal verdrag tussen de landen van de EEG. Het was van oordeel dat de verschillen tussen de bilaterale verdragen het vrije verkeer van vonnissen konden belemmeren en tot een
ongelijke behandeling van de onderdanen in de verschillende Lid-Staten zou kunnen leiden, hetgeen in
strijd zou zijn met de niet-discriminatie — een fundamenteel beginsel van de EEG —, dat uitdrukkelijk is
neergelegd met name in artikel 7 van het Verdrag van
Rome.
Bovendien bood de Europese Economische Gemeenschap de vereiste voorwaarden voor de verwezenlijking van een modern en ruim opgezet recht inzake de
erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen, dat
zowel de opvattingen van juridische kringen als die
van de handel kan bevredigen.
C — AARD VAN HET VERDRAG

Van de tussen de Lid-Staten gesloten bilaterale verdragen zijn sommige, zoals het Frans-Belgische verdrag van 8 juli 1899, het Nederlands-Belgische verdrag van 28 maart 1925 en het Benelux-verdrag van
24 november 1961 op de regels van directe bevoegdheid gebaseerd, terwijl de bevoegdheidsregels in de
overige verdragen indirect zijn. Volgens de verdragen
van de eerste soort, ook genoemd „traités doublés",
zijn de bevoegdheidsregels die daarin worden gegeven
in het land van oorsprong toepasselijk, dat wil zeggen
in het land waarin de oorspronkelijke procedure
plaatsvindt; zij zijn derhalve onafhankelijk van de
eventuele procedure tot erkenning en het verkrijgen
van een exequatur van toepassing, en stellen de gedaagde, die voor een rechter is gedagvaard die krachtens het verdrag niet als bevoegd zou worden erkend, in de gelegenheid de bevoegdheid van deze
rechter af te wijzen.
De bevoegdheidsregels van het verdrag worden „indirect" genoemd, indien daarvan geen enkele invloed
uitgaat op de in het land van oorsprong tot beslissen
geroepen rechter en zij eerst op het tijdstip van de
erkenning en van het exequatur in aanmerking mogen worden genomen. Zij stellen dus uitsluitend de
gevallen vast waarin de rechter van het land waar op
de beslissing een beroep wordt gedaan of waar deze
beslissing ten uitvoer moet worden gelegd (aangezochte Staat), verplicht is de bevoegdheid van de
rechter van het land van oorsprong te erkennen. Geregeld worden dus de voorwaarden voor de erkenning en de tenuitvoerlegging van het buitenlandse
vonnis en meer speciaal de controle op de rechterlijke
bevoegdheid van de buitenlandse rechter.
De vraag of aan het executieverdrag van de Europese
Economische Gemeenschap de eerste of de tweede
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vorm zou worden gegeven, is door het Comité diepgaand bestudeerd. Het Comité heeft zich ten slotte
voorstander betoond van een oorspronkelijk stelsel
dat, hoewel gebaseerd op de directe bevoegdheid, op
verscheidene punten toch afwijkt van de bestaande
bilaterale verdragen van dezelfde soort.

Zonder de intrinsieke waarde en het belang van de
op de indirecte bevoegdheid gebaseerde verdragen te
ontkennen, is het Comité van deskundigen toch van
mening geweest dat in het kader van de Europese
Economische Gemeenschap een verdrag met directe
bevoegdheidsregels door het vaststellen van gemeenschappelijke bevoegdheidsregels, de gelegenheid biedt
tot een verder gaande harmonisatie van de wetgevingen, een grotere rechtszekerheid biedt, discriminaties
vermijdt en het uiteindelijk nagestreefde doel, het
„vrij verkeer van vonnissen" zal kunnen bevorderen.

Terwijl op de directe bevoegdheid gebaseerde verdragen gemeenschappelijke bevoegdheidsregels vaststellen en aldus leiden tot een harmonisatie van de wetgevingen, blijven met de indirecte bevoegdheid de
nationale regels die in elk van de Lid-Staten de internationale bevoegdheid bepalen, zonder enige beperking bestaan.
De rechtszekerheid wordt beter gewaarborgd door
het op de directe bevoegdheid gebaseerde Verdrag,
omdat de beslissing afkomstig is van een rechter die
zijn bevoegdheid aan het Verdrag zelf ontleent, terwijl in de verdragen met indirecte regels sommige
vonnissen niet in het buitenland kunnen worden erkend en ten uitvoer gelegd, omdat er tussen de nationale bevoegdheidsregels en de voorschriften van
het Verdrag geen overeenstemming bestaat (1).

Evenzo vergemakkelijkt het Verdrag, door invoering
van een op een akkoord gebaseerd autonoom stelsel
inzake internationale bevoegdheid in de betrekkingen
tussen de Lid-Staten, de afschaffing van bepaalde bevoegdheidsregels die algemeen buitensporig worden
geacht.
Ten slotte vergemakkelijkt het Verdrag door bevoegdheidsregels uit te stippelen waarop een beroep
kan worden gedaan, zodra de procedure in de staat
van oorsprong aanhangig is gemaakt, de regeling van
de litispendentie en de beperking van de vereisten
voor de erkenning en de tenuitvoerlegging.

(') WESER, „Les conflits de juridictions dans le cadre du
Marché commun", Revue critique de droit international privé, 1960, blz. 161 t/m 172.
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Zoals hierboven reeds is uiteengezet verschilt het Verdrag, hoewel het berust op de directe bevoegdheid,
essentieel van de verdragen en conventies van dezelfde soort die tot nu toe zijn gesloten. Wij zullen
hier niet dieper op deze verschillen en de redenen
daarvoor ingaan, doch ermede volstaan deze verschillen te noemen:
1. de vervanging van het criterium van de nationaliteit door dat van de woonplaats;
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4. de bescherming van de rechten van de verdediging in de oorspronkelijke procedure;
5. de vermindering van het aantal gronden waarop
erkenning en tenuitvoerlegging kunnen worden geweigerd.
De oorspronkelijkheid van het Verdrag blijkt voorts
uit de volgende aspecten:
1. de eenmaking van de exequaturprocedure;

2. de uitbreiding van het beginsel van de gelijkstelling tot ieder die, onverschillig zijn nationaliteit,
binnen de Gemeenschap woonachtig is;

2. de invoering van procedureregels in geval van betwisting der erkenning;

3. de nauwkeurige regeling van de voorschriften van
uitsluitende bevoegdheid;

3. een conflictenregeling voor verdragen die met
elkaar in strijd komen.

HOOFDSTUK III

TOEPASSINGSGEBIED VAN HET VERDRAG

De preambule en artikel 1 bepalen het toepassingsgebied van het Verdrag.
Het regelt internationale rechtsbetrekkingen. Het zal
ambtshalve worden toegepast. Het betreft alle burgelijke en handelszaken, behoudens enkele limitatief
opgesomde uitzonderingen.

I. INTERNATIONALE RECHTSBETREKKINGEN

Zoals de vierde alinea van de preambule onderstreept, stelt het Verdrag de bevoegdheid van de gerechten van de verdragsluitende partijen vast „in de
internationale sfeer".
Het brengt alleen wijziging in de in ieder der verdragsluitende landen geldende bevoegdheidsregels,
wanneer er elementen van buiten optreden. Het
omschrijft dit begrip niet, omdat het internationaal
karakter van de rechtsbetrekking kan afhangen van
omstandigheden, die eigen zijn aan het geding dat
voor de rechter wordt behandeld. Indien er sprake is
van een proces voor de rechter van een der verdragsluitende staten, dat uitsluitend personen aangaat die
in die staat hun woonplaats hebben, speelt het Verdrag in beginsel geen enkele rol; artikel 2 verwijst
naar de bevoegdheidsregels die in dat land van kracht
zijn. Het is echter mogelijk dat zulk een geding een
internationale kant vertoont. Dit zou bij voorbeeld
het geval zijn wanneer de gedaagde een vreemdeling
is, in welk geval het beginsel van gelijkstelling van
artikel 2, lid 2, zou kunnen gelden, of wanneer het

geding betrekking heeft op een materie waarvoor in
een andere Lid-Staat een exclusieve bevoegdheid bestaat (art. 16) of ook in geval van litispendentie of
verknochtheid aan een vordering die voor de rechter
van een andere staat aanhangig is gemaakt (art. 21
t/m 23).
Het spreekt vanzelf dat het Verdrag in het stadium
van de erkenning en de tenuitvoerlegging alleen
internationale rechtsbetrekkingen regelt; uiteraard
heeft het dan betrekking op de erkenning en tenuitvoerlegging in een verdragsluitende staat van beslissingen die in een andere verdragsluitende staat zijn
genomen 0).

II. HET DWINGENDE KARAKTER VAN HET
VERDRAG

Dit is het principe betreffende het ambshalve toepassen van het Verdrag, zoals dit door de deskundigen
werd aangenomen. Dit principe komt duidelijk tot
uitdrukking in de bepalingen van de artikelen 19 en
20 die de toetsing van hun internationale bevoegdheid door de rechters van de verdragsluitende staten
behandelen. Hieruit volgt, dat indien iemand met
woonplaats in België op grond van artikel 14 van het
Burgerlijk Wetboek wordt opgeroepen voor een
Franse rechter, de bevoegdheid van deze rechter be-

(i) A. BÜLOW, Vereinheitlichtes internationales Zivilprozetërecht in der Europaischen Wirtschaftsgemein*
schaft, Rabels Zeitschrift für auslandisches und internationales Privatrecht. 1965, blz. 473 e.v.
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twist zonder d a a r b i j een beroep te doen o p de bepalingen van het Verdrag de rechter niettemin artikel 3
moet toepassen en zich onbevoegd moet verklaren ( 1 ).

III. BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN
H e t Comité heeft niet nader aangegeven w a t moet
w o r d e n verstaan onder „burgerlijke en handelszak e n " , noch het kwalificatieprobleem opgelost d o o r te
bepalen volgens welke wet de i n h o u d van deze uitd r u k k i n g moet w o r d e n beoordeeld.
H e t Comité heeft hierin de lijn gevolgd van de bestaande verdragen ( 2 ).
Uit de a a n v a a r d e tekst volgt echter d a t het typerende
van burgerlijke en handelszaken gelegen is in haar
eigen aard, onafhankelijk van de betiteling van de
rechter die tot taak heeft van het geschil kennis te
nemen of die de beslissing heeft gegeven. Dit volgt uit
artikel 1, h o u d e n d e d a t het Verdrag toepasselijk is in
burgerlijke en handelszaken „ongeacht de aard van
het gerecht, w a a r v o o r deze zaken zich afspelen". H e t
Verdrag is ook van toepassing ongeacht de vraag of
de procedure op tegenspraak w o r d t gevoerd dan
wel onder de oneigenlijke rechtspraak valt. H e t geldt
ook o p het gebied van het arbeidsrecht voor zover dit
als civiel- of handelsrechtelijk w o r d t beschouwd (zie
o o k Arbeidscontracten, blz. 24).
Burgerlijke rechtsvorderingen welke voor de strafrechter w o r d e n ingesteld vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag zowel met betrekking tot de
regeling van de bevoegdheid als de erkenning en de
tenuitvoerlegging van vonnissen welke d o o r de strafrechter n a a r aanleiding van dergelijke rechtsvorderingen zijn gewezen. Deze oplossing h o u d t enerzijds
rekening met de bestaande wetgeving in de meerderheid van de verdragsluitende landen (3) en beoogt an-

(1) Tribunal civil de Lille, 9 novembre 1953, Revue critique de droit international privé, 1954, blz. 832.
(2) Geen enkel executieverdrag behandelt dit vraagstuk.
Zie te dien aanzien ook het rapport van dr. Fragistas
inzake het voorontwerp van verdrag, dat door de
speciale Commissie van de Haagse Conferentie voor
internationaal privaatrecht is aanvaard. Inleidend document nr. 1 voor de tiende zitting, blz. 11.
(3) In België, artikel 4 van de wet van 17 april 1878, inhoudende de inleidende titel van het Wetboek van
strafvordering.
In de Bondsrepubliek Duitsland, de artikelen 403 en
404 van het Duitse Wetboek van strafvordering.
In Frankrijk, artikel 4 van het Franse Wetboek van
strafvordering.
In Luxemburg kan krachtens artikel 63 van het Luxemburgse Wetboek van strafvordering ieder die meent
schade te hebben geleden door een misdrijf zich civiel
partij stellen.
In Nederland, de artikelen 332 t/m 337 van het Wetboek van strafvordering en de artikelen 44 en 56 van
de wet op de rechterlijke organisatie, die de kantonrechter en de rechtbank bevoegd verklaren tot bijdragen van respectievelijk 200 en 500 gulden.
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derzijds elk verschil in uitleg, zoals zich bij de toepassing van het Belgisch-Nederlandse verdrag heeft voorgedaan ( 4 ), te vermijden, terwijl het ten slotte beantw o o r d t aan de eisen welke d o o r het steeds toenemend aantal verkeersongevallen w o r d e n gesteld.
Zoals in h o o f d s t u k I o n d e r A reeds is opgemerkt,
lopen in de tussen de Lid-Staten gesloten verdragen
en overeenkomsten de bepalingen op dit gebied zeer
uiteen.
De d o o r het Comité gekozen oplossing volgt de huidige tendens die er de voorkeur aan geeft in de verdragen bepalingen op te nemen, w a a r u i t volgt dat
deze verdragen van toepassing zijn op de d o o r de
strafrechter in burgerlijke of handelszaken gewezen
vonnissen. Deze tendens weerspiegelt zich met n a m e
in het Benelux-verdrag van 24 november 1961 en in
de w e r k z a a m h e d e n van de Haagse Conferentie voor
internationaal privaatrecht.
Hierbij dient te w o r d e n opgemerkt dat de bepalingen
van het Verdrag (art. 5, p u n t 4) geen enkele wijziging
brengen in de bevoegdheid van de strafrechterlijke
instanties zoals deze d o o r de verschillende w e t b o e k e n
van strafvordering w o r d e n geregeld.
M e t betrekking tot de bevoegdheid enerzijds en de
erkenning en tenuitvoerlegging anderzijds heeft het
Verdrag slechts invloed op de burgerlijke rechtsvorderingen die bij deze rechterlijke instanties zijn ingesteld en op de beslissingen welke n a a r aanleiding van
deze vorderingen zijn gewezen.
T e n einde tegemoet te k o m e n aan de bezwaren dat de
partij tegen wie een burgerlijke rechtsvordering is ingesteld in zijn verdediging kan w o r d e n gehinderd
w a n n e e r tegen hem in dezelfde p r o c e d u r e een strafrechterlijke veroordeling kan w o r d e n uitgesproken,
heeft het Comité een gelijke oplossing gekozen als in
het Benelux-verdrag te dien aanzien is opgenomen.
H e t protocol bepaalt in artikel II dat deze partij zich
voor de strafrechterlijke instanties kan doen verdedigen of vertegenwoordigen. Z i j zal derhalve niet gedwongen zijn zelf te verschijnen voor de verdediging
van h a a r burgerlijke belangen.
Eveneens vallen onder het toepassingsgebied van het
Verdrag de geschillen in burgerlijke of handelszaken
welke aan administratiefrechtelijke instanties zijn
voorgelegd.
De door het Comité gekozen oplossing is gelijk aan de
oplossing welke werd voorgesteld d o o r de Commissie
die ter gelegenheid van de vierde zitting van de
Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht

(4) Onder de werking van het Nederlands-Belgische Verdrag van 1925 heeft de Nederlandse Hoge Raad immers
in zijn arrest van 16 maart 1931 (NJ 1931, blz. 689)
beslist, dat de artikelen 11 en 12 geen betrekking hadden op veroordelingen tot schadevergoeding welke door
de strafrechter waren uitgesproken.
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belast was met de behandeling van het verdrag van
14 november 1896 tot het vaststellen van gemeenschappelijke regelen ten aanzien van sommige onderwerpen van internationaal privaatrecht o p de burgerlijke rechtsvordering betrekking h e b b e n d ; in het verslag van deze Commissie w o r d t het volgende gezegd:
„Les expressions ,matière civile ou commerciale'
sont trés larges et ne c o m p r e n n e n t pas seulement
les affaires qui sont de la compétence des tribun a u x civils et des t ri bunaux de commerce dans
les pays oü il existe une juridiction administrative.
Autrement, il y aurait entre les États contractants
une inégalité que rien ne justifierait: la signification des actes judiciaires pourrait se faire d ' u n e
manière plus large p o u r les pays qui n ' o n t pas de
juridiction administrative que p o u r les pays qui en
ont une. En résumé, du m o m e n t oü ces intéréts
sont en jeu, la convention s'applique . . ( x ) .
Bij voorbeeld zullen de arresten van de Franse R a a d
van State kunnen w o r d e n erkend en ten uitvoer w o r den gelegd wanneer zij in dergelijke zaken zijn gewezen ( 2 ).

IV. UITGESLOTEN ONDERWERPEN
De ideale oplossing zou uiteraard geweest zijn d a t het
Verdrag van toepassing zou zijn geweest op alle burgerlijke en handelszaken. H e t Comité heeft echter gemeend deze weg niet te kunnen inslaan en heeft uit
soortgelijke overwegingen als die welke het zwaarst
hebben gewogen bij de opstelling van de Haagse
Conventie over de erkenning en de tenuitvoerlegging
van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken, de toepassing van het Verdrag beperkt tot het
vermogensrecht. Bedoelde overwegingen werden ingegeven d o o r de verwikkelingen, die uit het ontbreken van een allesomvattende oplossing voor het
vraagstuk der wetsconflicten voortvloeien.
De ongelijkheid van de conflictenregels doet zich bijzonder sterk gevoelen bij niet-vermogensrechtelijke
onderwerpen, o m d a t deze gewoonlijk aan de autonomie van partijen o n t t r o k k e n zijn en de openbare orde
raken.
Evenals de Conferentie van Den H a a g voor internationaal privaatrecht heeft het Comité er de voorkeur
aan gegeven bepaalde onderwerpen van het Verdrag
uit te sluiten in stede van een positieve vaststelling
van het toepassingsgebied van het Verdrag te geven.
In deze oplossing valt in beginsel het gehele vermogensrecht o n d e r het toepassingsgebied van het Verdrag, d a t te dien aanzien in de ruimste zin moet worden uitgelegd. Niet vallen o n d e r het Verdrag de staat

(') Zie de documenten en stukken betreffende de vierde
Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht
(mei — juni 1904), blz. 84.
(2) WESER, Frans-Belgisch verdrag van 8 juli 1899, nr. 235.
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en de bevoegdheid van personen, erfenissen, testamenten, huwelijksgoederenrecht, faillissement, sociale
zekerheid en de arbitrage.
De uitgesloten o n d e r w e r p e n zijn dit echter alleen
w a n n e e r zij het h o o f d o n d e r w e r p van het rechtsgeding
uitmaken. Z i j vallen buiten de uitsluiting wanneer zij
incidenteel en als prealabele vragen aan de rechter 1
w o r d e n voorgelegd.

A — Staat, bevoegdheid, stelsels van huwelijksgoederenrecht, testamenten, erfopvolging
Behalve d o o r het verlangen de inwerkingtreding van
het Verdrag te bespoedigen, is het C o m i t é geleid d o o r
de volgende overwegingen.
Welke bevoegdheidsregels o o k gekozen zouden zijn
— zulks in de veronderstelling dat het Comité tot
eenmaking van deze regels o p dit terrein had k u n n e n
geraken — de wettelijke stelsels w a a r o p m o e t w o r d e n
gelet, en met n a m e de collisieregels, vertoonden een
dergelijke verscheidenheid, dat het moeilijk was om,
in het stadium van de e x e q u a t u r p r o c e d u r e , van d e
controle op deze regels af te zien. Dit zou betekenen
dat de aard van het Verdrag w e r d gewijzigd en een
groot deel van zijn gedurfd karakter eraan zou w o r den o n t n o m e n . Z o u bovendien, zo het Comité ertoe
zou zijn overgegaan aan de exequaturrechter o o k de
controlebevoegdheid, zelfs op niet-vermogensrechtelijk
terrein, te o n t n e m e n , deze rechter niet verleid w o r d e n
het begrip o p e n b a r e orde te misbruiken o m aan de'
buitenlandse beslissing die hem zou w o r d e n voorgelegd, haar kracht te ontnemen? Van twee k w a d e n
hebben de leden van het C o m i t é het minste gekozen
en daarbij de eenheid van het o n t w e r p en zijn ged u r f d karakter b e h o u d e n , onder beperking evenwel
van het toepassingsgebied. O p het gebied van de staat
en de bevoegdheid is de echtscheiding ongetwijfeld
het belangrijkste vraagstuk, d a t een zeer ingewikkeld
k a r a k t e r vertoont wegens het sterk uiteenlopen van
de verschillende wetgevingen; zo verbiedt de Italiaanse wetgeving de echtscheiding, terwijl de Belgische zowel echtscheiding d o o r onderlinge toestemming
kent (art. 223 en art. 275 e.v. van het Burgerlijk Wetboek — welke in de overige wetgevingen met uitzondering van L u x e m b u r g o n b e k e n d is — alsook krachtens de wet van 27 juni 1960 (3) inzake de toelaatbaarheid van echtscheiding w a n n e e r ten minste één
van de echtgenoten buitenlander is, de echtscheiding
van in België woonachtige vreemde o n d e r d a n e n
regelt.
De gekozen formulering „staat en bevoegdheid
p e r s o n e n " verschilt enigszins van die welke in
Verdrag van den H a a g is o p g e n o m e n en w a a r i n
toepassing w o r d e n uitgesloten de beslissingen op

van
het
van
het

(a) BELLET, L'élaboration d'une convention sur la reconnaissance des jugements dans le cadre du Marché
commun.
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gebied van de staat of de bevoegdheid van personen
of op het gebied van het familierecht, met inbegrip
van de persoonlijke en geldelijke rechten en verplichtingen tussen ouders en kinderen en tussen echtgenoten (art, 1, punt I). Daar zijn twee redenen voor.
Enerzijds ligt het begrip familierecht in de zes landen
van de Gemeenschap zeer dicht bij dat van de staat of
de bevoegdheid en anderzijds is het Verdrag van de
EEG, anders dan het Verdrag van Den Haag, van
toepassing op onderhoudsverplichtingen (art. 5, punt
2) zelfs indien deze haar oorsprong vinden in de staat
der personen, waarbij er dan niet toe doet of rechten
en verplichtingen tussen echtgenoten of tussen ouders
en kinderen in het geding zijn. Im verschil en uitleg te
vermijden, bepaalt artikel 1 nader dat de staat en
bevoegdheid natuurlijke personen raakt, ook hier
wijkt het Verdrag af van het Verdrag van Den Haag
dat geen toepassing vindt op beslissingen ten principale over het bestaan of de oprichting van rechtspersonen of over de bevoegdheden van hun organen
(art. 1, lid 2, punt 3).
Met betrekking tot de uitsluiting van erfenissen heeft
het Comité het advies van de „Union internationale
du notariat latin" aanvaard. Dit lichaam heeft na
door het Comité geraadpleegd te zijn, als zijn mening
te kennen gegeven dat het noodzakelijk was — en dat
deze noodzaak zich in de toekomst in het kader van
de EEG ongetwijfeld sterker zal doen gevoelen — de
erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen op het
gebied van erfenissen te bevorderen en dat het gewenst ware dat reeds thans een tussen de zes Lidstaten gesloten verdrag daarin voorziet. Da „Union
internationale du notariat latin" voegde er echter aan
toe dat het absoluut noodzakelijk is voordien de collisieregels te unificeren.
Zoals in de door het Permanent Bureau van de
Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht
opgestelde memorie (*), waaraan dit commentaar is
ontleend, wordt gezegd, zijn op het gebied van de
erfopvolging en het wettelijk stelsel van huwelijksgoederenrecht, de verschillen tussen de zes landen
zeer uitgesproken.
1. Op het gebied van de erfopvolging kennen sommige wetgevingen het. wettelijk erfdeel niet, terwijl
andere het wel kennen. Het aan de overlevende
echtgenoot toegekende deel (dit is het vraagstuk
dat, wegens de belangen die daarbij tegenover
elkaar staan, het meest tot processen aanleiding
geeft) verschilt van land tot land zeer sterk. Sommige landen kennen de echtgenoot een kindsdeel
toe en verklaren dit zelfs tot wettelijk erfdeel (Italië), terwijl andere de overlevende echtgenoot
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slechts beperkte rechten van vruchtgebruik toekennen (b.v. België).
Bij de collisieregels zijn de verschillen even markant; sommige landen passen op de erfenis de
nationale wet van de erflater toe (Bondsrepubliek
Duitsland, Italië, Nederland). Andere landen onderwerpen de erfenis aan de lex loei voor de roerende
goederen en aan de lex rei sitae voor de onroerende goederen (België, Frankrijk) of bepalen dat
voor de onroerende de lex rei sitae doch op de
roerende goederen de nationale wet toepasselijk is
(Luxemburg).
2. Ter zake van het wettelijk stelsel van huwelijksgoederenrecht lopen de interne wetten nog sterker
uiteen; de verschillen lopen van de algehele gemeenschap van goederen (Nederland) tot de gemeenschap van roerende goederen en aanwinsten
(Frankrijk, België en Luxemburg), de gemeenschap
van aanwinsten (Bondsrepubliek Duitsland) en ten
slotte de volledige scheiding van goederen (Italië).
Ook op het terrein van de collisieregels bestaan zeer
sterke verschillen, waardoor het ontstaan van positieve
conflicten tussen de verschillende stelsels wordt bevorderd: een aantal Staten verklaren de nationale wet
van de echtgenoot van toepassing op het wettelijke
huwelijksgoederenstelsel of zelfs op de huwelijkse
voorwaarden (Bondsrepubliek Duitsland, Italië, Nederland), terwijl andere verwijzen naar de stilzwijgende wil van de echtgenoten op het tijdstip van het
huwelijk (België, Frankrijk, Luxemburg).
In afwijking van het voorontwerp sluit het verdrag de
schenkingen niet uitdrukkelijk van zijn toepassingsgebied uit. Het volgt in deze het Verdrag van Den
Haag en gaat ervan uit dat de schenkingen zullen zijn
uitgesloten voor zover zij behoren tot het gebied van
het erfrecht.
Het Comité is echter van mening geweest dat het
eventueel geraden zou zijn de bespreking van deze
vraagstukken na de inwerkingtreding van dit Verdrag
opnieuw ter hand te nemen, waarbij dan met name
rekening wordt gehouden met het resultaat van de
werkzaamheden welke momenteel door de Conferentie van Den Haag en door de „Commission internationale de 1'état civil" worden ondernomen.
Daarbij dient erop te worden gewezen dat deze onderwerpen, althans voorlopig, geregeld blijven door de
bestaande bilaterale verdragen voor zover deze onderwerpen in deze verdragen worden behandeld (zie
art. 56).
B — Faillissement

(1) Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht.
Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen op vermogensrechtelijk gebied. Door het Permanent Bureau opgestelde memorie met bijlagen. Inleiding document nr. 1 van januari 1962 voor de speciale
commissie, blz. 10.

Het faillissement wordt evenmin door dit Verdrag geregeld. Een apart verdrag daarvoor wordt momenteel
uitgewerkt, daar de bijzondere situatie op dit gebied
speciale voorschriften vereist.
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N a a r artikel 1, p u n t 2, zijn uitgesloten: het faillissement, de a k k o o r d e n en andere soortgelijke procedures,
dat wil zeggen die welke volgens de verschillende
wetgevingen zijn gebaseerd op de toestand waarin de
debiteur heeft opgehouden te betalen, insolvent is of
waarin zijn krediet is aangetast en waarin de rechter
ingrijpt, hetgeen leidt tot een gedwongen collectieve
liquidatie van het vermogen of tot een eenvoudige
controle d o o r de rechter.
De gedingen w a a r t o e het vrijwillig a k k o o r d kan leiden — het berust op de wil van partijen en heeft dus
een zuiver contractueel k a r a k t e r — vallen wel onder
het Verdrag. De „déconfiture civile" van het Franse
recht die niet behoeft te leiden tot een georganiseerde
collectieve procedure, mag niet als een analoge procedure in de zin van artikel 1, p u n t 2, w o r d e n beschouwd.
De geschillen welke verband h o u d e n met een faillissement zijn echter niet noodzakelijk van de werking
van het Verdrag uitgesloten. Uitgesloten zijn slechts
die procedures die rechtstreeks uit het faillissement
voortvloeien (*), en die derhalve onder het toepassingsgebied van het EEG-Verdrag inzake faillissement
zullen vallen ( 2 ).
In a f w a c h t i n g van het sluiten van het afzonderlijke
verdrag inzake het faillissement zullen d e rechtsvorderingen welke rechtstreeks uit het faillissement
voortvloeien w o r d e n geregeld d o o r het gemene recht
of ingevolge artikel 56 d o o r de verdragen die tussen
sommige verdragsluitende landen reeds bestaan ( 3 ).

C — Sociale zekerheid
O p grond van de volgende redenen heeft het Comité
besloten de sociale zekerheid van het toepassingsgebied van het Verdrag uit te sluiten. Een zelfde besluit
w e r d destijds in Den H a a g genomen ( 4 ).
D e sociale zekerheid is een o n d e r w e r p dat in sommige landen, zoals de Bondsrepubliek Duitsland, tot
het publiekrecht b e h o o r t en in andere landen tot het
grensgebied tussen privaat- en publiekrecht. Geschillen betreffende de sociale zekerheid behoren in som-

H Benelux-verdrag art. 22, lid 4. Het Frans-Belgische
verdrag wordt in dezelfde zin uitgelegd. Zie WESER,
Convention franco-beige de 1899 in de Jurisclasseur
de droit international, bundel 591,-nrs. 146 t/m 148.
(2) Deze vorderingen zullen limitatief worden opgesomd
in het Verdrag van de EEG inzake faillissement.
(3) Verdragen tussen België en Frankrijk, tussen Frankrijk
en Italië, tussen België en Nederland, tenzij voor dit
laatste verdrag het Benelux-verdrag in de plaats zal
zijn getreden.
(4) Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht.
Buitengewone zitting. Slotacte van artikel 1 van het
verdrag.
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mige landen tot de bevoegdheid van de gewone rechter, in andere tot die van de administratieve rechter;
soms vertonen zij een gemengd k a r a k t e r ( 5 ).
H e t Comité heeft zich niet willen mengen in de werkz a a m h e d e n die binnen de EEG krachtens de artikelen
51, 117 en 118 van het Verdrag van R o m e h a a r eigen
gang gaan, en vermeden d a t het Verdrag gebieden
zou betreden w a a r o p met betrekking tot de sociale
zekerheid in bilateraal v e r b a n d of in het verband van
andere internationale organisaties als de ILO (International L a b o u r Organization) of de R a a d van
E u r o p a reeds a k k o o r d e n zijn gesloten.
De sociale zekerheid heeft t r o u w e n s tot dusver niet
geleid tot jurisdictiegeschillen o m d a t men inziet d a t er
een n a u w verband bestaat tussen de rechterlijke bevoegdheid en het toe te passen recht dat bepaald
w o r d t d o o r de c o m m u n a u t a i r e verordeningen uitgevaardigd ter uitvoering van artikel 51 van het Verdrag van R o m e ; het innen van de contributies voor
de organen van de sociale zekerheid levert daarentegen n o g uitvoeringsproblemen op. Dit o n d e r w e r p zou
dus in een speciaal a k k o o r d tussen de Zes moeten
w o r d e n geregeld.
W a t is te verstaan onder sociale zekerheid?
Dit begrip is v o o r t d u r e n d in ontwikkeling en men
heeft het niet nuttig geoordeeld het met zoveel w o o r den in het verdrag te definiëren, noch zelfs in een
bijlage aan te geven w a t dit begrip inhoudt, te minder
o m d a t krachtens artikel 117 van het Verdrag van
R o m e de harmonisatie van de sociale stelsels tot de
doelstellingen van de Gemeenschap behoort. Niettemin zij o p g e m e r k t dat er in de zes landen uitkeringen
bestaan die overeenkomen met de reeks mogelijkheden voorzien in verdrag nr. 102 van de ILO (IAO)
betreffende de sociale zekerheid ( m i n i m u m n o r m e n ) ,
1952: geneeskundige zorg, uitkering van ziekengeld,
verstrekkingen bij moederschap, uitkeringen bij invaliditeit, ouderdomsuitkeringen, uitkeringen aan nagelaten betrekkingen, verstrekkingen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten, gezinsbijslagen, uitkeringen
bij werkloosheid ( 6 ). Anderzijds kan men afgaan o p
de definitie, die gevonden w o r d t d o o r combinatie van
artikel 1, sub c), en artikel 2 van Verordening nr. 3
van de R a a d inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers; deze definitie k o m t t r o u w e n s
overeen met die van verdrag nr. 102 van de ILO.

(5) Studie van de sociale zekerheid in de landen van de
EEG; serie Sociale Politiek 3. 1962. Publikatiediensten
van de Europese Gemeenschappen (8058/1/IX/1962.5).
(6) Vergelijkende tabel van de stelsels van sociale zekerheid van toepassing in de Lid-Staten van de Europese
Gemeenschappen, derde druk. Publiktiediensten van de
Europese Gemeenschappen 8122/1/VU/1964/5.
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Overigens zijn van de toepassing van het Verdrag
alleen uitgesloten de geschillen over de sociale zekerheid, te weten de geschillen die voortkomen uit de
betrekkingen tussen de administratie en werkgevers
en werknemers. Het Verdrag is wel van toepassing
wanneer de administratie een regresrecht geldend
maakt tegen een derde die voor de schade aansprakelijk is of jegens deze derde wordt gesubrogeerd in de
rechten van een door haar verzekerd slachtoffer,
want in zulke gevallen treedt zij op overeenkomstig
de normen van het gemene recht (1).
D — Arbitrage
Artikel 220 van het Verdrag van Rome noemt ook de
arbitrage. Deze stof is echter reeds in talrijke internationale overeenkomsten geregeld. Bovendien heeft de
Raad van Europa een Europees verdrag opgesteld,

Nr. C 59/13

houdende een eenvormige wet op het gebied van de
arbitrage waaraan waarschijnlijk nog een protocol zal
worden gehecht; meer dan het Verdrag van N e w
York beoogt dit protocol de erkenning en de tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken te vergemakkelijken.
Men heeft daarom gemeend dat het beter was
de arbitrage uit te sluiten. H e t Verdrag is
niet van toepassing op de erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke beslissingen (zie ook de
definitie van art. 25), het behelst geen bepalingen
omtrent de bevoegdheid van de rechter in gedingen
over arbitrage, bij voorbeeld wanneer vernietiging van
een scheidsrechterlijke uitspraak wordt gevorderd en
is ook niet van toepassing op de erkenning en tenuitvoerlegging van de beslissing over zodanige vordering.

H O O F D S T U K IV

DE BEVOEGDHEID

A — ALGEMEEN

gebied van een verdragsluitende staat, ongeacht
hun nationaliteit, opgeroepen voor de gerechten
van die staat (art. 2).

1. Opmerkingen vooraf
Het Verdrag is gebaseerd op de gedachte dat de LidStaten van de EEG een gemeenschappelijke markt
hebben willen instellen, die de kenmerken vertoont
van een zeer grote interne markt. Alles moet dus in
het werk worden gesteld om de belemmeringen voor
de werking van deze markt uit de weg te ruimen,
doch daarnaast ook om de ontwikkeling daarvan te
bevorderen. In deze gedachtengang kan het grondgebied van de verdragsluitende landen worden beschouwd als een eenheid hetgeen met name met betrekking tot de opstelling van bevoegdheidsregels tot
gevolg heeft, dat een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de gevallen dat de partijen bij een geschil al dan niet binnen de Gemeenschap woonachtig
zijn.
Van dit grondbegrip uitgaande maakt titel II van het
Verdrag volledig onderscheid tussen het geval dat de
verweerder al dan niet zijn woonplaats heeft in een
verdragsluitend land, welk onderscheid in afdeling 1
van titel II is overgenomen.
1. Onverminderd de bepalingen van dit Verdrag
worden zij, die woonplaats hebben op het grond-

(*) Zie Michel V O I R I N ,
D a l l o z 1965, blz. 723.

annotatie 16. 2.

1965, recueil

2. Zij die woonplaats hebben op het grondgebied
van een verdragsluitende staat kunnen niet voor
de rechter van een andere verdragsluitende staat
worden opgeroepen dan in de gevallen dat de
rechterlijke instanties van die staat op grondslag
van het Verdrag bevoegd zijn (art. 3).
3. Indien iemand woonplaats heeft buiten een verdragsluitend land, dat wil zeggen buiten de Gemeenschap, zijn op hem de bevoegdheidsregels
welke in elk land van kracht zijn, waaronder begrepen de bevoegdheidsregels die als exorbitant
gekwalificeerd zijn, van toepassing (art. 4).
De afdelingen 2 t/m 6 behandelen de gevallen waarin
iemand die op het grondgebied van een verdragsluitend land woonplaats heeft voor de rechterlijke instanties van een ander verdragsluitend land kan worden gedagvaard — of moet worden gedagvaard wanneer er sprake is van exclusieve bevoegdheid of indien partijen bij overeenkomst die instanties als bevoegd hebben aangewezen. Afdeling 7, getiteld
„Toetsing van de bevoegdheid en de ontvankelijkheid", beoogt voornamelijk de rechten van de verdediging te waarborgen.
Afdeling 8 heeft betrekking op de aanhangigheid en
de samenhang. Met de zeer gedetailleerde voorschriften van deze afdeling w o r d t beoogd zoveel mogelijk
te vermijden dat met betrekking tot een zelfde geschil
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in verschillende landen onderling tegenstrijdige beslissingen werden gewezen.
Afdeling 9 heeft betrekking op de voorlopige maatregelen en de maatregelen tot bewaring van recht en
bepaalt dat deze bij elke bevoegde rechterlijke instantie van een verdragsluitend land kunnen worden aangevraagd, zelfs indien deze instantie volgens het Verdrag niet bevoegd zou zijn van het bodemgeschil kennis te nemen.
2. Motivering van het criterium waarop titel II
berust
Men zal zich op het eerste gezicht wellicht verwonderen over de zeer royale opzet van het Verdrag. In
tegenstelling tot de bevoegdheidsregels in de bilaterale verdragen die op de rechtstreekse bevoegdheid
berusten (Frans-Belgisch en Nederlands-Belgisch verdrag, Benelux-verdrag, Frans-Zwitsers verdrag) zijn
de in dit Verdrag vervatte bevoegdheidsregels niet
alleen van toepassing op de onderdanen van de verdragsluitende landen, doch op ieder die, onverschillig
zijn nationaliteit, in een van deze landen woonplaats
heeft.
Men zou zich niet alleen over deze ruime opzet kunnen verwonderen, doch ook kunnen stellen dat het
Comité zijn mandaat heeft overschreden, omdat artikel 220 van het Verdrag van Rome aan de Lid-Staten
voorschrijft met elkaar in onderhandeling te treden ter
verzekering „voor hun onderdanen" van de vereenvoudiging van de formaliteiten waaraan de erkenning
en de tenuitvoerlegging van vonnissen onderworpen
zijn. Op deze laatste opmerking kan zonder meer worden geantwoord dat men zeer zeker niet in strijd met
het Verdrag van Rome handelt door de strekking van
het Verdrag uit te breiden indien zulks ten behoeve van
de onderdanen de vereenvoudiging van de erkenning
en de tenuitvoerlegging van vonnissen verzekert. Een
te enge interpretatie van het Verdrag van Rome zou
er voorts toe leiden dat het Verdrag slechts de erkenning en de tenuitvoerlegging van vonnissen zou kunnen verzekeren welke ten voordele van de onderdanen van de verdragsluitende landen zouden zijn gewezen. Een dergelijke beperking zou de strekking van
het Verdrag sterk hebben beperkt, dat op dit punt
dan veel minder ver zou gaan dan de bestaande bilaterale verdragen.

5. 3. 79

verblijfplaats van de partijen is gekozen (zie b.v. artikel 3, ten eerste en ten tweede, van het Verdrag van
Den Haag van 15 april 1958 inzake de erkenning en
de tenuitvoerlegging van beslissingen betreffende
onderhoudsverplichtingen tegenover kinderen, het
Verdrag van Den Haag van 15 april 1958 inzake de
bevoegdheid van het forum contractus bij de internationale koop- en verkoop van roerende lichamelijke
zaken, artikel 11 van het Benelux-verdrag en ten
slotte artikel 10, 1, van het Verdrag van Den Haag
inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen op het gebied van het burgerlijk en handelsrecht).
De aanvaarding van gemeenschappelijke voorschriften welke op de nationaliteit zouden zijn gebaseerd,
zou bovendien tot talrijke moeilijkheden bij de toepassing van het Verdrag aanleiding hebben gegeven.
Deze methode zou immers de invoering hebben meegebracht van uiteenlopende bevoegdheidsregels, al
naar gelang de gedingen zouden zijn gevoerd door de
onderdanen van een verdragsluitende staat, of door
een onderdaan van een verdragsluitende staat en een
vreemdeling, of door twee vreemdelingen.
In sommige gevallen zouden de regels van het Verdrag moeten worden ingeroepen en in andere gevallen de interne bevoegdheidsregels. Volgens dit
systeem zou de rechter reeds bij het begin van
elk geschil ambtshalve de nationaliteit van de
partijen moeten nagaan waarbij men zich gemakkelijk kan indenken tot welke praktische moeilijkheden
dit zou leiden bij voorbeeld bij het bewijs van de
nationaliteit van de verweerder in het geval van verstek.
Men kan zich zelfs afvragen of het Verdrag, door de
nationaliteit van de partijen als aanknopingspunt te
kiezen, niet een bepaling zou moeten inhouden ten
einde in het bijzonder de relatief vaak voorkomende
gevallen van dubbele nationaliteit te regelen.

De aan het Verdrag gegeven uitbreiding, namelijk
door degenen, onverschillig hun nationaliteit, die op
het grondgebied van een verdragsluitend land woonplaats hebben de rechten te verlenen die uit titel II
inzake de bevoegdheid voortvloeien, is op verscheidene overwegingen gebaseerd.

Zodoende zou het Verdrag talrijke vraagstukken hebben moeten regelen die eigenlijk buiten zijn terrein
liggen. Ten slotte zou het criterium van de nationaliteit ertoe hebben geleid dat de bevoegdheidsregels
die als exorbitante regels worden gekwalificeerd, een
zeer ruime strekking hadden gekregen. Aldus zou bij
voorbeeld in de Bondsrepubliek Duitsland een in
Frankrijk of in Luxemburg op basis van artikel 14
van de Code civil in een procedure tussen een Fransman of een Luxemburger en een onderdaan van een
niet-Lid-Staat van de Gemeenschap gewezen vonnis
moeten worden erkend en ten uitvoer worden gelegd,
zelfs indien deze vreemdeling in de Bondsrepubliek
Duitsland woonplaats had en er derhalve binnen de
Gemeenschap een algemeen erkende bevoegde rechter
bestond, namelijk die van de woonplaats van de verweerder.

Het zou vooreerst niet meer met de huidige tijd stroken indien men de algemene bevoegdheidsregels zou
laten afhangen van de nationaliteit van de partijen,
terwijl in het internationaal procesrecht momenteel
meestal als aanknopingspunt de woonplaats of de

Bij het verlaten van het nationaliteitscriterium is het
Comité geleid door de wens niet slechts de toepassing
vfn het Verdrae te vereenvoudigen door het een eenheid te geven die een uniforme interpretatie toelaat,
doch ook de billijkheid in het spel te brengen door
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het Verdrag toepasselijk te verklaren op vreemdelingen, die binnen de Gemeenschap woonplaats hebben,
die daar derhalve gevestigd zijn en die aldus aan de
activiteit van de Gemeenschap en aan haar economische bloei deelnemen.
Meer in het algemeen gezien heeft het Verdrag, door
gemeenschappelijke bevoegdheidsregels te geven,
eveneens tot doel in de betrekkingen tussen de zes
landen en op het gebied waarop het Verdrag van
toepassing moet zijn, het bestaan van een echte
rechtsorde te verzekeren die de grootst mogelijke
rechtszekerheid zal bieden. In deze geest definieert de
in titel II neergelegde codificatie van de bevoegdheidsregels wie, rekening gehouden met alle daarbij
betrokken belangen, de rechter is die territoriaal gezien het meest in aanmerking komt om van een geschil kennis te nemen; vanuit een dergelijke gezichtshoek mag de nationaliteit van de procespartijen geen
enkele rol meer spelen.
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kan het zelfs gevaarlijk achten dit begrip in de
internationale verdragen te definiëren hetgeen per
slot van rekening kan leiden tot een veelvoud van
definities en dientengevolge tot een onsamenhangend geheel. Bovendien bestaat het gevaar dat dergelijke definities door de ontwikkeling der nationale wetten verouderen.
2. Moest de woonplaats worden vervangen door de
gewone verblijfplaats? Deze oplossing is evenmin
aanvaard. In de eerste plaats is te dien aanzien
opgemerkt dat over het begrip „gewone" geschillen zouden kunnen ontstaan nu sommige wetgevingen bepalen dat het hebben van een „gewone"
verblijfplaats zonder meer wordt afgeleid uit de
inschrijving in de bevolkingsregisters.
Bovendien zou men door deze oplossing afwijken
van de verschillende nationale rechtsstelsels die
voor het merendeel de woonplaats aanhouden als
criterium voor de bepaling van de bevoegdheid (2).

3. Bepaling van de woonplaats
Zoals wij reeds hebben uiteengezet zijn de bevoegdheidsregels gebaseerd op de woonplaats van de verweerder. De bepaling van deze woonplaats is dus van
het allergrootste belang.
De vraagstukken waarvoor het Comité zich geplaatst
zag waren talrijk en moeilijk op te lossen. Moest in
het Verdrag een gemeenschappelijke definitie van de
woonplaats worden gegeven? Moest in plaats daarvan eventueel het begrip gewone verblijfplaats worden ingevoerd? Moest zowel de woonplaats als de
gewone verblijfplaats worden aanvaard? Moest de
woonplaats worden gekwalificeerd?
1. Moest in het Verdrag een gemeenschappelijke definitie van de woonplaats worden gegeven?
In de eerste plaats kan men vaststellen dat noch in
de Frans-Belgische, Belgisch-Nederlandse, DuitsBelgische, Italiaans-Belgische verdragen, noch in
het Benelux-verdrag, het begrip woonplaats is gedefinieerd.
Daarentegen is in het Frans-Italiaanse verdrag (art.
28), het Italiaans-Nederlandse verdrag (art. 11) en
in het Duits-Italiaanse verdrag (art. 13) zulks wel
gebeurd, doch deze verdragen gaan alle uit van de
indirecte bevoegdheid. Nadat het Comité had
overwogen de woonplaats in de tekst van het Verdrag te definiëren heeft het ten slotte deze oplossing
niet aanvaard. Een dergelijke definitie treedt vooreerst buiten de opzet van het Verdrag en is eerder
op haar plaats in een eenvormige wet (i). Men

(!) Het begrip woonplaats in door het Europees Comité
voor samenwerking op rechtskundig gebied, ingesteld
door de Raad van Europa, aanvaard als een van de
juridische grondbegrippen die gedefinieerd moesten
worden.

(!) Bg/g;g
Wet van 25 maart 1876, houdende de eerste titel van
het inleidend boek van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
Artikel 39:
De rechter van de woonplaats van de verweerder is
alleen bevoegd om kennis te nemen van de zaak, behoudens de bij de wet bepaalde wijzigingen en uitzonderingen.
Gerechtelijk Wetboek:
Artikel 624:
Buiten de gevallen dat de wet uitdrukkelijk bepaalt
welke rechter bevoegd is van het verzoek kennis te
nemen, kan dit, ter keuze van de verzoeker, worden
gebracht:
1. voor de rechter van de woonplaats van de verweerder of van een van de verweerders.
Bondsrepubliek Duitsland
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 13:
De algemene rechterlijke bevoegdheid wordt bepaald
door iemands woonplaats.
Frankrijk
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 59,
eerste alinea: Bij persoonlijke rechtsvorderingen zal de
verweerder worden gedagvaard voor de rechter van
zijn woonplaats; indien een woonplaats ontbreekt,
voor de rechter van zijn verblijfplaats.
Italië
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 18:
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling is bevoegd de rechter van de plaats waar de verweerder
zijn verblijfplaats of zijn woonplaats heeft en, indien
deze onbekend zijn, de rechter van de plaats waar de
verweerder zijn feitelijk verblijf heeft.
Luxemburg
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 59,
komt overeen met artikel 59 van het Franse Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering.
Nederland
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 126:
1. De verweerder zal in zuiver persoonlijke zaken of
in die welke roerend goed betreffen worden gedagvaard voor de rechter van zijn woonplaats.
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Het kiezen van de gewone verblijfplaats als
enig criterium zou nieuwe problemen opwerpen
inzake de bevoegdheid ten aanzien van diegenen
wier woonplaats afhankelijk is of afhankelijk kan
zijn van de woonplaats van een ander of van de
zetel van een autoriteit, zoals de minderjarigen, gehuwde vrouwen enzovoort.
Ten slotte dient in een verdrag dat rechtstreekse
bevoegdheidsregels geeft de bevoegdheid op een
solide grondslag gefundeerd te worden voor de
rechter bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt.
Ofschoon aan het begrip woonplaats bepaalde bezwaren verbonden zijn impliceert dit begrip, wat
betreft de verweerder, toch een vastere en duurzamere vestiging dan bij de gewone verblijfplaats het
geval is.
3. Moeten de twee criteria, namelijk dat van de
woonplaats en dat van de gewone verblijfplaats,
worden aanvaard?
In een verdrag dat regels over de directe bevoegdheid bevat heeft het naast elkaar plaatsen van de
twee criteria het grote nadeel dat het aantal bevoegde fora wordt vermeerderd. Indien de woonplaats en de gewone verblijfplaats zich in verschillende landen zouden bevinden, zouden alle regels
van interne bevoegdheid van deze landen krachtens artikel 2 van het Verdrag bevoegd zijn en zou
dit artikel aldus van zijn zin zijn beroofd. Bovendien zou het volgen van twee criteria het aantal
gevallen van litispendentie en verknochtheid kunnen vergroten. Daarom heeft het Comité er ten
slotte de voorkeur aan gegeven zich te houden aan
het criterium van de woonplaats.
4. Moet het begrip woonplaats worden gekwalificeerd?
Het Comité heeft wegens het bestaan van uiteenlopende opvattingen met betrekking tot het begrip
woonplaats gemeend dat door de aanwijzing van de
wet, die voor de bepaling van de woonplaats toepasselijk is, de toepassing van het Verdrag zou
worden vergemakkelijkt. Indien een dergelijke
aanwijzing ontbreekt zijn positieve of negatieve
jurisdictiegeschillen te duchten; met artikel 52
wordt beoogd deze geschillen te vermijden.
Artikel 52 regelt drie verschillende gevallen:
— het geval dat de rechter van een verdragsluitend
land moet vaststellen of iemand zijn woonplaats heeft op het grondgebied van dit land;
— het geval dat deze rechter moet vaststellen of
iemand zijn woonplaats op het grondgebied
van een ander verdragsluitend land heeft;
— ten slotte het geval dat deze rechter moet vaststellen of iemands woonplaats afhankelijk is
van de woonplaats van een ander of van de
zetel van een autoriteit.
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Artikel 52 bepaalt niets omtrent het geval dat
iemands woonplaats buiten het grondgebied van
de Gemeenschap is gelegen. In dit geval dient de
rechter die over de zaak oordeelt zijn eigen internationaal-privaatrechtelijke regels toe te passen.
Artikel 52 heeft evenmin de strekking mogelijke
conflicten op te lossen wanneer de rechter bij wie
de zaak aanhangig is gemaakt zou vaststellen dat
iemand, die voor hem gedagvaard is, geacht kan
worden zijn woonplaats in twee andere verdragsluitende landen of in een verdragsluitend land en
in een derde land te hebben. In dat geval zal deze
rechter volgens de opzet van titel II moeten vaststellen dat deze persoon zijn woonplaats op het
grondgebied van een ander, onverschillig welk,
verdragsluitend land heeft, en vervolgens voor de
bepaling van zijn bevoegdheid daaruit de consequenties trekken welke in artikel 3 en in de afdelingen 2 tot en met 6 van het Verdrag zijn voorzien.
In de meerderheid van de gevallen zal het, bij
betwisting, de woonplaats van de verweerder zijn,
die bepaald dient te worden.
Bij toepassing van sommige bepalingen van het
Verdrag, met name van de artikelen 5, punt 2, en
8, lid 1, zijn de daarin neergelegde voorschriften
echter toepasselijk voor de bepalingen van de
woonplaats van de eiser. Om deze reden maakt
artikel 52 gewag noch van verweerder noch van
eiser in het bijzonder; naar de mening van het
Comité moet de vaststelling van de woonplaats
van beide partijen in een geschil aan de hand van
identieke regels worden gevonden.
Krachtens de eerste alinea van artikel 52 kan
alleen de wet van de rechter die over de zaak
oordeelt, bepalen of de woonplaats zich op het
eigen grondgebied bevindt.
Uit deze bepaling vloeit voort dat wanneer over de
vaststelling van de woonplaats van een partij een
conflict rijst tussen de lex fori en de wet van een
der andere verdragsluitende staten, de lex fori het
wint. Indien bij voorbeeld een verweerder voor
een Franse rechter zowel zijn woonplaats heeft in
Frankrijk omdat hij daar zijn voornaamste vestiging heeft, als in België omdat hij daar in het
bevolkingsregister staat ingeschreven met België
als hoofdverblijfplaats, zal de Franse rechter, in
geval van betwisting, alleen de Franse wet toepassen. Wordt volgens deze wet vastgesteld, dat de
verweerder inderdaad zijn woonplaats in Frankrijk
heeft, dan mag de rechter geen andere wet meer
hanteren.
Deze oplossing wordt door verschillende overwegingen gesteund. Ten eerste dat, om bij het reeds
genoemde voorbeeld te blijven, de verweerder die
zich in een land vestigt, zich aan de wetten van dit
land onderwerpt. Voorts dat alleen de primaire
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gelding van de lex fori de rechter in staat stelt zijn
bevoegdheid te toetsen, zoals het Verdrag voorschrijft, wanneer de verweerder niet verschijnt
(art. 20).
Indien een zaak op rechtsgeldige wijze bij gerechten van verschillende verdragsluitende landen aanhangig is gemaakt, bij voorbeeld bij het Belgisch
gertcat omdat in zijn rechtsgebied de verweerder
in de bevolkingsregisters is ingeschreven en bij een
Frans gerecht omdat in zijn rechtsgebied de verweerder zijn hoofdvestiging heeft, wordt het geschil opgelost door de voorschriften inzake de
aanhangigheid of de samenhang.
De tweede alinea heeft betrekking op het geval dat
de verweerder geen woonplaats heeft in het land
van de rechter en dat deze moet vaststellen of de
woonplaats op het grondgebied van een ander
land is gelegen, en bepaalt dat in dit geval de
interne wet van dat andere land toepassing vindt.
Dit voorschrift zal vooral toegepast moeten worden wanneer de verweerder voor de rechter van
een verdragsluitend land wordt gedaagd, terwijl
hij in dat land geen woonplaats heeft. Ingeval
immers de bevoegdheid van de rechter wordt betwist zal deze bevoegdheid, volgens de opzet van
titel II, een andere zijn naar gelang de verweerder
woonplaats heeft op het gebied van een ander verdragsluitend land of buiten de Gemeenschap. Z o
zal bij voorbeeld iemand die woonplaats heeft buiten de Gemeenschap rechtsgeldig in België gedaagd kunnen worden voor de rechter van de
plaats waar de verbintenis is ontstaan (1), terwijl
iemand die in een ander verdragsluitend land
woonplaats heeft en voor dezelfde rechter is gedagvaard, de onbevoegdheid zal kunnen inroepen
omdat artikel 5, punt 1, van het Verdrag slechts de
bevoegdheid kent van het gerecht van de plaats
waar de verbintenis is uitgevoerd of moet worden
uitgevoerd. Indien de verweerder voornemens is de
bevoegdheid van de Belgische rechter te ontkennen
zal hij dus moeten aantonen dat hij in een ander
verdragsluitend land woonachtig is.
Volgens het voorschrift van artikel 52, lid 2, zal de
Belgische rechter de interne wet van een ander
verdragsluitend land moeten toepassen bij zijn
beslissing over de vraag of de woonplaats van de
verweerder zich op het grondgebied van dat land
bevindt.
Het Comité heeft het billijk en redelijk geacht dat
aan de wet van het land waar de beweerde woonplaats gelegen is de voorkeur wordt gegeven
boven de lex fori.
Het is immers zo dat, indien de rechter, die een
geding heeft te berechten waarbij de verweerder
( 1 ) Z i e artikel 634 van het Gerechtelijk W e t b o e k en artikel 4 van het Verdrag.
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woonplaats heeft in een ander verdragsluitend
land, zijn eigen wetgeving toepast voor de bepaling van de woonplaats van deze verweerder, het
zou kunnen voorkomen dat volgens deze wetgeving de verweerder geen woonplaats in het andere
verdragsluitende land heeft terwijl hij daar, volgens de wetgeving van dat land, wel woonplaats
zou hebben. Deze oplossing zou bovendien te bezwaarlijker zijn omdat men zich, bij het vestigen
van zijn domicilie in een verdragsluitend land,
uiteraard niet bemoeien kan met de vraag of deze
woonplaats overeenkomt met het begrip dat een
vreemde wet daaraan geeft (2).
Voorts moet, indien de wetgeving van het land
van de beweerde woonplaats een dubbele definitie
van de woonplaats kent (3), namelijk een van het
Burgerlijk Wetboek en het andere van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, uiteraard
naar deze laatste definitie worden verwezen omdat
er in dat geval sprake is van een vraagstuk van
rechterlijke bevoegdheid.
Het derde beginsel van artikel 52 heeft betrekking
op degenen wier woonplaats afhangt van die van
een ander of van de zetel van een autoriteit zoals
de minderjarigen, de gehuwde vrouwen enzovoort.
Deze bepaling schrijft een dubbele toepassing van
de nationale wet voor. Allereerst bepaalt de nationale wet van bij voorbeeld de minderjarige of zijn
woonplaats een afhankelijke woonplaats is. Indien
het antwoord bevestigend luidt bepaalt eveneens
de nationale wet van de minderjarige bij wie zijn
woonplaats is gelegen, bij voorbeeld de woonplaats van de voogd. Indien het antwoord ontkennend luidt, dat wil zeggen indien op grond van de
nationale wet van de minderjarige zijn woonplaats
niet afhankelijk is van de woonplaats van een ander of van de zetel van een autoriteit, zal de eerste
of tweede alinea van artikel 52 moeten worden
toegepast om de woonplaats van deze minderjarige te bepalen. Deze alinea's vinden eveneens toepassing voor de bepaling van de woonplaats van
degene van wie de woonplaats van een ander
afhankelijk is.
( 2 ) N I B O Y E T , Traité de droit international privé francais, deel VI, nr. 1723: „Selon nous, la détermination
du domicile n'a pas été e m p r u n t é e systématiquement
a la lex fori, mais a la loi du pays dans lequel o n
prétend que se trouve le domicile. La loi frangaise peut
d o n c seule déterminer si le domicile est en France;
mais elle est sans qualité pour décider si un d o m i c i l e
se trouve dans tel o u tel pays étranger, ce qui relève
de la seule loi du pays étranger intéressé."
( s ) Z u l k s z o u in België het geval k u n n e n zijn daar artikel 102 van het Burgerlijk W e t b o e k bepaalt, dat d e
w o o n p l a a t s van iedere Belg, w a t betreft de uitoefening
van zijn burgerlijke rechten, daar is w a a r hij zijn
hoofdverblijf heeft, terwijl artikel 36 van het Gerechtelijk W e t b o e k i n h o u d t dat in de zin van dit w e t b o e k
onder w o o n p l a a t s m o e t w o r d e n verstaan de plaats
w a a r de betrokken p e r s o o n in de bevolkingsregisters
is ingeschreven.
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T e dien aanzien is het de leden van het Comité
niet ontgaan d a t bepaalde moeilijkheden zouden
k u n n e n rijzen d o o r de gevallen van dubbele nationaliteit, meer in het bijzonder o m de w o o n p l a a t s
van de gehuwde v r o u w te bepalen. Indien bij
voorbeeld een Duitse v r o u w een Fransman h u w t
en de Franse nationaliteit verkrijgt, terwijl zij de
Duitse nationaliteit behoudt, is volgens de Franse
wet H deze echtgenote w o o n a c h t i g ter plaatse
w a a r h a a r echtgenoot w o o n t , terwijl zij volgens de
Duitse wet een gescheiden w o o n p l a a t s kan hebben
o m d a t de Duitse w e t niet langer bepaalt dat de
gehuwde v r o u w bij haar echtgenoot woonachtig
is ( 2 )! Volgens de mening van het Comité dienen in
deze gevallen de regels van het gemene recht inzake dubbele nationaliteit te w o r d e n toegepast.
Deze v r o u w zal, zelfs hoewel zij een gescheiden
w o o n p l a a t s in Duitsland heeft, in Frankrijk gedagvaard kunnen w o r d e n voor de rechter van de
w o o n p l a a t s van de echtgenoot o m d a t d e Franse
rechter de Franse wet moet toepassen.
Indien zij echter in de Bondsrepubliek Duitsland
voor het gerecht van de plaats w a a r zij h a a r eigen
w o o n p l a a t s heeft gedagvaard w o r d t , zal de Duitse
rechter de Duitse wet toepassen en zich bevoegd
kunnen verklaren.
Ten
grip
niet
leidt

slotte dient te w o r d e n o p g e m e r k t dat het bew o o n p l a a t s in de zin van het Verdrag zich
uitstrekt tot domiciliekeuze, welke handeling
tot een fictief domicilie.

B — BEHANDELING VAN DE AFDELINGEN VAN
TITEL II

Afdeling
Algemene

1

bepalingen

M e m o r e r e n wij dat de eerste afdeling de wezenlijke
onderscheidingen geeft voor de bevoegdheidsregels
van het Verdrag:
1. het geval dat de verweerder w o o n p l a a t s heeft in
een verdragsluitend land en voor de gerechten van
dat land w o r d t gedaagd (art. 2);
2. het geval dat iemand, die w o o n p l a a t s heeft in een
verdragsluitend land, voor de gerechten van een
ander verdragsluitend land kan w o r d e n opgeroepen (art. 3);
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Deze afdeling behelst eveneens het beginsel van de
gelijkstelling dat verschillende functies vervult ( 3 ). Dit
beginsel is met name reeds neergelegd in artikel 1 van
het Frans-Belgische verdrag van 8 juli 1899, van het
Nederlands-Belgische verdrag van 28 m a a r t 1925 en
van het Benelux-verdrag van 24 n o v e m b e r 1961.
O f s c h o o n dit beginsel dus inherent is aan de verdragen met directe bevoegdheidsregels, verzekert het in
dit verdrag bovendien de tenuitvoerlegging van de
formele voorschriften van het Verdrag van R o m e .
Artikel 7 van dit Verdrag voert immers het beginsel
in van de niet-discriminatie tussen o n d e r d a n e n van de
Lid-Staten van de Gemeenschap. Als bijzondere bepalingen zijn de artikelen 52 en volgende van het Verdrag van R o m e met betrekking tot het recht van
vestiging, de toepassing van het algemene beginsel
van artikel 7.
H e t Economisch en Sociaal Comité van de Europese
Gemeenschappen heeft bij de opstelling van het Algemeen P r o g r a m m a voor de vrijheid van vestiging speciaal de a a n d a c h t gevestigd op dit aspect van het
vraagstuk: het heeft verzocht de gelijkheid van behandeling op het gebied van de rechtsbescherming
volledig en op zo kort mogelijke termijn te verwezenlijken.
Artikel 2
H e t adagium „actor sequitur f o r u m rei", w a a r u i t
blijkt dat het recht stelling neemt ten gunste van degene die zich verdedigt, is in de internationale verhoudingen nog meer op zijn plaats dan in het interne
recht ( 4 ). In het algemeen gesproken kan men zich
namelijk moeilijker verdedigen voor de gerechten
van een vreemd land dan voor de rechterlijke instanties van een andere stad in het land w a a r men w o o n achtig is.
De verweerder die w o o n p l a a t s heeft in een verdragsluitend land behoeft niet noodzakelijk voor het gerecht van de plaats w a a r hij zijn w o o n p l a a t s of zijn
zetel heeft te w o r d e n gedagvaard. Dit kan gebeuren
voor alle rechterlijke instanties van het land w a a r hij
zijn w o o n p l a a t s heeft en die volgens de wet van het
desbetreffende land bevoegd zijn.

3. het geval dat iemand buiten het grondgebied van
de Gemeenschap w o o n p l a a t s heeft, in welk geval
de nationale rechtsregels onverkort blijven gelden
(art. 4).

Derhalve w o r d e n , zodra de verweerder w o r d t opgeroepen voor de rechterlijke instanties van het land o p
welks grondgebied hij zijn w o o n p l a a t s heeft, de interne bevoegdheidsregels van die staat w e d e r o m
volledig van toepassing. Er is in dat geval sprake van
een verwijzing van het Verdrag n a a r de interne wet
van de rechter bij wie de zaak aanhangig is, w a a r b i j
het Verdrag beslist over de algemene bevoegdheid van

(J) Artikel 108 van het Franse Burgerlijk Wetboek „De
gehuwde vrouw heeft geen enkele andere woonplaats
dan die van haar echtgenoot.".
(2) Artikel 10 van het Duitse Burgerlijk Wetboek, vervallen door de wet van 18 juni 1957 betreffende de
gelijkheid van man en vrouw in burgerlijke zaken.

(3) WESER, Revue critique de droit international privé,
1960, blz. 29 t/m 35.
(4) Zie het rapport van professor FRAGISTAS, Haagse
Conferentie voor internationaal privaatrecht, voorbereidend document nr. 4, mei 1964, voor de tiende
zitting.
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de gerechten van het land van deze rechter, en de
interne wet van dat land op h a a r beurt de speciale
bevoegdheid van enig gerecht van dat land vaststelt.
Deze oplossing lijkt billijk o m d a t het n o r m a a l is d a t
de verweerder, die w o o n p l a a t s heeft in een land,
o n d e r w o r p e n w o r d t aan de interne rechtsregels van
dit land, zonder dat het Verdrag voor zijn bescherming bijzondere regels zou moeten geven. Deze oplossing is bovendien van zeer groot praktisch belang
w a n t zij ontslaat de rechter in een dergelijk geval van
de verplichting nog langer de tekst van het Verdrag
in a a n m e r k i n g te nemen.
In de meest v o o r k o m e n d e gevallen w o r d t de verweerder gedagvaard voor de gerechten van het land
w a a r hij w o o n p l a a t s heeft. Zulks is het geval bij procedures w a a r b i j een enkel internationaal element een
rol speelt. Hetzelfde geldt voor procedures met internationaal karakter w a a r b i j de verweerder voor de gerechten van het land waar hij zijn w o o n p l a a t s heeft is
gedagvaard aan de h a n d van het van oudsher aanvaarde adagium „actor sequitur f o r u m rei". Het Verdrag brengt derhalve niet mede dat de interne bevoegdheidsregels en de gewoonten van rechters en
advocaten omvergeworpen w o r d e n . In feite zullen deze de d o o r het Verdrag aangebrachte wijzigingen
slechts in aanmerking moeten nemen bij de gevallen
dat de verweerder gedagvaard w o r d t voor het gerecht
van een land w a a r hij niet zijn w o o n p l a a t s heeft, dan
wel bij de gevallen — die t r o u w e n s niet talrijk zijn —
dat het Verdrag gemeenschappelijke exclusieve bevoegdheidsregels heeft ingevoerd.
H e t tweede lid van artikel 2 h o u d t bovendien het
beginsel van de gelijkstelling in wanneer de vreemdeling w o o n p l a a t s heeft in het land w a a r het geding
aanhangig is. Deze vreemdeling is in dit land als verweerder of als eiser o n d e r w o r p e n aan dezelfde bevoegdheidsregels als voor de eigen o n d e r d a n e n gelden, en juister gezegd, als gelden voor de eifien onderdanen die hun w o o n p l a a t s in dat land hebben, w a n neer de wetgeving van dit land een onderscheid m a a k t
tussen deze gerechten al naar gelang de eigen onderdanen al dan niet hun w o o n p l a a t s op het grondgebied van dit land hebben; deze regeling kent Italië.
Hiervan is het gevolg dat artikel 52 van de Belgische
wet van 25 m a a r t 1876 (J) als zodanig niet meer van
toepassing is op buitenlanders die in België w o o n plaats hebben.
H e t positief aspect van de gelijkstelling is verwoord
in artikel 4, lid 2.
Artikel 3
Artikel 3 heeft betrekking op het geval d a t de verweerder met w o o n p l a a t s in een verdragsluitend land

(') Dit artikel bepaalt met name dat vreemdelingen hetzij
door een Belg, hetzij door een vreemdeling voor de
gerechten van het Koninkrijk kunnen worden gedaagd
indien zij in België hun woon- of verblijfplaats hebben.
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gedagvaard k a n w o r d e n in een ander verdragsluitend
land.
H e t in dit artikel neergelegde beginsel h o u d t in
dat de verweerder niet kan w o r d e n afgetrokken van
de rechters van het land w a a r hij zijn w o o n p l a a t s
heeft, dan in de gevallen die uitdrukkelijk in het Verdrag zijn genoemd. Dit voorschrift zet de exorbitante
bevoegdheidsregels, die in elk van de verdragsluitende landen van kracht zijn, op zij. Deze bevoegdheidsregels w o r d e n echter niet volledig uitgeschakeld:
dit geschiedt slechts voor zover het geen personen
betreft die h u n w o o n p l a a t s in een ander verdragsluitend land hebben. Ten aanzien van degenen die h u n
w o o n p l a a t s niet binnen de Gemeenschap hebben beh o u d e n deze bevoegdheidsregels dus h u n werking.
D o o r de tweede alinea van artikel 3 w o r d e n exorbitante bevoegdheidsregels afgeschaft, ten minste voor
zover het de meest f u n d a m e n t e l e en o o k meest bekende regels betreft. Dit artikel is wellicht niet volstrekt onmisbaar, m a a r kan de toepassing van sommige bepalingen van het Verdrag vergemakkelijken
(zie met n a m e art. 59).
Welke zijn in elk van de betrokken landen de exorbitante bevoegdheidsregels?
In België
De artikelen 52, 52 bis en 53 van de wet van 25
m a a r t 1876 die de betrekkelijke bevoegdheid regelen
met betrekking tot rechtsvorderingen welke d o o r Belgen ( 2 ), of d o o r vreemdelingen tegen vreemdelingen
voor de Belgische gerechten w o r d e n ingesteld, alsmede artikel 15 van het Burgerlijk W e t b o e k dat overeenkomt met artikel 15 van het Franse Burgerlijk
Wetboek.
In de Bondsrepubliek

Duitsland

D e nationaliteit van de partijen oefent in beginsel geen
invloed uit op de bevoegdheidsregels. Artikel 23 van
het Duitse W e t b o e k van Burgerlijke Rechtsvordering
bepaalt intussen dat rechtsvorderingen van vermogensrechtelijk karakter, ingesteld tegen iemand die op
het Duitse grondgebied geen w o o n p l a a t s heeft, tot de
bevoegdheid behoren van het gerecht binnen welks
rechtsgebied de goederen of het litigieuze v o o r w e r p
zijn gelegen, indien geen enkel ander gerecht op het
Duitse grondgebied bevoegd is.
Verscheidene malen hebben de Duitse rechters een
zeer ruime interpretatie aan deze bepaling gegeven,
op grond w a a r v a n enkele auteurs hebben vastgesteld
dat artikel 23 „ k a n w o r d e n b e s c h o u w d als het pend a n t van artikel 14 van het Franse Burgerlijk Wetb o e k " (»).
(2) Répertoire pratique de droit beige (RPDB), onder het
woord „compétence" in burgerlijke en handelszaken,
nr. 17518 e.v. (zie Gerechtelijk Wetboek art. 635, 637
en 638).
(3) WESER, Revue critique de droit international privé,
1959, blz. 636. ROSENBERG, Lehrbuch des deutschen
Zivilprozefsrechts, 9e druk, § 35, punt I, 3.
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In Frankrijk
1. Artikel 14 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat
elke Franse eiser voor de gerechten van Frankrijk
een vreemdeling of een andere Fransman kan
dagen, zelfs indien er geen enkele band bestaat tussen het voorwerp van het geschil en de Franse
gerechten.
2. Artikel 15 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat
een Fransman door een Fransman of door een
vreemdeling altijd voor de Franse rechter kan worden gedaagd, en dat hij zelfs kan eisen dat zulks
gebeurt.
Ondanks het feit dat de redactie van deze artikelen
slechts spreekt van „de aangegane verbintenissen"
heeft de jurisprudentie de artikelen 14 en 15 niet uitsluitend op de verbintenissen uit overeenkomst toegepast doch op het gehele complex vermogensrechtelijke
en niet-vermogensrechtelijke rechtsvorderingen. De algemene gelding welke aldus aan de artikelen 14 en 15
is gegeven kent slechts twee grenzen: de Franse rechter
is nooit bevoegd kennis te nemen van enerzijds zakelijke rechtsvorderingen betreffende een onroerend goed
dat in het buitenland is gelegen en anderzijds van geschillen inzake de middelen van tenuitvoerlegging
welke in het buitenland worden toegepast (1).
In Italië
1. Artikel 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt dat bij overeenkomst niet kan
worden afgeweken van de Italiaanse rechtsmacht
ten gunste van een buitenlandse rechterlijke instantie of van arbiters die in het buitenland uitspraak doen, tenzij het een geding betreft dat betrekking heeft op verbintenissen tussen buitenlanders of tussen een buitenlander en een Italiaanse
burger die noch zijn verblijfplaats noch zijn woonplaats in Italië heeft, en indien deze overeenkomst
schriftelijk is vastgelegd.
2. a) Krachtens artikel 4, nr. 1, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering kan een buitenlander gedagvaard worden voor de Italiaanse
rechter indien hij een verblijfplaats in Italië
heeft of een woonplaats, zelfs een gekozen
woonplaats, dan wel indien hij aldaar een vertegenwoordiger heeft die gemachtigd is in
rechte op te treden en ten slotte indien hij de
Italiaanse rechtsmacht heeft aanvaard, tenzij de
vordering betrekking heeft op in het buitenland gelegen onroerende goederen.
b) Artikel 4, nr. 2, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt dat een vreemdeling voor de gerechten van de Italiaanse Republiek kan worden gedagvaard indien de vorde-

H BATIFFOL, Traité élémentaire de droit international
privé, nr. 684 e.v.
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ring betrekking heeft op in Italië gelegen goederen of op de nalatenschap van een Italiaanse
onderdaan of erfenissen die in Italië zijn opengevallen dan wel verbintenissen die daar zijn
ontstaan of die daar moeten worden ten uitvoer gelegd.
3. Krachtens bovengenoemd artikel 4, zoals dit door
de Italiaanse jurisprudentie wordt uitgelegd, kan
een Italiaanse verweerder in alle gevallen voor de
Italiaanse rechter worden gedagvaard (2).
In Luxemburg
De artikelen 14 en 15 van het Burgerlijk Wetboek
komen overeen met de artikelen 14 en 15 van het
Franse Burgerlijk Wetboek.
De Luxemburgse jurisprudentie hanteert hetzelfde interpretatiebeginsel als de Franse jurisprudentie.
In Nederland
Artikel 126, lid 3, van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering bepaalt dat in zuiver personele
zaken of zaken die op roerende goederen betrekking
hebben, de verweerder die geen bekende woon- of
verblijfplaats in het koninkrijk heeft, gedagvaard zal
worden voor de rechter van de woonplaats van de
eiser. Deze bepaling geldt zowel voor het geval dat de
eiser Nederlander als dat hij vreemdeling is (3).
Artikel 127 bepaalt dat de vreemdeling, zelfs indien
hij geen verblijfplaats in Nederland heeft, voor de
Nederlandse rechter kan worden gedagvaard voor de
tenuitvoerlegging van verbintenissen die hij in Nederland of in het buitenland met een Nederlander heeft
aangegaan.
Artikel 4
Artikel 4 is van toepassing op alle procedures waarin
de verweerder geen woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitend land, en bepaalt dat in
dat geval de interne rechtsregels van kracht blijven.
De opneming van dit artikel is om twee redenen juist.
In de eerste plaats garandeert het het vrije verkeer van
vonnissen door te voorkomen dat de erkenning en de
tenuitvoerlegging van een vonnis, gewezen op grondslag van een intern bevoegdheidsvoorschrift worden
geweigerd. Zonder zulk een voorschrift zouden de goederen van de debiteur aan executie kunnen worden
onttrokken doordat zij eenvoudigweg werden overgebracht naar een ander land van de Gemeenschap dan
dat waar het vonnis is gewezen.
In de tweede plaats kan het een rol spelen in het
geval van litispendentie. Indien een Frans gerecht bij
(2) MORELLI, Diritto processuale civile internazionale,
blz. 108 t/m 112.
(3) WESER, Revue critique de droit international privé,
1959, blz. 632.

5. 3. 79

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

voorbeeld oordeelt over een geschil tussen een Fransman en een in Amerika woonachtige verweerder, en
indien bij een Duits gerecht hetzelfde geschil op
grondslag van artikel 23 van het Duitse Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering aanhangig is gemaakt,
moet — in het belang van een goede rechtsbedeling —
een van de twee rechters zich ten gunste van de andere onbevoegd verklaren. O m de litispendentie te
kunnen regelen dienen deze gerechten krachtens het
Verdrag bevoegd te zijn. Indien echter een bepaling
als artikel 4 zou ontbreken zou het Verdrag geen
enkel voorschrift inhouden dat expliciet de bevoegdheid van de Franse en Duitse rechter in een dergelijk
geval zou erkennen.
De enige uitzondering op de toepasselijkheid van de
door de wetgeving gegeven bevoegdheidsregels is gelegen op het gebied van de exclusieve competenties
(art. 16) ( J ). De regels die aan de gerechten van een
land een exclusieve bevoegdheid toekennen vinden
immers toepassing onverschillig waar de verweerder
woonplaats heeft.
Men kan zich wellicht afvragen om welke reden het
Comité de uitsluiting van de exorbitante bevoegdheidsregels niet met name heeft uitgebreid tot de onderdanen van de Lid-Staten onverschillig waar deze
hun woonplaats hebben.
Met andere woorden — het voorbeeld is wederom
ontleend aan artikel 14 van het Franse Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering — waarom zal de Franse
eiser nog steeds voor de Franse gerechten een buitenlander, of zelfs een onderdaan van een Lid-Staat van
de Gemeenschap die daarbuiten woonachtig is kunnen dagvaarden?
Het Comité heeft gemeend dat men met uitsluiting
van de exorbitante bevoegdheidsregels ten opzichte
van degenen, onder wie begrepen de onderdanen van
de Gemeenschap die hun woonplaats buiten de Gemeenschap hebben, te ver zou zijn gegaan. Een buiten
de Gemeenschap wonende Belgische onderdaan zou
bij voorbeeld goederen in Nederland kunnen bezitten. Het Nederlandse gerecht is in deze materie niet
bevoegd daar het Verdrag geen bevoegdheid vestigt
welke berust op de aanwezigheid van roerende goederen in een bepaald land.
De uitsluiting van artikel 14 van het Franse Burgerlijk
Wetboek zou tot gevolg hebben gehad dat de Franse
eiser deze Belgische verweerder voor een rechter buiten de Gemeenschap zou hebben moeten dagvaarden
terwijl het verkregen vonnis niet in Nederland zou

H Eveneens kan een uitzondering worden gezien in artikel 8, lid 3, inzake de bevoegdheid ten aanzien van
een verzekeraar die, zonder woonplaats binnen de Gemeenschap re hebben, er een filiaal of een agentschap
heeft.
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kunnen worden ten uitvoer gelegd indien er tussen
Nederland en het derde land geen executieverdrag
bestaat.
Deze oplossing is voorts aanvaard in de Frans-Belgische en Belgisch-Nederlandse verdragen en in het Benelux-verdrag, welke niettemin op het beginsel van
de nationaliteit berusten (2).
In de tweede alinea van artikel 4 van het Verdrag is
het positieve aspect van de gelijkstelling neergelegd.
Het beginsel is reeds te vinden in artikel 2, lid 2. Een
uitdrukkelijke bepaling is noodzakelijk geacht ten
einde elke onzekerheid te vermijden (3). Volgens deze
bepaling heeft ieder die in een verdragsluitend land
woonplaats heeft het recht aldaar als eiser een beroep te doen op dezelfde bevoegdheidsregels als voor
de onderdanen van dat land gelden.
Dit beginsel is reeds uitdrukkelijk in het Frans-Belgische verdrag van 8 juli 1899 (art. 1, lid 2) neergelegd.
Het positieve aspect van de gelijkstelling is gezien in
verband met het recht van vestiging (art. 52 en volgende van het Verdrag van Rome), hetgeen impliceert, zoals in het Algemeen Programma voor de
opheffing van de beperkingen van de vrijheid van
vestiging van 18 december 1961 (4) reeds is uiteengezet, dat natuurlijke en rechtspersonen welke in een
Lid-Staat gevestigd zijn dezelfde rechtsbescherming
genieten als de eigen onderdanen.
De opneming van deze bepaling is eveneens gerechtvaardigd om redenen van economische aard. Indien de
exorbitante bevoegdheden nog tegen buitenlanders
welke buiten het grondgebied van de EEG woonachtig zijn zouden kunnen worden ingeroepen, zal het
toch nodig zijn dat degenen die op het grondgebied
van de betrokken staat woonachtig zijn daar op dezelfde wijze als de eigen onderdanen op deze regels
een beroep kunnen doen.
Men kan zich er wellicht over verbazen dat het Verdrag uitbreiding geeft aan de „jurisdictievoorrechten", gezien de omstandigheid dat de gelijkstelling
met de eigen onderdanen in elk der landen wordt
toegekend aan ieder die op het grondgebied van dat
land zijn woonplaats heeft, onverschillig welke nationaliteit hij bezit.
(2) Het Frans-Belgische verdrag wordt immers in deze zin
geïnterpreteerd dat een Fransman artikel 14 van de
Code civil niet kan inroepen om in Frankrijk een in
België woonachtige Belg te dagvaarden, doch dat dit
beroep wel slaagt voor de dagvaarding van een Belg
die in het buitenland woonachtig is. BATIFFOL, Traité
élémentaire de droit international privé, nr. 714.
(3) De op grondslag van het Frans-Deense verdrag van
9 februari 1842 gegroeide jurisprudentie heeft met name
aan Denen een beroep op artikel 14 van de Code civil
ontzegd.
(4) Fublikatieblad
van de Europese Gemeenschappen
van
15 januari 1962, blz. 36/62 e.v.
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In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat
deze gelijkstelling ten gunste van buitenlanders reeds
in België, in de Bondsrepubliek Duitsland, in Italië en
in Nederland bestaat, waar de als exorbitant beschouwde bevoegdheidsregels zowel door buitenlanders als door de eigen onderdanen kunnen worden
ingeroepen. Artikel 4, tweede alinea, heeft derhalve
geen andere strekking dan dat de Franse en Luxemburgse opvatting, volgens welke artikel 14 van de
Code civil een nationaliteitsvoorrecht betekent, aan
deze wetgevingen worden aangepast.
Bovendien is de door het Verdrag gekozen oplossing
volkomen normaal nu dit Verdrag om reeds hierboven aangegeven redenen de woonplaats aanhoudt als
het beslissend criterium voor de bepaling van de bevoegdheid. In deze gedachtengang mag niet uit het oog
worden verloren dat geen beroep meer zal kunnen
worden gedaan op de jurisdictievoorrechten tegen
personen die binnen de Gemeenschap woonachtig zijn
en dat omgekeerd daarop wel een beroep kan worden
gedaan tegen de onderdanen van de landen van de
Gemeenschap die hun woonplaats buiten het grondgebied van de zes landen hebben gevestigd.

Afdeling

2

Bijzondere bevoegdheden
Artikelen 5 en 6
De artikelen 5 en 6 bevatten een opsomming van
gevallen waarin de verweerder kan worden gedagvaard op het grondgebied van een ander verdragsluitend land dan dat van zijn woonplaats. De in dit artikel genoemde fora vormen aan aanvulling op de fora
die uit artikel 2 voortvloeien. Indien er sprake is van
een geding waarvoor een speciaal forum bestaat dat
krachtens deze artikelen bevoegd wordt verklaard,
kan de eiser te zijner keuze de vordering of wel voor
dit gerecht brengen dan wel voor de bevoegde gerechten van dat land waar de verweerder zijn woonplaats heeft.
Een van de op dit punt aan de orde gestelde problemen bestond in de vraag of de verweerder altijd kan
worden gedagvaard voor een van de in dit artikel
genoemde fora dan wel of dat slechts mogelijk was
voor zover de bevoegdheid eveneens door de nationale wet van de betrokken staat wordt bepaald.
Met andere woorden, zou in het eerste geval de bevoegdheid rechtstreeks uit het Verdrag voortvloeien
en zou in het tweede geval een cumulatie van bevoegdheden nodig zijn, namelijk die van het Verdrag
en die van de interne wetgeving? Z o u bij voorbeeld,
nu de Nederlandse wettelijke bepalingen omtrent de
bevoegdheid niet de rechter kennen van de plaats
waar de verbintenis is uitgevoerd of moet worden
uitgevoerd, de eiser niettemin in Nederland de verweerder voor een zodanig forum kunnen dagvaarden? Zou voorts Nederland eventueel zijn interne
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wetgeving moeten aanpassen om de bevoegdheid van
dit forum te vestigen?
Door „bijzondere" bevoegdheidsregels te kiezen, dat
wil zeggen door rechtstreeks de bevoegde rechter aan
te wijzen zonder verwijzing naar de bevoegdheidsregels welke in het land, waar een dergelijk gerecht
gelegen zou kunnen zijn, van kracht zijn, heeft het
Comité ernaar gestreefd een antwoord op deze vragen te geven in deze zin dat de eiser de verweerder
altijd zou kunnen dagvaarden, voor een van de aangewezen fora, zonder dat daarbij de interne wetgeving
van het betrokken land in aanmerking hoeft te worden genomen. Daarenboven heeft het Comité door de
opstelling van dergelijke regels getracht de werking
van het Verdrag te vergemakkelijken. Bij de ratificatie
behoeven de verdragsluitende landen geen verdere
maatregelen meer te nemen om hun interne wetgeving eventueel aan de verschillende in de artikelen 5
en 6 neergelegde criteria aan te passen. Het Verdrag
wijst rechtstreeks en onmiddellijk de bevoegde rechter aan.
Het kiezen van „bijzondere" bevoegdheidsregels is
bovendien om andere redenen gemotiveerd, namelijk
omdat er een rechtstreeks aanknopingspunt bestaat
tussen het geschil en de rechter die daarvan kennis
moet nemen. Om het voorbeeld van het forum delicti commissi te nemen: iemand die in een ander verdragsluitend land dan Nederland woonplaats heeft,
en in Den H a a g een ongeval heeft veroorzaakt, kan
krachtens het Verdrag voor de rechter te Den H a a g
worden gedagvaard. Dit ongeval kan er niet toe leiden dat andere Nederlandse rechters ten opzichte van
de verweerder bevoegd worden. Ten aanzien van dit
punt bestaat er dus een zeer duidelijk verschil tussen
artikel 2 en de artikelen 5 en 6, welk verschil verklaarbaar is door de omstandigheid dat in artikel 2
de woonplaats het aanknopingspunt is.

1. Forum contractus (art. 5, lid 1) met inbegrip van
het arbeidscontract
Uit het onderzoek van de verschillende wetgevingen
met betrekking tot de bevoegdheid van het forum
contractus blijken de bepalingen zeer ver uiteen te
lopen; sommige wetgevingen kennen dit forum in het
geheel niet (Nederland, Luxemburg), terwijl andere
het wel kennen doch in verschillende mate: sommige
wetgevingen kennen zowel het forum van de plaats
waar de verbintenis is ontstaan, als het forum van de
plaats waar de verbintenis is of moet worden uitgevoerd (België) (i), andere wetgevingen beperken
zich tot het forum van de plaats w a a r de verbintenis
is ontstaan of is uitgevoerd (Italië) (2), weer andere
kennen als algemene regel slechts de plaats van de

(1) Artikelen 41 en 52 van de wet van 25 maart 1876; artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek.
(2) Artikelen 4 en 20 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
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uitvoering van de verbintenis (Duitsland) (x) en ten
slotte zijn er ook wetgevingen die, voor zover zij dit
forum kennen, aanvullende voorwaarden voor de bevoegdheid stellen (Frankrijk) (2).

bepaalt dat artikel 4 niet van toepassing is op de
betrekkingen met Luxemburg wanneer de verweerder
zijn woonplaats of zijn verblijfplaats heeft in het land
waarvan hij onderdaan is (4).

Sommige verdragen, waaronder verdragen welke tussen de zes landen zijn gesloten, verwerpen dit forum,
terwijl andere het — hoewel in verschillende mate —
kennen. Het Frans-Belgische verdrag bepaalt in artikel 2, lid 1, dat, indien de verweerder noch woonplaats, noch verblijfplaats in Frankrijk of in België
heeft, de Belgische of Franse eiser het geschil aanhangig kan maken bij de rechter van de plaats waar de
verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden
uitgevoerd (3).

Artikel 5, punt 1, bevat een compromis van de oplossingen van de nationale rechtsstelsels.

In het Belgisch-Nederlandse verdrag bepaalt artikel 4
dat op het gebied van persoonlijke rechtsvorderingen,
van burgerlijkrechtelijke of handelsrechtelijke aard,
de eiser het geding aanhangig kan maken bij de rechter van de plaats waar de verbintenis is ontstaan, is
uitgevoerd of moet worden uitgevoerd.
Volgens het Belgisch-Duitse verdrag wordt volgens
artikel 3, punt 5, de bevoegdheid erkend wanneer bij
verbintenissen uit overeenkomst het geschil wordt gebracht voor de rechter van het land waar de verbintenis is uitgevoerd of moest worden uitgevoerd.
In het Frans-Italiaanse verdrag bepaalt artikel 14 dat,
indien het voorwerp van de rechtsvordering een overeenkomst is die door de wet van het land waar deze
vordering w o r d t ingesteld van handelsrechtelijke aard
wordt geacht, de Franse of Italiaanse eiser de zaak
aanhangig kan maken bij de gerechten van het land
waar de overeenkomst is gesloten of van het land
waar de overeenkomst ten uitvoer moet worden gelegd.
Het Belgisch-Italiaanse verdrag erkent in artikel 2,
punt 5, de bevoegdheid wanneer bij verbintenissen uit
overeenkomst de rechtsvordering wordt gebracht
voor de rechter van het land waar de overeenkomst is
ontstaan, is uitgevoerd of moest worden uitgevoerd.
De Italiaans-Nederlandse, Duits-Italiaanse en DuitsNederlandse verdragen bevatten te dien aanzien geen
enkele bepaling.
Ten slotte neemt het Benelux-verdrag artikel 4 van
het Belgisch-Nederlandse verdrag over, doch bij dit
verdrag is een protocol gevoegd waarvan artikel 1

(x) Artikel 29 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
(2) Artikelen 59, derde alinea, en 420 van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering.
(3) Zie voor de ernstige meningsverschillen waartoe dit
artikel aanleiding heeft gegeven: WESER, Traité francobeige du 8 juillet 1899. Étude critique, blz. 63 e.v., en
Jurisclasseur du droit international, fascicule 591,
nrs. 42 en 45.

De bevoegdheid van het forum wordt beperkt tot
verbintenissen uit overeenkomst zoals in het Duitse
recht. Men zou hebben kunnen overwegen de bevoegdheid te beperken tot zaken op handelsrechtelijk
gebied, doch men dient te erkennen dat met de Europese integratie de contractuele verhoudingen van
steeds grotere omvang zullen worden. Tevens zou een
beperking tot zaken op handelsrechtelijk gebied
vraagstukken van kwalificatie hebben medegebracht.
Bovendien is om de hierna volgende overwegingen
slechts de bevoegdheid van het forum solutionis, dat
wil zeggen de rechter van de plaats waar de verbintenis waarop de eis is gegrond, is uitgevoerd of moet
worden uitgevoerd, gekozen.
Het Comité is de mening toegedaan dat er geen aanleiding toe bestond de fora in aantal uit te breiden en
aldus de mogelijkheid van competentiegeschillen te
vergroten.
De eiser heeft op het gebied van de verbintenissen uit
overeenkomst reeds de keuze tussen de bevoegde gerechten van het land waar verweerder zijn woonplaats heeft — ingeval er meer verweerders zijn, het
gerecht van de plaats waar één van hen zijn woonplaats heeft — en ten slotte het gerecht van de plaats
waar de verbintenis is uitgevoerd of moet worden
uitgevoerd.
De aanvaarding van een zo ruime oplossing als die
van het Benelux-verdrag waarin bovendien het gerecht van de plaats waar de verbintenis is ontstaan
bevoegd wordt verklaard, zou voor de landen welker
wetgeving dit forum niet kent, of het slechts binnen
bepaalde grenzen kent, te grote wijzigingen hebben
medegebracht.
Bovendien is de beduchtheid uitgesproken dat de
opneming van het gerecht van de plaats waar de
verbintenis is ontstaan langs zijdelingse weg de bevoegdheid van het gerecht van de eiser zal medebrengen. De opneming van dit forum zou ook tot zeer
moeilijke kwalificatieproblemen aanleiding hebben
gegeven, met name in het geval van overeenkomsten
die „longa m a n u " tot stand zijn gekomen.
Het gerecht van de plaats waar de verbintenis is uitgevoerd of moet uitgevoerd worden is van belang

(4) Zie voor de redenen van deze afbakening het verslag
van de onderhandelingen.
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voor alle rechtsvorderingen tot inning van honoraria;
de schuldeiser heeft dan de keus tussen de gerechten
van de staat waar de verweerder woonplaats heeft en
het gerecht van een ander land in welks rechtsgebied
de prestatie is verricht, met name wanneer de betalingsverplichting volgens de toepasselijke wet moet
worden vervuld ter plaatse waar de diensten zijn verricht. Dit forum heeft eveneens zijn nut wanneer het
noodzakelijk is over te gaan tot deskundigenonderzoek of tot getuigenverhoor. De bijzondere situatie
waarin Luxemburg verkeert heeft, evenals in het Benelux-verdrag, de opneming van een bijzondere bepaling in het protocol gerechtvaardigd (art. 1).
Arbeidscontracten
Het voorontwerp van verdrag bevatte een bepaling,
waarbij op het gebied van het arbeidscontract in
ruime zin een uitsluitende bevoegdheid werd gegeven
aan de rechters van de verdragsluitende staat binnen
welke hetzij de betrokken inrichting, hetzij de plaats
waar de arbeid moest worden of was verricht, zich
bevond. Na langdurige besprekingen heeft het
Comité ervan afgezien, in het Verdrag de bevoegdheid in deze materie specifiek te regelen. Het heeft
zich daarbij door de volgende overwegingen laten leiden.
In de eerste plaats wordt momenteel door de Commissie van de EEG gewerkt aan eenmaking van de
regels welke beslissen over de toepassing van de normen van het arbeidsrecht, die in de Lid-Staten gelden.
Het is wenselijk dat geschillen over arbeidscontracten
zoveel mogelijk worden gebracht voor de gerechten
van het land welks wet voor het betrokken contract
moet gelden. Het Comité heeft het dus niet juist geacht om bevoegdheidsregels vast te stellen die wellicht niet parallel zouden lopen met die welke eventueel zouden worden aangenomen ter aanwijzing van
de toepasselijke wet.
Het Comité had trouwens voor de vaststelling van
bevoegdheidsregels niet alleen rekening moeten houden met de verschillende wijzen waarop in het buitenland de arbeid kan worden verricht, maar ook met
de verschillende categorieën werknemers: werknemers die uit het buitenland zijn aangetrokken om in
vaste dienst te werken in een onderneming, werknemers die in een onderneming tijdelijk zijn tewerkgesteld op een werk in het buitenland, handelsvertegenwoordigers, leidend personeel in ondernemingen,
enzovoort. Door in dergelijke bijzonderheden af te
dalen zou het Comité opnieuw gevaar lopen de door
de Commissie begonnen studies te hinderen.
Voorts zou, waar in de meeste Lid-Staten van de
Gemeenschap in deze materie nog een ruime plaats is
gelaten aan de partij-autonomie, een regel inzake
uitsluitende rechterlijke bevoegdheid, zoals die welke
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in artikel 16 was ontworpen, geleid hebben tot een
verbod van iedere overeenkomst waarbij een rechter
wordt aangewezen.
De algemene regels van het Verdrag zullen dus van
toepassing zijn ten aanzien van het arbeidscontract.
Daaruit volgt dat bij geschillen tussen werkgevers en
werknemers bevoegd zullen zijn: de gerechten van
het land waar verweerder zijn woonplaats heeft (art.
2), het gerecht van de plaats waar de verbintenis is of
moet worden nagekomen, indien deze plaats zich in
een andere staat bevindt dan die waar de verweerder
zijn woonplaats heeft (art. 5, punt 1) en het stilzwijgend of bij overeenkomst gekozen gerecht (art. 17 en
18). Bij vorderingen gegrond op een bij de arbeid
gepleegde onrechtmatige daad (§ 2, punten 2 en 3,
van het Arbeitsgerichtsgesetz) zou artikel 5, punt 3,
betreffende de bevoegdheid van het gerecht van de
plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, ook kunnen worden toegepast. Voor het
ogenblik is van deze regels meer heil te verwachten
voor de betrokken belangen dan van een bepaling als
die van artikel 16, punt 2 (oud), waarvan in het geheel
niet kon worden afgeweken en volgens hetwelk ieder
beding over attributie van rechtsmacht verboden was.
De regels inzake de erkenning en tenuitvoerlegging
van beslissingen kunnen anderzijds de werknemers
bescherming verzekeren. Indien namelijk de wet van
de aangezochte staat als voor de arbeidsovereenkomst geldend was gekozen, zou de rechter van deze
staat aan wie het verzoek om erkenning of tenuitvoerlegging van het buitenlandse vonnis wordt voorgelegd, in artikel 27, punt 1, dat een voorbehoud
maakt ten behoeve van de openbare orde van de
aangezochte staat, een argument tot weigering vinden
indien wezenlijke bepalingen van zijn wet door de
rechter van het land van oorsprong zouden worden
miskend of geschonden.
De bepalingen van het Verdrag zullen, wanneer de
werkzaamheden binnen de Commissie zullen zijn voltooid, nog altijd kunnen worden gewijzigd, hetzij
door een bijkomend protocol, hetzij door een akkoord betreffende alle problemen in verband met het
arbeidscontract. Zulke latere akkoorden zouden
krachtens artikel 57 van het Verdrag voorrang hebben.

2. Onderhoudsverplichtingen (art. 5, punt 2)

De onderhoudsverplichtingen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag.
De bepaling is een verlengstuk van het Verdrag van
Den Haag van 15 april 1958 betreffende de erkenning
en de tenuitvoerlegging van beslissingen omtrent
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onderhoudsverplichtingen jegens kinderen (*) doordat
het de erkenning en de tenuitvoerlegging verzekert
van beslissingen welke een onderhoudsuitkering toekennen aan andere schuldeisers dan kinderen, en
eveneens van het Verdrag van New-York van 20 juni
1956 betreffende de invordering van onderhoudsbijdragen in het buitenland (2).
Om dezelfde redenen als golden voor de auteurs van
het Verdrag van Den H a a g (3) heeft het Comité de
bevoegdheid van het gerecht van de eiser gekozen.
Enerzijds zou een verdrag dat het forum van de tot
onderhoud gerechtigde niet zou aanvaarden, slechts
van beperkt belang zijn, gezien de omstandigheden
dat de eiser verplicht zou zijn de vordering aanhangig
te maken bij de rechter van de verweerder.
Indien het Verdrag de bevoegdheid van het forum
van de tot onderhoud gerechtigde niet aanvaardde,
zou het immers alleen werking hebben in de gevallen
dat de veroordeelde verweerder nadien van verblijfplaats zou veranderen en in de gevallen dat hij goederen zou bezitten in een ander land dan dat waar hij
veroordeeld is.
Anderzijds is het gerecht van de woonplaats van de
tot onderhoud gerechtigde het beste in staat om vast
te stellen of hij behoeftig is en om de omvang van de
behoeftigheid te bepalen.
O m het Verdrag evenwel aan het Verdrag van Den
H a a g aan te passen voorziet artikel 5, punt 2, eveneens in de bevoegdheid van de rechter van de gewone
verblijfplaats van de tot onderhoud gerechtigde. Dit
aanvullend criterium is bij onderhoudsverplichtingen
gemotiveerd omdat daardoor een door haar echtgenoot verlaten vrouw hem tot betaling van alimentatie
niet alleen voor de rechter van de wettelijke woonplaats kan dagvaarden, maar ook voor de rechter van
de plaats waar zij zelf haar gewone verblijfplaats
heeft.
Het Verdrag vormt eveneens een aanvulling op het
Verdrag van N e w York van 20 juni 1956 betreffende
de invordering van onderhoudsbijdragen in het buitenland. Dit Verdrag bepaalt immers slechts dat een
bepaalde autoriteit elke ten behoeve van een tot
onderhoud gerechtigde gewezen beslissing toezendt
aan een bemiddelende instelling welke instelling dan
of wel een procedure tot verkrijging van exequatur of
registratie aanhangig maakt, of wel een nieuwe vordering instelt.

(*) Sinds 1 september 1966 van kracht tussen de Bondsrepubliek Duitsland, België, Italië, Nederland en Frankrijk.
(2) Sinds 1 sentember 1966 van kracht tussen de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, België, Italië en Nederland.
(3) Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht,
documenten van de achtste zitting, blz. 315.
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De in het Verdrag vervatte vereenvoudiging van de
formaliteiten voor de verkrijging van het exequatur
zal derhalve de werking van het Verdrag van N e w
York vergemakkelijken.
Met betrekking tot vorderingen wegens onderhoud
heeft het Comité niet uit het oog verloren dat het
probleem van de prealabele vragen (b.v. de vraag van
de afstamming) aan de orde zou kunnen komen. Het
Comité heeft echter gemeend dat dit vraagstuk buiten
de regeling van de rechterlijke bevoegdheid stond en
dat met deze moeilijkheden rekening moest worden
gehouden in het hoofdstuk betreffende de erkenning
en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen.
De vraag is gesteld of het ter vermijding van tegenstrijdige beslissingen niet nuttig zou zijn geweest op
te nemen dat alleen het gerecht dat het bedrag voor
een onderhoudsverplichting heeft vastgesteld bevoegd
zou zijn om dit bedrag te wijzigen.
Het Comité heeft gemeend een oplossing in deze zin
niet te moeten aannemen. Daardoor zouden partijen
die geen van beiden meer enige band met de oorspronkelijke rechter hebben verplicht zijn hun geschil
voor mogelijk verwijderde gerechten te brengen.
Voorts moet de beslissing van de tweede rechter, wil
zij die van de eerste wijzigen, gebaseerd zijn op een
nieuw feit, zodat niet kan worden beweerd dat men
met tegenstrijdige beslissingen te maken heeft (4).
Forum delicti commissi (art. 5, punten 3 en 4)
De interne wetgevingen van de verschillende landen
kennen dit forum met uitzondering van Luxemburg
en Nederland waar het slechts bestaat voor aanvaring
en voor verkeersongevallen.
In België zijn van toepassing de artikelen 41 en 52,
punt 3, van de wet van 1876 ( 5 ), in de Bondsrepubliek
Duitsland artikel 3 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, in Frankrijk artikel 59, twaalfde alinea, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 21 van het decreet van 22 december
1958, en ten slotte in Italië artikel 20 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Dit forum bestaat in de bilaterale verdragen krachtens de navolgende bepalingen: de artikelen 4 van het
Nederlands-Belgische verdrag en van het Beneluxverdrag. welke bepalingen betrekking hebben op elke
persoonlijke verbintenis, hetzij ex lege, hetzij ex contractu, hetzij ex delicto ( 6 ); artikel 2, sub b), van het

(4) In dezelfde zin: Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht, documenten van de negende zitting.
Rapport over het ontwerp-verdrag inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen jegens kinderen, blz. 321.
(5) Zie artikel 626 van het Gerechtelijk Wetboek.
(6) Zie verslag van de onderhandelaars, blz. 17.
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Belgisch-Italiaanse verdrag; artikel 3, lid 1, nr. 6, van
het Duits-Belgische verdrag; artikel 15 van het FransItaliaanse verdrag; artikel 2, lid 4, van het DuitsItaliaanse verdrag; artikel 4, § 1, sub e), van het
Duits-Nederlandse verdrag.

verdragsluitend land, deze vallen onder artikel 4, zelfs
voor geschillen betreffende de werkzaamheid van
deze filialen, behoudens de bepalingen van artikel 8
inzake de verzekering.

De omstandigheid dat dit forum in het merendeel van
de nationale wetgevingen is erkend en in bijna alle
bilaterale verdragen is opgenomen, is, evenals het
veelvuldig voorkomen van verkeersongevallen, een
belangrijk argument voor de opneming in het verdrag.

Het bestaan van meer dan een verweerder (art.
6, punt 1)

Artikel 5, punt 3, gebruikt de woorden „de plaats
waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan". Het Comité heeft gemeend de vraag of de
plaats waar het schadebrengende feit is gepleegd dan
wel de plaats waar de schade is ingetreden in aanmerking moet worden genomen niet uitdrukkelijk te
moeten beantwoorden, omdat het er de voorkeur aan
gaf een formulering te gebruiken die in verscheidene
wetgevingen voorkomt (Duitsland, Frankrijk).
Artikel 5, punt 4, bepaalt, dat de vordering kan worden gebracht voor de rechterlijke autoriteit bij wie de
strafvervolging aanhangig is gemaakt, zulks om rekening te houden met de bevoegdheidsregels van de
nationale Wetboeken van Burgerlijke Rechtsvordering. Onverschillig wat de woonplaats van de verweerder is kan derhalve de burgerlijke rechtsvordering in alle gevallen aanhangig worden gemaakt voor
het strafgerecht dat bevoegd is van de strafvervolging
kennis te nemen, zelfs indien de plaats waar dit gerecht zetelt (plaats van arrestatie b.v.) niet samenvalt
met de plaats waar het schadebrengende feit zich
heeft voorgedaan.

Bevoegdheid bij een geschil betreffende de exploitatie van een filiaal, van een agentschap of
enige andere vestiging (art. 5, punt 5)
Dit forum komt reeds voor in de tussen de verdragsluitende landen bestaande bilaterale verdragen: Italiaans-Belgisch verdrag (art. 2, punt 3), Belgisch-Duits
verdrag (art. 2, lid 1, punt 4), Frans-Belgisch verdrag
(art. 3, lid 2), Frans-Italiaans verdrag (art. 13), Italiaans-Nederlands verdrag (art. 2, lid 3), BelgischNederlands verdrag (art. 5, lid 3), Benelux-verdrag
(art. 5, lid 4), Duits-Nederlands verdrag (art. 4, lid 1,
sub d)), Duits-Italiaans verdrag (art. 2, punt 3).
Het gaat hier alleen om de gedaagde die zijn woonplaats heeft in een der verdragsluitende landen (art.
5), dat wil zeggen een vennootschap die haar zetel
heeft in een verdragsluitend land en een filiaal, een
agentschap of een andere vestiging binnen het grondgebied van een ander verdragsluitend land. Wat betreft vennootschappen die hun zetel buiten de Gemeenschap hebben, maar een filiaal, enzovoort in een

In dit geval wordt bevoegd verklaard het gerecht
waar de woonplaats van een van de verweerders is
gelegen. Deze bevoegdheid kent het interne recht van
België (*), Frankrijk (2), Italië (3), Luxemburg (4) en
Nederland (5). In het Duitse recht is deze bevoegdheid
niet algemeen geregeld. Wanneer in Duitsland een
vordering moet worden ingesteld tegen meer dan een
verweerder en er geen gemeenschappelijke bevoegdheid bestaat, kan het bevoegde gerecht onder bepaalde voorwaarden worden aangewezen door het
onmiddellijk hogere gerecht (§ 36, punt 3, van het
Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).
Deze bevoegdheid komt bovendien voor in de Italiaans-Nederlandse (art. 2, punt 1), Italiaans-Belgische (art. 2, punt 1), Frans-Italiaanse (art. 11, punt 2),
Duits-Italiaanse verdragen (art. 2, punt 1). In dit laatste verdrag is de erkenning evenwel afhankelijk gesteld van het bestaan van een werkelijke onsplitsbaarheid tussen de verschillende verweerders.
Uit de tekst van het Verdrag vloeit voort dat, wanneer er meerdere verweerders zijn die in verschillende
verdragsluitende landen hun woonplaats hebben, de
eiser te zijner keuze alle verweerders kan dagen voor
het gerecht van de plaats waar zich de woonplaats
van een hunner bevindt.
Voor de toepassing van dit voorschrift is vereist dat
er een band bestaat tussen de tegen elk van de verweerders ingestelde vorderingen, bij voorbeeld dat zij
hoofdelijke schuldenaren zijn (6). Daaruit volgt dat
een eis niet uitsluitend kan worden ingesteld om een
van de verweerders af te trekken van de rechter van
het land waar hij zijn woonplaats heeft (7).

(1) Artikelen 39 en 52, punt 10, van de wet van 25 maart
1876, en artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek.
(2) Artikel 59, alinea 4, van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
(3) Artikel 33 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
(4) Artikel 59, lid 2, van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
(5) Artikel 126, nummer 7, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
(#) MOREL, Traité élémentaire de procédure civile,
nr. 264.
(7) Franse Cassatie 1924, Dalloz périodique (DP), 1925,
deel 13.
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De op de woonplaats van een van de verweerders
berustende bevoegdheid is door het Comité in aanmerking genomen omdat daardoor vermeden kan
worden dat in de verdragsluitende landen onderling
onverenigbare beslissingen worden gewezen.

Eis in vrijwaring, eisen tot voeging en tussenkomst en reconventionele vorderingen
a) Eis in vrijwaring (art. 6, punt 2)
De eis in vrijwaring die door de verweerder in een
proces tegen een derde wordt ingesteld ten einde hem
te vrijwaren voor de gevolgen van dit proces bestaat
in het Belgische recht 0), het Franse recht (2), het Italiaanse recht (3), het Luxemburgse recht (4), en het
Nederlandse recht (5).
De procedure die in de Bondsrepubliek Duitsland
met de eis tot vrijwaring overeenkomt wordt geregeld door de artikelen 72, 73 en 74 en door artikel 68
van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De partij die, voor het geval dat zij de procedure zou
verliezen, meent het recht te hebben dat een derde
haar voor de gevolgen vrijwaart, bezit de mogelijkheid die derde op te roepen ten einde een vonnis te
verkrijgen dat ten opzichte van deze bepaalde gevolgen heeft (art. 72) (Streitverkündung — litis denunciatio).
De oproeping ter verkrijging van een zodanig vonnis
moet aan de derde worden betekend en aan de andere partij worden medegedeeld (art. 73). Tegen deze
derde wordt geen beslissing gewezen, doch het tussen
de partijen bij de procedure gewezen vonnis heeft
gezag in deze zin dat in de vordering die de verweerder nadien tegen de derde zou instellen de gegrondheid van het vonnis niet kan worden betwist (art. 68).
Volgens het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering moet de vordering van de verweerder tegen
de derde door middel van een aparte procedure worden vervolgd.
De eis in vrijwaring wordt in de navolgende bilaterale
verdragen geregeld: Belgisch-Duits verdrag (art. 3,
punt 10), Frans-Belgisch verdrag (art. 4, lid 2), Belgisch-Nederlands verdrag (art. 6, lid 2), ItaliaansNederlands verdrag (art. 2, punt 4), Belgisch-Italiaans

(1) Artikelen 50 en 52, punt 10, van de wet van 25 maart
1876. Artikel 181 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
(2) Artikelen 59, tiende alinea, en 181 tot en met 185 van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
(3) Artikelen 32 en 36 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
(4) Artikelen 59, lid 8, en 181 tot en met 185 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
(5) Artikel 126, sub 14, van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
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verdrag (art. 2, punt 10), Duits-Nederlands verdrag
(art. 4, punt 1, sub i)), Benelux-verdrag (art. 6, lid 3).
Naar de mening van het Comité is deze bevoegdheid
in de handelsbetrekkingen van vrij groot gewicht
zoals het navolgende voorbeeld aantoont: een Duitse
exporteur heeft in België een levering verricht en de
Belgische importeur heeft de goederen weer verkocht.
De koper dagvaardt de importeur voor het gerecht
van zijn woonplaats, bij voorbeeld Brussel, en stelt
daarbij een eis tot schadevergoeding in. De Belgische
importeur kan regres nemen tegen de Duitse exporteur en stelt derhalve tegen de exporteur voor het
gerecht te Brussel dat bevoegd is van de hoofdvordering kennis te nemen een eis tot vrijwaring in. Deze
bevoegdheid wordt door het Verdrag erkend hoewel
degeen die tot vrijwaring is verplicht zijn woonplaats
in de Bondsrepubliek Duitsland heeft; zulks is immers
in het belang van een goede rechtsbedeling.
Ingevolge artikel 17 zal het gerecht waarbij de hoofdvordering aanhangig is gemaakt echter niet bevoegd
zijn met betrekking tot de eis in vrijwaring wanneer
tussen de waarborg en de gewaarborgde een overeenkomst is gesloten waarbij een ander gerecht bevoegd
is verklaard, voorzover de overeenkomst zich ook tot
de eis van vrijwaring uitstrekt.
Bovendien zal het gerecht waarbij de hoofdvordering
aanhangig is niet bevoegd zijn kennis te nemen van
de oproeping tot vrijwaring indien de oorspronkelijke
eis slechts is ingesteld om de waarborg af te trekken
van de rechter van het land waar hij zijn woonplaats
heeft (6).
Voorts wordt de bijzondere situatie van het Duitse
recht geregeld in artikel V van het Protocol.
Krachtens deze laatste bepaling kan de in artikel 6,
punt 2, bedoelde bevoegdheid voor de eis in vrijwaring in de Bondsrepubliek Duitsland niet worden ingeroepen, doch kan ieder die woonplaats heeft in een
ander verdragsluitend land voor de Duitse gerechten
worden opgeroepen op grondslag van de artikelen 72
tot en met 74 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De in de overige verdragsluitende landen gewezen
beslissingen tegen de waarborg worden in de Bondsrepubliek Duitsland erkend en ten uitvoer gelegd.
De in dit land met toepassing van de artikelen 72 tot
en met 74 gewezen beslissingen hebben in de overige
verdragsluitende landen dezelfde rechtsgevolgen als
zij in de Bondsrepubliek Duitsland hebben.
Aldus zal bij voorbeeld de waarborg die in Frankrijk
woonplaats heeft kunnen worden gedagvaard voor
het Duitse gerecht dat van de hoofdvordering kennis
neemt. Het in Duitsland gewezen vonnis heeft, vol(9) Zie artikel 181 van het Belgische, het Franse en het
Luxemburgse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 74 van het Nederlandse Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering.
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gens het Duitse recht, slechts kracht tussen partijen,
doch het kan aan de waarborg worden tegengeworpen. Wanneer de gewaarborgde zijn eis tegen de,
waarborg instelt voor het Franse gerecht dat normaal
bevoegd is, zal hij de erkenning van het Duitse vonnis
kunnen verzoeken; de gegrondheid van dit vonnis zal
niet kunnen worden betwist.
Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat,
volgens de voor het exequatur geldende beginselen,
de beslissingen welke inzake de eis in vrijwaring zijn
gewezen in de aangezochte staat geen andere rechtsgevolgen hebben dan die welke zij in het land van
herkomst hadden.
Deze oplossing die reeds bestond in de Duits-Belgische betrekkingen (art. 3, punt 10, van het verdrag)
en de Nederlands-Duitse betrekkingen (art. 4, punt 1,
sub i) van het verdrag) krijgt zodoende een algemene
strekking in de relaties tussen de Bondsrepubliek
Duitsland en de overige Lid-Staten van de Gemeenschap.

ring, eis tot voeging en tussenkomst en incidentele
eis), Frans-Italiaans verdrag (art. 18) (eis tot compensatie, incidentele of accessoire vordering, reconventionele vordering), Italiaans-Nederlands verdrag (art. 2,
lid 4) (accessoire vordering, reconventionele vordering), Duits-Italiaans verdrag (art. 2, punt 5) (reconventionele vordering), Benelux-verdrag (art. 6)
(reconventionele vordering, eis tot voeging en tussenkomst en incidentele vordering), Duits-Nederlands
verdrag (art. 4, § 1, sub i)) (eis in reconventie en eis in
vrijwaring).
Gesteld is dat voor de vestiging van de bevoegdheid
de reconventionele vordering verknocht moet zijn
aan de hoofdvordering. Daar de verknochtheid niet
in alle wetgevingen bestaat bepaalt de tekst, die uitgaat van het nieuwe Belgische Gerechtelijk Wetboek,
dat de reconventionele vordering of wel moet voortvloeien uit de overeenkomst of wel uit het feit, dat
aan de oorspronkelijke vordering ten grondslag ligt.

Afdelingen
b) Tussenkomst
Al is het begrip vrijwaring een onderdeel van het
begrip interventie, men heeft er de voorkeur aan gegeven, beide uitdrukkelijk op te nemen. Ten aanzien
van de definitie van het begrip interventie menen wij
niet beter te kunnen doen dan de artikelen 15 en 16
van het Belgische Gerechtelijk Wetboek over te
nemen, waarin het volgende wordt bepaald:
„Tussenkomst is een rechtspleging waarbij een
derde persoon partij wordt in het geding.
Zij strekt ertoe, hetzij de belangen van de tussenkomende partij of van een der partijen in het
geding te beschermen, hetzij om een veroordeling
te doen uitspreken of vrijwaring te doen bevelen."
(art. 15)
„De tussenkomst is vrijwillig wanneer de derde
opkomt om zijn belangen te verdedigen."
„Zij is gedwongen, wanneer de derde in de loop
van een rechtspleging gedagvaard wordt door een
of meer partijen." (art. 16).

c) De reconventionele vorderingen (art. 6, punt 3)
Deze fora zijn in de executieverdragen algemeen aanvaard: Nederlands-Duits verdrag (art. 3, punt 1,
10) (voor de reconventionele vorderingen) ItaliaansBelgisch verdrag (art. 2, punt 1, 10) (bijkomende
reconventionele vordering), Frans-Belgisch verdrag
(art. 4, lid 2) (reconventionele vordering), BelgischNederlands verdrag (art. 6) (reconventionele vorde-
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Verzekeringen, koop en verkoop op afbetaling en exclusieve bevoegdheden

Algemeen
In geen van de zes landen zijn de regels voor de
betrekkelijke bevoegdheid in beginsel van openbare
orde, en staat het dus aan de partijen vrij daarvan af
te wijken.
Er bestaan evenwel uitzonderingen op dit beginsel:
bepaalde bevoegdheidsregels zijn van dwingende aard
of van openbare orde, zulks of wel in het belang van
een goede rechtsbedeling, vereisende dat de verschillende competenties in aantal worden verminderd en
dat bepaalde geschillen bij een enkel forum worden
geconcentreerd, of wel om redenen van sociale aard,
geboren uit de wens bepaalde categorieën van personen te beschermen zoals de verzekerden, de koper in
het geval van verkoop op afbetaling enz.
Het gekozen systeem en het nagestreefde doel brengen de noodzakelijkheid mede dit vraagstuk in het
verdrag te regelen. Niet-behandeling van het vraagstuk dat naar aanleiding van deze bevoegdheidsregels
aan de orde komt zou niet alleen het gevaar hebben
medegebracht dat de erkenning en tenuitvoerlegging
wordt geweigerd op grond van de openbare orde,
hetgeen in strijd is met het beginsel van het vrij verkeer van vonnissen, doch zou ook langs deze omweg
de controle van de bevoegdheid van de rechter van
het land van herkomst weer algemeen hebben ingevoerd.
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Het Comité had de keuze tussen verschillende oplossingen.
In de eerste plaats de oplossing die in verschillende
bilaterale verdragen voorkomt en krachtens welke de
rechter van de aangezochte staat kan weigeren de
bevoegdheid van de rechter van het land van herkomst te erkennen wanneer in de aangezochte staat
„regels bestaan die aan de gerechten van dat land
een uitsluitende bevoegdheid toekennen om van de
rechtsvordering die aan de beslissing ten grondslag
ligt kennis te nemen" (*).
Dit systeem stuitte niet alleen op de bezwaren die
hierboven reeds zijn uiteengezet, doch het zou bovendien in het Verdrag een element van onzekerheid
brengen dat met de algemene opbouw ervan onverenigbaar was. Het lost immers het vraagstuk niet op,
doch stelt de moeilijkheden slechts uit door deze te
verschuiven naar het stadium van de erkenning en de
tenuitvoerlegging.
Voorts zou een algemene bepaling kunnen worden
gekozen, overeenkomstig die welke in het Belgisch-Nederlands executieverdrag of in het Beneluxverdrag (artikel 5, punt 1) voorkomt en waarbij alle
relevante wetgevingen in aanmerking worden genomen (2). Bij een dergelijke clausule bestaat echter de
kans op interpretatiemoeilijkheden omdat in geval
van betwisting de rechter van het land van herkomst
verplicht is zich rekenschap te geven van het recht
van het land dat een exclusieve bevoegdheid voor
zich opeist.
Bovendien is het veel moeilijker een dergelijke clausule, die wel denkbaar is in een verdrag tussen drie
landen, op te nemen in een verdrag tussen zes landen,
in welk geval het niet altijd mogelijk is van te voren
het land of de landen te bepalen waarin de erkenning
kan worden ingeroepen of het exequatur kan worden
verzocht.
Een derde oplossing zou bestaan in de opstelling-van
een lijst waarin uitputtende competenties worden
opgesomd die exclusief zijn en zodoende voor de verdragsluitende landen een verplicht karakter zouden
dragen. Een dergelijke lijst geeft een goede voorlichting aan partijen, stelt de rechter in staat met volle-

(!) Duits-Belgisch verdrag (art. 3, punt 2); ItaliaansNederlands verdrag (art. 2 in fine); Italiaans-Belgisch
verdrag (art. 2 in fine).
(2) Lid 1 van artikel 5 van het Belgisch-Nederlands verdrag luidt aldus: „Wanneer, ter bevestiging van de
betrekkelijke bevoegdheid eens rechters, voor een bepaalde zaak woonplaats is gekozen in een der beide
landen, zijn alleen de rechters van de plaats, waar
woonplaats gekozen is, bevoegd om kennis te nemen
van de geschillen met betrekking tot die zaak, behoudens de uitzonderingen en wijzigingen, vastgesteld
of alsnog vast te stellen in een der beide nationale
wetgevingen of bij internationale verdragen."
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dige kennis van zaken op grondslag van een gemeenschappelijke regel uitspraak te doen, sluit elke rechtsonzekerheid uit en brengt evenwicht in de betrekkingen tussen de verdragsluitende landen.
Het in het Verdrag neergelegde stelsel draagt een ingewikkeld karakter. De afdelingen 3 en 4, die betrekking hebben op de verzekeringen, op de koop en
verkoop op afbetaling en leningen ter financiering
van koop en verkoop op afbetaling zijn bij voorbeeld
uit sociale overwegingen tot stand gekomen en hebben met name ten doel misbruiken te voorkomen die
aan toetredingscontracten verbonden kunnen zijn.
Afdeling 5 (art. 16) bevat een lijst van de gevallen
waarin de gerechten van een verdragsluitend land als
uitsluitend bevoegd worden erkend, en waarbij het
belang van een goede rechtsbedeling de concentratie
van de geschillen voor de gerechten van een enkel
land vereist.
Voor deze twee categorieën geeft het Verdrag een
verschillende regeling. De eerste neemt een tussenstandpunt in tussen de gewone bevoegdheidsregels en
de zuiver exclusieve bevoegdheidsregels.

Immers:
1. Voor de onderwerpen die in de afdelingen 3 en 4
worden geregeld is niet een enkele rechter bevoegd. Hoewel in beperkte mate w o r d t aan de
eiser, wanneer deze als verzekeringnemer, koper of
lener beschermd moet worden, een keuze gelaten
tusssen verschillende gerechten van de verdragsluitende staten. In het geval van de in afdeling 5
behandelde exclusieve competenties bestaat er
voor de partijen geen enkele keuze tussen de gerechten van verschillende verdragsluitende landen.
2. Partijen kunnen in bepaalde gevallen van de bepalingen van de afdelingen 3 en 4 (art. 12, 15 en 18)
afwijken. Daarentegen kan, noch door een overeenkomst waarbij rechtsmacht wordt gevestigd (art.
17, tweede alinea), noch door een stilzwijgende
afwijking van de bevoegdheidsregels (art. 18) van
de bepalingen van afdeling 5 worden afgeweken.
3. De voorschriften van de afdelingen 3 en 4 zijn
slechts van toepassing wanneer de verweerder
zijn woonplaats heeft op het grondgebied van een
verdragsluitend land terwijl de voorschriften van
afdeling 5 ongeacht de woonplaats toepassing vinden.
Schending van de bepalingen van de afdelingen 3
en 4 alsook van de bepalingen van afdeling 5 levert
echter een grond op om de erkenning en de tenuitvoerlegging te weigeren (art. 28 en 34).
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Afdeling

3

Bevoegdheid bij verzekeringen
Op het gebied van de verzekering bestaan exclusieve
bevoegdheidsregels in Frankrijk (art. 3 van de wet
van 13 juli 1930, betreffende de overeenkomst van
verzekering), in België (wet van 20 mei 1920, ingevoegd onder art. 43 bis van de wet op de bevoegdheid van 25 maart 1876), in de Bondsrepubliek Duitsland (par. 48 VVG), in Italië (art. 1903, tweede alinea, van het Burgerlijk Wetboek en art. 124 van de
enige tekst inzake de uitoefening van particuliere verzekeringen). In Luxemburg kent de wet van 16 mei
1891 inzake de overeenkomst van verzekering geen
enkele bepaling betreffende de bevoegdheid. Dit
wordt verklaard door de geringe omvang van het
grondgebied van het Groothertogdom dat slechts
twee gerechtelijke arrondissementen bezit. De wet
van 16 mei 1891 inzake het toezicht op verzekeringstransacties regelt echter de rechterlijke bevoegdheid
ten aanzien van buitenlandse verzekeringsmaatschappijen. De wet stelt de eis dat de in het buitenland en
in het Groothertogdom verzekeringstransacties verrichtende verzekeraar een algemeen gevolmachtigde
aanwijst die zijn woonplaats in Luxemburg heeft en
die aldaar de maatschappij zowel in als buiten rechte
vertegenwoordigt. Deze gevolmachtigde moet woonplaats kiezen in het gerechtelijke arrondissement
waarbinnen zijn werkelijke woonplaats niet gelegen
is. De werkelijke of gekozen woonplaats van de algemeen gevolmachtigde vestigt rechtsmacht ten aanzien
van rechtsvorderingen welke naar aanleiding van de
overeenkomst van verzekering ontstaan.
In Nederland bestaan geen bijzondere bepalingen met
betrekking tot de rechterlijke bevoegdheid op het gebied van de verzekering. Met betrekking tot de buitenlandse maatschappijen voor levensverzekering
kent de Nederlandse wet van 22 december 1922 overeenkomstige voorschriften als in de Luxemburgse wet
van 16 mei 1891 zijn vervat. In de Bondsrepubliek
Duitsland geldt een bijna analoge regeling.
Afdeling 3 is in samenwerking met het Europees
Comité voor het verzekeringswezen opgesteld.
De bepalingen van deze afdeling kunnen als volgt
worden samengevat: op het gebied van verzekering
kunnen de rechtsvorderingen tegen een verzekeraar
met woonplaats op het grondgebied van een verdragsluitend land worden gebracht:
— of wel voor de gerechten van het land waar hij
zijn woonplaats heeft (art. 8), of binnen bepaalde
grenzen, voor de rechter van de plaats waar hij
een filiaal heeft (art. 7 en 8);
— of wel
a) voor het gerecht van de woonplaats van de
verzekeringnemer (art. 8),
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b) voor het gerecht van het land waar een der
verzekeraars woonplaats heeft, indien meerderen onder hen verweerder zijn (art. 8),
c) voor het gerecht binnen welks rechtsgebied de
tussenpersoon door wiens bemiddeling de
overeenkomst van verzekering werd gesloten
woonplaats heeft indien de voor het aangeroepen gerecht geldende wetgeving, deze bevoegdheid kent (art. 8),
d) 1. bij een aansprakelijkheidsverzekering kan
de verzekeraar bovendien worden gedagvaard:
— voor het gerecht van de plaats waar het
schadebrengende feit zich heeft voorgedaan (art. 9 en 10),
— in vrijwaring voor het gerecht waar de
rechtsvordering van de gelaedeerde
tegen de verzekerde aanhangig is, indien
het gerecht volgens de interne wetgeving bevoegd is van de eis kennis te
nemen (art. 10);
2. indien de verzekering betrekking heeft op
onroerende goederen kan de verzekeraar
ook worden gedagvaard voor het gerecht
van de plaats waar het schadebrengende
feit zich heeft voorgedaan. Hetzelfde geldt
indien de verzekering zowel op onroerende
als op roerende goederen die door een
zelfde polis zijn gedekt en door hetzelfde
onheil zijn getroffen, betrekking heeft
(art. 9).
Wat de rechtsvorderingen betreft waarbij de verzekeraar eiser is, zo kunnen deze in het algemeen slechts
worden gebracht voor de gerechten van het land op
welks grondgebied de verweerder woonplaats heeft,
onverschillig of hij verzekeringnemer, verzekerde of
begunstigde is.
De overeenkomsten tot aanwijzing van een bevoegde
rechter die van deze regelen afwijken, hebben in beginsel geen gevolg indien zij voor het ontstaan van
het geschil zijn gesloten (art. 12).
Artikel 7 bepaalt dat afdeling 3 van titel II autonoom
is en het onderwerp verzekeringen uitputtend regelt.
Uitzonderingen vormen de verwijzingen naar de artikelen 4 en 5, punt 5, die respectievelijk betrekking
hebben op het geval waarin de verweerder zijn woonplaats buiten de Gemeenschap heeft en op geschillen
betreffende de exploitatie van een filiaal, van een
agentschap of enige andere vestiging.
Uit de eerste van deze uitzonderingen volgt dat de
bevoegdheid wordt bepaald door de bevoegdheidsregels uit de wet van de rechter bij wie het geschil
aanhangig is gemaakt, met inbegrip van die welke
exorbitant wordt geacht, indien de verweerder, onge-
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acht of hij verzekeraar dan wel verzekerde is, buiten
de Gemeenschap woonplaats heeft. Niettemin wordt
de verzekeraar die buiten de Gemeenschap woonachtig is en in een verdragsluitend land een filiaal of
agentschap heeft, in afwijking van de algemene regels
van het Verdrag, voor geschillen betreffende de exploitatie daarvan geacht zijn woonplaats in dat land
te hebben.

ringnemer, als commerciële tegenpartij. Hij staat dus
in betrekking met deze laatste, zodat het normaal is
dat hij voor het gerecht van de woonplaats van deze
verzekeringnemer kan worden gedagvaard. Men zou
echter te veel vergen indien men hem verplichtte voor
het gerecht van de verzekerde of van de begunstigde
te verschijnen, met wier woonplaats hij op het tijdstip
dat het geschil ontstaat onbekend kan zijn.

Deze in de laatste zinsnede van artikel 8 te vinden
afwijking is aanvaard, aangezien buitenlandse verzekeringsmaatschappijen alleen filialen of agentschappen in andere landen kunnen vestigen, mits zij waarborgen geven welke geacht kunnen worden hen met
nationale vennootschappen gelijk te stellen. De afwijking geldt echter alleen voor filialen en agentschappen, dat wij zeggen wanneer de buitenlandse vennootschap wordt vertegenwoordigd door iemand die bevoegd is haar tegenover derden te verbinden.

Met woonplaats van de verzekeringnemer w o r d t bedoeld diens woonplaats ten tijde van het begin van de
instantie.

De tweede uitzondering heeft eveneens betrekking op
filialen, agentschappen en andere mogelijke vestigingen, doch slechts indien zij, zoals uit de verwijzing
naar artikel 5, punt 5, blijkt afhangen van een vennootschap die haar zetel heeft in een der verdragsluitende landen. De verwijzing houdt in dat zulk een
vennootschap in ieder geschil betreffende de exploitatie ervan kan worden gedagvaard voor de rechter van
de plaats waar het filiaal, het agentschap of de vestiging zich bevindt.
Artikel 8 bepaalt in het algemeen de bevoegdheid
voor het geval dat ter zake van verzekering een
rechtsvordering tegen de verzekeraar wordt ingesteld.
In de eerste plaats zijn de gerechten van het land
waar de verzekeraar zijn woonplaats heeft, bevoegd.
Deze bepaling doet niets meer dan een algemene
competentie geven, namelijk door „de gerechten van
het land van de woonplaats van de verzekeraar" bevoegd te verklaren. Binnen elk land vindt de interne
wetgeving van dat land toepassing bij de bepaling
van de bevoegde rechter. Daarentegen wordt, indien
de verzekeraar buiten het land waar hij zijn woonplaats heeft wordt gedagvaard, de rechtsvordering gebracht voor een gerecht dat volgens het reeds in artikel 5 gevolgde stelsel uitdrukkelijk is aangewezen.
In de tweede plaats kan de rechtsvordering tegen de
verzekeraar, in een ander land dan w a a r deze zijn
woonplaats heeft, gebracht worden voor het gerecht
van de plaats waar de verzekeringnemer woonplaats
heeft.
Onder verzekeringnemer moet worden verstaan degene die met de verzekeringsmaatschappij contracteert. In het geval de verzekeringnemer een ander is
dan de verzekerde of de begunstigde wordt de plaats
van hun woonplaats niet in aanmerking genomen.
Zoals met name het Europees Comité voor het verzekeringswezen heeft opgemerkt heeft de verzekeraar in
zijn hoedanigheid van verlener van een dienst de andere contracterende partij, dat wil zeggen de verzeke-

In de derde plaats kunnen, indien er meerdere verzekeraars gedaagden zijn in een zelfde proces, dezen
worden gedagvaard voor de rechter van de staat w a a r
een hunner zijn woonplaats heeft. Deze bepaling is
dezelfde als die van artikel 6, punt 1, dat niet van
toepassing is omdat de afdeling betreffende verzekeringen autonoom is.
De verzekeraar kan ten slotte in een ander land dan
dat waar hij zijn woonplaats heeft worden gedaagd
voor het gerecht binnen welks rechtsgebied zich het
agentschap bevindt door bemiddeling waarvan de
overeenkomst van verzekering is ontstaan; hiervoor
gelden echter twee voorwaarden: vooreerst is vereist
dat de plaats van dit agentschap in de polis of in de
verzekeringsofferte voorkomt, en vervolgens dat de
wet van de rechter bij wie de zaak aanhangig wordt
gemaakt deze bevoegdheid kent. Zij is onbekend in
België en Frankrijk; de Bondsrepubliek Duitsland (a)
en Italië (art. 1903 van het BW) kennen haar wel. De
verzekeringsofferte houdt verband met een in Duitsland gevolgde praktijk. Wegens de gemechaniseerde
administratie van de verzekeringsmaatschappijen
komt de plaats van het agentschap in de polis dikwijls slechts voor in de vorm van een nummer dat
naar de verzekeringsofferte verwijst. Onder de verzekeringsofferte in de zin van het Verdrag moet uiteraard de definitieve, door een contract gevolgde
offerte worden verstaan. Ten slotte moet onder „de
tussenpersoon door wiens bemiddeling de overeenkomst van verzekering werd gesloten" worden verstaan zowel de agent met wiens hulp het contract
rechtstreeks tussen vennootschap en verzekeringnemer is gesloten, als degene die het contract zelf als
vertegenwoordiger van de vennootschap heeft afgesloten. Ten aanzien van de strekking van de laatste

(') Paragraaf 48 VVG:
1. Indien een agent als tussenpersoon is opgetreden
voor de sluiting van een overeenkomst of deze
overeenkomst heeft gesloten, is voor rechtsvorderingen betreffende de voorwaarden van deze overeenkomst tegen de verzekeraar bevoegd het gerecht
van de plaats waar de agent op het tijdstip van het
sluiten van de overeenkomst of op het tijdstip
waarop hij bij de sluiting van de overeenkomst als
tussenpersoon is opgetreden, zijn agentschap of bij
ontbreken daarvan, zijn woonplaats had.
2. De hierboven omschreven bevoegdheid kan krachtens overeenkomst niet worden gewijzigd.
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zinsnede van artikel 8 verwijzen wij naar het commentaar op artikel 7.

invoering van de groene kaart gevolgde regelingen
worden aangetast (2).

Krachtens artikel 9 is het, onverminderd de toepassing
van andere bepalingen en met name van artikel 12,
derde lid, mogelijk de verzekeraar in een ander land
dan dat waar hij zijn woonplaats heeft te dagvaarden
voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. Deze bevoegdheid
bestaat slechts indien er sprake is van aansprakelijkheidsverzekering of van een verzekering welke op
onroerende goederen betrekking heeft. Hetzelfde
geldt voor de roerende goederen wanneer in de verzekeringspolis tegelijkertijd een onroerend goed en de
inboedel van dit onroerend goed zijn gedekt. Dit artikel omvat eveneens het geval dat de roerende goederen gedekt zijn door een aanhangsel van de polis
waarin het onroerend goed is verzekerd.

De door het Comité aanvaarde compromisoplossing
bestaat hierin dat de strekking van artikel 10, lid 1,
wordt beperkt door de invoeging van een bepaling in
lid 3 van artikel 12 houdende dat, indien zowel de
verzekeraar als verzekeringnemer woonplaats in een
zelfde land hebben ten tijde van de sluiting van het
contract, zij de gerechten van dat land uitsluitend bevoegd kunnen verklaren. Deze overeenkomst moet
echter volgens het recht van dat land geoorloofd zijn.

Artikel 10 voorziet eveneens in bepaalde speciale fora
voor de aansprakelijkheidsverzekeringen. Deze bepaling is van bijzonder belang met betrekking tot de
verkeersongevallen.
Krachtens artikel 10, lid 1, kan bij een vordering van
de getroffene tegen de verzekerde, deze laatste de
verzekeraar in het geding roepen voor het gerecht
waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, indien de voor
dit gerecht geldende wetgeving het toelaat. Zulks is in
de Bondsrepubliek Duitsland niet precies het geval (i). De vraag is gerezen of de voeging van deze
twee vorderingen mogelijk zou moeten zijn wanneer
de verzekerde en de verzekeraar beide in een zelfde
land woonachtig zijn, welk land in dit geval niet het
land is waar de rechtbank bij wie de zaak aanhangig
is, gelegen is. Zou bij voorbeeld bij een ongeval dat
in Frankrijk wordt veroorzaakt door een Duitser die
in de Bondsrepubliek Duitsland woonachtig is en bij
een Duitse verzekeringsmaatschappij is verzekerd, de
oproeping in het geding — die het Franse recht kent
— mogelijk moeten zijn wanneer het geschil een verzekeringsovereenkomst tussen een Duitse verzekerde
en een Duitse verzekeraar betreft? Zou omdat deze
overeenkomst aan het Duitse recht is onderworpen,
het geschil niet voor een Duitse rechter moeten worden gebracht? De contractuele betrekkingen tussen
verzekeraar en verzekeringnemer zouden aldus buiten
de procedure over de aansprakelijkheid blijven.
Hoewel het Comité erkent dat deze opmerking ter
zake dienend is, heeft het toch gemeend dat geen
bevoegdheidsregels behoorden te worden ingevoerd
die van de interne wetgevingen afwijken en die daarenboven de kans mede zouden brengen dat de op de

t1) Zie artikel V van het protocol.

Volgens artikel 10, lid 2, kan de verzekeraar buiten
het land waar hij zijn woonplaats heeft ter zake van
de aansprakelijkheidsverzekering eveneens door de
getroffene rechtstreeks worden gedagvaard (3), voor
ieder gerecht, dat naar de artikelen 7 t/m 9 kennis
kan nemen van een vordering van een verzekeringnemer tegen een verzekeraar.
Ook al is volgens artikel 8, lid 1, het gerecht van de
woonplaats van de verzekeringsnemer bevoegd, er is
geen enkele bepaling die het forum van de woonplaats van de gelaedeerde aanwijst. Het zinsgedeelte
„indien de rechtstreekse vordering mogelijk is" is met
opzet gebruikt om de collisieregels van de rechter bij
wie de zaak aanhangig is gemaakt in te sluiten (4).
Krachtens de laatste alinea van artikel 10 kan de
verzekeraar in de procedure die tegen hem door de
getroffene is ingesteld de verzekerde in het geding
roepen. In het belang van een goede rechtsbedeling
moet worden toegestaan dat de vorderingen voor een
zelfde gerecht worden gebracht om te voorkomen dat
verschillende gerechten onderling tegenstrijdige vonnissen wijzen. Bovendien vindt de verzekeraar in deze
procedure een wapen tegen bedrog (5).

(2) De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen is in alle landen van de Gemeenschap,
behoudens Italië, verplicht.
België: wet van 1 juli 1956.
Bondsrepubliek Duitsland: wet van 7 november 1939.
Frankrijk: wet van 27 februari 1958 en decreet van
7 januari 1959.
Luxemburg: wet van 10 juni 1932; uitvoeringsreglementen van 28 oktober 1932 en 24 december 1932.
Nederland: wet van 30 mei 1963; Koninklijk Besluit
van 23 juni 1964.
(3) De rechtstreekse vordering is bekend in het Belgische,
Franse en Luxemburgse recht. In het Nederlandse
recht is zij slechts bekend bij de verplichte verzekering
tegen wettelijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen.
(4) Bij deze regel dient te worden beslist of de wet van de
plaats waar het feit dat de schade heeft doen ontstaan,
zich heeft voorgedaan of de wet die de overeenkomst
beheerst, dan wel de lex fori van toepassing is.
(5) J. WAUTIER, L'assurance automobile obligatoire,
Bruxelles 1947.
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Artikel 11 heeft betrekking op vorderingen van de
verzekeraar tegen de verzekeringnemer, de verzekerde
of de begunstigde.
Uitsluitend bevoegd zijn de gerechten van het land op
welks grondgebied de verweerder zijn woonplaats
heeft ten tijde van het begin van de instantie.
Dit is opnieuw een algemene bevoegdheid waarbij de
betrekkelijk bevoegde rechter binnen elk van de landen door de interne wetgeving van dat land moet
worden aangewezen.
De bepaling is niet van toepassing wanneer de verweerder zijn woonplaats buiten het grondgebied van
een verdragsluitend land heeft, dat wil zeggen buiten
het grondgebied van de Gemeenschap. In een dergelijk geval is artikel 4 van toepassing.
Lid 2 stemt overeen met artikel 6, lid 3.
Artikel 12 heeft betrekking op de competentiebedingen. Dergelijke voor het ontstaan van het geschil gemaakte bedingen zijn krachteloos, indien zij strijdig
zijn met de in het Verdrag gegeven bevoegdheidsregels.
Het artikel heeft ten doel aan partijen te verbieden
een beperking aan te brengen in de door het Verdrag
aan de verzekeringnemer gegeven keuze, en aan de
verzekeraar te verbieden om van artikel 11 af te wijken.
Er bestaan echter verscheidene uitzonderingen hierop.
Na het ontstaan van het geschil, dat wil zeggen
„vanaf het moment dat partijen het over een bepaald
punt niet eens zijn en een gerechtelijke procedure in
de onmiddellijke of nabije toekomst onvermijdelijk
schijnt" (*), herkrijgen de partijen hun volledige vrijheid.
Eveneens zijn geoorloofd bepaalde competentiebedingen welke voordat er een geschil ontstond zijn gemaakt. In de eerste plaats die ten behoeve van de
verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde,
waardoor de vordering mag worden ingesteld bij een
andere rechter dan die welke in de voorafgaande
artikelen is aangewezen.
Eveneens zijn met toepassing van artikel 12, tweede
alinea, bepaalde compententiebedingen geoorloofd,
doch in dat geval onder de in die bepaling omschreven zeer strenge voorwaarden welke reeds in het
commentaar op artikel 10 zijn uiteengezet.

M BRAAS, Précis de procédure civile, deel I, nr. 795.

Afdeling
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4

Bevoegdheid bij koop en verkoop op afbetaling en bij
leningen tot financiering van zodanige
overeenkomsten
Deze afdeling heeft betrekking op de verkoop van
roerende lichamelijke zaken waarvan de prijs wordt
voldaan in meer dan een storting of op de verkoop
van deze zaken in verband met een financieringsovereenkomst (Abzahlungsgeschafte). De regeling is
soortgelijk aan die welke in de verschillende nationale wetgevingen voorkomt en is tevens ingegeven
door een verlangen bepaalde categorieën personen bescherming te verlenen. In artikel 13 is het autonome
karakter van de afdeling vervat. Evenals artikel 7 laat
het de artikelen 4 en 5, punt 5, onaangetast.
Artikel 14 stelt de bevoegdheidsregels vast.
Bij een vordering tegen de verkoper of de uitlener
kan de koper of de lener het geschil brengen voor de
gerechten van het land waar de verweerder woonplaats heeft of voor het gerecht van de plaats waar zij
zelf hun woonplaats hebben.
De vorderingen van de verkoper of de uitlener kunnen in beginsel slechts worden gebracht voor het gerecht van de plaats waar de koper of de lener w o o n ,
plaats heeft ten tijde van het begin van de instantie.
Lid 3, betreffende de eis in reconventie, komt overeen
met artikel 6, lid 3.
Artikel 15 betreft overeenkomsten tot aanwijzing van
een bevoegde rechter. Het behelst onder punt 3 een
bepaling analoog aan die van artikel 12, punt 3, maar
welke op andere gronden berust. De rechterlijke bevoegdheid is in geval van een vordering van de verkoper of de uitlener tamelijk moeilijk vast te stellen
wanneer de koper of de lener zich na sluiting van het
contract in het buitenland vestigt. De wens deze personen te beschermen leidt ertoe dat zij uitsluitend
zouden moeten worden gedagvaard voor de gerechten van het land waar zij hun nieuwe woonplaats
hebben gevestigd. Uit overwegingen van billijkheid
heeft het Comité echter goedgevonden dat de verkoper en de koper — of de uitlener en de lener —,
indien zij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst hun woonplaats of althans hun gewone verblijfplaats hebben in een zelfde land, aan de gerechten van dat land voor alle geschillen uit het contract
bevoegdheid kunnen verlenen, voor zover de wet van
dit land zulke overeenkomsten niet verbiedt.
Het criterium van de gewone verblijfplaats maakt het
mogelijk bedingen tot aanwijzing van rechterlijke bevoegdheid op te nemen zelfs indien de koper of lener
zijn woonplaats is blijven houden in een andere verdragsluitende staat dan die waar hij verblijf houdt.
Daaruit volgt bij voorbeeld dat de verkoper of uitle-
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ner niet gedwongen zal zijn de verweerder in het
buitenland voor de gerechten van het land van domicilie te dagvaarden wanneer deze bij het begin van de
instantie nog steeds verblijft op het grondgebied van
het land waar de overeenkomst is gesloten.
A f d el i n g 5
Exclusieve bevoegdheden
Artikel 16
Artikel 16 geeft een opsomming van de bevoegdheden welke in de betrekkingen tussen de zes landen als
exclusief worden erkend. In beginsel vestigen de in
artikel 16 opgesomde gevallen slechts exclusieve rechterlijke bevoegdheid wanneer het gerecht van het
bodemgeschil kennis moet nemen.
Van de competentie van de als bevoegd erkende rechten kan noch door een competentiebeding ten gunste
van de gerechten van een ander verdragsluitend land,
noch door een stilzwijgende aanwijzing van een andere bevoegde rechter worden afgeweken (art. 17 en
18). Elke rechter van een ander land dan dat welks
gerechten als uitsluitend bevoegd zijn erkend, moet
zich ambtshalve onbevoegd verklaren (art. 19).
Schending van deze voorschriften is een grond voor
weigering der erkenning en tenuitvoerlegging (art. 28
en 34).
Deze op het onderwerp van de eis gebaseerde regels
zijn, onafhankelijk van de woonplaats en de nationaliteit der partijen, van toepassing. Gezien de redenen
waarom exclusieve competenties zijn ingevoerd
diende men daaraan een algemene strekking te geven,
zelfs ten opzichte van de verweerders die buiten de
Gemeenschap woonachtig zijn. Een Belgische rechter
zou aldus bij voorbeeld op grond van artikel 54 van
de wet van 1876 of van artikel 637 van het ontwerp
Gerechtelijk Wetboek, die beide ten opzichte van een
buitenlander de bevoegdheid van het forum van de
eiser aanhouden, geen kennis kunnen nemen van een
geschil tussen een Belg en iemand die bij voorbeeld in
Argentinië woonplaats heeft, indien het een geschil
betreft over een in de Bondsrepubliek Duitsland gelegen onroerend goed. In dit geval zijn uitsluitend de
Duitse gerechten bevoegd.
Onroerende goederen
Ingevolge artikel 16, punt 1, zijn voor de kennisneming van geschillen met betrekking tot onroerende
zakelijke rechten alsmede de huur van onroerende
goederen uitsluitend bevoegd de gerechten van het
verdragsluitend land waar het onroerend goed gelegen is.
Van het belang van de vraagstukken met betrekking
tot onroerende goederen waren zich reeds de auteurs
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van het Verdrag van Rome bewust omdat krachtens
artikel 54, lid 3, sub e), van dit Verdrag de Raad en
de Commissie met name mogelijk moeten maken „de
verwerving en de exploitatie van op het grondgebied
van de Lid-Staat gelegen grondbezit door een onderdaan van een andere Lid-Staat, voor zover de beginselen van artikel 39, lid 2, niet worden aangetast",
welk lid betrekking heeft op het landbouwbeleid.
De vraagstukken waarvoor het Comité zich bij deze
materie geplaatst zag lagen overigens niet op het
vlak van de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen, omdat deze erkenning en deze tenuitvoerlegging reeds geregeld zijn in tussen de Lid-Staten
gesloten verdragen die alle van toepassing zijn in burgerlijke en handelszaken, zonder dat daarbij de
onroerende goederen worden uitgezonderd; het
vraagstuk was veeleer de bepaling van de bevoegdheidsregels.
In de wetgeving van elk der Lid-Staten bestaan te
dien aanzien speciale bevoegdheidsregels (1) die, in
het algemeen, in de bilaterale verdragen zijn overgenomen, onverschillig of deze verdragen directe (2) of
indirecte (3) bevoegdheidsregels bevatten.
De door het Verdrag gegeven oplossing verschilt echter van deze bilaterale overeenkomsten in deze zin,
dat de in het Verdrag gegeven bevoegdheidsregels exclusief van karakter zijn. Ten aanzien van dit punt
stemt het Verdrag overeen met het Frans-Duitse verdrag inzake de regeling van de Saarkwestie, waarvan
artikel 49 bepaalt dat de gerechten van „datgene der
twee landen waar een onroerend goed is gelegen uitsluitend bevoegd zijn ten aanzien van alle geschillen
inzake het bezit of de eigendom van dit onroerend
goed alsmede ten aanzien van de geschillen die betrekking hebben op zakelijke rechten op dit onroerend goed".
Evenals in dit Verdrag is de door artikel 16, punt 1,
geschapen bevoegdheid slechts exclusief in de internationale betrekkingen; aan de interne bevoegdheidsregels welke in elk van de Lid-Staten van kracht zijn
wordt derhalve niet geraakt.

(1) België: artikel 8 van de wet van 25 maart 1876, gewijzigd bij KB van 3 januari 1935; artikel 52 van de
wet van 1876; Bondsrepubliek Duitsland, artikel 24 van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; Frankrijk,
artikel 59, vijfde alinea, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; Italië, artikelen 4 en 21 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; Luxemburg,
artikel 59, derde en vierde alinea, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering; Nederland, artikel 126, punt 8, van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
(2) Nederlands-Belgisch verdrag (art. 10).
(3) Duits-Belgisch verdrag (art. 10); Frans-Italiaans verdrag (art. 16); Italiaans-Nederlands verdrag (art. 2,
punt 6); Duits-Italiaans verdrag (art. 2, punt 7); Belgisch-Italiaans verdrag (art. 2, punt 8); Duits-Nederlands verdrag (art. 4, § 1, sub f)).
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Met andere woorden wordt aan de gerechten van een
verdragsluitend land verboden kennis te nemen van
geschillen met betrekking tot onroerend goed dat in
een ander verdragsluitend land is gelegen; het verbiedt niet dat in het land waar dus onroerend goed is
gelegen, andere gerechten dan dat van de plaats waar
het onroerend goed ligt van deze geschillen kennis
nemen indien tenminste hun bevoegdheid door de
wetgeving van dat land wordt erkend.

O m verschillende redenen heeft het Comité ten aanzien van deze materie een exclusieve bevoegdheidsregel vastgesteld. In de Bondsrepubliek Duitsland en in
Italië is de rechter van de plaats waar het onroerend
goed gelegen is uitsluitend bevoegd en wordt deze
bevoegdheid als van openbare orde beschouwd. Daaruit volgt dat, indien een exclusieve bevoegdheidsregel ontbreekt, de in de overige Lid-Staten gewezen
vonnissen, uitgesproken door gerechten die op grond
van andere bepalingen van het Verdrag bevoegd zouden kunnen zijn (het gerecht van de woonplaats van
de verweerder of een gekozen forum) in de Bondsrepubliek Duitsland, noch in Italië erkend of ten uitvoer gelegd zouden kunnen worden.
Een dergelijk stelsel zou strijdig zijn geweest met het
„vrij verkeer van vonnissen".

Het Comité vond des te gereder aanleiding om in de
internationale betrekkingen aan de bevoegdheidsregels welke in de Bondsrepubliek Duitsland en in Italië van kracht zijn, een algemene uitbreiding te geven,
nu deze uitbreiding op zich in het belang is van een
goede rechtsbedeling. Deze geschillen maken immers
vaak onderzoekingen, getuigenverhoren en deskundigenberichten nodig die ter plaats moeten geschieden.
Bovendien wordt deze materie vaak ten dele beheerst
door gebruiken die in het algemeen alleen bekend
zijn aan de gerechten van de plaats waar het onroerend goed is gelegen of in ieder geval aan de gerechten van het land waar dit onroerend goed ligt. Ten
slotte wordt in het gekozen stelsel eveneens rekening
gehouden met de noodzaak dat overschrijving in de
ter plaatse van het onroerend goed bestaande kadastrale registers plaatsvindt.
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ming van lokalen enzovoort op het oog gehad. De
regeling is volgens het Comité niet van toepassing op
rechtsvorderingen uitsluitend strekkende tot betaling
der huur, omdat deze vorderingen los worden gezien
van het verhuurde onroerend goed.
Deze oplossing was nodig doordat de huur van
onroerende goederen in het algemeen door bijzondere
wettelijke bepalingen wordt beheerst en omdat het
voorkeur verdient dat de toepassing van deze bepalingen slechts beoordeeld wordt door de rechters van
het land waar deze bepalingen van kracht zijn.
Bovendien bestaan in verscheidene landen ook voor
deze geschillen exclusieve bevoegdheden die meestal
ten voordele van gespecialiseerde rechters uitvallen.

Vennootschappen
Artikel 16, punt 2, heeft betrekking op vennootschappen. Uitsluitend de gerechten van de staat waar een
vennootschap of een rechtspersoon haar zetel heeft
zijn bevoegd kennis te nemen van de rechtsvorderingen die, wat het bodemgeschil betreft, enerzijds betrekking hebben op de geldigheid, de nietigheid of de
opheffing van deze vennootschappen of rechtspersonen en anderzijds op de besluiten van hun organen.
In het belang van de rechtszekerheid dient te worden
vermeden dat tegenstrijdige beslissingen worden gewezen met betrekking tot het bestaan van de vennootschappen en de rechtsgeldigheid van de besluiten
van hun organen. O m deze reden is het zonder twijfel
de meest aangewezen weg de procedure te concentreren bij de gerechten van het land op welks grondgebied de zetel is gevestigd. In dit land dienen immers
de openbaarmakingsformaliteiten van de vennootschapsaangelegenheden plaats te vinden. Bovendien
zal het gekozen voorschrift in de meeste gevallen leiden tot toepassing van het van oudsher bestaande
adagium „Actor sequitur forum rei". Dergelijke competenties zijn met name in het Duitse recht bekend en
eveneens, met betrekking tot de verenigingen zonder
winstoogmerk, in het Luxemburgse.

Openbare registers
De door het Comité gekozen formulering omvat niet
slechts alle geschillen over zakelijke rechten op
onroerende goederen maar daarnaast ook de geschillen met betrekking tot de huur van onroerende goederen, dat wil zeggen de huur van woon- of bedrijfsruimte, handelshuur en pacht. Toen het Comité de
gerechten van het land waar het onroerend goed gelegen is, bevoegd verklaarde kennis te nemen van op
dat goed betrekking hebbende huurvorderingen heeft
het geschillen tussen verhuurders en huurders over
het bestaan van huurcontracten of over het herstel
van door de huurder veroorzaakte schade, de ontrui-

Artikel 16, punt 3, bepaalt dat voor de kennisneming
van geschillen met betrekking tot de geldigheid of de
rechtsgevolgen van inschrijvingen in deze registers
uitsluitend bevoegd zijn de gerechten van de staat
waar deze registers worden gehouden.
Deze bepaling behoeft geen uitvoerig commentaar.
Zij komt overeen met de bepalingen die in het merendeel van de wetgevingen reeds voorkomen en heeft
met name betrekking op de inschrijving in kadastrale
of hypotheekregisters, in handelsregisters enzovoort.
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Octrooien
Artikel 16, punt 4, betreft rechtsvorderingen met betrekking tot de geldigheid van octrooien, merken,
tekeningen en modellen van nijverheid en andere
daarmede overeenkomende rechten zoals kwekersrechten, die aanleiding geven tot deponering of registrering.
In het kader van de EEG is een ontwerp-verdrag
uitgewerkt betreffende het Europees octrooirecht. Dit
ontwerp bevat voorschriften voor de rechterlijke bevoegdheid inzake het Europese octrooi, doch is niet
van toepassing op de nationale octrooien die derhalve
onder het toepassingsgebied van dit Verdrag zullen
vallen.
Daar de verlening van een nationaal octrooi voortvloeit uit de nationale soevereiniteit, bevat het executieverdrag in artikel 16, punt 4, ten aanzien van de
rechtsvorderingen welke betrekking hebben op de
rechtsgeldigheid van het octrooi een exclusieve bevoegdheid van de gerechten van het land waar het
octrooi is gedeponeerd.
Wat de overige rechtsvorderingen betreft, waaronder
begrepen de rechtsvorderingen wegens octrooischending, zijn de algemene voorschriften van dit Verdrag
van toepassing.
De woorden „de deponering of de registratie is verzocht" zijn gekozen om rekening te houden met de
wetgevingen die, zoals de Duitse, de registratie van
een octrooi van de resultaten van een onderzoek
afhankelijk stellen. Het gevolg daarvan is bij voorbeeld, dat de Duitse gerechten uitsluitend bevoegd
zullen zijn, wanneer bij de bevoegde autoriteiten een
verzoek om inschrijving van een octrooi is ingediend
en er tijdens het onderzoek van de aanvrage een geschil zou rijzen over rechten betreffende de inschrijving van dit octrooi.
De term „geacht wordt te hebben plaatsgehad in de
zin van een internationale overeenkomst" heeft betrekking op het systeem ingevoerd door de Overeenkomst van Madrid van 14 april 1891 betreffende de
internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken, herzien te Brussel op 14 december 1900, te
Washington op 2 juni 1911, te Den Haag op 6
november 1925 en te Londen op 2 juni 1934, alsmede
op de Overeenkomst van Den Haag van 6 november
1925 betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen van nijverheid, herzien te Londen
op 2 juni 1934. Volgens dit systeem heeft het depot
bij het Internationaal Bureau voor de industriële
eigendom te Bern verricht door tussenkomst van de
administratie van het land van oorsprong dezelfde
rechtsgevolgen in de overige verdragsluitende landen
als wanneer de merken, tekeningen en modellen daar
rechtstreeks waren gedeponeerd. Z o zullen in geval
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van een depot bij het Internationaal Bureau op verzoek van de Duitse autoriteiten, de Franse gerechten
de enig bevoegden zijn om kennis te nemen van geschillen over bij voorbeeld de vraag of het merk moet
worden geacht in Frankrijk gedeponeerd te zijn.
Tenuitvoerlegging

van vonnissen

Artikel 16, punt 5, bepaalt dat de gerechten van de
staat van de plaats van tenuitvoerlegging uitsluitend
bevoegd zijn kennis te nemen van de geschillen met
betrekking tot deze tenuitvoerlegging.
Wat moet worden verstaan onder geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van vonnissen?
Hieronder moet worden verstaan de geschillen die
kunnen ontstaan door „het gebruikmaken van de
sterke arm, van dwangmaatregelen of van bezitsontneming van roerende en onroerende goederen (beslag) ten einde de materiële tenuitvoerlegging van beslissingen en akten te verzekeren" (x).
Moeilijkheden welke naar aanleiding van deze procedures ontstaan behoren tot de exclusieve bevoegdheid
van het gerecht van de plaats van tenuitvoerlegging.
Bepalingen in deze zin komen in verscheidene nationale rechtsstelsels voor (2).

Afdeling

6

Door partijen aangewezen bevoegde rechter
In deze afdeling zijn de artikelen 17 — met betrekking tot overeenkomsten tot aanwijzing van een bevoegde rechter — en 18 dat op stilzwijgende aanwijzing van een bevoegde rechter betrekking heeft,
ondergebracht.
Artikel 17
De bevoegdheid op grond van overeenkomsten welke
een bepaalde competentie scheppen, komt reeds in
alle tussen de Lid-Staten van de Gemeenschap gesloten conventies voor, onverschillig of zij directe dan
wel indirecte bevoegdheidsregels bevatten: Frans-Bel-

(1) BR AAS, Précis de procédure civile, deel I, nr. 808.
(2) Zie LEREBOURS-PIGEONNIÈRE, Droit international
privé, 7e druk, blz. 9; LOUSSOUARN, nr. 411, „Les
mesures tendant a une exécution qui doit intervenir en
France, saisie-conservatoire, saisie-gagerie, saisie-arrêt,
demande d'exequatur pour un jugement étranger et
les mesures d'exécution, saisies immobilières, mobilières, jugement de validité de saisie ( . . . ) ne peuvent
ressortir que des tribunaux francais.".
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gisch verdrag (art. 3); Belgisch-Nederlands verdrag
(art. 5); Benelux-verdrag (art. 5); Frans-Italiaans verdrag (art. 12); Duits-Italiaans verdrag (art. 2, punt 2);
Nederlands-Italiaans verdrag (art. 2, punt 2); Italiaans-Belgisch verdrag (art. 2, punt 1, 2); Duits-Belgisch verdrag (art. 3, punt 2); Duits-Nederlands verdrag (art. 4, lid 1, sub b)).
Deze bevoegdheid komt eveneens voor in speciale
verdragen, namelijk dat van Den Haag van 15 april
1958 betreffende de bevoegdheid van het forum contractus in het geval van de internationale koop van
roerende lichamelijke zaken en dat van Den Haag
van 25 november 1965 betreffende overeenkomsten
over de keuze van een forum (x).
Het is niet nodig te wijzen op het belang van deze
bevoegdheid, in het bijzonder in de handelsbetrekkingen.
Ofschoon omtrent het beginsel van de opneming van
deze bevoegdheid gemakkelijk overeenstemming
werd bereikt, moest het Comité aan de redactionele
uitwerking van artikel 17 veel tijd besteden.
Evenals de auteurs van het Duits-Belgische verdrag,
uit wier verslag over dit verdrag een aanhaling ongetwijfeld op zijn plaats is, heeft het Comité in de eerste
plaats „het wenselijk geacht geen inbreuk te maken
op de handelsgebruiken, ofschoon daarbij de gevolgen van de clausules in de contracten, die al vlug
onopgemerkt blijven, worden geneutraliseerd. Om
deze reden zullen deze clausules slechts in aanmerking worden genomen wanneer zij het voorwerp van
een overeenkomst uitmaken, hetgeen een wilsovereenstemming tussen de partijen vooronderstelt. Zonder rechtsgevolg blijven derhalve de bedingen die gedrukt voorkomen op de correspondentie of de facturen en die niet door de partij tegen welke zij worden
ingeroepen zijn geaccepteerd.".
Het Comité was bovendien de mening toegedaan dat,
in het belang van de rechtszekerheid, uitdrukkelijk
moet worden bepaald in welke vorm de competentieclausule moest worden gekleed, doch dat er geen
aanleiding toe bestond „zich te verliezen in een overdreven formalisme dat strijdig is met de handelspraktijk" (2).
Te dien aanzien is een formulering gekozen welke vrij
dicht komt bij die van het Duits-Belgische verdrag,
die zelf gebaseerd is op de voorschriften van het Ver-

M Op 1 september 1966 was geen der beide verdragen
nog in werking getreden.
(2) Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht,
documenten van de achtste zitting. Verslag-FREDERICQ over de werkzaamheden van de tweede commissie, blz. 303.
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drag van Den Haag van 13 april 1958, in die zin dat
de competentieclausule slechts behoort te worden erkend indien zij geschreven is of indien ten minste één
der partijen schriftelijk een mondelinge overeenkomst
heeft bevestigd (3).
Aangezien de clausule waarbij een bevoegde rechter
wordt aangewezen een werkelijke overeenkomst tussen partijen veronderstelt, mag de rechter niet onomstotelijk uit een geschrift afkomstig van de partij die
zich daarvan bedient, het bestaan van een mondelinge
overeenkomst afleiden. Wat dit betreft rechtvaardigde
de bijzondere situatie in het Groothertogdom Luxemburg een aanvullende restrictie, die in artikel 1,
tweede alinea, van het Protocol wordt behandeld.
Het Comité heeft overigens de vraag opengelaten van
de waarde van het geschrift. In sommige landen heeft
het vereiste van een geschrift slechts betrekking op
het bewijs; in andere is het daarentegen een geldigheidsvereiste voor de overeenkomst.
Evenals het Nederlands-Belgisch verdrag, het Belgisch-Frans verdrag, het Benelux-verdrag en het Verdrag van Den Haag bepaalt ook artikel 17, lid 1, dat
het door de partijen aangewezen gerecht bij uitsluiting bevoegd is. Deze oplossing is noodzakelijk
indien men wil voorkomen dat een zaak op geldige
wijze bij verschillende gerechten aanhangig wordt gemaakt en aldus tegenstrijdige althans afwijkende
beslissingen worden gewezen. Met het oog op de
eisen van de praktijk voorziet artikel 17, lid 1,
eveneens in de aanwijzing van „een gerecht of de
gerechten van een verdragsluitend land", overeenkomstig de in het Verdrag van Den Haag van 1958
gekozen oplossing. Zoals professor Batiffol in zijn
verslag betreffende dit Verdrag opmerkt, kan het
beding waardoor alle gerechten van een verdragsluitend land bevoegd verklaard worden, „krachteloos worden indien door het ontbreken van enig
aanknopingspunt van de contractuele situatie met
het land welks gerechten zijn aangewezen de wet
van dat land geen enkel middel biedt om vast te
stellen bij welk gerecht de zaak kan of moet worden
aanhangig gemaakt (4). Zoals professor Batiffol zegt,
dienen partijen daarop tijdig bedacht te zijn.
Het beding werkt alleen indien ten minste één der
partijen zijn woonplaats in een verdragsluitend land
heeft. Hierbij dient in de eerste plaats te worden
opgemerkt dat het beding, indien twee partijen met
woonplaats in een verdragsluitend land een gerecht
van dat land hebben aangewezen, in beginsel niet van
toepassing is en wel krachtens de algemene, in de
preambule opgenomen regel dat het Verdrag de be(3) Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht,
slotdocument van de tiende zitting, verdrag over de
overeenkomsten tot domiciliekeuze, artikel 4.
(4) Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht,
documenten van de achtste zitting, blz. 305.
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voegdheid alleen vaststelt in het kader van de internationale sfeer (zie de commentaren onder hoofdstuk
III, punt I: Internationale rechtsbetrekkingen).
Artikel 17 zal van toepassing zijn indien hetzij
iemand met woonplaats in een verdragsluitend land
en iemand met woonplaats in een ander verdragsluitend land, hetzij iemand met woonplaats in een verdragsluitend land en iemand van buiten de Gemeenschap, het eens zijn geworden over de aanwijzing van
een gerecht van een verdragsluitend land. Hetzelfde
geldt wanneer twee personen met woonplaats in een
verdragsluitend land een gerecht van een ander verdragsluitend land als bevoegd aanwijzen.
Artikel 17, lid 2, bepaalt dat de competentieclausules
geen rechtsgevolgen hebben indien zij strijdig zijn met
het bepaalde in de artikelen 12 (op het gebied van de
verzekeringen) of 14 (op het gebied van de koop op
afbetaling) of indien de gerechten van wier bevoegdheid is afgeweken krachtens artikel 16 bij uitsluiting
bevoegd zijn.
Met het in het Verdrag neergelegde stelsel wordt bereikt dat weigering van erkenning en tenuitvoerlegging op grondslag van de artikelen 28 en 34 wordt
voorkomen, waardoor ook hier het vrije verkeer van
vonnissen wordt bevorderd.
Artikel 17, lid 3, bepaalt dat, indien de competentieclausule slechts ten behoeve van één der contracterende partijen is bedongen, deze het recht behoudt de
zaak bij enig ander bevoegd gerecht aanhangig te
maken (1).
Het spreekt vanzelf dat overeenkomsten tot aanwijzing van een bevoegde rechter de competentie ratione
materiae der gerechten niet kunnen wijzigen.
Artikel 18
Artikel 18 regelt de stilzwijgende aanwijzing van een
bevoegde rechter. Indien een verweerder met woonplaats in een verdragsluitend land gedagvaard wordt
voor een gerecht van een ander verdragsluitend land
dat volgens het Verdrag niet bevoegd is, kunnen zich
twee gevallen voordoen: de verweerder werpt, waartoe hij het recht heeft, op grondslag van het Verdrag
de exceptie van onbevoegdheid op het gerecht, moet
zich dan onbevoegd verklaren, of de verweerder
werpt deze exceptie niet op en verschijnt: in dat geval
kan het gerecht van de zaak kennis nemen.
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sel van de indirecte bevoegdheid is gebaseerd, voor de
rechter bij wie het geschil aanhangig is gemaakt met
beroep op de bepalingen van het Verdrag een exceptie van onbevoegdheid opwerpen. De procesrechtelijke voorschriften welke in het land van de betrokken rechter van kracht zijn, zullen toepassing moeten
vinden voor de bepaling van het tijdstip tot hetwelk
aan de verweerder wordt toegestaan deze exceptie op
te werpen, alsmede voor de bepaling van de juridische betekenis van het woord „verschijnen".
Door aan het gerecht toe te staan van het geschil
kennis te nemen indien de verweerder zijn bevoegdheid niet betwist, geeft het Verdrag anderzijds een
ruimere strekking aan titel II en vermijdt het elke
rechtsonzekerheid. Het gevolg van dit voorschrift is
met name dat, indien een verweerder woonplaats
heeft in een verdragsluitend land en gedagvaard
wordt in een ander verdragsluitend land op grondslag
van een exorbitante bevoegdheidsregel, bij voorbeeld,
niettegenstaande artikel 3, lid 2, in Frankrijk op
grondslag van artikel 14 van de Code civil, de rechter
van het geschil kennis zal kunnen nemen, indien zijn
bevoegdheid niet wordt betwist. De enige gevallen
waarin het gerecht zich onbevoegd moet verklaren en
waarin de stilzwijgende competentie-afwijking niet
wordt aanvaard, zijn namelijk die waarin in een ander verdragsluitend land krachtens artikel 16 een exclusieve bevoegdheid bestaat.

Afdeling

7

Toetsing van de bevoegdheid en de ontvankelijkheid
Artikel 19
Zoals reeds werd gezegd (blz. 8), moet de rechter
ambtshalve zijn bevoegdheid toetsen. Artikel 19
onderstreept dat hij zich ambtshalve onbevoegd moet
verklaren indien bij hem een geschil aanhangig is gemaakt, waarvoor krachtens artikel 16 een gerecht van
een andere verdragsluitende staat bij uitsluiting bevoegd is.
Dit voorschrift is noodzakelijk omdat de exclusieve
bevoegdheden van openbare orde worden geacht en
niet ter vrije beschikking van de partijen staan. Het
komt overigens overeen met artikel 171 van het
Franse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
krachtens hetwelk de betrekkelijke bevoegdheid
ambtshalve wordt onderzocht wanneer de partijen in
onderling overleg geen wijziging kunnen brengen in
hun rechten ( 2 ).

Enerzijds kan dus de verweerder, in tegenstelling tot
wat mogelijk zou zijn in een verdrag dat op het stel-

Het belang van dit artikel is vooral hierin gelegen dat
het met het oog op de naleving van de gemeenschap-

C) In dezelfde zin: Frans-Belgisch verdrag, artikel 3; FransItaliaans verdrag, artikel 2; Belgisch-Nederlands verdrag, artikel 5; Benelux-verdrag, artikel 5.

(2) In dezelfde zin: Bondsrepubliek Duitsland; zie
ROSENBERG, Lehrbuch des deutschen Zivilprozefirechts, § 38 I, 3.
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pelijke bevoegdheidsregels, uitgebreide bevoegdheden
toekent aan de rechter bij wie het geschil aanhangig
is gemaakt, want deze rechter moet ambtshalve zijn
bevoegdheid onderzoeken.
Uit de woorden „bij wie een geschil aanhangig is
gemaakt" volgt, dat deze rechter zich niet ambtshalve
onbevoegd moet verklaren indien de vraag die tot de
uitsluitende bevoegdheid van een ander gerecht behoort slechts als exceptie is opgeworpen.

Artikel 20
Artikel 20 is een van de belangrijkste artikelen van
het Verdrag: het betreft het geval dat de verweerder
niet verschijnt en bepaalt dat in dat geval het gerecht
ambtshalve moet nagaan of het in de zin van het
Verdrag bevoegd is, waarbij het zich onbevoegd moet
verklaren indien zijn bevoegdheid niet op het Verdrag
berust. Uiteraard heeft het gerecht deze plicht ook
indien er geen sprake is van exclusieve bevoegdheid.
Verstek van de verweerder staat niet gelijk met een
stilzwijgende overeenkomst tot opdracht van bevoegdheid. De rechter kan er niet mee volstaan de
verklaringen van eiser aaangaande de bevoegdheid als
juist te erkennen; hij dient er bovendien op toe te
zien, dat de eiser bewijst dat de internationale bevoegdheid gefundeerd is (*).
De bepaling beoogt te verzekeren dat in geval van
verstek de beslissing wordt gewezen door een bevoegde rechter en dat op deze wijze de verweerder de
grootst mogelijke waarborgen in de oorspronkelijke
procedure geniet. Het voorschrift is gebaseerd op
artikel 37, lid 2, van het Italiaanse Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, krachtens welk artikel de
rechter ambtshalve zijn bevoegdheid moet onderzoeken wanneer de verweerder een vreemdeling is en
niet verschijnt.
Het tweede lid van artikel 20 heeft eveneens ten doel
de rechten van de verdediging te waarborgen door in
internationaal verband het belang van de betekening
van gerechtelijke akten te erkennen. Ofschoon de betekening van de gerechtelijke akten in het buitenland
in de Lid-Staten verschillend is geregeld, is deze toch
tot twee hoofdstelsels terug te brengen. Het Duitse
stelsel veronderstelt de medewerking van de tot
uitreiking van het afschrift van het exploot bevoegde
autoriteiten van de plaats waar degene tot wie de
akte is gericht verblijft. In beginsel kan de Duitse
rechter niet bij verstek veroordelen, indien hem niet
het officiële bewijs is voorgelegd van de uitreiking
van het exploot in handen van degene voor wie het

(i) BÜLOW, Vereinheitlichtes internationales Zivilprozefirecht in der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft,
Rabels Zeitschrift für auslandisches und internationales Privatrecht, 1965.
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bestemd is (2) (3). Tegenover dit stelsel staan de regelingen van België, Frankrijk, Italië, Luxemburg en
Nederland (4) die alle gekenmerkt worden door „de
wens dat de formaliteiten, voorgeschreven voor de
gerechtelijke akte bestemd voor iemand die in het
buitenland woonachtig is, op het grondgebied van de
staat van het forum moeten worden vervuld" (5).
Volgens de wetgevingen van deze landen is de betekening geldig en beginnen daardoor de termijnen te
lopen zonder dat behoeft te worden nagegaan of de
het geding inleidende akte daadwerkelijk is betekend
aan degene voor wie zij bestemd is. Het is onder deze
omstandigheden niet onmogelijk dat in sommige gevallen de verweerder bij verstek kan worden veroordeeld zonder dat hij van de vordering in kennis is
gesteld.
Door het Verdrag van Den Haag van 1 maart 1954
betreffende de burgerlijke rechtsvordering, bij welks,
verdrag de zes Lid-Staten partij zijn, wordt aan de
aan deze wetgevingen verbonden bezwaren niet tegemoetgekomen.
Het Comité heeft dan ook getracht een oplossing te
vinden voor de vraagstukken verband houdende met
de tardieve betekeningen, daar het doel van het Verdrag moet zijn zoveel mogelijk het vrij verkeer van
vonnissen te bevorderen.
Het vinden van een oplossing is uiteraard gemakkelijker gemaakt door de uitwerking van het Verdrag
betreffende de betekenis en mededeling in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke akten in
burgerlijke en handelszaken op de zesde vergadering
van de Haagse Conferentie van internationaal privaatrecht, hetwelk op 15 november ter ondertekening
is voorgelegd. O m deze reden heeft de in artikel 20,
lid 2, neergelegde oplossing slechts het karakter van
een overgangsbepaling. Deze bepaling geeft in beknopte vorm artikel 15 van het Verdrag van Den
Haag weer, welk artikel weer op de bepaling ge-

(2) RIGAUX, La signification des actes judiciaires a
1'étranger, Revue critique de droit international privé,
1963, blz. 448 en volgende.
(3) Zie artikel 335, eerste alinea, punt 2, en artikel 202
van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
(4) België: artikel 69 bis van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering en het arrest van het Hof van Cassatie van 4 maart 1954. Revue des huissiers de Belgique
mei—juni 1954, blz. 15.
Frankrijk: artikel 69, tiende alinea, van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering zoals dit wordt uitgelegd door het Hof van Cassatie. Zie Revue critique
de droit international privé n« 1, januari—maart 1961,
blz. 174 en volgende.
Italië: artikelen 142 en 143 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering.
Luxemburg: wet van 1 april 1814.
Nederland:
artikel 4, punt 8, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering.
(5) RIGAUX, opere citato, blz. 454.
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baseerd is; immers de door het Comité opgestelde
tekst heeft als discussiebasis gediend bij de vergadering van de door de Haagse Conferentie ingestelde
speciale commissie die het aan de tiende zitting
ter goedkeuring voorgelegde voorontwerp heeft opgesteld.
Krachtens artikel 20, lid 2, moet, wanneer een verweerder met woonplaats in een verdragsluitend land
gedagvaard wordt voor de gerechten van een ander
land en niet verschijnt, de rechter de uitspraak aanhouden totdat is vastgesteld dat de verweerder in de
gelegenheid is gesteld het stuk dat het geding inleidt
zo tijdig als met het oog op zijn verdediging nodig
was te ontvangen of dat daartoe al het nodige is
gedaan.
Deze bepaling is gebaseerd op het oude artikel 8 van
de Nederlandse wet van 12 juni 1909, Staatsblad nr.
141 (i).
Artikel 20, lid 2, eist enerzijds dat de dagvaarding
aan de niet verschenen partij is uitgereikt, dat
wil zeggen in persoon of aan zijn woonplaats, en
dat bovendien deze uitreiking op een zodanig tijdstip
heeft plaatsgevonden dat de verweerder in staat is
gesteld zijn verdediging te voeren. Het artikel vereist
niet dat deze partij ook in feite tijdig van de dagvaarding kennis heeft gekregen. De verweerder is zelf verantwoordelijk voor vertraging die door zijn eigen
nalatigheid of door die van zijn familieleden of
dienstpersoneel is veroorzaakt. Beslissend is dus het
tijdstip van de uitreiking aan de woonplaats en niet
het moment waarop de verweerder metterdaad van
de dagvaarding kennis heeft gekregen.
Het begrip „zo tijdig als nodig is" is uiteraard feitelijk; de beoordeling daarvan wordt overgelaten aan
de rechter die over de zaak oordeelt.
De rechter zal de verweerder bij verstek kunnen veroordelen indien vastgesteld is dat „al het nodige is
gedaan" opdat de verweerder het stuk dat het geding
inleidt tijdig en metterdaad ontvangt.
Hieronder wordt verstaan dat de rechter de gedaagde
bij verstek kan veroordelen ook al kan geen enkel
bewijs worden overgelegd dat het inleidend stuk aan
hem is overhandigd, mits is aangetoond dat bij de
bevoegde autoriteiten van de staat waar verweerder
woonplaats heeft alle stappen zijn ondernomen om
hem tijdig te bereiken. Derhalve zal eventueel moeten
worden aangetoond „dat alle door de zorgvuldigheid

(i) Dit artikel luidt als volgt: „Verschijnt de gedaagde ten
betekenden rechtsdage niet, dan zal, indien de eiser het
ontvangstbewijs of de verklaring bedoeld in artikel 5
van het verdrag nog niet heeft ontvangen, de rechter
op verzoek van de eiser het verlenen van verstek en de
behandeling der zaak tot een volgende zitting aanhouden.".
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en de goede trouw vereiste stappen zijn gedaan om
degene aan wie de dagvaarding moet worden uitge^
reikt te ontdekken" (2).
Zoals wij hierboven reeds hebben gezegd is artikel
20, lid 2, slechts een overgangsbepaling. Krachtens lid
3 van dit artikel zal immers, wanneer het land van
het forum en het land op welks grondgebied de akte
moet worden betekend beide het nieuwe Verdrag van
Den Haag zullen hebben geratificeerd, de rechter die
over de zaak oordeelt niet langer artikel 20, lid 2,
moeten toepassen, doch zich uitsluitend moeten houden aan artikel 15 van het Verdrag van Den Haag.
Ten gunste van dit Verdrag van Den Haag wordt
aldus elke mogelijkheid van strijd tussen artikel 15
daarvan en artikel 20, lid 2, van het EEG-executieverdrag uitgesloten.
Het Comité heeft het eveneens nodig geacht ervoor
te zorgen dat de toezending van exploten met de
nodige waarborgen wordt omgeven en snel verloopt.
Om dat te bereiken werd overwogen de toezending
van gerechtelijke akten per aangetekende brief te kiezen. Dit systeem werd evenwel niet aanvaard;
ofschoon het voldoet aan de eis van snelheid, biedt
het aan de andere kant uit een oogpunt van rechtszekerheid niet alle noodzakelijke waarborgen. Ten
slotte is het stelsel gekozen dat in artikel IV van het
Protocol is neergelegd.
Dit artikel voegt eenvoudig aan de wijzen van toezending welke in het Verdrag van Den Haag van 1 maart
1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering dan
wel in de ter uitvoering van dit Verdrag tussen de
verdragsluitende landen gesloten overeenkomsten zijn
voorzien, een nieuwe wijze van toezending toe, welke
bovendien overeenstemt met de bevoegdheid, neergelegd in artikel 10, sub b), van het nieuwe Verdrag van
Den Haag.
Volgens het systeem dat in het Protocol is opgenomen kunnen de akten rechtstreeks door de deurwaarders van een verdragsluitend land worden toegezonden aan hun collega's van een ander verdragsluitend
land welke laatsten de akte zullen uitreiken aan degene voor wie zij is bestemd, of aan zijn woonplaats.
Zoals een vertegenwoordiger van de „Union internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires"
aan het Comité heeft verzekerd zal een deurwaarder
zonder moeilijkheden met de bevoegde deurwaarder
van een ander land kunnen corresponderen. Indien
moeilijkheden rijzen zal de deurwaarder van de verzoekende staat een beroep kunnen doen op de nationale beroepsverenigingen van deurwaarders of op het
Centraal Bureau van de Unie dat te Parijs gevestigd
is.
(2) Cour d'appel de Poitiers, 9 juli 1959 (Gazette du
palais 1959.11.183); zie ook GAVALDA, Revue critique
de droit international privé, 1960, 1, blz. 174.
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Naar de mening van het Comité biedt dit stelsel de
verlangde snelheid en zekerheid. Direct contact tussen
de deurwaarders zal immers aanmerkelijke tijdwinst
opleveren door de uitschakeling van de bemiddelde
autoriteiten, dc ministers van Buitenlandse Zaken of
van Justitie, de parketten enzovoort.
De zekerheid wordt extra gewaarborgd omdat, indien
bij voorbeeld het adres onvolledig of onnauwkeurig
is, de deurwaarder van de aangezochte staat een
onderzoek kan instellen ten einde degene voor wie de
akte is bestemd te achterhalen.
Moeilijkheden van taalkundige aard welke mogelijk
in het kader van de zes landen rijzen, zullen kunnen
worden opgelost door aan de akte een samenvatting
toe te voegen in de taal van degene voor wie de akte
is bestemd.
Artikel IV van het Protocol staat, evenals artikel 10,
sub b), van het Verdrag van Den Haag, aan een
verdragsluitend land toe zich tegen deze wijze van
toezending te verzetten.

Afdeling
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verklaren, zijn uitspraak aan te houden indien de bevoegdheid van het gerecht bij hetwelk de zaak het
eerst aanhangig is gemaakt wordt betwist. Dit voorschrift is opgenomen opdat de partijen niet gedwongen zullen zijn een nieuwe procedure te beginnen
indien bij voorbeeld de rechter bij wie de zaak het
eerst aanhangig is gemaakt zich onbevoegd verklaart.
Door deze mogelijkheid kan de kans op negatieve
bevoegdheidsgeschillen worden uitgeschakeld.

De onbevoegdverklaring moet geschieden ten gunste
van het gerecht bij hetwelk de zaak het eerst aanhangig is gemaakt. Het Comité heeft beslist dat het niet
nodig was in de tekst aan te geven op welk tijdstip
een proces geacht moet worden aanhangig te zijn,
waardoor de beantwoording van deze vraag aan elk
van de nationale wetgevingen wordt overgelaten.

Artikel

22

De regeling van dit artikel verschilt op verschillende
punten van de regeling van de aanhangigheid, al wil
zij eveneens tegenstrijdige uitspraken voorkomen en
aldus een goede rechtsbedeling binnen de Gemeenschap verzekeren. In geval van samenhang dient de
rechter in de eerste plaats de zaak aan te houden.

Aanhangigheid en samenhang

Artikel

21

Aangezien er een cumulatie van internationale bevoegdheden kan voorkomen en het geschil rechtsgeldig aan gerechten van verschillende staten kan worden voorgelegd (art. 2 en 5 met name) heeft men het
nodig geacht de aanhangigheid te regelen. Krachtens
artikel 21 moeten de gerechten van een verdragsluitende staat zich zelfs ambtshalve onbevoegd verklaren voor de behandeling van een aan hen voorgelegd
geschil dat reeds bij het gerecht van een andere verdragsluitende staat aanhangig is. In geval van aanhangigheid dient de rechter zich dus hetzij op verzoek
van een der partijen, hetzij zelfs ambtshalve van een
behandeling te onthouden, omdat deze bepaling een
goede rechtsbedeling binnen de Gemeenschap wil
garanderen. De rechter behoeft niet steeds ambtshalve
tot een onderzoek over te gaan, maar wel indien de
omstandigheden doen vermoeden dat een zelfde procedure reeds voor de rechter van een land aanhangig
is.
Het gerecht dat als laatste is benaderd heeft echter de
mogelijkheid om, in plaats van zich onbevoegd te

In de tweede plaats is vereist dat de zaken in dezelfde
instantie aanhangig zijn, daar anders te duchten is dat
een partij van een instantie wordt beroofd wanneer
het onderwerp van het geschil niet identiek is.

Voorts kan de rechter ter vermijding van negatieve
bevoegdheidsgeschillen alleen tot verwijzing overgaan, indien blijkt dat het gerecht waaraan het ge/ schil het eerst is voorgelegd bevoegd is van de beide
vorderingen kennis te nemen, dat wil ook zeggen indien hij zich niet ten aanzien van de tweede zaak
onbevoegd heeft verklaard. Deze verwijzing kan
slechts geschieden op verzoek van een der partijen en
indien de wet van de betrokken rechter de voeging
van verwante, voor verschillende gerechten aanhangige zaken toestaat. Door deze laatste voorwaarde
wordt rekening gehouden met problemen die aan het
Duitse en het Italiaanse recht inherent zijn. In het
Duitse recht is de voeging in beginsel slechts toegestaan wanneer de twee gedingen voor hetzelfde gerecht aanhangig zijn. In het Italiaanse recht verbiedt
de grondwet de rechter te beslissen of hij zelf het
geding zal behandelen dan wel dit naar een ander
gerecht zal verwijzen. Het zal voor een Duits of een
Italiaans gerecht steeds mogelijk zijn de zaak aan te
houden.
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Omdat ten slotte de uitdrukking „samenhang" in de
verschillende Lid-Staten niet hetzelfde begrip dekt,
geeft artikel 22, derde alinea, daarvan een definitie.
Deze definitie is gebaseerd op het nieuwe Belgische
Gerechtelijk Wetboek (art. 30).
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Afdeling 9
Voorlopige maatregelen en maatregelen tot bewaring
van recht
Artikel 24

Het Verdrag geeft geen regeling voor de procedure
volgens welke de voeging van verwante zaken kan
geschieden. Dit is een vraagstuk dat aan de nationale
wetgevingen is overgelaten.

Artikel 23
Artikel 23 dekt een geval dat zich slechts zeer zelden
zal voordoen, namelijk het geval dat de vorderingen
vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van verscheidene gerechten. Ten einde een bevoegdheidsgeschil in dat geval te voorkomen is bepaald dat de
verwijzing, hetzij op grond van artikel 21, hetzij op
grond van artikel 22 plaatsvindt ten gunste van de
rechter bij wie de zaak het eerst aanhangig is gemaakt.

Artikel 24, dat bepaalt dat voorlopige en bewarende
maatregelen kunnen worden aangevraagd bij de rechterlijke autoriteiten van elk der verdragsluitende landen, ongeacht welk gerecht bevoegd is van het
bodemgeschil kennis te nemen, heeft in bijna alle executieverdragen zijn tegenhanger ( J ).
In elk van de verdragsluitende landen kunnen de
voorlopige of bewarende maatregelen evenals de beslissingen betreffende de van waarde verklaring en de
opheffing van deze maatregelen derhalve aan de bevoegde autoriteiten worden gevraagd waarbij geen
rekening behoeft te worden gehouden met de in het
Verdrag neergelegde bevoegdheidsregels.
Het karakter van de mogelijkerwijs te nemen maatregelen richt zich naar de interne wetgeving van het
betrokken land.

HOOFDSTUK V

ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING
A — ALGEMEEN

Wegens de waarborgen waarover de verweerder in de
oorspronkelijke procedure beschikt, is het Verdrag in
titel III uitermate soepel met betrekking tot de erkenning en de tenuitvoerlegging. Zoals reeds is gezegd
streeft het ernaar om het vrij verkeer van vonnissen
zoveel mogelijk te bevorderen, zodat het in deze geest
moet worden geïnterpreteerd. Deze soepelheid vindt
in titel III enerzijds haar neerslag in de vermindering
van het aantal redenen waarom men zich tegen de
erkenning en de tenuitvoerlegging van vonnissen kan
verzetten, en anderzijds in de vereenvoudiging van de
exequaturprocedure, welke voortaan voor de zes landen gelijk zal zijn.
Merken wij op dat krachtens artikel 1, dat het gehele
Verdrag beheerst, dit Verdrag van toepassing is in
burgerlijke en handelszaken, ongeacht de aard van
het gerecht. Daaruit volgt dat beslissingen die in een
verdragsluitend land in burgerlijke en handelszaken
door strafgerechten of administratieve gerechten zijn
gewezen in de overige verdragsluitende landen erkend
en ten uitvoer gelegd moeten worden. Krachtens artikel 25 is het Verdrag van toepassing op elke beslissing, ongeacht de daaraan gegeven benaming, Het is

ook van toepassing op het bevel tot tenuitvoerlegging
(Vollstreckungsbefehl, artikel 699 van het Duitse
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) (2) en op
beslissingen waarbij het bedrag van de proceskosten
wordt vastgesteld (Kostenfestsetzungsbeschlul? des
Urkundebeamten, artikel 104 van het Duitse Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering), die in de Duitse
Bondsrepubliek rechterlijke beslissingen zijn welke
door een griffier uit naam van het gerecht worden
gewezen. In de op artikel 104 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gebaseerde beslissingen wordt het bedrag van de kosten volgens
een bij de wet vastgestelde tabel en op basis van de
rechterlijke beslissing bepaald (3). In geval van geschil
beoordeelt een rechterlijke instantie in de eigenlijke
zin des woords de beslissing van de griffier.

(!) Benelux-verdrag en Nederlands-Belgisch verdrag (art. 8);
de Duits-Belgische (artikel 15, punt 2), Frans-Belgische
(art. 9), Italiaans-Belgische (art. 14), Italiaans-Nederlandse (art. 10), Frans-Italiaanse (art. 32) en DuitsNederlandse (art. 18, lid 2) verdragen.
(2) Het Vollstreckungsbefehl gaat van de griffier uit.
(3) Zie ook artikel 18, lid 2, van het Verdrag van Den
Haag van 1 maart 1954 inzake de burgerlijke rechtsvordering.
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Uit artikel 1 volgt dat op titel III geen beroep kan
worden gedaan voor de erkenning en de tenuitvoerlegging van vonnissen die gewezen zijn ten aanzien
van van het toepassingsgebied van het Verdrag uitgesloten onderwerpen (staat en bevoegdheid van personen, stelsels van huwelijksgoederenrecht, schenkingen, testamenten en erfenissen, faillissement en
andere overeenkomstige procedures, sociale zekerheid en arbitrage met inbegrip van arbitrale vonnissen).

Daarentegen is titel III van toepassing op elke beslissing welke door een gerecht van een verdragsluitend
land is gewezen in burgerlijke en handelszaken welke
onder het toepassingsgebied van het Verdrag vallen,
zulks ongeacht de vraag of de partijen al dan niet
binnen de Gemeenschap hun woonplaats hebben en
ongeacht welke nationaliteit zij bezitten.

B — BEHANDELING VAN DE AFDELINGEN

Afdeling

1

De erkenning

Artikel

26

De erkenning dient ten gevolge te hebben dat de
beslissingen het gezag en het effect worden verleend
die zij genieten in het land waar zij zijn gewezen.

De term „gezag van gewijsde zaak", die in verschillende verdragen voorkomt, is met opzet vermeden
opdat de voorlopige beslissingen en beslissingen van
de oneigenlijke rechtspraak erkend kunnen worden;
deze hebben niet steeds gezag van gewijsde. Krachtens het bij artikel 26 bepaalde:
1. worden de beslissingen zonder vorm van proces
erkend,
2. kan, in geval van betwisting, de executieprocedure
van het Verdrag worden toegepast indien de erkenning ten principale wordt gevraagd,
3. is de rechter, aan wie de zaak ten principale is
voorgelegd, bevoegd een verzoek om erkenning
te behandelen dat bij wege van tussenvordering is
gedaan.

De eerste dezer bepalingen legt het beginsel van de
erkenning van beslissingen vast; deze erkenning vindt
plaats zonder dat er in ieder geval een voorafgaande
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procedure noodzakelijk is. De erkenning geschiedt
dus automatisch en degene te wiens gunste de uitspraak is gedaan kan haar in een verdragsluitende
staat zonder rechterlijke vergunning inroepen tegen
welke belanghebbende ook, bij voorbeeld een overheidsorgaan, als ware zij een in dit land gewezen
vonnis. Deze bepaling houdt in dat de voorschriften
die in sommige landen, zoals Italië, de erkenning van
een buitenlands vonnis van een bijzondere procedure afhankelijk stellen (dichiarazione di efficacia),
worden afgeschaft. De Italiaanse delegatie heeft verklaard dat zij zich bij deze oplossing heeft kunnen
aansluiten omdat het Verdrag tot het vermogensrecht
beperkt is.
Voorts is het gekozen stelsel het omgekeerde van het
in tal van verdragen vervatte stelsel, volgens hetwelk
buitenlandse beslissingen aan een aantal voorwaarden
dienen te voldoen alvorens zij kunnen worden erkend. Krachtens artikel 26 bestaat er een rechtsvermoeden ten gunste van de erkenning; dit kan eerst
worden omvergeworpen wanneer er van de in artikel
27 opgesomde weigeringsgronden sprake is.
De tweede regel betreft het geval waarin de erkenning
ten principale ingeroepen — dat wil zeggen onafhankelijk van een proces en zonder dat er een gedwongen executie zal plaats hebben — en betwist wordt.
Een effect is bij voorbeeld in Italië ongeldig verklaard
wegens bedrog. Dit effect wordt bij een bank in België aangeboden. Het Italiaanse vonnis wordt ingeroepen. De bank heeft twee tegenstrijdige stukken voor
zich. In beginsel moet het Italiaanse vonnis worden
erkend, maar het is mogelijk dat er een aan artikel 27
ontleende reden bestaat om niet te erkennen. Het is
in geval van meningsverschil namelijk moeilijk de
bank te vragen dienaangaande uitspraak te doen, met
name over de invloed van de Belgische internationale
openbare orde. De tweede regel van artikel 26 geeft
voor dit soort gevallen een oplossing. Hij geeft de
partij die zich op de erkenning beroept de mogelijkheid gebruik te maken van de door het Verdrag ingevoerde, vereenvoudigde procedure voor de tenuitvoerlegging. Z o vindt er in het stadium van de erkenning
ook een eenmaking plaats niet slechts van de in verschillende staten te dezer zake bestaande wettelijke of
in de rechtspraktijk tot ontwikkeling gekomen procedures, maar ook voor de landen die, zoals België, de
„action en inopposabilité" niet kennen. Alleen de
partij die een beroep doet op de erkenning kan gebruik maken van deze vereenvoudigde procedure,
daar deze alleen is ontworpen om de tenuitvoerlegging van beslissingen en daarmede de erkenning te
vergemakkelijken. Het ingevoerde mechanisme zou
trouwens moeilijk toe te passen zijn, indien deze procedure ook zou kunnen worden aangewend door de
partij die zich tegen de erkenning verzet; deze laatste
zal zijn beweringen moeten waar maken op de wijze
als in het gemene recht van de staat, waar de erkenning wordt gevraagd, is voorzien.

Nr. C 59/44

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Dc derde regel betreft het geval waarin de erkenning
wordt ingeroepen bij wege van tussenvordering, dat
wil zeggen als exceptie van gewijsde zaak in een andere procedure. Strevende naar vereenvoudiging heeft
het Comité bepaald, dat de rechter aan wie de zaak
ten principale is voorgelegd bevoegd zal zijn kennis te
nemen van de vordering tot erkenning.
Men zal terstond opmerken dat twee, dikwijls in executieverdragen genoemde voorwaarden niet in het
Verdrag zijn overgenomen: de buitenlandse beslissing
behoeft niet in kracht van gewijsde te zijn gegaan (*)
en de bevoegdheid van de oorspronkelijke rechter
behoeft niet door de rechter van de staat w a a r de
erkenning gevraagd wordt (aangezochte staat) te
worden gecontroleerd, tenzij er sprake is van zaken
die onder de afdelingen 3, 4 en 5 van titel II vallen.

Artikel 27
Openbare orde
De erkenning kan worden geweigerd indien zij strijdig is met de openbare orde van de aangezochte
staat. N a a r de mening van het Comité mag deze bepaling slechts in uitzonderlijke gevallen worden gehanteerd. Zoals in het commentaar op artikel 4 reeds
is uiteengezet mag met name geen beroep worden
gedaan op de openbare orde om de erkenning te
weigeren van een beslissing, gewezen door een rechterlijke instantie van een verdragsluitend land die
haar bevoegdheid ten aanzien van een buiten de Gemeenschap woonachtige verweerder gegrond heeft op
een bepaling van haar interne wetgeving, zoals die
genoemd is in artikel 3, tweede alinea (art. 14 van het
Franse Burgerlijk Wetboek enz.).
Voorts volgt uit de laatste alinea van artikel 27 dat de
erkenning niet, met een beroep op de openbare orde,
zal kunnen worden geweigerd op grond dat de buitenlandse rechter een andere wet heeft toegepast dan
is aangewezen door de collisieregel van de rechter
voor wie de erkenning wordt ingeroepen.
In overeenstemming met de meest recente verdragen (2) is de openbare ordeclausule in deze zin ge-

(1) De voorwaarde van kracht van gewijsde zaak komt
voor in de navolgende verdragen: Duits-Italiaans verdrag, Frans-Italiaans verdrag, Italiaans-Nederlands verdrag. Deze voorwaarde is niet gesteld in het BelgischNederlandse verdrag, in het Benelux-verdrag, in het
Belgisch-Italiaanse verdrag, noch bij de toepassing van
het Frans-Belgische verdrag, zulks ondanks de bewoordingen daarvan (art. 11, tweede alinea).
2
( ) Duits-Belgisch verdrag, Italiaans-Belgisch verdrag, Verdrag van Den Haag betreffende de erkenning en de
tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen op het
gebied van het burgerlijk en handelsrecht.
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formuleerd, dat duidelijk uitkomt dat het exequatur
niet mag worden geweigerd indien de beslissing zelf
strijdig is met de openbare orde van de aangezochte
staat, doch wel indien de erkenning van deze beslissing dit zou zijn. Het behoort immers niet tot de taak
van de rechter bij wie de zaak is aangebracht een beoordeling te geven van de verenigbaarheid van de
buitenlandse beslissing met de openbare orde van
zijn land, hetgeen zou kunnen worden opgevat als
een kritiek op deze beslissing, doch het behoort wel
tot zijn taak na te gaan of de erkenning van deze
beslissing inbreuk kan maken op deze openbare orde.

Eerbiediging van de rechten van de verdediging
De erkenning wordt geweigerd indien de het geding
inleidende akte niet regelmatig en zo tijdig als met het
oog op zijn verdediging nodig was aan de verweerder, tegen wie verstek werd verleend, is betekend of
medegedeeld. Wanneer de verweerder in het buitenland bij verstek is veroordeeld biedt het Verdrag hem
een dubbele bescherming.
Vooreerst is het nodig dat de akte regelmatig is betekend. Daarvoor moet worden gezien naar de interne
wet van het land van herkomst en naar de internationale verdragen inzake de toezending van exploten.
Z o zou een Duitse rechter voor wie de erkenning
wordt ingeroepen van een Belgisch vonnis dat bij
verstek is gewezen tegen iemand die zich in de Bondsrepubliek Duitsland bevindt, de erkenning kunnen
weigeren op grond van het Belgisch-Duitse akkoord
van 25 april 1959, bestemd om de toepassing van het
Verdrag van Den Haag van 1 maart 1964 betreffende
de Burgerlijke Rechtsvordering te vergemakkelijken,
indien de akte welke het geding inleidt per aangetekende brief van België naar Duitsland is gezonden,
omdat de Bondsrepubliek Duitsland zich tegen deze
wijze van toezending verzet.
In de tweede plaats zal, zelfs wanneer de betekening
regelmatig heeft plaatsgevonden, de erkenning kunnen worden geweigerd indien de rechter voor wie de
erkenning wordt ingeroepen van mening is dat de
akte van de verweerder niet zo tijdig is overgemaakt,
dat hij zijn verdediging heeft kunnen voorbereiden.
Uit in de artikel 20, lid 2, neergelegde regel, die aan
de rechter van de staat van herkomst de verplichting
oplegt zijn uitspraak aan te houdjen, indien de het
geding inleidende akte aan de verweerder niet tijdig is
betekend, zou kunnen worden afgeleid dat artikel 27,
lid 2, slechts in uitzonderlijke gevallen van toepassing
zal zijn.
Daarbij mag echter niet uit het oog worden verloren
dat artikel 20, lid 2, aan de rechter van het land van
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herkomst slechts in de gevallen dat de verweerder in
een ander verdragsluitend land woonplaats heeft de
verplichting oplegt om zijn uitspraak aan te houden.

Strijdigheid met een reeds in de aangezochte
staat gewezen beslissing
Het kan niet worden betwist dat de maatschappelijke
orde van een bepaald land zou worden verstoord
indien men op twee tegenstrijdige vonnissen een beroep zou kunnen doen (1).
In de bestaande internationale overeenkomsten wordt
het geval dat de buitenlandse beslissing onverenigbaar is met een door de nationale rechter gegeven
beslissing geregeld met behulp van de openbare
orde (2), zoals in het Frans-Belgische verdrag, het
Benelux-verdrag en het Belgisch-Duitse verdrag, dan
wel door een bepaalde clausule.
Naar de mening van het Comité wordt, indien men
zijn toevlucht neemt tot de openbare orde, de kans
groot dat aan dit begrip een te grote uitbreiding
wordt gegeven. Bovendien hebben de Italiaanse gerechten, en zulks is constante jurisprudentie geworden , geoordeeld dat de buitenlandse beslissingen
waarvan de erkenning in Italië wordt ingeroepen en
die in strijd zijn met een Italiaanse beslissing, niet
door de openbare orde worden getroffen. Om deze
reden bevatten de door Italië gesloten executieverdragen steeds twee bepalingen, namelijk één die de openbare orde een beschermende rol laat spelen en een
andere bepaling krachtens welke de beslissing niet
strijdig mag zijn met een reeds gewezen Italiaanse
beslissing of met een procedure welke voor een Italiaanse rechter aanhangig is (3).
In talrijke andere verdragen bestaat eveneens een
clausule tot weigering van de erkenning indien de
beslissing waarop een beroep wordt gedaan in strijd
is met een reeds door de gerechten van de aangezochte staat gewezen beslissing.

H NIBOYET, Traité de droit international privé francais, Paris 1949, deel VI, nr. 2028.
(2) BATIFFOL, Traité élémentaire de droit international
privé, Paris 1959, nr. 761: „met de openbare orde
strijdig is elk vonnis dat onverenigbaar is met een
voordien gewezen Frans vonnis. Deze regel geldt zelfs
voor het geval dat dit vonnis geen eindvonnis is."
(Civil 23 maart 1936; Sirey 1936, 1, 175; R. 1937-198).
RIEZLER, Internationales Zivilprozetërecht, 1949, blz.
521 en 547.
(3) Duits-Italiaans verdrag, artikel 4; Frans-Italiaans verdrag, artikel 1, punt 5; Belgisch-Italiaans verdrag, artikel 1, punt 4; Nederlands-Italiaans verdrag, artikel 1,
lid 3.
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Volgens sommige van deze verdragen is het nodig dat
de in de aangezochte staat gewezen beslissing kracht
van gewijsde zaak heeft verkregen (4), doch volgens
andere verdragen kan ermede worden volstaan dat
deze beslissing gezag van gewijsde zaak heeft (5), en
ten slotte zijn er ook verdragen die dit bepaalde punt
niet regelen (6).
Het Comité heeft er de voorkeur aan gegeven een
formulering te gebruiken waarin het vraagstuk van de
kracht of het gezag van gewijsde zaak niet wordt
beslist, en deze kwestie aan de beoordeling van de
rechter die over de zaak oordeelt wordt overgelaten.
Het Comité is eveneens van mening geweest dat voor
een weigering van de erkenning voldoende is dat de
ingeroepen beslissing onverenigbaar is met een tussen
dezelfde partijen in de aangezochte staat gewezen beslissing. Het is dus niet nodig dat er sprake is van
hetzelfde geschil, gegrond op dezelfde causa. Zo zal
bij voorbeeld de Franse rechter voor wie een beroep
wordt gedaan op de erkenning van een Belgisch vonnis waarin wegens wanprestatie schadevergoeding
wordt toegekend, deze erkenning kunnen weigeren indien een Frans gerecht tussen dezelfde partijen reeds
een vonnis heeft gewezen waarbij de nietigheid van
de betreffende overeenkomst is uitgesproken.
De gebezigde formulering dekt bovendien het geval
van artikel 5, punt 3, sub c), van het Verdrag van Den
Haag betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging
van vreemde vonnissen, krachtens hetwelk de erkenning kan worden geweigerd indien het geschil waarover de ingeroepen beslissing is gegeven reeds in een
derde land tot een rechterlijke uitspraak heeft geleid
en deze uitspraak aan de voorwaarden voor erkenning en tenuitvoerlegging ervan in de aangezochte
staat voldoet.
Overigens mag worden verwacht dat de toepassing
van de bepalingen van titel II inzake de aanhangigheid en de samenhang tot een aanmerkelijke vermindering van de gevallen van tegenstrijdige vonnissen
zal leiden.

(4) Verdrag van Den Haag: forum contractus bij koop en
verkoop, artikel 5, lid 3.
(5) Frans-Engels verdrag, artikel 3, punt 1, sub a); EngelsBelgisch verdrag, artikel 3, punt 1, sub a); Frans-Duits
verdrag inzake het Saargebied, artikel 30, punt 1,
sub d); Oostenrijks-Belgisch alimentatieverdrag, artikel 2, punt 2, sub b); Oostenrijks-Belgisch algemeen
verdrag, idem.
(«) Verdrag van Den Haag van 15 april 1958 betreffende
de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen
over onderhoudsverplichtingen jegens kinderen, artikel 2, punt 4, alsmede de door Italië gesloten verdragen. Verdrag van Den Haag betreffende de erkenning
en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen op
het gebied van het burgerlijk en handelsrecht (art. 5).
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PREALABELE VRAGEN
D e erkenning m a g niet w o r d e n geweigerd op de
enkele grond dat de betrokken autoriteit in het land
van h e r k o m s t een andere wet heeft toegepast dan
volgens de internationaal-privaatrechtelijke regelen
van de aangezochte staat van toepassing zou zijn geweest. H i e r o p brengt het Verdrag echter één uitzondering aan voor de prealabele vragen met betrekking
tot de staat of de bevoegdheid van personen, de
stelsels van huwelijksgoederenrecht, de testamenten
en erfenissen, tenzij de beslissing tot hetzelfde resultaat voert als indien de internationaal-privaatrechtelijke regelen van de aangezochte staat zouden zijn
toegepast.
Zoals o o k w o r d t gezegd in het r a p p o r t van de onderhandelaars over het Belgisch-Duitse verdrag dat, hoewel beperkt tot het geval dat de beslissing betrekking
heeft op een o n d e r d a a n van het land w a a r de beslissing w o r d t ingeroepen, een analoge regel bevat,
rechtvaardigt het beginsel dat de staten zich het recht
v o o r b e h o u d e n het personeelsstatuut van h u n eigen
o n d e r d a n e n te beheersen, deze uitzondering.
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de zes landen een dwingend k a r a k t e r hebben of de
o p e n b a r e o r d e raken, en anderzijds het geval van
artikel 59. M e n ziet het c o m m e n t a a r d a a r o p .
In het tweede lid is een bepaling o p g e n o m e n die reeds
in verschillende verdragen v o o r k o m t (het Duits-Belgische Verdrag; het Verdrag van Den H a a g , art. 9) en
het gebruik van rechtsmiddelen die het proces vertragen wil tegengaan in gevallen w a a r i n de bevoegdheid
van de rechter in de staat van o o r s p r o n g m a g w o r d e n
gecontroleerd.
Artikel 28, laatste lid, zegt welke bevoegdheidsregels
niet de in artikel 27 bedoelde openbare orde betreffen; met andere w o o r d e n dat het verboden is de bevoegdheid van de rechter die het oorspronkelijke
vonnis heeft gewezen te controleren d o o r het begrip
openbare orde te hanteren (*). Hieruit blijkt o p n i e u w
het streven van het Comité o m het begrip o p e n b a r e
orde zoveel mogelijk een beperkte strekking te geven.

NIEUWE BEHANDELING VAN HET
BODEMGESCHIL
Artikel 29

De gebezigde formulering is analoog aan die van artikel 7 van het Verdrag van Den H a a g betreffende de
erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen op het gebied van het burgerlijk en handelsrecht.

Artikel

28

D o o r d a t in titel II zeer stringente bevoegdheidsregels
zijn opgenomen en daarin in artikel 20 aan de verweerder die niet verschijnt w a a r b o r g e n zijn toegekend, behoeft men van de rechter voor wie de erkenning w o r d t ingeroepen of van wie de tenuitvoerlegging w o r d t verzocht geen controle van de bevoegdheid van de oorspronkelijke rechter te verlangen.
H e t ontbreken van een hernieuwd onderzoek van de
zaak zelve impliceert een volledig vertrouwen in de
rechtspraak van de staat van herkomst; dit vertrouwen met betrekking tot de gegrondheid van de beslissing moet zich normalerwijze uitstrekken tot de toepassing van de bevoegdheidsregels van het Verdrag
d o o r de rechter. H e t achterwege laten van controle
van de bevoegdheid van de rechter die het oorspronkelijke vonnis heeft gewezen k o m t voort uit de wens
te v o o r k o m e n dat in de e x e q u a t u r p r o c e d u r e een
nieuw debat ontstaat over een eventuele schending
van deze regels.
De enige beperking betreft enerzijds de o n d e r w e r p e n
w a a r v o o r titel II speciale bevoegdheidsregels vaststelt
(verzekeringen, k o o p en verkoop op afbetaling en
lening met aflossing in termijnen) dan wel exclusieve
bevoegdheidsregels die, zoals wij hebben gezien, voor

H e t verbod om tot herziening van het buitenlandse
vonnis over te gaan is uiteraard een wezenlijke bepaling van executieverdragen.
De rechter voor wie de erkenning van een buitenlands vonnis w o r d t ingeroepen m a g de gegrondheid
van dit vonnis niet beoordelen, „hij m a g noch zijn
inzicht in de plaats stellen van die van de buitenlandse rechter ( 2 ), noch de erkenning weigeren" indien hij van mening is dat met betrekking tot de feiten of tot het recht over enig p u n t onjuist is geoordeeld ( 3 ).

AANHOUDING
Artikel

VAN DE UITSPRAAK

30

H e t in artikel 30 bedoelde geval is het navolgende:
tijdens een geding kan het gebeuren dat een partij een
beroep doet op een in een ander verdragsluitend land
gegeven beslissing die niet in kracht van gewijsde is
gegaan. Ter v o o r k o m i n g van eventuele last ten gevolge van deze onzekerheid staat artikel 30 de rechter
toe de uitspraak over de h e m ten principale voorgelegde vordering aan te h o u d e n tot de buitenlandse
beslissing w a a r o p een beroep w o r d t gedaan in de
staat w a a r zij is gegeven kracht van gewijsde heeft
verkregen.
(*) In dezelfde zin het Benelux-verdrag, artikel 13, punt 2.
(2) P. GRAULICH, Principes de droit international privé,
conflits de lois, conflits de juridictions, nr. 254.
(3) BATIFFOL, Traité élémentaire de droit international
privé, nr. 763.
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Deze bevoegdheid verbiedt de rechter niet om alvorens hij zijn uitspraak aanhoudt te onderzoeken of de
buitenlandse beslissing aan de door artikel 27 voor de
erkenning gestelde voorwaarden voldoet.

Afdeling

2

Teniiitv oerlegging
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drag beperkt is tot het vermogensrechtelijk terrein zal
de openbare orde slechts zeer zelden een rol spelen.
Van deze beperking van de bevoegdheden van de
exequaturrechter zou een vereenvoudiging van de
procedure zelf het gevolg kunnen zijn. Bovendien
moeten de aan de verweerder in de oorspronkelijke
procedure toegekende waarborgen als tegenhanger
hebben, dat de eiser over de mogelijkheid beschikt in
de aangezochte staat snel de nodige maatregelen te
nemen, met zijn optreden een verrassingseffect te bereiken en er zonder nutteloze verwikkelingen de gedwongen tenuitvoerlegging te verkrijgen.

a) Opmerkingen vooraf
Zoals wij reeds hebben uiteengezet heeft het Comité
ernaar gestreefd het Verdrag een vooruitstrevend
pragmatisch karakter te geven, welk streven zijn
neerslag heeft gevonden in — ten opzichte van de tot
op heden gesloten executieverdragen — nieuwe bevoegdheids regels.
Dit karakter brengt mede dat in het stadium van de
tenuitvoerlegging gezocht moet worden naar oplossingen die een normaal verlengstuk van de bevoegdheidsregels zijn.
De vooruitgang die het Verdrag in titel II tot stand
heeft gebracht zal immers volledig ongedaan gemaakt
worden indien een partij die in een verdragsluitend
land de tenuitvoerlegging van een te haren gunste
gewezen vonnis wenst te verkrijgen, op hinderpalen
van processuele aard zou stuiten.
In titel II tracht het Verdrag de rol van de rechter van
het land van herkomst te versterken. Zoals reeds
werd opgemerkt, moet hij zich met name onbevoegd
verklaren, wanneer er regels van uitsluitende bevoegdheid bestaan, die de rechter van een andere
staat als bevoegd aanwijzen (art. 19) en wanneer in
het geval dat de verweerder niet verschijnt, zijn bevoegdheid niet berust op de bepalingen van het Verdrag (art. 20, lid 1). Bovendien is hij verplicht zijn
uitspraak aan te houden zolang niet vaststaat dat de
verweerder die verstek laat gaan in de gelegenhed is
gesteld zich te verdedigen (art. 20, lid 2).
Volgens titel II is zijn rol derhalve van het allergrootste belang.
Bijgevolg is het optreden van de exequaturrechter
meer beperkt dan in de executieverdragen gewoonlijk
het geval is. Praktisch gesproken behoeft hij slechts
twee punten te onderzoeken, namelijk de openbare
orde en de eerbiediging van de rechten van de verdediging. De andere gronden van weigering, namelijk de
tegenstrijdigheid van vonnissen, prealabele vraagstukken, controle van de bevoegdheid op beperkte gebieden, kunnen immers als verwant aan de openbare
orde worden beschouwd. Omdat daarnaast het Ver-

Voordat het Comité de exequaturprocedure vaststelde heeft het hierover lang beraadslaagd. Verschillende mogelijkheden stonden voor hem open: verwijzing naar de nationale wetgevingen waarbij dan
enkele verdragsbepalingen moeten worden nageleefd,
de gewone procedure op tegenspraak, de procedure
in kort geding en de requestprocedure.
Elk van deze oplossingen had voor- en nadelen. Ten
slotte heeft het Comité een stelsel aanvaard dat gebaseerd is op de requestprocedure en dat een communautair karakter zal dragen. In de zes Lid-Staten zal
dezelfde snelle en eenvoudige procedure worden toegepast.
Deze uniforme oplossing biedt het voordeel dat een
gezond evenwicht wordt bereikt tussen de verschillende artikelen van het Verdrag, namelijk eenvormige
regels in de zes landen met betrekking tot de bevoegdheid en een identieke procedure voor de tenuitvoerlegging.
b) Voorwaarden voor de tenuitvoerlegging
Zoals wij reeds hebben gezien geldt volgens de opzet
van het Verdrag voor de buitenlandse beslissing een
vermoeden van regelmatigheid. De buitenlandse beslissing moet in beginsel in de aangezochte staat ten
uitvoer kunnen worden gelegd. De tenuitvoerlegging
kan slechts worden geweigerd indien er een geldige
reden voor de weigering van de tenuitvoerlegging bestaat (1). De vreemde beslissing moet echter, om in de
aangezochte staat ten uitvoer gelegd te kunnen worden, uitvoerbaar zijn in het land waar zij is gewezen.
Indien voor een vonnis, waartegen in het land van
herkomst nog rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld of waartegen een rechtsmiddel is ingesteld,
aldaar geen voorlopige tenuitvoerlegging mogelijk is,
kan het ook in de aangezochte staat niet ten uitvoer
worden gelegd. De uitvoerbaarheid is een kwaliteit
van de titel waarvan men de tenuitvoerlegging vori1) Over de moeilijkheden, die een verschil tussen de voorwaarden voor de erkenning en voor de tenuitvoerlegging medebrengt, zie RIGAUX, op cit. blz. 207, nr. 39.
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dert, welke kwaliteit in ieder geval volgens het recht
van het land waar het vonnis is gewezen dient te
bestaan; er is, zoals de heer Niboyet opmerkt, geen
reden om aan een buitenlands vonnis rechten toe te
kennen die het in het land van herkomst niet
heeft (1).
In geen geval wordt overgegaan tot een onderzoek
van het bodemgeschil van de in den vreemde gegeven beslissing (art. 34).

c) Exequaturprocedure

Het lijkt ons nuttig om, alvorens de afdeling betreffende de tenuitvoerlegging artikelsgewijs te behandelen, de grote lijnen van de in de zes landen toegepaste
procedure te schetsen.

1. Het verzoek, waarbij de documenten worden gevoegd waarvan de overlegging krachtens de artikelen 46 en 47 vereist is, wordt gericht tot de in
artikel 32 aangewezen autoriteit. De wet van de
aangezochte staat regelt de formaliteiten en voorwaarden voor de deponering. De verzoeker moet
binnen het rechtsgebied van het gerecht dat over
de zaak oordeelt woonplaats kiezen of een procesgemachtigde aanwijzen.
2. Het gerecht waarbij de zaak aanhangig is gemaakt
doet op korte termijn uitspraak zonder dat de
tegenpartij mag worden opgeroepen.
In dit stadium is elke mogelijkheid van een procedure op tegenspraak uitgesloten. Het verzoek kan
slechts worden verworpen om een van de in artikel 27 en 28 genoemde redenen.
3. Indien de tenuitvoerlegging wordt toegestaan:
a) kan de partij tegen wie de tenuitvoerlegging
wordt vervolgd, binnen een maand na de betekening van de beslissing daartegen verzet doen
(art. 36);
b) wordt het verzet, volgens de regels voor de
procedure op tegenspraak gebracht voor het in
artikel 37 aangewezen gerecht;
c) kan, indien tegen de vreemde beslissing een
rechtsmiddel is ingesteld in het land van her-

(i) NIBOYET, Droit international privé frangais, deel VI,
nr. 1974.
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komst of indien de termijn daarvoor nog niet
is verstreken, het gerecht dat over het verzet
oordeelt zijn uitspraak aanhouden, of het exequatur afhankelijk stellen van het stellen van
zekerheid (art. 38);
d) is de op het verzet gewezen beslissing niet vatbaar voor hoger beroep noch voor verzet.
Tegen de beslissing kan wel een eis in cassatie
worden ingesteld (art. 37) (2);
e) kan de verzoeker gedurende de verzetstermijn
slechts bewarende maatregelen nemen; de beslissing waarbij de tenuitvoerlegging wordt
toegestaan houdt het verlof in om deze maatregelen te treffen (art. 39).
4. Indien de tenuitvoerlegging wordt geweigerd:
a) kan de verzoeker daartegen beroep instellen
voor de in artikel 40 aangewezen rechterlijke
instantie;
b) verloopt de procedure voor deze instantie op
tegenspraak na oproeping van de wederpartij
om te verschijnen (art. 40);
c) kan tegen de beslissing waarbij op dit beroep
uitspraak wordt gedaan slechts een eis in cassatie worden ingesteld (art. 41) (2).
Artikel 31
Dit artikel bepaalt: „De beslissingen welke in een
verdragsluitende staat zijn gegeven en aldaar uitvoerbaar zijn, kunnen in een andere verdragsluitende
staat ten uitvoer worden gelegd nadat zij aldaar, ten
verzoeke van iedere belanghebbende partij, van het
verlof tot tenuitvoerlegging zijn voorzien.".
Zoals men kan vaststellen is deze bepaling praktisch
identiek aan de desbetreffende bepaling in het Europees Verdrag houdende een eenvormige wet op het'
gebied van arbitrage (3). Het Comité was immers van
mening dat de in een verdragsluitend land gewezen
vonnissen in elk ander verdragsluitend land even gemakkelijk als scheidsrechterlijke uitspraken moeten
kunnen worden ten uitvoer gelegd.

(2) In de Bondsrepubliek Duitsland het middel van
„Rechtsbeschwerde".
(3) Europees Verdrag houdende een eenvormige wet op
het gebied van de arbitrage gesloten op 20 januari
1966 te Straatsburg: bijlage I, artikel 29: „De scheidsrechterlijke uitspraak kan eerst ten uitvoer worden
gelegd wanneer zij voor de scheidslieden niet meer kan
worden aangevallen en nadat zij op verzoek van de
belanghebbende partij door de bevoegde autoriteit
voorzien is van het bevel tot tenuitvoerlegging.".
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De in de Lid-Staten bestaande rechtsstelsels kennen
reeds het verlof tot gedwongen tenuitvoerlegging
door middel van het bevel tot tenuitvoerlegging.
Zulks geldt bij voorbeeld voor de beschikkingen en
arresten, gewezen door de Instellingen van de Europese Gemeenschappen (art. 92 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen
en Staal, art. 192 van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap en artikel 164
van het Verdrag tot oprichting van Europese Gemeenschap voor Atoomenergie). Hetzelfde geldt voor
beschikkingen en arresten die vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag van Mannheim (x).
Het Nederlands-Duitse verdrag van 30 augustus 1962
bepaalt eveneens dat beslissingen welke in een der
beide landen zijn gewezen in het andere ten uitvoer
kunnen worden gelegd indien zulks aldaar krachtens
een verlof tot tenuitvoerlegging is toegestaan.
Een analoge regeling als in artikel 31, namelijk een
unilaterale procedure, is neergelegd in het FransDuitse verdrag over het Saargebied van 27 oktober
1956. Gezien hetgeen het bedrijfsleven over het Saargebied daaromtrent verklaard heeft, werkte deze regeling volkomen bevredigend. Ongeveer 80 % van de
exequaturprocedures zijn door middel van de eerste
unilaterale en schriftelijke fase van de procedure tot
eén goed einde gebracht. In het merendeel van de
gevallen hebben de schuldenaren ervan afgezien door
aanwending van een rechtsmiddel een procedure op
tegenspraak in te leiden. Dit wordt gemakkelijk verklaarbaar door het feit dat het exequatur slechts in
uitzonderlijke gevallen wordt geweigerd en dat de
debiteur, indien hij geen enkele hoop heeft het proces
te winnen, weerhouden wordt door het risico dat hij
de proceskosten zal moeten dragen.
In de tekst van artikel 31 wordt geen standpunt ingenomen ten aanzien van de door theoretici opgeworpen vraag of het in het land van herkomst gewezen
vonnis dan wel de beschikking waarbij het verlof tot
tenuitvoerlegging wordt verleend in de aangezochte
staat uitvoerbaar is.
De woorden „ten verzoeke van iedere belanghebbende
partij" houden in dat het recht verlof tot tenuitvoerlegging te verzoeken toekomt aan ieder die in de staat
van oorsprong zich van de beslissing kan bedienen.
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Het betrekkelijk bevoegde gerecht is dat van de
woonplaats van de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt vervolgd, en indien deze partij geen
woonplaats heeft in de aangezochte staat, het gerecht
van de plaats van tenuitvoerlegging, dat wil zeggen
het gerecht van de plaats waar de goederen van de
schuldenaar gelegen zijn. De bevoegdheid van de
rechter van de plaats van tenuitvoerlegging is derhalve slechts een subsidiaire.
De verplichting om het verzoek in te dienen bij het
gerecht van de plaats waar de schuldenaar woonachtig is, vindt haar grond in de navolgende overweging.
Het is niet uitgesloten dat de schuldenaar in de aangezochte staat goederen bezit die in verschillende
rechtsgebieden zijn gelegen. Indien uitsluitend de bevoegdheid van het gerecht van de plaats van tenuitvoerlegging zou zijn gekozen zou de eiser de keuze
hebben gehad tussen verscheidene gerechten. De eiser
wiens vordering voor een bepaald gerecht is ontzegd
zou in dat geval, instede van de door het Verdrag
bepaalde rechtsmiddelen aan te wenden, de mogelijkheid hebben gehad de zaak bij een ander gerecht
aanhangig te maken, dat niet noodzakelijk in dezelfde
zin als het eerste behoeft te oordelen, waarbij nog
komt dat dit zonder medeweten van de wederpartij
geschiedt omdat de procedure eenzijdig is.

Artikel 33
Volgens artikel 33 worden de voorwaarden en formaliteiten voor de indiening van het verzoek bepaald
door de wet van de aangezochte staat.
Men dient dus de nationale wetgevingen te raadplegen met betrekking tot hetgeen het verzoek moet bevatten, het aantal exemplaren dat aan de rechter
moet worden toegezonden, de autoriteit waarbij het
verzoek moet worden neergelegd en eventueel in
welke taal het verzoekschrift moet worden opgesteld
en eveneens met betrekking tot de vraag of de tussenkomst van een advocaat of een procureur noodzakelijk is.
De bepalingen welke dienen te worden geraadpleegd
zijn de volgende:
België:

Artikel 32
Dit artikel bepaalt de autoriteit tot wie in elk van de
verdragsluitende landen het verzoek moet worden gericht en die bevoegd zal zijn uitspraak te doen. De
aanduiding van deze autoriteit in het Verdrag zelf is
voor de partijen nuttig geacht.

Het vraagstuk zal worden geregeld in de artikelen
1025 en 1027 van het Gerechtelijk Wetboek;
Bondsrepubliek Duitsland, Nederland, Italië:
Deze materie zal worden geregeld in de uitvoeringswet van het Verdrag;
Frankrijk:

(*) Herziene Akte van Mannheim van 17 oktober 1868
inzake de scheepvaart op de Rijn.

Artikel 1040 van de code de procédure civile;
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Luxemburg:
Overeenkomstig het gemene recht is de bijstand van
een procureur vereist; het gemene recht zegt immers
dat men zich niet officieel tot een rechter kan wenden
zonder op de bijstand van een procureur een beroep
te doen. Ter ondersteuning van deze oplossing beroept men zich in het algemeen op artikel 856 of op
artikel 512 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Bij het verzoek moeten de documenten worden gevoegd waarvan de overlegging krachtens de artikelen
46 en 47 wordt geëist.
Volgens het Comité dient, indien de verzoeker de
vereiste stukken niet bij zijn verzoek voegt, de tenuitvoerlegging niet te worden geweigerd doch kan de
rechter zijn uitspraak aanhouden en de verzoeker uitstel toestaan. Indien de overgelegde documenten
onvoldoende zijn en de rechter daardoor over onvoldoende gegevens beschikt, kan hij de vordering nietontvankelijk verklaren.
Ten slotte moet de verzoeker volgens de bepalingen
van de. interne wetgeving van de aangezochte staat
woonplaats kiezen dan wel een procesgemachtigde
aanwijzen binnen het rechtsgebied van het gerecht
waarbij de zaak aanhangig wordt gemaakt. Dit voorschrift is in twee opzichten van belang. Enerzijds met
het oog op de mededeling aan de verzoeker van de
beslissing waarbij op het verzoek uitspraak is gedaan
(art. 35), en anderzijds in het geval van verzet, ingesteld door de partij tegen wie de tenuitvoerlegging
wordt gevolgd, welk verzet moet worden ingesteld
„volgens de regels van de procedure op tegenspraak"
(art. 37).
De verweerder moet dan de eiser dagvaarden te verschijnen. Door de domiciliekeuze of de aanwijzing
van een procesgemachtigde kan deze betekening van
de dagvaarding tot verschijning snel, overeenkomstig
de wet van de aangezochte staat, zonder kans op
vergissingen en zonder de onzekerheden die aan de
betekening van gerechtelijke akten in het buitenland
verbonden zijn, plaatsvinden. Verwacht mag immers
worden dat de eiser in het algemeen buiten de aangezochte staat woonplaats heeft.
De aanwijzing van een procesgemachtigde is in het
Verdrag opgenomen omdat het Duitse recht de domiciliekeuze niet kent.
De beide procedures voeren overigens tot hetzelfde
resultaat.
Artikel 34
Dit artikel bepaalt, dat het gerecht, tot hetwelk het
verzoek is gericht, onverwijld uitspraak doet, zonder
dat „de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt
gevraagd in deze stand van de procedure wordt gehoord".
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Het Comité heeft na diepgaand beraad de gedachte
verworpen om het gerecht, dat over de zaak oordeelt,
voor zijn uitspraak een vaste termijn voor te schrijven. Aan een dergelijke termijn, die overigens in
rechte niet gebruikelijk is, zou bovendien geen sanctie
verbonden zijn.
Het Verdrag kent aan de rechter die over de zaak
oordeelt niet de bevoegdheid toe om, zelfs niet in
uitzonderlijke gevallen, uiteenzettingen van de verweerder uit te lokken. Een dergelijke bevoegdheid
zou een bres geslagen hebben in het unilateraal
karakter van de procedure. De rechters zouden
immers dikwijls de verweerder willen horen, hetgeen
in feite zou neerkomen op een systematische omzetting van de eenzijdige procedure in een procedure op
tegenspraak. Bovendien zou aan het verrassingseffect
een groot deel van zijn waarde worden ontnomen; de
exequaturprocedure moet dit evenwel onverzwakt
blijven behouden, indien men de verweerder niet de
gelegenheid wil geven zijn goederen aan maatregelen
van tenuitvoerlegging te onttrekken.
Wat de rechten van de verdediging betreft, deze worden geëerbiedigd, daar de verweerder immers de
mogelijkheid heeft een procedure op tegenspraak uit
te lokken door verzet te doen tegen de beslissing,
waarbij het exequatur is verleend.
Zoals wij hierboven reeds hebben uiteengezet kan het
verzoek slechts worden verworpen op een van de in
de artikelen 27 en 28 genoemde gronden en kan het
bij de vreemde beslissing berechte geschil niet
opnieuw worden onderzocht. Om deze reden zijn
nieuwe vorderingen, dat wil zeggen vorderingen die
aan de vreemde rechter niet zijn voorgelegd, niet ontvankelijk; de rechter die over de zaak oordeelt kan
het exequatur verlenen of weigeren, doch hij kan de
vreemde beslissing niet wijzigen.
De rechter kan niettemin het verzoek afwijzen indien
hij van mening is dat niet aan de vereisten van de
artikelen 32 en 33 is voldaan.
Artikel 35
Dit artikel bepaalt dat de op het verzoek gewezen
beslissing onverwijld op vordering van de griffier ter
kennis van de verzoeker wordt gebracht, waarbij de
vorm waarin zulks geschiedt, wordt bepaald door de
wetgeving van de aangezochte staat. De verzoeker
moet immers van de genomen beslissing in kennis
worden gesteld. Ook hier blijkt, met name wanneer
de eiser zijn woonplaats in het buitenland heeft, het
nut van de woonplaatskeuze of van de aanwijzing
van de procesgemachtigde.
Met betrekking tot de formaliteiten voor de mededeling van de beslissing aan de eiser, ongeacht of het
gaat om een beslissing waarbij de tenuitvoerlegging
wordt toegestaan of wordt geweigerd, zij opgemerkt
dat deze door elke der nationale wetgevingen zal
worden geregeld.
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Artikel 36

Artikel 37

Indien de tenuitvoerlegging w o r d t toegestaan moet de
beslissing aan de partij tegen wie de tenuitvoerlegging
w o r d t verleend w o r d e n betekend. Deze partij k a n na
betekening tegen de beslissing verzet doen. Volgens
artikel 36 moet met betrekking tot de termijn en de
vraag op welk tijdstip deze begint te lopen, tussen de
navolgende gevallen w o r d e n onderscheiden:

Dit artikel bepaalt voor welke rechterlijke autoriteit
in elk van de landen het verzet moet w o r d e n gebracht.

a) indien de partij w o o n p l a a t s heeft in het land w a a r
de beslissing is gegeven, is de termijn een m a a n d
en w o r d t het tijdstip w a a r o p de termijn begint te
lopen bepaald d o o r het gemene recht; er bestaat
geen enkele reden om daarvan af te wijken;
b) indien de partij in een ander verdragsluitend land
w o o n p l a a t s heeft, bedraagt de termijn twee m a a n den en begint hij te lopen vanaf de dag dat de
betekening in persoon of aan de w o o n p l a a t s heeft
plaatsgevonden (*).
Z o zullen in Frankrijk en in N e d e r l a n d niet de
d a t u m van betekening ten parkette in aanmerking
w o r d e n genomen, noch in België de d a t u m van
afgifte bij de posterijen (art. 40 van het Gerechtelijk Wetboek), noch de d a t u m w a a r o p de akte
d o o r de Belgische consul aan de buitenlandse
autoriteit is toegezonden ( 2 ).
Dit voorschrift, dat aan sommige nationale wettelijke bepalingen derogeert, strekt ertoe de verweerder te beschermen alsmede te vermijden dat
zijn termijn v o o r het instellen van een rechtsmiddel is verstreken, zonder d a t hij tijdig van de beslissing in kennis is gesteld en zonder dat hij in
staat is geweest zich te verdedigen.
D e termijn w o r d t niet wegens afstand verlengd,
o m d a t de termijn van twee m a a n d e n voor de betrokken partij voldoende is om eventueel zijn verdediging te k u n n e n voorbereiden.
c) Indien de partij w o o n p l a a t s heeft buiten de Gemeenschap begint de termijn te lopen op de dag
w a a r o p de betekening heeft plaatsgevonden of
w o r d t geacht plaatsgevonden te hebben volgens
het recht van de staat w a a r de beslissing is gegeven. Deze termijn van een m a a n d kan in dat geval
w o r d e n verlengd met de termijnen wegens afstand
zoals zij d o o r de wet van dat land zijn bepaald.
Voor de berekening van deze termijnen moet eveneens
de interne wet van het land w a a r de beslissing is
gewezen w o r d e n geraadpleegd.

(x) De betekening aan de woonplaats omvat de overhandiging van het stuk aan een aanwezige persoon,
die volgens de wet bevoegd is een afschrift van het
exploot in ontvangst te nemen, of, zo deze ontbreekt,
aan een bevoegde autoriteit.
(2) Belgisch Hof van Cassatie, 4 maart 1954, Revue des
huissiers de Belgique, mei—juni 1954, blz. 15.

Voor dit gerecht is de procedure er een op tegenspraak; d a a r o m dient degene tegen wie de tenuitvoerlegging is verleend zijn tegenstander tot verschijning
te dagvaarden.
H e t gerecht dat op het verzet uitspraak doet m o e t
nagaan of dit regelmatig is gedaan en moet eveneens
oordelen over de gegrondheid van het verzet, mede
gezien de aanvullende gegevens die h e m d o o r de
o p p o s a n t zijn verstrekt. Z o zal deze laatste kunnen
aantonen dat, bij een beslissing welke in het land van
h e r k o m s t bij verstek is gewezen, de rechten van de
verdediging niet zijn geëerbiedigd, of dat in de aangezochte staat reeds een tussen dezelfde partijen gewezen vonnis bestaat dat onverenigbaar is met de buitenlandse beslissing. D e o p p o s a n t kan eveneens een
beroep doen op artikel 38 indien hij in het land van
herkomst tegen de beslissing w a a r v o o r het exequatur
w o r d t verzocht een rechtsmiddel heeft aangewend.
H e t gerecht w a a r v o o r het verzet is gebracht heeft niet
de bevoegdheid het bij de vreemde beslissing berechte
geschil te onderzoeken, hetgeen strijdig zou zijn met
het wezen van het Verdrag. De o p p o s a n t kan niettemin wel met vrucht middelen aanvoeren welke gebaseerd zijn op feiten welke na het geven van de
vreemde beslissing hebben plaatsgevonden, bij voorbeeld aantonen dat hij sedert de uitspraak van de
vreemde beslissing van de schuld is bevrijd. Z o a l s de
heer Batiffol o p m e r k t kan een dergelijk middel zonder bezwaar in de exequaturinstantie w o r d e n opgew o r p e n (3) ( 4 ).
Artikel 37, lid 2, bepaalt d a t de op het verzet gegeven
beslissing niet vatbaar is voor hoger beroep noch
voor verzet. Daartegen kan uitsluitend beroep in cassatie w o r d e n ingesteld.
De volgende overwegingen hebben tot dit voorschrift
geleid. Vooreerst zijn de gronden voor weigering van
het exequatur zeer beperkt en raken zij de openbare
orde van de aangezochte staat. Niets is ermee gediend
indien de debatten over dit begrip w o r d e n verveelvoudigd. Vervolgens ligt de situatie anders dan bij
een p r o c e d u r e welke in de interne rechtsorde w o r d t
gevoerd. H e t bodemgeschil is reeds in het land van
h e r k o m s t berecht, in welk land d o o r het Verdrag

(3) BATIFFOL, Traité élémentaire de droit international
privé, blz. 863, noot onder punt 57.
(4) Zie voor de Bondsrepubliek Duitsland artikel 76*7
van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; zie BAUMBACH-LAUTERBACH, Zivilprozetëordnung, § 723, noot 1.
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geen enkele belemmering in de weg is gelegd aan het
aanwenden van rechtsmiddelen. Weliswaar is het
Verdrag van toepassing op beslissingen welke bij
voorraad uitvoerbaar zijn, doch in dit geval kan,
zoals artikel 38 bepaalt, het gerecht waarbij het verzet aanhangig is gemaakt, zijn uitspraak aanhouden.
Ten slotte zou een veelvoud van rechtsmiddelen een
belemmering vormen voor het door het Verdrag
nagestreefde vrije verkeer van vonnissen, omdat de
verliezende partij van deze middelen uitsluitend gebruik zou kunnen maken om de zaak te rekken.
Daar voorziening in cassatie in de Bondsrepubliek
Duitsland niet bestaat is, om een evenwicht tussen de
verdragsluitende landen te verkrijgen, bepaald dat
tegen de beslissing van het Oberlandesgericht een
rechtsmiddel kan worden aangewend, namelijk het
middel van „Rechtsbeschwerde".

Artikel 38
Dit artikel betreft het geval dat tegen de vreemde
beslissing in het land van herkomst een gewoon
rechtsmiddel is aangewend alsmede het geval waarin
de termijn voor zulk een rechtsmiddel niet is verlopen. In deze gevallen kan het gerecht waarbij het
verzet aanhangig is gemaakt zijn uitspraak aanhouden, dan wel de tenuitvoerlegging toestaan, of
ook deze laatste afhankelijk maken van het stellen
van een door het gerecht zelf te bepalen zekerheid,
dan wel verweerder een termijn voor zijn beroep
toestaan.
Deze bepaling vindt haar oorsprong in het Duits-Belgische Verdrag (art. 10) en heeft „ten doel de debiteur te beschermen tegen schade die zou kunnen
voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van nog niet in
kracht van gewijsde gegane beslissingen die later
zouden worden gewijzigd" (1).
Artikel 38 betreft uitsluitend vonnissen die in het
land van herkomst uitvoerbaar zijn niettegenstaande
verzet of hoger beroep.
Uitsluitend het gerecht dat over het verzet oordeelt
beschikt over de mogelijkheid zijn uitspraak aan te
houden, daar de aanhouding van de uitspraak slechts
kan plaatsvinden op verzoek van de partij tegen wie
de tenuitvoerlegging wordt vervolgd. Deze partij verschijnt echter niet in het eerste stadium van de
procedure en kan dus niet worden uitgenodigd
eventuele opmerkingen te maken.

(i) Duits-Belgisch Verdrag, zie het verslag van de onderhandelaars.
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Artikel 39
Dit artikel bevat twee zeer belangrijke voorschriften.
Het bepaalt enerzijds dat de verweerder gedurende
de termijn van verzet en, indien dit is ingesteld, tot
het tijdstip dat daarover uitspraak is gedaan, slechts
de bewarende maatregelen kan nemen die de wet
van de aangezochte staat kent; voorts bepaalt dit artikel dat de beslissing waarbij de tenuitvoerlegging
wordt toegestaan het verlof inhoudt tot deze maatregelen over te gaan (artikel 39 geeft ook de schuldeiser
de mogelijkheid in bepaalde landen, bij voorbeeld de
Bondsrepubliek Duitsland, de eerste fase van de
tenuitvoerlegging van de vreemde titel in te leiden).
Het doel van deze bepaling is om in het stadium
van het exequatur een evenwicht te waarborgen tussen
de rechten en de belangen van de partijen, alsmede te
voorkomen dat een van beide dopr de werking van
de processuele voorschriften aan enig nadeel wordt
blootgesteld.
Enerzijds moet de verzoeker die dank zij het buitenlandse vonnis over een executoriale titel beschikt,
onverwijld alle nodige maatregelen kunnen nemen
om te voorkomen dat de schuldenaar de goederen
waarop beslag moet worden gelegd laat verdwijnen.
Deze mogelijkheid wordt hem gegeven door de
requestprocedure en door artikel 39, daar dit bepaalt
dat de beslissing die de tenuitvoerlegging toestaat
het verlof inhoudt tot de betrokken maatregelen over
te gaan. Dit verlof wordt automatisch gegeven. De
eiser behoeft in de landen welker wetgeving deze eis
stelt, niet aan te tonen dat de zaak spoedeisend is of
dat er periculum in mora bestaat. Het toestaan van
de bewarende maatregelen is evenmin aan de beoordeling van de exequaturrechter onderworpen.
Anderzijds verzet het unilateraal karakter van de exequaturprocedure zich ertegen dat tegen de verweerder
niet meer ongedaan te maken maatregelen kunnen
worden genomen. Deze kan immers in staat zijn
aan te tonen dat er een grond voor weigering van
de tenuitvoerlegging aanwezig is en bij voorbeeld bewijzen dat het vraagstuk van de openbare orde niet
voldoende is onderzocht. Om de rechten van deze
partij te waarborgen is het dus noodzakelijk gebleken
de gedwongen tenuitvoerlegging, die gewoonlijk'
plaatsvindt door de executie van de roerende en
onroerende goederen van de verweerder, uit te stellen
totdat de verzetstermijn is verstreken (zie art. 36) of
totdat op het verzet, indien dit is ingesteld, is beslist.
Met andere woorden — het gaat hier om een tegenhanger van de requestprocedure — is de doeltreffendheid van de krachtens artikel 31 gewezen beslissing tot tenuitvoerlegging beperkt in deze zin dat
gedurende de verzetstermijn of gedurende de tijd dat
de verzetprocedure loopt, op grondslag van deze beslissing niet tot liquidatie van de goederen van de
schuldenaar mag worden overgegaan.
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Artikelen 40 en 41
Deze artikelen hebben betrekking op het geval dat
het verzoek is verworpen.
Artikel 40 bepaalt dat de verzoeker in dat geval beroep kan instellen bij de ter zake bevoegde beroepsinstantie van de aangezochte staat.
Naar de mening van het Comité diende in het Verdrag geen termijn te worden vastgesteld. Indien aan
de verzoeker zijn eis is ontzegd dient hij beroep in te
stellen binnen de termijn die hij nuttig acht en die
misschien noodzakelijk zal zijn om de nodige documentatie bijeen te brengen.
De procedure in beroep wordt een procedure op
tegenspraak waarbij de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt vervolgd opgeroepen wordt te verschijnen. Het contradictoire karakter van de procedure
was noodzakelijk om te vermijden dat meer rechtsmiddelen werden aangewend. Indien de procedure in
hoger beroep unilateraal zou zijn gebleven zou het
nodig zijn geweest in een extra instantie te voorzien
om het de verweerder mogelijk te maken zijn middelen aan te voeren voor het geval dat de appelinstantie,
na vernietiging van de beslissing van de eerste rechter, de tenuitvoerlegging zou hebben toegestaan. Het
Comité heeft het achtereenvolgens aanwenden van
verschillende
rechtsmiddelen
willen
vermijden.
Bovendien wordt door het ontzeggen van het verzoek
het vermoeden van geldigheid van het vonnis van de
vreemde rechter ongedaan gemaakt.
De partij tegen wie de tenuitvoerlegging verlangd
wordt, zal, overeenkomstig de door de nationale wetten voorziene formaliteiten, worden opgeroepen te
verschijnen.
De beroepsinstantie kan geen uitspraak doen voordat
de geïntimeerde daadwerkelijk in staat is gesteld zijn
middelen voor te dragen. Het doel van deze bepaling
is hierin gelegen dat de rechten van de verdediging
worden gewaarborgd door de bezwaren te ondervangen die aan sommige regelingen van de betekening in
het buitenland verbonden zijn. Dit spreekt des te duidelijker nu de partij tegen wie de tenuitvoerlegging
verlangd wordt en die niet tijdig genoeg is bereikt om
zich te kunnen verdedigen, over geen enkel rechtsmiddel beschikt om de in beroep gewezen beschikking aan te vallen, behalve het beroep in cassatie;
dit laatste kan echter slechts worden ingesteld voor
zover de wet van de aangezochte staat dit mogelijk
maakt (art. 41).
Met het oog op de waarborgen die in artikel 40
zijn neergelegd bepaalt artikel 41 dat de in beroep
gewezen beslissing niet vatbaar is voor verzet en dat
daartegen uitsluitend beroep in cassatie kan worden
ingesteld. Hierboven is reeds uiteengezet (art. 37) om
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welke reden voor de Bondsrepubliek Duitsland een
bijzonder rechtsmiddel (Rechtsbeschwerde) is opgenomen.
De vorm van het beroep van de artikelen 40 en 41 zal
worden vastgesteld door de nationale wetgevingen,
welke eventueel de termijn zullen vaststellen waarbinnen het beroep moet worden ingesteld.
Artikel 42
Dit artikel regelt twee onderscheiden gevallen.
Artikel 42, lid 1, kent aan de rechterlijke autoriteit
van de aangezochte staat het recht toe voor sommige
punten van het dictum de tenuitvoerlegging toe te
staan en die voor andere punten te weigeren (*). In
het verslag bij het Benelux-verdrag, dat een dergelijke
bepaling bevat, wordt dan ook gezegd: deze bevoegdheid tot het beperken van het exequatur tot bepaalde
onderdelen bestaat dus in alle gevallen, waarin, bij
samenvoeging van verschillende vorderingen, voortspruitende uit onderscheiden oorzaken, de beslissingen
op sommige van die vorderingen gegeven indruisen
tegen de openbare orde van-het land van exequatur,
terwijl de beslissingen op de overige dit niet doen.
Artikel 42, lid 2, staat aan de eiser toe een gedeeltelijke tenuitvoerlegging te vorderen, en derhalve eveneens aan de rechterlijke autoriteit die over de zaak
oordeelt, aan een dergelijke vordering gevolg te geven. Zoals het verslag bij het Benelux-verdrag zegt
„is het mogelijk, dat de eiser slechts een gedeeltelijk
exequatur verlangt, bij voorbeeld omdat het ten uitvoer te leggen vonnis, dat een veroordeling tot voldoening van een geldsom inhoudt, deels geen effect
meer kan hebben, omdat de schuld sedert de uitspraak gedeeltelijk te niet is gegaan" (2).
Zoals de Duits-Belgische en Belgisch-Italiaanse verdragen, die een overeenkomstige clausule inhouden,
bepalen, kan de eiser deze bevoegdheid uitoefenen,
ongeacht of de veroordeling een of meer punten van
de eis betreft.

Artikel 43
Dit artikel heeft betrekking op beslissingen welke een
veroordeling tot een dwangsom inhouden. Enkele
executieverdragen
bevatten
dienaangaande
een
clausule (zie het Benelux-verdrag, artikel 14, en het
Duits-Nederlands verdrag, artikel 7).

(') Zie het Benelux-verdrag (art. 14, lid 4), het FransItaliaanse verdrag (art. 3), het Italiaans-Nederlandse
verdrag (art. 3), het Duits-Belgische verdrag (art. 11),
het Belgisch-Italiaanse verdrag (art. 10) en het DuitsNederlandse verdrag (art. 12).
2
( ) Zie ook het Duits-Belgische verdrag (art. 11) en het
Belgisch-Italiaanse verdrag (art. 10).
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De gekozen tekst heeft tot gevolg dat de in een verdragsluitend land uitgesproken veroordelingen tot betaling van een bepaalde som per dag voor elke dag
dat de schuldenaar in gebreke is — zulks om hem
ertoe te brengen aan zijn verplichtingen te voldoen —
eerst op het grondgebied van een ander verdragsluitend land ten uitvoer gelegd kunnen worden nadat zij
in het land van herkomst op haar definitief bedrag
zijn vastgesteld.

Overigens is om deze reden de automatische uitbreiding van de kosteloze rechtsbijstand beperkt tot de
procedure van verlening van het bevel tot tenuitvoerlegging en niet uitgebreid tot de verzetsprocedure.
Zodra deze procedure is geëntameerd kan de verzoeker of hij die in verzet komt immers overeenkomstig
het Verdrag van Den Haag van 1954, in de aangezochte staat zonder zich aan nadeel bloot te stellen,
de vereiste formaliteiten vervullen om, op dezelfde
voet als de onderdanen van dat land, in aanmerking
te komen voor kosteloze rechtsbijstand.

Artikel 44
Dit artikel behandelt de kosteloze rechtsbijstand.
Verschillende executieverdragen bevatten
gaande een bepaling (1).

dienaan-

De door het Comité aanvaarde bepaling vormt een
aanvulling op het door de zes landen geratificeerde
Verdrag van Den Haag van 1 maart 1954 betreffende
de Burgerlijke Rechtsvordering in deze zin dat de
partij, aan wie in het land van herkomst vergunning
is verleend kosteloos of tegen verminderd tarief te
procederen, zonder nieuw onderzoek in de aangezochte staat dezelfde bevoegdheid zal hebben, doch
uitsluitend voor de verlening van het bevel tot tenuitvoerlegging. De door het ontwerp ingevoerde automatische toekenning strekt zich dus niet uit tot de
executiemaatregelen noch tot de procedures die uit
het aanwenden van rechtsmiddelen voortvloeien.
Voor de opneming van artikel 44 pleiten verschillende beweegredenen.
Vooreerst is, nu de verplichtingen tot betalen van
levensonderhoud onder het toepassingsgebied van het
Verdrag vallen, rekening gehouden met de humanitaire overwegingen die ook de motivering voor de
opneming van een overeenkomstige bepaling in het
Verdrag van Den Haag van 1958 vormden.

De verzoeker moet volgens artikel 47, punt 2, bij zijn
verzoek de documenten overleggen waaruit blijkt dat
hij in het land van herkomst vergunning heeft gekregen kosteloos dan wel tegen verminderd tarief te procederen.
Artikel 45
Dit artikel heeft betrekking op de cautio judicatum
solvi. Deze wordt eveneens geregeld in het Verdrag
van Den Haag van 1 maart 1954, waarin echter
slechts de onderdanen van de verdragsluitende landen
die hun woonplaats in een van deze landen hebben,
worden vrijgesteld van het storten van een waarborgsom (art. 17). Artikel 45 stelt van het opleggen van
borgtocht of depot elke partij vrij, ongeacht haar
nationaliteit en woonplaats, die in een verdragsluitende staat de tenuitvoerlegging vraagt van een in een
andere verdragsluitende staat gegeven beslissing. Aan
de twee door het Verdrag van 1954 gestelde voorwaarden — nationaliteit en woonplaats — behoeft
dus niet te worden voldaan.
Het Comité was van mening dat de invoering van de
cautio judicatum solvi in een procedure voor de
verlening van verlof tot executie niet gemotiveerd
was.
Daarentegen was het Comité van oordeel dat, met
betrekking tot de procedure die in het land van herkomst wordt gevoerd, niet van de voorschriften van
het Verdrag van 1954 moest worden afgeweken.

Daarbij mag vooral niet uit het oog worden verloren
dat de on- of minvermogende verzoeker die verplicht
is in de aangezochte staat voor de indiening van het
verzoek om exequatur een procedure aanhangig te
maken tot erkenning van de beslissing waarbij hem is
toegestaan kosteloos dan wel tegen verminderd tarief
in het land van herkomst te procederen, zich in een
minder gunstige situatie zou hebben bevonden dan
elk andere verzoeker. Met name zou dan voor hem
niet gelden de snelheid van optreden en het verrassingseffect dat titel III aan ieder die de tenuitvoerlegging van de vreemde beslissing nastreeft beoogt toe te
kennen.

Deze afdeling handelt over de documenten die overgelegd moeten worden wanneer de erkenning wordt
ingeroepen of de tenuitvoerlegging wordt verzocht.

0) Verdrag van Den Haag van 15 april 1958 inzake de
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen ter
zake van onderhoudsverplichtingen jegens kinderen
(art. 9); Italiaans-Nederlands verdrag (art. 6); DuitsNederlands verdrag (art. 15).

Terwijl artikel 46 zowel op de erkenning als op de
tenuitvoerlegging betrekking heeft, betreft artikel 47
uitsluitend het verzoek tot tenuitvoerlegging. Daarbij
dient vooreerst te worden opgemerkt dat er geen
enkele reden voor bestaat om in het stadium van de
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erkenning de overlegging te eisen van de in artikel 47
genoemde documenten. Artikel 47, punt 1, schrijft
immers de overlegging voor van enig document waaruit kan worden vastgesteld dat de beslissing volgens
de wet van de staat van herkomst uitvoerbaar is. Dat
de beslissing een executoriaal karakter heeft is slechts
een vereiste voor de tenuitvoerlegging (art. 31).
Artikel 47, punt 2, dat betrekking heeft op de documenten waaruit blijkt dat de verzoeker in het land
van herkomst vergunning heeft kosteloos of tegen
verminderd tarief te procederen, heeft eveneens
slechts zin bij de exequaturprocedure. De bedoeling
van de documenten is immers dat de partij die in de
staat van herkomst kosteloos of tegen verminderd
tarief mocht procederen, dit recht automatisch behoudt bij de procedure tot verlening van het bevel tot
tenuitvoerlegging (art. 44). De erkenning geschiedt
zonder enige nadere procedure (art. 26). Indien tegen
de erkenning bezwaar wordt gemaakt en dientengevolge de erkenning ten principale wordt verzocht
zouden, daar artikel 26 verwijst naar de afdelingen 2
en 3 van titel III, artikel 44 en bijgevolg artikel 47,
punt 2, van toepassing zijn.
Krachtens artikel 46, punt 1, moet, ongeacht of het
gaat om erkenning of tenuitvoerlegging, een expeditie
van de beslissing worden overgelegd die voldoet aan
de voorwaarden, nodig voor haar echtheid.
Deze bepaling komt van oudsher in alle executieverdragen voor en vergt geen nader commentaar. De
echtheid van een vonnis zal worden vastgesteld overeenkomstig het adagium locus regit actum, dat wil
dus zeggen volgens de wet van de plaats waar het
vonnis is gewezen, welke wet de geldigheidsvereisten
voor de expeditie aangeeft (1).
Volgens punt 2 van dit artikel moet, indien de ingeroepen beslissing bij verstek is gewezen, eveneens een
document worden overgelegd waaruit blijkt dat de
inleidende akte aan de niet-verschenen partij is betekend of ter kennis gebracht.
De autoriteit voor wie de erkenning wordt ingeroepen of aan wie de tenuitvoerlegging wordt verzocht,
moet namelijk in staat zijn na te gaan of bij een
vreemde, bij verstek gegeven beslissing, de rechten
van de verdediging zijn geëerbiedigd.
De documenten waarvan artikel 47 de overlegging
eist zijn de navolgende:
a) Enig document waaruit kan worden vastgesteld
dat de beslissing volgens de wet van de staat van
herkomst uitvoerbaar is. De overlegging van een

(*) WESER, Traité franco-beige du 8 juillet 1899, étude
critique nr. 247.
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afzonderlijk document is niet noodzakelijkerwijs
vereist. Z o zal bij voorbeeld voor Frankrijk het
feit dat de beslissing „uitvoerbaar bij voorraad"
is uit de beslissingen zelf waarbij artikel 135, sub
a), van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering werd toegepast, blijken. Wat uitspraken in
kort geding aangaat, deze zijn uitvoerbaar bij
voorraad (artikel 809 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering); hetzelfde geldt voor beschikkingen op verzoekschrift (artikel 54 van het
decreet van 30 maart 1808).
Maar het uitvoerbaar zijn van de andere beslissingen kan slechts voortvloeien uit een vergelijking
van de datum, waarop zij werden gegeven, de
datum van hun betekening en de termijnen, die
aan partijen werden toegekend om in hoger
beroep te gaan of verzet te doen (2).
Voorts dient te worden overgelegd enig document
waaruit kan worden vastgesteld dat de beslissing
betekend is geworden, nu immers vonnissen uitvoerbaar kunnen zijn en derhalve onder het Verdrag kunnen vallen, onverschillig of zij aan de
tegenpartij zijn betekend of niet. N u moet deze
partij althans voordat het exequatur kan worden
gevraagd kennis hebben gedragen van het vonnis
dat tegen haar gewezen is en de gelegenheid hebben gehad vrijwillig aan dit vonnis te voldoen.
b) Voor zover nodig een document waaruit, overeenkomstig de wet van de staat van herkomst, blijkt
dat de verzoeker aldaar vergunning heeft verkregen om kosteloos of tegen verminderd tarief te
procederen.
Artikel 48
Dit artikel wil ieder overdreven formalisme vermijden
en staat de rechter toe de verzoeker een termijn te
gunnen om hetzij de krachtens artikel 46, punt 2,
vereiste documenten betreffende de mededeling of betekening van het geding, hetzij de documenten waaruit blijkt dat de verzoeker in de staat van herkomst
(2) België: Gerechtelijk Wetboek: artikel 1029 voor beschikkingen op verzoekschrift; artikel 1039 voor uitspraken in kort geding; artikel 1398 en artikel 1496
voor vonnissen.
Bondsrepubliek
Duitsland:
voor tenuitvoerlegging
(„Vollstreckungsklausel"); artikel 725 ZPO luidt aldus:
De clausule voor tenuitvoerlegging: „Onderhavige
expeditie wordt a a n . . . (aanduiding van de partij)
uitgereikt voor de tenuitvoerlegging" moet aan het
slot van de expeditie van het vonnis worden toegevoegd, door de griffier worden ondertekend en van
het gerechtszegel worden voorzien.
Luxemburg: zie artikelen 135, 136 en 137 van het
Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering; 164 voor
de verstekvonnissen; 439 voor de handelsgerechten;
artikel 5 van de wet van 23 maart 1893 betreffende
het kort geding.
Nederland: zie artikelen 339, 350, 430 en 433 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en tevens
de artikelen 82 en 85 van dit Wetboek.
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vergunning heeft gekregen om kosteloos of tegen verminderd tarief te procederen over te leggen (art. 47,
punt 2). Ook kan de rechter de verzoeker van de
verplichting ontheffen deze stukken en documenten
over te leggen — men denke hier aan het geval dat
deze vernietigd zijn — indien hij zich door andere
bewijsmiddelen voldoende voorgelicht acht.
Het tweede lid betreft de vertaling van de over te
leggen documenten. Opnieuw met het oog op vereenvoudiging is bepaald dat deze vertaling kan worden
gewaarmerkt door iemand die daartoe in een van de
verdragsluitende staten gemachtigd is.

5.3.79

Artikel 49
Dit artikel stelt de over te leggen documenten vrij van
legalisatie of andere soortgelijke formaliteiten, dat wil
zeggen met name van de bij het Verdrag van Den
Haag van 5 oktober 1961 vastgestelde apostile, welk
Verdrag het vereiste van legalisatie van buitenlandse
openbare akten laat vervallen. Hetzelfde geldt voor
de volmacht die de verzoeker bij voorbeeld aan een
advocaat of procureur geeft om hem in het proces tot
verkrijging van verlof tot executie te vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK VI
AUTHENTIEKE AKTEN EN GERECHTELIJKE SCHIKKINGEN

Artikel 50
Bij de regeling van de tenuitvoerlegging van authentieke akten heeft het Comité geen vernieuwingen ingevoerd. Analoge bepalingen komen immers voor in
de tot op heden door de zes landen gesloten verdragen ('); de enige uitzondering daarop is het Duits-Italiaanse verdrag.
Omdat artikel 1 het gehele Verdrag beheerst is
artikel 50 slechts van toepassing op authentieke
akten verleden ten aanzien van onderwerpen die
onder het toepassingsgebied van het Verdrag vallen.
De in een verdragsluitend land verleden authentieke akten moeten aan drie voorwaarden voldoen
om in een ander verdragsluitend land te worden
voorzien van het bevel tot tenuitvoerlegging:
a) de akte moet uitvoerbaar zijn in de staat waar zij
is verleden;

Er is bepaald dat de bepalingen van de derde afdeling
van titel III voor zoveel nodig van toepassing zijn.
Daaruit volgt met name dat er geen enkele legalisatie
of soortgelijke formaliteit vereist is.

Artikel 51

Dit artikel dat betrekking heeft op schikkingen, ten
overstaan van de rechter aangegaan, is met name
noodzakelijk geacht wegens de Duitse en Nederlandse rechtsstelsels (2); in het Duitse en Nederlandse
recht zijn immers tijdens een proces tot stand gekomen schikkingen van rechtswege uitvoerbaar (artikel
794, eerste alinea, van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 19 van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

c) de tenuitvoerlegging mag niet strijdig zijn met de
openbare orde van de aangezochte staat.

In navolging van het Duits-Belgische verdrag verklaart het Verdrag op schikkingen ten overstaan van
de rechter dezelfde regels toepasselijk als gelden voor
de authentieke akten, zulks wegens het daaraan verbonden contractuele karakter. De tenuitvoerlegging
kan dus slechts worden geweigerd indien zij strijdig
is met de openbare orde van de aangezochte staat.

(') Frans-Belgisch verdrag (art. 16); Belgisch-Nederlands
verdrag (art. 16); Benelux-verdrag (art. 18); DuitsBelgisch verdrag (art. 14); Italiaans-Belgisch verdrag
(art. 13); Duits-Nederlands verdrag (art. 16); ItaliaansNederlands verdrag (art. 8) en het Frans-Italiaans verdrag (art. 6).

(2) Zie het Duits-Belgische verdrag (art. 14, lid 1); het
Duits-Nederlandse verdrag (art. 16); het Duits-Italiaanse verdrag (art. 9) en het Verdrag van Den Haag
betreffende de overeenkomsten tot aanwijzing van een
bevoegde rechter (art. 10).

b) voldaan moet zijn aan de voorwaarden, nodig
voor haar echtheid in de staat van herkomst;
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HOOFDSTUK VII

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 52
Wat de bepalingen van de woonplaats betreft
(art. 52) kunnen wij verwijzen naar hoofdstuk IV,
deel A, punt 3, waar deze materie is behandeld.
Artikel 53
Artikel 53 bepaalt dat de zetel van vennootschappen
en rechtspersonen voor de toepassing van dit Verdrag
gelijkgesteld wordt met de woonplaats.
Het Verdrag definieert niet wat onder de zetel van
een rechtspersoon of van een vennootschap moet
worden verstaan, evenmin als het de woonplaats
omschrijft.
De kwalificatie van de zetel geschiedt volgens het
internationaal privaatrecht van de betrokken rechter.
Het Comité meende het begrip zetel niet op een andere wijze te kunnen omschrijven, met name niet met
een verwijzing naar artikel 52, omdat er op dit gebied
in de Lid-Staten van de Gemeenschap uiteenlopende
opvattingen bestaan. Deze houding is bovendien ingegeven door de wens zich buiten de werkzaamheden te
houden die momenteel op het gebied van het vennootschapsrecht in de Gemeenschap aan de gang zijn.
Het is het Comité niet ontgaan dat de toepassing van
artikel 16, lid 2, van het Verdrag moeilijkheden met
zich mee kan brengen. Dit zou bij voorbeeld het geval zijn indien de rechter van een verdragsluitende
staat de ontbinding van een vennootschap zou uitspreken die haar zetel in deze staat heeft en de erkenning van zulk een beslissing werd gevraagd in een

andere staat die het stelsel van de statutaire zetel
aanhangt en waar de vennootschap zulk een zetel zou
bezitten. De rechter van de aangezochte staat zou
volgens het Comité het recht hebben de erkenning te
weigeren op grond van artikel 28, lid 1, omdat er een
uitsluitende bevoegdheid van de gerechten van zijn
land bestaat.
Artikel 53 heeft geen betrekking op het prealabele
vraagstuk van de erkenning van de vennootschappen
en rechtspersonen, welke vraag moet worden opgelost aan de hand van het gemene recht, dan wel door
het Verdrag van Den Haag van 1 juni 1956 betreffende de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van
vreemde vennootschappen, verenigingen en stichtingen (*), zulks in afwachting van het verdrag dat
momenteel in het kader van de EEG wordt opgesteld
en dat eveneens zijn grondslag vindt in artikel 220
van het Verdrag van Rome.
Artikel 53 noemt vennootschappen en rechtspersonen; niet kon worden volstaan met uitsluitend de
rechtspersonen te noemen omdat deze uitdrukking
bepaalde vennootschappen die, zoals de vennootschappen onder firma van het Duitse recht rechtspersoonlijkheid ontberen, niet omvat. Uitsluitend de vennootschappen noemen zou evenmin voldoende zijn
geweest want bepaalde groeperingen, zoals de verenigingen en stichtingen, zouden dan niet onder dit verdrag vallen.

(') Op 20 april 1966 door België, Frankrijk en Nederland
geratificeerd.

HOOFDSTUK VIII

OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 54
In het algemeen hebben executieverdragen geen
enkele terugwerkende kracht 0), opdat „geen wijziging wordt gebracht in een toestand ontstaan onder

H Frans-Belgisch verdrag (art. 19); Belgisch-Nederlands
verdrag (art. 27); Duits-Belgisch verdrag (art. 17);
Duits-Italiaans verdrag (art. 18); Duits-Nederlands
verdrag (art. 20); Italiaans-Belgisch verdrag (art. 17)
en Italiaans-Nederlands verdrag (art. 16).

de werking van andere rechtsbetrekkingen dan tussen
de twee staten door het sluiten van het verdrag in het
leven zijn geroepen (2).
Voor zover ons bekend zal uitsluitend het Beneluxverdrag van toepassing zijn op rechterlijke beslissingen welke voor zijn inwerkingtreding zijn uitgesproken.

(2) Zie het rapport van de onderhandelaars van het DuitsBelgische verdrag.
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Een dermate radicale oplossing als van het Beneluxverdrag werd niet aanvaardbaar geacht. In de eerste
plaats niet omdat de voorwaarden voor de erkenning
en de tenuitvoerlegging in het Benelux-verdrag
(art. 13) veel strenger zijn dan in het EEG-executieverdrag. Vervolgens omdat de aan de erkenning en de
tenuitvoerlegging in het EEG-executieverdrag toegekende faciliteiten de tegenhanger vormen van de beschermende maatregelen waarover de verweerder ten
dele in titel II beschikt. Dank zij deze maatregelen
heeft men in het stadium van de erkenning of van de
tenuitvoerlegging van controle van de bevoegdheid
van de rechter die het oorspronkelijke vonnis heeft
gewezen, kunnen afzien (art. 28). De beschermende
maatregelen zullen echter door de verweerder in het
land van herkomst eerst kunnen worden ingeroepen
wanneer het Verdrag in werking is getreden. Immers
kan hij pas op dat tijdstip de exceptie van onbevoegdheid, berustende op het Verdrag, opwerpen.
Ofschoon in artikel 54 niet de oplossing van het Benelux-verdrag is overgenomen komt het effect daarvan toch vrijwel met dat van het Benelux-verdrag
overeen.

Het gekozen stelsel ziet er als volgt uit:
1. Het verdrag is van toepassing wanneer de rechtsvordering is ingesteld en a fortiori de beslissing is
gegeven — na de inwerkingtreding van het verdrag.
2. Het verdrag is niet van toepassing wanneer de
rechtsvordering is ingesteld, en de beslissing is gegeven, vóór de inwerkingtreding van het verdrag.
3. Onder bepaalde voorwaarden is het verdrag van
toepassing op beslissingen die na de inwerkingtreding van het verdrag zijn gegeven naar aanleiding
van rechtsvorderingen welke vóór de inwerkingtreding van het verdrag werden ingesteld.
In dit geval kan de rechter van de aangezochte
staat de bevoegdheid van de rechter die het oorspronkelijk vonnis heeft gewezen controleren,
omdat de bevoegdheid van deze laatste door de
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verweerder niet op grond van het verdrag in het
land van herkomst kon worden betwist.
De tenuitvoerlegging zal worden toegestaan indien de
bevoegdheid van de rechter die het oorspronkelijke
vonnis heeft gewezen:
— of wel samenvalt met een bevoegdheidsregel van
het Verdrag, bij voorbeeld indien de verweerder
zijn woonplaats in het land van herkomst had;
— of wel voortvloeit uit een tussen het land van
herkomst en de aangezochte staat van kracht
zijnde multilaterale of bilaterale overeenkomst.
Ten aanzien van overeenkomsten zou, wanneer
het geschil bij voorbeeld gebracht is voor een
Duitse rechter, de beslissing in België kunnen
worden erkend en ten uitvoer gelegd indien de
verbintenis in de Bondsrepubliek Duitsland is uitgevoerd of moest worden uitgevoerd, zulks gezien
de omstandigheid dat de bevoegdheid van de
Duitse rechter gegrond was op artikel 3, eerste
alinea, punt 5, van het Duits-Belgische verdrag.
Indien de bevoegdheid van de rechter van het land
van herkomst op een van bovengenoemde gronden
berust zal het vonnis erkend en ten uitvoer gelegd
kunnen worden voor zover uiteraard geen weigeringsgrond als omschreven in de artikelen 27 en 28
bestaat. De erkenning vindt plaats zonder dat enige
nadere procedure nodig is (art. 26); de tenuitvoerlegging zal worden toegestaan overeenkomstig de voorschriften van afdeling 2 van titel III, dat wil zeggen
op verzoekschrift.
Uit de gekozen tekst, volgens welke het Verdrag
slechts van toepassing is op rechtsvorderingen die na
zijn inwerkingtreding zijn ingesteld, volgt dat het
Verdrag geen enkele invloed heeft op procedures, die
op het tijdstip van zijn inwerkingtreding hangende
zijn. Indien bij voorbeeld vóór het in werking treden
van het Verdrag in Frankrijk overeenkomstig artikel
14 van het Burgerlijk Wetboek tegen iemand, die in
een ander verdragsluitend land woonplaats heeft een
vordering is ingesteld, dan kan deze persoon geen
beroep doen op het Verdrag om de bevoegdheid van
de Franse rechter te betwisten.

HOOFDSTUK IX
VERHOUDING T O T ANDERE INTERNATIONALE VERDRAGEN

Titel VII heeft betrekking op de verhouding van het
Verdrag tot de andere internationale akkoorden,
waarbij de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en

de tenuitvoerlegging van vonnissen zijn geregeld. Hij
houdt bepalingen in over:
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1. de verhouding tussen het Verdrag en de bilaterale
overeenkomsten die reeds van kracht zijn tussen
sommige I,,id-Staten van de Gemeenschap (art. 55
en 56) (*);
2. de verhouding tussen het Verdrag en de internationale overeenkomsten die voor bijzondere onderwerpen de rechtelijke bevoegdheid en de erkenning
of tenuitvoerlegging van beslissingen regelen of
zullen regelen (art. 57);
3. de verhouding tussen het onderhavige Verdrag en
het Frans-Zwitserse verdrag van 15 juni 1869 dat
het enige executieverdrag is dat tussen een LidStaat van de EEG en een derde land gesloten is en
regels van directe bevoegdheid bevat (art. 58);
4. de verhouding tussen het onderhavige Verdrag en
andere — bilaterale of multilaterale — akkoorden
waarin in de toekomst de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen zou kunnen worden
geregeld (art. 59).
Men heeft het niet nodig geacht de verhouding te
regelen tussen het Verdrag en de reeds tussen de Lidstaten van de EEG en derde landen gesloten bilaterale verdragen, aangezien al deze verdragen, met uitzondering van het Frans-Zwitserse, regels van indirecte
bevoegdheid bevatten. Er bestaat dan ook geen enkel
conflict tussen deze verdragen en de bevoegdheidsregels van titel II van het Verdrag. In het stadium van
de erkenning en de tenuitvoerlegging schijnt zich geen
enkel probleem te behoeven voordoen omdat de in
deze derde landen gegeven beslissingen conform de
bepalingen van deze bilaterale verdragen moeten
worden erkend.

Artikelen 55 en 56
Artikel 55 bevat de lijst van de verdragen die door de
inwerkingtreding van het EEG-executieverdrag zullen
ophouden van kracht te zijn. Zulks geschiedt echter
slechts onder voorbehoud:
1. van de bepalingen van artikel 54, lid 2, zoals wij
reeds in het commentaar op artikel 54 hebben
uiteengezet;
2. van de bepalingen van artikel 56, lid 1, dat wil
zeggen onder het voorbehoud dat deze verdragen
van kracht blijven ten aanzien van de onderwerpen waarop het EEG-executieverdrag niet van toepassing is (staat, bevoegdheid, enz.);

(*) Het Benelux-verdrag is genoemd, al is het, omdat
Luxemburg het nog niet heeft geratificeerd, nog niet
in werking getreden. Men heeft aldus willen voorkomen dat het Verdrag en het Benelux-verdrag elkaar
doorkruisen wanneer dit laatste in werking zou treden.
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3. van de bepalingen van artikel 56, lid 2, met betrekking tot de erkenning en de tenuitvoerlegging
van beslissingen gewezen voor de inwerkingtreding
van het EEG-executieverdrag. Aldus zou een in
Frankrijk voor de inwerkingtreding van het Verdrag gewezen vonnis waarop het Verdrag niet van
toepassing is (artikel 54) in Italië na de inwerkingtreding van het EEG-executieverdrag op grondslag
van het Frans-Italiaans verdrag van 3 juni 1930
kunnen worden erkend en ten uitvoer gelegd. Indien dit voorschrift zou ontbreken zouden de voor
de inwerkingtreding gewezen beslissingen slechts
krachtens het gemene recht kunnen worden erkend en ten uitvoer gelegd, derhalve met de mogelijkheid dat in verscheidene verdragsluitende landen het bodemgeschil opnieuw zal worden onderzocht, hetgeen onbetwistbaar een stap achteruit
zou hebben betekend.

Artikel 57
De Lid-Staten van de EEG, of sommige van hen, zijn
reeds partij bij talrijke internationale overeenkomsten
die, ten aanzien van bijzondere onderwerpen, bepalingen bevatten inzake de erkenning en de tenuitvoerlegging van vonnissen. Wij merken daaronder met
name op:
1. de herziene Rijnvaartakte ondertekend
17 oktober 1868 te Mannheim (2);

op

2. verdrag op 12 oktober 1929 te Warschau gesloten tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer met
additioneel Protocol (3);
3. internationaal verdrag tot het vaststellen van
enige eenvormige regels betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid bij aanvaring, ondertekend te Brussel op 10 mei 1952 (4);
4. internationaal verdrag tot het vaststellen van
enige eenvormige regels betreffende conservatoir
beslag op schepen, ondertekend te Brussel op 10
mei 1952 (5);
5. verdrag betreffende oppervlakteschade aan derden door vreemde luchtvaartuigen, te Rome
ondertekend op 7 oktober 1952 (6);

(2) Deze verdragen zijn door de volgende staten die lid
zijn van de EEG geratificeerd (lijst van 15 september
1966): Bondsrepubliek Duitsland, België, Frankrijk,
Nederland.
3
( ) Bondsrepubliek Duitsland, België, Frankrijk, Italië,
Luxemburg, Nederland.
(4) België en Frankrijk.
(5) België en Frankrijk.
(6) België en Luxemburg.
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6. internationaal verdrag betreffende het goederenvervoer per spoor (CIM) en bijlagen gesloten te
Bern op 25 oktober 1952 (*);
7. internationaal verdrag betreffende het vervoer
van reizigers en bagage per spoor (CIV) en bijlagen gesloten te Bern op 25 oktober 1952 (2);
8. overeenkomst betreffende buitenlandse Duitse
schulden ondertekend te Londen op 27 februari
1953 (»);
9. verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering van Den Haag van 1 maart 1954 (4);
10. verdrag inzake het internationaal vervoercontract
voor goederen over de weg (CNR) met Protocol
van ondertekening, gesloten te Genève op 19 mei
1956 (*);
11. verdrag betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van onderhoudsverplichtingen jegens kinderen, gesloten te
Den Haag op 15 april 1958 (6);
12. verdrag betreffende de bevoegdheid van het contractueel aangewezen forum bij internationale
verkoop van lichamelijke roerende zaken, gesloten te Den Haag op 15 april 1958 (7);
13. verdrag inzake de civiele aansprakelijkheid op het
gebied van de kernenergie ondertekend te Parijs
op 29 juli 1960 (8a)) en additioneel Protocol
ondertekend te Parijs op 28 januari 1964 (8b)),
alsmede aanvullend verdrag bij het Verdrag van
Parijs van 29 juli 1960 en bijlage ondertekend te
Brussel op 31 januari 1963 (8c>) en additioneel
Protocol bij het aanvullend verdrag ondertekend
te Parijs op 28 januari 1964 ( 8d) );
14. verdrag betreffende de aansprakelijkheid van exploitanten van atoomschepen en additioneel Protocol van Brussel van 25 mei 1962 (9);
15. verdrag van 27 oktober 1956 tussen het Groothertogdom Luxemburg, de Bondsrepubliek
Duitsland en Frankrijk inzake de kanalisatie van
de Moezel (10).

M Bondsrepubliek Duitsland,
burg, Nederland.
(2) Bondsrepubliek Duitsland,
burg, Nederland.
(3) Bondsrepubliek Duitsland,
burg, Nederland.
(4) De zes Lid-Staten.
(5) De zes landen.
(#) Bondsrepubliek Duitsland,
Nederland.
(7) Italië.

België, Frankrijk, LuxemBelgië, Frankrijk, LuxemBelgië, Frankrijk, Luxem-

België, Frankrijk, Italië en

(8a) en b)) Frankrijk en België.
(8c) en d)) Frankrijk.
(9) Geen.
(10) Geratificeerd door de drie betrokken landen.
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Deze overeenkomsten lopen wat hun structuur betreft sterk uiteen. Enkele ervan regelen alleen de rechterlijke bevoegdheid, zoals het Verdrag van Warschau
van 12 oktober 1929 tot het brengen van eenheid in
enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, of zijn gebaseerd op de indirecte bevoegdheid
zoals het Verdrag van Den Haag betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het
gebied van onderhoudsverplichtingen jegens kinderen, of bevatten directe en zelfs exclusieve bevoegdheidsregels, zoals het internationale verdrag betreffende het goederenvervoer per spoor (CIM) van 25
oktober 1952 welks artikel 43, lid 5, bepaalt dat men
een recht voortvloeiend uit het vervoercontract alleen
geldend kan maken voor de gerechten van de staat
waaraan de spoorwegen toebehoren op welker diensten men een beroep heeft gedaan.
De door het Comité aanvaarde oplossing bepaalt dat
de op speciale gebieden gesloten verdragen voorrang
hebben boven het Verdrag. Daaruit volgt dat de rechter van de staat van herkomst, indien deze overeenkomsten directe of exclusieve bevoegdheidsregels inhouden, alleen deze moet toepassen; dat indien zij
bepalingen bevatten betreffende de voorwaarden gesteld aan de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen op de gebieden waarop zij betrekking
hebben, alleen deze voorwaarden vervuld moeten
worden en ten slotte dat de procedure van tenuitvoerlegging die door het EEG-executieverdrag wordt
ingevoerd, niet op deze beslissingen van toepassing is.
Door deze — klassieke — oplossing te kiezen heeft
het Comité in aanmerking genomen dat de Lid-Staten
van de Gemeenschap door deze overeenkomsten op
speciale gebieden te sluiten in de meeste gevallen verplichtingen op zich hebben genomen jegens derde
landen en dat zij niet het recht hebben daarin eenzijdig wijziging te brengen.
Bovendien bedenke men dat:
1. de in deze overeenkomsten opgenomen bevoegdheidsregels zijn ingegeven door overwegingen die
met de betrokken materie samenhangen, bij voorbeeld in maritieme verdragen de vlag of de registratie van het schip en dat ter bepaling van de
bevoegdheid het criterium van de woonplaats in
deze verdragen niet vaak is gevolgd;
2. het EEG-executieverdrag inhoudt dat de beslissingen in beginsel worden erkend, terwijl de overeenkomsten over speciale onderwerpen de erkenning
en tenuitvoerlegging van beslissingen in het algemeen van de vervulling van een aantal voorwaarden
afhankelijk stellen. Deze kunnen trouwens afwijken van de weigeringsgronden genoemd in de artikelen 27 en 28; tot deze voorwaarden behoort
meestal de bevoegdheid van het gerecht van herkomst, een vereiste dat het Verdrag niet stelt;
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3. de vereenvoudigde tenuitvoerleggingsprocedure
van het Verdrag het resultaat is van titel II welks
bepalingen niet behoeven te worden nageleefd, indien de rechter van de staat van herkomst een
ander verdrag moet toepassen. Derhalve zal, wanneer de overeenkomsten over speciale onderwerpen voor de exequaturprocedure verwijzen naar
het gemene recht van de aangezochte staat, dit
recht van toepassing zijn. Niets verbiedt overigens
de nationale wetgever om voor de tenuitvoerlegging van beslissingen die onder verdragen over
speciale onderwerpen vallen de procedure van het
Verdrag voor die van het gemene recht in de
plaats te stellen.
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heidsregels niet meer kunnen worden ingeroepen
wanneer de verweerder binnen de Gemeenschap
woonplaats heeft, maar dat zij niettemin volgens artikel 4 van kracht blijven wanneer de verweerder buiten de Gemeenschap woont, en dat de beslissingen
van een gerecht welks bevoegdheid uit deze regels
voortvloeit, in dat geval in de andere verdragsluitende
staten worden erkend en tenuitvoergelegd.

Krachtens artikel 1 van dit verdrag kan een Zwitser
met woonplaats in Frankrijk een in een derde land
wonende Fransman voor de Franse rechter dagen.

In de eerste plaats zij opgemerkt dat artikel 59 niet
afdoet aan het stelsel van artikel 4 van het Verdrag.
Dit artikel verhindert namelijk een staat niet om in
een overeenkomst met een derde land hetzij geheel,
hetzij in bepaalde gevallen, af te wijken van zijn exorbitante bevoegdheidsregels, bij voorbeeld wanneer de
verweerder onderdaan is van deze derde staat of op
het grondgebied van deze staat woonplaats heeft.
Iedere staat die partij is bij het EEG-executieverdrag
behoudt de volle vrijheid overeenkomsten in deze zin
te sluiten met derde landen, evenals hij het recht heeft
zijn wetten houdende exorbitante bevoegdheden te
wijzigen, omdat artikel 4 van het Verdrag geen enkele
gemeenschappelijke regel oplegt en slechts naar het
nationale recht verwijst.

Deze mogelijkheid die door het verdrag aan Zwitserse onderdanen met woonplaats in Frankrijk wordt
toegekend zou, indien artikel 58 niet bestond, in
strijd kunnen komen met het EEG-executieverdrag
volgens hetwelk een verweerder met woonplaats in
een verdragsluitende staat slechts in bepaalde gevallen voor een gerecht van een andere verdragsluitende
staat kan worden gedaagd en dit in elk geval niet kan
geschieden op grond van exorbitante bevoegdheidsregels als artikel 14 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Artikel 59 heeft uitsluitend ten doel binnen de Gemeenschap de uitwerking van op grond van exorbitante bevoegdheidsregels gewezen vonnissen in te
perken. Krachtens dit artikel, juncto artikel 28, kan
de erkenning of tenuitvoerlegging van een vonnis dat
in een vedragsluitende staat is gewezen, in iedere
andere vedragsluitende staat worden geweigerd wanneer:

Artikel

58

Dit artikel is van bijzonder belang voor de regeling
van bepaalde competentieproblemen welke rijzen
door het Frans-Zwitserse verdrag van 15 juni 1869.

Op grond van artikel 58 zal de Zwitserse onderdaan
met woonplaats in Frankrijk gebruik kunnen maken
van de hem door het Frans-Zwitserse verdrag geboden mogelijkheid, om in Frankrijk een Fransman die
in een andere verdragsluitende staat woont, te dagvaarden zonder dat er strijd ontstaat met het EEGexecutieverdrag, nu het Franse gerecht volgens artikel 58 bevoegd zal zijn. Dank zij deze bepaling worden de verkregen rechten van Zwitserse onderdanen
die in Frankrijk wonen geëerbiedigd en is Frankrijk
in staat de verplichtingen na te komen die het tegenover Zwitserland op zich genomen heeft. Overigens
wordt hier aan deze Zwitserse onderdanen slechts een
mogelijkheid toegekend, en niets verhindert hen andere bepalingen van het EEG-executieverdrag in te
roepen.

Artikel 59

Men zal zich herinneren dat krachtens artikel 3 van
het Verdrag de zogenaamde „exorbitante" bevoegd-

1. de bevoegdheid van de staat van herkomst alleen
op een der exorbitante bevoegdheidsregels genoemd in artikel 3, lid 2, kon worden gegrond. Er
zal dus geen reden voor weigering bestaan wanneer het gerecht dat de oorspronkelijke beslissing
heeft gegeven, al verklaarde het zich bevoegd
krachtens een van die regels, tevens bevoegd was
volgens andere bepalingen in zijn wetgeving. Een
vonnis dat in Frankrijk is gewezen op grond van
artikel 14 van de Code civil zal bij voorbeeld kunnen worden erkend en tenuitvoergelegd indien het
geding een overeenkomst betrof die in Frankrijk
moest worden uitgevoerd.

2. er tussen de aangezochte staat en een derde land
een verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen bestaat volgens hetwelk de
vonnissen die in iedere andere staat zijn gewezen
op grond van een exorbitante bevoegdheidsregel
niet erkend of ten uitvoer zullen worden gelegd
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wanneer de verweerder zijn woonplaats of gewone
verblijf in het derde land had. Aldus zal België niet
verplicht zijn een vonnis te erkennen of ten uitvoer
te leggen dat in Frankrijk is gewezen tegen iemand
die zijn woonplaats of gewone verblijf in Noorwegen heeft, wanneer de bevoegdheid van de Franse
rechters jegens hem alleen gegrond kon worden op
artikel 14 van de Code civil en er tussen België en
Noorwegen een verdrag bestaat krachtens hetwelk
de twee landen zich verbonden hebben dergelijke
vonnissen niet te erkennen of ten uitvoer te leggen.
Er is niet alleen melding gemaakt van de woonplaats van de verweerder maar ook van zijn gewone verblijf omdat dit criterium in tal van derde
landen in feite overeenkomt met het begrip woon-
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plaats zoals dat in de Lid-Staten van de Gemeenschap geldt (zie ook artikel 10, punt 1, van het
Verdrag van Den Haag betreffende de erkenning
en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen op het gebied van het burgerlijke en handelsrecht).
Op dit gebied — de erkenning en tenuitvoerlegging
van beslissingen — opent artikel 59 aldus de weg
voor een regeling van de betrekkingen tussen de LidStaten van de EEG en andere landen, met name met
die welke — in steeds groter getale — aangesloten
zijn bij de Conferentie van Den Haag. Dit was wel
een lichte aantasting van het beginsel van het vrij
verkeer van vonnissen waard.

HOOFDSTUK X

SLOTBEPALINGEN

Artikelen 60 tot en met 62 en 64 tot en met 68
Geen speciaal commentaar.
Artikel 63
Artikel 63 betreft het geval dat een derde land lid zou
worden van de EEG.
Het is volgens het Comité wenselijk dat deze staat tot
het executieverdrag toetreedt en aldus de verplichtingen voortvloeiende uit artikel 220 van het Verdrag
tot oprichting van de Gemeenschap op zich neemt.
Het is nochtans mogelijk dat deze staat gezien zijn
wetgeving het Verdrag als zodanig niet zonder meer
kan aanvaarden en dat er onderhandelingen nodig
zijn. In dat geval mag de overeenkomst die tussen de

Zes en dit land gesloten moet worden niet van het
stelsel van het Verdrag afwijken. Artikel 63 bepaalt
daarom dat het Verdrag de grondslag zal vormen bij
de onderhandelingen die alleen die aanpassingen zonder welke het derde land niet bewogen zou kunnen
worden, het Verdrag te aanvaarden, tot onderwerp
mogen hebben.
De met dit land te voeren onderhandelingen behoeven
niet noodzakelijk aan zijn toelating tot de Gemeenschap vooraf te gaan.
Aangezien de aanpassingen in een speciale overeenkomst tussen de Zes en het derde land zouden worden neergelegd, volgt tevens uit artikel 63, lid 2, dat
het Verdrag bij deze onderhandelingen tussen de Zes
niet ter discussie mag worden gesteld.

HOOFDSTUK XI

PROTOCOL
Artikel I
In artikel I van het Protocol wordt rekening gehouden met de bijzondere situatie waarin het Groothertogdom Luxemburg verkeert. Dit artikel bepaalt dat
ieder die in Luxemburg woonplaats heeft en voor een
gerecht van een ander verdragsluitend land is ge-

daagd, zulks met toepassing van artikel 5, eerste alinea, bepalende dat ten aanzien van verbintenissen
uit overeenkomst bevoegd is het gerecht van de plaats
waar de verbintenis is uitgevoerd of moet worden
uitgevoerd, de bevoegdheid van dit gerecht kan
afwijzen. Een dienovereenkomstig voorbehoud komt
voor in het Benelux-verdrag (Protocol, artikel I); de
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redenen daarvoor zijn te vinden in de bijzondere aard
van de economische betrekkingen tussen België en
Luxemburg, waardoor het merendeel van de verbintenissen uit overeenkomst tussen degenen die in de
twee landen woonplaats hebben, in België worden of
moeten worden ten uitvoer gelegd. Het gevolg van
artikel 5, punt 1, is dat de in België woonachtige eiser
in het merendeel der gevallen de zaak bij Belgische
gerechten aanhanging kan maken.
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reeds in het strafrechtelijk stadium zijn verdediging
kan voeren.
Om deze réden is in het executieverdrag, juist zoals in
het Benelux-verdrag, een bepaling in het Protocol
opgenomen krachtens welke aan iemand die woonplaats heeft in een verdragsluitend land, en in een
ander verdragsluitend land vervolgd wordt, wordt
toegestaan zich voor de strafgerechten van dit laatste
land door een vertegenwoordiger te doen verdedigen.

De Luxemburgse economische betrekkingen worden
eveneens gekenmerkt door het feit dat vele overeenkomsten, gesloten tussen personen die woonplaats
hebben in Luxemburg, internationale overeenkomsten zijn. Rekening houdende met deze omstandigheid leek het noodzakelijk om de overeenkomsten tot
aanwijzing van een bevoegde rechter, die tegengeworpen kunnen worden aan personen met woonplaats in
Luxemburg, aan strengere voorwaarden te onderwerpen dan die vermeld in artikel 17. De huidige redactie
heeft trouwens als uitgangspunt die van het Beneluxverdrag (artikel 5, punt 3).

Volgens artikel II van het Protocol geniet deze persoon dit recht zelfs indien hij niet persoonlijk verschijnt en zelfs indien de regels van strafvordering
van het betrokken land hem dit recht niet toekennen.
Indien echter het gerecht, dat van de zaak kennis
neemt, uitdrukkelijk de persoonlijke verschijning beveelt, behoeft de beslissing, die gegeven werd zonder
dat de betrokken persoon gelegenheid had zich te
doen verdedigen, omdat hij niet is verschenen, in de
overige verdragsluitende landen niet te worden erkend, noch ten uitvoer te worden gelegd.

Artikel

Dit recht wordt krachtens artikel II van het Protocol
echter slechts toegekend aan personen die voor een
onopzettelijk gepleegd strafbaar feit vervolgd worden, waardoor tevens de verkeersongevallen worden
bestreken.
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Artikel II van het Protocol is eveneens gebaseerd op
het Benelux-verdrag. Dit laatste verdrag is ook van
toepassing op door de strafrechter gewezen vonnissen
in burgerlijke zaken, waardoor een controverse werd
beëindigd, die tussen België en Nederland door het
Belgisch-Nederlandse verdrag van 1925 was ontstaan. Zoals in het verslag dat als bijlage bij het
verdrag is gevoegd (*) wordt uiteengezet, vindt de
terughoudendheid van de Nederlandse autoriteiten
met betrekking tot door de buitenlandse strafrechter
over de civiele vordering gegeven beslissingen zijn
oorzaak in de omstandigheid, dat de Nederlander die
vervolgd wordt wegens een in het buitenland begaan
strafbaar feit, gedwongen kan zijn voor zijn verdediging persoonlijk voor de buitenlandse strafrechter te
verschijnen, zulks terwijl Nederland eigen onderdanen niet uitlevert en deze vrij blijven al dan niet voor
de buitenlandse strafrechter te verschijnen. Dit bezwaar is minder doorslaggevend dan op het eerste
gezicht lijkt omdat in sommige rechtsstelsels, en met
name in Frankrijk, België en Luxemburg, de beslissing door de strafrechter volledig bewijs oplevert in
een later in te stellen burgerlijke actie.
In dit geval zou de nadien tegen de strafrechtelijk
veroordeelde Nederlander ingestelde burgerlijke
rechtsvordering voor hem onvermijdelijk ongunstig
aflopen. Het is dus van het grootste belang dat hij

Artikel

Dit artikel is eveneens gebaseerd op het Benelux-verdrag (artikel III van het Protocol).
Door dit artikel wordt de heffing van evenredige
rechten in de aangezochte staat vermeden en wordt
het evenwicht hersteld dat verstoord was omdat voor
het exequatur in sommige landen een vast recht en in
andere landen een evenredig recht wordt geheven.
Dit artikel heeft geen betrekking op het honorarium
van advocaten.
Ofschoon het naar de mening van het Comité wenselijk was bij de exequaturbeslissingen proportionele
rechten af te schaffen, bestond er geen aanleiding af
te zien van de vaste rechten en taksen die, zelfs in het
nationale stelsel, worden geheven bij bepaalde processuele handelingen, en die in sommige opzichten de
gedaante vertonen van taksen dienende tot beloning
van aan de rechtzoekenden verleende diensten.

Artikel

M Benelux-verdrag. Zie het commentaar op artikel 13 en
artikel II van het Protocol.
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IV

(Zie het commentaar op artikel 20, lid 2, bladzijde 39 e.v.)
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Artikel V
(Zie commentaar
zijde 27 e.v.)

op

artikel

6,

lid

2,

blad-

Artikel VI
Deze bepaling betreft het geval dat veranderingen in
de wetgeving hetzij de wettelijke bepalingen genoemd
in het Verdrag — dit zou het geval kunnen zijn met

de bepalingen van artikel 3, lid 2 — hetzij de met
name genoemde bevoegde gerechten in afdeling 2
van titel III wijzigen.
Inlichtingen dienaangaande zullen worden verstrekt
aan het secretariaat van de Raden, dat conform artikel 64, sub e), daarover mededeling zal doen aan de
andere verdragsluitende staten.
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VERSLAG INZAKE DE PROTOCOLLEN
betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van het Verdrag van 29 februari 1968
betreffende de onderlinge erkenning van vennootschappen en rechtspersonen en van het
Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
(Ondertekend te Luxemburg op 3 juni 1971)

opgesteld door de heer P. JENARD,

directeur bij het Belgische Ministerie

van Buitenlandse

I. Algemene beschouwingen
1.
In Gemeenschappelijke Verklaring nr. 3 van het
Protocol bij het op 29 februari 1968 te Brussel ondertekende Verdrag betreffende de onderlinge erkenning
van vennootschappen en rechtspersonen, hebben de
Regeringen van de Lid-Staten der Europese Gemeenschappen zich bereid verklaard een studie te maken
van de juiste middelen om verschillen in de uitlegging
van het Verdrag te voorkomen. Hiertoe waren zij
overeengekomen de mogelijkheid na te gaan om bepaalde bevoegdheden toe te kennen aan het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen en, voor
zover nodig, over een daartoe strekkende overeenkomst te onderhandelen.
Een soortgelijke gemeenschappelijke verklaring is gehecht aan het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken, dat op 27 september
1968 te Brussel is ondertekend. In deze verklaring
wordt de mogelijkheid overwogen om aan het Hof
van Justitie niet alleen bevoegdheden tot interpretatie
toe te kennen, maar eveneens bevoegdheden voor het
regelen van bevoegdheidsgeschillen die zich bij de
toepassing van het Verdrag kunnen voordoen.

2.
Bij de onderhandelingen over de tenuitvoerlegging van deze verklaring werd spoedig overeenstemming bereikt om nieuwe bevoegdheden aan het Hof
toe te kennen en om een op artikel 177 van het Verdrag geïnspireerd systeem te gebruiken. Niettemin
rees de vraag of een algemene overeenkomst moest
worden opgesteld die van toepassing is op alle verdragen die krachtens artikel 220 gesloten zijn of worden, dan wel of het niet de voorkeur verdiende oplossingen te zoeken die rekening hielden met de eventuele bijzondere aspecten van elk dezer verdragen.
Om deze vraag te beantwoorden werd een bij uitstek
pragmatische methode gekozen. Er werd een uitvoerige studie gemaakt van de twee reeds ondertekende
Verdragen, namelijk dat betreffende de onderlinge er-

Zaken en Buitenlandse

Handel

kenning van vennootschappen en rechtspersonen en
dat betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken.
3.
Deze studie heeft geleid tot de conclusie dat
deze twee Verdragen verschillende kenmerken hebben, waardoor voor de interpretatie ervan door het
Hof van Justitie een eigen regeling gewettigd is. Hoewel de mening is verdedigd dat de bevoegdheden van
het Hof betreffende de interpretatie van alle op basis
van artikel 220 van het Verdrag gesloten verdragen in
één enkele tekst konden worden vastgesteld, werd er
toch de voorkeur aan gegeven afzonderlijke protocollen te sluiten die beter beantwoorden aan de eisen
van elk verdrag.
4.
Voor het sluiten van deze protocollen hoefde
niet de procedure van artikel 236 van het Verdrag te
worden gevolgd, omdat de protocollen betreffende de
interpretatie van op basis van artikel 220 van het
Verdrag gesloten verdragen geen herziening van het
Verdrag ten doel hadden. Zij verlenen uitsluitend aan
het Hof een nieuwe bevoegdheid die wordt toegevoegd aan zijn reeds bestaande bevoegdheden, zonder
dat deze gewijzigd worden (i).

II. Protocol betreffende de interpretatie van het Verdrag betreffende de onderlinge erkenning van vennootschappen en rechtspersonen
5.
Ten aanzien van de interpretatie van het Verdrag betreffende de onderlinge erkenning van ven-

(i) Het Hof heeft herhaaldelijk nieuwe bevoegdheden gekregen, zonder dat de procedure van artikel 236 werd
toegepast (interne akkoorden in het kader van associatieovereenkomsten, zie bij voorbeeld PB nr. 93 van
11. 6. 1964, blz. 1490/64; bepalingen van Verordening
nr. 17 van de Raad over het toezicht van het Hof,
PB nr. 13 van 21. 2. 1962, blz. 204/62, enz.).
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nootschappen en rechtspersonen zag men geen enkele
reden om af te wijken van de in artikel 177 van het
Verdrag bedoelde procedure voor prejudiciële interpretatie. Derhalve is deze procedure overgenomen in
bovengenoemd ontwerp-protocol.
Artikel 1 van dit protocol verleent het Hof bevoegdheid tot uitlegging van het Verdrag van 29 februari
1968, van Gemeenschappelijke Verklaring nr. 1, opgenomen in het aan dit Verdrag gehechte protocol, alsmede van het protocol, dat het onderwerp van dit
verslag uitmaakt. In artikel 2 zijn de tweede en de
derde alinea van artikel 177 vrijwel letterlijk overgenomen aangaande de voorwaarden waaronder de
rechterlijke instanties die voor een dergelijk interpretatievraagstuk komen te staan, zich tot het Hof kunnen wenden.

6.
Aangezien het erkenningsverdrag soms naar het
nationale recht verwijst, is de vraag gerezen of de
bevoegdheid van het Hof inzake de interpretatie van
dit recht niet uitdrukkelijk moest worden uitgesloten.
Men achtte dit niet nodig, omdat deze uitsluiting
reeds duidelijk vaststaat door de jurisprudentie van
het Hof van Justitie.

7.
Artikel 3 betreft de procedure die voor het Hof
van Justitie moet worden gevolgd indien het Hof
krachtens het protocol uitspraak moet doen.
Men achtte het raadzaam te bepalen dat het Reglement voor de procedure van het Hof moest worden
gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe toekenning
van bevoegdheden. In artikel 3, lid 2, staat dat artikel
188 van het Verdrag daarvoor zal worden gebruikt.
Er moet een uitwisseling van informatie over beslissingen van nationale rechters wier uitspraken niet vatbaar zijn voor rechtsmiddelen naar nationaal recht
worden georganiseerd om een zo doeltreffend en uniform mogelijke toepassing van het Verdrag te verzekeren.
Een Gemeenschappelijke Verklaring in deze zin is aan
het protocol gehecht.
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O o k al werd algemeen erkend dat het noodzakelijk
was om de uniforme interpretatie van dit Verdrag te
verzekeren, om daartoe nieuwe bevoegdheden aan het
Hof van Justitie toe te kennen en om een in hoge
mate op artikel 177 geïnspireerd systeem te kiezen,
toch werd ook de vrees geuit dat het prejudiciële
beroep zoals dat in artikel 177 w o r d t beschreven gezien het aantal en de verscheidenheid van de geschillen waarop het Verdrag van toepassing is, door een
der procespartijen kan worden benut om het proces
te rekken of als pressiemiddel tegen een tegenpartij
met bescheiden financiële middelen, kortom kan
worden misbruikt.
1. Dit Verdrag zal waarschijnlijk in een groot aantal
gevallen voor toepassing in aanmerking komen.
Het bevat namelijk niet alleen regelingen voor de
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, maar regelt ook de rechterlijke bevoegdheid
in de internationale rechtsorde, en met name in
alle gevallen waarin iemand dient te verschijnen
voor een rechter van een verdragsluitende staat
op wiens grondgebied hij niet woonachtig is.
Bovendien betreft het niet beperkte sectoren zoals
bij voorbeeld het Verdrag inzake de erkenning van
vennootschappen, maar het vermogensrechtelijke
aspect van het gehele burgerlijke recht en van het
handelsrecht (geschillen op het gebied van overeenkomsten van elke aard, wettelijke aansprakelijkheid, alimentatieverplichtingen, enz.).
2. In het stadium van de erkenning en de tenuitvoerlegging bepaalt het Verdrag in artikel 34 dat het
gerecht tot hetwelk het verzoek is gericht 'om de
beslissing te voorzien van het verlof tot tenuitvoerlegging onverwijld uitspraak doet zonder dat de
partij tegen wie de tenuitvoerlegging w o r d t gevraagd in deze stand van de procedure w o r d t gehoord.
Het is duidelijk dat een prejudicieel beroep in dit
stadium bij het Hof van Justitie het doel van het
Verdrag zou miskennen omdat dit, door de vernieuwing bestaande uit eenmaking van de exequaturprocedure en de instelling van een unilaterale
procedure, erop gericht is dilatoire acties te vermijden en de gedaagde te verhinderen zijn goederen aan elke maatregel van executie te onttrekken.

III. Protocol betreffende de interpretatie van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken

3. Ten slotte mag niet uit het oog worden verloren
dat de beslissingen van het Hof van Justitie over
de uitlegging van het Verdrag, ten aanzien van de
gevolgen voor partijen, verschillen van de beslissingen inzake de uitlegging van andere verdragen.

8.
De bespreking van het Verdrag betreffende de
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken heeft aangetoond dat het bijzonderheden vertoont die een
aparte procedure rechtvaardigen voor de uitlegging
daarvan door het Hof van Justitie.

Indien het Hof namelijk een interpretatie van een
regel van het Verdrag zou geven die inhoudt dat
de rechterlijke instanties tot wie men zich heeft
gewend niet bevoegd zijn, zou het mogelijk zijn
dat de procedure van het begin af aan moet worden hervat, hetzij in een andere staat dan die aan
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wiens gerecht de zaak aanvankelijk is voorgelegd,
hetzij in voorkomend geval voor andere gerechten '
van een zelfde staat (bij voorbeeld artikel 5 van
het Verdrag waarin bijzondere competentieregels
zijn voorzien).
9.
Het in het protocol gekozen systeem volgt het
stelsel van artikel 177 afgezien van de aanpassingen
die noodzakelijk werden geacht, gelet op bovenstaande overwegingen. Dit systeem kan als volgt worden samengevat:
a) de rechterlijke instanties die zich tot het Hof kunnen wenden, worden met zoveel woorden aangeduid;
b) de bevoegdheid een prejudicieel beroep in te stellen bij het Hof wordt niet toegekend aan rechterlijke instanties die in eerste aanleg beslissen;
c) in het protocol wordt gesteld dat de Hoven van
Cassatie enzovoort, gehouden zijn zich tot het
Hof te wenden wanneer zij menen dat een beslissing van het Hof over een interpretatievraagstuk
noodzakelijk is voor het wijzen van een vonnis;
d) een nieuwe mogelijkheid voor interpretatie door
het Hof, die berust op het beginsel van cassatie in
het belang der wet, wordt toegevoegd aan het
prejudiciële beroep.
10.
Artikel 1, dat gelijkenis vertoont met artikel 1
van het protocol betreffende de interpretatie van het
Verdrag inzake de onderlinge erkenning van vennootschappen en rechtspersonen, verleent het Hof bevoegdheid voor de uitlegging van het Verdrag van 27
september 1968, van het aangehechte protocol en van
het protocol waarover dit verslag handelt.
11.
In artikel 2 worden de nationale rechterlijke
instanties genoemd die bevoegd zijn het Hof te verzoeken bij wijze van prejudiciële beslissing een uitspraak te doen.
1. Uit deze opsomming volgt dat deze bevoegdheid
niet wordt toegekend aan rechterlijke instanties
die in eerste aanleg recht doen. Deze uitsluiting is
er in de eerste plaats op gericht te vermijden dat in
een te groot aantal gevallen om interpretatie door
het Hof wordt verzocht en met name in gevallen
van weinig belang.
Eveneens werd de mening geuit dat interpretatieverschillen bij de toepassing van het Verdrag tussen uitspraken van rechters die in eerste aanleg
recht doen, bij voorbeeld een Kantonrechter en
een Amtsgericht, niet meer aandacht verdienen,
wanneer deze beslissingen kracht van gewijsde ver-
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krijgen, dan de verschillen in uitlegging die zich in
een zelfde land kunnen voordoen tussen de beslissingen van lagere rechterlijke instanties. In dezelfde gedachtengang is opgemerkt dat het Hof
van Justitie slechts recht dient te doen wanneer het
volledig op de hoogte is. Hiertoe zouden de interpretatievraagstukken van tevoren door de nationale rechterlijke instanties moeten worden geklaard te meer daar het Hof van Justitie in het
belang van de rechtszekerheid zijn jurisprudentie
niet veelvuldig kan wijzigen.
2. Artikel 2 noemt onder punt 1 de rechterlijke instanties die de bevoegdheid zullen hebben zich tot
het Hof te wenden en, onder deze, de instanties
die, overeenkomstig lid 1 van artikel 3, verplicht
zullen zijn zich tot het Hof te wenden. Het leek
noodzakelijk dit duidelijk te stellen. De huidige
redactie van de derde alinea van artikel 177 heeft
namelijk aanleiding gegeven tot interpretatieverschillen inzake de rechterlijke instanties waarvan
de beslissingen volgens het nationale recht niet
vatbaar zijn voor hoger beroep (bij voorbeeld de
„abstracte" en de „concrete" theorie, ontwikkeld
in de Bondsrepubliek Duitsland).
Verduidelijking op dit punt leek des te meer noodzakelijk omdat in het door het protocol gekozen
systeem de lagere rechters niet bevoegd zijn zich
tot het Hof te wenden.
In deze opsomming wordt eveneens rekening gehouden met het feit dat het Verdrag van 27 september 1968 slechts betrekking heeft op burgerrechtelijke en handelsrechtelijke aangelegenheden
van vermogensrechtelijke aard en derhalve omvat
de opsomming slechts de rechterlijke instanties die
over deze aangelegenheden beslissen.
3. Onder punt 2 wordt gezegd dat de bevoegdheid
zich tot het Hof te wenden, ook toekomt aan de
rechterlijke instanties van een verdragsluitende
staat wanneer zij in beroep uitspraak doen. Het
gaat hier dus niet alleen om de appèlrechters, behalve in de uitzonderlijke gevallen wanneer deze in
eerste aanleg uitspraak doen, maar ook om de
andere rechterlijke instanties, bij voorbeeld de
rechtbanken van eerste aanleg wanneer die van
een zaak in de hoedanigheid van appèlrechter kennis nemen.
In de Bondsrepubliek Duitsland omvat de uitdrukking beroep het geval van het „Beschwerde".
4. Onder punt 3 wordt bepaald dat in de gevallen
voorzien in artikel 37 van het Verdrag van 27
september 1968 zich ook kunnen wenden tot het
Hof van Justitie de in dat artikel genoemde rechterlijke instanties. Dit artikel 37 betreft het beroep
tegen de beslissing waarbij verlof wordt verleend
het buitenlandse vonnis ten uitvoer te leggen.
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12.
Artikel 3 bepaalt dat een hogere instantie
slechts verplicht is zich tot het Hof van Justitie te
wenden „indien zij een beslissing op dit punt noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis". De
tekst van artikel 177 van het Verdrag van Rome kent
deze precisering slechts in de tweede alinea inzake de
lagere instanties die de mogelijkheid hebben zich tot
het Hof te wenden.
De bepaling van artikel 3, lid 1, van het protocol
komt overeen met de tot op heden algemeen geldende
interpretatie van artikel 177: het lijkt namelijk juist
dat men hogere instanties een beoordelingsbevoegdheid ten aanzien van de juistheid van de voor haar
opgeworpen vragen niet kan ontzeggen.
Deze precisering bleek echter nodig ten einde verschil
in interpretatie te vermijden. Zoals reeds uit het verslag (nr. 8, punt 3) blijkt mag namelijk niet uit het
oog worden verloren dat de beslissingen van het Hof
van Justitie over de uitlegging van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, ten aanzien van de
gevolgen, verschillen van de beslissingen inzake de
uitlegging van andere verdragen.
Indien namelijk de bevoegdheid van een gerecht voor
een hogere instantie betwist wordt en het Hof beslist
dat het Verdrag door dit gerecht verkeerd is uitgelegd, is het mogelijk dat het proces van het begin af
aan moet worden hervat hetzij in een andere staat,
hetzij in voorkomend geval voor een ander gerecht
van een zelfde staat.
Voor een van de partijen kan de verleiding dan groot
zijn om een hogere instantie een vraag met betrekking tot de uitlegging van het Verdrag voor te leggen,
alleen met het doel om de zaak te vertragen; deze
verleiding zou nog groter zijn indien dit gerecht automatisch verplicht was zich tot het Hof te wenden.
Na verscheidene oplossingen overwogen te hebben,
bij voorbeeld om de hogere gerechten slechts de bevoegdheid toe te kennen om zich tot het Hof te wenden, of hen slechts te verplichten zich tot het Hof te
wenden indien zij menen dat zij van een bestaande
interpretatie hetzij van het Hof, hetzij van andere
gerechten moeten afwijken, aanvaardde men een bepaling die zeer dicht bij artikel 177 ligt, ten einde de
eenheid van het Gemeenschapsrecht zoveel mogelijk
te bevorderen.
Om bovenvermelde redenen bleek het noodzakelijk,
de beoordelingsbevoegdheid van de hogere instanties
te bevestigen door middel van een duidelijke, niet
voor tweeërlei uitleg vatbare tekst en vooral om deze
bevoegdheid te beschermen tegen eventuele ontwikkelingen in die zin dat het beroep automatisch dient
te worden ingesteld.
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Wat de vorm betreft verschilt artikel 3 in zoverre van
artikel 177 dat het eerste de regels voor de hogere
instanties en vervolgens voor lagere instanties geeft.
Met deze formele wijziging heeft men willen onderstrepen dat het pfotocol uitsluitend een specifieke
oplossing moet geven voor interpretatieproblemen in
verband met het Verdrag betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen
in burgerlijke en handelszaken.

13.
Omdat het Verdrag eveneens verwijst naar begrippen van nationaal recht dient overigens verwezen
te worden naar hetgeen hieromtrent is gezegd in het
commentaar op het protocol betreffende de uitlegging van het Verdrag inzake de onderlinge erkenning
van vennootschappen (zie nr. 6).

14.
In artikel 4 wordt een nieuwe procedure ingevoerd die berust op het cassatieberoep in het belang
der wet en op de adviesprocedure. In de landen van
de Gemeenschap, met een uitzondering voor de
Bondsrepubliek Duitsland, bestaat een vorm van beroep, beroep in het belang der wet geheten, die het de
bevoegde autoriteit, in dit geval de Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, mogelijk maakt beroep
in te stellen tegen in laatste instantie gewezen beslissingen waarin de wet wordt geschonden of verkeerd
wordt toegepast, hetzij naar de geest, hetzij naar de
vorm. Dit beroep heeft ten doel om onjuiste interpretatie van de wet te sanctioneren wanneer de partijen
hebben nagelaten een beslissing waarin een dergelijke
interpretatie voorkomt aan de hoogste rechter voor te
leggen (zie Dalloz, Encyclopédie juridique, onder
Cassation nr. 2509).
Artikel 4 heeft tot doel een uniforme uitlegging van
het Verdrag te bevorderen door de invoering van een
procedure die komt bij het prejudiciële beroep genoemd in artikel 3. Het is er voornamelijk op gericht
om voor toekomstige gevallen een uniforme interpretatie te verzekeren wanneer in de reeds gewezen beslissingen verschillen naar voren zijn gekomen. Het
gaat in feite om een procedure die ligt tussen het
beroep in het belang der wet, waarvan zij afwijkt
omdat zij niet leidt tot cassatie van de beslissing
waarin een onjuiste uitlegging van het Verdrag voorkomt, en het consultatieve beroep, maar dan beperkt
tot gevallen waarin de rechter reeds heeft beslist.
Lid 1 bepaalt de gevallen waarin de bevoegde autoriteit van een staat zich tot het Hof kan wenden. Het is
aan de bevoegde autoriteit de wenselijkheid van een
beroep op het Hof te beoordelen en verondersteld
mag worden dat zij zich slechts tot het Hof zal wenden indien de nationale beslissing overwegingen bevat
die kunnen leiden tot een uitlegging die afwijkt van
die welke vroeger is gegeven hetzij door het Hof
hetzij door een buitenlandse rechter. Indien namelijk
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geen enkel element aanleiding geeft een wijziging van
deze jurisprudentie te verwachten, kan de nationale
autoriteit altijd cassatieberoep in het belang der wet
instellen tegen de in zijn land gegeven beslissing,
overeenkomstig de aldaar bestaande procedure.
Evenals de in het belang der wet uitgesproken cassatie zonder invloed is op de rechtstoestand van de
partijen, wordt in lid 2 bepaald dat de door het Hof
gegeven beslissingen geen gevolgen hebben ten aanzien van beslissingen die bij hem aanhangig zijn gemaakt.
Hieruit vloeit voort dat de beslissingen van het Hof
geen enkele hervatting van de procedure kunnen
rechtvaardigen, zelfs, in voorkomend geval, niet via
de weg van het request civiel.
In lid 3 wordt bepaald dat bevoegd zijn zich tot het
Hof te wenden de Procureurs-generaal bij de hoven
van cassatie aangezien in de landen waarin het beroep in het belang der wet bestaat deze Procureurs dit
beroep kunnen instellen, of elke andere autoriteit die
een Lid-Staat heeft aangewezen. Uit de aanwijzing
van de Procureurs-generaal blijkt eveneens dat het in
artikel 4 omschreven beroep is ingesteld met het oog
op strikt juridische doeleinden.
De redactie van lid 3 houdt rekening met de in de
Bondsrepubliek Duitsland bestaande situatie waar het
beroep in het belang van de wet niet bestaat. Voorts
biedt deze redactie elke verdragsluitende staat de gelegenheid een andere autoriteit aan te wijzen of ook
om twee autoriteiten aan te wijzen, bij voorbeeld de
Procureur-generaal bij beroep tegen de beslissingen
van de civiele, handels- of strafrechter wanneer deze
laatste beslist over een burgerlijke actie en de minister
van Justitie bij beroep tegen beslissingen van een administratieve rechter.
Lid 4 past artikel 20 van het Statuut van het Hof van
Justitie aan aan de procedure omschreven in artikel 4,
rekening houdende met het feit dat in deze procedure
de personen die partijen bij het proces zijn geweest
geen enkel belang bij tussenkomst hebben.
Men kan zich afvragen welke draagwijdte een interpreterende uitspraak op de grondslag van artikel 4
heeft. Deze uitspraak bindt de partijen namelijk niet.
Deze uitspraak heeft niet de strekking van een wettelijke bepaling en dientengevolge w o r d t niemand
erdoor gebonden. M a a r het is duidelijk dat zij een
groot juridisch gezag zal hebben en dat zij in de toe-
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komst bepalend zal zijn voor de jurisprudentie van
alle rechters van de Gemeenschap. In dit opzicht kan
zij worden vergeleken met een arrest tot cassatie in
het belang der wet. Door een dergelijk arrest wordt
niemand gebonden maar het vormt een principiële beslissing die van groot belang is voor de toekomst en
waarmee de feitenrechters in het algemeen rekening
houden.

15.
Door artikel 5 van het protocol wordt, net
zoals door artikel 3 van het protocol inzake de uitlegging van het Verdrag betreffende de onderlinge erkenning van vennootschappen, de toepassing van de
teksten inzake de uitoefening van de bevoegdheden
van het Hof uitgebreid tot de uitoefening van de
nieuwe bevoegdheden die aan het Hof zijn toegekend.
Uiteraard heeft deze uitbreiding slechts in zoverre
plaats als het protocol niet anders bepaalt; deze beperking betreft voornamelijk artikel 177 van het Verdrag, welks bepalingen, zelfs indien ze gewijzigd zouden worden, niet van toepassing zijn op het protocol,
dat op dit punt autonoom is.

16.
Artikel 11 houdt rekening met elke eventuele
wijziging in de bevoegdheid van rechterlijke instanties
van één van de verdragsluitende partijen.

17.
De andere artikelen van het protocol waarin de
slotbepalingen zijn opgenomen geven geen aanleiding
tot enig bijzonder commentaar.
De organisatie van een uitwisseling van informatie
over beslissingen van de in artikel 2, punt 1, van het
protocol genoemde rechters, is tevens voorzien om
een zo doeltreffend en uniform mogelijke toepassing
van het Verdrag te verzekeren. Een Gemeenschappelijke Verklaring in deze zin is aan het protocol gehecht.

18.
De problemen die kunnen voortvloeien uit
positieve of negatieve jurisdictiegeschillen kunnen in
een ruime mate, zo niet geheel, worden opgelost door
de voorschriften van het Verdrag betreffende aanhangigheid en samenhang of, indien ze het gevolg zijn
van uiteenlopende interpretaties, door de bepalingen
van het protocol.
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RAPPORT OVER HET VERDRAG
inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het Verdrag betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
alsmede tot het Protocol betreffende de uitlegging daarvan door het Hof van Justitie
(Ondertekend te Luxemburg op 9 oktober 1978)

opgesteld door professor dr. P. SCHLOSSER

hoogleraar aan de Universiteit van München voor Duits, internationaal en buitenlands
burgerlijk procesrecht, algemene procesleer en burgerlijk recht

Een Werkgroep van de Raad die ingevolge een door het Comité van Permanente Vertegenwoordigers van de Lid-Staten genomen besluit bijeen werd geroepen, heeft op
basis van artikel 3, tweede alinea, van de Toetredingsakte van 22 januari 1972 een
ontwerp-verdrag betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het Verdrag van
27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken alsmede tot het Protocol van 3 juni 1971
betreffende de uitlegging daarvan door het Hof van Justitie opgesteld. Deze Werkgroep
bestond uit Regeringsdeskundigen van de negen Lid-Staten en vertegenwoordigers van
de Commissie. Haar rapporteur, de heer P. Schlosser, hoogleraar in de rechtswetenschap
aan de Universiteit van München, heeft de toelichting opgesteld die te zamen met het
door de deskundigen uitgewerkte ontwerp aan de Regeringen werd aangeboden. De
tekst van dit rapport, dat een commentaar bevat op het op 9 oktober 1978 te Luxemburg ondertekende Toetredingsverdrag, wordt hierbij gepubliceerd.
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

1. Volgens artikel 3, lid 2, van de Toetredingsakte
verbinden de nieuwe Lid-Staten zich ertoe „toe
te treden tot de overeenkomsten bedoeld in
artikel 220 van het EEG-Verdrag, alsmede tot te
Protocollen betreffende de uitlegging door het
Hof van Justitie van deze overeenkomsten, die
door de oorspronkelijke Lid-Staten zijn ondertekend, en te dien einde onderhandelingen aan te
knopen met de oorspronkelijke Lid-Staten om
daarin de vereiste aanpassingen aan te brengen".
Allereerst heeft de Commissie van de Europese
Gemeenschappen gewerkt aan de voorbereiding
van de daardoor te voeren aanpassingsonderhandelingen. Op 29 november 1971 heeft zij aan
de Raad een interimverslag voorgelegd over de
noodzakelijk geachte aanvullingen van de twee
in 1968 ondertekende Verdragen, te weten het
Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken — hierna het Executieverdrag te noemen — en het Verdrag betreffende de onderlinge erkenning van vennootschappen en rechtspersonen. Na overleg met de
nieuwe Lid-Staten heeft de Commissie op
15 september 1972 een samenvattend verslag
aan de Raad voorgelegd over de belangrijkste
problemen in verband met de aanpassing van
beide Verdragen aan de instituten en structuren
van het recht der nieuwe Lid-Staten. Op grond
van dit verslag besloot het Comité yan Permanente Vertegenwoordigers op 11 oktober 1972
een deskundigengroep op te richten, bestaande
uit gedelegeerden van de oorspronkelijke en de
nieuwe Lid-Staten van de Gemeenschap en een
vertegenwoordiger van de Commissie. De deskundigengroep hield op 16 november 1972 haar
oprichtingsvergadering die stond onder voorzitterschap van de Nederlandse gedelegeerde. Bij
die gelegenheid werd besloten zich allereerst te
concentreren op de onderhandelingen over de
aanpassing van het in de oorspronkelijke LidStaten reeds geratificeerde Executieverdrag en
het daarbij behorende uitleggingsprotocol van
3 juni 1971. De bespreking van het Verdrag betreffende de onderlinge erkenning van vennootschappen en rechtspersonen werd uitgesteld. Op
haar tweede vergadering koos de Groep de
auteur van deze toelichting tot rapporteur. Op
grond van een wens die de Groep op haar derde
vergadering in juni 1973 uitsprak, benoemde
het Comité van Permanente Vertegenwoordigers
de Bestuursdirecteur bij het Belgische Ministerie
van Buitenlandse Zaken, de heer Jenard, tot
permanent voorzitter.

2. De Groep heeft eerst overwogen om voor de
toetreding van de nieuwe Lid-Staten tot het Executieverdrag de rechtstechnische vorm van een
protocol voor te stellen, en daaraan als bijlage
een akte toe te voegen waarin de noodzakelijke
aanpassingen zouden worden opgenomen. Door
deze methode zou de materie evenwel onoverzichtelijk zijn geworden. Men zou dan namelijk
te maken hebben gekregen met drie verschillende
„protocollen", te weten het protocol van artikel
65 van het Executieverdrag, het uitleggingsprotocol van 3 juni 1971 en het nieuwe toetredingsprotocol. Bovendien bestaat er geen aanleiding
tot splitsing van de door de toetreding van de
nieuwe Lid-Staten tot het Executieverdrag nodig
geworden nieuwe rechtsvoorschriften in een
protocol en een daaraan gehechte toetredingsakte. Derhalve heeft de deskundigengroep het
resultaat van haar werk in de vorm van een
ontwerp van een Verdrag tussen de oorspronkelijke en de nieuwe Lid-Staten van de EEG gegoten. In dat Verdrag wordt zowel de toetreding
tot het Executieverdrag en het uitleggingsprotocol van 3 juni 1971 (titel 1), als de daardoor
noodzakelijk geworden wijzigingen geregeld
(titels II en IV). De toetreding van Denemarken,
Ierland en het Verenigd Koninkrijk (VK) tot het
Executieverdrag omvat ook het in artikel 65 van
het Verdrag vermelde protocol als een integrerend onderdeel daarvan. Ook voor djt protocol
heeft de deskundigengroep aanpassingen voorgesteld (titel III).
De beslissing van de deskundigengroep de
rechtstechnische vorm van een aanpassingsverdrag te kiezen en om niet het Executieverdrag
door een nieuw verdrag te vervangen, heeft het
voordeel dat de tekst van niet veranderde gedeelten van het Executieverdrag niet opnieuw
behoeft te worden vastgesteld.
Derhalve zijn van nu af aan de volgende verdragen te onderscheiden:
Het Verdrag in de redactie van 1968 wordt
hierna „Executieverdrag" genoemd.
Met de uitdrukking „Aanpassingsverdrag"
wordt het door de werkgroep voorgestelde
nieuwe verdrag bedoeld.
Na ratificatie zal het Executieverdrag op sommige plaatsen een nieuwe redactie bevatten.
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Verwijzingen in dit verslag naar de nieuwe redactie worden aangegeven door de letters „n.r.",
bij voorbeeld „artikel 5, punt 2, Executieverdrag
(n.r.)".
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verslag alleen — of in ieder geval beter — begrijpelijk als men het leest in samenhang met de
desbetreffende delen in de rapporten over het
Executieverdrag en het protocol van 3 juni 1971,
die zijn opgesteld door de huidige permanente
voorzitter van de deskundigengroep, die indertijd rapporteur was — hierna „rapport-Jenard"
genoemd. De structuur van dit verslag sluit dan
ook aan bij zijn rapport.

3. De opbouw van dit verslag sluit niet rechtstreeks aan bij de systematiek van het voorgestelde nieuwe verdrag. Op veel plaatsen is het

HOOFDSTUK 2
BESTAANSGROND VAN HET VERDRAG

4. In hoofdstuk II van het rapport-Jenard worden
de bestaansgronden van het Verdrag uiteengezet. Deze gelden ten opzichte van de nieuwe
Lid-Staten minstens in dezelfde mate als voor de
betrekkingen tussen de oorspronkelijke Lid-Staten van de EEG. Nadere toelichting is hier
derhalve niet nodig. De verplichting van de
nieuwe Lid-Staten om toe te treden tot het Executieverdrag is reeds in artikel 3, lid 2, van de
Toetredingsakte bij het EEG-Verdrag vastgelegd. Toch zou het de overzichtelijkheid van de
rechtstoestand ten goede komen als de verwijzingen in het rapport-Jenard naar het in de
oorspronkelijke Lid-Staten van de EEG geldende recht en naar de tussen deze Staten bestaande verdragen zouden worden aangevuld
met gegevens over de nieuwe Lid-Staten.

HET

1. HET

IN DE NIEUWE LID STATEN
GELDENDE RECHT
VERENIGD

KONINKRIJK

5. De rechtstoestand in het Verenigd Koninkrijk
kan in zes punten worden gekenschetst.
6. a)
In de eerste plaats moet er onderscheid
worden gemaakt tussen de erkenning en de
tenuitvoerlegging krachtens „common law"
enerzijds en krachtens de „Foreign Judgments
(Reciprocal Enforcement) Act" van 1933 anderzijds.
Naar „common law" kan een uitspraak uit een
andere staat als grondslag voor een vordering in
het Verenigd Koninkrijk dienen, indien het beslissende gerecht bevoegd was tot erkenning.
Dit rechtsgevolg is niet afhankelijk van de wederkerigheidsvoorwaarde. Erkenning en tenuit-

voerlegging betekenen in dit verband dat de
uitspraak niet alleen als bewijsmiddel te gebruiken is. De rechter in het Verenigd Koninkrijk aan wie de zaak is voorgelegd, mag de uitspraak principieel niet meer opnieuw bekijken.
Niettemin bestaat er een — zij het gering —
aantal gronden tot weigering van erkenning.
Voor erkenning en tenuitvoerlegging op grond
van de „Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act" van 1933 is daarentegen niet vereist dat de winnende partij onder verwijzing naar
de buitenlandse uitspraak opnieuw een vordering bij de rechter van het Verenigd Koninkrijk
instelt. Hij hoeft de uitspraak alleen bij het bevoegde gerecht te laten registreren. Deze vereenvoudigde erkennings- en tenuitvoerleggingsprocedure kan evenwel alleen worden gevolgd als
de te erkennen uitspraak afkomstig is van een
„hogere rechterlijke instantie"
(„Superior
Court"); bovendien moet er tussen de Staat van
uitspraak en het Verenigd Koninkrijk een volkenrechtelijke overeenkomst betreffende de wederzijdse erkenning en tennuitvoerlegging van
rechterlijke beslissingen besstaan. Zodra het
buitenlandse vonnis is geregistreerd, heeft het
praktisch dezelfde rechtsgevolgen als een beslissing van het gerecht waar de registratie
plaatsvindt.
7. b)
Volgens beide methoden komen in het
Verenigd Koninkrijk alleen beslissingen voor
tenuitvoerlegging in aanmerking die een veroordeling tot betaling van een bepaalde geldsom
bevatten. Dat heeft met name ten gevolge dat
buitenlandse beslissingen in onderhoudszaken,
waarbij wordt veroordeeld tot periodieke betaling, in het Verenigd Koninkrijk niet algemeen als uitvoerbaar worden aangemerkt. Volgens de in 1972 in werking getreden „Maintenance Orders (Reciprocal Enforcement) Act"
zijn echter overeenkomsten ter zake met andere
landen geoorloofd.
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8. c)
Een voorwaarde voor erkenning en tenuitvoerlegging is zowel volgens common law als
volgens de Act uit 1933 dat de uitspraak definitief („final and conclusive between the parties")
is. Aan deze voorwaarde is reeds voldaan, als
het gerecht dat oorspronkelijk besliste zijn uitspraak niet meer of althans alleen nog onder zeer
exceptionele omstandigheden kan wijzigen. Het
lopen van termijnen voor het instellen van
rechtsmiddelen is evenmin van invloed als de
betwisting zelf. Omdat zij regelmatig kunnen
worden aangepast aan veranderde omstandigheden ontzegt men ook op deze grond aan uitspraken in onderhoudszaken die veroordelen tot
het verrichten van periodieke betalingen, de
mogelijkheid om erkend te worden, voor zover
zij niet onder de bovengenoemde „Maintenance
Orders (Reciprocal Enforcement) Act" uit 1972
vallen.
9. d)
Indiening van een vordering op basis van
een buitenlandse uitspraak of verzoek om registratie krachtens de Act van 1933 is gedurende
zes jaar vanaf de dag van de beslissing mogelijk.
10. e)
Het onderscheid
tussen erkenning
en
tenuitvoerlegging
van buitenlandse vonnissen
wordt in het recht van het Verenigd Koninkrijk
op dezelfde wijze gemaakt als in het recht van
de overige Lid-Staten van de Gemeenschap. Indien is voldaan aan de door het common law
vereiste voorwaarden voor het in aanmerking
nemen van een buitenlands vonnis, of als een
dergelijk vonnis bij een rechter van het Verenigd
Koninkrijk is geregistreerd, dan zijn daaraan
ook de rechtsgevolgen verbonden die niet voortvloeien uit de tenuitvoerlegging. In de bilaterale
verdragen met Frankrijk en de Bondsrepubliek
Duitsland bij voorbeeld is een precies onderscheid tussen de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen gemaakt.
De in de punten 7 en 9 genoemde voorwaarden
worden daar niet genoemd als voorwaarden
voor de erkenning.
11. f)
Ten slotte zij erop gewezen dat het Verenigd Koninkrijk, hoewel geen bondsstaat, qua
recht en rechtspraak geen uniform gebied
vormt. Het bestaat namelijk uit drie delen met
verschillend recht: Engeland en Wales, Schotland, Noord-Ierland. Terwijl de in punt 6 genoemde „common law"-voorschriften overal
uniform in het Verenigd Koninkrijk gelden,
moet bij de toepassing van de Act van 1933
rekening worden gehouden met de in de drie
rechtsgebieden van deze Staat verschillende
regeling van de rechterlijke organisatie. Registratie moet voor Engeland en Wales bij het
„High Court of Justice", voor Schotland bij het
„Court of Session" en voor Noord-Ierland bij het
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„High Court of Justice of Northern Ireland"
worden gevraagd. Vindt de registratie plaats,
dan geldt de uitvoerbaarheid alleen voor het
rechtsgebied van het desbetreffende gerecht, d a t
zich evenwel tot geheel Engeland en Wales,
Schotland of Noord-Ierland uitstrekt (zie
nr. 209; Uitspraken inzake onderhoudsverplichtingen ; ^ i e nrs. 210, 218). De erkenning van
een vonnis hangt echter geenszins af van de
registratie.
2. IERLAND
12. De common law-voorschriften voorschriften
van het Ierse recht lijken op die van het Verenigd Koninkrijk. De enige wettelijke voorschriften van het Ierse recht over erkenning en
tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen
bevinden zich in de „Maintenance Orders
(Reciprocal Enforcement) Act" van 1974. Bij
deze wet wordt een overeenkomst tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk over de wederkerige erkenning van beslissingen in onderhoudszaken van de gerechten van deze beide
Staten van kracht. Uitdrukkelijk is bepaald dat
deze overeenkomst bij de inwerkingtreding van
het Executieverdrag voor beide Staten ten einde
loopt.
3. DENEMARKEN
13. Volgens § 223, sub a), van de wet van 11 april
1916 kunnen buitenlandse rechterlijke beslissingen alleen worden erkend, als met de Staat
van uitspraak een volkenrechtelijke overeenkomst over de wederkerigheid ter zake is gesloten, of als bij Koninklijk Besluit aan de beslissingen van buitenlandse rechters bindende werking is verleend. Bilaterale erkennings- en
tenuitvoerleggingsovereenkomsten heeft Denemarken niet gesloten. Er bestaat alleen een
Koninklijk Besluit in de zin als hierboven is vermeld, dat betrekking heeft op de uitspraken van
Duitse rechters (2).

B
BESTAANDE VERDRAGEN
14. Afgezien van verdragen over speciale onderwerpen (zie nr. 238 e.v.) is van de nieuwe Lid-Staten alleen het Verenigd Koninkrijk door bilaterale verdragen inzake erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen met de andere Lid-Staten
van de EEG verbonden. Het betreft de verdragen met .Frankrijk, België, de Bondsrepubliek
Duitsland, Italië en Nederland die in de nieuwe
tekst van artikel 55 zijn vermeld (zie nr. 237).
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Deze verdragen zijn uit het oogpunt van het
Verenigd Koninkrijk alle bedoeld ter uitvoering
van de „Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act" (zie nr. 6) en zijn derhalve allemaal ongeveer op dezelfde wijze gestructureerd:
de voorwaarden voor erkenning en tenuitvoerlegging worden volgens de hierboven in de punten 6 tot 11 nader uitgewerkte criteria omschreven. Een regeling van de „directe bevoegdheid" (3) ontbreekt.

C

ALGEMENE OPZET VAN DE VOORGESTELDE
AANPASSINGEN
15. Noch in artikel 3, lid 2, van de Toetredingsakte,
noch in het mandaat van de deskundigengroep
wordt toegelicht wat onder „de vereiste aanpassingen" moet worden verstaan.
Men zou dit begrip zeer restrictief kunnen uitleggen. Dan zou men in de eerste plaats het
woord „vereist" moeten interpreteren als
„onvermijdelijk". Al bij het begin van de besprekingen in de deskundigengroep is echter gebleken dat een zo restrictieve opvatting van het
begrip „aanpassingen" zou belemmeren dat het
Executieverdrag een onderdeel wordt van het
recht van de nieuwe Lid-Staten. Hiervoor zijn
een reeks oorzaken te noemen.

1. STRUCTURELE
VAN
HET
STATEN

SPECIFIEKE
RECHT

IN

DE

KENMERKEN
NIEUWE

LID-

16. Zonder dat het met zoveel woorden wordt gezegd, gaat het Executieverdrag uit van een hoge
mate van gemeenschappelijke rechtscultuur van
de Lid-Staten van de EEG. Het recht van de
nieuwe Lid-Staten wordt echter gekenmerkt
door enige onmiskenbare structurele eigenaardigheden. Het zou niet reëel zijn, te verwachten
dat de nieuwe Lid-Staten hun nationaal recht
aan de aan het Executieverdrag ten grondslag
liggende rechtssituatie aanpassen. Soms deed
zich juist de noodzaak voor het Verdrag aan te
passen. Dat geldt bij voorbeeld voor het in artikel 30 en artikel 38 gemaakte onderscheid tussen gewone en buitengewone rechtsmiddelen
(nr. 195 e.v.), dat in het recht van het Verenigd
Koninkrijk en Ierland niet bekend is, voor het in
het Verenigd Koninkrijk geldende systeem van
de registratie van uitspraken in plaats van het
systeem van de exequaturverlening (zie nr. 208)
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en voor de voor de common law kenmerkende
figuur (4) van de „trust" (zie nr. 109 e.v.). Hetzelfde geldt echter ook voor de in Denemarken
bestaande verweving van gerechtelijke en administratieve bevoegdheid in onderhoudsaangelegenheden (zie nr. 66 e.v.).

2. ONDUIDELIJKHEDEN
TEKST

IN

DE

BESTAANDE

17. Vragen van de toetredende Staten over de juiste
inhoud van een aantal bepalingen van het Executieverdrag toonden in andere gevallen aan
dat de interpretatie daarvan in hoge mate onzeker en controversieel was. De deskundigengroep
heeft daarom in enige gevallen besloten om
voor te stellen, bepalingen uit dat Verdrag
nauwkeuriger te redigeren of authentiek te interpreteren. Dat geldt bij voorbeeld voor de bepalingen over de vergunning om in de executieprocedure kosteloos of tegen verminderd tarief
te procederen (nr. 223). Met name bij de behandeling van de voorschriften van artikel 57 over
de verhouding tussen het Executieverdrag en andere verdragen is de Groep aldus te werk gegaan (nr. 238 e.v.). In de meeste gevallen was
echter de gevraagde toelichting duidelijk genoeg
en eensluidend, zodat daar met een enkele
opmerking in dit verslag kan worden volstaan.
3. D E V E R D E R E ONTWIKKELING
VAN
RECHT
IN DE
OORSPRONKELIJKE
STATEN

VAN

HET
LID-

DE EEG

18. In weer andere gevallen bleek uit de vragen van
de nieuwe Lid-Staten over de inhoud van bepalingen van het Executieverdrag dat het recht in
de oorspronkelijke Lid-Staten zich inmiddels
ook zodanig had ontwikkeld, dat een algemene
en niet alleen tot de betrekkingen met de nieuwe
Lid-Staten beperkte aanpassing raadzaam bleek.
Dit geldt in het bijzonder voor de gekoppelde
familierechtelijke procedure, waarin naast het
eigenlijke geding over de staat ook een procedure over nevengevolgen en met name over
onderhoudsaanspraken wordt gevoerd. In zaken
betreffende kinderen en huwelijk is in de jaren
na de ondertekening van het Executieverdrag in
veel landen de traditionele scheiding tussen de
staatprocedure en de daaropvolgende procedure
vervaagd. Dit was aanleiding voor de nieuwe
redactie van artikel 5, punt 2, die de Werkgroep
voorstelt (zie nrs. 32 en 90). De ontwikkeling
van het consumentenrecht in de Lid-Staten leidt
tot een volledig nieuwe redactie van afdeling 4
van titel II. In één geval vormde ook de rechtspraak van het Hof van Justitie aanleiding tot
een wijziging van het Executieverdrag (zie
nr. 179).
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4. SPECIALE ECONOMISCHE

GEVOLGEN
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Britse verzekeringsbedrijf de deskundigengroep
ertoe aangezet wijzigingen aan te bevelen, die
betrekking hebben op de rechterlijke bevoegdheid in verzekeringszaken (zie nr. 136). Ook het
nieuwe artikel 5, punt 7 (zie nr. 122) wordt
gerechtvaardigd door de bijzondere kenmerken
van de Britse rechtspraak in maritieme aangelegenheden.

19. Ten slotte is gebleken dat veel normen van het
Executieverdrag bij toepassing in de nieuwe Lidstaten economische gevolgen van een omvang
zouden krijgen, die in de oorspronkelijke LidStaten van de Gemeenschap hun weerga niet
kennen. Zo heeft het geweldige belang van het

HOOFDSTUK 3

TOEPASSINGSGEBIED VAN H E T VERDRAG

20. De regeliïig van het toepassingsgebied van het
Executieverdrag wordt, zoals reeds in het rapport-Jenard werd uiteengezet, gekenmerkt door
vier structurele elementen die reeds in de onderlinge betrekkingen tussen de oorspronkelijke
Lid-Staten opheldering behoefden. Deze elementen zijn:

slissingen worden beoogd die feitelijke situaties
met internationale implicaties tot voorwerp hebben, geen nieuwe aspecten, zodat op dit punt
kan worden volstaan met een verwijzing naar
hoofdstuk III, punt I, van het rapport-Jenard.

II. DWINGEND KARAKTER V A N HET VERDRAG

1. de beperking tot procedures en beslissingen
waaraan feiten in de internationale sfeer ten
grondslag liggen (I);
2. de verplichting voor de nationale rechter om
de regeling van het Verdrag ambtshalve in
acht te nemen (II);
3. de beperking van het Verdrag tot burgerlijke
en handelszaken (III);
4. het bestaan van een negatieve opsomming
(artikel 1, tweede alinea) van onderwerpen
die niet onder het Verdrag vallen (IV).
Een vijfde criterium, dat in de onderlinge betrekkingen tussen de oorspronkelijke Lid-Staten
geen problemen opleverde, staat in de titel van
het Verdrag veel duidelijker dan in artikel 1 zelf,
dat het toepassingsgebied regelt. Wil het Executieverdrag toepasbaar zijn, dan moet het gaan
om rechterlijke procedures en om rechterlijke
beslissingen. Procedures bij en beslissingen van
administratieve instanties vallen niet onder het
Verdrag. Wat Denemarken betreft lag hierin een
bijzonder aanpassingsprobleem (V).

I. AANGELEGENHEDEN IN DE INTERNATIONALE
SFEER

21. De toetreding van de nieuwe Lid-Staten tot het
Executieverdrag vertoont voor de toepassing
van het beginsel dat slechts procedures en be-

22. Volgens de artikelen 19 en 20 van het Executieverdrag moeten de bepalingen betreffende de
„directe bevoegdheid" door iedere rechter
ambtshalve in aanmerking worden genomen,
deels — namelijk voor zover er exclusieve bevoegdheid bestaat — ongeacht het gedrag van
de verweerder, deels slechts dan wanneer de
verweerder de bevoegdheid betwist. Een rechter
moet daarom ook ambtshalve nagaan of er
sprake is van een overeenkomst inzake rechterlijke bevoegdheid die zijn bevoegdheid uitsluit
en die geldig is volgens artikel 17.
Een verplichting om bevoegdheidsnormen
ambtshalve toe te passen is voor een rechter in
de oorspronkelijke Lid-Staten ook niet ongewoon. Daarentegen heeft de Britse delegatie
erop gewezen dat deze bepaling voor de gerechten in haar land een fundamentele verandering
zou betekenen. Een gerecht in het Verenigd
Koninkrijk kan tot dusver alleen op grond van
aangevoerde feiten en juridische argumenten beslissen. Als dit beginsel niet wordt doorbroken,
dan bezit het geenszins de middelen om ambtshalve zijn bevoegdheid te onderzoeken.
Het strookt daarentegen niet met artikel 3, lid 2,
van de Toetredingsakte om bepalingen van de
aldaar genoemde overeenkomsten qua inhoud te
wijzigen omdat invoering ervan in het rechtsstelsel van een nieuwe Lid-Staat bepaalde aanpassingen van de traditionele beginselen van de
rechtstoepassing noodzakelijk maakt.
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Het is bovendien geen noodzakelijke consequentie van de artikelen 19 en 20 van het Executieverdrag dat de rechter ambtshalve de feiten
moet onderzoeken die voor de beslissing van de
competentievraag van belang zijn, dat wil zeggen dat hij bij voorbeeld zou moeten uitzoeken
waar de beklaagde zijn woonplaats heeft.
Doorslaggevend is alleen dat beweringen van de
partijen die door de wederpartij niet zijn betwist, voor de rechter niet bindend zijn. Verenigbaar met het Executieverdrag is dan ook de volgende regeling: de rechter mag alleen aannemen
dat hij bevoegd is indien hij volledig overtuigd
is van het bestaan van alle feitelijke omstandigheden die aan zijn competentie ten grondslag
liggen; zolang hij deze overtuiging niet heeft,
kan of moet hij van de partijen eisen dat zij hem
het noodzakelijke bewijs leveren, zo niet dan
wordt de vordering als niet ontvankelijk verworpen. Ook dit is een ambtshalve verklaring van
onbevoegdheid, die niet door de procespartijen
is verlangd. Of de rechter verplicht is voor de
bevoegdheid relevante feiten zelf te onderzoeken, dan wel of hij de bij de bevoegdheid van de
aangezochte rechter belanghebbende partij kan
of moet opdragen daarvan het bewijs te leveren,
wordt alleen door het nationale recht bepaald.
In heel wat oorspronkelijke Lid-Staten is de
rechter op het punt van de exclusieve bevoegdheden — ondanks de noodzaak om ambtshalve
rekening te houden met de mogelijkheid van
onbevoegdheid — inderdaad niet verplicht zelf
een onderzoek naar de feiten in te stellen. Dit
geldt bij voorbeeld voor het Duitse recht.

III. BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN
23. Het toepassingsgebied van het Executieverdrag
is beperkt tot gerechtelijke procedures en rechterlijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Het Verdrag is echter van toepassing op
alle niet uitdrukkelijk uitgesloten aangelegenheden op dit gebied.
Met name doet het er niet toe of een verzoek
„tegen" een persoon is gericht (zie nr. 124 e.v.). Is
dit niet het geval, dan spelen de artikelen 2 e.v.
geen rol; overigens is het Executieverdrag echter
zeer wel toepasbaar.
Het onderscheid tussen burgerlijke en handelszaken enerzijds, en publiekrechtelijke aangelegenheden anderzijds is in het recht van de oorspronkelijke Lid-Staten welbekend en wordt
ondanks belangrijke verschillen grosso modo
ook volgens gelijksoortige criteria toegepast. Z o
omvat het begrip „civiel recht" ook belangrijke
niet-publiekrechtelijke bijzondere onderwerpen,
zoals met name delen van het arbeidsrecht.
Daarom heeft men bij de redactie van de oor-
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spronkelijke tekst van het Executieverdrag en in
het rapport-Jenard afgezien van een nadere
concretisering van het begrip „burgerlijke en
handelszaken", en zich ertoe beperkt duidelijk
te stellen dat ook beslissingen van straf- en administratieve rechters onder het Verdrag vallen,
mits deze beslissen in burgerlijke en handelszaken, hetgeen bij gelegenheid zeker voorkomt.
Wat dit laatste punt betreft, levert de toetreding
van de drie nieuwe Lid-Staten ook geen extra
problemen op. Vanwege het essentiële onderscheid dat aan de gehele materie ten grondslag
ligt, zijn de problemen daarentegen des te groter.
Het Verenigd Koninkrijk en Ierland kennen
namelijk het in de oorspronkelijke EEG-landen
gebruikelijke onderscheid tussen privaat- en
publiekrecht nauwelijks. De aanpassingsproblemen konden daarom niet worden opgelost via
een simpele verwijzing naar kwalificatiebeginselen. Aangezien in de slotfase van de onderhandelingen het arrest van het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschap van 14 oktober
1976 (5) werd gewezen, waarin het Hof zich uitsprak voor een interpretatie die niet gebonden
is aan de aanknoping aan een „toepasselijk"
nationaal recht, volstond de Groep ermee in
artikel 1, lid 1, duidelijk aan te geven dat zaken
op het gebied van belastingen, douane en
administratief recht geen burgerlijke of handelszaken in de zin van het Executieverdrag zijn.
Overigens moet de praktijk zich ook in de
nieuwe Lid-Staten van de Gemeenschap afstemmen op voornoemd arrest van het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen volgens hetwelk de term burgerlijke en handelszaken „moet worden uitgelegd aan de hand van
de doelen en het stelsel van het Verdrag en de
algemene beginselen die in alle nationale rechtsstelsels te zamen worden gevonden."
In dit rapport kunnen ter vergemakkelijking van
deze zaak derhalve slechts enige elementen op
het gebied van de rechtsvergelijking worden
aangedragen.

A
ADMINISTRATIEF R E C H T
EN IN H E T VERENIGD

IN IERLAND
KONINKRIJK

24. In het Vereinigd Koninkrijk en in Ierland is de
uitdrukking „civil law" (burgerlijk recht) geen
vakuitdrukking en heeft bovendien meer dan
één betekenis. Zij dient hoofdzakelijk om de
tegenstelling met strafrecht aan te duiden. Behalve in deze beperkte zin maakt men het
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onderscheid tussen privaat- en publiekrecht bepaald niet op de manier die voor het recht van
de oorspronkelijke Lid-Staten van principiële betekenis is. Constitutioneel recht, administratief
recht en belastingrecht gelden bij voorbeeld als
„civil law". Toch is het Verenigd Koninkrijk
reeds partij bij een aantal verdragen die uitdrukkelijk alleen „burgerlijke en handelszaken" betreffen.
Daartoe behoren alle door dit land gesloten
bilaterale overeenkomsten betreffende de tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen. Geen van deze verdragen beVat echter
bevoegdheidsnormen die rechtstreeks moeten
worden toegepast door het oorspronkelijk aangezochte gerecht. Zij regelen alleen de erkenning
en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en behandelen bevoegdheidskwesties alleen
indirect als voorwaarden voor de erkenning.
Bovendien gelden deze overeenkomsten in het
algemeen alleen voor rechterlijke beslissingen
waarbij tot betaling van een bepaalde geldsom
wordt veroordeeld (zie nr. 7). Om deze reden
kon men bij de opstelling van deze verdragen
pragmatisch te werk gaan en helemaal afzien
van een omschrijving van het begrip „burgerlijke en handelszaken". Het was voldoende
negatief aan te geven dat de overeenkomsten
niet van toepassing zijn op beslissingen die een
veroordeling tot de betaling van alle soorten
geldboetes of belastingen tot voorwerp hebben.

B
ADMINISTRATIEF RECHT IN DE
CONTINENTALE EUROPESE STATEN
25. Volgens het recht van de oorspronkelijke LidStaten kunnen de Staat zelf en publiekrechtelijke
rechtspersonen, zoals gemeenten en provincies,
op tweeërlei wijze aan het rechtsverkeer deelnemen. Zij kunnen, vanwege hun bijzondere taak
en hun formele plaats in het publiekrecht, buiten het kader van het privaatrecht „als overheid" optreden. Doen zij dit, dan speelt de eenzijdige rechtsvorming („administratieve beschikking", „Verwaltungsakt", „décision exécutoire")
een hoogst kenmerkende rol. De Staat en andere
publiekrechtelijke lichamen kunnen echter ook
als particulier aan het rechtsverkeer deelnemen.
Zij kunnen privaatrechtelijke overeenkomsten
sluiten, bij voorbeeld met vervoerondernemingen over het vervoer van goederen en personen
volgens het algemeen geldende tarief, of met een
grondbezitter over het huren van ruimte. Staat
en publiekrechtelijke lichamen kunnen, evenals
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particulieren, zelf aansprakelijk worden op
grond van een onrechtmatige daad, bij voorbeeld door een verkeersongeval waarbij een
dienstvoertuig van de staat betrokken is. Het
eigenlijke probleem ligt in de afbakening tussen
het privaatrechtelijke en het publiekrechtelijke
optreden van de Staat en zijn zelfstandige organen. Hieronder volgen enige aanknopingspunten
ter oplossing van het probleem.
Bij de afbakening doen zich drie soorten moeilijkheden voor. Het gebied van publiekrechtelijk
geregelde werkzaamheden is in de continentale
Lid-Staten verschillend (punt 1). Dikwijls hebben publiekrechtelijke lichamen ook het recht te
kiezen in welke vorm zij willen handelen (punt
2). Relatief duidelijk liggen de zaken alleen als
de rechtsbetrekkingen tussen de Staat en zijn
zelfstandige organen ter sprake komen (punt 3).

1. HET NIET OVERAL
HET PUBLIEKRECHT

GELIJKE

TERREIN

VAN

26. Het belangrijkste onderscheid in de structuur van het administratieve recht in de
verschillende landen op het continent bestaat in
de rechtsregeling voor de eigen voorziening en
vooral voor de taken van de overheid inzake
voorzieningen ten behoeve van het publiek. Het
Franse recht heeft daartoe het bijzondere instituut van de administratiefrechtelijke overeenkomst uitgewerkt, die onafhankelijk van de
„code civil" in een bijzondere wet, de „code des
marchés publics", is geregeld. De administratiefrechtelijke overeenkomst vindt zowel toepassing
wanneer de overheidsinstanties hun eigen behoeften willen dekken, als wanneer openbare
werken zoals bovengrondse en ondergrondse
constructies, ontsluiting van terreinen en dergelijke gegund worden. In dergelijke situaties treden in Frankrijk de Staat en publiekrechtelijke
rechtspersonen niet als particulier op. Het kenmerkende gevolg daarvan is dat zij, indien hun
wederpartij haar verbintenis niet nakomt, niet
gehouden zijn de rechter in te schakelen. Zij
hebben het recht om via een administratieve beschikking („décision exécutoire") eenzijdige
sancties te treffen die uitvoerbaar zijn. Heel anders ligt de situatie in de Bondsrepubliek Duitsland. Daar speelt de administratiefrechtelijke
overeenkomst een zeer ondergeschikte rol. De
eigen voorziening van het bestuursorgaan wordt
evenals de aanbesteding van openbare werken
zuiver privaatrechtelijk afgehandeld. De Staat
handelt, ook wanneer hij omvangrijke projecten
als een stuwdam of een rivierkanalisatie wil
laten uitvoeren, bij het sluiten van zijn contracten met de betrokken firma's als een particulier.
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2. DE

BEVOEGDHEID

OM

DE

RECHTSVORM

TE KIEZEN

27. De scheidslijn tussen publiekrechtelijk en privaatrechtelijk optreden door publiekrechtelijke
lichamen is in geen enkel rechtsstelsel zonder
meer dwingend. Publiekrechtelijke lichamen
hebben binnen bepaalde grenzen het recht te
kiezen of zij bij de vervulling van hun taak als
overheid optreden dus bij voorbeeld een administratiefrechtelijke overeenkomst aangaan of
dat zij een louter privaatrechtelijke overeenkomst willen hanteren.
Het is niet altijd gemakkelijk om op gebieden
waarop overheidsinstanties afwisselend privaatrechtelijk en publiekrechtelijk kunnen optreden,
vast te stellen of zij als particulier zijn opgetreden of niet. In de praktijk is een duidelijk
onderscheid dikwijls niet te maken.
3. BETREKKINGEN
INSTANTIES

TUSSEN

OVERHEIDS-

ONDERLING

28. Ook betrekkingen tussen overheidsinstanties
onderling kunnen privaatrechtelijk of publiekrechtelijk geregeld zijn. Zijn zij publiekrechtelijk
geregeld, dan vallen zij niet onder het Executieverdrag, ook als men dergelijke betrekkingen —
zoals in Italië — niet als een onderdeel van het
„administratief recht" opvat. Betrekkingen tussen Staten en publiekrechtelijke lichamen onderling zullen echter vrijwel altijd een privaatrechtelijk karakter hebben wanneer zij internationale aspecten bezitten (en niet aan het volkerenrecht zijn onderworpen). Men kan zich nauwelijks voorstellen hoe er bij voorbeeld publiekrechtelijke betrekkingen tussen twee gemeenten
uit verschillende Staten zouden kunnen bestaan.
Niettemin kunnen die natuurlijk in de toekomst
bij verdrag tot stand worden gebracht.

C
CIVIEL- EN STRAFRECHT
29. De Groep is er van uitgegaan dat strafprocedures en strafvonnissen van allerlei aard buiten het
toepassingsgebied van het Verdrag vallen. Zij
nam dit als vanzelfsprekend aan en heeft het
daarom niet nodig geacht dit in de tekst van het
nieuwe Executieverdrag uitdrukkelijk te vermelden (zie nr. 17). Dat geldt niet alleen voor de
strafprocedure in engere zin. Ook andere repressieve sanctieprocedures wegens schending van
geboden en verboden, die in de sfeer van het
openbaar belang liggen, behoren niet tot het
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burgerlijk recht. Een zekere moeilijkheid kan
in enkele gevallen de afbakening opleveren met
de in veel rechtsstelsels op verschillende wijze
geregelde privaatrechtelijke straffen, zoals boetebedingen, sancties opgelegd door een vereniging
en dergelijke. Omdat in veel rechtsstelsels particuliere eisers ook in een publiekrechtelijk strafproces kunnen optreden, kan de vraag wie de
procedure heeft ingeleid niet als criterium voor
de afbakening gelden. Beslissend is eerder of de
boete individueel ten goede komt aan de particuliere eiser dan wel aan een andere particulier,
of niet. Om deze reden vallen de beslissingen
van de Deense arbeidsgerechten over geldstraffen die de eiser of anders een individueel benadeelde ten goede komen, stellig onder het Executieverdrag.

IV. UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN
RECHTSGEBIEDEN

30. In artikel 1, tweede alinea, worden in de punten
1 tot en met 4 de civielrechtelijke onderwerpen
genoemd die buiten het toepassingsgebied van
het Executieverdrag vallen. Bij elk van deze vier
punten levert de toetreding van de nieuwe LidStaten problemen op.

A
STAAT VAN PERSONEN, RECHTS- EN
HANDELINGSBEVOEGDHEID,
WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGING,
HUWELIJKSGOEDERENRECHT,
ERF- EN TESTAMENTRECHT
31. De deskundigengroep is bij twee problemen die
zij in verband met artikel 1, tweede alinea, punt
1, behandelde, op ernstige moeilijkheden gestuit.
Ten eerste de onderhoudsprocedures die als
aanhangsel van staatprocedures worden gevoerd
(punt 1), en ten tweede het begrip „huwelijksgoederenrecht" (punt 2). Verder waren de door
de nieuwe Lid-Staten aan de deskundigengroep
gestelde vragen over artikel 1, tweede alinea,
punt 1, betrekkelijk gemakkelijk te beantwoorden (punt 3).
1. ONDERHOUDSBESLISSINGEN
ALS
ACCESSOIRE BESLISSINGEN
IN DE STAATPROCEDURE

32. Toen het Executieverdrag werd opgesteld, gold
ook in de oorspronkelijke Lid-Staten nog het
principe dat vermogensrechtelijke geschillen niet
gekoppeld konden worden aan processen betreffende de staat van personen en evenmin proce-
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dures
betreffende onderhoudsverplichtingen
aan echtscheidingsprocessen en vaderschapsacties. Dientengevolge kon men, zonder vermindering van efficiency door een kunstmatige splitsing van samenhorende procedures te riskeren,
in het Executieverdrag bepalen dat staatprocedures van het toepassingsgebied zijn uitgesloten,
onderhoudsprocedures evenwel niet. Zodra deze
regeling in aanraking komt met een nationaal
recht dat wel de koppeling van onderhoudsvorderingen en vorderingen betreffende de staat in
één proces kent, levert dat onverbiddelijk grote
moeilijkheden op. Deze moeilijkheden zijn al in
de oorspronkelijke Lid-Staten acuut geworden,
omdat de allerwegen ondernomen hervorming
van het familierecht aldaar over het algemeen
heeft geleid tot gecombineerde procedures. Om
die reden zou het slechts een gedeeltelijke oplossing zijn geweest als men het Executieverdrag
alleen zou aanpassen op het punt van de betrekkingen tussen oude en nieuwe Lid-Staten. De
tijd en de gelegenheid waren daar om ook voor
de verhouding tussen de oude Lid-Staten onderling het Executieverdrag aan te passen aan de
ontwikkeling van het recht (zie nr. 18).
33. a)
Het voorstel van de deskundigengroep
spruit voort uit een lange en intensieve bespreking van de mogelijke alternatieven. Kenmerkend voor het Executieverdrag is de samenhang
tussen de toepassing van de daarin vervatte bevoegdheidsvoorschriften in de beslissingsfase en
het verbod om in het erkenningsstadium nog
eens een onderzoek in te stellen naar de bevoegdheid. Volgens de oorspronkelijke tekst van
het Verdrag zijn er daarom voor de gerechtelijke
behandeling van accessoire uitspraken omtrent
onderhoudsverplichtingen eigenlijk slechts twee
zuivere oplossingen voorhanden. Volgens de
eerste mag in de beslissingsfase ook de rechter
aan wie een kwestie betreffende de staat is
voorgelegd alleen en accessoire beslissing
omtrent onderhoudsverplichtingen geven, als hij
daartoe volgens het Executieverdrag bevoegd is;
zijn onderhoudsbeslissing moet dan echter extern worden erkend, zonder dat de buitenlandse
rechter de bevoegdheid van het gerecht dat de
oorspronkelijke beslissing gaf nogmaals mag
onderzoeken. Volgens de tweede oplossing zijn
echter ook accessoire uitspraken over onderhoudsverplichtingen als accessoire beslissingen
bij beslissingen betreffende de staat van personen conform artikel 1, eerste alinea, punt 1, uitgesloten van het toepassingsgebied van het Executieverdrag. Beide oplossingen leiden in de
praktijk tot netelige gevolgen. Volgens de
tweede oplossing zouden accessoire beslissingen
inzake onderhoudsverplichtingen algemeen van
de erkenning en tenuitvoerlegging volgens het
Executieverdrag zijn uitgesloten, hoewel in ver-
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reweg de meeste gevallen wordt beslist door
rechters die ook volgens de voorschriften van
het Verdrag bevoegd zouden zijn geweest. In al
te veel gevallen zouden daardoor onderhoudstitels niet meer vrij kunnen circuleren. Volgens
het eerste alternatief zou er sprake zijn van een
stap terug ten opzichte van de moderne en alom
toegejuichte verworvenheid van één algemeen
gezamenlijke behandeling van en beslissing over
staat en onderhoud.
34. De eenvoudigste oplossing zou geweest zijn om
ook voor staatprocedures zelf bevoegdheidsvoorschriften in het Executieverdrag in te bouwen. Er is echter aan de oorzaken die dit vroeger beletten, tot op heden niets veranderd.
Daarom is er geen andere uitweg meer mogelijk
dan zich principieel te richten op één van beide
alternatieven en de nadelen daarvan zoveel
mogelijk te verminderen. Dat aan rechterlijke
beslissingen inzake onderhoudsverplichtingen
als accessoire beslissing bij uitspraken over de
staat de waarborg van het vrije verkeer zou
worden onthouden of dat dat recht alleen maar
onder wezenlijk beperkte voorwaarden zou
worden toegekend, was in de ogen van de deskundigengroep de minst aanvaardbare oplossing.
35. Daarom streefde zij allereerst naar een oplossing
op de volgende grondslag: nationale rechters
mogen in zaken betreffende de staat zonder
enige beperking tevens over onderhoudsvorderingen oordelen, dus ook als zij hun bevoegdheid met betrekking tot de onderhoudsvordering
op geen enkele bepaling van het Executieverdrag
kunnen baseren; accessoire beslissingen over
onderhoudsverplichtingen worden in beginsel
erkend en ten uitvoer gelegd; niettemin mag de
rechter in de erkennings- en tenuitvoerleggingsprocedure, in tegenstelling tot de anders geldende beginselen van het Executieverdrag,
nagaan of het gerecht dat over de onderhoudsvordering heeft beslist, ook krachtens het bepaalde in titel II bevoegd was. Dat in de erkennings- en beslissingsfase de bevoegdheid van het
beslissende gerecht niet meer wordt onderzocht,
was echter één van de doorslaggevende doorbraken van het Executieverdrag. Een nieuwe beperking van dit beginsel zou — al was het maar
op een deelgebied — alleen gerechtvaardigd zijn
als alle andere in aanmerking komende alternatieven nog bedenkelijker zouden zijn.
36. De voor artikel 5 voorgestelde nieuwe toevoeging heeft echter over het geheel genomen relatief de meeste voordelen. Daardoor wordt voorkomen dat beslissingen over onderhoudszaken
als accessoire uitspraken bij beslissingen in
staatprocedures gegeven kunnen worden op
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grond van de voor het familierecht typerende
exorbitante bevoegdheidsregel: namelijk de
regel die aan de nationaliteit van slechts één der
partijen aanknoopt. Daarbij moet dan maar op
de koop worden toegenomen dat onderhoudsprocedures niet met staatprocedures kunnen
worden gecombineerd als de bevoegdheid van
de rechter alleen op die regel kan worden gebaseerd. Voor de staatprocedure blijft dan de bevoegdheid bestaan die berust op de nationaliteit
van één der partijen. De onderhoudsprocedure
moet bij een ander gerecht dat volgens het Executieverdrag bevoegd is, aanhangig worden gemaakt.
b)
In details betekent de nieuwe regeling het
volgende:
37. Zij geldt uniform voor de oude en nieuwe Lidstaten.
38. Dat de bevoegdheid van het beslissende gerecht
in de fase van de erkenning en tenuitvoerlegging
niet meer mag worden getoetst, volgt ook na de
aanvulling van artikel 5 uit artikel 28, derde
alinea. Aangezien fouten in de beoordeling van
de bevoegdheidsvraag later niet meer kunnen
worden gecorrigeerd, moet de rechter die de
oorspronkelijke beslissing geeft zeer zorgvuldig
nagaan of zijn bevoegdheid uit het Executieverdrag kan worden afgeleid.
39. Iets dergelijks geldt met betrekking tot de aanhangigheid. Wijziging van de artikelen 21 en 23
was niet nodig. Zolang de onderhoudsaanspraak
bij het gerecht dat over de staat beslist
aanhangig is, mag men er zich bij de gerechten
van een andere Staat niet op beroepen.
40. Of het gerecht dat over de staat beslist werkelijk
ook voor de onderhoudszaak bevoegd is zonder
alleen te moeten aanknopen aan de nationaliteit
van één der procespartijen, wordt enkel en
alleen bepaald door zijn lex fori, met inbegrip
van zijn internationale privaat- en procesrecht.
Ook als de rechters van een Staat in het algemeen een staatprocedure niet kunnen combineren met een onderhoudsprocedure, maar dat
wel mogen doen zodra het volgens hun collisierecht toepasselijke vreemde recht zulks voorschrijft, worden zij in de zin van artikel 5, punt
2, van het Executieverdrag (nieuwe versie) mede
bevoegd in de onderhoudszaak. Alleen moet het
aangezochte gerecht volgens de uiteindelijk op
het punt van zijn bevoegdheid beslissende nationale rechtsvoorschriften altijd voor zowel de
staatprocedure als de onderhoudsprocedure bevoegd zijn.
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41. Het Executieverdrag verbiedt een gecombineerde
beslissing volgens nationaal recht in staat- en
onderhoudsprocedures alleen als het gerecht zijn
bevoegdheid ontleent aan de nationaliteit van
één van beide partijen. Daarbij is vooral gedacht
aan de in artikel 3, tweede alinea, genoemde,
maar voor het zuivere staatproces op grond
van artikel 1, tweede alinea, punt 1, niet ter
zijde geschoven exorbitante bevoegdheden van
artikel 15 van het Belgische Burgerlijk Wetboek
en de artikelen 14 en 15 van het Franse en
Luxemburgse Burgerlijk Wetboek („code civil").
Aan staatprocedures gekoppelde onderhoudsvorderingen blijven evenwel toegestaan als de
bevoegdheid van het gerecht op andere gronden
zodanig is dat die normaliter door het Executieverdrag als exorbitant zou worden verboden.
Het aanknopen van de rechterlijke bevoegdheid
aan de gemeenschappelijke nationaliteit van
beide partijen is door het Executieverdrag voor
normale burgerlijke en handelszaken uitgesloten
(art. 3, lid 2). Iets dergelijks mag echter voor de
gecombineerde staat- en onderhoudsprocedure
niet als exorbitant v/orden aangemerkt en kan
dientengevolge ook niet worden verboden. De
woonplaats van de eiser is in onderhoudszaken
in ieder geval een erkend aanknopingspunt voor
de rechterlijke bevoegdheid.
De voorgestelde nieuwe toevoeging in artikel 5,
punt 2, maakt ten slotte de rechter in gecombineerde familierechtelijke procedures alleen
onbevoegd om uitspraak te doen over onderhoudsvorderingen, als hij zijn bevoegdheid in
het staatproces uitsluitend op de nationaliteit
van één van de partijen baseert. Als de bevoegdheid van de rechter afhankelijk is van het bestaan van verscheidene feitelijke voorwaarden,
waarvan er slechts één is dat één van de partijen
de nationaliteit van het land bezit, hangt de beslissingsbevoegdheid niet uitsluitend van de
nationaliteit van één der partijen af.
Artikel 606, derde alinea, van het Duitse ZPO
moet in samenhang met artikel 606 a) waarborgen dat in huwelijkszaken altijd een Duits gerecht kan worden ingeschakeld, ook wanneer
slechts één echtgenoot de Duitse nationaliteit
bezit. Dat deze bepaling slechts subsidiair naast
andere bevoegdheidsvoorschriften toepasbaar is,
doet niets af aan het feit dat de bevoegdheid
uitsluitend berust op de nationaliteit van één der
partijen. Na inwerkingtreding van het nieuwe
artikel 5, punt 2, van het Executieverdrag kunnen daarom uit dien hoofde onderhoudsvorderingen niet meer in behandeling worden genomen en worden beslecht.
42. Artikel 5, punt 2, geldt niet als de verweerder
zijn woonplaats niet in een Verdragsstaat heeft,
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of als de onderhoudsregeling niet behoeft te
worden voorafgegaan door een vordering of een
verzoek van de ene echtgenoot jegens de andere
(zie nr. 66).
2. HET HUWELIJKSGOEDERENRECHT

43. De uitsluiting van het huwelijksgoederenrecht
van het toepassingsgebied van het Executieverdrag (artikel 1, tweede alinea, punt 1) levert
voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland een
probleem op.
In geen van deze landen bestaat een vergelijkbaar rechtsinstituut, hoewel de uitdrukking
„matrimonial property" in de doctrine wel gebruikt wordt. Voor de vermogensrechtelijke betrekkingen tussen echtgenoten geldt namelijk
principieel het gemene recht. Algemene vermogensrechtelijke overeenkomsten tussen echtgenoten verschillen juridisch gezien niet van overeenkomsten met derden. Wel bevatten de wetten
hier en daar ook vermogensrechtelijke bepalingen die speciaal voor echtgenoten gelden. Naar
Engels („Matrimonial Homes Act" van 1967) en
Iers („Family Home Protection Act" van 1976)
recht heeft bij voorbeeld elke echtgenoot bepaalde rechten om in de echtelijke woning te
wonen. Voorts hebben echtscheidingsgerechten
van het Verenigd Koninkrijk volgens de Matrimonial Causes Act van 1973 vergaande, zij het
in de verschillende delen van het Verenigd
Koninkrijk op verschillende wijze uitgewerkte,
bevoegdheden om te bevelen dat één van de
vroegere echtgenoten aan de andere betalingen
doet. In Engeland is zelfs een algemene gerechtelijke herverdeling van de eigendom tussen de
vroegere echtgenoten en hun kinderen mogelijk.
Ook in het recht van de oorspronkelijke Lidstaten is het begrip „huwelijksgoederenrecht"
echter niet helemaal probleemloos. Het omvat
niet overal dezelfde rechtsbetrekkingen.
Voor een beter begrip van de problematiek
wordt op dat alles hieronder wat concreter ingegaan (sub a)), en wordt vervolgens het voorstel
van de Groep toegelicht (sub b)).
44. a)
Drie opmerkingen kunnen een idee geven
van wat in de rechtsstelsels van de zeven continentale Lid-Staten onder „huwelijksgoederenrecht" wordt verstaan. Zij betreffen het tot echtgenoten beperkte exclusieve karakter van het
rechtsinstituut (zie nr. 45), de afgrenzing ten
aanzien van de rechtsbetrekkingen die voor alle
huwelijken gelden, ongeacht onder welk bijzonder goederenstatuut de echtgenoten leven (zie
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nr. 46) en ten slotte de mogelijkheid van deelneming van derden (zie nr. 47).

45. Om de vermogensrechtelijke betrekkingen tussen echtgenoten zakelijk juist te regelen, bedienden deze rechtsstelsels zich niet of in ieder geval
niet hoofdzakelijk van de elders in het civiele
vermogensrecht bekende rechtsfiguren en -instituten. Daarvoor zijn exclusieve rechtsinstituten
ontwikkeld die alleen van toepassing zijn op de
betrekkingen tussen echtgenoten en waarvan het
voornaamste kenmerk is dat er sprake is van
één algemene vermogensrechtelijke regeling.
Niet in ieder rechtsstelsel kent men een dergelijke algemene regeling. Soms hebben de echtgenoten een keuze die loopt van de „algemene
gemeenschap van goederen" tot de strikte „uitsluiting van elke gemeenschap". Als de echtgenoten de laatste mogelijkheid kiezen, is er echter
ook sprake van een speciaal goederenstatuut,
hoewel er dan in feite nauwelijks nog door het
huwelijk bepaalde vermogensrechtelijke bijzonderheden bestaan. De keuze voor een vermogensregime moet in de vorm van een speciaal
rechtsinstituut, de „akte van huwelijksvoorwaarden", worden gegoten. Deze mag niet worden verward met de huwelijkssluiting als zodanig. Kiezen de echtgenoten niet, dan geldt één
der krachtens de wet bepaalde algemene regelingen (het zogenaamde „wettelijke huwelijksgoederenrecht").
In sommige rechtsstelsels (Frankrijk, België) kan
het bij het begin van het huwelijk bestaande
goederenstatuut in principe niet worden veranderd. In andere (Bondsrepubliek Duitsland)
kunnen de echtgenoten hun goederenstatuut te
allen tijde wijzigen.
Geschillen over het huwelijksgoederenrecht
kunnen zich in talloze vormen voordoen. Er kan
een geschil bestaan over het bestaan en de uitlegging van een akte van huwelijksvoorwaarden.
Onder bepaalde voorwaarden kan een echtgenoot bij de rechter een verzoek indienen om het
goederenstatuut te wijzigen. Vele goederenstatuten bevatten voor diverse soorten vermogens
afzonderlijke regelingen. Dan kan er een geschil
ontstaan over de vraag tot welk soort vermogen
een bepaalde zaak behoort. Is er sprake van een
gedifferentieerd systeem van vermogensbeheer,
dan kan er verschil van mening rijzen over de
vraag welke echtgenoot welke vermogensbestanddelen mag beheren. De meest voorkomende vorm van geschillen op het gebied van het
huwelijksgoederenrecht zijn de geschillen betreffende de boedelverdeling na de ontbinding van
het huwelijk, in het bijzonder na echtscheiding.
Het in het Duitse recht wettelijke goederensta-
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tuut („Zugewinngemeinschaft") leidt dan tot
een vordering tot compensatie van de echtgenoot wiens vermogen minder dan dat van zijn
partner is vergroot.

46. Veel regelingen gelden voor alle huwelijken,
ongeacht de vraag onder welk bijzonder goederenstatuut de echtgenoten leven, vooral in de
Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk. Het is
dan ook veelbetekenend dat de Duitse en Franse
tekst van het Executieverdrag het begrip in het
meervoud bezigt („Die Güterstande", „les régimes matrimoniaux").
De zaken liggen hier als volgt: De code civil bij
voorbeeld
behandelt
vermogensrechtelijke
aspecten van het huwelijk op twee verschillende
plaatsen in het systeem. In boek 3, titel 5 (over
de wijzen van eigendomsverkrijging), is uitvoerig sprake van „contrat de mariage et des régimes
matrimoniaux".
Vermogensrechtelijke
aspecten van de betrekkingen tussen echtgenoten worden echter ook geregeld in de artikelen
212 tot 226 in boek 1, titel 5. Bij de nieuwe
Franse echtscheidingswet van 11 juli 1975 (6)
zijn in het nieuwe artikel 270 en volgende van
de code civil compenserende betalingen in de
vorm van een vergoeding in kapitaal (art. 274)
ingevoerd, die losstaan van het bijzonder goederenstatuut waaronder de echtgenoten leven. Zo
onderscheidt het Duitse recht in boek 4 van het
BGB tussen de vermogensrechtelijke rechtsgevolgen van het huwelijk in het algemeen (titel 5,
art. 1353 e.v.) en het „huwelijksgoederenrecht"
dat verschillende „goederenstatuten" kent. Volgens beide rechtsstelsels (art. 1357, tweede alinea BGB, art. 220, lid 2, Franse code civil) is het
bij voorbeeld mogelijk aan een echtgenoot bepaalde rechtshandelingen te verbieden die hij
normaliter wel in deze hoedanigheid mag verrichten. Volgens artikel 285 van de code civil (7)
kan de rechter na de echtscheiding, los van het
vroeger
geldende
huwelij ksgoederenregime,
schikkingen ten aanzien van de echtelijke woning
treffen. Soortgelijke mogelijkheden bestaan ook
in andere Staten.
De Franse doctrine duidt deze regels over vermogensrechtelijke verhoudingen die voor alle
huwelijken gelden aan als „régime matrimonial
primaire". Een vergelijkbare term ontbreekt in
andere landen. De strekking van artikel 1, lid 2,
punt 1, verlangt ook de bijzondere vermogensrechtelijke betrekkingen die voor alle huwelijken
bestaan van het toepassingsgebied van het Executieverdrag uit te sluiten, voor zover zij niet
vallen onder het begrip „onderhoudsvorderingen" (zie nr. 91 e.v.).
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In alle rechtsstelsels van de Gemeenschap zijn
bovendien vermogensrechtelijke betrekkingen
tussen echtgenoten denkbaar, die voortvloeien
uit de toepassing van het algemene verbintenissenrecht, het recht inzake onrechtmatige daad of
het eigendomsrecht. Wel bevatten sommige wetten bepaalde voorschriften die speciaal gelden
voor het geval dat dergelijke betrekkingen tussen echtgenoten bestaan. Zo beperkt artikel
1595 van de code civil de mogelijkheid van
koopovereenkomsten tussen echtgenoten. Ook
de jurisprudentie heeft op dit gebied af en toe bijzondere regels ontwikkeld die rekening houden
met de omstandigheid dat dergelijke betrekkingen juist tussen echtgenoten bestaan. Dit alles
doet niet af aan het feit dat rechtsbetrekkingen
die hun oorsprong vinden in het algemene verbintenissenrecht of in een onrechtmatige daad
ook dan onder het Executieverdrag vallen indien zij tussen echtgenoten bestaan.

47. Ten slotte omvatten de met het begrip „huwelijksgoederenrecht" omschreven rechtsregels niet
zonder uitzondering rechtsbetrekkingen tussen
de echtgenoten zelf. In het Italiaanse recht kunnen zich bij voorbeeld in samenhang met
de vereffening van een „fondo patrimoniale"
(art. 171, lid 3, van de codice civile) geschillen inzake de verdeling voordoen tussen
ouders en kinderen, die volgens het systeem van
het Italiaanse recht ondubbelzinnig rechtsbetrekkingen uit het huwelijksgoederenrecht („il
regime patrimoniale della famiglia") betreffen.
In het Duitse recht bestaat het statuut van de
„voortgezette gemeenschap van goederen", die
een overlevende echtgenoot met de gezamenlijke
nakomelingen verbindt.

48. b)
Nu dit is vastgesteld, rijst weer de vraag
waarmee de Groep zich reeds bij de behandeling
van het begrip „burgerlijke en handelszaken"
heeft beziggehouden. Het is echter mogelijk het
begrip „huwelijksgoederenrecht" niet alleen
negatief af te bakenen (zie nr. 49), maar ook in
positieve zin, zij het vergrovend, te omschrijven.
Dit maakt het met name mogelijk de invoeringswetgeving in het Verenigd Koninkrijk en Ierland
daarop te doen steunen en de rechter aldaar aan
te geven welke rechtsbetrekkingen in de zin van
het Executieverdrag tot het huwelijksgoederenrecht behoren (zie nr. 50). Een formele aanpassing was derhalve onontkoombaar.

49. Bij een negatieve afbakening kan met zekerheid
worden gesteld dat onderhoudsvorderingen
tussen echtgenoten in geen enkele rechtsorde
voortvloeien uit regelingen die tot de normen
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van het huwelijksgoederenrecht behoren. Als
onderhoudsvorderingen mogen ook niet alleen
periodiek terugkerende betalingen worden aangemerkt (zie nr. 93).

50. De uit het huwelijksgoederenrecht voor de echtgenoten wederkerig voortvloeiende rechten
komen in zeer hoge mate overeen met hetgeen
men in het Engels het best weergeeft met de
woorden „rights in property arising out of a
matrimonial relationship". Met uitzondering
van het geheel van onderhoudsbetrekkingen
vormen vermogensrechtelijke betrekkingen tussen echtgenoten als zodanig, die in sommige
rechtsstelsels van de oorspronkelijke Lid-Staten
op een andere plaats dan bij het huwelijksgoederenrecht zijn geregeld, in het algemeen slechts
zeer zelden een bron van gerechtelijke geschillen
met internationale aspecten.
Wat het huwelijksgoederenrecht betreft kan
men dienovereenkomstig het volgende zeggen
over de draagwijdte van artikel 1, lid 2, punt 1:
De bevoegdheid van de gerechten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, en de erkenning en
de tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen door deze gerechten worden niet door het
Verdrag beheerst, als het geschil handelt over
kwesties die zich tijdens het huwelijk of na de
ontbinding
daarvan tussen de echtgenoten
onderling, en bij wijze van uitzondering ook
tussen echtgenoten en derden, hebben voorgedaan ten aanzien van vermogensrechten die
voortvloeien uit het huwelijk. De genoemde
rechten omvatten ook alle bij wet of huwelijksvoorwaarden vastgelegde beheers- en beschikkingsrechten ten aanzien van het vermogen van
elk der echtgenoten.

3. DE OVERIGE INHOUD
TWEEDE ALINEA, PUNT
CUTIEVERDRAG

VAN ARTIKEL
1,
1, VAN HET EXE-

51. a)
Het niet-toepassen van het Executieverdrag op de staat, de rechtsbevoegdheid en handelingsbekwaamheid alsmede de wettelijke vertegenwoordiging van natuurlijke personen geldt
met name voor procedures en rechterlijke beslissingen ter zake van:
de betwistbaarheid en rechtsgeldigheid van
huwelijken, alsmede het gescheiden leven van de
echtgenoten;
de ontbinding van huwelijken;
de dood van personen;
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de staat van minderjarigen of de rechtsbevoegdheid en handelingsbekwaamheid en de wettelijke vertegenwoordiging van geesteszieken; tot
de stand van minderjarigen behoort ook —
hierover was men het naar aanleiding van een
nadrukkelijke vraag van de Ierse delegatie eens
— de beslissing over het gezag over kinderen na
echtscheiding of scheiding van tafel en bed;
de nationaliteit of de woonplaats („domicile",
zie nr. 71 en volgende) van personen;
de rechten op verzorging of de bescherming van
of het toezicht op kinderen, ongeacht of daarover geschillen bestaan in een echtscheidings-,
voogdij- of soortgelijke procedure;
adoptie.
Niettemin is het Executieverdrag alleen van toepassing wanneer de rechtsgevolgen van de ge-'
noemde onderwerpen het onmiddellijke voorwerp van het proces vormen. Het is niet voldoende dat zij van prejudiciële betekenis zijn,
ook niet als dergelijke rechtsvragen in het proces een belangrijke rol spelen of gespeeld hebben omdat zij prejudicieel zijn.
52. b)
Onder het begrip „testamenten en erfenissen" vallen alle vorderingen van de erfgenaam
op de nalatenschap. Daartoe behoren ook geschillen over de geldigheid of de uitlegging van
een testament waarbij een bewindvoerder is
aangewezen, ook al gebeurt dat met werking
voor een later tijdstip als dat van het overlijden.
Hetzelfde geldt voor procedures over de toepassing en uitlegging van wettelijke normen die ten
gevolge van de erfovergang ten grondslag liggen
aan bewind ten gunste van bepaalde personen
of instellingen. Van de toepassing van het Executieverdrag zijn derhalve alle geschillen over
de totstandbrenging, uitlegging en het beheer
met betrekking tot op het erfrecht gebaseerde
bewind uitgesloten. Geschillen over de handelingen van de bewindvoerder tegenover personen
in wier belang het bewind niet is ingesteld, dus
„de externe betrekkingen" van het bewind vallen daarentegen wel onder het Verdrag (zie nr.
109 en volgende).
B
FAILLISSEMENT EN SOORTGELIJKE
PROCEDURES
53. Artikel 1, tweede alinea, punt 2, neemt een bijzondere plaats in onder de voorschriften van het
Executieverdrag over uitgesloten rechtsgebieden.
De bepaling werd namelijk opgesteld met het
oog op een bijzonder faillissementsverdrag
waaraan parallel met de onderhandelingen over
het Executieverdrag werd gewerkt.
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De toepassingsgebieden van deze twee verdragen zouden namelijk, afgezien van speciale
regelingen over het faillissement van zeer bijzondere soorten ondernemingen, bijna zonder leem^
ten bij elkaar aansluiten. In het in 1970 ontstane
en in 1975 in een herziene vorm ingediende (8)
voorontwerp van een faillissementsverdrag worden daarom in de bepalingen over het toepassingsgebied de sleutelbegrippen „faillissement",
„akkoorden", en „andere soortgelijke procedures" (9) bewust net zo opgevat (10) als in het Executieverdrag. Om zo weinig mogelijk leemten
tussen de toepassingsgebieden van beide verdragen te laten ontstaan, streeft men er bij de besprekingen over het geplande faillissementsverdrag naar, de in aanmerking komende hoofd- en
nevenprocedures in een limitatieve opsomming
samen te vatten ( u ) , om aldus kwalificatieproblemen te voorkomen. Zolang het geplande faillissementsverdrag nog niet in werking is getreden, blijft de toepassing van artikel 1, tweede
alinea, punt 2, van het Executieverdrag echter
moeilijkheden opleveren. Met inbegrip van de
problemen die zich ten gevolge van de toetreding van de nieuwe Lid-Staten voordoen, zijn de
moeilijkheden van tweeërlei aard. Enerzijds
moet worden bepaald welke procedures moeten
worden verstaan onder „faillissement, akkoorden en andere soortgelijke procedures" en de
integrerende bestanddelen daarvan (punt 1).
Anderzijds levert de rechtssituatie in het Verenigd Koninkrijk nog een speciale moeilijkheid
op doordat daar het faillissement van „incorporated companies" onbekend is (punt 2).

1. GECOMBINEERDE
EN
ENKELVOUDIGE
PROCEDURES DIE UITGESLOTEN
ZIJN VAN
DE TOEPASSING
VAN HET EXECUTIEVERDRAG

54. Het is betrekkelijk eenvoudig te bepalen welke
basisprocedures onder de regels inzake insolventie vallen en derhalve niet onder het Executieverdrag vallen. De in aanmerking komende
categorieën van procedures worden in het rapport-Jenard en in het rapport-Noël-Lemontey C12) vrijwel gelijkluidend omschreven als
„die welke volgens de verschillende wetgevingen zijn gebaseerd op de toestand waarin
de debiteur heeft opgehouden te betalen, insolvent is of waarin zijn krediet is aangetast
en waarin de rechter ingrijpt, hetgeen leidt
tot een gecontroleerde gedwongen collectieve
liquidatie van het vermogen of tot een eenvoudige controle door de rechter".
In het recht van de oorspronkelijke Lid-Staten
bestaan maar weinig van deze procedures; de
minste in de Bondsrepubliek Duitsland (twee)
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en de meeste in Italië en Luxemburg (vier). Het
protocol bij het voorontwerp van een faillissementsverdrag bevat in de versie van 1975 (8) de
opsomming van de per soort en per Staat ingedeelde procedures. Deze opsomming is opgenomen in bijlage I bij dit verslag. Het spreekt vanzelf dat procedures inzake insolventie die niet
ten overstaan van de rechter plaatsvinden, zoals
bij voorbeeld in Frankrijk het geval kan zijn
wanneer een verzekeringsonderneming wegens
insolventie de vergunning wordt ontnomen, buiten de werkingssfeer van het Executieverdrag
vallen.
Daarentegen is de opsomming in artikel 17 van
het voorontwerp van een faillissementsverdrag
vóór de inwerkingtreding daarvan niet zonder
meer bruikbaar voor de interpretatie van artikel
1, tweede alinea, punt 2, van het Executieverdrag. In die bepaling worden de afzonderlijke
procedures genoemd die bijzonder nauw met de
faillissementsprocedure zijn verbonden en waarvoor de gerechten van het land waar de procedure tot opening van het faillissement
plaatsvindt bij uitsluiting bevoegd behoren te
zijn.
Het is niet doelmatig deze of zelfs een gewijzigde lijst nu formeel vast te leggen. Deze lijst
kan in de loop van de onderhandelingen over
het faillissementsverdrag zeker nog wijzigingen
ondergaan. Hoewel de in het Protocol bij het
faillissementsverdrag op te nemen lijst na inwerkingtreding, overeenkomstig artikel 57 van
het Executieverdrag als bijzonder verdrag in
ieder geval boven het Executieverdrag zal prevaleren, zou zulks tot verwarring aanleiding geven. De lijst behelst, zoals gezegd, ook niet alle
faillissements- of soortgelijke procedures zonder
één enkele uitzondering. Uit de onderhandelingen over het faillissementsverdrag blijkt wel
ongeveer dat de lijst zich niet zal uitstrekken tot
verzekeringsbedrijven die alleen maar de rechtstreekse verzekering uitoefenen (13), zonder dat
faillisementen van die bedrijven daardoor onder
het Executieverdrag komen te vallen. Ten slotte
heeft de Groep geen antwoord kunnen geven op
de vraag of men werkelijk alle procedures die
voorkomen op de lijst in de versie van begin
1976, reeds vóór de formele inwerkingtreding
ervan als faillissements- of soortgelijke procedures kan betitelen. Dat geldt met name voor de
procedures op het gebied van de ontbinding van
vennootschappen (zie nr. 57).
2. FAILLISSEMENTSRECHT
VAN VENNOOTSCHAPPEN

EN

ONTBINDING

55. De Britse en Ierse wettelijke voorschriften inzake
een „partnership" (14) zijn, wat de ontbinding
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met of zonder rechterlijke uitspraak en de
mogelijkheid van faillissement betreft, grotendeels vergelijkbaar met de continentale bepalingen inzake vennootschappen. Met „companies"
(15) ligt de zaak principieel anders. Daarop zijn
de „Bankruptcy Acts" niet van toepassing (16).
Zij vallen namelijk onder de „winding-up"-procedure van de „Companies Acts" (17), ook als zij
niet zijn geregistreerd. De „winding-up" is
evenwel geen speciale faillissementsrechtelijke
procedure, maar een rechtsinstituut met verschillende varianten en verschillende doeleinden.
Het gemeenschappelijke kenmerk van alle
„winding-up"-procedures ligt in het feit dat de
activa vervreemd worden en de opbrengst daarvan onder de rechthebbenden wordt verdeeld,
met het doel een einde aan de vennootschap te
maken. Het begin van een „winding-up" komt
derhalve overeen met wat in de andere Europese
Staten onder „ontbinding" wordt verstaan. De
„dissolution" van een company is identiek met
het einde van de liquidatie naar continentaal
Europees recht.
Men maakt onderscheid tussen „winding-up by
the court", „voluntary winding-up" en „winding-up subject to the supervision of the court".
De tweede vorm vindt principieel zonder inschakeling van de rechter plaats, hetzij door de vennoten alleen, hetzij door de vennoten samen met
hun crediteuren. Het gerecht kan alleen subsidiair en bij wijze van uitzondering een vereffenaar benoemen. De derde vorm is alleen een
gewijzigde „voluntary winding-up". De rechter
heeft bepaalde controlebevoegdheden. Voor de
eigenlijke gerechtelijke ontbinding van een
„company" is een verzoek van de vennootschap
of van een crediteur nodig. Dat is onder diverse
voorwaarden mogelijk, onder andere op grond
van insolventie. Andere gronden voor ontbinding zijn onder andere: het niet meer bereiken
van het minimumaantal vennoten, niet-uitoefening of lange onderbreking der werkzaamheden
en — als zeer algemene grond — „dat het gerecht van oordeel is dat het redelijk en rechtvaardig is dat de vennootschap wordt ontbonden".

56. Uit de boven beschreven rechtstoestand vloeien
voor de toepassing van artikel 1, tweede alinea,
punt 2, en artikel 16, punt 2, van het Executieverdrag in de continentale (sub b)) en de overige
(sub a)) Lid-Staten de volgende consequenties
voort:
57. a)
Een „voluntary winding-up" naar Brits of
Iers recht kan niet gelijk worden gesteld met een
gerechtelijke procedure. Dat geldt ook voor de
niet-gerechtelijke procedures naar Deens recht

'
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die gericht zijn op de ontbinding van een vennootschap. Geschillen in verband met of in
aansluiting op een dergelijke procedure zijn derhalve normale geschillen van het burgerlijke en
het handelsrecht en dus niet van de toepassing
van het Executieverdrag uitgesloten. Dat geldt
ook als er sprake is van een „winding-up subject
to the supervision of the court". In dit verband
zijn de bevoegdheden van het gerecht te weinig
geprononceerd om van een gerechtelijke procedure te kunnen spreken.
Een „winding-up by the court" kan daarentegen
niet onder meer van de toepassing van het Executieverdrag worden uitgesloten, want hoewel
de meeste dergelijke procedures gericht zijn op
de liquidatie van een insolvente vennootschap,
is dat niet altijd het geval. De Groep heeft overwogen alleen die procedures van de toepassing
van het Executieverdrag uit te sluiten, die gebaseerd zijn of waren op sec. 222, sub e), van de
Britse Company Act (18) of overeenkomstige bepalingen in Ierse en Noordierse wetten. Daardoor zou de groep procedures die moeten worden uitgesloten, echter te klein worden. Dikwijls
baseert men de liquidatie van een insolvente
vennootschap formeel namelijk op een andere
van de in sec. 222 van de Britse Company Act
genoemde gronden, met name op het bepaalde
sub a), waar staat dat een uitdrukkelijk besluit
van de vennoten voldoende is om de procedure
in te leiden. Daarom is er geen andere mogelijkheid dan per geval uit te zoeken wat materieel
gezien de doorslaggevende grond voor ontbinding is. Dat is in de Engelse versie van artikel 2,
tweede alinea, punt 2, van het Executieverdrag
tot uitdrukking gebracht. Aanpassing van de
teksten in de andere talen was evenwel niet
nodig. Als derhalve een „winding-up" in het
Verenigd Koninkrijk of Ierland op een andere
grond is gebaseerd dan insolventie van de vennootschap, dan moet de rechter aan wie de erkenning en de tenuitvoerlegging wordt gevraagd
in een andere Verdragsstaat in ieder geval
nagaan of de vennootschap in werkelijkheid niet
insolvent was. Alleen als hij van oordeel is dat
de vennootschap wel solvent was, is het Executieverdrag van toepassing.
58. Pas dan rijst de vraag of er volgens artikel 16,
punt 2, sprake is van een exlusieve bevoegdheid
van de rechter van de plaats van vestiging. Dat
is in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland het
geval met procedures betreffende een solvente
vennootschap.
De uitdrukking „ontbinding" in artikel 16, punt
2, moet overigens ook niet in de technisch beperkte zin van het continentale recht worden
opgevat. Het begrip omvat ook procedures die
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betrekking hebben op de liquidatie na „ontbinding" van de vennootschap. Daartoe behoren
geschillen over de omvang van het aan een vennoot uit te betalen aandeel; dergelijke procedures zijn niets meer dan een stap op de weg naar
het definitieve verdwijnen van de vennootschap
uit het rechtsverkeer.
59. b)
Wanneer een vennootschap naar continentaal recht is ontbonden — dat wil zeggen in de
liquidatiefase is terechtgekomen — omdat zij
failliet is gegaan, dan zijn gerechtelijke procedures ter zake van de „ontbinding van de vennootschap" alleen denkbaar in die zin dat er een
geschil rijst over de geoorloofdheid of de wijze
van afwikkeling van de faillissementsprocedure.
Het Executieverdrag is op al deze zaken niet
van toepassing. Alle andere procedures die ten
doel hebben de ontbinding van de vennootschap
vast te stellen of tot stand te brengen, zijn daarentegen niet van faillissementsrechtelijke aard.
Onderzoek naar de vraag of er sprake is van een
solvente of insolvente vennootschap kan achterwege blijven. Of er prejudicieel faillissementsrechtelijke kwesties een rol spelen doet daaraan
niets af. Als er bij voorbeeld een geschil bestaat
over de vraag of een vennootschap moet worden ontbonden omdat iemand die beweerdelijk
tot die vennootschap behoort, failliet is gegaan,
dan is er geen sprake van een faillissementsrechtelijk geschil, maar van een geschil waarop het
Executieverdrag van toepassing is. Het Verdrag
is ook van toepassing als in verband met een
niet-gerechtelijke ontbinding van een vennootschap derden in rechte pretenderen dat zij crediteur van de vennootschap zijn en derhalve een
vordering op het vennootschapsvermogen hebben.

c
SOCIALE ZEKERHEID
60. Aangelegenheden van de sociale zekerheid zijn
uitdrukkelijk van de toepassing van het Executieverdrag uitgesloten. Men wilde daarmee de
moeilijkheden voorkomen die zouden zijn ontstaan doordat dit rechtsgebied in sommige LidSta ten als publiekrechtelijk wordt gekwalificeerd en in andere tot het grensgebied tussen
publiek- en privaatrecht behoort. Gerechtelijke
procedures van de uitvoeringsorganen van de
sociale verzekering tegen derden, bij voorbeeld
tegen degenen die het schadebrengende feit hebben veroorzaakt, op grond van vorderingen die
krachtens de wet op hen zijn overgegaan of die
hun wettelijk toekomen, vallen wel onder het
Executieverdrag.
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D
ARBITRAGE
61. Het Verenigd Koninkrijk heeft ten aanzien van
de draagwijdte van de uitsluiting van de arbitrage van de toepassing van het Verdrag om een
toelichting verzocht die niet in het rapportJenard voorkwam. Uit de onderhandelingen
bleek dat er over de uitlegging van de desbetreffende voorschriften in artikel 1, tweede alinea,
punt 4, twee principieel verschillende standpunten bestaan die niet met elkaar konden worden
verzoend. Volgens de vooral door het Verenigd
Koninkrijk verdedigde opvatting geldt deze bepaling voor alle geschillen, voor de beslissing
waarvan een nog effect sorterende arbitrageovereenkomst werd gesloten, met inbegrip van
alle nevengeschillen die betrekking hebben op
die arbitrageprocedure. Volgens de andere
opvatting, die werd verdedigd door de oorspronkelijke Lid-Staten, vallen procedures voor
overheidsrechters alleen onder „arbitrage" als
zij betrekking hebben op arbitrageprocedures,
ongeacht de vraag of deze reeds afgewikkeld
zijn, nog lopen of nog moeten plaatsvinden.
Men was het er wel over eens dat een formele
tekstwijziging achterwege moet blijven. De
nieuwe Lid-Staten kunnen de genoemde onzekerheid ten aanzien van de uitlegging in hun
invoeringswetgeving op de koop toe nemen.
Daarop heeft de Groep aangedrongen omdat de
Lid-Staten van de Gemeenschap, met uitzondering van Luxemburg en Ierland, inmiddels zijn
aangesloten bij het Verdrag van de Verenigde
Naties over de erkenning en tenuitvoerlegging
van buitenlandse arbitrale uitspraken van 10
juni 1958, en Ierland bereid is toetreding in welwillende overweging te nemen. Ten slotte leiden
de verschillende opvattingen in de praktijk
slechts op een enkel punt tot een verschillend
resultaat (zie nr. 62).
1. BESLISSINGEN

VAN

OVERHEIDSRECHTERS

TEN
PRINCIPALE,
ONDANKS
TRAGEOVEREENKOMST

EEN

ARBI-

62. Wanneer een overheidsrechter ten principale beslist, omdat hij een arbitrageovereenkomst over
het hoofd zag of als niet geldig beschouwde,
kan dan in een andere Staat van de Gemeenschap de erkenning en tenuitvoerlegging worden
geweigerd op grond van het feit dat de arbitrageovereenkomst in werkelijkheid wel geldig was
en de beslissing derhalve krachtens artikel 1,
tweede alinea, punt 4, buiten het toepassingsgebied van het Executieverdrag valt? Alleen als
men de eerste in nr. 61 vermelde opvatting
onderschrijft, kan de vraag bevestigend worden
beantwoord.
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Men kan als argument daarvoor aanvoeren dat
een rechter in de Staat van erkenning de vrijheid
heeft, in strijd met de opvatting van het gerecht
in de Staat van uitspraak, een geschil als een
geschil over de staat van een persoon, een erfrechtelijk of niet-civielrechtelijk geschil te beschouwen en dus het Executieverdrag buiten
toepassing te laten; zo zou in tegenstelling tot
de rechter die in de zaak ten principale heeft
beslist, de rechter in de Staat van erkenning ook
de toepasselijkheid van het Executieverdrag
kunnen ontkennen, omdat er sprake zou zijn
van arbitrage.
Daartegen is evenwel aangevoerd dat het begrip
„arbitrage", reeds gezien de woordelijke betekenis, niet ieder geschil kan omvatten dat onder
een arbitrageovereenkomst valt. Arbitrage zou
eerder alleen „scheidsrechtelijke procedure"
zijn. Procedures voor overheidsrechters vallen
derhalve alleen onder artikel 1, tweede alinea,
punt 4, als die in de hoofdzaak op iets dergelijks betrekking hebben en niet alleen maar
aanleiding van het onderzoek naar de beslissingsbevoegdheid van de rechter incidenteel te
maken hebben met de kwestie van de geldigheid
van de arbitrageovereenkomst. Anderzijds heeft
men de rechter in de Staat van erkenning niet
meer vrij geacht bij de beantwoording van de
kwalificatievraag: als de rechter in de Staat van
beslissing bij het onderzoek naar zijn bevoegdheid zich een oordeel over de toepasselijkheid
van het Executieverdrag heeft gevormd, dan is
ten gevolge van deze houding de rechter in de
erkennings- en tenuitvoerleggingsstaat daaraan
gebonden.
2. OVERIGE PROCEDURES VOOR OVERHEIDSRECHTERS
DIE VERBAND
HOUDEN
MET
ARBITRAGE

63. a)
Het Executieverdrag als zodanig beperkt
de vrijheid van partijen om geschillen aan een
arbiter voor de leggen, niet. Dat geldt ook voor
procedures waarvoor krachtens het Executieverdrag exclusieve bevoegdheden bestaan. Het
Verdrag belemmert ook de nationale wetgever
niet om zijnerzijds arbitrageovereenkomsten ongeldig te verklaren die betrekking hebben op
geschillen ten aanzien waarvan naar nationaal
recht of op grond van het Executieverdrag exclusieve bevoegdheden bestaan.
64. b)
Het Executieverdrag heeft geen betrekking
op gerechtelijke procedures die ten dienste staan
van een arbitrageprocedure, zoals bij voorbeeld
procedures voor de benoeming of afzetting van
scheidsrechters, voor de bepaling van de plaats
van arbitrage, voor de verlenging van de termijn voor de uitspraak of voor de verkrijging
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van een prejudiciële beslissing over materiële
vragen, zoals het Engelse recht die kent in de
vorm van het „statement of special case"
(sec. 21 Arbitration Act 1950). Ook een rechtelijke beslissing waarbij de geldigheid of ongeldigheid van een arbitrageovereenkomst wordt
vastgesteld, of waarbij de partijen wordt bevolen de arbitrageprocedure niet voort te zetten
vanwege die ongeldigheid, valt niet onder het
Executieverdrag.

65. c)
Het Executieverdrag geldt ook niet voor
procedures en beslissingen over verzoeken tot
vernietiging, wijziging, erkenning en tenuitvoerlegging van arbitrale uitspraken. Dat geldt ook
voor rechtelijke uitspraken waarin arbitrale
uitspraken zijn geïncorporeerd — een in het
recht van het Verenigd Koninkrijk gebruikelijke
erkenningsmethode. Wordt een arbitrale uitspraak vernietigd, en beslist de rechter die dat
doet of een andere overheidsrechter het geschil
zelf ten principale, dan is het Executieverdrag
wel van toepassing.

V. RECHTERLIJK KARAKTER VAN DE PROCEDURE EN DE BESLISSING
66. In de betrekkingen tussen de oorspronkelijke
Lid-Staten onderling, alsmede in de verhouding
tussen deze Staten enerzijds en het Verenigd
Koninkrijk en Ierland anderzijds, kon en kan
het Executieverdrag op één punt van een opmerkelijk uniforme rechtstraditie uitgaan. Bijna
altijd zijn het dezelfde taken die op het gebied
van het privaatrecht aan de rechters zijn toevertrouwd. Instanties die „gerechten" zijn, zijn
overal eenvoudig en zonder enige twijfel als
zodanig te erkennen. Dat geldt ook in de gevallen waarin voor een „gerecht" een procedure
wordt behandeld, waarvoor geen verzoek van
een partij nodig is dat zich „tegen" een andere
persoon richt (zie nrs. 23, 124 e.v.). De toetreding van Denemarken leverde nieuwe problemen op.
Weliswaar viel het de Groep niet moeilijk om te
bevestigen dat het arbeidsgerecht volgens de
Deense wet inzake arbeidsgerechten van 21 april
1964 (bekendmaking nr. 124) ondanks zijn ongewone structuur zonder twijfel als gerecht in de
zin van het Executieverdrag dient te worden beschouwd. Moeilijker ligt evenwel de kwalificatie
van procedures die in Denemarken, bij ontstentenis van een minnelijke schikking, in bijna alle
onderhoudszaken voor administratieve instanties plaatsvinden en eindigen met een beslissing
van deze instanties.
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1. DE RECHTSSITUATIE

IN DENEMARKEN

ging van een nieuw artikel V bis in het Protocol. Dit is eenvoudiger dan wanneer men zou
pogen op talrijke plaatsen in het Verdrag
correcties aan te brengen.

67. De rechtssituatie is in het kort de volgende: in
beginsel worden onderhoudsverplichtingen vastgesteld bij overeenkomst of bij rechterlijke
beslissing. De hoogte van het verschuldigde
onderhoudsbedrag, alsmede de omvang van de
eventueel noodzakelijke wijzigingen worden
echter vastgesteld door een instantie, de „Amtmand" geheten, die naar Deens recht beslist niet
als gerecht maar als administratieve instantie
moet worden aangemerkt, die in dit geval rechtspraak uitoefent. Beslissingen in een dergelijke
procedure vallen wel onder de Haagse Conventie over de erkenning en tenuitvoerlegging van
beslissingen op het gebied van onderhoudsverplichtingen, maar alleen omdat in de Conventie niet wordt geëist dat het speciaal om
een rechterlijke beslissing gaat.
2. ARTIKEL V BIS VAN HET
HET EFFECT DAARVAN

PROTOCOL
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Overal waar in het Executieverdrag sprake is
van „gerecht" of „rechter", worden in de toekomst daarmee ook de in onderhoudszaken
optredende Deense administratieve instanties
bedoeld (bij voorbeeld in artikel 2, eerste alinea,
artikel 3, eerste alinea, artikel 4, eerste alinea,
artikel 5, punt 2, artikel 17, artikel 18, artikelen 20 tot 22, artikel 27, punt 4, artikel 28,
derde alinea, artikel 52). Dat geldt met name
ook voor artikel 4, eerste alinea, hoewel in de
Franse, Italiaanse en Nederlandse versie van die
bepaling — in tegenstelling tot de Duitse tekst
— het begrip „gerecht" niet voorkomt.
Altijd als in het Executieverdrag sprake is van
„beslissingen" vallen in de toekomst in onderhoudszaken ook de beslissingen van de Deense
administratieve instanties onder de wettelijke
omschrijving van artikel 25. De inhoud van het
begrip is door artikel V bis van het Protocol
in die zin verruimd. Het artikel luidt thans als
volgt:

EN

68. Ook het toepassingsgebied van het Executieverdrag zou materieel gesproken een onevenwichtig karakter hebben gekregen als het niet
van toepassing zou zijn op de voor Denemarken
kenmerkende onderhoudsprocedures op grond
van het simpele feit dat die procedures zich niet
voor de rechter afspelen.

„Onder beslissingen in de zin van dit Verdrag wordt verstaan elke door een gerecht
van een verdragsluitende staat — in Denemarken ook een in onderhoudszaken door
een administratieve instantie — gegeven beslissing, ongeacht de . . .

De daardoor noodzakelijk geworden wijziging
van het Verdrag staat in het voorstel tot invoe-

HOOFDSTUK 4
DE BEVOEGDHEID
A
ALGEMEEN
69. In hoofdstuk 4, sub A, van zijn rapport, heeft
Jenard uiteengezet volgens welke grote lijnen
de bevoegdheidsvoorschriften van het Executieverdrag lopen. Dat alles ondergaat door de toetreding van de nieuwe Lid-Staten geen wijziging.
Drie speciale kenmerken van het recht in het
Verenigd Koninkrijk en in Ierland behoeven
echter een toelichting in verband met de vraag
hoe deze met de toepassing van het Executieverdrag ce rijmen zijn. Het betreft de uitgebreide
bevoegdheden van de „Superior Courts"
(punt 1), het begrip „domicile" (punt 2) en ten
slotte de beoordelingsvrijheid die de rechter
heeft bij de bepaling van de territoriale bevoegdheid (punt 3).

1. DE BEVOEGDHEID
VAN DE IN EERSTE
AANLEG
RECHTSPREKENDE
„HOGERE"
GERECHTEN (SUPERIOR COURTS)

70. De continentale Lid-Staten van de Gemeenschap kennen voor beslissingen in eerste aanleg,
zelfs voor de belangrijkste civielrechtelijke geschillen, afgebakende territoriale bevoegdheden.
Er zijn veel gerechten van gelijke rang, in de
Bondsrepubliek Duitsland bij voorbeeld 50
„Landgerichte", in Frankrijk ongeveer evenveel
„tribunaux de grande instance" en in Italië
ongeveer evenveel „tribunali". Daar waar in het
Executieverdrag niet alleen de internationale
maar ook de territoriale bevoegdheid van gerechten zelf wordt geregeld, zoals bij voorbeeld
in artikel 5 en artikel 6, is alleen één bepaald
gerecht van de vele gerechten van gelijke rang
van een Staat verklaard. Voor een dergelijk
onderscheid is in de rechterlijke organisatie in
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Ierland en het Verenigd Koninkrijk nauwelijks
een aanknopingspunt te vinden, wanneer eeh
„hoger gerecht" in eerste aanleg bevoegd is.
In Ierland is het High Court het enige gerecht in
eerste aanleg met onbeperkte bevoegdheid. Dat
gerecht kan bij wijze van uitzondering ook buiten Dublin optreden. Daartegen verzet het Executieverdrag zich niet. Daarnaast bestaan er
een „Circuit Court" en een „District Court".
Ook in deze gevallen is er van elk „gerecht"
slechts één. Elk van zijn rechters heeft echter
een bepaald „circuit" c.q. „district" toegewezen
gekregen. Daar waar het Executieverdrag de territoriale bevoegdheid regelt, is in Ierland de
voor een bepaald „circuit" of „district" bevoegde rechter bedoeld.
In het Verenigd Koninkrijk zijn er drie „hogere
gerechten" die bevoegdheid in eerste aanleg bezitten: het „High Court of Justice" voor Engeland en Wales, het „Outer House of the Court
of Session" voor Schotland en het „High Court"
voor Noord-Ierland. Elk van deze gerechten is
evenwel als enige voor het gehele grondgebied
van het genoemde deel van het Verenigd Koninkrijk bevoegd (zie nr. 11). Daarom geldt voor
elk ressort hetzelfde wat met betrekking tot de
territoriale bevoegdheid van het Ierse „High
Court" al werd gezegd. De mogelijkheid van
verwijzing van een zaak van Londen naar een
„district registry" van het „High Court" betekent niet een verwijzing naar een ander gerecht.
Bedenkt men dat buitenlandse rechterlijke beslissingen in elk van deze gebieden speciaal
moeten worden geregistreerd om aldaar ten uitvoer gelegd te kunnen worden (zie nr. 208), dan
gaat ook in het Verenigd Koninkrijk in zoverre
het onderscheid tussen internationale en territoriale bevoegdheid grotendeels teniet. De normen
van het Executieverdrag omtrent de territoriale
bevoegdheid hebben voor in eerste aanleg aangezochte „hogere" Britse gerechten slechts betekenis voor zover er onderscheid moet worden
gemaakt tussen de gerechten van Engeland en
Wales, Schotland en Noord-Ierland. De posities
van de overige gerechten (County Courts, Magistrates' Courts, Sheriff Courts in Schotland) geven geen aanleiding tot bijzondere problemen.

2. HET BEGRIP „DOMICILE" EN DE TOEPASSELIJKHEID VAN HET EXECUTIEVERDRAG

71. a)
Het begrip woonplaats heeft in het Executieverdrag een centrale betekenis voor de bepaling van de rechterlijke bevoegdheid (bij voorbeeld in de artikelen 2 tot 6, 8, 11, 12, punt 3,
14, 17, 32). Reeds naar gelang van het recht van
de oorspronkelijke Lid-Staten heeft het begrip

Nr. C 59/95

een verschillende inhoud. In de Bondsrepubliek
Duitsland beduidt het de verbinding van een
persoon met een bepaalde plaats, zoals een gemeentelijke onderverdeling van het staatsgebied.
In Frankrijk en Luxemburg wordt met woonplaats het exacte adres van iemand bedoeld. In
België betekent dit begrip voor de rechterlijke
bevoegdheid de plaats waar iemand met zijn
voornaamste verblijfplaats in het bevolkingsregister is ingeschreven (artikel 36 Gerechtelijk
Wetboek). Met dit onderscheid hangt samen dat
bij voorbeeld het Duitse recht bij de vaststelling
van de woonplaats van iemand aan de stabiliteit
van de verbinding van een persoon met een bepaalde plaats grotere waarde hecht dan in andere rechtsstelsels het geval is.
Afgezien van deze afwijkingen is evenwel de
kerninhoud van het begrip „woonplaats" in alle
rechtsstelsels van de oorspronkelijke Lid-Staten
van de Europese Economische Gemeenschap dezelfde: de verbinding van een persoon met een
kleinere territoriale eenheid van het grondgebied
van de Staat. Daarom was het mogelijk om in
artikel 52 van het Executieverdrag een nadere
begripsbepaling over te laten aan het recht van
de Staat waar iemands „woonplaats" moet worden gezocht. Een noemenswaardige onevenwichtigheid in de werkingssfeer van het Verdrag
werd daardoor niet veroorzaakt. Het is met
name voor de toepassing in de oorspronkelijke
Lid-Staten niet van belang of onder het begrip
woonplaats een bepaald adres dan wel een gemeentelijke entiteit wordt verstaan.
72. b)
Het begrip woonplaats naar Iers en Brits
recht wijkt op verscheidene punten aanzienlijk
van het continentale begrip af.
In de eerste plaats wordt daarmee niet een verbinding van een persoon met een bepaalde
plaats of zelfs met een bepaalde woning in een
bepaalde plaats maar een „gehechtheid" aan een
bepaald rechtsgebied bedoeld (zie nr. 11). Het
„domicile" van iemand zegt alleen iets over de
vraag of de betrokkene tot het rechtsgebied van
Engeland en Wales, dan wel van Schotland, of
Noord-Ierland, of eventueel onder een buitenlands rechtsgebied behoort. De rechtens bestaande band tussen een persoon en een bepaalde plaats wordt niet met „domicile" maar
met „residence" aangeduid.
Een persoon heeft volgens het recht van het
Verenigd Koninkrijk altijd een „domicile" en
kan er nooit meer dan één bezitten. Bij geboorte
verwerft een staande huwelijk geboren kind het
„domicile" van zijn vader, een buiten huwelijk
geboren kind dat van zijn moeder. Een kind
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behoudt het „domicile" van zijn ouders gedurende zijn minderjarigheid. Na het bereiken van
de meerderjarigheid kan het een ander „domicile" verwerven, maar daarvoor gelden zeer
strenge eisen: de gewone verblijfplaats moet
naar een ander land zijn verplaatst, met het doel
om aldaar permanent of althans voor onbeperkte tijd te blijven.

73. c)
Artikel 52 van het Executieverdrag bepaalt
niet dat het begrip woonplaats aan een bepaalde
plaats of aan een bepaalde woning moet worden gekoppeld. Het artikel verbiedt derhalve
evenmin uitdrukkelijk om daaronder een bepaald gebied te verstaan. Dientengevolge zou
het het Verenigd Koninkrijk en Ierland vrijstaan
van hun traditionele begrip „domicile" uit te
gaan in gevallen waarin de gerechten van hun
Staten worden ingeschakeld. De Groep vond dat
op deze wijze een bepaalde discrepantie bij de
toepassing van het Verdrag zou worden veroorzaakt. In een aantal gevallen zouden Britse of
Ierse gerechten zich dan op grond van de voorschriften over het behoud van de woonplaats
bevoegd verklaren, hoewel de desbetreffende
persoon naar het recht van alle overige LidStaten van de Gemeenschap een feitelijke woonplaats op hun grondgebied heeft.
De werkgroep heeft daarom het Verenigd
Koninkrijk en Ierland verzocht in hun wetgeving tot overneming van het Executieverdrag
(zie nr. 256) in ieder geval voor de toepassing
van het Verdrag een begrip „woonplaats" vast
te leggen dat van hun traditionele voorschriften
afwijkt en meer gericht is op wat men in de
oorspronkelijke Lid-Staten als „woonplaats"
beschouwt.
In artikel 69, lid 5, van het parallel met de besprekingen van de deskundigengroep opgestelde
verdrag betreffende het Europese octrooi voor
de gemeenschappelijke markt, is het begrip
„woonplaats" vertaald met „residence" en is
daarvoor verder naar de artikelen 52 en 53 van
het Executieverdrag verwezen. O m geen verwarring te creëren is in het voorgestelde nieuwe
artikel V quater van het Protocol de identieke
betekenis van de begrippen „residence" in de zin
van het Octrooiverdrag en „domicile" in de zin
van het Executieverdrag vastgelegd.

74. d)
Er moet wel op worden gelet dat men zo
bij de toepassing van artikel 52, derde alinea,
een gespleten begrip „woonplaats"
krijgt, te
weten bij de beantwoording van de vraag of
naar het recht dat op iemand van toepassing is,
zijn woonplaats van die van een ander afhankelijk is. In dit verband kan het erop aankomen
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waar de afhankelijke persoon zijn „domicile"
heeft. Volgens het internationale privaatrecht
van het Verenigd Koninkrijk moet de kwestie
van de afhankelijkheid van een woonplaats niet
beoordeeld worden volgens de nationaliteit van
een persoon, maar aan de hand van diens
„domicile" in de klassieke betekenis van het
woord. Daaraan verandert de nieuwe omschrijving van het begrip „domicile" in verband met
artikel 52, eerste alinea, niets.
Indien bijvoorbeeld een minderjarige buitenlander die zich in Engeland heeft gevestigd voor een
Engels gerecht w o r d t opgeroepen, dan moet dit
gerecht het gespleten begrip „woonplaats" in
acht nemen. Eerst moet de rechter nagaan w a a r
de verweerder voor zijn vestiging in Engeland
„domicile" had. Daarvoor is de traditionele betekenis van dit begrip bepalend. H e t ten gevolge
daarvan geldende recht maakt uit of de minderjarige bevoegd was een Engels „domicile" in de
zin van het Executieverdrag te vestigen. Dan
moet de rechter nagaan of er is voldaan aan de
voorwaarden voor de „domicile" in het ressort
van de aangezochte Engelse rechter.

75. e)
In het recht van het Verenigd Koninkrijk
bestaat geen equivalent voor het in het continentale recht bekende begrip „plaats van vestiging" van een vennootschap. Met het oog op de
internationaal-privaatrechtelijke gevolgen die op
het continent aan de plaats van vestiging van
een vennootschap zijn verbonden, w o r d t deze
plaats vastgesteld aan de hand van het recht dat
de akte van. oprichting beheerste („law of incorporation, sec. 406 Companies Act 1948). Als
„domicile" van een vennootschap in de traditionele betekenis (zie nr. 72) geldt het rechtsgebied waarin de vennootschap is opgericht. Evenmin als zij in het algemeen verplicht zijn hun
begrip „woonplaats" aan te passen, zijn de
nieuwe Lid-Staten van de Gemeenschap met
zoveel woorden verplicht een rechtsbegrip in te
voeren dat overeenkomt met de plaats van vestiging van een vennootschap in de zin van het
continentale recht. Zouden het Verenigd Koninkrijk en Ierland hun recht evenwel op deze punten ongewijzigd laten, dan zou daardoor de toepassing van het Executieverdrag ook op dit punt
onevenwichtig worden. Het is daarom wenselijk
dat het Verenigd Koninkrijk voor de toepassing
van dit Verdrag in zijn nationale wetgeving een
begrip invoert (bij voorbeeld „domicile of a
company"), dat met het op het continent bestaande begrip „plaats van vestiging" van een
vennootschap meer verwantschap heeft dan het
begrip „law of incorporation".
Het kan echter niet volledig worden vermeden
dat een vennootschap in het Verenigd Konink-
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rijk naar de ' aldaar vigerende wetgeving een
„domicile" en volgens het recht van een continentale Staat daar haar „plaats van vestiging"
heeft. O o k meerdere rechtsstelsels van de oorspronkelijke Lid-Staten konden op grond van
artikel 53, tweede zin, voor een en dezelfde vennootschap een plaats van vestiging op hun
grondgebied aannemen. De daardoor mogelijkerwijs rijzende moeilijkheden kunnen worden
geregeld via de voorschriften van het Executieverdrag over aanhangigheid en samenhang (zie
nr. 162).

3. „VRIJE" RECHTERLIJKE
VERWIJZINGEN

BESLISSINGEN

EN

76. De voorstelling dat een overheidsrechter bij de
beslissing over zijn plaatselijke of materiële bevoegdheid beoordelingsvrijheid bezit, is aan het
continentale recht in het algemeen vreemd. O o k
daar waar in de wettelijke bevoegdheidsnormen
begrippen voorkomen die ongebruikelijk vaag
zijn, beschouwt men dat niet als een beoordelingsbevoegdheid. Weliswaar kennen ook de
continentale rechtsstelsels de machtiging om een
geschil van het ene gerecht naar het andere te
verwijzen, maar ook dan bestaat er geen vrijheid
om al dan niet van deze machtiging gebruik te
maken. In het Britse en Ierse procesrecht bestaan daarentegen op bepaalde gebieden dergelijke beoordelingsvrijheden wel. Deels stemmen
deze overeen met de wettelijke voorschriften
over de rechterlijke bevoegdheid die in de continentale Staten vergelijkenderwijs gedetailleerder
zijn. Deels hebben zij echter daar geen functionele pendant. Dat maakt het moeilijk om deze
bevoegdheden aan het Executieverdrag te toetsen. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen het internationale en nationale toepassingsgebied van de rechtsidee.

77. a)
In de betrekkingen met de gerechten van
andere Staten, maar ook binnen het Verenigd
Koninkrijk tussen de gerechten van verschillende rechtsgebieden (zie nr. 11), gaat het om de
zogenaamde „doctrine of the forum conveniens"
c.q. — in Schotland — „non-conveniens".
De gerechten kunnen, zij het in zeer zeldzame
uitzonderingsgevallen, de aanhangigheid van een
procedure voor gerechten in het buitenland of
in een ander rechtsgebied buiten beschouwing
laten.
De gerechten kunnen echter ook bij wijze van
uitzondering de procedure en de beslissing over
de zaak weigeren, als zij van oordeel zijn dat de
zaak beter kan worden voorgelegd aan een even
bevoegd gerecht van een andere Staat (of van
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een ander rechtsgebied), o m d a t dat gezien de
omstandigheden van het geval zinvoller is, en
met name de gelijke kansen der partijen beter
zouden zijn gewaarborgd.
Voor de uitoefening van deze beoordelingsvrijheid bestaan er in de praktijk diverse speciale
gronden: de scherpe eisen die de rechtsstelsels
van het Verenigd Koninkrijk en Ierland traditiegetrouw stellen aan de wijziging van een „domicile" (zie nr. 72); de voorschriften over de rechterlijke bevoegdheid op grond van het enkele
feit dat de dagvaarding op het gebied van de
Staat is uitgebracht (zie nrs. 85 en 86); de in het
procesrecht van deze Staten bijzonder op de
voorgrond tredende beginselen inzake de
onmiddellijkheid van de instructie en de daardoor veroorzaakte belemmeringen bij het gebruik van in het buitenland of zelfs maar extern
geleverd bewijs; ten slotte de grote moeilijkheden bij de toepassing van buitenlands recht door
Britse of Ierse gerechten.
78. Dergelijke mogelijkheden hebben volgens de delegatie van de continentale Lid-Staten van de
Gemeenschap gerechten in de oorspronkelijke
Lid-Staten niet, als zij volgens het Executieverdrag bevoegd zijn en worden ingeschakeld.
Aanhangigheid in het buitenland buiten beschouwing te laten, w o r d t door artikel 21 uitdrukkeljik verboden. Verder werd aangevoerd
dat volgens het Executieverdrag de Verdragsstaten niet alleen gerechtigd zijn om onder de
voorwaarden van titel 2 rechtsmacht uit te oefenen, maar dat zij daartoe ook verplicht zijn. Een
eiser dient zekerheid te hebben over de vraag
welk gerecht bevoegd is. Hij mag geen tijd en
kosten behoeven te verspillen met het risico dat
het aangezochte gerecht zich minder geschikt
acht dan een ander. Met name kan volgens de
hele opzet van het Executieverdrag de toepasselijkheid van vreemd recht voor een rechter noch
in het algemeen noch in een bijzonder geval
aanleiding zijn om zich niet bevoegd te verklaren. Zijn er rechters in meerdere Staten bevoegd, dan heeft de eiser bewust een keuzerecht
gekregen, dat door de toepassing van de „doctrine of the forum conveniens" niet mag worden
verzwakt. De eiser kan uit de bevoegde gerechten een ander „ongeschikt" schijnend gerecht
hebben uitgezocht om een beslissing te krijgen
in de Staat waar hij ook wil executeren. Bovendien mag het risico van negatieve competentieconflicten niet uit het oog worden verloren. De
continentale rechter kan zich namelijk ondanks
de beslissing van de Britse rechter, ook onbevoegd achten. De zakelijke argumenten ten gunste van de „doctrine of the forum conveniens"
verliezen trouwens aanzienlijk aan gewicht,
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zodra het Executieverdrag ook in het Verenigd
Koninkrijk en Ierland in werking treedt. De invoeringswetgeving zal voor het recht van genoemde Staten zowel bij de bepaling van het
begrip „domicile" (zie nr. 73) als door het
afschafffen van rechterlijke bevoegdheid op
grond van het simpele feit dat in het rechtsgebied een dagvaarding is uitgebracht (zie nr. 86),
niet onaanzienlijke wijzigingen met zich meebrengen. Het zal dan grotendeels overbodig zijn
in afzonderlijke gevallen bevoegdheidsregels met
betrekking tot het begrip „forum conveniens" te
corrigeren.
Na deze gedachtenwisseling zagen Ierland en
het Verenigd Koninkrijk af van formele wijzigingen op dit punt.

79. b)
Een soortgelijke gedachte als die van de
„doctrine of the forum conveniens" treft men
ook op nationaal gebied weer aan. In dat geval
is de benaming dan eigenlijk niet meer gebruikelijk. Dat kan samenhangen met het feit dat deze
figuur de rechtstechnische vorm van een verwijzingsmogelijkheid krijgt, zodra de bevoegdheidsalternatieven beperkt zijn tot rechters van dezelfde Staat c.q. hetzelfde rechtsgebied (zie nr.
11). De werkgroep heeft zich bezig moeten houden met de vraag in hoeverre het Executieverdrag deze verwijzingsmogelijkheden beperkt.
Allereerst kan het hierboven reeds vermelde
worden herhaald: de bevoegdheid van het in
eerste aanleg rechtsprekende hogere gerecht in
Ierland of in een rechtsgebied van het Verenigd
Koninkrijk blijft onaangetast (zie nr. 70). Voor
het overige geldt het volgende:

80. aa)
De rechtssituatie in Ierland en het Verenigd Koninkrijk is tot nu toe in wezen hetzelfde. Elk gerecht kan een procedure naar een
ander gerecht verwijzen, als dat laatste gerecht
even bevoegd is en de zaak beter tot een oplossing kan brengen. Indien bij voorbeeld bij het
„High Court" een vordering wordt ingesteld
waarvan de waarde het bedrag waarvan de bevoegdheid van de lagere rechter afhangt, vermoedelijk niet overschrijdt, dan kan het „High
Court" de procedure naar het lagere gerecht
verwijzen; het is daartoe echter niet verplicht.
Een Iers „Circuit Court", een Engels „County of
Magistrates' Court" alsmede een Schots „Sheriff
Court" — maar niet een Iers „District Court"
(zie nr. 70) — kan een geschil in het belang van
beide partijen, vanwege de plaats waar de bewijsmiddelen zich bevinden of om de integriteit
van de procedure volgens de principes van de
rechtsstaat te waarborgen, naar een ander gerecht van dezelfde categorie verwijzen, en in uit-
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zonderingsgevallen ook naar het gerecht van een
andere categorie.
Ook het continentale recht kent, zij het in veel
beperktere mate, de mogelijkheid van een door
de rechter te bepalen bevoegdheid van een primair territoriaal niet bevoegd gerecht. Volgens
artikel 36 van de Duitse ZPO geldt dat bij voorbeeld als voor het oorspronkelijk bevoegde gerecht een regelmatige procedure niet kan worden voortgezet. Volgens artikel 356 van de
nieuwe Franse code de procédure civile (19) kan
een procedure naar een ander gerecht van dezelfde categorie worden verwezen als „suspicion
Iégitime" bestaat

81. bb)
Het Executieverdrag is geenszins van invloed op de materiële bevoegdheid van de gerechten van een Staat. Het staat de nationale
wetgever derhalve vrij om te bepalen dat er tussen gerechten van verschillende categorieën verwijzingsmogelijkheden bestaan.
Meestal regelt het Executieverdrag ook de binnen een Staat bestaande territoriale bevoegdheid
van gerechten niet, maar alleen in het algemeen
hun internationale bevoegdheid. Met name het
in artikel 2 neergelegde fundamentele bevoegdheidsvoorschrift is zo opgezet. Blijkt de bevoegdheid van het tegen een in het Verenigd
Koninkrijk of Ierland woonachtige verweerder
ingeschakeld gerecht niet tegelijkertijd uit een
bepaling van het Executieverdrag waarin ook de
territoriale bevoegdheid wordt vastgelegd, bij
voorbeeld uit artikel 5, dan staat het Verdrag
een verwijzing van het geschil naar een ander
gerecht in dezelfde Staat evenmin in de weg.
Zelfs op het gebied van de exclusieve bevoegdheden is in artikel 16 alleen de internationale
bevoegdheid van de rechters van een Staat vastgelegd, zodat een verwijzing binnen deze Staat
niet op hindernissen stuit.
Ten slotte verhindert het Executieverdrag een
verwijzing natuurlijk ook niet als het geschil
daardoor juist bij het gerecht terechtkomt dat
volgens het Verdrag territoriaal bevoegd is. Het
laatste is ook dan het geval als beide partijen
met de verwijzing akkoord gaan, en er is voldaan aan de voorwaarden die artikel 17 stelt
voor een rechtsmachtverlenende overeenkomst.
Er blijft slechts één problematisch geval over: er
wordt een rechter ingeschakeld ten aanzien van
wiens bevoegdheid de eiser een door het Executieverdrag gegarandeerd keuzerecht heeft. Een
vordering uit onrechtmatige daad of op grond
van een aansprakelijkheidsverzekering wordt op
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de plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis, een onderhoudsvordering in de woonplaats
van de rechthebbende op het onderhoud ingesteld. Het scheen duidelijk dat in bijzondere uitzonderingsgevallen ook dan een verwijzing naar
een andere rechter van dezelfde Staat moet worden toegestaan, wanneer voor de normaliter bevoegde rechter een regelmatige procedure niet
mogelijk is. De Groep achtte het echter niet juist
iets dergelijks met zoveel woorden in het Executieverdrag vast te leggen. Dit lijkt eerder in aanmerking te komen voor een interpretatie volgens
welke in uitzonderingsgevallen onder de territoriaal bevoegde rechter ook de rechter moet worden verstaan die door een beslissing van een
andere rechter als territoriaal bevoegd wordt bestempeld. Rechter van de plaats „waar het schadebrengende voorval zich heeft voorgedaan"
wordt dan bij voorbeeld het door een andere
rechter bepaalde buurgerecht, als de rechter op
de plaats van de schade niet in staat is de procedure af te wikkelen.
Voor zover gerechten feitelijk niet nader geconcretiseerde beoordelingsvrijheid hebben om een
ander gerecht bevoegd te verklaren, en met
name bevoegdheid hebben om een zaak naar
een ander gerecht te verwijzen, mag van die bevoegdheid alleen in de geest van het Executieverdrag gebruik worden gemaakt, als daarin
niet alleen de internationale maar ook de territoriale bevoegdheid is vastgesteld. Een verwijzing alleen op grond van de proceskosten of ter
vergemakkelijking van de bewijslevering in technisch opzicht, is in dat geval zonder instemming
van de eiser die het recht heeft om uit de bevoegde rechters er één te kiezen, niet mogelijk.

B
TOELICHTING OP DE AFDELINGEN
VAN TITEL II
Afdeling 1
Algemene bepalingen
82. De voorgestelde formele aanpassingen van de
artikelen 2 tot en met 4 (20) zijn ertoe beperkt,
de in het recht van de nieuwe Lid-Staten bestaande exorbitante bevoegdheden in artikel 3,
tweede alinea, op te nemen. Bij deze gelegenheid
is de tekst van deze laatste bepaling aangepast
aan een in België in werking getreden wetswijziging. Na een korte toelichting op de voorgestelde aanvullingen (I), volgen twee algemenere
opmerkingen over de plaats van dit voorschrift
in het systeem van het Executieverdrag (II).

I. Specifieke
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toelichtingen

1. B e l g i ë
83. In België zijn de artikelen 52, 52 bis en 53 van
de wet van 25 maart 1876 voor de inwerkingtreding van het Executieverdrag vervangen door de
artikelen 635, 637 en 638 van het Gerechtelijk
Wetboek. In artikel 3, tweede alinea, van de
nieuwe tekst treft men evenwel alleen artikel
638 van het Gerechtelijk Wetboek aan. Deze
bepaling komt overeen met het artikel 53 van de
wet van 25 maart 1876 en schrijft voor dat,
indien Belgische gerechten niet op grond van
andere voorschriften bevoegd zijn, een in België
woonachtige eiser elke persoon voor het gerecht
van zijn woonplaats in rechte kan oproepen. De
in de tot op heden vigerende versie vermelde
artikelen 52 en 52 bis van de genoemde wet zijn
ten onrechte gekwalificeerd als basis voor exorbitante bevoegdheden.

2. D e n e m a r k e n
84. In de in artikel 3, tweede alinea, genoemde bepalingen uit het Deense recht staat dat een buitenlander voor elk Deens gerecht kan worden
opgeroepen in het rechtsgebied waarvan hij zich
op het moment van de instelling van de vordering ophoudt of vermogen heeft. Wat het laatste
punt betreft stemt de bepaling overeen met de
ook voor de Bondsrepubliek Duitsland in de
rubriek van exorbitante bevoegdheden opgenomen voorschriften. Wat het eerste punt betreft,
kan naar de opmerkingen over Ierland worden
verwezen (zie nr. 85). Groenland (nr. 253) heeft
een eigen burgerlijke rechtsvordering. De desbetreffende voorschriften moesten derhalve speciaal worden vermeld.

3. I e r l a n d
85. Volgens de niet-gecodificeerde in het Verenigd
Koninkrijk en Ierland uniform geldende beginselen van het „common law" heeft een gerecht
principieel bevoegdheid als de verweerder volgens de juiste procedure is gedagvaard. Alleen ten
aanzien van de afbakening van de mogelijkheid
om iemand te dagen is indirect ook de bevoegdheid van de gerechten van (het Verenigd Koninkrijk en) Ierland beperkt. Men beschouwt dagvaarding zonder bijzondere toestemming alleen
op het grondgebied van (het Verenigd Koninkrijk c.q.) Ierland als geoorloofd. Elke dagvaarding aldaar is echter voldoende als grondslag
voor rechterlijke bevoegdheid. Zelfs dagvaarding tijdens een kort oponthoud van de verweerder op het grondgebied is toereikend.
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Slechts in bijzondere omstandigheden kan dagvaarding in het buitenland worden toegestaan.
Voor het rechtsverkeer in EEG-verband bestaat
er — vooral vanwege het door het Executieverdrag gecreëerde vrije verkeer van rechterlijke beslissingen — geen rechtvaardigingsgrond om de
bevoegdheid van een gerecht ten principale te
baseren op de slechts tijdelijke aanwezigheid
van iemand in de Staat van de rechter. De genoemde voorschriften van het „common law",
waarvoor uiteraard geen wettelijke vindplaats
kan worden genoemd, dienen derhalve als exorbitant te worden gekenmerkt.

4. V e r e n i g d K o n i n k r i j k
86. Ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk kan
voor wat betreft het bepaalde sub a) van het dit
land betreffende deel van artikel 3, lid 2, van het
Executieverdrag (nieuwe redactie) worden volstaan met een verwijzing naar hetgeen voor Ierland is gezegd. Het bepaalde sub b) en c) heeft
betrekking op een speciaal kenmerk van het
Schotse recht. Het baseren van een bevoegdheid
uitsluitend op dagvaarding tijdens tijdelijke aanwezigheid heeft in Schotland, zonder daar volledig onbekend te zijn, slechts geringe praktische
betekenis. Schotse gerechten baseren hun bevoegdheid ten opzichte van een verweerder die
daar niet permanent woont, meestal op andere
gronden: dat hij zich sedert ten minste 40 dagen
in Schotland ophoudt, dat hij in Schotland
grond bezit, dat hij eigenaar van roerende goederen is die in Schotland in beslag werden genomen. In deze gevallen is weliswaar ook dagvaarding van de verweerder vereist. Toezending
via de post of, bij wijze van uitzondering, vermelding op het publikatiebord in het gerechtsgebouw is echter voldoende. Het Executieverdrag heeft voor Duitsland een rechterlijke bevoegdheid reeds als exorbitant bestempeld die
alleen gebaseerd is op het bestaan van vermogen
in het land. Voor een bevoegdheid op grond van
het enkele feit dat op vermogensbestanddelen in
het land beslag is gelegd, kan niets anders gelden.

II. De plaats van artikel 3, tweede alinea, in het
systeem van het Executieverdrag

1. D e z e l f s t a n d i g e b e t e k e n i s
a r t i k e l 3, t w e e d e a l i n e a

van

87. Het feit dat een aantal tot op heden in de
nieuwe Lid-Staten bestaande belangrijke bevoegdheidsnormen als exorbitant van de hand
zijn gewezen, mag evenmin als artikel 3, tweede
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alinea, in de oorspronkelijke versie tot de verkeerde conclusie leiden dat daardoor de regeling
van artikel 3, eerste alinea, nader wordt geconcretiseerd. Alleen de gevallen waarin de gerechten van een Lid-Staat op een bijzonder ongewenste wijze aannemen dat zij internationaal
bevoegd zijn, worden uitdrukkelijk op de voorgrond geplaatst. Ook andere normen van het
nationale recht der nieuwe Lid-Staten die als
basis voor de bevoegdheid dienen, zijn alleen
met het Executieverdrag verenigbaar voor zover
zij in overeenstemming zijn met de artikelen 2,
en 14 tot en met 18. Ten opzichte van personen
die hun woonplaats in de Gemeenschap hebben,
kan dus bij voorbeeld de bevoegdheid van de
Engelse rechter niet meer worden gebaseerd op
het feit dat de beweerde vordering voortvloeit
uit een in Engeland gesloten of naar Engels
recht te beoordelen overeenkomst. De voorschriften inzake de bevoegdheid van Engelse
rechters bij wanprestatie in Engeland of bij vorderingen die gericht zijn op het nalaten of het
verrichten van een handeling in Engeland, vallen
daarentegen in ruime mate samen met het bepaalde in artikel 5, punten 1 tot en met 3.
2. O n m o g e l i j k h e i d
om
de
bev o e g d h e i d te b a s e r e n op de
a a n w e z i g h e i d van v e r m o g e n
88. Voor Duitsland, Denemarken en het Verenigd
Koninkrijk bevat de opsomming in artikel 3,
tweede alinea, voorschriften over het ongewenste karakter van een rechterlijke bevoegdheid
die uitsluitend wordt afgeleid uit de aanwezigheid van vermogen op het grondgebied van de
Staat van het gerecht. Een dergelijke bevoegdheid kan ook niet in aanmerking worden genomen als de gerechtelijke procedure eigendom,
bezit of beschikkingsmacht speciaal met betrekking tot dergelijke vermogensobjecten tot voorwerp heeft. Personen met woonplaats op het
Europese continent kunnen in Schotland ook
niet worden gedagvaard wanneer daarmee de
afgifte van een zich daar bevindende of aldaar
in beslag genomen roerende zaak, of de vaststelling van het eigendomsrecht daarop beoogd
wordt. „Interpleader-actions" (Engeland en
Wales) en „multiple poinding" (Schotland) zijn
in het Verenigd Koninkrijk niet meer mogelijk
tegen personen met woonplaats in een andere
Lid-Staat van de Gemeenschap, voor zover de
internationale bevoegdheid van de Engelse of de
Schotse rechter niet anderszins uit het Executieverdrag voortvloeit. Dat geldt bij voorbeeld
voor vorderingen van een veilingmeester waarmee hij wil laten vaststellen of het eigendomsrecht op de aan hem ter verkoop gegeven zaak
aan de opdrachtgever toekomt, dan wél aan een
derde die de zaak opeist.
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Het staat de Britse wetgever echter vrij om ter
uitvoering van artikel 24 passende maatregelen
te treffen ter bescherming van degene (in casu
de veilingmeester) die geconfronteerd wordt met
personen die beiden het eigendomsrecht opeisen. Denkbaar is bij voorbeeld een gerechtelijke
machtiging, de veiling voorlopig achterwege te
laten.
Ten opzichte van personen met woonplaats buiten de Gemeenschap blijven de tot op heden in
de nieuwe Lid-Staten geldende voorschriften betreffende de bevoegdheid van hun gerechten
toch al onaangetast. Zelfs de in artikel 3, tweede
alinea, vermelde bevoegdheidsvoorschriften blijven ten opzichte van deze personen van kracht.
Uitspraken van aldus bevoegde rechters moeten
in andere Staten van de Gemeenschap ook worden erkend en ten uitvoer gelegd, zolang er geen
sprake is van een in het nieuwe nummer 5 van
artikel 27, of artikel 59 van het Executieverdrag
(n.r.) geregeld uitzonderingsgeval.
Laatstgenoemde bepaling vormt overigens het
enige voorschrift voor het toepassingsgebied
waarvan de opsomming van artikel 3, tweede
alinea, niet alleen als voorbeeld dient, maar constitutieve en limitatieve betekenis heeft (zie nr.
249).

Afdeling

2

Bijzondere bevoegdheid ( 2l )
89. Wat de bijzondere niet-exqlusieve bevoegdheden
betreft, blijven de aanpassingsproblemen beperkt tot de rechterlijke beslissingsbevoegdheid
ter zake van onderhoudsvorderingen (I), de
kwesties die verband houden met het in het
Britse en Ierse recht bekende rechtsinstituut van
de „trust" (II) en de problemen in verband met
rechterlijke bevoegdheden in maritieme aangelegenheden (III). Daarnaast behandelde de Groep
ook nog enige andere minder belangrijke kwesties (IV).
Naar de kort voor of kort na de beëindiging van
de onderhandelingen gewezen arresten van het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 6 oktober 1976 (zaken 12/76 en 14/76)
en van 30 november 1976 (zaak 21/76) wordt
op deze plaats slechts kort verwezen (22).
I. Onderhoudsvorderingen
90. Aanpassing van artikel 5, punt 2, bleek nodig
doordat het recht van de nieuwe Lid-Staten —
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zoals inmiddels ook het recht van veel oorspronkelijke Lid-Staten — een verbinding van de
staatprocedure met procedures over onderhoudsvorderingen kent (zie nrs. 32 tot 42). Een
formele aanpassing in verband met andere problemen was niet nodig. Bepaalde speciale kenmerken van het recht van het Verenigd Koninkrijk en van Ierland veroorzaken echter interpretatieproblemen, die moeten worden opgelost op de wijze zoals de Groep die ziet. Het
gaat in de eerste plaats om de nadere bepaling
van het begrip „onderhoud" (punt 1). Anderzijds doet zich de vraag voor hoe volgens het
stelsel van de bevoegdheids- en erkenningsvoorschriften van het Executieverdrag de aanpassing
van onderhoudstitels aan gewijzigde omstandigheden moet worden geregeld (punt 2).

1. H e t

begrip

„onderhoud"

91. a)
Artikel 5, punt 2, is de enige bepaling in
het Executieverdrag waarin sprake is van het
begrip „onderhoud". Daaronder kunnen diverse
rechtsbegrippen uit een en hetzelfde nationale
recht vallen. Zo spreekt bij voorbeeld het Italiaanse recht voor de betalingen tussen verwanten en echtgenoten van „alimenti" (artikel 433
en volgende van de codice civile), voor de betalingen
na
echtscheiding
evenwel
van
„assegni" (23). Ook het nieuwe Franse echtscheidingsrecht (24) spreekt niet van „aliments", maar
van „devoir de secours". In de Franse juridische
terminologie kent men daarnaast de begrippen
„devoir d'entretien" en „contributions aux charges du ménage". Dat alles is „onderhoud" in de
zin van artikel 5, punt 2.
92. b)
Dat zegt echter niets over de rechtsgrond,
waaruit vorderingen ter zake van onderhoud
eventueel voortvloeien. Het verschil in formulering met de tekst van de Haagse Conventie van
26 oktober 1973 over de erkenning en tenuitvoerlegging van onderhoudsbeslissingen springt
in het oog. Daarin worden in artikel 1 onderhoudsvorderingen uit onrechtmatige daad, overeenkomst en erfrecht van de toepassing van de
Conventie uitgesloten. Toch is het verschil in
het begrip „onderhoud" in beide overeenkomsten niet groot. Op onderhoudsvorderingen
krachtens erfrecht is het Executieverdrag in
ieder geval niet van toepassing (artikel 1, tweede
alinea, punt 1). Onderhoudsvorderingen als
rechtsgevolg van een onrechtmatige daad zijn
volgens het systeem van het recht vorderingen
tot schadevergoeding, ook als de omvang van de
te vergoeden schade wordt afgemeten aan de
hand van de onderhoudsbehoeften van de gelaedeerde. Overeenkomsten die ten grondslag liggen aan een onderhoudsvordering die voorheen
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niet bestond, zijn naargelang de vorm schenkingen dan wel koopovereenkomsten of andere
overeenkomsten onder bezwarende titel. De
daaruit voortvloeiende vorderingen zijn, ook als
zij gericht zijn op onderhoud, als andere vorderingen uit overeenkomst te behandelen. Met
name geldt dan artikel 5, punt 1, van het Executieverdrag en niet het bepaalde in punt 2, als het
om de rechterlijke bevoegdheid gaat. Anders
dan bij toepassing van artikel 5, punt 2, is het
resultaat in het laatste geval eigenlijk nauwelijks. Onderhoudsvorderingen uit overeenkomst
moeten meestal worden nagekomen in de woonplaats of de gewone verblijfplaats van de onderhoudsgerechtigde. Ook daar kan de rechter dus
worden ingeschakeld. Artikel 5, punt 2, is evenwel van toepassing als een onderhoudsvordering
bij overeenkomst nader is uitgewerkt, terwijl deze vordering qua aard reeds een familierechtelijke basis had.
Gerechtelijke procedures ter zake van onderhoudsvorderingen behoren evenwel, ook als
artikel 5, punt 2, niet van toepassing is vanwege
het feit dat zij uit onrechtmatige daad of overeenkomst voortvloeien, nog altijd tot de burgerlijke en handelszaken.
93. c)
Voor het begrip „onderhoud" is niet vereist dat de vordering gericht is op het doen van
periodieke betalingen. Krachtens artikel 1613,
lid 2, BGB kan bij voorbeeld in de Bondsrepubliek Duitsland de onderhoudsgerechtigde ter
aanvulling van een rente een eenmalige uitkering eisen op grond van buitengewone behoeften. Volgens artikel 1615, sub e), BGB kan de
natuurlijke vader met zijn kind overeenkomen
een eenmalige betaling te doen. Artikel 5, lid 4,
punt 3, van de Italiaanse echtscheidingswet van
1 december 1970 kiest voor de onderhoudstoezegging van gescheiden echtgenoten de vorm
van een eenmalige uitkering. De Franse rechters
kunnen ten slotte op grond van artikel 285 van
de code civil in de versie van de echtscheidingswet van 11 juli 1975 ook zonder overeenkomst
tussen de echtgenoten het onderhoud in de vorm
van een eenmalige kapitaaluitkering vaststellen.
Alleen het feit dat de gerechten in het Verenigd
Koninkrijk bevoegd zijn om na de echtscheiding
niet alleen periodieke betalingen van de ene
echtgenoot aan de andere, maar ook de betaling
van een eenmalig bedrag te bevelen, betekent
dus nog niet dat daardoor niet van een procedure c q . beslissing ter zake van onderhoudsvorderingen mag worden gesproken. Zelfs het stellen van zakelijke zekerheden en de overdracht
van vermogensbestanddelen — zoals bij voorbeeld op het continent bekend is in artikel 8 van
de Italiaanse echtscheidingswet — kunnen
onderhoudsfuncties hebben.
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94. d)
Moeilijk is de afbakening tussen onderhoudsvorderingen enerzijds en vorderingen tot
schadevergoeding en boedelscheiding anderzijds.

95. aa)
Ook op het Europese continent speelt bij
de beoordeling van het onderhoud dat een gescheiden echtgenoot zijn vroegere partner verschuldigd is, het motief van schadeloosstelling
van de zonder schuld gescheidene voor het verlies van de uit het huwelijk voortgevloeide
rechtspositie een rol. Klassiek is artikel 301 van
de code civil in de oorspronkelijke versie, dat
heden ten dage nog in Luxemburg geldt. In
beide leden van dit artikel wordt voor de nahuwelijkse betrekkingen een zeer scherp onderscheid gemaakt tussen de aanspraak op onderhoud en de aanspraak op vergoeding van de
materiële en immateriële schade. De materiële
schade bestaat evenwel meestal in het verlies
van het recht op onderhoud dat de gescheidene
als echtgenoot heeft gehad. Daardoor vloeien in
de praktijk de uit beide leden van artikel 301
voortvloeiende aanspraken in elkaar over, te
meer daar zij beide de vorm van een rente of
een kapitaalbetaling kunnen aannemen. Of de
nieuwe Franse echtscheidingswetgeving van 11
juli 1975 daaraan iets zal veranderen, omdat
nog duidelijker tussen „prestations compensatoires" en „devoir de secours" wordt onderscheiden dan tot dusver het geval was, moet
worden afgewacht.
Volgens sec. 23, § 1, sub c) en f), en sec. 27, § 6,
sub c) van de Engelse „Matrimonial Causes
Act" van 1973 kan ook een Engels gerecht in
een echtscheidingszaak. bevel geven tot een eenmalige betaling van de ene gescheiden echtgenoot aan de andere of aan een kind. Het door
rechterlijke beoordelingsvrijheid gekenmerkte en
van systematische strakke bepalingen afkerige
recht van het Verenigd Koninkrijk maakt evenwei geen onderscheid aan de hand van het criterium of de bevolen betaling de functie van schadevergoeding of van onderhoud heeft.

96. bh)
Het Executieverdrag is in ieder geval niet
van toepassing als de geëiste of bevolen betaling
deel uitmaakt van het huwelijksgoederenrecht
(zie nr. 45 e.v.). Gaat het om vorderingen tot
schadevergoeding, dan blijft artikel 5, punt 2,
buiten beschouwing. Voor de toepassing van die
bepaling moet er in het geval van een eenmalige
betaling alleen maar worden gekeken of de betaling op grond van een familierechtelijke band,
een onderhoudsfunctie heeft.
Met betrekking tot kinderen zal het onderhoudskarakter van een betaling vrijwel altijd de
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overhand hebben. In de relatie tussen echtgenoten kan er ook sprake zijn van boedelscheiding
of schadevergoeding. Als bij voorbeeld beide
echtgenoten een goede bron van inkomsten hebben, dan kan de betaling van een eenmalig bedrag alleen de vermogensrechtelijke boedelscheiding of vergoeding van immateriële schade ten
doel hebben. Dan is er in feite geen sprake van
een onderhoudsaanspraak. Is de betaling bedoeld als boedelscheiding, dan is het Executieverdrag in ieder geval niet van toepassing.
Wordt er vergoeding van immateriële schade
mee beoogd, dan is er voor toepassing van artikel 5, punt 2, geen ruimte. Een rechter in een
echtscheidingszaak mag in geen van beide gevallen kennis nemen van de vordering als hij niet
op grond van artikel 2 of artikel 5, punt 1,
bevoegd is.
97. e)
In alle rechtsstelsels moet een oplossing
worden gevonden voor de vraag hoe een persoon die onderhoud behoeft, dat onderhoud ook
krijgt, als de onderhoudsplichtige niet tijdig betaalt. Subsidiair tot onderhoud verplichte personen — in geval van nood de overheid — moeten tijdelijk inspringen. Zij moeten op hun beurt
van de. (eerste) onderhoudsplichtige terugbetaling kunnen eisen. Voor dit probleem zijn in de
verschillende rechtsstelsels uiteenlopende technieken ontwikkeld. In sommige gevallen wordt
bepaald dat de onderhoudsvordering moet overgaan op degene die betaald heeft, dus een
nieuwe crediteur moet krijgen, zonder echter
haar identiteit te verliezen. In andere gevallen
krijgt degene die betaalt een zelfstandige eis tot
schadevergoeding. Laatstgenoemde techniek
wordt vooral in het recht van het Verenigd
Koninkrijk toegepast als de sociale dienst („Supplementory Benefits Commission") voor het
onderhoud heeft gezorgd. Zoals in het rapportJenard al is gezegd (25), vallen dergelijke vorderingen wel degelijk onder het Executieverdrag,
ook als regresvorderingen op een betaling berusten die een overheidsinstantie krachtens administratief recht of krachtens voorschriften uit
het recht van de sociale zekerheid heeft gedaan.
Het is evenwel niet de bedoeling van de speciale
bevoegdheidsregel van artikel 5, punt 2, om
voor regresvorderingen de bevoegdheid van de
rechter van de woonplaats van de onderhoudsgerechtigde of zelfs van de overheid te baseren
— ongeacht welk van beide technieken men in
een bepaald recht heeft gekozen.
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houdsplichtigen en -gerechtigden veranderen
voortdurend. Met name ontstaat in tijden van
continue geldontwaarding bij periodieke betalingen een behoefte aan aanpassing van onderhoudsbeslissingen. De bevoegdheden voor dergelijke aanpassingsbeslissingen richten zich naar
de algemene voorschriften van het Executieverdrag. Daar het in de praktijk om een buitengewoon belangrijk probleem gaat, moet ter nadere
toelichting op dit voorschrift eerst een kort
rechtsvergelijkend overzicht worden gegeven.

99. a)
De continentale rechtsstelsels kunnen worden onderscheiden aan de hand van het criterium of het accent van de desbetreffende rechtsvoorschriften ligt op een doorbreking van het
rechtsgevolg van het onderhoudsvonnis of meer
op een materiële aanpassingsvordering (zie sub
aa)). Zoals op zoveel andere plaatsen past ook
hier de oplossing van het Britse (zie sub bb)) en
Ierse recht (zie sub cc)) niet in dit schema.

100. aa)
Aan de Duitse bepalingen inzake onderhoudsvorderingen ligt de idee van een bijzonder
rechtsmiddel ten grondslag dat systematisch met
het rekwest civiel wordt gelijkgesteld.
Aangezien er geen bijzondere rechtsgang bestaat, acht men echter de algemeen voor onderhoudsvorderingen bestaande bevoegdheidsvoorschriften toepasselijk. Daarna kan het gerecht
dat het oorspronkelijk onderhoudsvonnis heeft
gewezen zijn bevoegdheid tot aanpassing verloren hebben. De organen waaraan de gerechtelijke tenuitvoerlegging wordt gevraagd, kunnen
ook als het gerechten betreft, in het algemeen of
in onderhoudszaken een uitspraak niet aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. De sociale
beschermingsbepalingen in geval van tenuitvoerlegging staan bij toepassing los van de vraag of
de in het vonnis vastgestelde aanspraak nog (in
volle omvang) bestaat. Dat geldt ook voor de
subsidiaire algemene bepaling in artikel 765, sub
a), ZPO (26), die voorschrijft dat executiemaatregelen op grond van zeer bijzondere omstandigheden kunnen worden ingetrokken of verboden, indien zij voor de debiteur een belasting
zouden vormen die zo zwaar is dat zij in strijd
met de goede zeden zou zijn.

2. A a n p a s s i n g
van
beslissingen
inzake onderhoud

Daarom laten doctrine en jurisprudentie heden
ten dage ook de aanpassing van buitenlandse
onderhoudsvonnissen toe wanneer er voor de
onderhoudsvordering een Duits rechter bevoegd
is n .

98. De algemene economische verhoudingen en de
bijzondere economische situatie van onder-

In de overige rechtsstelsels van de oorspronkelijke Lïd-Staten is het probleem altijd al veel
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meer als materieelrechtelijk beschouwd en niet
als een probleem dat in verband staat met
rechtsmiddelen tegen rechterlijke uitspraken. De
bevoegdheid richt zich derhalve zonder meer op
de algemeen voor onderhoudskwesties geldende
beginselen (28). Ook bestaan er geen indirecte
aanpassingen in die zin dat de wijziging van de
verhoudingen die bepalend zijn voor de hoogte
van de alimentatie zou kunnen worden aangevoerd tegen een gerechtelijke executiemaatregel.
Over het geheel genomen ligt daarom aan het
Executieverdrag de in alle oorspronkelijke Lidstaten identieke rechtstoestand ten grondslag
dat voor de vordering tot aanpassing van een
onderhoudsvonnis de bevoegdheid van de geadieerde rechten opnieuw moet worden bepaald.
101. bb)
De in de praktijk belangrijkste rechtsgrond voor de wijziging van onderhoudstitels is
in het Verenigd Koninkrijk sec. 53 van de Magistrates' Courts Act van 1952 jo. sec. 8—10 van
de Matrimonial Proceedings (Magistrates'
Courts) Act van 1960 die in 1979 zal worden
afgelost door de „Domestic Proceedings and
Magistrates' Courts Act 1978. Op grond van die
bepalingen kan de rechter onderhoudsvonnissen
herroepen, wijzigen of, na herroeping of wijziging, wederom in werking doen treden. De bevoegdheid ter zake van dergelijke beslissingen
ligt evenwel ook daar bij het gerecht in het
rechtsgebied waarvan de verzoeker zich inmiddels ophoudt (29). Het gerecht is daarbij principieel niet gebonden aan wettelijke voorwaarden.
Een verzoek tot wijziging kan evenwel niet steunen op feiten en bewijsmiddelen die al hadden
kunnen worden aangevoerd ten tijde van de
oorspronkelijke uitspraak (30). Iets dergelijks
geldt krachtens sec. 31 van de Matrimonial
Causes Act van 1973. Een echtscheidingsrechter
kan zijn eigen beschikking inzake onderhoud
wijzigen of intrekken, ongeacht de vraag of de
oorspronkelijke basis voor zijn bevoegdheid nog
bestaat of niet.
102. Naast deze mogelijkheden bestaat er evenwel
nog een kenmerkend aspect van het Britse recht
betreffende de rechterlijke organisatie. De executiebevoegdheid is veel nauwer dan op het
continent gebonden aan de rechtsmacht van een
afzonderlijk gerecht dat de uitspraak heeft gedaan (zie nr. 208). Om door de executieorganen
van een ander gerecht geëxecuteerd te kunnen
worden, dient een uitspraak aldaar te zijn geregistreerd. Is die uitspraak eenmaal geregistreerd,
dan wordt zij beschouwd als een uitspraak van
dat gerecht. Dientengevolge is echter een gerecht
na registratie van een niet door hem gegeven
uitspraak ook bevoegd de uitspraak te wijzigen.
Dit stelsel vindt tot op heden in het Verenigd
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Koninkrijk ook toepassing als onderhoudsuit' spraken uit het buitenland via registratie bij een
gerecht in het Verenigd Koninkrijk moeten worden geëxecuteerd (31).
103. cc)
In Ierland is voor onderhoudsvorderingen
van echtgenoten en van al dan niet wettige kinderen de „District Court" bevoegd. Dit gerecht
is ook bevoegd tot wijziging of intrekking van
zijn beslissingen inzake onderhoud. Relatief bevoegd is de rechter van het district waarin een
partij haar gewone verblijfplaats heeft, een beroep of bedrijf uitoefent of, bij vorderingen van
een niet wettig kind, waarin de moeder van het
kind woont. Zijn de omstandigheden waarop de
bevoegdheid berustte later niet meer aanwezig
dan heeft de rechter die een beslissing' inzake
onderhoud heeft gegeven ook de bevoegdheid
tot wijziging verloren. Afgezien van de mogelijkheid tot wijziging van beslissingen inzake
onderhoud bestaat ook nog het recht van beroep op de „Circuit Court" tegen deze beslissingen van de „District Court". De „Circuit Court"
is ook in het kader van voogdijzaken („proceedings relating to the guardianship of infants")
bevoegd tot het geven van beslissingen inzake
onderhoud. Ook dit gerecht kan zijn beslissingen inzake onderhoud wijzigen of intrekken.
Relatief bevoegd is de rechter van het „Circuit
Court" in wiens gebied verweerder ten tijde van
de instelling van de onderhoudsvordering of van
het verlangen tot wijziging zijn gewone verblijfplaats heeft. Beroep op de „High Court" is
mogelijk.
De „High Court" kan de betaling van onderhoudskosten gelasten, ook voor de tijd van de
procedure en voor de tijd na toestemming tot
scheiding van tafel en bed. De „High Court" is
bevoegd tot wijziging van zijn eigen beslissingen
inzake onderhoud. Tegen zijn beslissing is beroep op de „Supreme Court" mogelijk.
104. b)
Hoewel het nergens met zoyeel woorden
wordt gezegd, gaat het Executieverdrag ervan
uit dat alle beslissingen van de gerechten van
een Staat in deze Staat met alle daar bestaande
rechtsmiddelen kunnen worden aangevochten.
Dat geldt ook als de feitelijke grondslag voor de
bevoegdheid van de gerechten van deze Staat
inmiddels is weggevallen. Een Franse uitspraak
kan in Frankrijk met beroep, cassatie en revisie
worden aangevochten, ook wanneer de verweerder inmiddels al lang niet meer zijn woonplaats
in Frankrijk heeft. Uit de plicht tot erkenning
vloeit daarom voort dat geen enkele Verdragsstaat zich bevoegd mag achten als uitspraken uit
een andere Verdragsstaat met een rechtsmiddel
worden aangevochten. Daartoe behoren ook
procedures die gelijkenis met een rechtsmiddel
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vertonen zoals een „action of reduction" in
Schotland of een „Wiederaufnahmeklage" in
Duitsland. Omgekeerd moet elke bevoegdheid
van een gerecht, die geen bevoegdheid tot het
toetsen van rechtsmiddelen is, volgens de bepalingen van het Executieverdrag zelfstandig worden bepaald. Dit alles heeft voor de beslissing
over de bevoegdheid tot aanpassing van onderhoudstitels drie belangrijke consequenties (zie
nrs. 105 tot 107). Een vierde consequentie heeft
te maken met de erkenning en tenuitvoerlegging. Ter wille van de samenhang wordt die hier
vast besproken (zie nr. 108).

105. In geen geval mag het gerecht in de erkenningsen exequaturstaat, zonder rekening te houden
met de bevoegdheidsvoorschriften van het Executieverdrag, nagaan of het toegewezen bedrag
nog juist is. Want of wel is er sprake van een
kwestie van rechtsmiddelen en dan blijven de
gerechten uit de Staat van oorsprong zonder
meer bevoegd, of wel dient de nieuwe vordering
volledig gescheiden van de oude procedure te
worden beoordeeld en dan moeten de bevoegdheidsvoorschriften van het Executieverdrag worden nageleefd.
106. bb)
In alle zes oorspronkelijke Lid-Staten
wordt de aanpassing van onderhoudsuitspraken
— althans wat de rechterlijke bevoegdheid betreft — niet als een gewoon of buitengewoon
rechtsmiddel gekwalificeerd (zie nr. 100). De gerechten in de Staat van uitspraak raken derhalve
op het oorspronkelijke toepassingsgebied van
het Executieverdrag hun bevoegdheid tot aanpassing kwijt, als er niet meer wordt voldaan
aan de voorwaarden voor het bestaan van de
rechterlijke bevoegdheid. De toepassing van het
Verdrag zou echter onevenwichtig worden als
bij voorbeeld de rechters in het Verenigd Koninkrijk zich bevoegd zouden verklaren ter zake
van aanpassing, zonder te letten op het voortbestaan van de feiten die aan de bevoegdheid ten
grondslag liggen.

107. Aanpassing van onderhoudstitels kan derhalve
alleen geëist worden bij gerechten die op grond
van artikel 2 of artikel 5, nr. 2, van het Executieverdrag (n. r.) bevoegd zijn. Eist de onderhoudsgerechtigde bij voorbeeld aanpassing aan
inmiddels opgetreden prijsstijgingen, dan kan
hij kiezen tussen de internationale competentie
van de rechter van de woonplaats van de onderhoudsplichtige en de territoriale bevoegdheid
van de rechter van zijn eigen woon- of verblijfplaats. Vraagt daarentegen de onderhoudsplichtige om een aanpassing, bij voorbeeld omdat
zijn economische positie is verslechterd, dan kan
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hij alleen gebruik maken van de internationale
bevoegdheid ex artikel 2 en moet hij dus de
rechter van de woonplaats van de onderhoudsgerechtigde inschakelen. Zelfs als de oorspronkelijke uitspraak — eventueel op grond van de
toepassing van artikel 2 — in de Staat is gedaan
waar hij zelf zijn woonplaats heeft, en de partijen zich nog steeds op dezelfde plaats bevinden,
ligt die zaak niet anders.
108. Indien een onderhoudsplichtige een aanpassingsbeslissing in een andere Staat wil doen gelden, dan moet men rekening houden met de
omkering in de rollen van de partijen. Aanpassing op verzoek van de onderhoudsplichtige kan
uitsluitend intrekking of verlaging van het
onderhoudsbedrag zijn. Het doen gelden van
een dergelijke beslissing in een andere Verdragsstaat is derhalve nooit „tenuitvoerlegging" in de
zin van titel III, afdelingen 2 en 3, maar erkenning in de zin van afdeling 1. Volgens artikel 26,
tweede alinea, bestaat wel de mogelijkheid van
een zelfstandige procedure tot vaststelling van
de erkenning, waarop het bepaalde in titel III,
afdelingen 2 en 3, van dienovereenkomstige toepassing is. Wanneer in dat verband een aanpassingsbeslissing die op verzoek van de onderhoudsplichtige is gegeven, moet worden erkend,
dan geldt het volgende: verzoeker in de zin van
de artikelen 34 en 36 is dan niet de crediteur,
maar de debiteur. De crediteur mag dus volgens
artikel 34 geen gelegenheid krijgen om te worden gehoord. De rechtsmiddelen die de debiteur
ex artikel 36 ter beschikking staan, staan in dit
geval ter beschikking van de crediteur. De in
artikel 42, tweede alinea, juncto artikel 26,
tweede alinea, vervatte bevoegdheid om alleen
voor een gedeelte van de uitspraak tot wijziging
erkenning te vragen, komt de onderhoudsplichtige toe als verzoeker. Bij toepassing van artikel
44 komt het erop aan, of hem in de oorspronkelijke procedure vergunning was verleend om als
verzoeker kosteloos of tegen verminderd tarief
te procederen.

II. „T rust

s"

1. M o e i l i j k h e d e n
waartoe
de
oorspronkelijke
versie
van
het
Executieverdrag
in
verband
met
trusts
aanleiding
zou geven
109. Een van de meest kenmerkende bijzonderheden
van het recht van het Verenigd Koninkrijk en
Ierland is het instituut van de trust. Met deze
figuur lossen beide Staten veel problemen op die
naar continentaal recht op geheel andere wijze
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worden aangepakt. De principiële structuur van
een trust kan worden omschreven als de verhouding die ontstaat wanneer een of meer personen (de „trustees") enigerlei soort eigendom
beheren voor een of meer personen (de „beneficiaries") dan wel voor een ander wettelijk toegestaan doel, en wel zodanig dat de werkelijke
opbrengst van de eigendom niet ten goede komt
aan de trustees maar aan de beneficiaries (waaronder zich echter een of meer van de trustees
kunnen bevinden) of aan andere doelstellingen
van de trust. Bij trusts moet men derhalve principieel twee soorten rechtsbetrekkingen onderscheiden. Die kunnen worden aangeduid met de
trefwoorden „interne betrekkingen" en „externe
betrekkingen".
110. a)
De „trustee" treedt naar buiten — dat wil
zeggen in het rechtsverkeer met personen die
niet begunstigde van de trust zijn — op als een
normale rechthebbende. Hij kan rechten vervreemden en verkrijgen, ten laste van de trust
verplichtingen aangaan en ten voordele van de
trust rechten scheppen. Daarvoor zou het Executieverdrag niet behoeven te worden aangepast. De daarin vervatte bevoegdheidsvoorschriften zijn evenzo van toepassing als in het
rechtsverkeer tussen personen die niet als trustee
optreden. Eist een Belgische huurder dat het bezit van een Belgisch stuk grond dat behoort tot
een Engelse trust aan hem wordt toegewezen,
dan is artikel 16, punt 1, van toepassing zonder
acht te slaan op het feit dat het stuk grond deel
uitmaakte van de trust.
111. b)
De problemen hebben betrekking op de
interne betrekkingen van een trust. Dat zijn
rechtsbetrekkingen tussen verschillende trustees,
personen die de positie van trustee opeisen, en
vooral tussen trustees enerzijds en de door de
trust begunstigde personen anderzijds. Tussen
een aantal personen kan onenigheid bestaan
over de vraag wie recht heeft op de positie van
trustee, tussen trustees kan twijfel rijzen over de
afbakening van de onderlinge bevoegdheden,
tussen de trustees en de begunstigden kan geschil ontstaan over de vraag welke aanspraken
• de begunstigden hebben op of uit hoofde van
het vermogen dat in de vorm van een trust
wordt beheerd; de vraag kan bij voorbeeld rijzen of de trustee verplicht is een in trustverband
begunstigd kind vermogensbestanddelen te verschaffen als het een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Ook tussen de oprichter van een „trust"
en andere deelnemers aan een „trust" kunnen
geschillen ontstaan.

behoort tot een gebied dat onder artikel 1,
tweede alinea, valt. Zo speelt de trust een grote
rol op het gebied van het erfrecht. Is een trust
bij testament opgericht, dan vallen de geschillen
die voortvloeien uit de interne betrekkingen,
niet onder het Verdrag (zie nr. 52). Dat geldt
ook als na faillietverklaring een trustee wordt
benoemd, dié dan de rol speelt van de op het
continent bekende curator.
113. Daar waar op de interne betrekkingen van een
trust het Executieverdrag van toepassing is,
waren, de bevoegdheidsvoorschriften
van het
Verdrag in de oorspronkelijke versie in bepaalde
gevallen evenwel niet aangepast aan het rechtsinstituut. In trustzaken past de koppeling van de
bevoegdheid aan de woonplaats van de in rechte
gedaagde trusteee niet altijd. Een trust heeft
namelijk geen eigen rechtspersoonlijkheid.
Wordt een trustee echter in zijn speciale hoedanigheid persoonlijk gedagvaard, dan is zijn
woonplaats niet in elk geval een zinvol aanknopingspunt voor de bevoegdheid van het gerecht.
Indien iemand uit het Verenigd Koninkrijk naar
Corsica verhuist, dan is het juist dat hij, bij
ontstentenis van bijzondere bevoegdheden, voor
persoonlijk tegen hem gerichte vorderingen voor
Corsicaanse rechters kan worden gedaagd. Is hij
evenwel beheerder of medebeheerder van een
trust over vermogen dat in het Verenigd Koninkrijk gelegen is, en tot op dat moment aldaar
werd beheerd, dan kan van de betrokkenen en
de andere trustees niet worden gevergd dat zij
hun recht in Corsica gaan zoeken.
De rechtsbetrekkingen tussen trustees onderling
en tussen trustees en begunstigden zijn bovendien geen betrekkingen uit overeenkomst; de
trustees hebben meestal niet eens de bevoegdheid rechtsmachtverlenende overeenkomsten te
sluiten. De bevoegdheid voor vorderingen op
grond van de interne betrekkingen van een trust
kan derhalve noch uit artikel 5, punt 1, worden
afgeleid, noch — in de meeste gevallen — gebaseerd zijn op rechtsmachtverlenende overeenkomsten volgens artikel 17. Deze kwestie te willen regelen door een enkele aanpassing in het
Executieverdrag op grond waarvan de stichter
van een trust in de akte van oprichting de bevoegde rechter mag aanwijzen, zou slechts een,
gedeeltelijke oplossing zijn. Reeds bestaande
trusts zouden daar geen baat bij hebben. Bij de
oprichting van een trust kan toch al vaak niet
worden voorzien welke rechter het best bevoegd
kan worden verklaard voor eventuele geschillen.
2. D e

112. Interne rechtsbetrekkingen van een trust moeten
niet onder het Executieverdrag vallen. Zij zijn
van toepassing ervan uitgesloten, als de trust
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voorgestelde

oplossing

114. a)
De in het nieuwe artikel 5, punt 6, voorgestelde oplossing gaat uit van de gedachte dat er
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voor trusts een plaatselijk zwaartepunt bestaat,
ook als zij niet handelingsbekwaam zijn. Deze
plaats kan dezelfde functies krijgen als de plaats
van vestiging van niet-handelingsbekwame vennootschappen. Wel is het zo dat in het Verenigd
Koninkrijk en Ierland het plaatselijke zwaartepunt van een trust tot op heden slechts aarzelend is gedefinieerd. Het begrip „domicile" van
een trust is evenwel in jurisprudentie en doctrine
tot op heden niet onbekend (32). In zijn handboek over internationaal privaatrecht zegt de
Schotse rechtsgeleerde Anton bij de definitie het
volgende (33):
„Het ,domicile' van een trust wordt beschouwd als een kwestie die in hoofdzaak
afhankelijk is van de wensen van de oprichter van de trust. Door hem tot uitdrukking
gebrachte bedoelingen zijn daarom in het
algemeen beslissend. Ontbreken die, dan
moeten zijn bedoelingen worden afgeleid uit
omstandigheden zoals het beheerscentrum
van de trust; de woonplaats van de trustees,
de plaats waar de vermogensbestanddelen
van de trust zich bevinden, de aard van de
doeleinden van de trust en de plaats waar
deze moeten worden vervuld.".
Deze denkbeelden over het „domicile" van een
trust zijn ongetwijfeld voornamelijk ontwikkeld
om het op de trust van toepassing zijnde materiële recht te vinden, en in het algemeen te onderscheiden wanneer Engels en wanneer Schots
recht van toepassing is. Het hoofdkenmerk van
het aldus bepaalde „domicile" en enige van de
genoemde aanwijzingen ter beoordeling daarvan
rechtvaardigen evenwel ook aanknoping van de
rechterlijke bevoegdheid. De nieuwe bepaling
vormt overigens niet een bijzondere bevoegdheid in de eigenlijke zin des woords, maar daar
zij alleen geldt voor een zeer beperkte reeks gevallen, is opneming in artikel 5 in plaats van in
artikel 2 op zijn plaats. Over het al dan niet
exclusieve karakter zij verwezen naar nr. 118.

115. b)
Ten aanzien van het voorstel van de Werkgroep kunnen de volgende opmerkingen worden
gemaakt (zie ook nr. 181):

116. De begrippen „trust", „trustee" en „domicile"
zijn in de andere talen van de Gemeenschap
niet vertaald, omdat zij alleen op een in het
recht van het Verenigd Koninkrijk en in het
Ierse recht bekende figuur betrekking hebben.
De Lid-Staten kunnen evenwel in hun wetgeving nodig voor het van kracht worden van het
Toetredingsverdrag in de landstaal nader omschrijven wat een „trust" is.
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117. De zinsnede „die in het leven is geroepen op
grond van de wet of bij geschrifte dan wel bij
een schriftelijk bevestigde mondelinge overeenkomst" moet duidelijk maken dat de nieuwe
bevoegdheidsvoorschriften slechts gelden voor
gevallen waarin volgens het recht van het Verenigd Koninkrijk of het Ierse recht een trust
uitdrukkelijk kan worden opgericht of waarover
de trust in het geschreven recht uitdrukkelijk is
voorzien. Het is belangrijk dat in het oog te
houden omdat deze rechtsstelsels veel problemen die op het continent systematisch geheel
anders moeten worden geregeld, oplossen door
aan te nemen dat er sprake is van een zogenaamde „constructive" of „implied" trust. Waar
deze laatste een rol spelen, is artikel 5, punt 6,
(n.r.) niet van toepassing, bij voorbeeld wanneer
men de verkoper vóór de eigendomsoverdracht,
maar na het sluiten van de koopovereenkomst
als trustee in het belang van de koper beschouwt (zie nr. 172). Wettelijk voorgeschreven
trusts zijn overigens zeldzaam, voor zover het de
werkingssfeer van het Executieverdrag aangaat.
Daar bij voorbeeld in het Verenigd Koninkrijk
kinderen geen eigenaar van grond kunnen zijn,
ontstaat bij voorbeeld krachtens de wet een
trust ten gunste van hen, indien voldaan is aan
de voorwaarden voor een situatie die bij deelneming van volwassenen leidt tot eigendom van
onroerend goed.

118. De nieuwe bepaling is niet exclusief bedoeld.
Zij ligt alleen ten grondslag aan een extra bevoegdheid. De naar Corsica verhuisde trustee
(zie nr. 113) kan ook daar worden gedagvaard.
Het staat de oprichter van een trust echter vrij
een exclusieve bevoegdheid vast te leggen (zie
nr. 174).

119. Indien in een Verdragsstaat een vordering wordt
ingediend die betrekking heeft op een trust die
onder vreemd recht valt, dan rijst de vraag naar
welk recht moet worden beoordeeld waar het
„domicile" van deze trust zich bevindt. In de
nieuwe versie van artikel 53 is voorgesteld hetzelfde criterium te hanteren dat het Executieverdrag voor de opsporing van de plaats van vestiging van een vennootschap aanhoudt. Ten aanzien van h e t ' recht van Engeland en Wales,
Schotland, Noord-Ierland en Ierland stuit de
toepassing van deze bepaling niet op moeilijkheden. In de continentale Lid-Staten van de Gemeenschap bestaan momenteel geen internationaal privaatrechtelijke voorschriften betreffende
de vraag waar een trust „domicile" heeft. De
voorschriften moeten daar door de jurisprudentie
worden ontwikkeld om het gedeelte van het Executieverdrag betreffende trusts te kunnen toepassen. Daarbij doen zich twee mogelijkheden
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voor. Men kan zeggen: de vraag waar een trust
zijn „domicile" heeft, wordt beslist door het
recht waar de trust onder valt. Men kan zich
echter ook op het standpunt stellen dat de eigen
lex fori van het aangezochte gerecht hiervoor
bepalend is; in het kader daarvan moeten dan
eigen criteria worden ontwikkeld.
120. De in artikel 16 neergelegde exclusieve bevoegdheden prevaleren principieel boven het nieuwe
artikel 5, punt 6. Het is beslist niet eenvoudig
precies uit te zoeken in hoeverre die voorrang
bestaat.
Meestal spelen bij geschillen op grond van de
interne betrekkingen van een trust de in de genoemde voorschriften vermelde rechtsbetrekkingen slechts incidenteel een rol, als dit al het
geval is. Een trustee behoeft voor een hele reeks
beheersmaatregelen toestemming van. de rechter.
Ook als het om het beheer van een stuk grond
gaat, hebben overeenkomstige verzoeken aan
het gerecht niet het zakelijke recht van de trustee maar zijn gebondenheid als beheerder tot
voorwerp. Artikel 16, punt 1, is niet van toepassing. Men kan zich evenwel indenken dat twee
personen een geschil hebben over de vraag wie
de trustee van een stuk grond is. Daagt een van
beiden de ander voor een Duitse rechter met het
doel hem ertoe te brengen zijn inschrijving in
het hypotheekregister als eigenaar van een stuk
grond te laten doorhalen en de ander als werkelijke eigenaar te laten inschrijven, dan zijn de
Duitse rechters zonder meer exclusief bevoegd
op grond van artikel 16, punt 1 of punt 3.
Wordt nochtans verzocht om vast te stellen dat
iemand „trustee" van een bepaalde „trust" is
waaraan een algemeenheid van zaken toebehoort dan wordt artikel 16, punt 1, niet daarom
van toepassing, omdat zich onder deze zaken
ook een stuk grond bevindt.
III. Jurisdictie in maritieme aangelegenheden
121. De uitoefening van jurisdictie in maritieme aangelegenheden speelt voor het Verenigd Koninkrijk van oudsher een veel belangrijker rol dan
voor de continentale Lid-Staten. De afbakening
van de internationale bevoegdheid der gerechten,
zoals die zich in het Verenigd Koninkrijk heeft
ontwikkeld, is kenmerkend geworden voor de
mundiale jurisprudentie in maritieme aangelegenheden. Dat blijkt niet alleen in de laatste
plaats in het Verdrag van Brussel van 1952 en
1957 (zie nr. 238). Het is niet juist, de uitoefening van maritieme jurisdictie te beperken tot
bevoegdheden die in de oorspronkelijke versie
van het Executieverdrag zijn neergelegd. Indien
op een schip in een Staat beslag is gelegd, op
grond van een internationaal als maritieme vor-
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dering erkende aanspraak, dan kan niet wel van
de crediteur gevergd worden dat hij zijn recht
ten principale voor de gerechten van de woonplaats van de reder moet zoeken. De Groep heeft
lange tijd overwogen om deze reden in titel II de
invoeging van een speciale afdeling betreffende
jurisprudentie in maritieme aangelegenheden
voor te stellen. Artikel 36 van het Verdrag houdende toetreding tot het Executieverdrag kan
worden teruggevoerd tot een daartoe uitgewerkt
ontwerp (zie nr. 131). In de gelijktijdig gevoerde
onderhandelingen met betrekking tot artikel 57
van het Executieverdrag werd evenwel een allerwege aanvaarde opheldering bereikt, op grond
waarvan de bij een zeerechtverdrag aangesloten
Staten de daarin vervatte bevoegdheden ook in
aanmerking mogen nemen jegens bewoners van
een Lid-Staat van de Gemeenschap die niet tot
dat verdrag is toegetreden (zie nr. 238 en volgende). Bovendien steunen alle delegaties een
gemeenschappelijke aanbeveling aan de Lid-Staten om toe te treden tot het belangrijkste zeerechtverdrag, te weten het Verdrag van Brussel
van 10 mei 1952 (zie nr. 238). In het vertrouwen
dat de gemeenschappelijke aanbeveling aangenomen en uitgevoerd zal worden, heeft de Groep
haar plannen voor een afdeling over maritieme
jurisdictie weer laten vallen. Dit gebeurde niet in
de laatste plaats ook ter wille van de overzichtelijkheid van het Executieverdrag en een duidelijke afbakening tussen het toepassingsgebied
van dit Verdrag en dat van andere verdragen.
Er bleven evenwel nog twee kwesties over die
moesten worden geregeld, omdat dat niet of
slechts onvolledig gebeurd is in de Verdragen
van Brussel van 1952 en 1957: rechterlijke bevoegdheid op grond van beslag op lading of
vracht na hulp of berging (art. 5, punt 7 n.r.)
(zie punt 1) en vorderingen in verband met zeerechtelijke aansprakelijkheidsbeperkingen (art. 6
bis n.r.) (zie punt 2). Tot aan de toetreding van
Denemarken en Ierland tot het Brusselse Arrestverdrag van 10 mei 1952 moest er ook een overgangsregeling worden getroffen (zie punt 3).
Ten slotte moest er nog een kwestie worden
geregeld die alleen Denemarken en Ierland betreft (zie punt 4).

1. R e c h t e r l i j k e
bevoegdheid
op
g r o n d v a n b e s l a g of v r a c h t n a
h u l p of b e r g i n g
122. a)
Op grond van het Brusselse Verdrag van
1952 kan er sprake zijn van rechterlijke bevoegdheid in de Staat waarin voor een maritieme vordering uit berging of hulp (art. 7, eerste alinea, punt 2) beslag op een schip is gelegd.
Achter dit voorschrift gaat een materiële rege-
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ling schuil. De bergingsondernemer heeft voor
zijn bergingsloon een preferente vordering op
het schip. Een dergelijk voorrecht kan hij ook
op de lading van een schip hebben. Dat is economisch interessant als niet het schip, maar wel
de lading kon worden gered, of als het geredde
schip zo ernstig is beschadigd dat de waarde
ervan niet voldoende is voor de betaling van het
bergingsloon. De lading van een moderne supertanker kan zeer veel waard zijn. Ten slotte kunnen er ook bevoorrechte vorderingen op vrachtaanspraken bestaan. Als de vracht alleen verschuldigd is ingeval de lading onbeschadigd ter
bestemder plekke aankomt, dan is het wenselijk
dat de bergingsondernemer zijn vordering met
voorrang verhaalt op de bewuste aanspraak die
door zijn optreden behouden bleef.
Volgens het recht in het Verenigd Koninkrijk is
het in dat geval zo dat een bergingsondernemer
op de geborgen lading of op de door zijn optreden behouden gebleven vrachtaanspraak beslag
kan leggen en voor de ter zake bevoegde rechter
ook de procedure kan aanspannen om definitief
te laten constateren dat hij aanspraak op het
bergingsloon heeft. Deze bevoegdheidsregel is
op soortgelijke wijze aan de materie aangepast
als de voorschriften in artikel 7 van het Brusselse Verdrag van 1952.
Aangezien er geen boven artikel 57 prevalerend
verdrag over het beslag op lading en vracht bestaat, zou op dit gebied uit de inwerkingtreding
van het Executieverdrag voor het Verenigd
Koninkrijk een niet-acceptabele verschuiving
van rechterlijke bevoegdheden voortvloeien, als
men geen bijzondere bepaling zou opnemen.

123. b)
De voorgestelde oplossing transponeert de
grondgedachte van artikel 7 van het Brusselse
Arrestverdrag van 1952 op de rechterlijke bevoegdheid na beslag op lading en vracht.
Volgens artikel 24 van het Executieverdrag zijn
de mogelijkheden voor de nationale wetgever
om voorlopige rechtsbescherming en dus ook
beslag toe te staan, niet beperkt, maar het is
hem niet geoorloofd om aan het bevolen of ten
uitvoer gelegde beslag bevoegdheden in de
hoofdzaak te ontlenen. De nu in artikel 5, punt
7, sub a), gemaakte uitzondering daarop is beperkt tot beslag dat voor een vordering ter
zake van hulp of berging is gelegd.
Het bepaalde sub b) van dezelfde bepaling,
brengt een verruiming van de bevoegdheid, die
in het Brusselse Verdrag van 1952 geen uitdrukkelijk voorbeeld heeft. Het is de vrucht van
praktische ervaring. Na berging of hulp —
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ongeacht of nu schip, lading dan wel vracht in
het geding zijn — wordt soms beslag bevolen,
terwijl het effectieve beslag uitblijft, omdat er
zekerheid wordt gesteld. Dit moet voldoende
grondslag zijn voor de bevoegdheid in de hoofdzaak.
Het voorschrift is alleen bedoeld als grondslag
voor bevoegdheid om te beslissen over vorderingen die door de preferentie zeker zijn gesteld.
Heeft de reder van een in nood geraakt schip een
overeenkomst inzake berging of hulp gesloten,
waartoe hij tegenover de eigenaar van de lading dikwijls verplicht zal zijn, dan vallen de
daaruit voortvloeiende geschillen niet onder de
bepaling.

2. R e c h t e r l i j k e b e v o e g d h e i d o m
te b e s l i s s e n d a t er s p r a k e is
van
een
aansprakelijkheidsbeperking
124. Het is zeer moeilijk een uitspraak te doen over
de vraag hoe de toepassing van artikel 57 van
het Executieverdrag zich verhoudt tot de bepalingen van het Internationale Verdrag van 10
oktober 1957 over de beperking van de aansprakelijkheid van eigenaars van zeeschepen (34)
(zie nr. 128 in fine) en tot de desbetreffende
nationale rechtsvoorschriften. Het genoemde
verdrag bevat namelijk geen uitdrukkelijke
voorschriften die direct betrekking hebben op
de regeling van de internationale bevoegdheid of
de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen. De Groep beschouwde het niet als haar
taak de door genoemd verdrag opgeworpen
problemen systematisch uiteen te zetten en
voorstellen voor een oplossing ervan uit te werken. Op enige punten zou het echter bijzonder
ongewenst zijn, als de leemtes die in het Verdrag
van 1957 zijn opengebleven op het punt van de
rechterlijke bevoegdheid, ook op het toepassingsgebied van het Executieverdrag zouden
worden overgedragen en aldaar zouden worden opgevuld aan de hand van de algemene bevoegdheidsvoorschriften
van
laatstgenoemd
Verdrag.
Op het punt van de maritieme aansprakelijkheidsbeperking dient men drie verschillende
aspecten te onderscheiden. In de eerste plaats
bestaat er een procedure tot oprichting van het
aansprakelijkheidsfonds en de verdeling daarvan. In de tweede plaats moet de gegrondheid
van de tegen de eigenaar van het schip gerichte
schadevergoedingsactie in rechte worden vastgesteld. Ten slotte moet van deze twee aspecten
het doen gelden van de aansprakelijkheidsbeperking voor een bepaalde vordering worden
onderscheiden.
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De rechtstechnische onderverdeling van de drie
mogelijke procesdoelstellingen is in het recht
van de Lid-Staten verschillend geregeld.
125. Volgens het ene systeem, dat vooral in het Verenigd Koninkrijk wordt toegepast, kan de aansprakelijkheidsbeperking alleen geldend worden
gemaakt, via een actie tegen degene die een vordering beweert te hebben, hetzij door een vordering in conventie, hetzij, als er reeds een vordering tegen de eigenaar van het schip is ingesteld,
door een eis in reconventie. Bij het gerecht dat
zich bezighoudt met een aansprakelijkheidsbeperking, wordt het aansprakelijkheidsfonds
opgericht en daar moet iedereen die een vordering meent te hebben, deze aanmelden.
126. Volgens de andere techniek, die bij voorbeeld
in de Bondsrepubliek Duitsland wordt toegepast, moet de procedure betreffende de aansprakelijkheidsbeperking niet worden ingeleid door
een vordering tegen degene die die aanspraak
maakt, maar door een simpel verzoek dat
„tegen" niemand is gericht en dat tot oprichting
van het fonds leidt. "Wordt aan het verzoek gevolg gegeven, dan moet iedereen die een vordering meent te hebben deze bij dit gerecht aanmelden. Als er meningsverschillen over de gegrondheid van de aangemelde vorderingen ontstaan, dan moeten die worden opgelost in een
aparte procedure die de vorm aanneemt van
een vordering van degene die aanspraak maakt
tegen de betwistende fondsbeheerders, crediteuren of scheepseigenaars. Ook in dit systeem is
evenwel ter zake van de aansprakelijkheidsbeperking een zelfstandige vordering denkbaar van
de scheepseigenaar tegen iemand die een recht
doet gelden. Die leidt evenwel niet tot oprichting van het aansprakelijkheidsfonds of tot een
reeds acuut wordende aansprakelijkheidsbeperking, maar alleen tot vaststelling van de beperkbaarheid van de aansprakelijkheid voor het geval van een komend proces inzake aansprakelijkheidsbeperking.
127. Het nieuwe artikel 6 bis heeft noch betrekking
op een vordering van de gelaedeerde tegen de
scheepseigenaars, beheerders van het fonds of
degenen die naast hem vorderingen pretenderen,
noch op de gecombineerde procedure tot instelling en verdeling van het aansprakelijkheidsfonds, maar uitsluitend op de zelfstandige vordering welke de scheepseigenaar instelt tegen degene die een aanspraak pretendeert (zie sub a)).
Voor het overige zijn de tot nu toe geldende
bepalingen van het Executieverdrag ook van
toepassing op procedures die verband houden
met een zeerechtelijke aansprakelijkheidsbeperking (zie sub b)).
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128. a)
De beperking of de beperkbaarheid van de
aansprakelijkheid van een scheepseigenaar kan
in alle rechtsstelsels van de Gemeenschap ook
anders dan bij wijze van verdediging worden
aangevoerd. Als de eigenaar van een schip een
aansprakelijkheidsvordering ziet aankomen, dan
kan hij er belang bij hebben zelf in rechte te
laten constateren dat hij voor de vordering
alleen beperkt dan wel beperkbaar aansprakelijk is. Hij kan dan een van de rechters kiezen
die op grond van de artikelen 2 tot en met 6
bevoegd zijn. Bij het gerecht van zijn woonplaats kan hij op grond van deze voorschriften
niet terecht. Daar de vordering evenwel voor
dit gerecht tegen hem zou kunnen worden ingediend, is het doelmatig hem ook deze mogelijkheid te bieden. Daarvoor dient artikel 6
bis. Bovendien is dit, afgezien van het Verdrag
van Brussel van 1952, het enige gerecht
waarbij de scheepseigenaar al zijn vorderingen tot beperking van aansprakelijkheid
op zinvolle wijze kan concentreren. Voor het
Engelse recht (zie nr. 125) heeft dat ten gevolge
dat bij dit gerecht ook het aansprakelijkheidsfonds kan worden opgericht en de verdelingsprocedure kan worden gevoerd. Artikel 6 bis
bepaalt subsidiair dat een individuele eis inzake
aansprakelijkheidsbeperking van de scheepseigenaar ook kan worden ingesteld bij elke andere
rechter bij wie de vordering kan worden ingediend. Tegelijkertijd machtigt het voorschrift de
nationale wetgever om in plaats van de aldus
bevoegde rechter een andere rechter op zijn
grondgebied bevoegd te verklaren.
129. b)
Voor vorderingen welke de gegrondheid
ten principale van de tegen de scheepseigenaar
ingestelde vordering betreffen, gelden de artikelen 2 tot en met 6.
Ook artikel 22 is altijd van toepassing. Indien er
een procedure ter beperking van een aansprakelijkheid in een Staat is ingeleid, dan kan de rechter die zich in een andere Staat bezighoudt met
een proces inzake vaststelling van de vordering
of inzake de beperkbaarheid van de aansprakelijkheid, de procedure schorsen of zich zelfs
onbevoegd verklaren.
130 c)
Van de bevoegdheidskwestie moet duidelijk
de vraag welk materieel aansprakelijkheidsbeperkingsrecht van toepassing is, worden gescheiden. Dat hoeft niet het recht te zijn van de Staat
waarvan de gerechten bevoegd zijn ter zake van
het beroep op aansprakelijkheidsbeperking. Het
recht dat op de aansprakelijkheidsbeperking van
toepassing is, geeft ook nader aan voor welke
vorderingen een beroep op aansprakelijkheidsbeperking kan worden gedaan.
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3. O v e r g a n g s r e g e l i n g
131. Alle delegaties hopen dat Denemarken en Ierland zullen toetreden tot het Brusselse Verdrag
van 10 mei 1952 (zie nr. 121). Dat zal natuurlijk
wel enige tijd in beslag nemen. Redelijkerwijs
moet men deze landen een termijn van drie jaar
na de inwerkingtreding van het Verdrag inzake
de toetreding tot het Executieverdrag toestaan.
Het zou hard zijn als men tijdens die periode in
de genoemde Staten de bevoegdheid in maritieme zaken zou willen beperken tot hetgeen de
artikelen 2 tot en met 6 bis toelaten. In artikel
36 van het Toetredingsverdrag is derhalve een
overgangsregeling ten gunste van deze Staten
opgenomen. Afgezien van redactionele aanpassingen stemt deze bepaling overeen met hetgeen
de Groep oorspronkelijk in een bijzondere afdeling over het zeerecht wilde aanbevelen met betrekking tot de bevoegdheid op grond van beslag op zeeschepen in het algemeen. Zij heeft
hierbij vrijwel volledig de regeling van het Brusselse Arrestverdrag overgenomen (zie nr. 121).
De beperkte geldigheidsduur van de overgangsbepaling rechtvaardigt geen uitvoerig commentaar op de afzonderlijke tekstuele afwijkingen
ten opzichte van het genoemde Verdrag.

4. G e s c h i l l e n t u s s e n b e m a n n i n g s l e d e n en k a p i t e i n
132. Het nieuwe artikel V ter van het Aanvullend
Protocol bij het Executieverdrag gaat terug op
een Deense wens die weer te herleiden is tot een
Deense traditie. Deze is tegenwoordig in de
Deense zeeliedenwet nr. 420 van 18 juni 1973
neergelegd. Volgens deze wet mogen geschillen
tussen een bemanningslid en een kapitein op een
Deens schip niet aan buitenlandse gerechten
worden voorgelegd. In consulaire verdragen tussen Denemarken en andere Staten is daarmee
ook zo nu en dan rekening gehouden. Op uitdrukkelijk verzoek van de Ierse delegatie is het
toepassingsgebied van het voorschrift tot Ierse
schepen uitgebreid.

IV. Andere detailkwesties
1. D e p l a a t s v a n u i t v o e r i n g
basis
van
rechterlijke
voegdheid

als
be-

133. Tijdens de onderhandelingen werd geconstateerd dat de Franse en de Nederlandse tekst van
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artikel 5, nr. 1, inzake de omschrijving van de in
aanmerking komende verbintenissen minder
specifiek waren dan de Duitse en de Italiaanse
tekst. Eerstgenoemde twee versies konden aanleiding geven tot het misverstand dat ook andere prestaties zijn bedoeld dan die waarover de
gerechtelijke procedure handelt. De nieuwe
redactie van de Franse en van de Nederlandse
tekst dient dit misverstand te voorkomen (35).

2. B e v o e g d h e i d i n g e v a l
rechtmatige daad

van

on-

134. Artikel 5, punt 3, ligt ten grondslag aan de speciale rechterlijke bevoegdheid in geval van
onrechtmatige daad. De formulering van deze
bepaling gaat ervan uit dat de onrechtmatige
daad reeds is volbracht en spreekt van de plaats
waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. In vele Staten kent men op het gebied
van de onrechtmatige daad echter ook preventieve vorderingen, bij voorbeeld om de publikatie van een beledigend drukwerk te verbieden of
om te voorkomen dat produkten in de handel
worden gebracht die zijn vervaardigd of verpakt
in strijd met het octrooirecht of het recht op de
industriële eigendom. Vooral in het Verenigd
Koninkrijk en in Duitsland zijn deze mogelijkheden bekend. Zonder enige twijfel is artikel 24
van toepassing als de gerechten een proces met
het oog op voorlopige rechtsbescherming behandelen, ook als hun beslissingen in feite definitief werken. Veel spreekt er voor om vorderingen, die in gewone procedures ten principale
mogelijk zijn om een dreigende onrechtmatige
daad te voorkomen, ook onder de bevoegdheid
van artikel 5, punt 3, te doen vallen.

3. M e e r d e r e
verweerders
regres vorderingen

en

135. Het begrip „vordering tot voeging of tussenkomst" in artikel 6, punt 2, sluit aan bij een
rechtsinstituut dat in het recht van alle oorspronkelijke Lid-Staten, behalve Duitsland, bekend is. Weliswaar is een bevoegdheidsbepaling
die gericht is op een vordering tot voeging of
tussenkomst niet op zich van toepassing. Deze
bepaling behoeft noodzakelijkerwijs aanvulling
met rechtsregels die bepalen wanneer welke personen, in welke partijrol en met welk doel in
een bepaalde gerechtelijke procedure kunnen
worden betrokken. Daarom worden ook de in
het recht van de nieuwe Lid-Staten reeds bekende of toekomstige rechtsvoorschriften over
de tussenkomst van derden in een proces, niet
door het Executieverdrag aangetast.
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Afdeling

3

Bevoegdheid bij geschillen inzake verzekeringen
136. De toetreding van het Verenigd Koninkrijk heeft
aan het verzekeringsbedrijf in de Europese Gemeenschap een nieuwe dimensie toegevoegd.
Lloyds in London bezit een aanzienlijk marktaandeel van de internationale verzekeringen in
het groot (36).
Onder verwijzing daarnaar verzocht het Verenigd Koninkrijk om een reeks aanpassingen.
Het voornaamste argument was dat de in de
artikelen 7 tot en met 12 ter bescherming van
de verzekeringnemer neergelegde bepalingen
overbodig zijn, voor zover het gaat om verzekeringnemers met woonplaats buiten de Gemeenschap (zie punt I) of van grote economische
sterkte (zie punt II). Het Verenigd Koninkrijk
vreesde dat de verzekeringsondernemingen van
de Gemeenschap, indien men wijziging van het
Executieverdrag achterwege zou laten, gedwongen zouden worden hogere premies te vragen
als hun concurrenten uit andere landen.
Daarenboven verstrekte het Verenigd Koninkrijk telkens aanvullende gronden voor de verschillende aanpassingswensen. Voor overeenkomsten met verzekeringspremies met woonplaats buiten de Gemeenschap wilde het Verenigd Koninkrijk de onbeperkte mogelijkheid
tot rechtsmachtverlenende overeenkomsten gehandhaafd zien, opdat rekening kan worden gehouden met dwingende voorschriften in het
nationale recht van veel handelspartners van het
Engelse verzekeringsbedrijf (zie punt I). Verder
hadden de aanpassingswensen — vooral in
samenhang met de beide andere aanpassingsverlangens — betrekking op de artikelen 9 en 10
waarvan de draagwijdte niet zeer duidelijk
overkwam (zie punt III). Ook was er nog een
reeks kleinere aanpassingswensen (zie punt IV).
De oorspronkelijk bij de eerste twee problemen
naar voren gebrachte wens van het Verenigd
Koninkrijk om de desbetreffende verzekeringszaken van het toepassingsgebied van de artikelen 7 tot 12 uit te sluiten, ging — in het licht
van de fundamentele opzet van het Verdrag —
te ver. Met name dienden enige aspecten uit de
categorie van niet voor wijziging in aanmerking
komende bevoegdheidsbepalingen — voor de
verschillende soorten verzekering gedifferentieerd — gehandhaafd te blijven (zie nrs. 138, 139
en 143). Overigens moest evenwel rekening
worden gehouden met de bijzondere structuur
van het Britse verzekeringsbedrijf, niet in de
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laatste plaats om dit er niet toe te verleiden
stelselmatig zijn toevlucht te nemen tot arbitrage. Hoewel het Executieverdrag de mogelijkheid van arbitrale rechtspraak niet beperkt (zie
nr. 63), moet het recht van een Staat zich er
toch voor hoeden arbitrage te stimuleren omdat
de organisatie van de overheidsjustitie voor de
betrokkenen te omslachtig en riskant is. De
Werkgroep heeft daarom gekozen voor een uitbreiding van de mogelijkheid om in verzekeringszaken rechtsmachtverlenende overeenkomsten te sluiten. Voor de vorm van dergelijke
overeenkomsten zij verwezen naar nr. 176.

I. Verzekeringsovereenkomsten
van verzekeringsnemers met woonplaats buiten de
Gemeenschap
137. Zoals blijkt uit de in noot (36) genoemde cijfers,
spelen verzekeringsovereenkomsten met verzekeringnemers buiten de Gemeenschap voor het
Britse verzekeringsbedrijf een buitengewone rol.
Het Executieverdrag regelt niet uitdrukkelijk in
hoeverre deze overeenkomsten rechtsmachtverlenende clausules kunnen bevatten. Artikel 4
geldt alleen voor het relatief weinig voorkomende geval dat de verzekeringnemer in een
later proces de rol van verweerder heeft. Voor
zover over de bevoegdheid van gerechten buiten
de Gemeenschap overeenkomsten moeten worden gesloten, rijst bovendien de algemene vraag
aan welke grenzen zulke overeenkomsten ten
opzichte van de in het Executieverdrag vervatte
exclusieve bevoegdheden (zie nrs. 148, 162 e.v.)
zijn gebonden. In dit verband bleken echter
vooral de niet voor wijziging in aanmerking
komende bevoegdheden (zie de art. 9 en 10) een
bron van problemen te vormen. In zoverre was
de vraag niet beperkt tot verzekeringsovereenkomsten met buiten de Gemeenschappen woonachtige personen. De vraag stelt zich eerder
algemeen voor rechtsmacht verlenende overeenkomsten die overeenkomstig artikel 12 toegelaten zijn.
Vanwege de grote draagwijdte die de vraag van
de rechtsmachtverlenende overeenkomsten met
verzekeringnemers van buiten de Gemeenschap
voor het Verenigd Koninkrijk heeft, was het
nodig de principiële toelaatbaarheid van dergelijke prorogatieafspraken uitdrukkelijk in het
Verdrag te verankeren. Als derhalve een verzekeringnemer met woonplaats buiten de Gemeenschap in Engeland een risico verzekert, dan
kunnen principieel onder meer zowel de Engelse
gerechten als de gerechten van de woonplaats
vap de verzekeringnemer exclusief bevoegd worden verklaard.
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De principiële regel moest evenwel in artikel 12,
sub 4 (n.v.), op tweeërlei wijze weer worden
beperkt.

brandverzekering voor eigenaars van gebouwen waarop afbetalingslasten drukken,
vruchtgebruikers, entrepothouders, banken
van lening;

1. V e r p l i c h t e

verzekering voor zaken die bij banken van
lening berusten;

verzekering

138. Als et een wettelijke verplichting tot het sluiten
van een verzekering bestaat, kan in geval van
risico's waarvoor de verzekering bestaat, ook
niet van bepalingen in de artikelen 8 tot en met
11 worden afgeweken als de verzekeringnemer
zijn woonplaats buiten de Gemeenschap heeft.
In het geval dat een in Zwitserland woonachtige
persoon houder is van een in de Bondsrepubliek
Duitsland ingeschreven auto, dan moet het
voertuig volgens Duits recht tegen wettelijke
aansprakelijkheid worden verzekerd. Rechtsmachtverlenende clausules kan een dergelijke
verzekeringsovereenkomst voor ongevallen in de
Bondsrepubliek Duitsland niet bevatten.
De mogelijkheid om Duitse gerechten in te schakelen (art. 8) kan bij overeenkomst niet worden
uitgesloten. Dit is zo, hoewel de desbetreffende
Duitse wet inzake de verplichte verzekering van
5 april 1965 (BGBl. I 213) rechtsmachtverlenende overeenkomsten niet verbiedt. Wel belet
het Duitse recht het tot stand komen van dergelijke overeenkomsten op het gebied van de verplichte verzekering feitelijk, door te bepalen dat
verzekeringsvoorwaarden met een dergelijk bestanddeel niet worden goedgekeurd.
Verplichte verzekeringen bestaan bij voorbeeld
in de onderstaande Lid-Staten van de Gemeenschap voor de volgende zaken, inrichtingen,
werkzaamheden en beroepen, zonder dat hierbij
gestreefd is naar absolute volledigheid:
BONDSREPUBLIEK

DUITSLAND

(37):

1. Bond:
aansprakelijkheidsverzekeringen
voor houders van motorrijtuigen, luchtvaartondernemingen, jagers, houders van kernenergieinstallaties en omgang met nucleaire brandstof en ander radioactief materiaal, goederenvervoer, accountants en belastingconsulenten,
bewakingsondernemingen, houders van scholen voor zieken-, zuigelingen- en kinderverzorging en van scholen voor vroedvrouwen,
deskundigen op het gebied van motorrijtuigen, notariskamers voor het notariaat, houders van ontwikkelingshulp, exposanten, apothekersbedrijven;

inrichtingen voor verzorging van toneelgezelschappen, symphonische orkesten, districtsschoorsteenvegers, aanvullende verzorging
van de openbare dienst.
2. Lander:
In de Lander van de Bondsrepubliek Duitsland bestaan, zonder dat er uniformiteit bestaat, als verplichte verzekeringen vooral
brandverzekeringen voor gebouwen en inrichtingen voor de verzorging van landbouwers en beoefenaars van vrije beroepen (artsen, apothekers, architecten, notarissen) en
(bij voorbeeld Beieren) voor schoorsteenvegers alsook bij voorbeeld een pensioenkas
voor werknemers van de stad Bremen (aanvullende verzorging). In Beieren bestaat een
verplichte verzekering voor slachtvee.
BELGIË:

aansprakelijkheid van respectievelijk voor:
motorrijtuigen, jagers, nucleaire installaties;
schade ten gevolge van arbeidsongevallen en
vervoersongevallen (in geval van vervoer tegen
beloning door een motorrijtuig).
DENEMARKEN:

aansprakelijkheid van respectievelijk voor:
motorrijtuigen, honden, nucleaire installaties,
accountants.
FRANKRIJK:

aansprakelijkheid van respectievelijk voor:
exploitanten van schepen of kernenergie, motorrijtuigen, exploitanten van kabelbanen en skiliften, jagers, handelaars in onroerende goederen,
beheerders van goederen, bewindvoerders van
medeëigendom, zaakgelastigden, exploitanten
van sportzaken, accountants, onderlinge steun
in de landbouw, juridische adviseurs, instellingen voor lichamelijke opvoeding en leerlingen,
exploitanten van dancings, beheerders van apotheken in de vorm van een vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, instellingen voor
bloedtransfusie, architecten, deskundigen op het
gebied van automobielen, landbouwers.
LUXEMBURG:

levensverzekering voor schoorsteenvegers;
ongevallenverzekering voor luchtvaartondernemingen en vruchtgebruikers daarvan;

aansprakelijkheid van respectievelijk voor:
motorrijtuigen, jagers en organisatoren van
jachtpartijen, hotels, nucleaire installaties;

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

N r . C 59/114

brand- en diefstalverzekering van hotels; verzekering tegen de inbeslagname van vee in abattoirs;
NEDERLAND:

aansprakelijkheid voor motorrijtuigen, nucleaire
installaties, tankers.
VERENIGD

KONINKRIJK:

aansprakelijkheid tegenover derden voor motorvoertuigen, aansprakelijkheid van de werkgever
voor
arbeidsongevallen,
verzekering
van
nucleaire installaties, verzekering van in de
Engelse registers opgenomen schepen voor eventuele milieuvervuiling door aardolie, verplichte
verzekering voor bij voorbeeld advocaten en
verzekeringsmakelaars.
139. 2. V e r z e k e r i n g
goed

van

onroerend

De tweede aan het slot van nr. 137 vermelde
uitzondering moet er vooral toe leiden dat artikel 9 ook van toepassing is als de verzekeringnemer zijn woonplaats buiten de Gemeenschap
heeft. Toch heeft de uitzonderingsbepaling nog
andere gevolgen. Zij verbiedt ook rechtsmachtverlenende overeenkomsten ten gevolge waarvan uitsluitend de in artikel 9 genoemde gerechten bevoegd worden. Dergelijke overeenkomsten
zijn overigens op het punt van deze uitzonderingsregeling ook zonder rechtsgevolg, als het
nationale recht van de Staat waar het onroerend
goed ligt, prorogatie helemaal niet ongeoorloofd
acht.

5. 3. 79

catalogiseren, waaraan in het algemeen alleen
verzekeringnemers deelnemen die de genoemde
sociale bescherming niet nodig hebben. Vanuit
dat uitgangspunt konden derhalve industriële
verzekeringen niet in het algemeen worden geprivilegieerd.
De Groep richtte zich daarom hoofdzakelijk op
de verschillende soorten verzekeringen die met
het transportbedrijf samenhangen. Op dat gebied bestaat namelijk een extra rechtvaardiging
voor de speciale behandeling van rechtsmachtverlenende clausules: het verzekerde risico is in
hoge mate bewegelijk, verzekeringspolissen plegen dikwijls en vaak snel achtereen van houder
te wisselen. Dat maakt de problemen bij de risicocalculatie bijzonder groot omdat niet zeker is
welke rechter wordt ingeschakeld. Anderzijds
bestaat er ook op dit gebied wel degelijk behoefte aan sociale bescherming. Ten slotte bleek
de omstandigheid dat op vervoergebied een zeer
geïntegreerde verzekeringsmarkt bestaat, bijzonder bemoeilijkend te werken. De uiteenlopende
risico's voor de verschillende soorten vervoer
worden in dezelfde polis verzekerd. Met name
het Engelse verzekeringsbedrijf heeft kaderpolissen ontwikkeld, die alleen door de opgave van
de verzekeringnemer over vertrekkende transporten van allerlei soort behoeven te worden
ingevuld.

II. Verzekering in het groot, met name zee- en
luchtvaartverzekering

Uit het verwerken van al deze factoren is de in
het nieuwe artikel 12, punt 5, en de aanvulling
daarop in artikel 12 bis, vervatte oplossing ontstaan: rechtsmachtverlenende overeenkomsten
worden principieel geprivilegieerd wanneer het
om zeeverzekeringen en de luchtvaartverzekering gaat. Voor verzekeringen van vervoer uitsluitend over land was een bijzondere regeling,
van welke aard ook, niet gerechtvaardigd.

140. Het verlangen van het Verenigd Koninkrijk om
voor grote verzekeringen speciale regelingen te
treffen, vormde de moeilijkste kwestie voor de
Groep. Het uitgangspunt van het Britse verlangen was het besef dat de idee van sociale bescherming die ten grondslag ligt aan de inperking van de mogelijkheid van rechtsmachtverlenende overeenkomsten in het verzekeringsrecht,
niet meer gerechtvaardigd is wanneer ook grote
ondernemingen als verzekeringnemer optreden.
De moeilijkheid is alleen dat er een passend
afbakeningscriterium moet worden gevonden.
Een abstract en algemeen criterium als het kapitaal of de omzet van de onderneming, bleek
reeds bij de onderhandelingen over de tweede
richtlijn „verzekering" niet haalbaar. De enige
mogelijkheid was derhalve om aan de hand van
het onderwerp verzekeringsovereenkomsten te

Om interpretatiemoeilijkheden en -verschillen te
vermijden was er een opsomming van verzekeringsovereenkomsten nodig, ten aanzien waarvan de toelaatbaarheid van rechtsmachtverlenende overeenkomsten moest worden verruimd.
De gedachte om daartoe aan te knopen bij de
opsomming van verschillende soorten verzekering in de bijlage bij de eerste richtlijn van de
Raad van 24 juli 1973 (73/239/EEG), bleek niet
haalbaar. De indeling in die richtlijn is gebaseerd op de behoeften van de verzekeringsorganen van de overheid en niet op de eisen van een
privaatrechtelijke belangenafweging. Daarom
bleef als enige mogelijkheid over, een apart
overzicht voor het Verdrag op te stellen. Over
de daarin opgenomen en daarin niet opgenomen
soorten van verzekering zij het volgende opgemerkt:
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1. A r t i k e l

12

bis,

punt

1, s u b

a)

141. De bepaling betreft niet de aansprakelijkheidsmaar de cascoverzekering. Onder het begrip
„schepen" dienen alle vaartuigen te worden verstaan die bestemd zijn voor het verkeer op zee.
Daartoe behoren niet alleen schepen in de traditionele betekenis van het woord, maar ook op
zee gebruikte luchtkussenschepen, draagvleugelboten, sleepboten en lichters. Daaronder vallen
bovendien drijvende installaties die niet door
eigen aandrijfkracht kunnen worden voortbewogen, zoals installaties voor het zoeken naar
en het winnen van aardolie, die in zee worden
voortbewogen. Op de zeebodem verankerde of
te verankeren installaties zijn zonder meer uitdrukkelijk in de tekst van de bepaling opgenomen. Het voorschrift omvat ook schepen in aanbouw, weliswaar slechts in zoverre als de schade
op grond van een zeerisico is ontstaan. Dat is
schade die ontstaan is doordat het object zich
op water bevindt, dus niet schade die zich in het
droogdok of in de werkplaatsen van de werf
heeft voorgedaan.

2. A r t i k e l

12

bis,

punt

1,

sub

b)

142. Zoals het bepaalde in punt 1, sub a), de
cascoverzekering van schepen en luchtvaartuigen betreft, zo betreft het bepaalde in punt 1,
sub b), de verzekering van de vervoerde goederen, en niet de aansprakelijkheidsverzekering
voor schade die door die goederen wordt veroorzaakt. De belangrijkste beslissing die in verband met deze regeling werd genomen, is gelegen in de toevoeging tijdens het vervoer met
deze schepen of tijdens gemengd vervoer waarbij mede met deze schepen wordt vervoerd. Dit
houdt verband met het feit dat vervoerde goederen tot de aankomst op de plaats van bestemming dikwijls niet met een en hetzelfde transportmiddel worden vervoerd. Land-, zee- en
luchtvervoer kunnen elkaar opvolgen. De wijze
van sluiting van verzekeringsovereenkomsten en
de schaderegeling op dat gebied zouden onaanvaardbare complicaties vertonen, indien elke
keer precies zou moeten worden uitgemaakt tijdens welk gedeelte van het traject de schade is
ontstaan. Bovendien is dat dikwijls helemaal
niet vast te stellen. Men behoeft slechts aan het
containervervoer te denken, om in te zien hoe
vaak de schade pas aan het licht komt op de
plaats van bestemming. Praktische overwegingen maken het derhalve noodzakelijk rechtsmacht verlenende overeenkomsten toe te staan,
ook al zijn de goederen slechts gedeeltelijk over
zee of met luchtvaartuigen vervoerd. Ook wanneer kan worden bewezen dat de schade tijdens
het vervoer over land is opgetreden, geldt de
door artikel 12, punt 5 (n.r.), mogelijk ge-
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maakte rechtsmachtverlenende overeenkomst.
De bepaling geldt ook, wanneer bij het vervoer
de landsgrenzen niet worden overschreden.
143. De in artikel 12 bis, sub a) en b), nogmaals
genoemde uitzondering voor letsel van passagiers of schade aan hun bagage, is gebaseerd op
de speciale positie die deze groep als economisch zwakkere partij bij onderhandelingen inneemt.
3. A r t i k e l

12

bis,

punt

2, s u b

a)

144. Of deze bepalingen ook gelden voor alle vorderingen uit aansprakelijkheidsverzekering die
voortvloeien uit de constructie, reparatie of indienstneming van een schip of dus deze voorschriften dienen te gelden voor alle aansprakelijkheidsvorderingen die derden tegen de werf
instellen en die door het schip zelf zijn veroorzaakt of dat het begrip „gebruik of exploitatie"
in beperktere zin moet worden opgevat, en
alleen maar betrekking kan hebben op aansprakelijkheidsvorderingen die zijn ontstaan tijdens
een proefvaart, is een interpretatieprobleem dat
open moet blijven. Het voorbehoud inzake de
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor
luchtvaartuigen dient de Lid-Staten van de Gemeenschap de vrijheid te geven de bescherming
van verzekeringnemers en slachtoffers van ongevallen zo te regelen als zij nodig achten.
4. A r t i k e l

12

bis,

punt

2, s u b

b)

145. Aangezien er geen reden toe bestaat gecombineerd vervoer op het punt van de aansprakelijkheid anders te behandelen dan bij de cascoverzekering, is het ook in zoverre niet van betekenis tijdens welk gedeelte van het transport het
feit zich heeft voorgedaan (zie nrs. 142 en 143).
5. A r t i k e l

12

bis,

punt

3

146. Het geval waarin deze bepaling haar belangrijkste toepassing zal vinden, is reeds in de tekst
genoemd: voor zover in de vervoerovereenkomst niet anders is bepaald, verliest door een
ongeval in de lucht de luchtvrachtvervoerder
zijn aanspraak op de vracht en de eigenaar tegenover de bevrachter zijn voorrecht van bevrachting. Een ander voorbeeld is de schade die
is opgetreden door de vertraagde aankomst van
een schip. Overigens is het begrip hetzelfde als
dat
wat
wordt
gebezigd
in
Richtlijn
73/239/EEG.
6. A r t i k e l

12

bis,

punt

4

147. Een verzekering van bijkomende risico's is met
name in de verzekeringpraktijk van het Ver-
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enigd Koninkrijk bekend. Een voorbeeld vormen de „shipowners disbursement". Dat is een
verzekering van buitengewone bedrijfskosten,
bij voorbeeld voor de havengelden bij oponthoud wegens reparatie. Een ander voorbeeld is
de verzekering voor „increased value". Daarmee
wordt het verlies verzekerd dat kan optreden
door verlies of beschadiging van een lading die
tijdens het vervoer een hogere waarde heeft verkregen.
Dat een bijkomend risico in dezelfde polis is
verzekerd als het hoofdrisico, wordt door de
bepaling niet geëist. De werkgroep heeft daarom
bewust voor een enigszins andere redactie gekozen als die welke voorkomt in Richtlijn
73/239/EEG in de vorm van de daar vermelde
„aanvullende risico's". Aangezien die richtlijn
een ander onderwerp, namelijk de toelating van
verzekeringsondernemingen betreft, kon niet
teruggegrepen worden op de definitie in die
richtlijn.
III. De resterende betekenis van de artikelen 9
en 10
148. De herziene tekst van artikel 12 behandelt evenmin als de oorspronkelijke tekst uitvoerig het
effect van rechtsmachtverlenende overeenkomsten op de bijzondere competentie bij verzekeringszaken in de zin van afdeling 3. De rechtstoestand blijkt evenwel duidelijk uit de systematische samenhang van de bepalingen van afdeling 3 van het Executieverdrag in de gewijzigde
versie. Rechtsmachtverlenende overeenkomsten
omvatten alle geschillen tussen verzekeraar en
verzekeringnemer, ook als de verzekeringnemer
de verzekeraar volgens artikel 10, lid 1, voor het
gerecht wil oproepen waarvoor hij door de gelaedeerde zelf wordt gedaagd. Jegens derden
heeft een in een verzekeringsovereenkomst opgenomen rechtsmachtverlenende clausule evenwel
geen bindende kracht. Het bepaalde in artikel
10, lid 2, dat betrekking heeft op de rechtstreekse vordering van de gelaedeerde, valt
daarom buiten rechtsmachtverlenende clausules
in verzekeringsovereenkomsten. Dat geldt ook
voor artikel 10, lid 3.
IV. Overige problemen inzake aanpassing en
verduidelijking op het gebied van het verzekeringsrecht
1. M e d e v e r z e k e r i n g e n
149. De materiële wijziging van artikel 8, eerste
alinea, betreft de bevoegdheid ingeval er meerdere medeverzekeraars bij de verzekeringsovereenkomst zijn betrokken. Dit vindt gewoonlijk
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in die vorm plaats dat een eerste verzekeraar
tegenover de overige medeverzekeraars staat en
elk van hen slechts een klein, en onder omstandigheden slechts zeer klein, deel van het risico
overneemt. Dan is het echter niet gerechtvaardigd dat alle verzekeraars, met inbegrip van de
eerste verzekeraar, voor het gerecht van elke
Staat kunnen worden opgeroepen waarin een
van de vele medeverzekeraars zijn woonplaats
heeft. Alleen die internationale bevoegdheid, die
zich richt naar de situatie van de eerste verzekeraar, vergt een bijzondere grondslag. De Groep
heeft lange tijd overwogen de woonplaats van
de eerste verzekeraar als aanknopingspunt te
nemen. Dat zou evenwel ten gevolge hebben
gehad dat de overige medeverzekeraars daar
hadden kunnen worden gedagvaard, ook als de
eerste verzekeraar elders is gedagvaard. Een extra bevoegdheid die aansluit bij de situatie van
de eerste verzekeraar, is alleen gerechtvaardigd
omdat daardoor de concentratie van procedures
op grond van een verzekeringsgeval vergemakkelijkt wordt. Daarom maakt artikel 8, eerste
alinea, nieuwe versie, het gerecht bevoegd waar
de eerste verzekeraar wordt gedagvaard. Daar
kunnen de medeverzekeraars dus ook voor hun
aandeel in de verzekering worden gedagvaard,
gelijk met de eerste verzekeraar of later. Deze
bepaling dwingt evenwel niet tot een concentratie van de verschillende procedures. Niets belemmert de verzekeringnemer de verschillende
medeverzekeraars bij verschillende gerechten te
dagvaarden. Hij moet hen bij een van de in
artikel 8, eerste alinea, punten 1 en 2 (n.r.),
bevoegd verklaarde rechters dagvaarden, als de
eerste verzekeraar vrijwillig heeft betaald.
De overige wijzigingen van artikel 8, eerste alinea, zijn van zuiver redactionele aard en dienen
alleen om de bepalingen te verduidelijken.
2. V e r z e k e r i n g s a g e n t e n ,

filialen

150. De huidige versie van artikel 8, tweede alinea,
kwam ter sprake omdat de formulering van deze bepaling aanleiding kan geven tot het misverstand 'dat niet alleen de inschakeling van een
verzekeringsagent van de verzekeringsondernemer een bevoegdheid creëert, maar dat zulks
ook geldt voor de inschakeling van onafhankelijke verzekeringsmakelaars die in het Verenigd
Koninkrijk zeer vaak optreden. Uit de discussie
bleek dat de bepaling naast artikel 5, punt 5,
overbodig is. De Groep maakte daarom het huidige lid 3 tot een nieuw lid 2. De invoeging van
de toevoeging „of ander filiaal" heeft uitsluitend
ten doel redactionele overeenstemming te bewerkstelligen met artikel 5, punt 5, en het
nieuwe artikel 13, derde lid. Het laatste voorschrift is nodig naast het eerste om te voorkomen dat artikel 4 van toepassing wordt.
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3. H e r v e r z e k e r i n g

1.51. Een herverzekeringsovereenkomst mag niet gelijk worden gesteld met een verzekeringsovereenkomst. Daarom zijn de artikelen 7 tot en met
12 niet van toepassing op herverzekeringsovereenkomsten.

4. B e g r i p
„verzekeringnemer"
(„policy h o l d e r " )

152. Het bleek dat het in de oorspronkelijke authentieke talen van het Executieverdrag gebruikte
begrip „verzekeringnemer" in het Engels niet
beter dan met de term „policy holder" kon worden vertaald. Dit mag echter geen aanleiding
geven tot het misverstand dat nu in geval van
rechtsverkrijging de problemen anders liggen
dan vóór de toetreding van de nieuwe Lid-Staten tot het Verdrag. In geen geval is namelijk
altijd diegene „verzekeringnemer" die zich
rechtmatig in het bezit van de polis bevindt. Het
is namelijk denkbaar dat de rechtspositie van de
wederpartij van het verzekeringsbedrijf door erflating of op andere wijze in haar totaliteit op
een andere persoon overgaat. In dat geval is de
nieuwe wederpartij „verzekeringnemer" geworden. Hiervan duidelijk te onderscheiden is evenwel de overgang van afzonderlijke aanspraken
uit de verzekeringsovereenkomst, die vooral in
de vorm van een cessie van de verzekeringssom
aan de begunstigde voorkomt. Zo'n cessie kan
ook van tevoren en voorwaardelijk, bij voorbeeld voor het geval dat er schade wordt geleden, worden overeengekomen. In zo'n geval is
het denkbaar dat de begunstigde tegelijk met de
cessie van de aanspraak op de verzekeringssom
ook de polis krijgt, opdat hij in voorkomend
geval zijn rechten tegen de verzekeraar kan
uitoefenen. Daardoor wordt de begunstigde persoon echter nog niet „verzekeringnemer". "Wanneer de rechterlijke bevoegdheid is gekoppeld
aan de kwaliteit van „verzekeringnemer", verandert er dus niets ten gevolge van het vooraf
cederen van de eventuele aanspraak op de verzekeringssom, ook niet als tegelijkertijd de polis
wordt overhandigd.

5. R e c h t s m a c h t v e r l e n e n d e
overeenkomsten
tussen
contract a n t e n uit dezelfde Staat

152a. Voor de wijziging van artikel 12, punt 3 („op
het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst") zij verwezen naar nr. 161, sub a).

Nr.C 59/117

Afdeling

4

Bevoegdheid in consumentenzaken
I. Principieel

.

153. Het Executieverdrag huldigt het denkbeeld van
de consumentenbescherming — afgezien van
verzekeringszaken — alleen in een kleine afdeling, namelijk die over de koop op afbetaling.
Dit was in overeenstemming met de toenmalige
stand van de rechtsontwikkeling in de oorspronkelijke Lid-Staten van de Gemeenschap, waar
het bewustzijn dat de individuele consument
moet worden beschermd tegen ongepaste bepalingen in overeenkomsten, zich in het begin beperkte tot de koop op afbetaling. Inmiddels
heeft de bescherming van de individuele consument zich in de wetgeving van de Lid-Staten van
de Gemeenschap een veel grotere plaats weten
te verwerven. Er bestaat met name een
algemene tendens in de wetgeving ter zake
van consumentenbescherming om voor individuele consumenten adequate bevoegdheidsregels
in het leven te roepen. Het zou op den duur tot
onverdragelijke spanningen tussen het nationale
recht en het Executieverdrag leiden als in dit
Verdrag de consument in grensoverschrijdende
transacties een wezenlijk deel van de bescherming zou worden onthouden die hij in het
nationale recht wel bezit. Daarom heeft de
Groep voorgesteld de oorspronkelijke afdeling 4
van titel II uit te breiden tot een titel over bevoegdheden in consumentenzaken en daarbij
voor de toekomst ook duidelijk te maken dat de
bijzondere bescherming alleen voor particuliere
consumenten geldt en niet voor personen die
zich beroepsmatig verplichten tot betaling van
bepaalde prestaties in termijnen. Tot dat standpunt kwam de Groep onder invloed van de uitspraak van het Hof van Justitie over de interpretatie van het begrip „koop op afbetaling" (een
arrest dat werd gewezen naar aanleiding van een
vraag van het Franse Cour de Cassation). De
kernvraag in die zaak luidde of de toenmalige
afdeling 4 van titel II ook betrekking heeft op
transacties die kooplieden als koper op afbetaling hebben gesloten (zaak 150/77, Société Bertrand tegen Paul Ott KG).
Het grondbeginsel van de nieuwe afdeling is dat
moet worden teruggegrepen op denkbeelden uit
het bestaande of momenteel in werking zijnde
Europese Gemeenschapsrecht. Daarom is het
meeste dat tot nu toe voor koop op afbetaling
gold, terug te vinden in de nieuwe afdeling, die
overigens aanleunt bij artikel 5 van het voorontwerp van Verdrag betreffende het recht dat van
toepassing is op contractuele en niet-contrac-
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tuele verbintenissen. Op detailpunten werd echter een formulering aangehouden die redactioneel beter werd geacht dan die van dat voorontwerp. Een inhoudelijke wijziging was noodzakelijk omdat volgens de opzet van het Executieverdrag niet de gewone verblijfplaats maar de
woonplaats van partijen als criterium geldt. De
regeling ziet er als volgt uit:

II. Het toepassingsgebied van de nieuwe afdeling
154. De techniek om in een inleidende bepaling het
toepassingsgebied van de afdeling af te bakenen,
is gekozen in navolging van de aanhef van de
oorspronkelijke afdelingen 3 en 4 van titel II.
1. S u b j e c t i e f

toepassingsgebied

155. Principieel nieuw is alleen een bijzondere regeling van het subjectieve toepassingsgebied van
de afdeling, met name de wettelijke definitie van
het gebezigde kernbegrip „consument". De begripsbepaling is inhoudelijk overgenomen uit
artikel 5 van het voorontwerp van Verdrag betreffende het recht dat van toepassing is op contractuele en niet-contractuele verbintenissen,
waarvan de indertijd meest recente versie ter
beschikking van de Groep stond. De wijzigingen
zijn niet meer dan redactionele verbeteringen.
2. O b j e c t i e f t o e p a s s i n g s g e b i e d
156. Wat het objectieve toepassingsgebied van de
nieuwe afdeling betreft, valt een duidelijk
onderscheid op tussen koop op afbetaling plus
de financiering daarvan enerzijds en andere consumententransacties anderzijds. Voor de verhouding tussen afdeling 3 en afdeling 4 geldt daarom het volgende: afdeling 3 is ten opzichte van
afdeling 4 een lex specialis en heeft dus voorrang. Een verzekeringsovereenkomst is volgens
het Executieverdrag niet een overeenkomst die
de verstrekking van „diensten" tot onderwerp
heeft. Binnen afdeling 4 is de regeling van de
koop op afbetaling de lex specialis ten opzichte
van de algemene consumententransacties van
artikel 13, eerste alinea.
157. a)
Koop op afbetaling valt evenals vroeger
onder de speciale regeling, zonder dat ,er aanvullende voorwaarden worden gesteld. De enige
wijziging is dat nu duidelijk wordt gesteld dat
de speciale regeling alleen geldt voor de particuliere consument als koper. De voorschriften inzake koop op afbetaling zijn overigens zonder
meer van toepassing op de huurkoop („hire pur-
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chase"), welk instituut zich in het Verenigd
Koninkrijk en in Ierland heeft ontwikkeld tot de
meest gebruikelijke rechtsvorm waarin afbetalingszaken tot stand komen. Op gronden die
voor de problematiek van de bevoegdheid van
geen belang zijn, neemt de koop op afbetaling
daar formeel meestal de rechtsvorm aan van
huur plus een optierecht van de huurder op de
eigendomsverkrijging. De afbetalingstermijnen
zijn formeel huurbetalingen, maar materieel
koopprijs. Na afloop van de overeengekomen
„huurperiode" en na betaling van alle overeengekomen „huurtermijnen" heeft de „huurder"
het recht de zaak voor een nominaal bedrag in
eigendom te verkrijgen. Daar ook in het continentale Europese recht het begrip „koop op
afbetaling" geenszins vergt dat met de overdracht van de zaak aan de koper, ook de eigendom van de zaak overgaat, stemt de „hire-purchase" functioneel geheel overeen met de koop
op afbetaling.
Ook transacties ter financiering van een koop
op afbetaling van een particuliere consument
vallen zonder meer onder de speciale regeling.
Vergeleken met de tot op heden geldende
rechtstoestand heeft de Groep van deskundigen
besloten dat ook vorderingen uit een leenovereenkomst ter financiering van een koop van roerende zaken onder de speciale regeling moeten
vallen, als de lening zelf geen afbetalingslening
is of de zaak zelf (duidelijk met middelen uit de
lening) in één maal betaald wordt.
Een krediettransactie is overigens niet op de verstrekking van diensten gericht, zodat, afgezien
van artikel 13, lid 1, punt 2, de hele vierde
afdeling niet van toepassing is op zulke transacties. Valt een koopovereenkomst niet onder artikel 13, lid 1, punt 1, dan wordt niet bij voorbeeld het bepaalde in punt 2 toegepast; wel kan
onder de moderne voorwaarden van punt 3 de
vierde afdeling daarop van toepassing worden
(zie nr. 158).
158. b)
Andere transacties dan de in nr. 157 genoemde consumententransacties vallen daarentegen alleen onder de speciale regeling als er een
voldoende verband bestaat met de woonplaats
van de consument. In dat opzicht volgt de
nieuwe regeling in beginsel weer het voorontwerp van Verdrag betreffende het recht dat van
toepassing is op contractuele en niet-contractuele verbintenissen. Aan beide in artikel 13,
punt 3, genoemde voorwaarden — voorstel of
publiciteit in de Staat waar de consument zijn
woonplaats heeft en het aldaar verrichten door
de consument van de voor de sluiting van de
overeenkomst noodzakelijke handelingen —
moet cumulatief zijn voldaan. De aanhef die
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voorafgaat aan punt 1 moet trouwens de garantie bieden dat artikel 4 en artikel 5, punt 5,
evenals tot nu toe voor koop op afbetaling de
bijleningen ter financiering daarvan, nu voor
alle consumententransacties voorbehouden blijven. Daaruit volgt met name dat, behoudens
artikel 13, tweede alinea, afdeling 4 niet van
toepassing is als de verweerder woonplaats buiten de EEG heeft.

de rechtstoestand onoverzichtelijk zou worden
als men deze overeenkomsten in het Executieverdrag alleen op het punt van de rechterlijke
bevoegdheid apart zou behandelen. Het feit dat
vervoerovereenkomsten volledig buiten afdeling
4 vallen, betekent overigens dat de afdelingen 1
en 2 en met name artikel 5, punt 1, wel van
toepassing blijven.

Voor meer details over de begrippen „bijzonder
voorstel of publiciteit in de Staat waar de consument woonplaats heeft" en „de voor de sluiting van de overeenkomst noodzakelijke handelingen" zij verwezen naar het op handen zijnde
rapport van professor Giuliano over het Verdrag betreffende het recht dat van toepassing is
op contractuele en niet-contractuele verbintenissen.

III. De inhoud van de bepalingen van afdeling 4

3. G e v a l
waarin
er
meenschap alleen
is

in
de
Geeen f i l i a a l

159. Transacties tussen consumenten en bedrijven die
hun woonplaats buiten de Gemeenschap hebben, mogen niet buiten het toepassingsgebied
van afdeling 4 vallen als die bedrijven een filiaal
in de EEG hebben. Bij de toepassing van artikel
4 zou het namelijk, volgens de dan voor de
bevoegdheid in aanmerking te nemen nationale
wetten, dikwijls niet mogelijk zijn dat de consument de rechter inschakelt die hem gegarandeerd is in zijn verhouding tot zijn wederpartij
die wel woonplaats in de EEG heeft. Om dezelfde redenen waarom verzekeringsbedrijven
met filialen binnen de EEG voor de bevoegdheidsvoorschriften worden behandeld als bedrijven met woonplaats in de Gemeenschap (art. 8),
moet ook de wederpartij van consumenten geacht worden woonplaats in de EEG te hebben
als hij daar een filiaal heeft. Dan is het niet meer
dan logisch dat exorbitante bevoegdheden deze
wederpartij niet kunnen worden tegengeworpen
op grond van het feit dat hij zijn woonplaats
buiten de EEG heeft.

161. De inhoud van de nieuwe bepalingen behoeft
slechts een korte toelichting.

1. L a t e r e
plaats

v e r a n d e r i n g van w o o n van de c o n s u m e n t

Uitgebreid tot vorderingen uit alle consumententransacties, volgt artikel 14 inhoudelijk volkomen het voormalige artikel 14. De tekstwijziging is van zuiver redactionele aard en was
nodig omdat men alleen voor één partij, de
„consument", een handige omschrijving bij de
hand had die leidde tot betere leesbaarheid van
de tekst. Inhoudelijk betekent de beslissing van
de Groep — in navolging van het voormalige
artikel 14 — dat de consument ook de gerechten van de Staat van zijn nieuwe woonplaats
kan inschakelen, als hij na sluiting van de transactie die aan de latere vordering ten grondslag
ligt, naar een andere Lid-Staat verhuist. In de
praktijk geldt dit alleen voor de in artikel 13,
lid 1, punten 1 en 2, genoemde koop op afbetaling en krediettransacties. Voor vorderingen op
grond van andere consumententransacties wordt
de nieuwe afdeling 4 vrijwel zonder uitzondering ontoepasbaar als de consument zijn woonplaats na het sluiten van de overeenkomst naar
een andere Staat overbrengt. In die nieuwe Staat
zullen namelijk bijna nooit de voor de sluiting
van de overeenkomst vereiste rechtshandelingen
zijn verricht. De eis van de grensoverschrijdende
publiciteit staat er ook borg voor dat de speciale
regeling voor transacties tussen twee niet bedrijfs- of beroepsmatig handelende personen
praktisch ontoepasbaar blijft.

4. V e r v o e r o v e r e e n k o m s t e n
160. Het laatste lid van artikel 13 is weer overgenomen uit artikel 5 van het voorontwerp van verdrag betreffende het recht dat van toepassing is
op contractuele en niet-contractuele verbintenissen. Vervoerovereenkomsten worden buiten het
toepassingsgebied van de speciale bepalingen inzake consumentenbescherming van het Executieverdrag gehouden, omdat deze overeenkomsten
door internationale verdragen aan een zeer wijdvertakte speciale regeling zijn onderworpen en

2. A f w i j k e n d e

overeenkomsten

161a. Principieel sluit ook het nieuwe artikel 15
aan bij de vroegere bepalingen inzake koop op
afbetaling en krediettransacties ter financiering
daarvan. Duidelijkheidshalve is alleen toegevoegd dat de gemeenschappelijke woonplaats
ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en
niet bij voorbeeld ten tijde van de vordering
doorslaggevend is. Dan ligt het natuurlijk voor
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de hand om ter wille van de concordantie ook
in artikel 12, punt 3, deze verduidelijking aan te
brengen.
Dat een rechtsmachtverlenende overeenkomst,
voor zover die al toelaatbaar is, onder het vormvoorschrift van artikel 17 valt, stond voor de
Groep buiten kijf, ook al wordt in artikel 13
niet naar artikel 17 verwezen. De vorm van
rechtsmachtverlenende overeenkomsten wordt
in afdeling 4 niet geregeld en moet daarom
noodgedwongen volgens artikel 17 worden bepaald.

Afdeling

5
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163. Gemakkelijk kon worden vastgesteld dat vorderingen tot schadevergoeding op grond van een
inbreuk op zakelijke rechten of van schade toegebracht aan onroerend goed waarop zakelijke
rechten rusten niet onder artikel 16, punt 1,
vallen. Bestaan en inhoud van het zakelijk recht
— meestal het eigendomsrecht — hebben in dat
verband slechts incidentele betekenis.

164. Of zuivere huur- en pachtvorderingen — dus
alleen incassogevallen — van de toepassing van
artikel 16, punt 1, zijn uitgesloten, zoals in het
rapport-Jenard naar voren is gebracht als het
oordeel van het Comité dat het Executieverdrag
heeft opgesteld (38), moest open blijven. De ratio
legis van de bepaling verlangt echter zeker niet
dat zij van toepassing is op kortlopende overeenkomsten inzake gebruik, met name in geval
van vakantieverblijf.

Exclusieve bevoegdheid
162. De Groep stelt voor de in artikel 16 geregelde
gevallen van exclusieve bevoegdheid slechts in
zoverre een formele aanpassing voor als artikel
16, punt 4, door artikel V quinquies van het
Protocol bij het Executieverdrag dient te worden verduidelijkt. Toch heeft zij geruime tijd
over het bepaalde in de punten 1 en 2 van dat
artikel gesproken. Over de toelichting die aan
de nieuwe Lid-Staten werd gegeven over de
kwestie van de exclusieve bevoegdheid bij vorderingen over de rechtsgeldigheid of ontbinding
van vennootschappen, is op een andere plaats
reeds verslag uitgebracht (zie nr. 56 e.v.). Er
behoeft alleen nog aan toegevoegd te worden
dat een vennootschap niet slechts één plaats van
vestiging behoeft te hebben. Wanneer een
rechtsstelsel de mogelijkheid kent dat een vennootschap twee vestigingsplaatsen heeft en wanneer dat rechtsstelsel volgens artikel 53 van het
Executieverdrag voor de bepaling van de plaats
van vestiging van de vennootschap bepalend is,
dient men uit te gaan van een dubbele plaats
van vestiging. De eiser heeft dan de keuze van
welke vestigingsplaats hij de bevoegdheid van
de rechter voor zijn vordering wil afleiden. Ten
slotte zij eraan herinnerd dat artikel 16, punt 2,
ook voor „partnerships" naar Brits en Iers recht
geldt (zie nr. 55).
Daarom behoeft hier in hoofdzaak alleen nog te
worden gesproken over de exclusieve bevoegdheden ter zake van vorderingen die betrekking
hebben op zakelijke rechten op onroerende goederen of op huur en verhuur, pacht en verpachting van onroerende goederen. In totaal waren
er vijf problemen ten aanzien waarvan de
nieuwe Lid-Staten om een toelichting hebben
verzocht.

165. Twee van de overblijvende drie kwesties waarmee de Groep te maken kreeg, hangen samen
met de verschillen tussen het recht inzake
onroerend goed op het continent enerzijds en in
het Verenigd Koninkrijk en Ierland anderzijds,
en vergen derhalve een nadere toelichting. Het
gaat in de eerste plaats om de kwestie wat
„zakelijke" rechten in de zin van artikel 16,
punt 1, zijn (zie punt 1), en in de tweede plaats
om geschillen over de overdracht van onroerend
goed (zie punt 2). Daarbij komen enige problemen die zijn ontstaan door de ontwikkeling van
het internationale octrooirecht in de tussentijd
(zie punt 3).

1. „ Z a k e l i j k e " r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n in d e L i d - S t a ten van de G e m e e n s c h a p

166. a)
Het begrip „zakelijk recht" — in tegenstelling tot „persoonlijk recht" — is een rechtsfiguur die in alle oorspronkelijke Lid-Staten bekend is, ook al wordt het onderscheid niet
overal even scherp gemaakt.
Een persoonlijk recht kan alleen tegenover de
debiteur geldend gemaakt worden: alleen de
koper is gehouden tot betaling van de koopprijs,
alleen de verhuurder is verplicht tot verschaffing
van het gebruik.
Het zakelijke recht op een zaak heeft daarentegen werking jegens iedereen. Het voor het karakter van een zakelijk recht belangrijkste rechtsgevolg is de bevoegdheid van de houder van dat
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recht om de zaak waarop het rust, van iedereen,
die geen sterker zakelijk recht bezit, te kunnen
opeisen.
In het recht van alle oorspronkelijke Lid-Staten
bestaat slechts een strikt afgebakende numerus
clausus van zakelijke rechten, ook in die landen
waar het beginsel niet strak is doorgevoerd.
Veel zakelijke rechten zijn niet meer dan kaderrechten die bij overeenkomst nader kunnen
worden uitgewerkt. De klassieke zakelijke rechten staan op gemakkelijk te vinden plaatsen in
het burgerlijk recht, dat in alle zes landen is
gecodificeerd (39). Daarnaast bestaan er nog een
reeks verschillende zakelijke rechten in aparte
wetten, waarvan de belangrijkste die betreffende
de eigendom van woningen zijn. Naast de eigendom als het meest verstrekkende zakelijke recht,
kan men onderscheid maken tussen genotsrechten en zekerheidsrechten. In alle rechtsstelsels
kent men het vruchtgebruik, op grond waarvan
een persoon een verstrekkend genotsrecht op
een onroerend goed heeft. Beperkte genotsrechten zijn in de diverse rechtsstelsels op verschillende manieren toegestaan.
167. b)
Op het eerste gezicht ontdekt men ook in
het recht van het Verenigd Koninkrijk en Ierland een kleine en limitatieve opsomming van
wettelijke rechten die met de zakelijke rechten
op het continent overeenstemmen. De rechtssituatie is echter gecompliceerder vanwege het
voor deze rechtsstelsels kenmerkende onderscheid tussen „law" en „equity". Want daarbij
moet altijd in het oog worden gehouden dat
ook „equity" recht is, en geen buiten het begrip
recht staande zuivere billijkheid betekent. Het
gespleten rechtsbegrip in het Verenigd Koninkrijk en Ierland heeft ertoe geleid dat er ook op
onroerende goederen naast de „legal rights" andere rechten, de zogenaamde „equitable interests" bestaan.
Uitgangspunt voor het systeem van „legal
rights" is in het Verenigd Koninkrijk de
gedachte dat alle grond tot de Kroon
behoort en dat de burgers slechts beperkte
rechten op onroerend goed kunnen bezitten. Derhalve komt de uitdrukking „ownership"
in het recht inzake onroerende goederen niet
voor. Het „estate in fee simple absolute in possession" betekent evenwel hetzelfde als de volledige eigendom naar continentaal recht. Daarnaast kent de „Law of Property Act" van 1925
nog een voor een beperkte periode geldende
volledige eigendom („term of years absolute").
De beperkte rechten op onroerend goed („interests or charges in or over land") worden in die
wet tot een vijftal beperkt. Alle andere rechten
zijn „equitable interests" waarvan het aantal en
de vorm niet door de wet worden beperkt.
„Equitable interests" kunnen echter niet met de
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zuiver persoonlijke rechten op het continent gelijk worden gesteld. Zij kunnen voor een deel
geregistreerd worden en hebben dan evenals
„legal rights" universele werking, zelfs tegenover rechtsopvolgers te goeder trouw. Ook als
zij niet zijn geregistreerd werken zij principieel
tegen iedereen; alleen rechtsopvolgers te goeder
trouw worden dan beschermd (40). Als de rechthebbende op een „estate in fee simple absolute
in possession" iemand voor de duur van zijn
leven het recht verleent om over zijn stuk grond
te rijden, dan kan dit geen „legal right" zijn.
Het is noodzakelijkerwijs een „equitable interest", maar kan toch worden geregistreerd (41).
„Equitable interests" kunnen derhalve volledig
met de zakelijke rechten uit het continentale
recht gelijk zijn qua functie, en moeten dan volgens artikel 16, punt 1, als zodanig worden behandeld. Een numerus clausus bestaat in zoverre
niet. „Equitable interests" vormen juist het instrument om willekeurige zakelijke eigendomsafsplitsingen tot stand te brengen (42).
168. c)
Als in een Staat een vordering met betrekking tot onroerend goed wordt ingesteld, en
men zich de vraag stelt of de vordering een
zakelijk recht in de zin van artikel 16, punt 1,
tot voorwerp heeft, kan men het antwoord op
die vraag moeilijk anders geven dan aan de
hand van het recht van het land waar het onroerend goed gelegen is.
2. V o r d e r i n g e n
in v e r b a n d
met
v e r p l i c h t i n g e n tot e i g e n d o m s overdracht
van
onroerende
goederen
169. Het recht in de oorspronkelijke en in de nieuwe
Lid-Staten van de Gemeenschap onderscheidt
zich ook bij de beantwoording van de vraag hoe
onroerende goederen bij vervreemdingsdaden
worden overgedragen. Op dat punt bestaan er
al verschillen tussen de situaties in de oorspronkelijke Lid-Staten.
170. a)
In het Duitse recht wordt het scherpst
onderscheid gemaakt tussen de eigendomsoverdracht en de koopovereenkomst (of een andere
overeenkomst strekkende tot vervreemding). De
rechtssituatie is voor onroerende goederen dezelfde als voor roerende goederen. De eigendomsoverdracht is een bijzondere rechtshandeling die in het Duits in geval van onroerend
goed „Auflassung" wordt genoemd en ook tussen de partijen pas van kracht wordt na registratie ten hypotheekkantore. Stelt een koper
van een Duits onroerend goed een vordering in
op grond van een overeenkomst tot verkoop
van dat goed, waarop Duits recht van toepassing is, dan heeft de vordering nooit betrekking
op een zakelijk recht op het onroerend goed.
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Alleen de persoonlijke verplichting van de verweerder om alle handelingen te verrichten die
nodig zijn voor de eigendomsoverdracht van het
onroerend goed is in het geding. Komt een van
de partijen haar verbintenissen uit de koopovereenkomst niet na, dan kent het Duitse recht als
sanctie niet de ontbinding van de overeenkomst
bij rechterlijk vonnis, maar schadevergoedingsacties en ontbindingsrechten.
Als de verkoper ermee instemt, kunnen vorderingen tot eigendomsoverdracht op grond van
een koopovereenkomst door een voorinschrijving in het hypotheekregister veilig worden gesteld. Daardoor krijgen zij ten opzichte van derden rechtsgevolgen die normaliter alleen zakelijke rechten hebben. Daaruit trekt men tegenwoordig voor het interne Duitse recht de consequentie dat op rechten op grond van een voorinschrijving ten opzichte van derden een beroep
mag worden gedaan bij de rechter die bevoegd
is voor zakelijke rechten (43). De gerechtelijke
vordering tot eigendomsoverdracht jegens de
verkoper blijft echter ook dan een strikt persoonlijke vordering.
171. b)
Naar Frans, Belgisch en Luxemburgs recht,
waarbij het Italiaanse recht in grote lijnen aansluit, gaat de eigendom evenals bij roerende
goederen — in ieder geval tussen partijen —
reeds bij de sluiting van de koopovereenkomst
op de koper over, tenzij de partijen dit tijdstip
hebben verschoven (bij voorbeeld artikel 711,
1583 Franse code civil, artikél 1376 codice
civile). De koper behoeft de eigendomsoverdracht alleen in het hypotheekregister te laten
inschrijven („transciption") om ook ten opzichte
van derden rechtsgevolgen aan de eigendomsoverdracht te verbinden. Een vordering tot nakoming van de koopovereenkomst van de kant
van de koper betekent dus dat deze wil dat het
onroerend goed aan hem wordt overgedragen.
Deze vordering berust niet alleen op de verplichting die de verkoper bij de koopovereenkomst op zich heeft genomen, maar ook op de
reeds aan de koper toebehorende eigendom.
Dat betekent dat de vordering tot afgifte zowel
op een persoonlijke vordering als op een zakelijk recht steunt. Volledig in die trant is ook
de sanctieregeling, die wordt toegepast als een
partij bij de overeenkomst haar verplichting
niet nakomt. In het Franse recht heeft dat ertoe
geleid dat dergelijke vorderingen als „matière
mixte" worden aangemerkt en dat de eiser
de keuze krijgt tussen de rechter die bevoegd
is op grond van het zakelijke recht en de voor
persoonlijke vorderingen bevoegde rechter van
de verweerder of van de plaats waar de overeenkomst moest worden nagekomen (44).
Het Executieverdrag behandelt het probleem
niet. Veel pleit ervoor dat het persoonlijke
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karakter van dergelijke vorderingen de overhand heeft en dat artikel 16, punt 1, niet van
toepassing is.
172. c)
In het Verenigd Koninkrijk heeft het
sluiten van een koopovereenkomst alleen bij
roerende goederen tot gevolg dat de eigendom
onmiddellijk overgaat. Bij verkoop van onroerend goed volgt de eigendomsoverdracht op de
koopovereenkomst bij een aparte akte („conveyance"). De koper moet eventueel eisen dat de
daartoe noodzakelijke handelingen worden verricht. Behalve in Schotland legt men, in tegenstelling tot het Duitse recht, evenwel de rechtspositie van de koper vóór de eigendomsoverdracht niet in die zin uit dat hij een zuiver persoonlijke vordering op de verkoper zou hebben.
De koper heeft een „equitable interest" (zie
nr. 167 op het onroerend goed dat in geval
van een aantekening in het „land register" ook
tegenover derden werkt. Dan is artikel 5, punt 6,
niet van toepassing (zie nr. 114 e.v.). Een koopovereenkomst is geen trust in de zin van artikel 5, punt 6 (n.r.) ook al is zij schriftelijk tot
stand gekomen. Haar „equitable interest" verleent aan de koper echter alleen in één opzicht
niet een positie die even sterk is als die van
de Franse eigenaar van onroerend goed voor
de „transcription" (zie nr. 171). Om zijn rechtspositie volledig effect te verlenen, moet de verkoper zijn medewerking verlenen.
Deze rechtssituatie rechtvaardigt nog minder
dan de desbetreffende Franse situatie de toepassing van de exclusieve bevoegdheid van
artikel 16, punt 1. In de „common law" is de
figuur van de „equitable interest" ontwikkeld
om de rechthebbende op grond van een oorspronkelijke overeenkomst een zekere bescherming te verlenen tegenover derden te kwader
trouw. Tegenover de wederpartij bij de overeenkomst blijft de vordering even persoonlijk
als in het Duitse recht de door voorinschrijving
veilig gestelde vordering tot eigendomsoverdracht (zie nr. 170). In Schotland kunnen overeenkomsten ten gunste van een derde door die
derde ten uitvoer worden gelegd (jus quaesitum
tertii).
Vorderingen op grond van overeenkomsten tot
overdracht van eigendom of andere zakelijke
rechten op onroerende goederen hebben derhalve geen zakelijke rechten tot voorwerp.
Daarom mogen zij ook bij gerechten buiten
het Verenigd Koninkrijk worden ingesteld. Wel
moet er ook dan goed op worden gelet dat
de verzoeker de handelingen die de verweerder
zou moeten verrichten, duidelijk omschrijft, opdat de eigendomsovergang (die naar het recht
van het Verenigd Koninkrijk plaats moet vinden) ook intreedt.

t
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.1 B e v o e g d h e i d s p r o b l e m e n b i j g e schillen over octrooien
173. Sinds de totstandkoming van het Executieverdrag zijn twee voor het internationale octrooiwezen uiterst belangrijke verdragen gesloten. Op
5 oktober 1973 werd te Miinchen het Verdrag
inzake de verlening van Europese octrooien
ondertekend. Op 15 december 1975 kwam
te Luxemburg het Verdrag betreffende het Europese octrooi voor de gemeenschappelijke markt
tot stand. Het eerste verdrag heeft ten doel de
procedure voor het verlenen van octrooien voor
de Verdragsstaten te uniformiseren — echter
met het gevolg dat het verleende octrooi van
nationale snit is. Het heeft voor één of meerdere
Staten principieel dezelfde inhoud als een overeenkomstig nationaal octrooi zou hebben. Het
Gemeenschapsoctrooiverdrag heeft bovendien
ten doel een octrooi in het leven te roepen dat
van meet af aan voor alle Lid-Staten op uniforme wijze en met dezelfde inhoud op basis
' van het Gemeenschapsrecht wordt verleend en
ook alleen voor de gehele EEG op dezelfde
wijze kan voortbestaan of teniet kan gaan.
Beide verdragen bevatten bijzondere bevoegdheidsvoorschriften die voorrang hebben op het
Executieverdrag. Deze bijzondere bevoegdheidsvoorschriften betreffen echter slechts de deelgebieden, bij voorbeeld verzoeken tot nietigverklaring volgens het Gemeenschapsoctrooiverdrag.
Voor de elders niet speciaal geregelde materies
blijft artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag
van betekenis. Wat het Europese octrooi volgens het Verdrag van Miinchen betreft, is evenwel een interpretatie van deze norm denkbaar
op grond waarvan vorderingen moeten worden
ingediend in de Staat waar het octrooi is aangevraagd, en niet in de Staat waarvoor de
octrooiaanvrage geldt en waarvoor deze bestreden moet worden. Het nieuwe artikel V quinquies van het Protocol bij het Executieverdrag
moet dat voorkomen en garanderen dat alleen
de rechters van die Staat bevoegd zijn waarvoor
het octrooi geldt, voor zover het Verdrag van
München niet zelf speciale regelingen bevat.
Het spreekt vanzelf dat deze regeling niet ook
kan gelden voor een Gemeenschapsoctrooi
krachtens het Gemeenschapsoctrooiverdrag, dat
principieel niet voor een bepaalde Staat maar
voor de gehele EEG wordt verleend. Dat is de
zin van het voorbehoud aan het einde van het
nieuwe voorschrift. Ook in het kader van het
Gemeenschapsoctrooiverdrag kunnen er echter
octrooien worden verleend die slechts voor één
of enkele Lid-Staten gelden. Dat is volgens artikel 86 van dat Verdrag het geval tijdens een
overgangsperiode, waarvan het einde nog niet is
bepaald. Wanneer de octrooiaanvrager gebruik
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heeft gemaakt van de krachtens deze bepaling
geboden mogelijkheid en alleen een octrooi
voor één of enkele Lid-Staten heeft aangevraagd,
dan is er, hoewel het octrooi onder enkele bepalingen van het Gemeenschapsoctrooiverdrag
valt, geen sprake van een Gemeenschapsoctrooi,
maar slechts van een octrooi dat voor één of
enkele Staten is verleend. Volgens artikel V
quinquies van het Protocol bij het Executieverdrag hebben de gerechten in deze Staat dientengevolge exclusieve bevoegdheid. Dat geldt
voor elk geval waarin krachtens een internationale aanvrage een nationaal octrooi wordt verleend, zoals bij voorbeeld volgens het Verdrag
van Washington van 19 juni 1970 tot samenwerking inzake octrooien.
Ten slotte moet nog worden vermeld dat artikel
16, punt 4, van het Executieverdrag en het
nieuwe artikel V quinquies van het daarbij behorende Protocol ook betrekking hebben op vorderingen die volgens de nationale rechtsstelsels
reeds in een stadium van de octrooiaanvraag ter
beschikking staan, om het risico te verminderen
dat het tot een octrooiverlening komt waarvan
de juistheid achteraf in twijfel wordt getrokken.

Afdeling

6

Door partijen aangewezen bevoegde rechter (45)
174. Artikel 17, dat alleen geldt als de zaak internationale kenmerken heeft (zie nr. 21) — waarvoor bepaald niet volstaat dat een gerecht van
een bepaalde Staat bevoegd is verklaard —
leverde de Groep vier problemen op. In de eerste plaats moet rekening worden gehouden met
de praktijk van de gerechten in het Verenigd
Koninkrijk (behoudens in Schotland) en Ierland
om uit de keuze van een recht voor de zaak ten
principale de overeenkomst over de bevoegde
rechter af te leiden. In de tweede plaats bestaat
er het in het huidige Verdrag niet geregelde probleem van de prorogatie ten gunste van een gerecht buiten de Gemeenschap, c.q. van gerechten binnen de Gemeenschap door partijen die
beide hun woonplaats buiten de Gemeenschap
hebben. Voorts moest er een speciale regeling
voor trustvoorwaarden gevonden worden. Ten
slotte moest de Groep nagaan of het verantwoord is artikel 17, gezien de daaraan inmiddels
door het Hof van Justitie gegeven interpretatie,
verder te laten bestaan. Er zij aan herinnerd (zie
nr. 2) dat ook het bestaan van een rechtsmachtverlenende overeenkomst die in strijd is met de
bevoegdheid van het aangezochte gerecht, tot de
kwesties behoort die het gerecht ambtshalve
dient te onderzoeken.
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1. C l a u s u l e s i n z a k e d e k e u z e v a n
het
recht
en
internationale
bevoegdheid
175. Een samenhang tussen het in de zaak toepasselijke recht en de internationale bevoegdheid der
gerechten is in het Executieverdrag nergens erkend. Toch kunnen personen die, vertrouwend
op de praktijk van de gerechten in het Verenigd
Koninkrijk of Ierland, voor de inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag, clausules inzake de keuze van het recht in hun overeenkomst hebben opgenomen, bescherming verwachten. Daaruit vloeit de overgangsbepaling in
artikel 35 van het voorgestelde toetredingsverdrag voort. Onder „inwerkingtreding" in de zin
van deze bepaling moet het tijdstip worden verstaan waarop het toetredingsverdrag in de betrokken Staat van kracht zal worden. Zie voor
de verschillende rechtsgebieden van het Verenigde Koninkrijk, nr. 11.

2. P r o r o g a t i e t e n g u n s t e v a n g e rechten
buiten
de
Gemeenschap
176. a)
Als partijen overeenkomen geschillen aan
een rechter in een niet-EEG-Staat voor te leg-'
gen, dan kan uiteraard niets in het Executieverdrag deze gerechten beletten zich bevoegd te
verklaren wanneer de overeenkomst naar hun
recht rechtsgeldig is. Twijfelachtig is alleen of,
en zo ja in welke vorm, dergelijke overeenkomsten afbreuk kunnen doen aan een bevoegdheid
van Gemeenschapsrechters die volgens het Executieverdrag exclusief of concurrent is. Uit geen
enkele bepaling van het Executieverdrag kan
worden afgeleid dat een en ander principieel
ontoelaatbaar is (46). Het Verdrag bevat echter
ook geen voorschriften over de geldigheid van
deze overeenkomsten. Indien, ondanks een dergelijke overeenkomst, een zaak aanhangig wordt
gemaakt bij een gerecht in de Gemeenschap dan
moet dit de geldigheid van de afspraak beoordelen aan de hand van het recht dat voor zijn zetel
geldt. Voor zover het collisierecht aldaar een
buitenlands recht toepasselijk acht, geldt dat. Is
de overeenkomst volgens deze maatstaven niet
geldig, dan moeten de bevoegdheidsbepalingen
van het Executieverdrag weer worden toegepast.
177. b)
Omgekeerd kan ook een gerecht in de Gemeenschap worden aangezocht door partijen,
die een overeenkomst hebben gesloten over de
bevoegdheid van dit gerecht, hoewel zij beiden
hun woonplaats buiten de Gemeenschap hadden. Er is geen reden in het Verdrag voorschriften op te nemen over de voorwaarden waar-
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onder het door deze partijen aangezochte gerecht zich bevoegd moet verklaren. Wel is het
voor de Gemeenschap van belang dat het derogatie-effect van zo'n overeenkomst onder nader
vast te stellen voorwaarden op het gehele
grondgebied van de EEG wordt erkend. Daarvoor is de derde zin van artikel 17, lid 1, bedoeld. Het betreft het geval waarin, ondanks het
feit dat beide partijen woonplaats buiten de Gemeenschap hebben, een gerecht in een Lid-Staat
(„X") bevoegd zou zijn als men geen rekening
zou houden met de rechtsmachtverlenende overeenkomst, bij voorbeeld omdat de plaats van
uitvoering in deze Staat ligt. Komen de partijen
in dat geval overeen dat het gerecht van een
andere Lid-Staat („Y") exclusieve bevoegdheid
heeft, dan moeten de gerechten in Lid-Staat „X"
dit respecteren als de overeenkomst voldoet aan
de vormvoorschriften van artikel 17. Strikt gezien gaat het niet om een aanpassing, want dergelijke situaties konden reeds in de relaties tussen de oorspronkelijke Lid-Staten onderling
voorkomen. Gezien de frequentie waarmee in de
internationale handel de gerechten van het Verenigd Koninkrijk bevoegd worden verklaard,
wordt het probleem door de toetreding van deze
Staat tot het Verdrag in de praktijk aanmerkelijk belangrijker dan tot op heden het geval is
geweest.

3. B e v o e g d h e i d s c l a u s u l e s
in t r u s t b e p a l i n g e n
178. Een trust (zie nr. 111) behoeft niet bij overeenkomst te worden opgericht. Een eenzijdige
rechtshandeling is voldoende. Aangezien in het
huidige artikel 17 alleen sprake was van „overeenkomsten" betreffende de bevoegdheid, was
een aanvulling van deze bepaling noodzakelijk.

4. V o r m
van
rechtsmachtverlenende overeenkomsten
in d e
internationale handel
179. Tot de eerste beslissingen die het Hof van Justitie heeft gegeven nadat het bevoegd was geworden het Executieverdrag uit te leggen, behoren beslissingen over de vorm van rechtsmachtverlenende clausules die in algemene verkoopvoorwaarden waren vervat (47). Volgens de interpretatie van artikel 17 door het Hof is de
wederpartij van degene die gebruik maakt van
algemene
verkoopvoorwaarden,
beschermd
tegen het risico onverhoeds gebonden te zijn
door standaardvoorwaarden waarin rechtsmachtverlenende bepalingen staan, zonder dat
hij daarmee dus rekening had moeten houden.
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Toch doet deze interpretatie van artikel 17 door
het Hof van Justitie, die qua strekking door vele
nationale gerechten wordt gevolgd (45), geen
recht aan de gebruiken en behoeften van de internationale handel. Met name de eis dat de
wederpartij van degene die werkt met algemene
verkoopvoorwaarden, schriftelijk moet bevestigen dat hij daarmee akkoord gaat, wil een
rechtsmachtverlenende clausule effect kunnen
sorteren, kan in de internationale handel niet
worden gesteld. De internationale handel kan
niet zonder standaardvoorwaarden met rechtsmachtverlenende clausules. Dikwijls zijn zij ook
geenszins van tevoren opgesteld door één partij,
maar is er over onderhandeld door vertegenwoordigers van de diverse partijen. Een overeenkomst moet, na calculatie op basis van de op
een bepaald moment geldende marktprijzen,
snel kunnen worden gesloten door een orderbevestiging waarbij dan tegelijk de standaardvoorwaarden worden geaccepteerd. Om deze redenen is de versoepeling van de vormvereisten, die
het nieuwe artikel 17 voor de internationale
handel heeft gebracht, tot stand gekomen. Er zij
evenwel uitdrukkelijk op gewezen dat er alleen
sprake is van een versoepeling van vormvereisten. Het tot stand komen van wilsovereenstemming over de toepasselijkheid van algemene
verkoopvoorwaarden en de daarbij behorende
clausules moet worden bewezen, zonder dat hier
plaats is voor commentaar op de vraag of problemen in verband met de wilsovereenstemming
over andere punten dan de vormkwestie volgens
toepasselijk nationaal recht of volgens uniforme
communautaire beginselen moeten worden
beoordeeld. Dat het probleem van de vorm van
rechtsmachtverlenende overeenkomsten niet
meer terloops in de eerste zin, maar in een
aparte tweede zin van artikel 17, lid 1, is geregeld, is alleen om te vermijden dat de tekst
onleesbaar wordt.

het punt van de aanhangigheid twee structurele
verschillen. Beide verschillen vergden evenwel
geen formele aanpassingen van het Verdrag.

1. R e c h t e r l i j k e b e o o r d e l i n g s v r i j heid
181. De voorschriften over de aanhangigheid zijn
in Engeland en Wales en deels ook in Schotland flexibler dan op het continent. Het is principieel een vraag van rechterlijke beoordeling of
een zogenaamde „stay" moet worden bevolen.
Daarom ontbreekt ook een uitvoerige doctrine
over het onderwerp aanhangigheid, zoals die in
de continentale Staten bekend is. De praktijk is
in zekere zin een geval van toepassing van de
voorschriften over de „doctrine of the forum
conveniens" (zie nr. 77 e.v.). In het algemeen
geven rechters aan een verzoek tot schorsing
van de procedure gevolg, als hetzelfde voorwerp
van geschil reeds aanhangig is. Is er sprake van
aanhangigheid in het buitenland dan zijn de
rechters in Engeland en Wales zeer terughoudend en schorsen zij de procedure — als zij dat
al doen — alleen als de eiser ook in het buitenland de actieve partijrol speelt. Schotse gerechten houden in grotere mate ook rekening met
gelijktijdige vorderingen die de Schotse verweerder in het buitenland heeft ingesteld of die in
het buitenland tegen hen zijn ingesteld.
Deze praktijk is, zodra het Verenigd Koninkrijk
tot het Executieverdrag is toegetreden, binnen
de werkingssfeer van het Verdrag niet meer
mogelijk. De gerechten van het Verenigd Koninkrijk moeten dan aanhangigheid in de overige Staten van de Gemeenschap erkennen en
daarmee zelfs ambtshalve rekening houden (zie
nr. 22).

2. T i j d s t i p v a n
Afdeling

de a a n h a n g i g h e i d

7

Onderzoek ambtshalve
Aanpassingen en nieuwe toelichtingen waren
niet noodzakelijk.

Afdeling

Nr.C 59/125

8

Aanhangigheid en samenhang (48)
180. Tussen het recht van het Verenigd Koninkrijk
en Ierland en het continentale recht bestaan op

182. Met het eigen karakter van het Britse en het
Ierse procesrecht hangt samen dat het tijdstip
waarop de aanhangigheid intreedt, anders
wordt bepaald dan op het Europese continent.
In de oorspronkelijke Lid-Staten wordt een vordering door het voorleggen van de conclusie van
eis aanhangig (49). Soms is ook indiening bij het
gerecht voldoende. In het Verenigd Koninkrijk,
behalve Schotland, en in Ierland begint de aanhangigheid reeds met uitreiking van de dagvaarding. In Schotland is er pas sprake van aanhangigheid wanneer de dagvaarding aan de verweerder is betekend.
Voor de toepassing van artikel 21 van het Executieverdrag is het begin van de aanhangigheid
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gelen speciaal aan te passen. Het nieuwe accent
dat door de toetreding van de nieuwe Lid-Staten
op het Verdrag is komen te liggen, bestaat op
dit punt alleen in de grote verscheidenheid van
de voorlopige maatregelen in het recht van het
Verenigd Koninkrijk en van Ierland. Dat levert
enige moeilijkheden op als de uit deze Staat
stammende voorlopige beslissingen in het executierecht van de oorspronkelijke Lid-Staten moet
worden gerubriceerd. Toch is dat geen speciaal
probleem van de voorlopige maatregelen. Ook
rubricering van uitspraken ten principale in het
desbetreffende nationale executierecht levert in
de betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk
en Ierland en de oorspronkelijke Lid-Staten
moeilijkheden op (zie nr. 221 e.v.).

naar het desbetreffende nationale procesrecht
beslissend. De toevoeging in de tekst van artikel
20 heeft daarop geen betrekking. Deze vloeit
veeleer voort uit het feit dat in het Verenigd
Koninkrijk en in Ierland buitenlanders in het
buitenland niet de originele dagvaarding, maar
een bericht over het besluit van de rechter om
hen te dagvaarden, ontvangen.
Afdeling
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9

Voorlopige maatregelen
183. Het was niet nodig de voorschriften van het
Executieverdrag betreffende voorlopige maatre-

HOOFDSTUK 5
ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING
A

ALGEMEEN — INCIDENTELE RECHTERLIJKE BESLISSINGEN
184. Artikel 25 beklemtoont op niet mis te verstane
wijze dat alle soorten rechterlijke beslissingen
uit een Verdragsstaat in de rest van de Gemeenschap moeten worden erkend en ten uitvoer gelegd. Het behoeft geen beslissing te zijn die een
einde maakt aan een instantie. Zelfs voorlopige
bevelen van gerechten worden bedoeld. Uit de
tekst van het artikel blijkt ook niet dat incidentele rechterlijke beslissingen buiten het toepassingsgebied ervan vallen, als zij geen voorlopige
regeling treffen voor de rechtsbetrekkingen tussen de partijen, dus met name alleen in verband
met de bewijslevering zijn gegeven. In het recht
van de oorspronkelijke Lid-Staten worden deze
incidentele beslissingen bovendien aangeduid op
een manier die overeenstemt met de in artikel 25
bij wijze van voorbeeld genoemde nomenclatuur.
In Frankrijk wordt bij voorbeeld ook een rechterlijke beslissing, waarbij bevel wordt gegeven
tot het leveren van bewijs „jugement (d'avant
dire droit)" genoemd. In Duitsland spreekt men
van „(Beweis) beschlüssen" van het gerecht. Toch
zijn de voorschriften van het Executieverdrag
inzake erkenning en tenuitvoerlegging in het
algemeen toegespitst op rechterlijke beslissingen
die qua inhoud de vaststelling of regeling van de
rechtsbetrekkingen tussen de partijen beogen.
Een antwoord op de vraag of, en zo ja welke, in
het belang van het proces gegeven incidentele

beslissingen van een rechter onder het Verdrag
vallen, kan derhalve niet zonder meer worden
gegeven.
1. DE BETREKKINGEN
NENTALE
STATEN

TUSSEN
ONDERLING

DE

CONTI-

185. De kwestie speelt in de betrekkingen tussen de
oorspronkelijke Lid-Staten en in de betrekkingen tussen deze Staten en Denemarken geen
grote rol. Alle zeven Staten zijn aangesloten bij
het Haagse Verdrag van 1954 betreffende de
burgerlijke rechtsvordering. Dit Verdrag regelt
de kwestie van de rechtshulp speciaal voor het
geval van bewijslevering die in het buitenland
moet plaatsvinden. Dit Verdrag heeft voorrang
boven het Executieverdrag (zie art. 57). Het is in
ieder geval ook in de praktijk altijd beter gebruik te maken van het mechanisme van het
Verdrag van Den Haag, dat qua structuur speciaal is toegespitst op het voldoen aan verzoeken om rechtshulp. Voor het Haagse Verdrag
van 15 november 1965 inzake de betekening
van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken
en voor het Haagse Verdrag van 18 maart 1970
over de bewijsopname in het buitenland, zie
nr. 238 (voetnoot 59, punt 7).
2. DE BETREKKINGEN
TUSSEN
HET
VERENIGD
KONINKRIJK
EN IERLAND
ENERZIJDS EN DE OVERIGE
LID-STATEN
ANDERZIJDS

186. Door de toetreding van het Verenigd Koninkrijk
en Ierland tot het Executieverdrag krijgt het
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probleem reële inhoud. Ierland heeft met de andere Staten van de Europese Economische Gemeenschap nog helemaal geen verdragen over
rechtshulp gesloten. Tussen het Verenigd
Koninkrijk en de volgende Staten bestaan wel
verdragen inzake rechtshulp: Bondsrepubliek
Duitsland (Verdrag van 20 maart 1928), Nederland (Verdrag van 17 november 1967). Bovendien is het Verenigd Koninkrijk partij bij de in
nr. 185 vermelde Haagse Verdragen van 1965 en
1970. Overigens bestaan er geen op Verdragen
berustende banden met de Staten van de Gemeenschap.

3. DE EXACTE WERKINGSSFEER
VAN HET EXECUTIEVERDRAG

VAN TITEL

111

187. Als men ook incidentele rechterlijke beslissingen
inzake de voortgang van het proces, met name
over te leveren bewijs, onder artikel 25 van het
Executieverdrag zou willen laten vallen, dan
zouden ook beslissingen daaronder vallen die de
partijen zonder medewerking van de rechter
helemaal niet kunnen naleven en waarvan de
uitvoering derden — namelijk getuigen — betreft. „Tenuitvoerlegging" van dergelijke beslissingen in de zin van het Executieverdrag zou
derhalve niet mogelijk zijn. Men moet daaruit
de conclusie trekken dat incidentele rechterlijke
beslissingen waarmee niet de regeling van de
rechtsbetrekkingen tussen partijen, maar de verdere voortgang van het proces wordt beoogd
buiten het toepassingsgebied van titel III van het
Executieverdrag moeten vallen.

B
TOELICHTING PER AFDELING

Afdeling

1

De erkenning

188. Formele aanpassingen van de artikelen 26 tot en
met 30 waren, op twee uitzonderingen na (zie
punt 4), niet nodig. De Groep heeft echter enige
vragen van de nieuwe Lid-Staten over de interpretatie van deze voorschriften beantwoord. Ze
betreffen voornamelijk problemen die samenhangen met de hantering van het voorbehoud
betreffende de openbare orde in de zin van artikel 27, punt 1 (zie punt 2), met de waarborg
van rechterlijk gehoor (artikel 27, punt 2) (zie
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punt 3) en met de aard van de erkenningsplicht
als regeling die duidelijk moet worden onderscheiden van de uitvoerbaarheid (zie punt 1).
Dat in artikel 28 geen gewag wordt gemaakt
van afdeling 6 van titel II over rechtsbevoegdheid verlenende clausules is, zoals niet onvermeld mag blijven, doelbewust geschied. Bij de
beoordeling daarvan moet er evenwel rekening
mee worden gehouden dat op het bestaan van
een clausule die de bevoegdheid van de aangezochte rechter in de staat van de beslissing in de
weg staat ambtshalve acht moet worden geslagen (nrs. 22 en 174).

1. A r t i k e l

26

189. De tweede alinea van artikel 26 heeft een bijzondere (vereenvoudigde) procedure tot vaststelling van erkenning gecreëerd, die zich richt
naar de voorschriften inzake het verlenen van
het exequatur. Dat is evenwel niet de enige
manier waarop de erkenning geldend kan worden gemaakt. Alle gerechten en overheidsinstanties moeten rekening houden met rechterlijke
beslissingen die erkend dienen te worden, en zij
moeten over de voorwaarden voor erkenning
beslissen als daarover niet reeds eerder is beslist
volgens artikel 26, tweede alinea. Met name
moet iedere "rechter zich zelfstandig een oordeel
vormen over de erkenningsplicht, als het buitenlandse vonnis een kwestie tot onderwerp heeft
die in het nieuwe proces als prejudiciële vraag
opduikt. Bij elk van beide manieren van erkenning heeft de Groep een probleem besproken.
190. a)
Als een procedure volgens artikel 26,
tweede alinea, wordt gevoerd, dan is het de
rechter niet verboden ambtshalve rekening te
houden met gronden voor weigering van de erkenning die uit het vonnis blijken dan wel aan
de rechter bekend zijn. Bij de beantwoording
van de vraag of zulke gronden aanwezig zijn,
mag hij echter geen onderzoek instellen. Dat
zou niet verenigbaar zijn met het summiere
karakter van de procedure. Pas in een verdere
procedure die wordt ingeleid door een rechtsmiddel ex artikel 36, is ruimte voor een grondig
onderzoek naar de feitelijke voorwaarden voor
de erkenning.
191. b)
Het effect van een rechterlijke beslissing
wordt in het recht van de Lid-Staten niet identiek geregeld. Een beslissing die in een Staat als
processuele beslissing geldt, kan in een andere
een materiële beslissing zijn. De subjectieve
draagwijdte van beslissingen met dezelfde inhoud kan verschillen. In Frankrijk werkt een
vonnis tegen de hoofdschuldenaar ook tegen de
borg, in Nederland en Duitsland niet (50).
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De Groep beschouwde het niet als haar
opdracht om de met deze verschillen tussen de
nationale rechtsstelsels verband houdende problemen op algemene wijze op te lossen. Eén
constatering leek haar niettemin voor de hand te
liggen.
Beslissingen, waarbij een vordering als niet ontvankelijk wordt afgewezen, moeten worden erkend. Verklaart een Duitse rechter zich onbevoegd, dan kan een Engelse rechter zijn eigen
bevoegdheid niet ontkennen met het argument
dat het Duitse gerecht in werkelijkheid wel bevoegd was. Duitse procesuitspraken hebben
natuurlijk in Engeland geen materieel rechtsgevolg. De Engelse rechter kan, als hij na de
Duitse procesuitspraak wordt ingeschakeld, te
allen tijde aan de vordering gevolg geven (of
deze op materiële gronden afwijzen).

2. A r t i k e l
orde

27, p u n t

1 — openbare

192. a)
Het Executieverdrag zegt niet of de
omstandigheid dat een rechterlijke beslissing
door bedrog is verkregen een weigering tot erkenning op grond van artikel 27, punt 1, rechtvaardigt. Ook in het recht van de oorspronkelijke Lid-Staten wordt bedrog tijdens een proces
niet uitdrukkelijk als grond voor weigering van
de erkenning genoemd. Men ziet daarin algemeen echter een geval van strijd met de openbare orde (51). In het Verenigd Koninkrijk en in
Ierland is de rechtssituatie in zoverre anders, dat
bedrog een speciale grond voor weigering van
erkenning is, naast de strijd met de openbare
orde. In de executieverdragen die het Verenigd
Koninkrijk met Staten van de Gemeenschap
heeft gesloten, heeft men een middenweg gekozen en bedrog uitdrukkelijk genoemd, maar dat
wel als een bijzonder geval van strijd met de
openbare orde aangemerkt (52).
Na dit alles kan er geen twijfel aan bestaan dat
bedrog tijdens een proces principieel strijd met
de openbare orde van de Staat van erkenning
kan opleveren. In alle Lid-Staten bestaan evenwel bijzondere rechtsmiddelen waarmee ook na
afloop van de normale termijn voor het instellen
van rechtsmiddelen nog aangevoerd kan worden
dat de uitspraak op bedrog berust (zie nr. 197
e.v.). Een rechter in de Staat van erkenning en
tenuitvoerlegging moet zich dus altijd afvragen
of de strijd met zijn openbare orde ook dan
bestaat, als tegen het beweerdelijk op bedrog
van de wederpartij berustende vonnis voor de
gerechten van de Staat van oorsprong een
rechtsmiddel kan worden ingesteld c.q. had
kunnen worden ingesteld.
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193. b)
Artikel 41, lid 3, van de Ierse grondwet
verbiedt de invoering van echtscheiding en zegt
bovendien over in het buitenland uitgesproken
echtscheidingen het volgende:
„Hij wiens huwelijk krachtens het burgerlijke recht van enige andere Staat is ontbonden doch geldig blijft krachtens het recht dat
voorshands van kracht („substituting valid")
is op het rechtsgebied („jurisdiction") van de
krachtens deze Grondwet in het leven geroepen Regering en Volksvertegenwoordiging,
kan op dat grondgebied geen geldig huwelijk
sluiten tijdens het leven van de wederpartij
bij het aldus ontbonden huwelijk.".
Voor zover het gaat om de werkingssfeer van het
Executieverdrag kan deze grondwettelijke regel
hoofdzakelijk voor beslissingen in onderhoudszaken ter gelegenheid van een echtscheiding betekenis toekomen. De Ierse rechtspraak heeft
nog niet beslist of de erkenning van dergelijke
beslissingen in het licht van voornoemd grondwettelijk voorschrift in strijd is met de Ierse
openbare orde.

3. W a a r b o r g v a n r e c h t e r l i j k
h o o r ( a r t . 2 7, p u n t 2 )

ge-

194. De wijziging van artikel 27, punt 2, berust op
dezelfde grond als die van artikel 20 (zie nr.
182). Daar heeft de toevoeging ten doel het tijdstip van het begin van de aanhangigheid duidelijk te bepalen, indien het gaat om een procedure voor Ierse of Britse gerechten; hier strekt
zij ertoe vast te stellen welke bescheiden dienen
te zijn ontvangen om aan de aanspraak op rechterlijk gehoor te voldoen.

4. G e w o n e e n b u i t e n g e w o n e
rechtsmiddelen
195. In artikel 30 en artikel 38 maakt het Executieverdrag onderscheid tussen gewone en buitengewone rechtsmiddelen. In het recht van Ierland
en het Verenigd Koninkrijk kon daarvoor geen
gelijkwaardig begrip worden gevonden. Alvorens de reden daarvoor nader wordt toegelicht
en de draagwijdte van de door de werkgroep
voorgestelde oplossingen duidelijk wordt gemaakt (zie sub b)), verdient het aanbeveling iets
te zeggen over de afbakening tussen gewone en
buitengewone rechtsmiddelen in de continentale
Lid-Staten van de EEG. De rechters in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland zullen immers
moeten gaan werken met deze voor hun onbekende begrippen (zie sub a)).
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196. a)
Een duidelijke regeling van het onderscheid tussen gewone en buitengewone rechtsmiddelen ontbreekt overal.
In de rechtspraak en de doctrine (5S) spelen twee
begrippen een overheersende rol. In de eerste
plaats zijn beroep en verzet niet aan bepaalde
vernietigingsgronden gebonden; een procespartij
kan deze middelen hanteren om ongeacht welk
gebrek van de beslissing als grond aan te voeren. In de tweede plaats is gedurende de looptijd
van de termijn voor beroep en verzet, alsmede
ingevolge het instellen van deze rechtsmiddelen
de tenuitvoerlegging geschorst, tenzij het gerecht
haar zelf toestaat of de wet haar bij wijze van
uitzondering voorschrijft.
Bepaalde wetten bevatten evenwel een inuntiatieve opsomming van de gewone rechtsmiddelen.
197. De Franse code de procédure civile van 1806,
die tegenwoordig nog in Luxemburg geldt,
sprak in boek 4 van deel I over buitengewone
rechtsmiddelen, waarmee een uitspraak kan
worden aangevochten. Wat daarentegen onder
gewone rechtsmiddelen moest worden verstaan,
zei het wetboek niet. In boek 3 was alleen
sprake van hoven van beroep. Rechtspraak en
doctrine hebben het hoger beroep („appel") en
het verzet tegen bij verstek gewezen vonnissen
(„opposition") als gewone rechtsmiddelen gekwalificeerd. Heden ten dage worden voor
Frankrijk de zaken in de nieuwe code de procédure civile van 1975 uitdrukkelijk duidelijk gemaakt: voortaan zijn alleen „verzet" (artikel 76)
en „beroep" (artikel 85) gewone rechtsmiddelen.
198. Het Belgisch Gerechtelijk Wetboek van 1967
heeft het daar reeds vroeger geldende Franse
systeem gehandhaafd. Slechts beroep en verzet
zijn gewone rechtsmiddelen (artikel 21).
199. De Nederlandse wetten maken het onderscheid
tussen gewone en buitengewone rechtsmiddelen
in het geheel niet. De doctrine geeft de volgende
indeling: verzet in geval van een verstekvonnis,
hoger beroep, beroep in cassatie en revisie gelden als gewone rechtsmiddelen. Revisie is een
bijzonder rechtsmiddel, dat alleen tegen bepaalde beslissingen van de Hoge Raad is toegestaan, namelijk tegen beslissingen die dit gerecht
in eerste instantie heeft gegeven.
200. De Italiaanse tekst van de artikelen 30 en 38
spreekt van „impugnazione" zonder een onderscheid te maken tussen gewone en buitengewone rechtsmiddelen. De Italiaanse doctrine
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maakt in ieder geval zeker een onderscheid tussen gewone en buitengewone rechtsmiddelen.
Artikel 324 van de codice di procedura civile
zegt dat een vonnis niet in kracht van gewijsde
gaat zolang de termijnen voor het instellen van
de volgende rechtsmiddelen nog lopen: betwisting van bevoegdheid („regulamento di competenza"), hoger beroep („appello"), beroep in
cassatie („ricorso per cassazione") of, wanneer
het middel op een van de in artikel 395, punten
4 en 5, genoemde gronden gebaseerd is, ook het
rekwest civiel („revocazione"). Deze rechtsmiddelen beschouwt men als gewone.
201. Ook in Denemarken maakt alleen de doctrine
het onderscheid tussen gewone en buitengewone
rechtsmiddelen. Men knoopt aan bij de vraag of
een rechtsmiddel binnen een bepaalde termijn
en zonder aan bijzondere vernietigingsgronden
gebonden te zijn, kan worden ingesteld, of bij
de vraag of de toepassing van het middel speciaal door het gerecht of het ministerie moet
worden goedgekeurd. Gewone rechtsmiddelen
in deze zin zijn het beroep („Anke") en het verzet tegen een verstekvonnis („Genoptagelse af
sager, i hvilke der er afsagt udeblivelsesdom").

202. Boek 3 van het Duitse wetboek van burgerlijke
rechtsvordering (ZPO) draagt de titel „Rechtsmittel" en regelt het beroep („Berufung"), het
bezwaar („Beschwerde") en de revisie („Revision"). Als gemeenschappelijk kenmerk wordt
vaak genoemd dat de aangevochten beslissing
nog geen „kracht van gewijsde" heeft gekregen,
zolang de termijn voor het instellen van een
rechtsmiddel loopt. Toch wordt volgens artikel
705 ZPO „kracht van gewijsde" juist daardoor
gekenmerkt dat er geen rechtsmiddel meer kan
worden ingesteld. Het zakelijke onderscheid tussen rechtsmiddelen in enge zin en andere rechtsmiddelen ligt in het ontbreken van bijzondere
vernietigingsgronden in de bevoegdheid van een
hogere rechter en daarin dat — indirect — behalve het uitstel van de kracht van gewijsde
overeenkomstig artikel 704, ook de gedwongen
tenuitvoerlegging wordt geschorst, wannegr het
vonnis zoals bijna altijd, niet uitvoerbaar bij
voorraad is verklaard. Voor zover men van gewone rechtsmiddelen spreekt, worden daarmee
de „Rechtsmittel" bedoeld.
Het verzet tegen een verstekvonnis wordt in de
Duitse doctrine in overeenstemming met de begripsvorming van de wet niet als rechtsmiddel
(„Rechtsmittel") (54) gekwalificeerd. Daaraan
komt geen devolutieve werking toe. Aangezien
dit middel, evenals het verzet in de rechtsstelsels
van de overige oorspronkelijke Lid-Staten van
de Gemeenschap, opschortend werkt en niet ge-
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bonden is aan bepaalde vernietigingsgronden,
moet men het ook rekenen tot de gewone
rechtsmiddelen in de zin van de artikelen 30 en
38 van het Executieverdrag.
203. In zijn arrest van 22 november 1977 (55) heeft
het Hof van Justitie beslist dat het begrip „gewoon rechtsmiddel" voor de oorspronkelijke
Lid-Staten van de Gemeenschap uniform daaraan moet worden getoetst of een termijn bestaat die „ten gevolge van dezelfde beslissing"
begint te lopen.

204. b)
In Ierland en het Verenigd. Koninkrijk kan
noch in de wetsteksten noch in de rechtspraak,
noch in de systematische uiteenzettingen over
het procesrecht een aanknopingspunt worden
gevonden voor een onderscheid tussen gewone
en buitengewone rechtsmiddelen. De grondvorm
van het rechtsmiddel is het hoger beroep
(„appeal"). Deze uitdrukking wordt echter niet
alleen gebruikt wanneer men binnen een bepaalde termijn de herziening wenst van een
rechterlijke beslissing, zonder dat men aan bijzondere vernietigingsgronden is gebonden. Het
dient ook om specifieke rechtsmiddelen aan te
duiden. Daarnaast zijn er echter ook rechtsmiddelen die een bijzondere naam hebben, bij voorbeeld — bij verstekvonnissen — „reponing" (in
Schotland) c.q. „application to set judgment
aside" (Engeland en Wales, Ierland) of
„motion" (Schotland) c.q. „application for a
new trial" (Engeland en Wales, Ierland), wat
min of meer overeenkomt met het rekwest civiel
van het continentale recht. Het zijn de enige
rechtsmiddelen tegen de uitspraak van een jury.
Het eigen karakter van het rechtsmiddelensysteem van deze Staten bestaat er verder in dat
rechterlijke vonnissen noch door het lopen van
een termijn voor het instellen van rechtsmiddelen, noch door het instellen van een rechtsmiddel automatisch hun uitvoerbaarheid verliezen.
Meestal schorst echter het gerecht waarbij het
rechtsmiddel wordt ingesteld de uitvoering
voorlopig tegen het stellen van zekerheid. Ten
slotte bestaan er in het Verenigd Koninkrijk
rechtsmiddelen die qua functie overeenkomen
met de gewone rechtsmiddelen van de continentale stelsels, maar die niet aan termijnen zijn
gebonden. De rechter beslist in elk afzonderlijk
geval naar eigen oordeel over de toelaatbaarheid. Dit geldt bij voorbeeld voor verstekvonnissen. Daarom kon de jurisprudentie van het Hof
van Justitie voor de nieuwe Lid-Staten niet worden overgenomen.
De Groep heeft zich daarom veel moeite gegeven om voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland
een onderscheid tussen gewone en buitenge-
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wone rechtsmiddelen te maken zoals dat in de
continentale landen gebeurt. Zij is daarbij echter
niet tot een bevredigend resultaat gekomen. Dit
lukte in het bijzonder niet omdat het begrip
„appeal" veel aspecten vertoont en niet zoals
het hoger beroep van het continentale recht als
het prototype van het gewone rechtsmiddel zonder meer kan worden beschouwd. De Groep
heeft daarom overwogen dat de rechtsgevolgen
die overeenkomstig de artikelen 30 en 38 aan
het onderscheid tussen gewone en buitengewone
rechtsmiddelen zijn verbonden, niet strikt zijn,
maar slechts bestaan om de rechter beoordelingsbevoegdheid te verschaffen. Ter wille van
de toepasbaarheid en de overzichtelijkheid van
de wettelijke regeling was het daarom gewettigd
voor beslissingen van gerechten uit Ierland en
het Verenigd Koninkrijk uit te gaan van een
ruim rechtsmiddelenbegrip. De continentale
rechter zal daarom zijn beoordelingsvrijheid
moeten uitoefenen op een manier die een evenwichtige toepassing van de artikelen 30 en 38 in
alle Verdragsstaten waarborgt. De continentale
rechter zal dienovereenkomstig zijn bevoegdheid
om de procedure uit te stellen slechts terughoudend moeten uitoefenen wanneer het gaat om
een rechtsmiddel dat in Ierland of het Verenigd
Koninkrijk slechts kan worden gehanteerd indien de beslissing speciale gebreken vertoont of
na lange tijd nog kan worden ingesteld. Deze
pragmatische oplossing verdiende bovendien de
voorkeur omdat een vonnis in de zin van artikel
38 toch al niet meer uitvoerbaar is, wanneer het
in de eigen Staat is aangevochten en het gerecht
waarbij het rechtsmiddel is ingesteld de tenuitvoerlegging heeft geschorst of voorlopig onderbroken.

5. C o l l i s i e m e t
derde landen
den erkend

beslissingen uit
die m o e t e n wor-

205. Op één punt was echter ook in de Verdragsbepalingen die de erkenningsplicht regelen, een
formele aanpassing nodig. In veel onduidelijkheden van het Verdrag kan men gezien de interpretatiebevoegdheid van het Hof van Justitie berusten. Maar men mag niet verlangen dat een
Lid-Staat vrede neemt met onduidelijkheden die
kunnen leiden tot diplomatieke verwikkelingen
met derde landen. Het nieuwe punt 5 van artikel 27 is bedoeld om zulke verwikkelingen te
voorkomen.
Ter opheldering diene het volgende voorbeeld:
in het derde land A wordt een vonnis gewezen
dat een vordering afwijst ten gunste van iemand
die in de Gemeenschap woont. Op grond van
een bilateraal verdrag is een Staat van de Ge-
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meenschap B verplicht de beslissing te erkennen.
De eiser stelt in een Staat van de Gemeenschap
C, die niet verplicht is het vonnis uit het derde
land te erkennen, opnieuw een vordering in.
Heeft hij dan succes, dan is het volgens de oude
tekst van het Verdrag twijfelachtig of het vonnis
niet in Staat B moet worden erkend. Dit is
voortaan stellig niet meeer het geval.
De tekst van de nieuwe bepaling is, om onnodige rechtsversplintering te voorkomen, geïnspireerd op artikel 5 van het Verdrag van Den
Haag betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen in burgerlijke
en handelszaken van 1 februari 1971. De bepaling kreeg daardoor een formulering die iets verder gaat dan ter vermijding van diplomatieke
verwikkelingen nodig is. Ook wanneer de beslissing uit het derde land niet bij Verdrag, maar
alleen krachtens nationaal recht moet worden
erkend, gaat ze voor. Voor uit een verdrag
voortvloeiende verplichtingen om bepaalde vonnissen niet te erkennen zij verwezen naar nr. 249
en volgende.

Afdeling

2

De tenuitvoerlegging

1. I n l e i d e n d e

opmerkingen

206. Het werk van de Groep was er voornamelijk toe
beperkt in de nieuwe Lid-Staten de gerechten
die bevoegd zijn voor de executieprocedure aan
te wijzen en de in dit verband bestaande rechtsmiddelen te identificeren. Hierbij moesten vier
bijzondere kenmerken van het recht in het Verenigd Koninkrijk en ten dele ook in Ierland in
aanmerking worden genomen.
Ten aanzien van de kosten van de executieprocedure heeft de Groep niet besloten tot aanpassingen. Er werd evenwel gewezen op het arrest
van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 30 november 1976 (zaak
42/76). Volgens dat arrest staat artikel 31 een
nieuwe vordering van de succesvolle eiser in de
Staat van, executie in de weg. De bij het Verdrag
aangesloten partijen zijn evenwel verplicht een
kostenregeling te scheppen die rekening houdt
met het streven naar vereenvoudiging van de
executieprocedure.
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207. De Groep heeft er vanaf gezien bepalingen over
het beslag op internationale vorderingen in het
Verdrag op te nemen, hoewel het haar duidelijk
was dat er problemen bestaan wanneer schuldenaar en derde-beslagene hun woonplaats in verschillende Staten hebben. Indien in een Staat
voor het beslag op dergelijke vorderingen de
rechter van de woonplaats van de debiteur bevoegd is, dan kan de Staat waar de derde-beslagene woonplaats heeft, de betekening van het
besluit tot beslag als een inbreuk op zijn soevereiniteit beschouwen en daaraan werking ontzeggen. In zo'n geval kan zich de crediteur ermee
behelpen dat hij de beslissing in de Staat waar
de derde-beslagene woonplaats heeft uitvoerbaar laten verklaren en in deze Staat beslag laat
leggen op de vordering van de debiteur tegen de
derde-beslagene, voor zover deze Staat zich voor
een dergelijke maatregel internationale bevoegdheid toekent.

208. a)
Het recht van het Verenigd Koninkrijk en
Ierland kent niet het systeem van het „exequatur" van buitenlandse beslissingen. In deze Staten is een vordering op de grondslag van het
buitenlandse vonnis noodzakelijk voor zover
niet — zoals in het Verenigd Koninkrijk — voor
vonnissen van bepaalde Staten (waartoe de zes
oorspronkelijke Lid-Staten, met uitzondering
van Luxemburg behoren) het systeem van registratie geldt (zie punt 6). In dat geval moeten
buitenlandse beslissingen, wanneer ze ten uitvoer moeten worden gelegd, worden geregistreerd bij een gerecht van het Verenigd Koninkrijk. Ze hebben dan dezelfde rechtsgevolgen als
beslissingen van het registrerende gerecht zelf.
Het verzoek dient door de crediteur persoonlijk
of in zijn naam door een „sollicitor" te worden
gedaan. Persoonlijke verschijning is vereist; een
schriftelijk ingediend verzoek is niet voldoende.
Indien gunstig wordt beschikt op het verzoek,
wordt het vonnis in een bij het gerecht bijgehouden register ingeschreven.
In het Verenigd Koninkrijk met uitzondering
van Schotland, bestaat er geen zelfstandig
orgaan voor de tenuitvoerlegging in de trant van
de Franse „huissier" of de Duitse „Gerichtsvollzieher" (zie nr. 221). Alleen het gerecht dat het
vonnis heeft gewezen of waarbij het vonnis is
geregistreerd, kan de gedwongen tenuitvoerlegging effectueren. Aangezien een dergelijke registratie aan degene ten gunste van wie het buitenlandse vonnis is gewezen, dezelfde rechtsbescherming biedt als de verlening van het exequatur op het continent, kon het registratiesysteem van het Verenigd Koninkrijk ook in de
werkingssfeer van het Executieverdrag worden
erkend.
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209. b)
Reeds in de inleiding (zie nr. 11) is gewezen op de constitutionele bijzonderheid van het
Verenigd Koninkrijk; Engeland en Wales,
Schotland en Noord-Ierland zijn elk zelfstandige
rechtsgebieden. Daarmee moest in een nieuwe
alinea van artikel 31 rekening worden gehouden. Ook de in de artikelen 37 en 40 bedoelde
voorzieningsmogelijkheden gelden voor elke
registratie afzonderlijk. Is een vonnis bij het
„High Court" in Londen definitief geregistreerd,
dan kan tegen de latere registratie ervan bij het
„Court of Session" in Edinburgh opnieuw een
rechtsmiddel worden ingesteld.
210. c)
Het Verenigd Koninkrijk geeft in verband
met de tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen traditioneel aan onderhoudstitels een bijzondere plaats (zie nr. 7). De
tenuitvoerlegging daarvan was tot dusver alleen
ten opzichte van enige landen van het Britse
Gemenebest en Ierland geregeld en is toevertrouwd aan andere gerechten dan de tenuitvoerlegging van andere beslissingen. Daar het Executieverdrag geen bepalingen bevat die een differentiatie van de erkenningsprocedure naar
gelang van verschillende soorten rechterlijke beslissingen in de weg zouden staan, is het zonder
meer mogelijk om onderhoudsvonnissen ook
voor de toepassing van het Executieverdrag aan
een aparte regeling te onderwerpen. Zo kan een
uniform systeem voor de erkenning van onderhoudsvonnissen uit de Gemeenschap en uit het
Gemenebest worden geschapen en kan met inachtneming van de soort van de bevoegde gerechten een centrale voor inkomende verzoeken
om tenuitvoerlegging worden opgericht (zie nr.
218); zie nr. 226 voor schikkingen inzake onderhoud.
211. d)
Ten slotte waren er nog problemen in verband met rechterlijke beslissingen waarbij tot
een andere prestatie dan betaling van een geldsom wordt veroordeeld. Uitvoerbare vonnissen
tot het verrichten van individuele handelingen
staan de^ rechtsstelsels van het Verenigd Koninkrijk en van Ierland namelijk niet algemeen
maar slechts in wettelijk geregelde gevallen toe.
Deze betreffen vonnissen tot levering van roerende goederen, tot overdracht van eigendom of
bezit van onroerend goed, alsmede zogenaamde
„injunctions", waarbij het gerecht een persoon
verplicht tot het verrichten of nalaten van een
handeling. Tenuitvoerlegging is hetzij via de
sheriff onder uitoefening van directe dwang, of
indirect door middel van geldstraffen en lijfsdwang voor „contempt of court" mogelijk. In
Schotland zijn er naast de vonnissen tot overdracht van bezit of eigendom van onroerend
goed en tot het nalaten van een bepaalde handeling nog de zogenaamde „decrees ad factum
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prestandum" waarbij de verweerder tot het
verrichten van handelingen, vooral tot het afgeven van roerende goederen, kan worden veroordeeld.

212. aa)
Wordt in de Bondsrepubliek Duitsland
om tenuitvoerlegging van een dergelijke rechterlijke beslissing uit Ierland of het Verenigd
Koninkrijk verzocht, dan moet het gerecht dezelfde dwangmiddelen hanteren die bij een overeenkomstig Duits vonnis toegestaan zouden zijn,
namelijk dwangsom en gijzeling. In het omgekeerde geval moet het gerecht van het Verenigd
Koninkrijk en Ierland straffen wegens „contempt of court" opleggen als werden zijn eigen
bevelen niet nageleefd.

213. bb)
Heel anders is het systeem van tenuitvoerlegging van vonnissen tot het verrichten van
een individuele handeling in de andere Staten
van de Gemeenschap, bij voorbeeld in België,
Frankrijk en Luxemburg. De verweerder wordt
tot het verrichten van de handeling en tegelijk
tot betaling van een geldsom aan de eiser veroordeeld voor het geval dat hij de prestatie niet
verricht. In Frankrijk wordt eerst alleen maar
met een dwangsom („astreinte") gedreigd. De
veroordeling moet in geval van niet-nakomen
afzonderlijk plaatsvinden en bereikt de hoogte
van de vastgestelde som bijna nooit. In België
wordt de grootte van de dwangsom reeds bepaald in de beslissing waarbij tot een individuele
prestatie wordt veroordeeld (56). Om de moeilijkheden te ondervangen die in dit verband in
het internationale verkeer kunnen voortvloeien
uit de tenuitvoerlegging van beslissingen over
individuele handelingen, bepaalt artikel 43 dat
wanneer de gestelde sanctie een „astreinte" is,
het gerecht van herkomst de hoogte daarvan
zelf moet vaststellen. In het buitenland kan dan
alleen nog in verband met de „astreinte" gedwongen
tenuitvoerlegging
plaatsvinden.
Franse, Belgische, Nederlandse en Luxemburgse
vonnissen zijn in de Bondsrepubliek Duitsland,
het Verenigd Koninkrijk en Italië zonder meer
uitvoerbaar wanneer het gerecht van herkomst
zo heeft gehandeld.

Het Executieverdrag laat evenwel de vraag open
of ook een dwangsom voor het niet-nakomen
van een beslissing van het gerecht die niet aan
degene die om de tenuitvoerlegging verzoekt
maar aan de Staat toekomt, op deze wijze kan
worden geëxecuteerd. Daar dit geen probleem is
dat pas door de toetreding van de nieuwe Lidstaten ontstond, zag de Groep ervan af een
standpunt te bepalen.
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2. F o r m e l e a a n p a s s i n g e n i n v e r b a n d m e t de b e v o e g d e g e r e c h t e n en de m o g e l i j k e r e c h t s middelen
214. De formele aanpassingen in de artikelen 32 tot
45 betroffen, afgezien van de opneming van een
voor het recht van Ierland en het Verenigd
Koninkrijk equivalent begrip voor de gewone
rechtsmiddelen (zie nr. 195) en van artikel 44
over de toelating om kosteloos of tegen verminderd tarief te procederen (zie nr. 223), uitsluitend de bevoegde gerechten en de soorten
rechtsmiddelen die tegen hun beslissingen kunnen worden ingesteld. Voor de onderhoudsaanpassingen zij verwezen naar nr. 108.
215. a)
Voor verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid (zie nr. 208) van vonnissen die
geen onderhoudsvonnisen
zijn, is in Ierland,
Engeland en Wales, Schotland en Noord-Ierland telkens slechts één gerecht bevoegd verklaard. Dat hangt samen met het bijzondere
karakter van de rechterlijke organisatie aldaar
(zie nrs. 11, 208 en 209).
216. Wil degene tegen wie de tenuitvoerlegging
wordt gevraagd, zich tegen de toelating van
tenuitvoerlegging verzetten, dan moet hij zijn
rechtsmiddel („application to set registration
aside") niet zoals in de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk of Italië bij het hogere gerecht
instellen, maar zoals in België of Nederland bij
het gerecht dat het vonnis heeft geregistreerd.
De procedure zal de vorm hebben van een
normaal contentieus civiel proces.
Iets soortgelijks geldt ook voor het rechtsmiddel
waarover de verzoeker beschikt ingeval zijn verzoek is afgewezen, hoewel in deze situatie voor
alle zeven continentale Lid-Staten van de Gemeenschap is bepaald dat een hoger gerecht bevoegd is.
217. Moeilijkheden deden zich voor in verband met
de aanpassing van artikel 37, tweede alinea, en
artikel 41 op basis van de voor de artikelen 32
en 40 voorgestelde oplossing.
In de oorspronkelijke Lid-Staten van de Gemeenschap kan tegen beslissingen van de in de
artikelen 37 en 40 bevoegd verklaarde gerechten
slechts bij het hoogste gerecht van de Staat een
rechtsmiddel worden ingesteld dat is beperkt tot
de toetsing van rechtsvragen. Men kan er dus
mee volstaan dit ook voor de overeenkomstig
het Executieverdrag mogelijke rechtsmiddelen te
bepalen en voor België het Hof van Beroep gewoon over te slaan. De ratio van de regeling
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bestaat erin om het aantal rechtsmiddelen in het
belang van een vlotte tenuitvoerlegging te beperken tot één enkel middel met de mogelijkheid van volledige toetsing der feiten en een
tweede middel dat alleen is gericht op toetsing
van het recht. Het was dus niet voldoende om
voor de nieuwe Lid-Staten te bepalen dat tegen
de beslissing van het gerecht dat over een rechtsmiddel van de verweerder of verzoeker heeft beslist, nog maar één rechtsmiddel mogelijk is. Dat
tweede rechtsmiddel zou bovendien tot toetsing
van het recht beperkt moeten blijven.
Voor de toepassing van het Executieverdrag
moet het Verenigd Koninkrijk zijn rechtsmiddelensysteem aanpassen. Voor Ierland, dat
alleen rechtspraak in twee etappes („superior court system") kent, komt alleen
het „Supreme Court" in aanmerking. Het
wordt aan de invoeringswetgeving van het Verenigd Koninkrijk overgelaten om te beslissen of
het rechtsmiddel onveranderlijk moet worden
ingesteld bij het „House of Lords" of, naar de
rechtsgebieden gescheiden (zie nr. 11), bij het
„Court of Appeal" in Engeland en Wales, bij
het gelijknamige gerecht in Noord-Ierland of bij
het „Inner House of the Court of Session" in
Schotland. De voor de „Rechtsbeschwerde" van
het Duitse recht en voor het cassatieberoep van
de rechtsstelsels van de overige oorspronkelijke
Lid-Staten van de Gemeenschap typerende beperking van de vernietigingsgronden tot schending van het recht (in tegenstelling tot onjuiste
beoordeling van de feiten) kan voor het recht
van deze Staat het beste met het begrip „appeal
on a point of law" worden weergegeven. De
afbakening tussen rechtsvraag en feitelijke vraag
is reeds in de verhouding tussen cassatieberoep
en „Rechtsbeschwerde" niet precies dezelfde en
blijft ook voor Ierland en het Verenigd Koninkrijk een taak voor zijn eigen wetgeving en
rechtspraak.
Het is een hechte traditie dat het hoogste
Deense gerechtshof in derde instantie slechts
met toestemming van de minister van Justitie
kan worden aangezocht. De Groep stond aanvankelijk sceptisch tegenover de vraag of zij
hiermee ook in het kader van het Executieverdrag akkoord moest gaan. Het bleek echter dat
dit niet voor alle gevallen een derde instantie
waarborgt. De Staten zijn namelijk vrij om, ten
einde hun hoogste gerechten te ontlasten, de bevoegdheid voor de in artikel 41 genoemde beroepsprocedure aan bijzondere beperkingen te
onderwerpen. De Deense oplossing is slechts een
bijzondere vorm van deze rechtsgedachte. In het
geval van Denemarken hoefde ook niet te worden verlangd dat de aan het hoogste gerechtshof
opgedragen toetsing tot rechtsvragen wordt beperkt. Het Ministerie van Justitie kan zijn toe-
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stemmingsbeleid afstemmen op de vraag in hoeverre de betrokken rechtsvragen opheldering behoeven. Denemarken heeft toegezegd dat de toestemming altijd zal worden verleend wanneer de
tweede instantie geen gebruik heeft gemaakt van
haar bevoegdheid om zich tot het Hof van
Justitie te wenden, of wanneeer het exequatur
voor een buitenlands vonnis op juridische gronden is geweigerd.
218. b)
In Ierland geldt de voorgestelde regeling
ook voor onderhoudsbeslissingen.
Voor het
Verenigd Koninkrijk hebben onderhoudsvonnissen evenwel een bijzondere regeling gekregen
(zie nr. 210). Voor de registratie zijn in Engeland en Wales alsook in Noord-Ierland telkens
de „Magistrates' Courts", in Schotland de „Sheriff Courts" bevoegd. Zij behandelen ook anders onderhoudszaken, met inbegrip van de
tenuitvoerlegging van buitenlandse onderhoudsvonnissen. De buitenlandse onderhoudsgerechtigde kan zich echter niet rechtstreeks tot een
van deze gerechten, maar alleen tot de Secretary
of State (57) wenden, die ervoor zorgt dat het
vonnis bij het bevoegde gerecht terechtkomt.
Deze regeling werd getroffen in het belang van
de buitenlandse onderhoudsgerechtigde, omdat
de „Magistrates' Courts" en de „Sheriff Courts"
met lekenrechters zijn bezet en niet over een
administratief apparaat beschikken.
Ten aanzien van de bevoegdheid voor de rechtsmiddelen die zowel de verzoeker als degene
tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd
overeenkomstig het Executieverdrag kunnen
hanteren, blijft het bij het systeem dat anders
ook geldt: de beslissing wordt gegeven door het
gerecht dat het vonnis ook heeft geregistreerd of
de registratie ervan heeft geweigerd. Wijziging
van het onderhoudsvonnis is in de registratieprocedure, ook indien wordt aangevoerd dat de
omstandigheden veranderd zijn, niet mogelijk
(zie nr. 104 e.v.).
De in het Verenigd Koninkrijk bestaande afzonderlijke positie van onderhoudsbeslissingen
levert de onderhoudsgerechtigde een reeks voordelen op. Nadat hij de beslissing aan de „Secretary of State" heeft gezonden, hoeft hij zich
praktisch niet meer om de verdere procedure en
de tenuitvoerlegging te bekreunen. Wat er verder volgt, is ook kosteloos. De Secretary of State
zendt het vonnis naar het bevoegde gerecht. De
griffier daarvan („clerk") geldt, wanneer degene
die de tenuitvoerlegging verzoekt niet anders
wenst, als procesgemachtigde in de zin van artikel 33, tweede alinea. Deze ambtenaar is in
Engeland en Wales alsook in Noord-Ierland
tevens voor de uitvoering van de nodige executiemaatregelen verantwoordelijk en moet erop
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toezien dat de verzoeker de opbrengst van de
tenuitvoerlegging verkrijgt. Alleen in Schotland
moet de gerechtigde een advocaat („solicitor")
in de arm nemen om na registratie van de beslissing executiemaatregelen te kunnen nemen. De
„Law Society of Scotland" regelt de medewerking van advocaten, die in voorkomend geval
ook volgens pro deo-normen worden gehonoreerd. Verhuist de onderhoudsplichtige naar een
ander rechtsgebied van het Verenigd Koninkrijk
(zie nr. 11), dan wordt een onderhoudstitel, in
tegenstelling tot andere vonnissen, ook automatisch bij het nieuwe bevoegde gerecht geregistreerd. Onderhoudsschikkingen: zie nr. 226.

3. A n d e r e

aanpassingsproblemen

219. a)
Het Verenigd Koninkrijk heeft gevraagd of
artikel 34 uitsluit dat de partij tegen wie de
tenuitvoerlegging wordt gevraagd in kennis
wordt gesteld van de indiening van een verzoek
tot registratie van een buitenlandse beslissing.
Artikel 34 heeft mede ten doel dat het voor de
doelmatigheid van pogingen tot tenuitvoerlegging noodzakelijke verrassingseffect behouden
blijft. Al verbiedt deze norm kennisgeving aan
de verweerder in de procedure over het verzoek
om verlening van het exequatur niet categorisch,
deze kennisgeving moet toch een zeldzame uitzondering blijven. Men kan denken aan registratieverzoeken die pas lang na het vonnis worden
ingediend. Protesten van de verweerder, al dan
niet naar aanleiding van een kennisgeving, mag
het gerecht in geen geval in aanmerking nemen.
220. b)
Het in artikel 36 bedoelde rechtsmiddel
kan onder meer op de bewering worden gebaseerd dat de beslissing niet onder de werkingssfeer van het Verdrag valt, dat ze nog niet uitvoerbaar is of dat reeds aan het vonnis is voldaan. Toetsing van de inhoud van de ten uitvoer te leggen beslissing of van de procedure op
grond waarvan zij tot stand is gekomen, is echter slechts mogelijk voor zover de artikelen 27
en 28 dit toelaten. Zie nr. 108 voor de aanpassing van onderhoudstitels.
221. c)
De Groep heeft lang gedelibereerd over
artikel 39. De bepaling is afgestemd op het
Franse en de daaraan verwante rechtsstelsels,
die de instelling van een deurwaarder kennen.
Volgens deze stelsels kunnen executiemaatregelen, voor zover het om roerende goederen of
vorderingen van de verweerder gaat, zonder inschakeling van de rechter door de deurwaarder
worden genomen. De verzoeker kan kiezen uit
de mogelijke executiemaatregelen. Het orgaan
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dat de executie verricht, heeft in zoverre geen
enkele beoordelingsruimte. De rechtstoestand in
het Verenigd Koninkrijk (vooral in Engeland en
Wales, en in Schotland) en in Ierland wijkt
daarvan af. In het Verenigd Koninkrijk is voor
executiemaatregelen het gerecht bevoegd dat
een vonnis heeft gewezen of geregistreerd; in
Ierland het gerecht dat het vonnis heeft gewezen
of ten uitvoer legt. Het gerecht bezit een beoordelingsmarge bij de keuze van de toe te laten
executiemaatregelen. Maatregelen alleen gericht
op verzekering van de te executeren vordering
bestaan er tot nu toe principieel niet.
Hierin zal de invoeringswetgeving van deze Staten verandering moeten brengen; zij zal moeten
voorzien in maatregelen tot zekerstelling, indien
dit gevolg niet automatisch uit de inwerkingtreding van het Verdrag voor een van deze Staten
voortvloeit (zie nr. 256).
Het Executieverdrag garandeert overigens de
verzoeker niet bepaalde executiemaatregelen.
Ook in de monopolisering van de tenuitvoerlegging bij het gerecht ligt niets wat onverenigbaar
zou zijn met het Executieverdrag. Met name gebiedt het Executieverdrag de Verdragsstaten niet
om een instelling in de trant van de deurwaarder in het leven te roepen. Ook in de oorspronkelijke werkingssfeer moet een verzoeker zich
voor bepaalde executiemaatregelen rechtstreeks
tot het gerecht wenden, in Duitsland bij voorbeeld wanneer de tenuitvoerlegging betrekking
heeft op onroerend goed. Zeker is echter dat de
woorden in de Duitse tekst „in das Vermogen
des Schuldners" niet de betekenis toekomt dat
de toelaatbaarheid van executiemaatregelen
tegen derden vereist is. Deze woorden kunnen
ontbreken zonder dat de betekenis van de bepaling verandert. De vraag onder welke voorwaarden maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging tegen andere dan de veroordeelde personen
mogelijk zijn wordt uitsluitend door het nationale recht beantwoord. Er behoeft ook dan
slechts acht te worden geslagen op de beperkingen van artikel 39.
Een gerecht als executieorgaan hoeft ook niet
identiek te zijn met het gerecht dat het exequatur heeft verleend, c.q. het buitenlandse vonnis
heeft geregistreerd. Om deze reden kan Denemarken voor de tenuitvoerlegging overeenkomstig het Executieverdrag zich houden aan zijn
systeem waarin de gedwongen tenuitvoerlegging
algemeen wordt toevertrouwd aan een speciale
executierechter.
222. d)
Voor de problemen in verband met het in
bepaalde Staten geldende systeem van dwangsommen, zie nr. 213.
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223. e)
Artikel 44 bevat in de huidige versie geen
regeling voor het geval dat een partij slechts ten
dele goedkeuring heeft verkregen om voor de
gerechten van de Staat van de beslissing pro deo
te procederen. Ofschoon het hier niet gaat om
een aanpassingsprobleem dat speciaal door de
toetreding van de nieuwe Lid-Staten is ontstaan,
besloot de Groep niettemin tot een aanpassingsvoorstel. Uit haar besprekingen bleek dat indien
de huidige tekst onverkort zou worden gehandhaafd, zich zeer onaangename verwikkelingen
zouden kunnen voordoen. Niet in de laatste
plaats werd de Groep tot haar voorstel geïnspireerd door het inmiddels tot stand gekomen
artikel 15 van het Verdrag van Den Haag van
26 oktober 1973 betreffende de erkenning en
tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in
onderhoudszaken. Deze bepaling behelst de volgende algemene oplossing: ook wanneer de
kosteloze rechtsbijstand slechts ten dele in de
Staat van herkomst was toegelaten, moet deze in
de executieprocedure volledig toegestaan worden.
Dit heeft de volgende voordelen: ook de belangrijkste toepassing van artikel 44 (n.r.) betreft
de onderhoudsvordering. De nieuwe redactie
leid dus tot harmonisering van verdragsregelingen.
Verder leidt deze redactie tot een algemene vereenvoudiging van de verzoeken.
Aangezien
regelingen
kosteloze
bovendien
sing.

niet alle Verdragsstaten gelijksoortige
over de gedeeltelijke toekenning van
rechtsbijstand hebben, brengt ze
een materiële uniforme rechtstoepas-

Ten slotte garandeert ze het verrassingseffect
van maatregelen van gedwongen executie in het
buitenland, omdat procesvertragingen ten gevolge van moeilijke berekeningen van het door
de verzoeker te betalen aandeel in de kosten
worden vermeden.
Artikel 44, lid 1, verplicht de Staten die kosteloze
rechtsbijstand in civiele zaken tot nu toe niet
kennen, er echter niet toe deze nu in te voeren.
224. f)
De nieuwe tiveede alinea van artikel 44
vindt haar grond in de bevoegdheid van
Deense administratieve instanties (zie nr. 67)
waarvan de werkzaamheid kosteloos is. Toelating tot kosteloze rechtsbijstand is derhalve niet
nodig. Met de nieuwe bepaling moet worden
voorkomen dat de tenuitvoerlegging van Deense
onderhoudsvonnissen in andere Lid-Staten
wordt achtergesteld bij die van onderhoudsvonnissen uit andere Lid-Staten.
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Afdeling

3

Gemeenschappelijke bepalingen
225. Bij de behandelingen van de artikelen 46 tot en
met 49 werd gesproken over de vraag of in de
nieuwe Lid-Staten overeenkomstig hun rechtstraditie ook een verklaring onder ede („affidavit") in het bijzonder over het ontbreken van de
in de artikelen 27 en 28 genoemde gronden voor
het weigeren van de erkenning kan worden ver-
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langd. Een verklaring onder ede is als bewijsmiddel in een beroepsprocedure stelling toelaatbaar wanneer de verweerder opkomt tegen de
registratie of verklaring van uitvoerbaarheid of
de verzoeker tegen de weigering daarvan. Alle
overige normaliter toegelaten bewijsmiddelen
moeten in deze procedure echter eveneens ter
beschikking staan.
Voor de in artikel 46, punt 2, opgenomen toevoeging golden dezelfde redenen als uiteengezet
in nr. 182 en nr. 194.

HOOFDSTUK 6

AUTHENTIEKE AKTEN EN GERECHTELIJKE SCHIKKINGEN

226. In Engeland en Ierland bestaat er geen pendant
van de uitvoerbare akten. In Schotland kunnen
akten waarop een welbepaalde verplichting om
te presteren is gebaseerd, in een openbaar register worden ingeschreven. Op grond van een
uittreksel uit dat register is gedwongen tenuitvoerlegging mogelijk zoals na een rechterlijke
beslissing. Zulke uittreksels vallen onder artikel 50.

Voor de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in onderhoudstaken zijn in het Verenigd Koninkrijk andere rechters dan voor andere beslissingen bevoegd (zie nrs. 210 en 218).
Het nationale recht van het Verenigd Koninkrijk
moet bepalen of buitenlandse gerechtelijke schikkingen betreffende onderhoud als onderhoudsbeslissingen of als andere rechterlijke beslissingen moeten worden behandeld.

HOOFDSTUK 7

ALGEMENE BEPALINGEN

227. Het resultaat van de besprekingen over de artikelen 52 en 53 is reeds elders vermeld (zie
nrs. 73 e.v. en 119).

HOOFDSTUK 8

OVERGANGSBEPALINGEN

228. Artikel 54 blijft gelden in de betrekkingen tussen de oorspronkelijke Lid-Staten onderling.
Voor hun verhouding tot de nieuwe Lid-Staten
en voor de onderlinge verhouding tussen de
nieuwe Lid-Staten en voor de onderlinge ver-

houding tussen de nieuwe Lid-Staten bevat het
voorgestelde Toetredingsverdrag in artikel 31
een eigen overgangsbepaling. Die is volledig
georiënteerd op artikel 54 van het Excecutieverdrag, maar houdt rekening met het feit dat dit
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Verdrag ten eerste reeds sedert 1 februari 1973
in de oorspronkelijke versie tussen de oorspronkelijke Lid-Staten van kracht is en ten tweede
op bepaalde punten moet worden gewijzigd.
Ten slotte moet in de overgangsregeling ook
rekening worden gehouden met het protocol
van 3 juni 1971 betreffende de uitlegging van
het Executieverdrag. Het volgende kan worden
opgemerkt (58):

I. BEVOEGDHEID
229. 1.
De bevoegdheidsbepalingen van het Executieverdrag zijn in de nieuwe Lid-Staten alleen
in hun nieuwe versie van toepassing en alleen
op vorderingen die na de inwerkingtreding van
het Toetredingsverdrag worden ingesteld, al
naar gelang het Executieverdrag voor de betrokken Staat in werking is getreden (art. 34, lid 1).
230. 2.
De nieuwe versie geldt ook voor vorderingen die na dat tijdstip in de oorspronkelijke
Lid-Staten worden ingesteld. De bevoegdheid
voor processen die daar eerder, maar na 1 februari 1973 zijn aangespannen, wordt nog
steeds bepaald door de oorspronkelijke versie
van het Executieverdrag, artikel 34, lid 1. Voor
de verhouding van de oorspronkelijke Lid-Staten onderling dient te worden opgemerkt dat de
nieuwe versie volgens artikel 39 van het Toetredingsverdrag slechts gelijktijdig voor alle Zes in
werking kan treden.

II. ERKENNING

EN
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Voorbeeld: Het Toetredingsverdrag treedt op
1 januari 1981 voor de oorspronkelijke Lid-Staten van de Gemeenschap en voor Denemarken
in werking; op 3 januari 1981 wordt in Duitsland een vordering ingesteld tegen een inwoner
van Denemarken. Dan moet het vonnis dat op
deze vordering op 1 juli 1981 wordt gewezen, in
Denemarken ten uitvoer worden gelegd zonder
acht te slaan op overgangsregelingen, ook als bij
voorbeeld het Verenigd Koninkrijk pas op 1 december 1981 Verdragspartij zou worden. Zijn
daarentegen in dit voorbeeld vordering en vonnis tegen een inwoner van het Verenigd Koninkrijk gericht, dan is artikel 34, lid 1, niet van
toepassing op de erkenning en tenuitvoerlegging
in het Verenigd Koninkrijk. In zover is er sprake
van een echt overgangsgeval.
De leden 2 en 3 van artikel 34 hebben betrekking op beslissingen uit de overgangsperiode, dat
wil zeggen op beslissingen die wel na de inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag in de
Staat van erkenning en tenuitvoerlegging werden gegeven, doch naar aanleiding van vorderingen die werden ingesteld op een tijdstip waarop het Toetredingsverdrag of in de Staat waarin
het vonnis werd gewezen, of in de Staat van
tenuitvoerlegging nog niet van kracht was. De
leden 2 en 3 van artikel 34 maken onderscheid
naar gelang van de vraag of de zaak zich tussen
de oude Lid-Staten van de Gemeenschap onderling afspeelt of dat er ook nieuwe Lid-Staten bij
betrokken zijn.

TENUITVOERLEGGING

1. E i n d e v a n d e o v e r g a n g s p e r i o d e
231. De erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen valt in elk opzicht onder het gewijzigde Verdrag, als de vordering is ingesteld op een tijdstip
waarop de overgangsperiode reeds verstreken is.
Dat is het geval als het Toetredingsverdrag op
dat tijdstip zowel voor de Staat waartoe het
gerecht behoort dat het vonnis heeft gewezen,
als voor de Staat waarin later om erkenning en
tenuitvoerlegging wordt gevraagd, in werking is
getreden (art. 34, lid 1). Het is dus niet voldoende dat het Toetredingsverdrag alleen in
eerstgenoemde Staat van kracht is. Jegens inwoners van de Staat waar later de erkenning
en tenuitvoerlegging worden gevraagd kan
namelijk, indien deze Staat ten tijde van het instellen van de vordering nog niet bij het Toetredingsverdrag is aangesloten, volgens artikel 4
van het Executieverdrag nog een beroep worden
gedaan op exorbitante bevoegdheden. Dat betekent dat van deze Staat niet mag worden gevergd dat hij ongezien tot erkenning en tenuitvoerlegging overgaat.

2. D e v e r h o u d i n g t u s s e n d e o o r s p r o n k e l i j k e L i d - S t a t e n v a n de
Gemeenschap onderling
232. In de verhouding tussen de oorspronkelijke LidStaten van de Gemeenschap onderling is volgens
artikel 34, lid 2, de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen zonder enige beperking
onderworpen aan het gewijzigde Verdrag, als
deze na de [noodzakelijkerwijze uniforme (zie
nr. 230 in fine)] inwerkingtreding van het Verdrag gewezen werden, ook als dit gebeurde op
grond van vorderingen die al eerder aanhangig
waren geworden. Indirect wordt daarmee tot
uitdrukking gebracht dat in de verhouding tussen deze Staten de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen geregeld blijft door artikel
54 van het Executieverdrag als die vonnissen
voor de inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag werden gewezen. Het belangrijkste gevolg van artikel 34, lid 2, is dat in de onderlinge
verhouding der oorspronkelijke Lid-Staten van
de Gemeenschap in de erkenningsprocedure
geen onderzoek plaatsvindt naar de vraag of het
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gerecht dat het te erkennen vonnis heeft gewezen, volgens het Toetredingsverdrag wel bevoegd was. Is de vordering ingesteld vóór
1 februari 1973 dan behoeft de bevoegdheid van
het gerecht dat het te erkennen vonnis heeft
gewezen helemaal niet meer te worden onderzocht. Dit is de moeite van het vermelden waard
omdat dit gerecht zich jegens inwoners van de
nieuwe Lid-Staten nog op grond van exorbitante bevoegdheden competent zou hebben kunnen verklaren.
Dit moge met een voorbeeld worden verduidelijkt: In 1978 stelt een Fransman op grond van
artikel 14 van de code civil voor Franse gerechten een vordering in tegen een persoon met
woonplaats in Ierland. Volgens artikel 4 van het
Executieverdrag is dit mogelijk. Een voor hem
gunstig vonnis wordt in 1982 gewezen. Wij
nemen aan dat het Toetredingsverdrag in de verhouding tussen de oorspronkelijke Lid-Staten en
Ierland in 1981 in werking is getreden, in dat
geval moet het vonnis wel in de Bondsrepubliek
Duitsland erkend en ten uitvoer gelegd worden,
maar niet in Ierland.

3. G e v a l w a a r i n o o k n i e u w e L i d Staten
b i j de z a a k
zijn betrokken
233. Voor de erkenning en tenuitvoerlegging in de
relatie tussen oude en nieuwe Lid-Staten c.q.
tussen de nieuwe Lid-Staten onderling geldt
namelijk volgens artikel 34, lid 3, iets anders
dan voor de betrekkingen tussen de oorspronkelijke Lid-Staten onderling. Deze bepaling heeft
dus betrekking op het geval dat in een nieuwe
Verdragsstaat een vonnis uit een oude Verdragsstaat of uit een andere nieuwe Verdragsstaat
moet worden erkend en ten uitvoer gelegd. Dat
is, afgezien van de in nr. 231 genoemde gevallen, na het einde van de overgangsperiode mogelijk mits aan de volgende drie voorwaarden is
voldaan:
234. a) Het vonnis moet gewezen zijn nadat het
Toetredingsverdrag voor beide Staten in
werking is getreden.
235. b) In de tweede plaats moet de vordering zijn
ingesteld op een tijdstip dat luidens de tekst
van het Verdrag „voor de inwerkingtreding
van het Toetredingsverdrag in de betrekkingen tussen de Staat van herkomst en de aangezochte Staat" ligt. Daarmee wordt het volgende bedoeld: ten tijde van het instellen
van de vordering mag het Toetredingsver-
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drag zowel van kracht zijn in de Staat waartoe het gerecht behoort dat het te erkennen
vonnis heeft gewezen, als in de Staat waar
om erkenning en tenuitvoerlegging wordt
gevraagd, echter niet reeds in beide Staten.

236. c) Ten slotte moet de bevoegdheid van het gerecht, dat het te erkennen vonnis heeft gewezen, voldoen aan bepaalde criteria waarnaar
het gerecht in de aangezochte Staat een
onderzoek dient in te stellen. Deze criteria
komen volledig overeen met hetgeen artikel
54 bepaalde voor overgangszaken die bij de
inwerkingtreding van het Executieverdrag
tussen de zes oorspronkelijke Verdragsluitende Staten aanhangig waren. In de erkenningsprocedure moet het oorspronkelijke gerecht bevoegd worden geacht, als aan twee
alternatieve voorwaarden is voldaan:
aa) Het vonnis moet worden erkend als het
gerecht in de oorspronkelijke Staat bevoegd zou zijn geweest als ten tijde van
het instellen van de vordering het Toetredingsverdrag reeds van kracht was
geweest in de relatie tussen beide Staten.
bb) Het vonnis moet ook worden erkend als
de bevoegdheid van het gerecht ten tijde
van het instellen van de vordering gedekt was door een ander volkenrechtelijk verdrag dat in de relatie tussen
beide Staten van kracht was.
In het voorbeeld van nr. 232 doet zich dan de
volgende situatie voor: het Franse vonnis is na
de inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag
voor Ierland en Frankrijk gewezen. De vordering
was ingesteld op een tijdstip waarop het Toetredingsverdrag in Frankrijk (en Ierland) nog niet
gold. Zou het op dat tijdstip tussen Frankrijk en
Ierland wel van toepassing zijn geweest, dan
zouden de Franse rechters hun bevoegdheid niet
meer hebben kunnen baseren op artikel 14 van
de code civil en — naar wij mogen aannemen
— zich dus ook niet meer bevoegd hebben kunnen verklaren. Ten slotte bestaat er tussen
Frankrijk en Ierland ook geen bilateraal verdrag
over de directe of indirecte bevoegdheid van
gerechten. Het vonnis behoeft dus in Ierland niet
te worden erkend.
Zou de hele zaak tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben gespeeld, dan had rekening moeten worden gehouden met het tussen
deze twee Staten bestaande verdrag inzake erkenning en tenuitvoerlegging van 18 januari
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1934. Ook daarin wordt evenwel de bevoegdheid
ex artikel 14 van de code civil niet gesanctioneerd. Ook in het Verenigd Koninkrijk zou het
vonnis dus niet behoeven te worden erkend.
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drag van 14 juli 1960 is een mondelinge overeenkomst voldoende als basis voor erkennings- (ook
wel genoemd: indirecte) bevoegdheid. Het
Duitse gerecht had dan wel een „Landgericht"
moeten zijn, omdat de vonnissen van „Amtsgerichte" volgens artikel I, punt 2, van dat Verdrag
niet behoeven te worden erkend. Zou de rechtsmachtverlenende overeenkomst schriftelijk tot
stand zijn gekomen dan zou ook het vonnis van
een Amtsgericht volgens artikel 34, lid 3, van het
Toetredingsverdrag erkend moeten worden, omdat het Amtsgericht zich dan bevoegd zou hebben verklaard in een situatie waarin die bevoegdheid ook had moeten worden aangenomen
wanneer het Toetredingsverdrag tussen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk had gegolden.

Zou het geval zich hebben voorgedaan tussen de
Bondsrepubliek Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en zou de in het Verenigd Koninkrijk
wonende verweerder voor het begin van het
proces mondeling met de verzoeker hebben afgesproken dat de Duitse gerechten bevoegd waren, dan had het vonnis volgens het Executieverdrag in het Verenigd Koninkrijk erkend en
ten uitvoer gelegd moeten worden. Volgens artikel IV, punt 1, sub a) van het Duits-Britse ver-

HOOFDSTUK 9

DE VERHOUDING TOT ANDERE VERDRAGEN

I. DE ARTIKELEN 55 EN 56

237. De Werkgroep heeft in artikel 55 de bilaterale
verdragen tussen het Verenigd Koninkrijk en
andere Lid-Staten van de Gemeenschap opgenomen. Ierland en Denemarken hebben zulke verdragen niet gesloten.

II. ARTIKEL 57 (")

1. DE GRONDSTRUCTUUR
GESTELDE REGELING

VAN

DE VOOR-

238. Er zijn grote moeilijkheden gerezen bij de
poging de nieuwe Lid-Staten de juiste draagwijdte van artikel 57 uit te leggen. Ze vloeiden
hoofdzakelijk voort uit het feit dat deze bepaling bijzondere verdragen slechts „onverlet"
laat, maar niet zegt hoe de bepalingen daarvan
zich verhouden tot die van het Executieverdrag,
wanneer ze alleen maar deelgebieden betreffen
van datgene wat daar is geregeld. Meestal is het
laatste echter het geval. Men kan de bijzondere
verdragen in drie groepen indelen. Vele daarvan
bevatten slechts bepalingen over de directe bevoegdheid, zoals het Verdrag van Warschau van
12 oktober 1929 tot het brengen van eenheid in
enige bepalingen inzake het internationale lucht-

vervoer en de aanvullende protocollen, evenals
het in maritieme zaken zeer belangrijke Verdrag
van Brussel tot het brengen van eenheid in enige
bepalingen inzake het beslag op zeeschepen
(artikel 7) (zie nr. 121). De meeste verdragen
regelen alleen de erkenning en tenuitvoerlegging
van rechterlijke beslissingen; slechts indirect bevatten ze ook bepalingen over de bevoegdheid
van gerechten voor zover zij de bevoegdheid als
voorwaarde voor de erkenning behandelen. Zo
is bij voorbeeld het Verdrag van Den Haag van
15 april 1958 betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van
onderhoudsverplichting jegens kinderen opgezet. Ten slotte zijn er ook verdragen die zowel
regelingen over de directe bevoegdheid als bepalingen over de erkenning en tenuitvoerlegging
bevatten, zoals bij voorbeeld de Spoorwegverdragen van Bern en de Akte van Mannheim
over de Rijnvaart. Voor de hier behandelde
onderwerpen is het niet van belang of de overeenkomsten bij wijze van aanvulling bepalingen
over het toepasselijke recht of materiële bepalingen bevatten.

239. a)
Zonder nadere toelichting is duidelijk dat
de bevoegdheidsbepalingen varl het Executieverdrag van toepassing zijn wanneer het bijzondere
verdrag geen regeling voor de rechtstreekse bevoegdheid geeft. Even duidelijk is het dat de
bevoegdheidsregels in een bijzonder verdrag
voorgaan wanneer alle betrokken Staten ook
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daar partij bij zijn. Voor situaties die tussen deze beide uitersten liggen, is de aan artikel 57 te
ontlenen oplossing veel minder duidelijk. Dat
geldt al voor een reeks vragen die zich voordoen
wanneer alleen de Staat van beslissing en de
Staat van erkenning partij zijn bij het bijzondere
verdrag. Nijpend worden de problemen wanneer slechts één van hen deze eigenschap heeft.
Wanneer beide betrokken Staten partij zijn bij
een bijzonder verdrag dat slechts de directe bevoegdheid regelt, gelden dan de bepalingen van
het Executieverdrag betreffende het van rechtswege in aanmerking nemen (artikel 20), aanhangigheid (artikel 21) en tenuitvoerlegging? Kunnen de bepalingen van het Executieverdrag over
de erkennings- en tenuitvoerleggingsprocedure
worden toegepast wanneer een bijzonder verdrag
over de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen de procedure niet regelt?
Kan iemand die in een Verdragsstaat woont,
welke geen partij bij het bijzondere verdrag is,
op grond van bevoegdheidsbepalingen van het
bijzondere verdrag voor de gerechten van een
andere Verdragsstaat opgeroepen worden, of kan
de Staat van de woonplaats die geen partij is bij
het bijzondere verdrag zich erop beroepen dat
de bevoegdheidsbepalingen van het Executieverdrag moeten worden toegepast? Moet een vonnis dat is gewezen door een gerecht dat slechts
krachtens een bijzonder verdrag bevoegd is, ook
worden erkend en ten uitvoer worden gelegd in
een Verdragsstaat die niet is toegetreden tot dit
bijzondere verdrag? Welke bepalingen gelden
ten slotte wanneer het bijzondere verdrag geen
aanspraak maakt op uitsluitende bevoegdheid?

240. b)
De ideeën over de kwestie hoe deze vragen
bij interpretatie van de oorspronkelijke versie
van artikel 57 moeten worden opgelost, waren
in de Groep zeer onzeker en uiteenlopend. Het
bleek niet mogelijk voor alle vraagstukken
nauwkeurige oplossingen uit te werken. De
opzet van toekomstige overeenkomsten is niet te
voorzien. Ter wille van de overzichtelijkheid
van de door de nieuwe Lid-Staten op zich te
nemen verplichtingen was het evenwel nuttig in
het Toetredingsverdrag een authentieke interpretatie op te nemen waarin enige problemen
van bijzonder belang worden behandeld. Bij die
gelegenheid is het tot nu toe geldende artikel 57
van het Executieverdrag (en het nieuwe lid 1
van dat artikel) op een detailpunt redactioneel
verduidelijkt (erkenning of tenuitvoerlegging).
Gezien het zuivere redactionele karakter van de
wijziging geldt het voorschrift aangaande de
authentieke interpretatie van het huidige lid 1
van artikel 57 ook voor de vroegere redactie.
De gevonden oplossing berust op de volgende
grondslagen: het Executieverdrag geeft de in
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alle Lid-Staten algemeen geldende regeling; bepalingen in bijzondere verdragen zijn speciale
regelingen die iedere Staat door daartoe toe te
treden met voorrang voor het Executieverdrag
van toepassing kan doen zijn. Voor zover er in
de bijzondere verdragen niets wordt geregeld,
geeft het Executieverdrag weer de doorslag. Dit
geldt ook wanneer het bijzondere verdrag competentiebepalingen bevat die eigenlijk niet stroken met de innerlijke samenhang tussen de verschillende delen van het Executieverdrag, vooral
dus met die tussen bevoegdheidsbepalingen en
erkenningsplicht. Het belang van eenvoud en
overzichtelijkheid van de juridische situatie
woog het zwaarste.
De belangrijkste consequentie daarvan is dat de
op bijzondere verdragen steunende bevoegdheidsbepalingen — ook al is slechts één LidStaat partij bij zo een bijzonder verdrag — in
principe als bevoegdheidsregelingen van het
Verdrag zelf moeten worden beschouwd. Ook
Lid-Staten die niet tot het bijzondere verdrag
zijn toegetreden, moeten derhalve beslissingen
erkennen en ten uitvoer leggen die gegeven zijn
door gerechten welke alleen volgens het bijzondere verdrag bevoegd waren. Voorts kan ook in
de verhouding tussen twee Staten die aangesloten zijn bij een bijzondere overeenkomst, een
persoon die erkenning of tenuitvoerlegging van
een beslissing wenst een beroep doen op de procedurele bepalingen van het Executieverdrag
aangaande erkenning en tenuitvoerlegging.
De Groep wilde echter niet vooruitlopen op de
vraag of het genoemde beginsel werkelijk in alle
vertakkingen consequent kan worden toegepast.
Zo moest bij voorbeeld de vraag open blijven
of, om een bijzonder kritiek geval te noemen,
een exclusieve directe bevoegdheid die op een
bijzonder verdrag is gebaseerd, overal in acht
moet worden genomen. Hetzelfde geldt voor de
vraag of de aanhangigheid die op een bijzonder
verdrag stoelt, onder artikel 21 van het Executieverdrag valt. De Groep heeft het daarom beter geacht de toepasselijkheid van artikel 20 uitdrukkelijk veilig te stellen en de oplossing van
de opengebleven vragen aan de rechtspraak en
de doctrine over te laten. Voor de betekenis van
de authentieke interpretatie van artikel 57 voor
de bevoegdheid in maritieme zaken zij verwezen
naar nr. 121.

2. VOORBEELDEN

241. Een in Nederland wonende binnenschipper
moet zich verantwoorden voor een op de
Boven-Rijn ontstane schade door ongeval. Er
kan echter niet meer worden geconstateerd of
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de schade op Duits dan wel op Frans grondgebied is ontstaan, of waarvandaan de schade is
gekomen.

1952 gebaseerde bevoegdheden tot beslaglegging
(zie nr. 121).

242. Volgens artikel 5, punt 3, of volgens andere bepalingen van het Executieverdrag kan rechterlijke bevoegdheid dan noch voor de Duitse noch
voor de Franse gerechten worden aangenomen.
Overeenkomstig artikel 34, lid 2, sub c), artikel
35 bis van de herziene Akte van Mannheim van
17 oktober 1868 in de versie van het Protocol
van 25 oktober 1972 (60) is in zulke gevallen
echter de rechter in de Staat bevoegd, aan wie
als enige of als eerste de zaak is voorgelegd.
Deze rechter moet evenwel artikel 20 van het
Executieverdrag naleven, al heeft dit geen tegenhanger in de Akte van Mannheim. Hij moet dus
bij voorbeeld, indien de verweerder verstek laat
gaan, ambtshalve nagaan (zie nr. 22) of alle
mogelijkheden zijn benut om vast te stellen
waar het ongeval zich precies heeft voorgedaan.
Want alleen wanneer dit niet kan worden vastgesteld, is de rechter volgens voornoemde bepalingen van de herziene Akte van Mannheim bevoegd.

245. Zou in het bovengenoemde Rijnvaartvoorbeeld
de schipper zijn woonplaats in Luxemburg hebben, welk land niet is toegetreden tot de Akte
van Mannheim, dan geldt het volgende: de in
Frankrijk of de Bondsrepubliek Duitsland gebruikelijke uitoefening van bevoegdheid op
grond van de Akte van Mannheim kan Luxemburg verder in ieder geval niet meer als een
inbreuk op het Executieverdrag beschouwen.
Het vonnis van het Duitse of Franse Rijnvaartgerecht moet in Luxemburg onder de voorwaarden en volgens de procedure van het Executieverdrag erkend en ten uitvoer gelegd worden.
Wordt omgekeerd op geoorloofde wijze een
vordering ingesteld in de Luxemburgse woonplaats van de schipper, dan moeten Duitsland
en Frankrijk dit volgens het Executieverdrag
aanvaarden, ook wanneer zij partij zijn bij de
Akte van Mannheim, waarin de bevoegdheid
van het gerecht van de woonplaats niet wordt
erkend.

243. Is het eerst aangezochte gerecht een Frans gerecht, dan moet het door dit gerecht gewezen
vonnis in de Bondsrepubliek Duitsland worden
erkend. De Akte van Mannheim verbiedt — nog
stringenter dan het Executieverdrag — elke
toetsing van de beslissing in de Staat van erkenning en tenuitvoerlegging. De verzoeker heeft
overeenkomstig de hier gegeven authentieke interpretatie van artikel 57 van het Executieverdrag de keuze tussen de procedure van tenuitvoerlegging volgens de Akte van Mannheim en
die volgens het Executieverdrag. De rechter die
volgens het Executieverdrag te werk gaat, mag
echter de erkenning niet overeenkomstig een der
in de artikelen 27 of 28 van het Executieverdrag
genoemde gronden weigeren. Anders dan de
tenuitvoerleggingsprocedure richten de voorwaarden voor erkenning en tenuitvoerlegging
zich uitsluitend naar het bijzondere verdrag, in
het voorbeeld dus naar de herziene Akte van
Mannheim.
244. Is daarentegen een vonnis overeenkomstig artikel 28, lid 1, van het Verdrag van Warschau van
12 oktober 1929 tot het brengen van eenheid in
enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer gewezen door de rechter van de plaats
van bestemming, dan moet het Executieverdrag
op zowel de erkenning als de tenuitvoerlegging
worden toegepast. Het bijzondere verdrag bevat
hierover immers geen regelingen. Hetzelfde
geldt wanneer in maritieme zaken de bevoegdheid van het gerecht dat de beslissing geeft was
gegrond op de op het Brusselse Verdrag van

3. UIT
EEN
VERDRAG
VERPLICHTING
OM
TE ERKENNEN

VOORTVLOEIENDE
BESLISSINGEN
NIET

246. De vraag of artikel 57 ook betrekking heeft op
verdragen waarin een Lid-Staat van de Gemeenschap zich verbindt rechterlijke beslissingen uit
een andere Lid-Staat niet te erkennen, is onbeantwoord gebleven. Men zou staande kunnen
houden dat het geoorloofde kader voor zulke
verdragen uitsluitend aan artikel 59 kan worden
ontleend.
Verdragsverplichtingen van deze aard kunnen
bestaan, wanneer in een bijzondere overeenkomst wordt voorzien in de uitsluitende bevoegdheid van de rechter van een van de verdragsluitende partijen. Een dergelijke verplichting kan ook indirect ontstaan uit het feit dat het
beroep op een bevoegdheid volgens de bijzondere
overeenkomst verbonden is met de toepassing
van een bepaald stelsel van aansprakelijkheid. Zo
bevat het Verdrag van Parijs van 1960 inzake de
civiele aansprakelijkheid op het gebied van de
Kernenergie behalve de voorschriften over bevoegdheid en over erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen onder andere
nog bepalingen met de volgende inhoud:
1. slechts de exploitant van een kernenergie-installatie is aansprakelijk;
2. zijn aansprakelijkheid geldt los van schuld;
3. zijn aansprakelijkheid is aan een maximum
gebonden;
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4. hij moet zich verzekeren;
5. het is een Verdragsstaat toegestaan, extra
schadevergoedingen uit openbare middelen
toe te kennen.
De erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing uit een Staat die niet bij een dergelijke
bijzondere overeenkomst is aangesloten en die
op een volledig andere rechtsgrond als de hierboven uiteengezette zou berusten, zou het
systeem van de bijzondere overeenkomst aanzienlijk kunnen verstoren.
Het Executieverdrag dient in ieder geval qua
uitkomst in die zin te worden geïnterpreteerd
dat bepalingen van overeenkomsten tot aansprakelijkheidsbeperking niet mogen worden geschonden. Open blijft de vraag of dit resultaat
via toepassing van de openbare orderegel van
artikel 27, punt 1, naar analogie van het nieuwe
punt 5 van artikel 27, dan wel door een extensieve interpretatie van artikel 57 moet worden
verkregen.
Ter zake van de maritieme verdragen tot aansprakelijkheidsbeperkingen zij naar nr. 124 en
volgende verwezen.

4. VOORRANG
VAN
TAIR RECHT

AFGELEID

COMMUNAU-

247. In de Groep verschilde men van mening over de
vraag of afgeleid communautair recht of nationaal recht dat werd uitgevaardigd ter uitvoering
van afgeleid communautair recht, ipso facto
voorgaat bij overeenkomsten tussen de Lid-Staten, met name wanneer het gaat om een overeenkomst als bedoeld in artikel 220 van het Verdrag van Rome. Men was het er evenwel over
eens dat nationaal en communautair recht van
bovenvermelde aard voorrang van het Executieverdrag diende te hebben. Deze beslissing is
opgenomen in artikel 57. Het voorschrift sluit
aan bij artikel 25 van het voorontwerp van een
Verdrag over het recht dat van toepassing is op
contractuele en niet-contractuele verbintenissen.

5. OVERLEG
VOORAFGAAND
AAN DE TOETREDING
VAN LID-STATEN
VAN DE GEMEENSCHAP
TOT
ANDERE
OVEREENKOMSTEN

248. Door de toetreding van de nieuwe Lid-Staten
van de Gemeenschap tot het Executieverdrag
geldt te hunnen aanzien ook de gemeenschappelijke verklaring die de partijen bij dat Verdrag
bij de ondertekening daarvan hebben afgegeven.
Daarin verklaren de Staten zich bereid hun ver-

5.3. 79

tegenwoordigers regelmatig met elkaar in contact te laten reden. De Groep was het erover
eens dat bij zulke gelegenheden ook overleg zou
dienen te worden gepleegd over het eventuele
voornemen van een Lid-Staat toe te treden tot
een overeenkomst die volgens artikel 57 voorgaat bij het Executieverdrag.
III. ARTIKEL 59

249. Deze bepaling heeft alleen betrekking op rechterlijke beslissingen tegen personen die hun
woonplaats of gewone verblijfplaats buiten de
Gemeenschap hebben. Zulke personen kunnen
ook worden gedaagd op grond van bevoegdheidsbepalingen die tegenover in de Gemeenschap woonachtige personen niet zouden kunnen worden gehanteerd en die zelfs in artikel 3,
lid 2, als exorbitant worden gebrandmerkt. Een
gewezen vonnis moet echter toch overeenkomstig de bepalingen van het Executieverdrag erkend en ten uitvoer gelegd worden. Zoals in het
rapport-Jenard is gezegd, moeten de Verdragsstaten de vrijheid behouden met derde landen
verdragen te sluiten volgens welke erkenning en
tenuitvoerlegging uitgesloten is ten aanzien van
rechterlijke beslissingen, die op grond van bepalingen betreffende exorbitante bevoegdheid zijn
gegeven — ook wanneer het Executieverdrag
dat bij wijze van uitzondering toestaat. De voorgestelde aanpassing van artikel 59 heeft ten doel
deze mogelijkheid weer te beperken.
250. De functie van deze bepaling kan aan de hand
van een voorbeeld worden verduidelijkt: heeft
een verzoeker een vordering tegen een in Frankrijk wonende verweerder waaraan in dat land
moet worden voldaan, dan is de Deense rechter
in geen geval bevoegd over de vordering te beslissen, ook wanneer de verweerder in Denemarken vermogen heeft en zelfs wanneer voor de
vordering een zakelijke zekerheid op een Deens
onroerend goed bestaat. Woont de verweerder
in Noorwegen, dan kunnen Deense gerechten,
wanneer dit volgens hun eigen Deense recht
geoorloofd is, zich zeer wel bevoegd verklaren,
bij voorbeeld op grond van vermogen dat de
verweerder in Denemarken bezit. Normaal gesproken moet het gewezen vonnis ook in het
Verenigd Koninkrijk ten uitvoer worden gelegd.
Dat land kan zich echter tegenover Noorwegen
bij verdrag verbinden om de erkenning en
tenuitvoerlegging van zo'n vonnis te weigeren.
Het geval dat de bevoegdheid van de Deense
rechter gebaseerd is op de zakelijke zekerheid
die de verzoeker op het Deense onroerend goed
heeft, mag echter niet onder zo'n verdragsregeling vallen. Het vonnis moet onder deze voorwaarden ook in het Verenigd Koninkrijk ten
uitvoer worden gelegd.
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HOOFDSTUK 10

SLOTBEPALINGEN
1. IERLAND

251. Ierland heeft buiten zijn eigen grondgebied geen
territoriale bezittingen.

2. VERENIGD

KONINKRIJK

252. Het begrip „Verenigd Koninkrijk" omvat niet
de Kanaaleilanden, het eiland Man, Gibraltar en
de soevereine zones op Cyprus. Een verplichting
van het Verenigd Koninkrijk om de werkingssfeer van het Executieverdrag uit te breiden tot
deze gebieden, waarvan het overigens de buitenlandse belangen behartigt, bestaat niet. Het zou
echter nuttig kunnen blijken dit toch te doen.
Daartoe moet het Verenigd Koninkrijk gemachtigd zijn. De noodzakelijke „aanpassingen"
moet het evenwel zelf verrichten, zonder dat dit
in de tekst van het Verdrag inzake de toetreding
tot het Executieverdrag neergelegd moet worden.
De volgende aanpassingen zouden dan nodig
worden: aanduiding van exorbitante bevoegdheden in artikel 3, tweede alinea, opgave of in de
zin van de artikelen 30 en 38 ook in de nieuw
opgenomen grondgebieden ieder rechtsmiddel
als gewoon wordt beschouwd, of een registratie
op een dergelijk grondgebied overeenkomstig
artikel 31, tweede alinea, slechts voor dat gebied
geldt, aanwijzing van de gerechten die overeenkomstig de artikelen 32, 37 en 40 bevoegd zijn,
aanduiding in welke vorm het verzoek moet
worden gesteld en of de in artikel 37, tweede
alinea, en artikel 41 met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk getroffen regelingen ook in de
nieuw opgenomen grondgebieden moeten gelden. Daarbij komen eventueel aanpassingen op
het gebied van artikel 55, indien voor een der
betrokken grondgebieden verdragsregelingen
bestaan.

De voorlaatste alinea van de voor artikel 60
voorgestelde aanvulling heeft betrekking op het
geval dat rechterlijke beslissingen in de genoemde, niet tot het Verenigd Koninkrijk behorende gebieden in laatste instantie voor de
, Judicial Committee of the Privy Council" kunnen worden aangevochten. Het zou onlogisch
zijn beslissingen van de Privy Council onder het
toepassingsgebied van het Executieverdrag te
brengen, wanneer zij betrekking hebben op
rechtsgeschillen uit gebieden waarvoor dit Verdrag niet geldt.
3. DENEMARKEN

253. Tot het Europese grondgebied van Denemarken
rekent men in het kader van het EEG-recht ook
Groenland. De afzonderlijke staatsrechtelijke
positie van de Fzeröer leidde tot een oplossing
die exact overeenkomt met die welke is gevonden voor de gebieden waarvoor het Verenigd
Koninkrijk buitenlandse zaken waarneemt. Er
behoefde alleen rekening te worden gehouden
met de omstandigheid dat niet alleen beroepsprocedures maar ook procedures in eerste instantie die de Fseröer betreffen en derhalve volgens de voor deze eilandengroep in het leven
geroepen burgerlijke rechtsvordering verlopen,
in Kopenhagen kunnen plaatsvinden.
4. TERRITORIALE

WIJZIGINGEN

254. De Groep was het erover eens dat grondgebieden die onafhankelijk van het moederland worden, daardoor ophouden lid van de Europese
Gemeenschap te zijn en dus ook geen partij
meer kunnen zijn bij het Executieverdrag. Dit in
een formele bepaling vast te leggen was niet
nodig en zou ook buiten het kader van het mandaat van de Groep hebben gelegen.

HOOFDSTUK 11

AANPASSING VAN HET PROTOCOL VAN 3 JUNI 1971 BETREFFENDE DE
UITLEGGING DOOR HET HOF VAN JUSTITIE VAN HET EXECUTIEVERDRAG
1. DE FORMELE AANPASSINGEN
255. De formele aanpassingen van het Protocol zijn
gering en tamelijk voor de hand liggend. De

inhoud ervan heeft slechts een korte aanvulling
nodig: de rechterlijke instanties in de nieuwe
Lid-Staten die zich overeenkomstig artikel 2,
punt 1, juncto artikel 3, tot het Hof moeten
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wenden, moesten worden genoemd (81). In het
Verenigd Koninkrijk is niet, zoals in de overige
Lid-Staten, slechts de hoogste rechterlijke instantie van de Staat vermeld. De reden daarvoor is
de volgende: aan het „House of Lords" een zaak
voorleggen is moeilijker dan zich te wenden tot
de hoogste rechterlijke instanties van het vasteland. Op zijn minst moeten de in artikel 37,
tweede alinea, en artikel 41 van het Executieverdrag genoemde beroepsprocedures daarom ook
in het Verenigd Koninkrijk in hoogste aanleg bij
een gerecht eindigen dat zich tot het Hof moet
wenden. Het begrip „hoger beroep" in artikel 2,
punt 2, moet niet technisch, maar in de zin van
de inschakeling van een hogere instantie worden
verstaan en omvat dus bij voorbeeld ook het
Franse „contredit".
De overige formele aanpassingen betreffen
alleen de materiële (artikel 1) en territoriale
werkingssfeer van het Protocol. Artikel 6, dat
het laatste punt behandelt, volgt geheel het
voorbeeld van artikel 60 van het Executieverdrag (zie nrs. 251 tot 254). Welke autoriteiten in
de zin van artikel 4, lid 3, bevoegd worden verklaard wordt volkomen overgelaten aan de
nieuwe Lid-Staten.

2. HET BIJZONDERE
KARAKTER
VAN DE INVOERINGSWETGEVING
IN HET VERENIGD
KONINKRIJK EN IERLAND

256. De uitbreiding van het toepassingsgebied van
het Protocol tot het Verenigd Koninkrijk en Ierland zal naar alle waarschijnlijkheid ook een
structureel probleem opleveren. Een eeuwenoude hechte traditie in de rechtscultuur van
deze Staten wil dat internationale verdragen niet
onmiddellijk nationaal geldend recht worden. Er
moeten Britse wetten worden uitgevaardigd die
de inhoud van een verdrag in nationaal recht
omzetten. Dikwijls is een dergelijke wet qua
tekst ook niet gelijk met het daaraan ten gronde
liggende verdrag. De gebruikelijke stijl van de
wetgeving in deze Staten maakt vaak gedetailleerder bepalingen raadzaam dan die welke in
een verdrag staan. Verdrag en daaruit voortvloeiend nationaal recht zijn daarom nauwkeurig
van elkaar te onderscheiden.
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Indien de invoeringswetgeving van het Verenigd
Koninkrijk de traditionele stijl volgt, dan zullen
de rechters aldaar slechts zelden met de uitlegging van het Executieverdrag, maar meestal
alleen met de interpretatie van de nationale invoeringswetgeving te maken hebben. Alleen
wanneer die onduidelijk is, zouden de tot nu toe
geldende regels voor de interpretatie van wetten
het een rechter toestaan het daaraan ten gronde
liggende Verdrag te raadplegen. En alleen wanneer zich voor hem dan een probleem in verband met de uitlegging daarvan voordoet, kan
hij zich tot het Hof van Justitie wenden. Is een
bepaling van een invoeringswet op zichzelf duidelijk, dan mag de rechter in het Verenigd
Koninkrijk zich normaliter niet baseren op de
tekst van het Verdrag of op een bij de uitlegging
daarvan gegeven beslissing van een internationale rechterlijke instantie.
Op deze wijze wordt het evenwicht in de toepassing van het Protocol van 3 juni 1971 echter
wel verstoord. De Groep gelooft dat dit het best
vermeden zou kunnen worden, indien het Verenigd Koninkrijk in zijn invoeringswetgeving op
enigerlei wijze zeker zou kunnen stellen dat
het Executieverdrag ook voor hun rechters het
karakter van een rechtsbron krijgt of in ieder
geval bij toepassing van de nationale invoeringswetgeving te allen tijde geraadpleegd kan worden.
Wijziging van de invoeringswetgeving in de genoemde Staat zou noodzakelijk zijn als deze
onverenigbaar zou blijken te zijn met een beslissing van het Hof van Justitie.
Ook in Ierland zijn internationale overeenkomsten, waartoe dit land toetreedt, niet rechtstreeks als nationaal recht van toepassing. In de
laatste tijd heeft echter een serie wetten tot introductie van internationale overeenkomsten in
het nationale recht de vorm van een incorporatie van de Verdragstekst in het nationale recht
aangenomen. Indien de wet tot invoering van
het Executieverdrag in de redactie van de aanpassingsovereenkomst deze vorm mocht aannemen, zullen de voor het Verenigd Koninkrijk
uiteengezette problemen niet voor Ierland spelen.
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BIJLAGE I
Uittreksel uit het protocol bij het voorontwerp van een faillissementsverdrag (1975) (zie nr. 54)
(Deze lijst is gewijzigd in latere documenten, die ook nog niet definitief zijn.)
aa) Faillissementsprocedures
België:
„faillite" — „faillissement"
Denemarken:
„konkurs"
Bondsrepubliek Duitsland:
„Konkurs"
Frankrijk:
„liquidation des biens"
Ierland:
„bankruptcy", „winding up in bankruptcy of partnerships", „winding up by the court under
sections 213, 344 and 345 of the Companies Act 1963", „creditors voluntary winding up
under section 256 of the Companies Act 1963"
Italië:
„fallimento"
Luxemburg:
„faillite"
Nederland:
„faillissement"
Verenigd Koninkrijk:
„bankruptcy (Engeland en Wales), „bankruptcy" (Noord-Ierland) „sequestration" (Schotland)
„administration of the states of persons dying insolvent" (Engeland en Wales), „administration of estates of deceased insolvents" (Noord-Ierland), „compulsory winding up of
companies", „winding up of companies under the supervision of the court".
bb) Andere procedures
België:
„concordat judiciaire" — „gerechtelijk akkoord" — „sursis de paiement" — „uitstel van
betaling"
Denemarken:
„tvangsakkord", „likvidation af insolvente aktieselskaber eller anpartsselskaber", „likvidation
af banker eller sparekasser, der har standset deres betalinger"
Bondsrepubliek Duitsland:
„Gerichtliches Vergleichsverfahren"
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Frankrijk:
„reglement judiciaire", „procédure de suspension provisoire de poursuites et d'apurement
collectif du passif de certaines entreprises"
Ierland:
„arrangements under the control of the Court", „arrangements, reconstructions and
compositions of companies whether or not in the course of liquidation where sanction of
the court is required and creditors rights are affected"
Italië:
„concordato preventivo", „amministrazione controllata", „liquidazione coatta amministrativa" — in de gerechtelijke proceduregedeelten daarvan
Luxemburg:
„concordat préventif de faillite", „sursis de paiement", „régime spécial de liquidation
applicable aux notaires"
Nederland:
surséance van betaling, regeling vervat in de wet op de vergadering van houders van
schuldbrieven aan toonder
Verenigd Koninkrijk:
„compositions and schemes of arrangement" (Engeland en Wales), „compositions" (NoordIerland), „arrangements under the control of the court" (Noord-Ierland), „judicial composition" (Schotland), „arrangements, reconstructions and compositions of companies whether
or not in the course of liquidation where sanction of the court is required and creditors
rights are affected", „creditors' voluntary winding up of companies", „deeds of arrangement"
(Noord-Ierland)
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BIJLAGE II

(1) Waar artikelen worden genoemd zonder toevoeging, worden artikelen bedoeld van dit Verdrag in de oorspronkelijke versie van 1968.
(2) Van 13 april 1938, afgedrukt in Bundesanzeiger 1953 nr. 105, bladzijde 1, en bij BülowArnold, Internationales Rechtsverkehr 925.5.
(8) Zie voor dit begrip het rapport-Jenard, hoofdstuk II, sub B en C, en hoofdstuk IV, sub A en B.
(*) Zweigert-Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiet des Privatsrechts Bd. 1,
1971, blz. 78 e.v.
(5) Zaak 29/76 (Jurisprudentie van het Hof van Justitie blz. 1541). Het dictum luidt:
1. Bij de uitlegging van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken en
met name van titel III, moet de term „burgerlijke en handelszaken" niet worden uitgelegd volgens het recht van de ene of de andere betrokken staat, maar aan de hand
van, enerzijds, de 'doelen en het stelsel van het Verdrag en, anderzijds, de algemene
beginselen die in alle nationale rechtsstelsels te zamen worden gevonden;
2. Het Verdrag is niet van toepassing op een beslissing in een geschil tussen een overheidsinstantie en een particulier, wanneer de overheidsinstantie krachtens overheidsbevoegdheid heeft gehandeld.
(6) Wet nr. 75-617, Journal officiel de la République frangaise 1975, 7171.
(7) In de versie van wet nr. 75-617 (zie noot (*)).
(8) Document XI/449/75-F van de Commissie der Europese Gemeenschappen.
(9) In artikel 1, eerste lid, ontbreekt de uitdrukking „en andere soortgelijke procedures" alleen
omdat de in aanmerking komende procedures in een protocol enumeratief zijn opgesomd.
(10) Noël-Lemontey, Verslag over het Verdrag inzake faillissement, akkoorden en andere soortgelijke procedures (16.775/XIV/70-D), hoofdstuk 3, deel I.
( n ) Zie het voorontwerp van een faillissementsverdrag, artikel 17, en daarbij behorend protocol,
artikelen 1 en 2 (noot (*)).
(1S) T.a.p.
(13) Voorontwerp 1975 (zie noot (*)), artikel 1, lid 1, punt 3, en het daarbij behorende protocol,
artikel II. Zie voor de gronden van de uitsluiting het verslag van Noël-Lemontey (noot (10)).
(M) Zonder rechtspersoonlijkheid te bezitten stemt deze rechtsvorm in grote lijnen overeen met
de „offene Handelsgesellschaft" naar Duits recht en de „société en nom collectif" naar
Frans recht.
(15) Deze stemmen als „private company" overeen met de continentale vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en als „public company" met de continentale naamloze vennootschap.
(16) Verenigd Koninkrijk: Bankruptcy Act 1914, sec. 119, 126. Zie daaromtrent TridmannHicks-Johnson, Bankruptcy Law and Practice 1970, blz. 272.
(17) Voor Groot-Brittannië: Company Act van 1948. Voor Noord-Ierland: Company Act van
1960 en Companies (amendement) Act van 1963. Voor Ierland: Companies Act 1963, sec.
213.
(18) „if . . . the company is unable to pay its debts".
(lfl) Décret nr. 75-123 van 5 december 1975, Journal officiel de la République frangaise 1975,
1251.
(2°) De voor artikel 57 voorgestelde aanpassing heeft ook zekere gevolgen voor de werkingssfeer
van artikel 20 (zie nr. 240).
(21) Ten aanzien van enige interpretatiemoeilijkheden die tot op heden bij de toepassing van de
artikelen 5 en 6 in de jurisprudentie zijn opgetreden kunnen de volgende beslissingen
worden genoemd: Corte di cassazione italiana van 4 juni 1974, Giur. it. 1974, 18 (over het
begrip „plaats van uitvoering"), Corte di cassazione italiana nr. 3397 van 20 oktober 1975
(plaats van uitvoering bij levering via een expediteur met montageverplichting); Tribunal de
grande instance de Paris, Dalloz 1975, 638 met noot van Droz (plaats van de onrechtmatige
daad bij onrechtmatige perspublikaties); Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
van 6 oktober 1976 in de zaak 12/76 (Jurisprudentie van het Hof 1976, blz. 1433).
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(22) In genoemde arresten luiden de dicta als volgt:
De „plaats waar de verbintenis is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd" in de zin van
artikel 5, punt 1, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, wordt
vastgesteld overeenkomstig het recht dat volgens de collisieregels van de aangezochte rechter de litigieuze verbintenis beheerst (zaak 12/76).
In een geschil tussen partijen bij een alleenverkoopovereenkomst, waarbij de concessiehouder
de concessiegever verwijt die overeenkomst te hebben geschonden, wordt met de term ,.verbintenis" in artikel 5, punt 1, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken,
bedoeld de contractuele verbintenis die aan de vordering in rechte ten grondslag ligt, dat
wil zeggen de verbintenis van de concessiegever, welke de keerzijde vormt van het contractuele recht waarop de concessiehouder zich voor zijn vordering beroept (zaak 14/76) (Jurisprudentie van het Hof 1976, blz. 1497).
In een geschil over de gevolgen van de schending van een alleenverkoopovereenkomst
door de concessiegever, zoals de betaling van schadevergoeding of de ontbinding van de
overeenkomst, moet voor de toepassing van artikel 5, punt 1, van het Verdrag worden gezien naar de verbintenis die uit de overeenkomst voortvloeit ten laste van de concessiegever
en waarvan de niet-nakoming wordt ingeroepen door de concessiehouder voor zijn vordering tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst (zaak 14/76).
Bij vorderingen tot betaling van bijkomende vergoedingen dient de nationale rechter na te
gaan of volgens het op de overeenkomst toepasselijke recht sprake is van een autonome
contractuele verbintenis of van een verbintenis die in de plaats treedt van de niet-nagekomen
contractuele verbintenis (zaak 14/76).
De concessiehouder van een alleenverkooprecht is niet te beschouwen als hoofd van een
filiaal, een agentschap, of een vestiging van zijn concessiegever in de zin van artikel 5,
punt 5, van het Verdrag van 27 september 1968, wanneer hij niet aan diens toezicht of
leiding is onderworpen (zaak 14/76).
Ingeval de plaats waar zich een feit heeft voorgedaan dat een aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan meebrengen, en de plaats waar door dit feit schade is ontstaan,
niet samenvallen, moet de uitdrukking „plaats waar het schadebrengende feit zich heeft
voorgedaan" in artikel 5, punt 3, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, aldus worden verstaan dat zowel de plaats waar de schade is ingetreden, als de
plaats van de veroorzakende gebeurtenis is bedoeld (zaak 21/76) (Jurisprudentie 1976, blz.
1735).
Hieruit volgt dat de verweerder ter keuze van de verzoeker kan worden opgeroepen voor
de rechter hetzij van de plaats waar de schade is ingetreden, hetzij van de plaats van de
veroorzakende gebeurtenis die aan de schade ten grondslag ligt (zaak 21/76).
(23) Echtscheidingswet van 1 december 1970, nr. 898, artikel 5.
(24) Van 11 juli 1975, artikel 281 code civil, nieuwe versie.
(25) Hoofdstuk III, punt IV in fine.
(26) Stein-Jonas (Münzberg): noot (27), § 765, sub a), II 3 met referenties in noot ( 28 ).
(27) Stein-Jonas (Leipold), Kommentar zur Zivilprozessordnung, 19e druk, § 323, II 2, c) met
verdere referenties.
(28) Voor Frankrijk: Cour de cassation van 21 juli 1954, Dalloz, 1955, blz. 185.
(29) Magistrates' Court Rules 1952 r 34 (2) en Rayden's Law and Practice in Divorce and
Family Matters, 1971, blz. 1181.
(30) Bromley, Family Law, 4e druk, 1971, blz. 451 met referenties.
(31) Sec. 9, Maintenance Orders (Reciprocal Enforcement) Act, 1972.
(32) A.E. Anton, Private international Law, 1967, blz. 470; Graveson, The Conflict of Laws,
1969, blz. 565; Lord President Clyde, Clarks Trustee Petitioners, 1966, SLT 249, blz. 251.
(33) T.a.p.
(34) Het op 19 november 1976 in Londen ondertekende nieuwe Verdrag over de aansprakelijkheidsbeperking voor maritieme vorderingen was aan het einde van de besprekingen door de
deskundigen nog niet van kracht.
(35) In dezelfde zin reeds Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, arrest van 6 oktober 1976 (zaak 14/76).
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(36) In 1974 bedroeg de premie-omzet voor overzeese verzekeringen in het Verenigd Koninkrijk
niet minder dan 3 045 miljoen £, waarvan 520 miljoen £ voor transacties met EEG-landen
en 10 % voor herverzekeringszaken. In het kader van deze verzekeringsmarkt spelen luchten zeevaartverzekering een vooraanstaande rol. Alleen in deze tak bedroeg de premie-omzet
535 miljoen £ waarvan 50 miljoen £ voor transacties met personen uit andere EEG-Staten.
(37) Uittreksel uit „Pflichtversicherung in den Europaischen Gemeinschaften", studie van professor
dr. Ernst Steindorff, München.
(38) Het „Landgericht" Aachen (Neue puristische Wochenschrift 76, 487) heeft dit standpunt van
de hand gewezen.
(39) Bondsrepubliek Duitsland: BGB 3e boek, afdelingen 4-8; Frankrijk: code civil 2e boek,3e boek,
titel XVII, titel XVIII, hoofdstuk II en hoofdstuk III; Italië: codice civile, 3e boek, titels 4
tot 6, 6e boek, titel 3, hoofdstuk 2, afdeling III, hoofdstuk 4.
(40) Megarry-Baker, The Law of Real Property, 5e druk, 1969, blz. 71 e.v., 79 e.v.
(41) Megarry-Baker t.a.p., blz. 546.
(42) R. David, Les grands systèmes de droit contemporains, 5e druk, 1973, nr. 311.
(43) Stein-Jonas (Pohle), noot (27), § 24, III, 2.
(44) Code de procédure civile, artikel 46, derde streepje; Vincent, Procédure civile, 16e druk, 1973,
nr. 291.
(45) Uit de rechtspraak tot op heden: LG Braunschweig RIW/AWD 74 346 (de schriftelijke
bevestiging moet ook daadwerkelijk door de mondelinge afspraak zijn voorafgegaan); OLG
Hamburg RIW/AWD 1975, 498 (geen geldige rechtsmachtverlenende overeenkomst in geval
van wederkerige toezending van algemene voorwaarden die met elkaar in strijd zijn); OLG
München RIW/AWD 75, blz. 694; Corte de cassazione italiana nr. 3397 van 20 oktober
1975 (alleen een brief ter bevestiging, die — voor de eerste maal — een rechtsmachtverlenende clausule bevat, is niet voldoende); BGH MDR 77, blz. 1013 (bevestiging van
bestelling door verkoper niet voldoende, indien koper eerder opname heeft afgewezen); LG
Heidelberg RIW/AWD 76, blz. 532 (algemene verwijzing naar standaardvoorwaarden niet
voldoende); OLG Frankfurt RIW/AWD 76, blz. 532 (verwijzing naar standaardvoorwaarden eerst in bevestiging van de bestelling door leverancier); aanmaning van de koper betekent geen afdoende opname van de in de standaardvoorwaarden opgenomen jurisdictieclausule); OLG Düsseldorf RIW/AWD 76, blz. 297 (jurisdictieclausule in cognossementsvoorwaarden werkt niet tegen al degenen die zelf geen schriftelijke bevestiging hebben
afgegeven); Pretura di Brescia, Foro italiano 1976 nr. 1, kolom I 250 (later nationaal recht
heeft voorrang in artikel 17); Tribunal d'Aix en Provence van 10 mei 1974, Dalloz 1974,
blz. 760 (ook in arbeidsovereenkomsten kunnen rechtsmachtverlenende clausules ten gunste
van de gerechten van de woonplaats van de werkgever worden opgenomen); Tribunal
de commerce, Brussel, Journal des tribunaux 1976, blz. 210 (artikel 17 gaat voor bij andersluidend nationaal recht).
(46) Aldus terecht, zie Hoffmann RIW/AWD 1973, 57 (63); Droz in „Compétence judiciaire
et effets des jugements dans le marché commun" nr. 216 en volgende; Weser in „Convention
communautaire sur la compétence judiciaire et 1'exécution des décisions" nr. 265.
(47) Er is slechts voldaan aan de vormvereisten gesteld bij artikel 17, lid 1, van het Verdrag
van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken, in het geval van een mondeling gesloten overeenkomst, indien de schriftelijke bevestiging van de verkoper met mededeling van de algemene
verkoopvoorwaarden aanleiding heeft gegeven tot een schriftelijke aanvaarding van de
koper (zaak 25/76) (Jurisprudentie van het Hof 1976, blz. 1851).
Het feit dat de koper geen bezwaren heeft gemaakt tegen een bevestiging die eenzijdig
door de andere partij wordt gegeven houdt geen aanvaarding in voor wat betreft het
rechtsmachtverlenende beding, tenzij de mondelinge toestemming valt binnen het kader van
de lopende handelsbetrekkingen tussen partijen die zijn aangegaan op de grondslag van de
algemene bepalingen van één van beide partijen welke een rechtsmachtverlenend beding
bevatten (zaak 25/76).
Er is slechts voldaan aan het vereiste van de schriftelijke vorm gesteld bij artikel 17, lid 1,
van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, in het geval dat een
rechtsmachtverlenend beding is opgenomen in de algemene verkoopvoorwaarden van één
van de partijen, gedrukt op de keerzijde van een contract, indien het doör de beide
partijen ondertekende contract een uitdrukkelijke verwijzing naar deze algemene voorwaarwaarden bevat (zaak 24/76) (Jurisprudentie van het Hof 1976,' blz. 1831).
In het geval van een overeenkomst die wordt gesloten door verwijzing naar vroegere aanbiedingen waarin werd verwezen naar de algemene voorwaarden van een van de partijen
die een rechtsmachtverlenend beding bevatten, is slechts voldaan aan het vereiste van de
schriftelijke vorm bedoeld in artikel 17, lid 1, van het Verdrag, indien d e verwijzing met
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zoveel woorden is geschied en dus gecontroleerd kan worden door een partij die een normale zorgvuldigheid in acht neemt (zaak 24/76).
(48) Zie voor verdere vragen over afdeling 8, nrs. 22 en 240.
(49) Bondsrepubliek Duitsland: artikel 253, lid 1, Z P O ; Frankrijk: artikel 54 Code de procédure civile.
(50) Zie daarvoor uitvoerig Droz (noot (46)), nr. 448.
(51) Italië: artikel 798, lid 1, juncto artikel 395, punt 1, codice procedura civile; Frankrijk:
Batiffol, Droit international privé, 5e druk, 1971, nr. 727.
(52) Artikel 3, lid 1, sub c), 2, van het Duits-Britse Verdrag van 14 juli 1960, artikel 3, lid 1,
sub c), ii, van het Frans-Britse Verdrag van 18 januari 1934.
(53) Uit rechtsvergelijkend oogpunt: Walther J. Habscheid, Introduction a la procédure judiciaire, les systèmes de procédure civile, uitgegeven door de Association internationale de
droit comparé, Barcelona 1968.
(54) Stein-Jonas (Grunsky) (noot (27)) voor § 511, I, 1; Rosenberg-Schwab Zivilprozetërecht 11e
druk, § 135, I, 1, sub b).
(55) Zaak 43/77 (Industrial Diamond tegen Riva).
(56) Cour de cassation van 25 februari 1937, Pasicrisie 1937,1, 73.
(57) Exacte aanduiding en adres: als de beslissing in Schotland moet worden geëxecuteerd:
Secretary of State for Scotland, Scottish Office, New St. Andrews House, St. James Centre,
Edinburgh EH1 3SX.
Anders: Secretary of State for the Home Department, Home Office, 50 Queen Anne' Gate,
London SW1H 9AT.
(58) Kenmerkende voorbeelden uit de rechtspraak ad artikel 54: LG Hamburg RIW/AWD
74,403 e.v.; OLG Frankfurt RIW/AWD 76,107.
(59) De oude en de nieuwe Lid-Staten van de Gemeenschap, of enkele daarvan, zijn reeds partij
bij talrijke internationale verdragen die voor bijzondere onderwerpen de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen regelen. Met inbegrip van de
reeds in het rapport-Jenard genoemde opsomming kunnen met name de volgende verdragen
worden genoemd:
1. de herziene Rijnvaartakte van Mannheim van 17 oktober 1868, met het herzieningsverdrag van 20 november 1963 en het aanvullend protocol van 25 oktober 1972
(België, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk);
2. het op 12 oktober 1929 te Warschau gesloten verdrag tot het brengen van eenheid in
enige bepalingen inzake het internationaal luchtvervoer, met wijzigingsprotocol van
28 september 1955 en aanvullend verdrag van 18 september 1961 (alle negen Staten)
alsmede aanvullende protocollen van 8 maart 1971 en 25 september 1975 (nog niet van
kracht);
3. internationaal verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige regels betreffende de
burgerlijke aansprakelijkheid bij aanvaring, ondertekend te Brussel op 10 mei 1952
(België, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk);
4. internationaal verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige regels betreffende
conservatoir beslag op schepen, ondertekend te Brussel op 10 mei 1952 (België, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk);
5. verdrag betreffende schade aan terreinen en gebouwen door vreemde luchtvaartuigen,
te Rome ondertekend op 7 oktober 1952 (België, Luxemburg);
6. overeenkomst betreffende buitenlandse Duitse schulden ondertekend te Londen op
27 februari 1953 (alle negen Staten);
7. a) verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering van Den Haag van 1 maart 1954
(België, Denemarken, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland) ;
b) Haags verdrag van 15 november 1965 over de betekening van gerechtelijke en
buitengerechtelijke bescheiden (België, Denemarken, Frankrijk, Italië, Luxemburg,
Nederland, Verenigd Koninkrijk);
c) Haags verdrag van 18 maart 1970 over de bewijsopname in het buitenland (Denemarken, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk);
8. verdrag inzake het internationaal vervoercontract voor goederen over de weg (CMR)
met protocol van ondertekening, gesloten te Genève op 19 mei 1956 (België, Denemarken, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Verenigd
Koninkrijk);
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9. verdrag van 27 oktober 1956 tussen het Groothertogdom Luxemburg, de Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk inzake de kanalisatie van de Moezel met protocol van
wijzigingen van 28 november 1976 (de drie aangesloten Staten);
10. verdrag betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied
van onderhoudsverplichtingen jegens kinderen, gesloten te Den Haag op 15 april 1958
(België, Denemarken, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland);
11. verdrag betreffende de bevoegdheid van het contractueel aangewezen forum bij internationale verkoop van lichamelijke roerende zaken, gesloten te Den Haag op 15 april
1958 (nog niet bekrachtigd);
12. verdrag inzake de civiele aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie ondertekend te Parijs op 29 juli 1960 (België, Duitsland, Frankrijk) en additioneel protocol
ondertekend te Parijs op 28 januari 1964 (België, Denemarken, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk), alsmede aanvullend verdrag bij het Verdrag
van Parijs van 29 juli 1960 en bijlage ondertekend te Brussel op 31 januari 1963 en
additioneel protocol bij het aanvullend verdrag ondertekend te Parijs op 28 januari
1964 (Denemarken, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk);
13. aanvullend verdrag van 26 februari 1966 bij het internationaal verdrag van 25 februari
1961 betreffende het vervoer van reizigers en bagage per spoor (CIV) inzake de aansprakelijkheid van de spoorwegen voor dood en letsel van reizigers, gewijzigd bij
protocol II van 9 november 1973 van de diplomatieke conferentie voor de inwerkingtreding van de CIM- en CIV-verdragen van 7 februari 1970 aangaande de verlenging
van het aanvullende verdrag van 26 februari 1966 (alle nieuwe Staten);
14. verdrag betreffende de aansprakelijkheid van exploitanten van atoomschepen en additioneel protocol van Brussel van 25 mei 1962 (nog niet van kracht);
15. het internationaal verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen over het
vervoer van goederen over zee, ondertekend te Brussel op 27 mei 1967 (nog niet
van kracht);
16. het internationaal verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen over de
rechten van scheepscrediteuren alsmede scheepshypotheken, ondertekend te Brussel op
27 mei 1967 (nog niet van kracht);
17. het internationaal verdrag van Brussel van 29 november 1969 inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie (België, Denemarken, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk) met het ter aanvulling
van dit verdrag gesloten internationaal verdrag van 18 december 1971 ter oprichting
van een internationaal fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door
olie (Denemarken, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk);
18. de internationale verdragen van Bern van 7 februari 1970 betreffende het goederenvervoer per spoor (CIM) en betreffende het vervoer van reizigers en bagage per spoor
(CIV), met additioneel protocol alsmede protocol I van 9 november 1973 van de diplomatieke conferentie voor de inwerkingtreding van de verdragen (alle negen Staten
behalve Ierland voor protocol I);
19. de overeenkomst van Athene van 13 december 1974 inzake het vervoer over zee van
passagiers en bagage (nog niet van kracht);
20. het Europees verdrag van 30 september 1957 inzake het internationale vervoer van
gevaarlijke stoffen over land (Verenigd Koninkrijk) met aanvullend protocol van
21 augustus 1975 (Verenigd Koninkrijk) (nog niet van kracht);
21. overeenkomst van Genève van 1 maart 1973 inzake de overeenkomst tot internationaal
vervoer over land van reizigers en bagage (nog niet van kracht);
22. Haags verdrag van 2 oktober 1973 inzake de erkenning en executie van beslissingen
inzake onderhoud (geen enkele Lid-Staat van de Gemeenschap is hierbij partij).
(®°) Zie noot (59), punt 1.
(61) De Engelse uitdrukking „court" dient niet te worden begrepen als tegenstelling ten opzichte
van andere termen (bij voorbeeld „tribunal") maar betekent elke bevoegd verklaarde
rechterlijke instantie.
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