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1. Het executieverdrag is nu meer dan voldoende bekend(l), zodat er
zonder meer naar de bepalingen ervan moge verwezen worden.
Het is immers merkwaardig dat binnen een vrij kort tijdsbestek dit verdrag
over geheel het grondgebied van de gemeenschap zulke ruime toepassing
heeft gevonden. Dit bewijst reeds dat het aan een behoefte beantwoordde.
Dat de rechterlijke instanties in de zes Ianden die de oorspronkelijke
gemeenschap vormden, zich zo spoedig hebben aangepast, hoewel slechts
enkele bepalingen van het verdrag tot rechtspraak van het Hof van Justitie
aanleiding hebben gegeven, is wellicht toe te schrijven aan de omstandigheid dat de rechtsstelsels van deze Ianden slechts weinig van elkaar
verschillen en meestal zelfs op gemeenschappelijke bronnen teruggaan en
in de lijn van een vrij gelijklopende evolutie liggen.
In dit verband zal de toepassing van het Verdrag nog meer bijdragen tot
een gelijkmatige evolutie van het materieel recht in deze Ianden en vooral
tot een belangrijke wisselwerking onder de bestaande rechtsstelsels.
Volstrekt anders was het echter gesteld met de drie nieuwe partners van de
Gemeenschap, in elk geval wat het Verenigd Koninkrijk en Ierland betreft. Het hoeft geen nader betoog dat de verschillen tussen de continentale
stelsels en die van de Ianden van de Common Law sorhs aanzienlijk zijn.
Er zijn bovendien zeer grondige verschillen in gerechtelijke instellingen,
zodat hieruit ook moeilijkheden moesten ontstaan.
Het is dan ook niet te verwonderen dat de toetreding van deze nieuwe
lid-Staten tot het executieverdrag, niet kon plaatsvinden zonder enige
aanpassing of bijwerking ervan.

(1) Zie o.m. WESER, Convention communautaire sur la Competence judiciaire et l' execution des
decisions, Brussel 1975; DROZ, Competence judiciaire et effets des jugements dans le Marchi!
Commun, Paris 1972; STRUYCKEN, De bevoegdheidsregeling van het Europese Executieverdrag, in
Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor lnternationaal Recht, 1978; RAS, De betekenis
van het E .E.G. -Executieverdrag voor de rechters van het land waar een onder het Verdrag vallende
zaak wordt aangebracht, T.P.R. 1975, 851-916.
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Opmerkelijk is in de eerste plaats dat van meetaf besprekingen, tussen de
zes en hun nieuwe partners werden gevoerd om de toepassing van het
Verdrag ten spoedigste uit te breiden. Dit ook bewijst het belang dat eraan
gehecht wordt.
Er waren echter heel wat onderhandelingen en studies nodig v66r ee_n
akkoord werd bereikt.
Dit is thans een voldongen feit vermits op 9 oktober 1978 (2) een Verdrag
werd gesloten, waarbij Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk
tot het oorspronkelijk Verdrag toetraden, met evenwel enkele belangrijke
wijzingen en aanpassingen. Het nieuw Verdrag zal echter pas in werking
treden, tussen de Staten die het zullen hebben bekrachtigd, de eerste dag
van de derde maand, die volgt op de overlegging van de laatste bekrachtigingsoorkonden, door de oorspronkelijke partners en een van de nieuwe
partners. De nieuwe tekst van het Verdrag zal dus door de zes oorspronkelijke partners alsmede door ten minste een van de nieuwe deelgenoten
bekrachtigd moeten worden alvorens zowel onder de zes als ten opzichte
van de nieuw toetredende partner van toepassing te worden. Het is dus niet
zeker dat het ten opzichte van de drie nieuwe deelgenoten gelijktijdig van
toepassing zal worden.
De wens moet worden uitgesproken dat de ten minste gedeeltelijke inwerkingtreding binnen afzienbare tijd zou plaatshebben.
We zullen hierna de belangrijkste wijzigingen van het oorspronkelijke
Verdrag nader onderzoeken, doch tevens de jongste toepassingen van het
thans van kracht zijnde Verdrag onder ogen nemen.
Het is in dit verband niet van belang ontbloot te onderstrepen, dat bij de
behandeling van de zaak de Cavel, die tot het arrest van het Hof vanJustitie van 27 maart 1979 leidde, de advokaat-generaal, die advies
uitbracht, een beroep heeft gedaan op de tekst van het toetredingsverdrag,
om de draagwijdte van het besproken artikel van het Verdrag uit te
leggen(3).
Artikel 1

2. Luidens artikel 1 wordt het Verdrag toegepast in burgerlijke en handelszaken, ongeacht de aard van het gerecht waarvoor deze zaken hun
verloop hebben.
Wat dit laatste punt betreft wordt hiermede o.m. bedoeld dat ook beslis-

(2) Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 304, van 30. 10.1978 en C. 59 van
5,3, 1979,
(3) Zaak nr. 143/78 J. de Cavel/L de CaveL
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singen van een strafrechter of van een administratief gerecht in aanmerking kunnen komen, mits zij over burgerlijke of handelszaken uitspraak
doen. Dit behoeft in ons land geen verdere uitleg.
Wat nu de inhoud van de uitdrukking ,burgerlijke en handelszaken"
betreft, had het Hof van Justitie reeds de gelegenheid te bepalen dat die
uitdrukking dient te worden uitgelegd aan de hand van de doelen en het
stelsel van het V erdrag en de algemene beginselen die in de gezamenlijke
nationale rchtsstelsels worden gevonden (4).
Bij de onderhandelingen betreffende de toetreding van de nieuwe deelgenoten werd zeer bijzonder beklemtoond dat de inhoud van die uitdrukking
naar angelsaksisch recht moeilijk te bepalen was, zodat meer nauwkeurigheid in dit verb and alleszins vereist was. De uitdrukking , ,civil law'' wijst
vooral op de tegenstelling met strafrecht. Belastingrecht daarentegen
behoort, naar dit stelsel, tot de , ,civil law''.
Het toetredingsverdrag bepaalt dan ook dat tot burgerlijke en handelszaken niet behoren belasting-, douane- en administratiefrecht.
Er blijft dan vanzelfsprekend uit te maken wat onder deze woorden dient te
worden verstaan. Vooral de bepaling van het administratief recht kan tot
betwistingen aanleiding geven.
Luidens voormeld arrest van het Hof van Justitie valt een geschil tussen
een overheidsinstantie en een particulier, wanneer die overheidsinstantie
krachtens overheidsbevoegdheid handelt, buiten de toepassing van het
Verdrag(5).
Het Hof heeft bijgevolg geen nadere uitleg gegeven over het begrip
, ,burgerlijke en handelszaken''. Het benadert het vraagstuk pragmatisch,
door te beslissen dat, telkens wanneer het imperium van de Overheid
wordt uitgeoefend, het geschil dat uit de rechtshandeling ontstaat, buiten
de werkingssfeer van het Verdrag valt.
Professor Schlosser merkt in dit verband terecht op (6), dat de afbakening
tussen het privaatrechtelijke en het publiekrechtelijke optreden van de
Staat en van zijn zelfstandige organen, niettemin op moeilijkheden stuit,
omdat de Staat ook bij het sluiten van zijn contracten als een particulier
kan optreden, Doch in dit laatste geval handelt hij niet uit kracht van zijn
imperium.
(4) Arrest van 14.10.1976, fur. H.v.J., 1976, biz. 1541 en de conclusies van Adv.-gen. Reischl.,
biz. 1553.
(5) BISCHOFF, J.M. en HUET, A., Chronique de jurisprudence de Ia Cour de Justice des Communautes europeenne, Journal du droit international, 1977, biz. 714; SCHLOSSER, Rapport over het
toetredingsverdrag, Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, 5 maart 1979, nr. 23-29;
KRINGS, S.E.W. 1978, biz. 338-342.
(6) ScHLOSSER, nr. 27.
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Dit betekent dus dat in elke zaak de rechter zal moeten uitmaken of de
overheidsinstantie privaatrechtelijk of publiekrechtelijk is opgetreden.
Aileen in het eerste geval is het Verdrag van toepassing.
Die uitleg zal dus ook na de inwerkingtreding van het toetredingsverdrag
gelden.
3. De bepaling van artikell van het Verdrag houdt ook de opgave van een
reeks rechtsgebieden in die uitdrukkelijk uitgesloten zijn.
Het eerste punt dat met de staat van de personen verband houdt, dient te
worden uitgelegd samen met de wijziging die bij artikel5, 2 werd aangebracht.
Luidens artikel 5.2 van het Verdrag, zoals die bepaling thans bestaat,
vallen de geschillen betreffende onderhoudsverplichtingen wei onder de
toepassingsfeer van het Verdrag. Krachtens die bepaling mag de verweerder die zijn woonplaats op het grondgebied van een verdragsluitende Staat
heeft in een andere verdragsluitende Staat worden gedagvaard voor het
gerecht van de plaats waar de onderhoudsgerechtigde zijn woonplaats of
zijn gewone verblijfplaats heeft.
De vraag is gerezen of een beslissing over een geschil betreffende onderhoudsverplichtingen, dat o.m. aan een echtscheidingsproces of een vaderschapsvordering verbonden is, al dan niet vatbaar is voor exequatur,
overeenkomstig de bepaling van artikel 31 van het V erdrag.
Het hoeft geen verder betoog dat er in ons land talrijke vorderingen
betreffende onderhoudsverplichtingen samen met een echtscheidingsproces aanhangig kunnen zijn. Nu zijn de regels betreffende de bevoegdheid
i.z. echtscheiding niet noodzakelijk in overeenstemming met de regels
van het Verdrag betreffende de bevoegdheid inzake onderhoudsverplichtingen.
Tijdens de besprekingen betreffende de aanpassing van het Verdrag werden verscheidene oplossingen overwogen. Tenslotte werd bij artikel 5,2
een regeling getroffen waarmee de moeilijkheden die hierbij konden
ontstaan opgelost kunnen worden: voortaan mag, naar luid van het Verdrag, de bijkomende vordering betreffende een onderhoudsverplichting
aanhangig worden gemaakt voor de rechter die, overeenkomstig de lex
fori, bevoegd is om van een hoofdvordering betreffende de staat van de
personen kennis te nemen. De beslissing betreffende de onderhoudsverplichting zal dan in al de landen van de Gemeenschap worden tenuitvoergelegd.
Die bepaling houdt even wei een zeer belangrijke beperking in, nl. dat de
bevoegdheid van de rechter om van de hoofdvordering kennis te nemen
niet uitsluitend op de nationaliteit van een der partijen mag steunen.
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Deze laatste bepaling sluit aan bij artikel 3 lid 2 van het Verdrag, dat de
bepalingen o.m. van artikel 15 van het Burgerlijk Wetboek en 638 Gerechtelijk W etboek volstrekt uitsluit, omdat deze bepalingen regelrecht
indruisen tegen de beginselen die het Verdrag ten grondslag liggen.
Bovenvermelde regel wordt evenwel
niet miskend wanneer de bevoegdJ
heid op de gemeenschappelijke nationaliteit van beide partijen stoelt.
De bevoegdheidsbeperking ten aanzien van de onderhoudsverplichting
heeft op dit gebied des te meer belang daar het echtscheidingsgeding riiet
onder toepassing van het Verdrag valt, zodat in dit opzicht de bevoegdheid
van de rechter wel op de bepalingen van artikelen 15 van het Burgerlijk
Wetboek en 638 van het Gerechtelijk Wetboek zou kunnen stoelen. Als dit
het geval is, dan heeft die rechter geen bevoegdheid om over de bijkomende vordering betreffende de onderhoudsverplichting uitspraak te
doen, tenzij uiteraard, het Verdrag niet toepasselijk zou zijn, ondermeer
omdat de verweerder geen woonplaats heeft op het grondgebied van een
Verdragsluitende Staat.
De rechter bij wie de bijkomende vordering betreffende een onderhoudsverplichting wordt aanhangig gemaakt zal dus zeer zorgvuldig zijn
eigen bevoegdheid moeten toetsen aan de hand van voormelde regels. Er
mag immers niet uit het oog worden verloren dat de rechter aan wie verlof
tot tenuitvoerlegging wordt gevraagd geen onderzoek mag instellen naar
de bevoegdheid van de rechter die de beslissing heeft gewezen.
Uit het onderzoek van de rechtspraak blijkt dat het vaak voorkomt dat
verlof tot tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen betreffende
onderhoudsverplichtingen ter gelegenheid van of na echtscheiding gewezen, wordt aangevraagd. De rechter die over het verlof tot tenuitvoerlegging uitspraak doet, hoeft geen andere pun ten te onderzoeken dan hetgeen
in artikel 27 van het Verdrag vermeld staat.
4. In verband met de bepaling van artikel 1,1 van het Verdrag viel op 27
maart 1979 (7) een arrest van het Hof van Justitie dat in meer dan een
opzicht verduidelijking brengt.
Naar aanleiding van een echtscheidingsproces dat zich in Frankrijk afspeelde, had de gewezen Duitse echtgenote, die in Duitsland verbleef de
veroordeling van de man tot een onderhoudsuitkering bekomen; de tenuitvoerlegging van die maatregel werd door de vrouw in Duitsland
gevraagd. Er bevond zich immers stofferend huisraad in Duitsland en de
vrouw wou haar rechten hierop doen gelden.

(7) Zaak 143/78 i.z. J. de Cavel/L. de Cave!.

368

Intussen had de man, in Frankrijk, een bevel tot zegellegging op de
goederen van de echtgenoten die in Duitsland gelegen waren, en tot
beslaglegging op de bankrekeningen van de vrouw, verkregen. Die maatregelen werden hierdoor verantwoord, dat de vrouw waardevolle voorwerpen die van de gemeenschap deel uitmaakten had verkocht en dat zij
bovendien huisraad dat het appartement in Duitsland stoffeerde had doen
verdwijnen.
Het kwam erop aan dit bevel in Duitsland te doen uitvoeren.
Het Bundesgerichtshof heeft op 22 mei 1978 de prejudicH!le vraag gesteld
of het Verdrag toepasselijk is op een verzegeling op vermogensbestanddelen waartoe een Franse rechter in samenloop met een v66r een Franse
rechterlijke instantie aanhangige echtscheidingsprocedure verlof heeft
verleend. Het Bundesgerichtshof overwoog dat het hier gaat om een
bijprocedure naast een gerechtelijke procedure over de staat van natuurlijke personen of het huwelijksgoederenrecht.
Ten aanzien van deze vraag werden uiteenlopende stellingen ingenomen,
niet aileen door de twee partijen, maar ook door de Commissie, door de
regering van de Duitse Bondsrepubliek en door de regering van het
Verenigd Koninkrijk.
Het Hof van Justitie onderstreept eerst dat de gewezen beslissing verb and
hield met een conservatoire maatregel (verzegelen van meubelen, waardepapieren en goederen, en beslagbelegging op goederen en rekeningen
op Iiaam van de vrouw bij twee in Duitsland gevestigde bankinstellingen).
In dit verband beslist het arrest dat het Verdrag rechtens geen grondslag
biedt om, wat het materieel toepassingsgebied betreft, een onderscheid te
maken tussen voorlopige en definitieve maatregelen.
De bevoegdheidsregels betreffende conservatoire maatregelen zijn dus
dezelfde als voor beslissingen die een definitief karakter hebben, dit wil
zeggen dat ook ten aanzien van die conservatoire maatregelen moet
worden nagegaan of ze betrekking hebben op een onderwerp dat onder
toepassing van het Verdrag valt.
Conservatoire maatregelen kunnen immers dienen tot bewaring van rechten van zeer onderscheiden aard, zodat de vraag of het Verdrag er op kan
worden toegepast, niet door de aard van die maatregelen wordt bepaald,
doch door de aard van de rechten welke erdoor worden bezwaard.
Het Hof van Justitie onderzoekt vervolgens of de bedoelde conservatoire
maatregelen ten deze onder de bepalingen van het Verdrag vall en of niet.
Het Hof beslist dat wanneer, tijdens een echtscheidingsgeding, de nood~
zaak van een voorlopige regeling van de vermogensrechtelijke betrekkingen van de echtelieden zich laat gevoelen, deze regeling in nauwe
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samenwerking staat met de oorzaken van de echtscheiding en de persoonlijke situatie van de echtelieden en de uit het huwelijk geboren kinderen,
zodat zij niet kan worden losgemaakt van de vragen betreffende de staat
van de personen welke door het slaken van de huwelijksband en de
afwikkeling van het huwelijksgoederenregime worden opgeworpen.
Het Hof oordeelt daarna, dat de uitdrukking , ,huwelijksvermogensrecht''
die in artikell, lid 1 voorkomt, ten einde dit gebied van het recht buiten de
toepassing van het Verdrag te sluiten, op alle vermogensrechtelijke relaties slaat die rechtstreeks uit de huwelijksband of uit het slaken van die
band voortvloeien.
Hoewel er soms vermogensrechtelijke relaties van de echtelieden kunnen
bestaan, welke met het huwelijk geen verband houden, en die derhalve
wel in de toepassingsfeer van het Verdrag vallen(8), tach zal het merendeel van die betrekkingen hetzij uit de staat van de personen, hetzij uit de
huwelijksband, of het slaken van die band, voortvloeien. In die gevallen
kunnen de geschillen die eruit ontstaan niet onder de toepassing van het
V erdrag worden gebracht.
Dit brengt dan ook mede dat de conservatoire maatregelen betreffende de
goederen die tijdens een echtscheidingsprocedure worden getroffen,
noodzakelijk hetzij verband houden met de staat van de goederen, hetzij
voortvloeien uit de huwelijksband of uit het slaken van die band, en
derhalve niet onder de toepassing van het Verdrag vallen.
De tenuitvoerlegging van een beslissing waarbij verlof wordt verleend om
dergelijke maatregelen te treffen, kan bijgevolg, met toepassing van het
Verdrag niet worden bevolen.
Uit dit arrest volgt dus dat, in beginsel, conservatoire maatregelen betreffende de goederen die tijdens een echtscheidingsprocedure worden genamen, niet onder toepassing van het Verdrag vallen en dan ook niet tot
'
tenuitvoerlegging aanleiding kunnen geven.
Strekken die maatreglen echter wel tot bewaring van een recht in een
geding dat helemaal geen grand vindt hetzij in de staat van de personen,
hetzij in de huwelijksband, dan zal de rechter die er uitspraak over doet,
zulks zeer duidelijk in zijn beslissing tot uiting moeten brengen, zodat de
rechter die over een verlof tot tenuitvoerlegging van die beslissing uitspraak moet doen, prima facie kan vaststellen dat het voorwerp van het
geding binnen de toepassingssfeer van het Verdrag valt.

(8) Dit zou o.m. het geval kunnen zijn wanneer elk van de echtgenoten betrokken is in een
onverdeeldheid en er tussen de twee onverdeeldheden een geschil ontstaat. Er is dan een vermogensrechtelijk geschil tussen de echtgenoten dat noch uit de huwelijksband ontstaat noch met de staat van
de personen verband houdt. In dit geval zou het Verdrag wel van toepassing zijn.
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Het arrest van 27 maart heeft dus een uitleg gegeven van artikel 1 van het
Verdrag die eens te meer een algemene draagwijdte heeft en in aile
lid-Staten van toepassing kan zijn. Dit is des te belangrijker omdat bij twee
van de drie nieuwe leden, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, de uitdrukking huwelijksvermogensrecht als dusdanig niet voorkomt(9).
De bepaling van het arrest stemt grotendeels overeen met hetgeen in dat
verband in het verslag van Professor Schlosser staat(lO), te weten dat de
bevoegdheid van de gerechten in het V erenigd Koninkrijk en Ierland en de
· erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen door
deze gerechten niet door het V erdrag worden 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 uit het huwelijk voortvloeien. De genoemde rechten omvatten ook aile bij wet of huwelijksvoorwaarden vastgestelde
beheers- en beschikkingsrechten ten aanzien van het vermogen van elk der
echtgenoten.
Het arrest heeft het wellicht kernachtiger gezegd, maar de twee bepalingen
hebben klaarblijkelijk dezelfde strekking. Dit arrest biedt bovendien het
voordeel ter gelegenheid van een concreet geval te zijn gewezen.
5. Het Hof van Justitie heeft in het arrest van 22 februari 1978 (11) ook
nog een andere uitleg gegeven van voormeld artikel 1, nl. in verband met
de bepaling van lid 2, punt 2: faillissement, concordaat en andere analoge
rechtsplegingen.
Een Duitse vennootschap had een filiaal in Frankrijk opgericht: Dat filiaal
stand onder het beheer van een van de Duitse beheerders van de moedervennootschap. Naar aanleiding van het failissement, in Duitsland, van
laatstgenoemde vennootschap, raakte de Franse inrichting eveneens in
financiele moeilijkheden en werd ze failliet verklaard.
Bij toepassing van de Franse wet van 13 juli 1967 (sur le reglement
judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes), werd de Duitse bestuurder, op vordering van de Franse curator,
door een arrest van het hof van beroep te Parijs veroordeeld om een deel
van het passief van de Franse vennootschap terug te betalen. Die veroordeling stoelde op het wanbeheer van de bestuurder.
De Franse curator verzocht om veri of tot tenuitvoerlegging in Duitsland,
van het arrest van het hof van beroep.
(9) Verslag SCHLOSSER n. 43.
(10) ld. n. 50.
(11) Arrest 133/78 van 22.2.1979 i.z.

GOURDAIN/NADLER,

Jur. H.v.J., 1979, biz. 733.
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De vraag werd door het Bundesgerichtshof gesteld, of een dergelijke
beslissing te beschouwen is als gewezen in een failissement, in de zin van
artikel1, lid 2, dan wei als gewezen in gewone burgerlijke en handelszaken.
Hier ook waren de meningen erg verdeeld.
De vordering is immers een aansprakelijkheidsvordering die geheel los
van het faillissement wordt behandeld en waarbij de curator en de aangesproken bestuurder als procespartijen optreden. Maar de grondslag van die
vordering is alleen in het faillisementsrecht te vinden. De vordering strekt
ertoe de boedel ter voldoening van de schuldeisers te liquideren. Er werd
in het bijzonder beklemtoond dat het gaat om een zeer bijzondere vorm
van aansprakelijkheid die uitsluitend in het faillissement voorkomt.
Nate hebben onderstreept dat het failissement uit de werkingsfeer van het
Verdrag werd gesloten, gelet op de grote verschillen in de desbetreffende
wetgeving van de Lid-Staten, herhaalt het Hofvan Justitie de overweging
die reeds voorkwam inhet arrest van 14 oktober 1976(12), dat de in artikel
1 gebezigde normen autonome begrippen dekken, die moeten worden
uitgelegd aan de hand van, enerzijds, de doelen en het stelsel van het
Verdrag en, anderzijds, de algemene beginselen die in aile nationale
rechtsstelsels tezamen worden gevonden.
Dergelijke algemene beginselen betreffende het failissement die in aile
lid-Staten van toepassing zijn, bestaan hierin dat zij de toestand betreffen
van de debiteur die opgehouden heeft te betalen of wiens krediet aangetast
is, zodat de rechter moet ingrijpen om tot een coilectieve likwidatie te
komen of althans tot een controle van het beheer van het vermogen.
Aileen de beslissingen die rechtstreeks uit die toestand voortvloeien en
geheel binnen het raam ervan passen, vailen buiten de werkingssfeer van
het Verdrag.
Mag ik eraan herinneren dat dezelfde uitdrukkingen in het gewijzigd
artikel574, 2° van het Gerechtelijk Wetboek worden gebezigd (vorderingen en geschillen rechtstreeks ontstaan uit faillissement).
Het Hof van Justitie onderzoekt vervolgens de hoofdkenmerken van
bovenvermelde vordering, die door de curator, v66r de rechtbank van
koophandel wordt ingesteld. Het houdf rekening met de kenmerken en de
gevolgen van de vordering, en besluit dat die vordering haar rechtsgrondslag uitsluitend (13) in het faillissement vindt. Uit de analyse van die

(12) Arr. 29176 i.z. L.T.V./Eurocontrol, fur. H.v.J., 1976, blz. 1541 en de conclusies van Adv.
Gen. Reisch1, blz. 1553.
(13) En dus niet in het vennootschapsrecht of in het gemeenrecht van de aquiliaanse aansprakelijkheid.

372

-------·---~~-=-~~~~-~~-~-~--~--~-~---~--~--~-~-~--~--~-~--~~-~~-=~~~~~-

rechtsgrondslag, zoals door het arrest wordt gedaan, blijkt dat al de
gegevens voor de oplossing liggen in het bijzonder recht dat het stelsel van
het faillissement. . . beheerst. Ik heb hier met opzet de bewoordingen
gebruikt die we in gemeld artikel57 4, 2° terugvinden, omdat het arrest van
het Hof van Justitie aldus niet alleen een zeer duidelijke uitlegging van de
bepaling van artikel 1 van het Verdrag geeft, doch tevens een uitstekend
voorbeeld voor de interpretatie van voormeld artikel 574 vormt.
Tot besluit oordeelt het Hof van Justitie dat de vordering van de curator
ingesteld op grand van artikel 99 van de Franse wet van 1967, buiten de
werkingssfeer van het Verdrag valt, zodat op grand van het Verdrag geen
tenuitvoerlegging van de Franse beslissing mag worden gevorderd.
6. Uithet onderzoek van de arresten vanhetHofvan Justitie, en tevens uit
de voorbereiding van de wijzigingen van het Verdrag met het oog op de
toetreding van de nieuwe Lid-Staten, komt dus buiten kijf te blijken, dat
het uitgangspunt voor de uitleg van de beginselen die in artikel 1 van het
V erdrag werden neergelegd erop neerkomt te bepalen wat als de fundamentele grondslagen van de instellingen worden beschouwd, zonder
rekening te houden met de bijzondere eigenschappen die ze in elke
Lid-Staat kenmerken, zodat die grondslagen in alle rechtsstelsels aanwezig zijn. Het zijn die gemeenschappelijke grondslagen die de Lid-Staten
voor ogen hadden toen ze het V erdrag sloten (14).
Zulks betekent dus dat de aangezochte rechter de bepaling van artikel 1
niet mag uitleggen overeenkomstig zijn eigen recht en evenmin toepassing
zal maken van zijn collisieregels. De communautaire uitlegginsregel
dringt zich in alle Lid-Staten voor alle gerechten op dezelfde wijze op.

Artikel 5
7. Zoals bekend stoelt het Verdrag op het algemeen beginsel dat de
personen die hun woonplaats hebben op het grondgebied van een Verdragsluitende Staat, opgeroepen worden voor de gerechten van die Staat.
Er bestaat evenwel een reeks zeer belangrijke uitzonderingen op die regel,
in deze zin dat de eiser die personen ook nog mag dagvaarden voor de
gerechten van een van de Lid-Staten overeenkomstig de regels omvat in
artikel 5 van het Verdrag.
De bepalingen van artikel 5 hebben reeds aanleiding gegeven tot een zeer
uitgebreide rechtspraak en tot uitlegging van het Hof van Justitie.

(14) Conclusies Advocaat-generaal Reischel i.z. 133/78 Gourdain/Nadler; zie ook
23.
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Ik moge hier zonder meer verwijzen naar de arresten van het Hof van
Justitie van 6 oktober 1976, nr. 12/76 in zake Tessili/Dunlop(15) en nr.
14/76 in zake De Bloos/Bouyer(16), die heiden verband houden met art.
5,1.
Het arrest De Bloos heeft bepaald dat de verbintenis die in artikel 5, 1
wordt bedoeld, de verbintenis is die in rechte aan de vordering ten
grondslag ligt.
Het arrest Tessili heeft bepaald dat om de plaats van de uitvoering te
bepalen, de rechter bij wie de zaak wordt aanhangig gemaakt zijn collisieregel zal toepassen.
De rechtspraak heeft zich bij de stelling in zake De Bloos neergelegd en
het Hof van Cassatie heeft onlangs nog toepassing ervan gemaakt, namelijk in de arresten van 6 april 1978(17) en 26 juni 1979(18).
In beide zaken ging het om contracten van concessie van het recht van
alleenverkoop, zoals bepaald in de wet van 27 juli 1961. Het Hof heeft
telkens verwezen naar het arrest van het Hof van Justitie van 6 oktober
1976, namelijk dat in een geschil tussen de begunstigde van een concessie
van alleenverkoop en zijn concessiegever die hij verwijt de concessie van
alleenverkoop te hebben geschonden, met de term ,verbintenis" in genoemd artikel 5, 1, bedoeld wordt de contractuele verbintenis die aan die
vordering in rechte ten grondslag ligt, dit wil zeggen de verbintenis van de
concessiegever welke de keerzijde vormt van het contractuele recht
waarop de concessiehouder zich voor zijn vordering beroept''.
De bepaling van de verbintenis, zoals ze uit de arresten van het Hof van
Justitie blijkt, werd thans in het Verdrag ingevoegd.
Er moet evenwel worden onderstreept dat die wijziging enkel in de Franse
en de Nederlandse tekst werd aangebracht, omdat de ltaliaanse en de
Duitse tekst in dit verband nauwkeuriger gesteld waren namelijk in overeenstemming met de tekst zoals hij in beide vermelde talen werd gewijzigd. Er kan derhalve nauwelijks van wijziging van de tekst sprake
zijn(19), eerder van aanpassing.
8. Mag ik er evenwel nog op wijzen, dat de nieuwe tekst geen nadere
bepaling van het be grip , ,plaats waar de overeenkomst werd of moet
worden uitgevoerd'' inhoudt.

(15)
(i6)
(17)
(18)
(19)
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fur. H.v.J., 1976, biz. i473.
ld. i976, biz. 1497.
Arr. Cass. i978, biz. 989, Bull. en Pas., 1978, I, 871.
J.T., 1979, biz. 625.
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De oplossing die in dit verband in het arrest Tessili werd gegeven, werd
ongetwijfeld op kritiek onthaald (20).
Dat de wet geen definitieve bepaling dienaangaande geeft, is naar mijn
oordeel redelijk. Overigens het Verdrag houdt vrijwel geen definities in en
dit is ook redelijk.
Het Hof van Justitie heeft trouwens evenmin een communautaire omschrijving gegeven, doch de regel bepaald die het moet mogelijk maken
die plaats te bepalen: de rechter bij wie het geding wordt aangebracht dient
zijn bevoegdheid nate gaan op grond van zijn collisieregel.
De regel brengt vanzelfsprekend een vrij grote verscheidenheid van oplossingen mede naar gelang van de rechter bij wie de vraag werd aanhangig
gemaakt.
Zoals in zake de Belgische concessie van alleenverkoop van lichamelijke
roerende goederen uit de rechtspraak is gebleken brengt deze regel ook
zeer verregaande gevolgen met zich, die mijn inziens niet ten volle in
overeenstemming zijn met het gemeenschapsstelsel(21).
Dit is echter het gevolg van de stellingname voor het begrip ,verbintenis'', zoals in artikel 5,1 is bepaald.
Had men als uitgangspunt van de redenering de meest kenmerkende
verbintenis genomen, dan had men misschien wel van die verbintenis een
communautaire definitie kunnen geven en wellicht ook de plaats van
uitvoering van die verbintenis op een meer eenvormige wijze kunnen
bepalen (22).
Zoals de bepaling van artikel 5,1 luidt, kan men echter moeilijk ontsnappen aan de toepassing van de regel die het Hof van Justitie heeft aangeduid.
9. Artikel 5, 5 staat de eiser die ten aanzien van een geschil betreffende de
exploitatie van een filiaal, een agentschap of enige andere vestiging, de
verweerder die zijn woonplaats in een der Lid-Staten heeft, te dagvaarden
voor het gerecht van de plaats waar filiaal, agentschap of vestiging
gelegen is.
Die bepaling gaf reeds aanleiding tot twee arresten van het Hof van
Justitie.
(20) DROZ, Rev. crit. droit intern. prive 1976, 123 e. v., HUET, Journal du droit international1977,
b1z. 714.
(21) KRINGS, mededelingen van de Nederlandse vereniging voor Internationaal recht 1978, 83 e.v.
(22) Zie DROZ, Rev. crit. dr. intern. prive 1976, p. 126. Het ste1se1 van de meest kenmerkende
verbintenis is echter we1 ook voor kritiek vatbaar, zie n'OLIVEIRA,, ,Characteristic obligation'' in the
draft E.E.C. Obligation Convention, The American Journal ofComperative Law, XXV, biz. 303 en
vgd.
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Luidens het voren aangehaalde arrest van 6 oktober 1976(23) is een der
wezenskenmerken van die begrippen, de onderworpenheid aan het toezicht of de leiding van het moederbedrijf.
Het is niet van belang ontbloot hier te wijzen op het verschil tussen de
nederlandstalige terminologie en de franstalige. Filiaal in het Nederlands
heeft dezelfde betekenis als succursale in het Frans. Een filiaal heeft
uiteraard geen eigen rechtspersoonlijkheid.
In het arrest van 22 november 1978 (24) heeft het Hof van Justitie het
vraagstuk nader onderzocht.
Het arrest is eens te meer zeer belangrijk, gelet op het feit dat het Hof de
interpretatiemethode van het Verdrag nader heeft uitgelegd.
Het Hof werd immers door het Oberlandesgericht Saarbriicken verzocht te
bepalen of de rechter bij wie een zaak aangebracht wordt de begrippen
filiaal, agentschap en inrichting moet bepalen op grand van zijn eigen
recht of op grand van het recht van de betrokken staten (dit wil zeggen op
grand van het recht dat krachtens de collisieregels op het geschil toepasselijk is) of autonoom, dit wil zeggen communautair.
Het Hof antwoordt dat, vermits het Verdrag tot doel heeft de erkenning en
de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de schoot van de
Gemeenschap te vergemakkelijken, er steedsmoet gestreefd worden naar
de oplossing die het doel van het Verdrag het best kan verwezenlijken.
De besproken begrippen hebben in de onderscheiden Lid-Staten, een
verschillende betekenis, zodat indien de uitleg gesteund wordt op de lex
fori of op de collisieregel, het waarschijnlijk is dat er een grate verscheidenheid van bevoegdheden zal ontstaan, hetgeen voor de rechtszekerheid en voor een doeltreffende rechtsbescherming niet bevorderlijk
is. Hierbij komt nog dat de toekenning in de Lid-Staten van een bijzondere
bevoegdheid aan de rechter van de plaats waar het filiaal, het agentschap
of de inrichting gelegen is, meestal tot doel heeft de belangen van de
onderdanen van die Staat te dienen en het geschil aan de buitenlandse
rechter te onttrekken, hetgeen indruist tegen de beginselen die het V erdrag
en het Communautair recht ten grondslag liggen.
Artikel 5,5 streeft emaar een nuttige processuele organisatie tot stand te
brengen voor de gevallen waarin een bijzonder nauw verband bestaat
tussen een vordering en de rechter die kennis ervan neemt.
Er dient dus een au tonorne (dit wil zeggen communautaire) uitleg van het
begrip te worden gegeven.
(23) Arr. nr. 14176,Jur. H. v.J., 1976, biz. 1497 en de conclusies van Adv. Gen. Reisch!, biz. 1512.
(24) Zaak 33/78 i.z. Etablissements Somafer S.A./Saar Femgas A.G., Jur. H.v.J., 1978, biz. 2183
en de cone!. van Ady. Gen. Mayras, biz. 2195.
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Hoe kan men een filiaal, agentschap of inrichting herkennen en waarin
bestaat de verhouding tussen die inrichtingen en het voorwerp van het
geding?
Luidens het arrest impliceert de inrichting een centrum van werkzaamheden, dat zich naar buiten duurzaam manifesteert als het verlengstuk van
een moederbedrijf, met een eigen directie en materiele uitrusting, zodat
derden met die inrichting zaken kunnen doen, ofschoon zij weten dat de
inrichting slechts het verlengstuk van het moederbedrijf is.
Het voorwerp van het geding moet betrekking hebben op de exploitatie
van het bedrijf, of uit de exploitatie zijn ontstaan, onder meer contractueel, delictueel of quasidelictueel. Dit zal onder meer het geval zijn
met verplichtingen die door de inrichting namens het hoofdbedrijf worden
aangegaan en die moeten worden nagekomen in de Staat waar de inrichting is gelegen.
Het arrest beklemtoont niet uitdrukkelijk dater een band van afhankelijkheid moet bestaan. Dit bleek echter reeds uit het arrest van 6 oktober
1976(25). Het is overigens impliciet ook in het arrest van 22 november
1978 (26) begrepen.
In elke zaak zal de rechter dus telkens moeten onderzoeken of die bestanddelen aanwezig zijn.

10. De vraag mag worden gesteld, of bij het onderzoek van die bestanddelen de rechter al dan niet een oordeel in feite dan wel in rechte te wijzen
heeft.
Onder de aangewezen bestanddelen zijn er wellicht die een louter feitelijk
karakter hebben, zoals een duurzaam centrum van werkzaamheden en een
materiele uitrusting.
Maar de vraag of de aanwezige bedrijfsleiders al dan niet met derden
zaken kunnen doen, zodanig dat een rechtsband met het in het buitenland
gevestigd hoofdbedrijf zal ontstaan, is niet uitsluitend van feitelijke aard.
In dit verband was de vraag van het Duits gerecht pertinent, namelijk of
het volstaat dat naar buiten toe, dit wil zeggen jegens derden, de schijn is
gewekt dater een filiaal bestaat. Volstaat het dat de derden in hetland waar
de inrichting is gevestigd met de bedrijfsleiders zaken afsluiten, al zijn
deze laatsten daartoe niet gemachtigd?
Dit was trouwens een van de voornaamste punten die tussen de gedingvoerende partijen in betwisting lag. De Duitse firma beweerde dat zij
(25) Jur. H.v.J., 1976, biz. 1497.
(26) Zaak 33/78 i.z. Etablissements Somafer S.A./Saar-Ferngas, A.G., Jur. H.v.J., 1978, biz.
2183.
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steeds ondePhandeld had met de afgevaardigde van de Franse ondememing en dat met die persoon overeengekomen werd welke beveiligingsmaatregelen zouden worden genomen. De Franse firma beweerde integendeel dat haar afgevaardigde geen enkel beslissingsrecht had, zodat al
de onderhandelingen met het hoofdbedrijf in Frankrijk werden gevoerd.
Dit vraagstuk kan aldus en in feite en in rechte te beoordelen zijn.
Ofwel oordeelt men dat het volstaat dat in feite de afgevaardigde van het
hoofdbedrijf zich als gevolmachtigde heeft gedragen.
In dit geval staat men voor een feitelijk vraagstuk en hoeft men dus niet na
te gaan of de afgevaardigde, luidens het recht van het land waar het
hoofdbedrijf is gevestigd aldan niet bevoegd was (27). Dit was immers de
derde vraag die door het Duits gerecht tot het Hof van Justitie werd
gericht.
Ofwel oordeelt men dat er _eerst in rechte moet worden bepaald of de
afgevaardigde al dan niet de vereiste macht had om het hoofdbedrijf te
verbinden, omdat het bestaan van die macht op zichzelf vereist is opdat er
eenfiliaal zou bestaan (28). In dit geval stelt zich de vraag naar welkrecht
moet die vraag worden beoordeeld.
Het arrest beslist weliswaar dat voor de toepassing van artikel5 ,5 vereist is
dat het voorwerp van het geschil be trekking heeft op de exploitatie van het
filiaal. Hieronder worden verstaan de geschillen met betrekking tot het
eigenlijk beheer van de vestiging en ook de geschillen nopens de verplichtingen die namens het hoofdbedrijf werden aangegaan en door dit bedrijf
moeten worden nagekomen in de Lid-Staat waar het filiaal gevestigd is,
alsmede de geschillen inzake niet contractuele verplichtingen die hun
oorsprong vinden in de werkzaamheden van het filiaal.
Die bepaling omschrijft inderdaad de aard van de geschillen die het filiaal
kunnen worden toegeschreven en die de bevoegdheid van het gerecht
krachtens artikel 5,5 bepalen.
Maar dit lost geenszins hogergenoemd vraagstuk op, namelijk, wanneer
de materiele bestanddelen waarop het arrest heeft gewezen aanwezig zijn,
of zulks a1 dan niet volstaat om te beschouwen dat wanneer de afgevaardigde van het hoofdbedrijf in de vestiging optreedt hij vermoed wordt
namens het hoofdbedrijf op te treden. Is dit niet het geval dan moet de
rechter uitmaken, enerzijds, of het voor een filiaal onontbeerlijk is dat de
afgevaardigde over de vereiste machten beschikt om dit hoofdbedrijf te
verbinden en in welke mate het bestaan van die macht, op de autonomie

(27) Zie HUET, Journal du droit international, 1979, 676.
(28) Zie HuET, Journal du droit international, 1979, 677.
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van het filiaal wijst en, anderzijds, op grand van welk recht het bestaan
van die macht zal worden beoordeeld ..
Ik meen dat het eerste punt, de noodzakelijkheid van een gevolmachtigde,
die het filiaal kan verb inden als vereiste voor het bestaan van het filiaal in
de zin van artikel5 ,5, wel voldoende duidelijk uit het arrest blijkt, nu het
beslist dat het filiaal een eigen directie moet hebben, zodat het zaken met
derden kan doen en de derden zich dus niet rechtstreeks tot het hoofdbedrijf behoeven te wenden.
Het arrest bepaalt evenwel niet hoe het bestaan van die macht dient te
worden beoordeeld en naar welk recht in dit verband dient te worden
verwezen.
Een duidelijk antwoord op de derde gestelde vraag, had deze moeilijkheid
misschien uit de weg geruimd.
Ik meen dat, gelet op voormeld arrest, de rechter bij wie de vordering werd
aangebracht eerst moet nagaan of, overeenkomstig het recht van hetland
waar de hoofdinrichting is gevestigd, aan de persoon die het beheer van de
inrichting waameemt, de macht werd verleend om namens die hoofdinrichting op te treden en haar te verbinden. Alleen indien zulks het geval is,
kan er sprake zijn van een filiaal in de zin van artikel 5,5 en kan de
bevoegdheid op het bestaan ervan gesteund worden.
11. Bij het nieuw artikel5 werden nog twee gevallen gevoegd die ook de
bevoegdheid mede kunnen bepalen.
Het eerste houdt verband met een instelling die naar Angelsaksich recht
een belangrijke rol vervult, namelijk de trust.
De verweerder die zijn woonplaats heeft in een van de Lid-Staten kan
eveneens als oprichter, trustee of begunstigde van een trust die in het leven
is geroepen op grand van de wet of bij geschrifte dan wel bij een schriftelijke bevestigde mondelinge overeenkomst worden gedagvaard voor de
gerechten van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan de trust is gevestigd.
Schlosser omschrijft de structuur van de trust als , ,de verhouding die
ontstaat wanneer een of meer personen (de trustee) 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 trustee maar aan de
beneficiaries (waaronder zich echter een of meer trustees kunnen bevinden) of aan andere doelstellingen van de trust(29).

(29) SCHLOSSER, nr. 109.
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Deze instelling, die als dusdanig continentaal niet gekend is, kan evenwei
ook, maar in andere rechtsfiguren, in de andere Lid-Staten worden aangetroffen. Men heeft onder meer soms vergelijkingen gemaakt met de
instelling van de curator van een faillissement.
De gevallen waarin naar Engels recht, de trust tot stand kan komen, zijn
zeer uiteenlopend. Ook de vormen waarin die instelling kan verwezenlijkt
worden kunnen zeer verschillend zijn(30). In dit verband heeft het Verdrag evenwei een beperking gesteld: aileen de trust die op grand van de
wet of bij geschrift dan wei bij een schriftelijk bevestigde mondelinge
overeenkomst tot stand kwam, kan in aanmerking komen. Hiermede
worden, aldus Schlosser(31), ,constructie" of ,implied" trusts uitgesloten (32).
De bepaling van artikel 5, 6 is echter slechts van toepassing voor zover het
onderwerp van de trust onder toepassing van het Verdrag valt. Dit zou niet
het geval zijn voor zover de trust betrekking heeft op failissementen, op
erfenissen, op vraagstukken betreffende de staat van de personen(33).
Dit volgt hoofdzakelijk hieruit dat de regel enkel zou slaan op de interne
betrekkingen van de trust, en dus niet op de externe betrekkingen met
derden. Schlosser(34) geeft in dit verband het voorbeeld van een Belgisch
huurder die het genot eist van een in Belgie gelegen stuk grand, dat aan een
Engelse trust toebehoort: het gechil kan slechts door de rechter van de
plaats van de ligging van het goed worden beslecht. Hier is artikel 16,1
toepasselijk en dus niet artikel 5,6. De instelling van de trust oefent hier
geen invloed uit.
De regel zou dus vooral belang hebben voor de betrekkingen tussen de
trustees onderling, tussen de trustees en de begunstigde personen, tussen
de oprichters en de andere deelhebbers.
Dat de regel hoofdzakelijk belang heeft voor de interne betrekkingen van
de trust lijkt immers redelijk.
Het kan echter betwijfeld worden of hij ook geen belang kan bieden ten
opzichte van de betrekkingen van de trust met derden.
Het door Schlosser aangehaald voorbeeld is niet overtuigend, omdat de
toepassing van de exclusieve bevoegdheden, in artikel16 bepaald, steeds
de voorrang heeft.

(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
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SMITH, Kenneth and KEENAN DENIS J., English Law, 5th ed. biz. 296.
SCHLOSSER, nr. 117.
SMITH Kenneth and KEENAN Denis, biz. 395.
SMITH Kenneth and KEENAN Denis, biz. 399.
SCHLOSSER, nr. 110.
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Mocht er een geschil ontstaan tussen een derde en een trust betreffende de
uitvoering van een door de trustee aangegane verbintenis, zou die derde de
trustee niet mogen dagvaarden v66r de gerechten van de Staat waar de
trust is gevestigd, dit wil zeggen niet noodzakelijk de woonplaats van de
trustee en evenmin de plaats van uitvoering van de betwiste verbintenis ?
De tekst van het nieuw Verdrag kent in dit geval wel bevoegdheid toe aan
de rechter van de vestiging van de trust.
Om het ontstaan of het bestaan van de trust te bepalen, zal de rechter
rekening houden met de wet onder wier gelding de instelling tot stand
kwam. Van een communautaire definitie zou hier geen sprake kunnen
zijn. Dit zal evenwel niet steeds zo eenvoudig zijn, gelet op het feit dat
zelfs in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland , ,het plaatselijk zwaartepunt
van een trust tot op heden slechts aarzelend is gedefinieerd'', onder meer
met het oog op de bepaling van de van toepassing zijnde wetgeving.
Diezelfde vraag rijst ook in verband met de bepaling van de vestiging van
de trust. Schlosser (35) overweegt, dat zowel het recht waar de trust onder
valt, als de lex fori van de aangezochte rechter in aanmerking komen. N aar
mijn bescheiden mening lijkt de tweede oplossing des te moeilijker daar de
instelling in de meeste landen als dusdanig onbekend is.

12. De tweede nieuwe bepaling die in artikel 5, onder nummer 7 werd
ingelast, houdt verband met de maritieme aangelegenheden.
De nieuwe bepaling kent bevoegdheid toe aan het gerecht in het rechtsgebied waarvan op de lading of op de daarop betrekking hebbende vracht
beslag is gelegd tot zekerheid van de betaling van beloning we gens de hulp
en de berging van die vracht, of daartoe beslag had kunnen gelegd worden,
maar borgtocht of andere zekerheid is gesteld.
Die bepaling is een aanvulling van de bepaling van artikel 637 Gerechtelijk Wetboek. Deze laatste bepaling werd letterlijk overgenomen uit
artikel1 van het Verdrag van 10 mei 1952, goedgekeurd door de wet van
24 maart 1961.
Het Verdrag van 10 mei 1952 hield geen bepaling in betreffende de
inbeslagneming van de lading of de vracht. De nieuwe bepaling kent dus
bevoegdheid toe aan de rechter in wiens rechtsgebied beslag werd gelegd
of had moeten gelegd worden, om ook over de hoofdvordering betreffende
de rechten van het bergingsbedrijf uitspraak te doen.
Die bepaling is echter niet toepasselijk wanneer de verweerder ten opzichte van wie het bergingsbedrijf optreedt, geen recht op de lading of de

(35) SCHLOSSER, nr. 119.
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vracht kan doen gelden, dit wil zeggen dat bedoeld bedrijf tegenover die
verweerder zijn voorrecht niet kan doen gelden. In dit geval zijn dus de
gewone bevoegdheidsregels van het Verdrag toepasselijk.
Artikel 6bis
13. Er werd ook nog een tweede vraag in verband met het zeerecht
geregeld. Dit is gebeurd in artikel 6bis en houdt verband met de regels die
betrekking hebben op de beperking van aansprakelijkheid van de eigenaar
van het schip.
In beginsel zijn op de vorderingen die hiermede verband houden de regels
van het Verdrag toepasselijk, dit wil zeggen dat de eigenaar van het schip
die als verweerder wordt gedagvaard, v66r de gerechten van hetland waar
hij zijn woonplaats of zijn zetel heeft zal moeten verschijnen.
De eigenaar mag evenwel ook zelf het initiatief nemen om bij wijze van
vordering te doen vaststellen dat zijn aansprakelijkheid beperkt is of kan
worden. Overeenkomstig artikel6bis van het Verdrag mag die vordering
ook voor een gerecht van het land waar die eigenaar is gevestigd worden
gebracht.
Deze bepaling dient in samenhang te worden gebracht met artikel 53 van
hoek II van het W etboek van Koophandel.
Luidens voormeld artikel is het de eigenaar van het schip geoorloofd aan
de voorzitter van de rechtbank van koophandel een verzoekschrift aan te
bieden ten einde een vereffenaar en een rechter-commissaris aan te stellen,
om tot de vereffening van het afgestane scheepsvermogen over te gaan.
Die bepaling houdt geen regeling in betreffende de territoriale bevoegdheid. Naar Belgisch recht zijn het dus de regels van gemeenrecht die van
toepassing zijn.
Voor zover het V erdrag van toepassing is, moet in de huidige stand van de
wetgeving de eigenaar de regels van de territoriale bevoegdheid, zoals in
de artikelen 2 en 5 bepaald, naleven, dit wil zeggen dat hij de vordering
niet mag brengen voor de rechtbank van zijn eigen vestiging. Hij zou dit
echter wel bij wijze van verweer mogen doen.
Luidens artikel 6bis zal hij de vordering ook v66r de rechtbank van zijn
eigen vestiging mogen inleiden, nu die rechter ook bevoegd zou zijn,
overeenkomstig het Verdrag, om kennis te nemen van een tegen de
eigenaar van het schip gerichte aansprakelijkheidsvordering.
Artikel 7 tot 12
14. Ook de bepalingen betreffende het verzekeringswezen hebben enkele
belangrijke wijzigingen ondergaan.
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Men zal zich herinneren dat deze afdeling grotendeels op verzoek van de
Belgische afvaardiging in het Verdrag werd opgenomen. Reeds ten tijde
van de onderhandelingen v66r het Verdrag zelf had deze vraag emstige
bezwaren doen rijzen bij bepaalde Lid-Staten.
Het vraagstuk is ook zeer belangrijk voor het Verenigd Koninkrijk, waar
het verzekeringsbedrijf een belangrijke rol vervult.
Gelet op het belang van de ingevoerde wijzigingen is het niet mogelijk in
dit kort bestek de nieuwe bepalingen volledig te bespreken.
Een samenvatting van de belangrijkste aspecten van het vraagstuk moge
hier volstaan.
Het probleem stoelt op hiema genoemde kort samengevatte regels :
1° de verzekeraar met woonplaats op het grondgebied van de Gemeenschap mag worden gedagvaard hetzij v66r de gerechten van die
Staat (gemeen recht), hetzij in een andere Lid-Staat, v66r het gerecht
van de woonplaats van de verzekeringnemer (artikel 8).
2° er mag geen forumkeuze geschieden, tenzij na het ontstaan van het
geschil (artikel 12,1).
Luidens het nieuw stelsel wordt er van die regels afgeweken in de hiema
genoemde gevallen:
1° ook v66r het ontstaan van het geschil mag forumkeuze geschieden
wanneer de overeenkomst werd gesloten door een verzekeringsnemer die
zijn woonplaats niet in een verdragsluitende staat heeft.
W anneer een persoon zijn woonplatts in Zwitserland heeft en een verzekeringsovereenkomst met een Belgische verzekeraar aangaat, dan zal
voortaan in het verzekeringscontract een forumkeuze mogen plaatsvinden, waarbij bevoegdheid aan de Belgische rechtbanken wordt toegekend.
Op die regel wordt even wei een uitzondering gemaakt voor het geval van
verplichte verzekering of als het gaat om een verzekering van een in een
Lid-Staat gelegen onroerend goed.
Gaat het onder meer om een verplichte aansprakelijkheidsverzekering van
motorvoertuigen, zoals bepaald in de wet van 1 juli 1956, dan kan de
verzekeraar niettegenstaande een forumkeuze in de polis, opgeroepen
worden v66r het gerecht van de plaats waar het schadeberokkend feit zich
heeft voorgedaan (artikel 9). Greep bijgevolg een ongeval in Belgie
plaats, dat door een in Z witserland woonachtig persoon werd veroorzaakt,
dan zijn de Belgische rechtbanken alleszins bevoegd om ook kennis te
nemen van de vordering van het slachtoffer tegen de verzekeraar, al is er
een forumkeuze in de met een Britse verzekeringsmaatschappij gesloten
polis.
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Dit geldt eveneens voor de verzekeringsovereenkomsten met betrekking
tot in een Lid-Staat gelegen onroerende goederen.
De bepaling van het nieuw artikel12 ,4 reikt echter zeer ver, in deze zin dat
in de voren bedoelde contracten enige forumkeuze in de polissen die op
deze verzekeringscontracten betrekking hebben, verboden is. Ben aansprakelijkheidsverzekering mag dus zelfs geen forumkeuze inhouden die
bevoegdheid zou toekennen aan de rechtbank van de plaats waar het
schadeberokkend feit zich heeft voorgedaan (artikel 9). De verzekerde
mag in elk geval de verzekeraar dagvaarden v66r de gerechten van hetland
waar hij zijn woonplaats heeft.
Dit geldt eveneens voor de verzekeringen in zake onroerende goederen.
2° Forumkeuze in de polis is eveneens geoorloofd in de gevallen als
bepaald in artikel 12bis.
Hier gaat het om zee- en luchtvervoer.
Het betreft enkel de verzekering voor de schade opgelopen door hetzij
schepen, hetzij vliegtuigen, hetzij vervoerde goederen, met uitsluiting van
de schade aan de passagiers en aan hun reisgoed, alsmede de verzekering
van de aansprakelijkheid voortspruitend uit het gebruik van die voertuigen
of veroorzaakt door de vervoerde goederen.
In al die gevallen is men uitgegaan van de overweging dat de sociale
redenen die aan de bescherming van de verzekerden ten grondslag liggen,
niet opgaat ten aanzien van de machtige ondememingen die bij een zee- of
luchtvervoer als verzekerden optreden.
Voorts. werden in de nieuwe teksten enkele wijzigingen van ondergeschikt
belang aangebracht.
Zoals reeds gezegd is het niet mogelijk hierbij al de aspecten van de
nieuwe teksten te bespreken. De verslaggever van de werkgroep, Professor Schlosser, geeft zelf toe (36) dat de teksten niet aile vraagstukken
hebben geregeld en dat er dus betrekkelijk veel ruimte bestaat voor
aanvulling door de rechtspraak.
Artikel 13 tot 15

15. Ook de bepalingen betreffende de verkoop en de lening op afbetaling
hebben aanzienlijke wijzigingen ondergaan.
Vooraleer die wijzigingen te bespreken dient er gewezen te worden op een
arrest van het Hof van Justitie dat op 21 juni 1978 over deze materie werd
gewezen(37).
(36) SCHLOSSER, nr. 144.
(37) Zaak 150/77 i.z. Bertrand/Paul OTT, K.G., Jur. H.v.J., 1978, biz. 1431.
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De thans van toepassing zijnde tekst van bet Verdrag houdt verb and met de
koop en verkoop op afbetaling van roerende lichamelijke zaken of van
leningen ter financiering van zodanige overeenkomsten.
Ter zake had een Duitse firma voor de prijs van 74.205 D.M. aan een
Franse vennootschap een machine verkocht, waarvan de prijs te voldoen
was doormiddel van twee gelijke wissels, op 60 en 90 dagen. Wegensniet
betaling werd de Franse firma door een Duitse rechtbank veroordeeld. Ter
gelegenheid van een verzoek tot tenuitvoerlegging in Frankrijk had de
Franse firma opgeworpen dat de verkoop met wissels, een verkoop op
afbetaling was, zodat aileen de Franse rechtbanken, bij toepassing van
artikel 14, 2de lid bevoegd waren.
Het Hof van Cassatie van Frankrijk heeft het Hof van Justitie om uitleg
verzocht. W at dient er te worden verstaan onder de uitdrukking , , verkoop
op afbetaling' ' .
Zoals door de verweerder werd opgemerkt rezen bier twee vragen:
1o hoe dient bet begrip , verkoop op afbetaling" te worden uitgelegd?
2° mag de rechter die om tenuitvoerlegging wordt verzocht de kwalificatie van het begrip, zoals het door de rechter die over de zaak zelf
uitspraak heeft gedaan, werd bepaald nog toetsen, zodat onrechtstreeks een afwijking van de bepaling van artikel 28 van het Verdrag
plaatsvindt?
De tweede vraag werd door het Hof onrechtstreeks bevestigend
beantwoord.
Het Hof van Justitie stelt eerst vast dat bet begrip verschilt van de ene
Lid-Staat tot de andere, omdat ook de nagestreefde doeleinden verschillen
(bescherming van een partij, toezicht in verband met economisch monetair- en spaarbeleid).
Hieruit zijn in de Lid-Staten vrij uiteenlopende regelingen ontstaan.
Voor een harmonieuze werking van de artikelen 13 en volgende is derhalve een eenvormige materH~le inhoud van het begrip vereist. Bovendien
moeten die artikelen strikt beperkt blijven tot de doelstellingen die ermede
nagestreefd worden.
Dit doel is bescherming verlenen aan bepaalde categorien kopers.
Op grond van die beschouwing moet dus de inhoud van het begrip worden
bepaald. Evenwel moet ook worden rekening gehouden met de regels die
aan de wetgevingen der Lid-Staten gemeen zijn.
Dit brengt het Hof ertoe te besluiten dat bet moet gaan om transacties,
waarbij de prijs in een aantal termijnen wordt voldaan of welke is verbonden met een financieringsovereenkomst en waarbij kopers betrokken
worden die bij de koop van een produkt particuliere eindgebruikers zijn,
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zodat de koop door een beroepshandelaar niet onder de toepassing van de
bepaling valt.
Men moet zich wellicht zeer verheugen over het feit dat eens te meer het
Hof een communautaire interpretatie geeft van een begrip dat in het
Verdrag niet nader werd bepaald(38).
Die uitleg beantwoordt ontegensprekelijk aan het doel van de bepalingen
van de artikelen 13 en 14. Dit doel ligt overigens in de lijn van de
bepalingen betreffende de verzekeringscontracten.
De uitleg sluit bovendien aan, zoals het arrest onderstreept, bij de andere
bepalingen van het Verdrag, namelijk de artikelen 2 en 5,1. Het is zeker
dat, zoals trouwens bij de behandeling van de zaak werd opgemerkt,
indien men de toepassing van die bepaling op alle koopovereenkomsten
ook onder handelaars gesloten, eventueel met kredietverlening, zou hebben uitgebreid, in zo goed als alle gevallen artikel14 zou moe ten toegepast
worden, zodat en artikel 2 en artikel 5,1 dode letters zouden blijven.
Ben beperkte interpretatie die rekening hield met geheel het systeem van
het Verdrag was dus volstrekt geboden.
Laat ons nu verder opmerken dat in deze zaak de door het Hof gegeven
uitleg uitsluitend op feitelijke beschouwingen stoelt: prijs te voldoen in
een aantal termijnen, of met financieringsovereenkomst; koop gesloten
met een particuliere eindverbruiker (dit wil zeggen niet uit hoofde van
beroep of bedrijf). Hier zijn geen juridische kwalificaties bij vereist.
Dit maakt dus een zuiver communautaire uitlegging mogelijk zonder enig
beroep op een juridische kwalificatie door de aangezochte rechter, zowel
de rechter over de zaak zelf, als de rechter van de tenuitvoerlegging.
W eliswaar kan men aanvoeren dat het Hof van Justitie niet bepaalt hoeveel
termijnen in acht worden genomen, noch hoe lang die termijnen moeten
zijn(39).
Het bezwaar lijkt echter niet gegrond. Die bepaling berust klaarblijkelijk
bij de feitelijke beoordeling van de rechter, waarover door het Hof van
Cassatie slechts een marginale controle kan worden uitgeoefend. Het
behoorde dus niet tot de taak van het Hof van Justitie hierover verder uitleg
te geven.
Er moet echter wel worden toegegeven dat er een tegenstrijdigheid kan
schuilen in de overwegingen, enerzijds, dat het begrip in de Lid-Staten
verschillende betekenissen heeft, naar gelang van de doeleinden welke
worden nagestreefd en, anderzijds, dat de inhoud eerder dient te worden

(38)
(39)
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Rev. crit. de droit intern. prive 1979, biz. 127.
Rev. crit. de droit intern. prive 1979, biz. 127.

bepaald met inachtneming van de algemene beginselen die te dezer zake
naar voren komen uit het geheel van de wetgevingen.
In feite heeft het Hof enkel rekening gehouden met het doel dat de
ontwerpers van het V erdrag hadden en dat immers de bescherming was
van de kopers die gekenmerkt worden door hun zwakheid tegenover de
verkopers.
Deze teleologische uitleg was hier alleszins verantwoord.

16. Zulks werd trouwens bevestigd bij de wijzigingen dieter gelegenheid
van de toetreding door de nieuwe Lid-Staten werden ingevoerd (40).
Het gaat voortaan om de contracten die door de consumenten worden
gesloten. Het nieuw artikel 13 bepaalt uitdrukkelijk dat het gaat om
personen die overeenkomsten sluiten voor een gebruik dat als niet bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd.
Dit strookt met de uitleg die het Hof van Justitie van het thans bestaand
artikel heeft gegeven. Het stemt overeen met hetgeen oorspronkelijk werd
bedoeld.
De nieuwe bepaling is echter ruimer. Zij omvat niet alleen de koop en
verkoop op afbetaling van roerende lichamelijke goederen, en leningen op
afbetalingen of andere krediettransacties, ter financiering van koopovereenkomsten van zulke zaken, doch ook elke andere overeenkomst die
betrekking heeft op de levering van roerende lichamelijke zaken of het
verstrekken van diensten indien in de Staat waar de consument zijn
woonplaats heeft, een voorstel op publiciteit werd gedaan en de consument in die Staat de tot de sluiting van die overeenkomst noodzakelijke
handelingen heeft verricht.
Gelet op de bepalingen van de artikelen 7 tot 12bis vallen de verzekeringsovereenkomsten niet onder de toepassing van de artikelen 13 en volgende.
De kredietverrichtingen vallen evenmin onder die bepalingen, uitgenomen wanneer ze verband houden met de verrichtingen zoals bepaald in
artikel 13.
De vervoerovereenkomsten werden uitdrukkelijk uitgesloten.
De bepalingen van afdeling 4 zijn echter wel van toepassing ten opzichte
van ondernemingen die buiten het grondgebied van de Europese Gemeenschap gevestigd zijn, wanneer deze ondememingen binnen dit
grondgebied over een filiaal, een agentschap of een andere soortgelijke
inrichting beschikken. In dit laatste geval worden die ondememingen
geacht hun woonplaats te hebben in de Staat waar hun filiaal is gevestigd.
(40)

ScHLOSSER nr.

153.

387

Zoals voor de verzekeringsovereenkomsten bestaat het stelsel hierin dat de
consument zijn vorderingen mag brengen hetzij v66r de bevoegde rechter
van de Staat van de woonplaats van de tegenpartij of v66r de rechter van de
Staat waar de consument zijn woonplaats heeft. De consument mag echter
slechts worden gedaagd v66r de rechter van de Staat waar hij zijn
woonplaats heeft.
Van die regeling mag slechts worden afgeweken door overeenkomsten die
na het ontstaan van het geschil worden gesloten, of in de gevallen zoals
bepaald in artikel 15,2 en 3.
Te beklemtonen valt dat, hoewel de bevoegdheidsregels principieel geen
invloed hebben op de aanwijzing van het toe te passen materieel recht,
niettemin ten deze de aanwijzing van de bevoegde rechter meestal tot
gevolg za!.hebben dat de Belgische rechter de lex fori zal moeten toepassen, omda~die wet tot het imperatief recht behoort en de rechter er dus niet
mag van afwijken; in feite komt het hierop neer dat de consument aanspraak moet kunnen maken op de bescherming die zijn nationaal recht
hem waarborgt (41).
Artike/17

17. Dit brengt ons dan tot de bespreking van het zo vaak aangehaald en
opgeworpen vraagstuk van de bevoegdheidsprorogatie, zoals geregeld
door artikel 17 van het V erdrag.
Die bepaling heeft reeds aanleiding gegeven tot een uitgebreide rechtspraak zowel van de nationale gerechten als van het Hof van Justitie.
Ik moge eraan herinneren dat die bepaling hoofdzakelijk tot doel heeft de
conventionele prorogatie aan een strenge regeling te onderwerpen, ten
einde te waarborgen dat beide partijen erin toegestemd hebben hun toekomstige en eventuele geschillen aan een op voorhand aangeduide rechter
te onderwerpen.
Artikel 17, zoals het in het oorspronkelijk Verdrag werd gesteld, heeft
aanleiding gegeven tot uiteenlopende interpretaties.
De vraag werd onder meer gesteld of het geschrift dat, lui dens artikel17,
vereist is, enkel ad probationem geldt, dan wei een bestaansvoorwaarde
van de overeenkomst uitmaakt. De meningen zijn in dit verband verdeeld
en de rechtspraak van het Hof van Justitie heeft het vraagstuk niet opgehelderd(42).
(41) Zie SCHLOSSER nr. 153.
(42) Zie arr. van 14 december 1976 (24/76 en 25/76), fur. H.v.J., 1976, b1z. 1851; DROZ,
Competence judiciaire et effets des jugements dans le Marc he Commun, b1z. 125, nr. 199; KRINGS,
Mededelingen, b1z. 114.
·
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Misschien brengt de wijziging die het toetredingsverdrag heeft ingevoerd
enig licht in dit verband.
Luidens de nieuwe bepaling moet de overeenkomst hetzij schriftelijk
worden vastgesteld, hetzij mondeling doch daarna schriftelijk worden
bevestigd, hetzij, in het internationaal handelsverkeer in een vorm bestaan
die door de handelsgebruiken wordt toegelaten en die de partijen kennen
of geacht worden te kennen.
Het Hof van Justitie had in dit verb and reeds beslist dat , , ... ingeval een
mondelinge overeenkomst deel uitmaakt van tussen partijen lopende handelsbetrekkingen en indien bovendien vaststaat dat deze betrekkingen
geheel worden beheerst door de algemene voorwaarden van de gene die de
bevestiging, waarin een clausule tot aanwijzing van een bevoegde rechter
is opgenomen, heeft geschreven, de ontvanger van de bevestiging in strijd
zou handelen met de goede trouw, indien hij het bestaan van een overeenkomst tot aanwijzing van de bevoegde rechter zou loochenen, zelfs bij
ontbreken van een schriftelijke aanvaarding zijnerzijds" (43).
Uit die overweging mocht worden afgeleid dat het doel van de bepaling
erin bestaat te doen vaststellen dat door partijen met kennis van zaken een
overeenkomst werd gesloten, zodat het vereiste van het geschrift enkel ad
probationem werd gesteld.
18. Die uitleg krijgt nudes te meer belang daar de nieuw gewijzigde tekst
klaarblijkelijk dezelfde draagwijdte heeft, vermits het formalisme van het
geschrift wordt prijs gegeven wanneer zulks door de handelsgebruiken
niet vereist is.
De grondvoorwaarde blijft evenwel behouden, namelijk dat moet bewezen worden dat er een akkoord tussen partijen bestaat. Dat akkoord kan
alleszins niet afgeleid worden uit het uitblijven van elke reaktie op het
ontvangen (na het sluiten van het contract zelf) van een faktuur of van
algemene contractvoorwaarden.
De nieuwe bepaling houdt ook nog andere beschikkingen in.
Wanneer een prorogatiebeding wordt gesloten waarbij bevoegdheid wordt
toegekend aan een gerecht van een Lid-Staat van de Gemeenschap, door
partijen die geen woonplaats in de Gemeenschap hebben, mogen de
gerechten van de andere Lid-Staten van het geschil geen kennis nemen,
tenzij het door het be ding aangewezen gerecht zich onbevoegd verklaarde.
Zoals in het verslag van Professor Schlosser (44) wordt beklemtoond, kan

(43) Zie arr. 25/76 fur. H.v.J. 1976, biz. 1851.
(44) ScHLOSSER nr. 177.
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de aldus bedoelde toestand zich reeds in de huidige stand van zaken
voordoen, doch gelet op het feit dat talrijke internationale geschillen aan
de gerechten van het V erenigd Koninkrijk worden onderworpen heeft het
vraagstuk meer belang verkregen en is het wenselijk niet alleen de wettelijkheid van de bepaling te bevestigen, hetgeen overigens niet te betwijfelen valt, doch bovendien de regel te bepalen dat de andere gerechten van
de Gemeenschap, die op grond van een andere bevoegdheidsregel zouden
kunnen kennis te nemen hebben, zich zullen moeten onthouden zolang het
door het beding aangewezen gerecht zich over zijn bevoegdheid niet zal
hebben uitgesproken.
Die regel voorkomt bevoegdheidsconflicten in de schoot van de Gemeenschap; hij moet worden goedgekeurd (45).
Het nieuw artikel 17 houdt ook een regeling in betreffende een prorogatiebeding ingelast in de oprichtingsakte van een trust. Een dergelijk beding
geldt enkel ten opzichte van de vorderingen gericht tegen de oprichter, een
trustee, of een bevoordeelde, voor zover het gaat om de betrekkingen
tussen die person en of om hun rechten en verplichtingen in hetraam van de
trust.
Deze bepaling strekt ertoe een letterlijke uitleg van de tekst van artikel 17
te voorkomen.
Er is immers in de oude tekst enkel sprake van. eenproro gatieovereenkomst, terwijl de trust ook bij eenzijdige akte kan tot stand komen. De
nieuwe tekst bepaalt uitdrukkelijk dat een prorogatiebeding in zulke
eenzijdige akte ingelast, ook geldig is.
19. Artikel 17 heeft ook nog aanleiding gegeven tot een belangwekkend
arrest van het Hof van Justitie, op 9 november 1978 (46) gewezen.
In het arrest 23/78 in zake Meeth/Glacetal heeft het Hoftwee bijzondere
aspekten van gemelde bepaling behandeld.
Partijen, een Franse en een Duitse firma, waren overeengekomen, dat
indien een geschil in verband met de uitvoering van het contract zou
ontstaan, de Franse firma enkel v66r een Frans gerecht en de Duitse firma
enkel v66r een Duits gerecht zou mogen gedagvaard worden. De Franse
firma heeft, ter uitvoering van die overeenkomst, de Duitse firma v66r een
Duitse rechtbank gedagvaard, ten einde betaling van de geleverde koopwaren te bekomen. V 66r het Duits gerecht heeft de verweerder gevorderd
(45) Het mag betwijfeld worden of bij de onderhandelingen betreffende de toetreding van de nieuwe
Lid-Staten, de opheffing van artikel17 in overweging werd genoemd. Het verslag SCHLOSSER is in dit
verb and niet duidelijk en schijnt niet in overeenstemming te zijn met de zittingsprocessen-verbaal (zie
nr. 174).
(46) fur. H.v.J., 1978, biz. 2133.
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een hem wegens te late of geweigerde levering beweerdelijk verschuldigd
bedrag, in compensatie te brengen met het bedragvan de vordering van de
Franse eiseres.
In dit verb and werden nu twee vragen gesteld:
a) is een clausule waarbij wederzijds twee gerechten bevoegd worden
verklaard, in overeenstemming te brengen met de bepaling van artikel
17?
b) in bevestigend geval, sluit die overeenkomst dwingend elke compensatie uit, die een contractpartij bij de v66r de hoofdvordering
bevoegde rechter wil inroepen?
De eerste vraag stoelde op de overweging dat luidens de tekst van artikel
17 de partijen slechts een gerecht of de gerechten van een Lid-Staat mogen
aanwijzen, terwijl in deze zaak twee rechtbanken uit twee Lid-Staten
werden aangewezen.
Het Hof verwerpt terecht deze zeer enge en letterlijke interpretatie.
Het voegt er aan toe dat artikel 17 uitgaat van het principe van de
wilsautonomie en dat niets belet dat aan een dergelijk beding gevolg
gegeven wordt.
Overigens streeft het beding impliciet ertoe de toepassing uit te sluiten van
de keuze die in de artikelen 5 en 6 wordt bepaald. Het be ding komt immers
neer op de toepassing van artikel 2 van het Verdrag (bevoegdheid van de
gerechten van de Staat waar de verweerder zijn woonplaats heeft).
Over de tweede vraag oordeelt het Hof dat, gelet op de partijautonomie (of
wilsautonomie der partijen), er rekening moet gehouden worden met de
proceseconomie, welke aan het gehele V erdrag ten grondslag ligt; dat
gezien in het Iicht van deze dubbele doelstelling de rechter bij wie met
toepassing van een forum-clausule een vordering werd aangebracht, ook
kennis mag nemen van een vordering tot compensatie die met de omstreden rechtsbetrekking samengaat, indien zulks in overeenstemming is met
de bewoordingen en de zin van de forumclausule.
De interpretatie van de clausule rust immers op de feitenrechter. Men kent
de grenzen ervan naar Belgisch recht(47).
Er werd echter ten deze opgemerkt (48) dat de band van samenhang tussen
de hoofdvordering en de vordering tot compensatie op zichzelf niet volstaat. Professor Huet werpt in dit verband op dat de compensatie op twee
verschillende manieren kan worden opgevat: hetzij als verweermiddel,
wanneer het om wettelijke compensatie gaat, hetzij als vordering indien de
gerechtelijke compensatie wordt ingeroepen. Deze geleerde schrijver
(47) Schending van de bewijskracht van de akte.
(48) HUET, Journal du droit international 1979, biz. 669 e.v.
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oordeelt, dat terwijl het verweermiddel uiteraard voor de rechter bij wie de
hoofdvordering werd aanhangig gemaakt mag worden opgeworpen, integendeel de gerechtelijke compensatie, gelet op de forumclausule niet
zonder miskenning van het beding bij de hoofdvordering mag worden
gevoegd. Hij kan zich dan ook bij de door het Hof getroffen beslissing niet
aansluiten.
Het Hof is echter voorzichtig geweest. Het heeft enkel beslist dat de
mogelijkheid bestaat dat het beroep op compensatie door de rechter in
aanmerking wordt genomen, mits zulks in overeenstemming is met de zin
van het beding.
Alles hangt vanzelfsprekend af van de interpretatie die men van het beding
geeft; die interpretatie berust bij de feitenrechter.
Het belang van het door het Hof behandeld vraagstuk ligt hierin besloten
dat het toelaat de grondslag van de instelling nader te bepalen.
Het doel van de forumkeuze strekt er ontegensprekelijk toe, een centralisatie van de beslechting van de geschillen te realiseren.
Dit doel wordt klaarblijkelijk niet bereikt wanneer partijen zelf beslissen
de geschillen aan verschillende rechters te onderwerpen, naar gelang van
de woonplaats van de partij die als verweerder wordt aangesproken. Er
ontstaat dan integendeel een splitsing, die overigens in overeenstemming
is met de bepaling van artikel 2 van het V erdrag. Sluit dit de mogelijkheid
van een wedereis uit?
Het Hof oordeelt in dit verband dat de rechter de bedoeling van partijen
moet achterhalen, hetgeen betekent dat moet worden nagegaan of die
wilsuiting al dan niet de mogelijkheid van samenvoeging uitsluit, onder
meer bij wijze van wedereis. Dit moet de rechter dan uitmaken, zonder de
tekst van het beding evenwel geweld aan te doen (dit wil zeggen naar
Belgische rechtspraak: zonder schending van de bewijskracht ervan).

19bis Het Hof van Justitie heeft, zopas, op 30 november 1979, in zake
25/79 Sanicentral m.b.H./Rene Collin een arrest gewezen dat nogmaals
verband houdt met de toepassing van art. 17 en van art. 54 van het
Verdrag.
Een Prause werknemer, dh. Collin had een arbeidsovereenkomst met een
Duitse firma gesloten, waarvan de uitvoering in Duitsland moest
plaatsvinden. Na de verbreking van het contract heeft Collin zijn gewezen
werkgever v66r een Frans gerecht gedagvaard ten einde betaling te bekomen van een bijkomend loon en van verscheidene vergoedingen.
De werkgever heeft de onbevoegdheid van het Frans gerecht opgeworpen,
omdat het arbeidscontract een forumkeuze inhield waarbij bevoegdheid
aan een Duits gerecht werd toegekend.
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Dit beding was echter in strijd met een bepaling van de Franse wet
betreffende de arbeidsovereenkomsten, luidens welke dergelijk beding
dient nietig te worden verklaard.
Het Hof van Cassatie van Frankrijk heeft in dit verb and een vraag gesteld
die echter uit twee onderdelen bestaat:
1) is artikel 17 van het Verdrag van toepassing wanneer een nationale
wetgeving die van openbare orde is, forumkeuze verbiedt?
2) zijn de bepalingen van het Verdrag en in het bijzonder artikel 17 van
toepassing wanneer het beding van forumkeuze ingelast werd in een
contract dat v66r de inwerkingtreding van het Verdrag werd gesloten?
Het Hof van Justitie heeft op de eerste vraag een bijzonder belangrijke
beslissing genomen, die ten opzichte van de Belgische Wetgeving een
aanzienlijke weerslag heeft.
Het heeft beslist dat de interne procesuele bepalingen moeten wijken voor
de bepalingen van het Verdrag, zodat ten deze vermits forumkeuze door
het Verdrag toegelaten is (en niet valt onder de uitzonderingen die in
artikel16 worden vermeld), de Franse bepaling van de wet op de arbeidsovereenkomsten, luidens welke een forumkeuze niet toegelaten is, geen
toepassing vindt wanneer er een extranei:teitselement voorhanden is.
De zienswijze sluit aan bij de rechtspraak luidens welke de internationaalrechtelijke norm de voorrang heeft op de internrechtelijke norm(49).
Die zienswijze werd reeds in verb and met artikel 17 aangevoerd (50).
Thans heeft het Hof van Justitie duidelijk in dezelfde zin stelling genamen.
Forumkeuze is dus toegelaten ook v66r het ontstaan van het geschil, al
zou, luidens het intern recht, dat op het geschil toepasselijk is, dergelijke
forumkeuze niet toegelaten zijn.
Dit geldt zowel wanneer het verbod tot forumkeuze wordt afgeleid uit een
bepaling van materieel recht, dat op het geding toepasselijk is, en naar
intern recht, van open bare orde of imperatief is, als wanneer het verbod uit
een interne procesuele regel volgt.
Het eerste geval werd onder meer door de Belgische rechtspraak behandeld in verband met de toepassing van artikel 91 van de zeewet, omdat
werd geoordeeld dat gelet op de aard van openbare orde van deze bepaling, het niet toegelaten is, dank zij een forumkeuze in het buitenland, de
toepassing van het Belgisch recht te verzaken.
(49) ZieCass. 27 mei 1971 (Arr. Cass., 1971,959 -Bull. en Pas. 1971, I, 886 +cone!. O.M.; Cass.
fr. 24 oktober 1977 (Gaz. Pal. 1978, p. 6).
(50) KRINGS, Rejlexions au sujet de la competence territoriale et du for contractuel, Revue de droit
international et de droit compare, 1978, 91.
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Het tweede geval doet zich onder meer voor in de gevallen waar de wet
uitdrukkelijk elke forumkeuze verbiedt, hetzij dat die bepaling van
openbare orde is (zie de gevallen vermeld in de artikelen 631, 632 en 633
Gerechtelijk Wetboek) hetzij dat ze van imperatieve aard is (cfr. de
artikelen 627, 628 en 629 Gerechtelijk Wetboek).
De weerslag van de stelling die het Hof van Justitie bijtrad is in meer dan
een opzicht belangrijk.
Ik moge eerst verwijzen naar de bepalingen van de artikelen 627, 628 en
629 van het Gerechtelijk Wetboek, telkens wanneer het gaat om onderwerpen die niet aan de toepassing van het Verdrag onttrokken zijn. Dit zou
onder meer het geval zijn met de artikelen 627, 5°, 8°, 9° en 10°; 628, 4°,
7°, 12° en 13° en 629, 2° en misschien ook, hoewel kieser, met de artikelen
627, 2° en 7° en 628, 1 P.
In al die gevallen geldt dus de regel van artikel630 niet, voor zover er een
extranei:teitselement bestaat dat onder de werkingsfeer van het V erdrag
valt, zodat er aanleiding bestaat tot toepassing van artikel 17.
V ervolgens meen ik dat dit ook het geval zal zijn met een beding van
forumkeuze dat in een cognossement wordt ingelast, voor zover de voorwaarden die in artikel 17 worden bepaald, werden nageleefd (in het
bijzonder, het bestaan van een wilsovereenstemming tussen partijen betreffende het bestaan van het beding). De toepassing van het beding zou
niet mogen geweigerd worden onder het voorwendsel dat de buitenlandse
rechter de bepalingen van artikel 91 van de zeewet niet zal toepassen. AI
oordeelt men dat de bepalingen van artikel91 de openbare orde raken (51),
toch dient artikel 17 te worden geeerbiedigd.
Deze stelling werd tot nu toe door een aanzienlijk deel van de Belgische
rechtspraak be twist onder meer op grond van de overwegingen , ,dat een
verzaking van de eigen regelen van interne of internationale open bare orde
ten overstaan van een V erdragsluitende Staat niet kan of mag worden
vermoed; en dat artikel17, dat !outer een procedureregeling verkondigt en
tot het formele recht behoort, niet tot doel heeft ofkan hebben uitwerking
te verlenen aan bedingen die op grond van het materiele recht nietig zijn;
dat in verband met artikel 91 van de zeewet de gevraakte bevoegdheidsclausule naar intern Belgisch recht nietig is, omdat ze de
cognossementshouder de bescherming van dit artikel niet waarborgt'' (52).

(51) Cass. 2 februari 1979, R.W. 1978-1979, 2109.
(52) Zie o.m. Antwerpen, 15 juni 1977, R.W. 1977-1978, 1630, en de noot J.
rechtspraak en rechtsleer in deze nota vermeld.
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Mag ik in dit verband beklemtonen dat niet kan worden volgehouden dat
de bepaling van artikel 91 van de zeewet van internationale openbare
orde(53) is.
Dat de Verdragsluitende Staten wel hebben verzaakt aan hun eigen interne
regels blijkt onder meer uit het feit dat zij de voorzorg hebben genomen de
gevallen te bepalen waarin ze oordeelden dat de algemene bevoegdheidsregels van het Verdrag niet mochten worden toegepast (zie de
artikelen 7 tot 16). Hieruit volgt dat ze dus wel in al de andere gevallen de
interne regeling hebben verzaakt.
Dat artikel17 tot het form eel recht behoort, heeft niet tot gevolg dat zulks
geen gevolg kan hebben ten opzichte van het toe te pas sen materieel recht.
Het moet overigens worden onderstreept, dat het be grip , ,formeel recht''
zeer vaag is.
Het ligt bovendien voor de hand dat de bevoegdheidsbepaling een
weerslag kan hebben op de toepassing van het materieel recht. Dit is ook
zo op intern gebied. Het is overigens om die reden dat luidens artikel 660
Gerechtelijk Wetboek de rechter naar wie de zaak door de arrondissementsrechtbank wordt verwezen, vrij blijft ze te beslechten naar het
materieel recht dat hij toepasselijk acht.
De wetgever heeft bier de invloed van de bevoegdheidsbepaling wel
ingezien en heeft de gevolgen ervan willen v66rkomen.
Die invloed laat zich des te sterker gelden op internationaal vlak.
Wanneer de communautaire ,wetgever" derhalve een forumkeuze toelaat, dan weet hij zeer goed dat dit be ding een weerslag kan hebben op het
toe te passen recht en derhalve een inbreuk kan betekenen op bepalingen
die de interne openbare orde raken. Dit heeft hij met kennis van zaken
gedaan.
Het Hof van Justitie heeft die stelling thans uitdrukkelijk bevestigd. Het
mag evenwel betreurd worden dat, hoewel onze gerechten met een gelijkaardig vraagstuk gevat waren, zij niet eerder geoordeeld hebben een
prejudiciele vraag aan het Hof van Justitie te moeten stellen.
Wellicht kan de vraag worden gesteld of het beding van forumkeuze dat op
een cognossement voorkomt voldoet aan de voorwaarden die in artikel17
worden bepaald.
De vraag komt steeds hierop neer of er desaangaande tussen partijen
wilsovereenstemming werd bereikt.
Er zal echter in de toekomst, na het inwerking treden van het gewijzigd
(53) Voor de bepaling van de internationale open bare orde, zie onder meer Cass. 4 mei 1950, Bull. en
Pas. 1950, I, 624: een principe dat de wetgever als essentieel beschouwt voor de in Belgie gevestigde
zedelijke, politieke of ekonomische orde (zie oak 28 maart 1952, Bull. en Pas. 1952, I, 483).
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Verdrag moeten rekening worden gehouden met de wijziging die aan de
tekst van artikel 17 werd gebracht, namelijk dat het zal volstaan dat het
beding door de handelsgebruiken die de partijen kennen of geacht worden
te kennen, worden toegelaten.
Het zal echter niet meer volstaan te beslissen dat het beding niet uit het
schriftelijk akkoord van partijen blijkt. De rechter zal moeten uitmaken of
de handelsgebruiken het beding toelaten en de partijen dergelijk beding
kennen of geacht worden te kennen. Dit vraagstuk zal op het gebied van
het zeerecht nog aanleiding moeten geven tot een zeer grondige studie.
Ik wens bovendien te beklemtonen dat dit alles de vraag openlaat of de
bedingen tot forumkeuze die op het cognossement voorkomen de houder
van het cognossement al dan niet tegenstelbaar zijn. Die vraag is onafscheidbaar verbonden met de aard van het cognossement en wellicht ook
met de verhoudingen die er tussen cognossementhouder en de zeevervoerder bestaan (54).
Op de tweede vraag antwoordde het Hof dat het beding dat een forumkeuze inhoudt, slechts juridische uitwerking kan krijgen, vanaf het inleiden van een vordering en dat het dus op dit ogenblik is dat men zich
moet plaatsen om de rechtsregel te bepalen die op dit beding van toepassing is.
Ten deze betekende deze stelling dat nu het beding eerst uitwerking kreeg
nadat het Verdrag van 1968 van toepassing werd, namelijk na 1 februari
1973, de bepaling van artikel 17 dus eveneens op dit beding van toepassing was (de vordering werd immers op 27 november 1973 ingeleid,
terwijl het beding in het contract van 27 oktober 1971 werd ingelast).
In verband met deze belangwekkende toepassing van de wet op een
contract dat v66r het ontstaan ervan was gesloten, kan men wellicht
verwijzen naar de rechtspraak van het Hof van Cassatie betreffende de
toepassing van gewijzigde wet op toestanden die v66r de inwerkingtreding
ervan waren ontstaan doch waarvan de gevolgen eerst na de inwerkingtreding plaatsvinden of zich alleszins nadien voortzetten (55).

Artikelen 57 en 59
20. Er is nog een vraagstuk dat, zowel vanuit het oogpunt van de
rechtspraak als van dat van de wijzigingen die in het Verdrag werden
aangebracht, dient te worden behandeld.
(54) Cfr. Cass. 11 september 1970,Arr. Cass. 1971, blz. 33 en Bull. en Pas. 1971, I, 27, te~ens
Cass. 25 mei 1979, R.W. 1979-1980, 971.
(55) Cass. 21 oktober 1966, Arr. Cass., 1967, 246, Bull. en Pas. 1967, I, 243; Cass. 20 juni 1973,
Arr. Cass., 1973, 1028,/bid. 1973, I, 981; Cass. 19 december 1973,Arr. Cass., 1974, 456,Ibid.
1974, I, 427.
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Welke zijn de verhoudingen van de bepalingen van het Verdrag tot de
bepalingen van de andere bilaterale of zelfs multilaterale verdragen, die
hetzij tussen de Lid-Staten onder elkaar, hetzij tussen sommige Lid-Staten
en derde Staten werden gesloten.
De eerste vraag gaf aanleiding tot een arrest van het Hof van Justitie van 14
juli 1977 (56).
De rechtbank van koophandel te Brussel had, op vordering van de reeds
bekende instelling , ,Eurocontrol'' (57) twee in Duits1and gevestigde
luchtvaartmaatschappijen veroordeeld, om de door die vennootschappen
aan Eurocontrol verschuldigde bijdragen te betalen.
Verwijzend naar het arrest van 14 oktober 1976 (58), heeft het Bundesgerichtshof gevraagd of en in hoeverre de door het Hof in het raam van het
Verdrag omschreven rechtsbegrippen bindend zijn voor de nationale
rechter bij de toepassing van een bilateriale overeenkomst, zoals het
Belgisch-Duits Verdrag van 30 juni 1958, betreffende de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, ten aanzien van onderwerpen die zijn
uitgesloten. van het toepassingsgebied van het Verdrag.
Luidens artikel 56 van het Verdrag blijven de in artikel 55 vermelde
verdragen (waaronder voormeld Belgisch-Duits Verdrag) van kracht ten
aanzien van onderwerpen waarop het Verdrag van 1968 niet van toepassing is.
Ten deze kwam de door het Bundesgerichtshof gestelde vraag hierop neer
of de Belgische en Duitse gerechten bij de uitleg van het bilateraal Verdrag
dat in 1958 werd gesloten, gebonden waren door de interpretatie die het
Hof van het Verdrag van 1968 heeft gegeven.
Die vraag ware gegrond geweest voor zover het Hof van Justitie van
oordeel zou zijn geweest dat de betwisting tussen Eurocontrol en de
luchtvaartmaatschappijen onder de toepassing van het Verdrag viel, dit
wil zeggen in de zin van dit Verdrag, als een burgerlijke ofhandelszaak te
beschouwen was. In dit geval kon er geen sprake meer zijn die betwisting
aan de toepassing van het Verdrag van 1958 te onderwerpen.
Daar echter het Hof die vraag ontkennend had beantwoord, bracht dit
noodzakelijk mede, gelet op de bepaling van artikel56 van het Verdrag,
dat de Belgische en Duitse gerechten aileen bevoegd waren om de uitdrukking , ,burgerlijke en handelszaken' ', naar de zin van het bilateraal
Verdrag van 1958 uit te leggen.

(56) Jur. H.v.J., 1977, biz. 1517, zaken 9 en 10/1977.
(57) Cfr. arrest 14 oktober 1976, Jur. H.v.J., 1976, 1541.
(58) Zie vorige noot.
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Of nu ter zake de gerezen betwisting aldan niet onder dit Verdrag valt,
moet dus en door de Duitse gerechten, en door de Belgische gerechten, elk
naar zijn eigen rechtsstelsel, worden bepaald.
Die beoordeling ligt uiteraard niet in de bevoegdheid van het Hof van
Justitie.
Samenvattend volgt hieruit, dat, ten aanzien van de bepaling van het
toepassingsveld van het Verdrag van 1968 en van de andere tussen de
Lid-Staten gesloten verdragen, dezelfde uitdrukkingen voor verschillende
uitleggingen vatbaar zijn. Doch dit verschil is slechts mogelijk voor zover
de uitleg, die het Hof van Justitie van dit toepassingsgebied heeft gegeven,
tot gevolg heeft dat bepaalde onderwerpen buiten de werkingssfeer van het
Verdrag vallen. Mocht het Hof integendeel beslissen dat een bepaald
onderwerp wel binnen die werkingssfeer valt, dan brengt dit mede dat de
toepassing van de andere verdragen met betrekking tot dit onderwerp
buiten werking worden gesteld, zodat in dit verband de vraag naar de
uitleg ervan geen zin meer heeft (59).
21. De wijzigingen die in dit verband in het Verdrag werden aangebracht
wijzen op het belang van het vraagstuk van de verhoudingen die er tussen
het executieverdrag en de andere Verdragen kunnen bestaan.
Luidens artikel57, 1e lid laat het Verdrag onverlet de verdragen waarbij de
Lid-Staten partij zijn of zullen zijn en die, voor bijzondere onderwerpen,
de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen regelen.
Tijdens de bespreking van die bepaling werd beklemtoond dat ze van
toepassing is, al houdt het Verdrag voor bijzondere onderwerpen slechts
regelingen in hetzij voor de directe bevoegdheid, hetzij voor de erkenning
of de tenuitvoerlegging. Voot zover sommige van die vraagstukken niet
worden geregeld, moet er dus naar het Verdrag van 1968 worden verwezen.
Dit brengt mede dat als een van de Lid-Staten toegetreden is tot een
bizonder verdrag waarin bevoegdheidsbepalingen voorkomen, het vonnis
van de rechter van die Staat, die zijn bevoegdheid uitsluitend op dit
V erdrag kan steunen en dus niet op het V erdrag van 1968, door de
gerechten van de andere Lid-Staten die evenwel tot dit bijzonder verdrag
niet zijn toegetreden, zullen moeten erkend en ten uitvoer gelegd worden.
Met het oog op die tenuitvoerlegging en erkenning zal de procedure van
het Vcrdrag moeten toegepast worden.
(59) Zie HUET Andre,Journal du droit intern. 1978, blz. 393 e.v.;contra: het advies van Adv. gen.
Jur. H. v.J., 1977, 1527 e.v.
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Ret kan zich dus voordoen dat in Belgie de tenuitvoerlegging gevraagd
wordt van een vonnis dat in Duitsland zou gewezen worden op grand van
een bevoegdheidsbepaling die niet in het Verdrag van 1968 voorkomt,
doch enkel stoelt op een Verdrag waartoe Duitsland is toegetreden.
Dit alles maakt het voorwerp uit van een bijzondere uitleggingsbepaling
die onder artikel 25 ,2 van het toetredingsverdrag voorkomt. Die uitleg
heeft dus voortaan bindende kracht.
Dit heeft dan tot gevolg, dat, in zulk geval, de uitlegging van het bijzonder
Verdrag waartoe een Lid-Staat is toegetreden tot de bevoegdheid van het
Hof van Justitie zal behoren, voor zover de uitvoering van het op grand
van dit bijzonder Verdrag gewezen vonnis wordt gevorderd. De rechter bij
wie de oorspronkelijke vordering werd aanhangig gemaakt moet overigens ook zijn bevoegdheid toetsen zoals in artikel20 van het Verdrag van
1968 wordt bepaald.
22. Ook in artikel 59 van het Verdrag werd een belangrijke wijziging
aangebracht.
Luidens deze bepaling mag een Lid-Staat verdragen betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van vonnissen met een derde Staat
sluiten, en zich hierbij verbinden om vonnissen die in andere Lid-Staten
zouden zijn gewezen op grond van de bepaling van artikel 4 van het
Verdrag, dit wil zeggen in de gevallen van exorbitante bevoegdheidsbepalingen, die in artikel3 van het Verdrag worden gebrandmerkt, weigeren
te erkennen en ten uitvoer te leggen. Belgie zou aldus een vonnis dat in
Frankrijk op grond van de bepaling van artikel14 van het Frans Burgerlijk
Wetboek (dat bevoegdheid aan de Franse rechtbanken toekent wanneer de
eiser de Franse nationaliteit bezit) werd gewezen tegen een verweerder die
in een derde Staat gevestigd is en waarmede Belgie een executieverdrag
heeft gesloten, mogen weigeren te erkennen en ten uitvoer te leggen, spijts
de bepaling van artikel4 van het Verdrag van 1968(60).
Luidens de nieuw toegevoegde bepaling is een dergelijke weigering niet
meer geoorloofd wanneer de vordering betrekking heeft op eigendom of
bezit van goederen die in de Lid-Staat gelegen zijn en die aan de verweerder toebehoren als de vordering ertoe strekt machtiging te verkrijgen
daarover te beschikken of verband houdt met een ander geschil omtrent
deze goederen, wanneer de goederen de zekerheid vormen die gesteld is
voor een schuld die het onderwerp van de vordering is.

(60) Deze bepaling laat een zekere hannonisatie toe met de regels van het Haags Verdrag van l
februari 1971 over erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen i.z. burgerlijke en
handelzaken. Dit Verdrag werd tot heden toe door Belgie niet goedgekeurd.
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Diezelfde regel geldt ook wanneer de bevoegdheid gegrond is op het
beslag dat de eiser op de aldaar gelegen goederen heeft gelegd.
In het boven aangehaald voorbeeld zal de Belgische rechter dus het vonnis
van de Franse rechter moeten erkennen of verlof tot tenuitvoerlegging
moeten verlenen wanneer de bevoegdheid van de Franse rechter niet enkel
steunt op de nationaliteit van de eiser, doch de vordering die deze heeft
ingesteld betrekking heeft op in Frankrijk gelegen goederen of die goederen de zekerheid vormen die gesteld is voor de schuld die het onderwerp is
van de vordering.
* *

*
23. Het V erdrag tot oprichting van een Europese Economische Gemeenschap steunt op het vrij verkeer van de goederen en van de personen.
Een dergelijke gemeenschap is tot mislukken gedoemd wanneer de vereiste middelen niet tot stand worden gebracht om de rechtzoekenden toe te
laten hun rechten te doen vaststellen en over gans het gebied van de
gemeenschap te doen erkennen en eerbiedigen. Daartoe is een gemeenschapsstelsel op gerechtelijk geb~ed onontbeerlijk. Het komt de
oorspronkelijke deelhebbende regeringen ten goede dit dadelijk te hebben
ingezien en onmiddellijk het nodige te hebben gedaan om dit doel te
verwezenlijken.
De noodzaak van een degelijk en doelmatig gerechtelijk apparaat werd
misschien beter ingezien op Europees vlak, dan het thans op eigen nationale bodem wordt waargenomen.
Het Verdrag van 1968 is een hoeksteen van de Europese organisatie in
opbouw. Het is daarom van belang te onderstrepen dat de draagwijdte van
het Verdrag moet bepaald worden in het raam van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, dit wil zeggen dat de bepalingen
ervan moeten uitgelegd worden met het oog op het verwezenlijken van die
Gemeenschap. Het Hof van Justitie heeft het reeds aangehaald in de
arresten van 14 juli 1977 (61) en van 22 november 1978 (62) waar het
telkens naar artikel 220 van het E.E.G.-Verdrag heeft verwezen.
Dit doel wordt verwezenlijkt wanneer in de schoot van de Gemeenschap
alle rechtzoekenden de waarborg hebben dat hun rechten worden geeerbiedigd en dat de uitvoering ervan over geheel de gemeenschap kan
worden gevorderd en verkregen. Daarom is het noodzakelijk elke belemmering voor het rechtsverkeer te voorkomen en te bestrijden.
(61) Zaken 9/10/77, arrest van 14 juli 1977, Jur. H.v.J., 1977, 1517, en de concl. van Adv. Gen.
MA YRAS, biz. 1527.
(62) Jur. H.v.J., 1978, 2183.
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In dit verband luidt de hoofdregel dat een beslissing die in een van de
Lid-Staten werd uitgesproken over geheel de gemeenschap uitvoerbaar
wordt gesteld.
Daartoe bepaalt het Verdrag dat verlof tot tenuitvoerlegging wordt verleend onder naleving van een minimum formele vereisten.
Maar die regel belet niet dat de rechten van de verdediging moeten worden
geeerbiedigd. De rechten van de verweerder dienen in acht te worden
genomen. Met het oog hierop werden bevoegdheidsregels gesteld.
Het is echter vereist dat die bepalingen over geheel de gemeenschap
dezelfde draagwijdte hebben.
Rechten en verplichtingen moeten voor de verdragsluitende staten en de
·
betrokken personen gelijk en eenvormig zijn.
Daartoe is vereist, dat de door het Verdrag ontwikkelde rechtsbegrippen
en juridische kwalificaties in alle Lid-Staten eenvormig worden toegepast.
Hier wordt dan de rol van het Hof van Justitie van overwegend belang.
Buiten de tussenkomst van elk rechtsprekend college, dat voor de eenheid
van interpretatie instaat, zouden de gerechten van elke Staat overeenkomstig hun eigen rechtssystemen de bepalingen van het Verdrag uitleggen.
Het doel van het Verdrag en, door het feit zelf, dat van de Europese
Gemeenschap zou in die stelling niet worden bereikt. Er zou geen gelijke
berechtiging in de schoot van de gemeenschap plaatsvinden.
De begrippen die in het Verdrag staan hebben immers niet dezelfde
draagwijdte in al de Lid-Staten (burgerlijke en handelszaken, filiaal,
agentschap, gewone en buitengewone rechtsmiddelen). De verwijzing
naar de nationale rechtsstelsels brengt niet de gewenste mate van rechtszekerheid mede(63).
Er moet daarom gestreefd worden naar een omschrijving van het begrip,
die autonoom is, dit wil zeggen die niet op het nationaal recht van een der
betrokken Staten berust.
Om die autonome begripsomschrijving te bepalen houdt het Hof rekening
met de doelen en het stelsel van het V erdrag, alsook met de algemene
rechtsbeginselen die in alle nationale rechtsstelsels tezamen worden gevonden(64). In het arrest van 22 november 1978 wordt bovendien gewezen op de binding met het E.E.G.-Verdrag(65). Er zij echter opgemerkt
dat die binding de reden is van de autonome bepaling, doch dat ze voor de
uitleg van het begrip niet dienstig kan zijn.
(63) Arr. 22 november 1977, fur. H.v.J., 1977, 2175.
(64) Arr. 14 oktober 1976,Jur. H. v.J., 1976, 1541-33/78 van 22 november 1978,Jur. H.v.J., 1978,
2183.
(65) fur. H.v.J., 1978, 2183.
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Het kan echter ook gaan om de bepaling van de regels die het voorwerp
van het Verdrag uitmaken: welke verbintenis wordt er in artikel 5, 1
bedoeld? Hoe wordt artikel 17 uitgelegd? W at is de draagwijdte van
artikel 16,1? Welke is de verhouding van het Verdrag van 1968 tot de
andere verdragen ?
In al die gevallen dient de regel te worden uitgelegd in overeenstemming
met de doeleinden en met het systeem van het Verdrag en met het oog op
een goede rechtsbedeling. Die uitleg is vanzelfsprekend gemeenschappelijk, dit wil zeggen dat de regel in alle Lid-Staten op dezelfde wijze dient te
worden uitgelegd: in alle Lid-Staten wordt artikel 5, 1 uitgelegd in die zin
dat het gaat om de verbintenis die het voorwerp van het geding uitmaakt(66); ook dienen in alle Lid-Staten de vorderingen in verband met
het faillissement op dezelfde manier te worden bepaald(67); dit geldt
eveneens voor de toepassing van het Verdrag op vorderingen tot het
bekomen van voorlopige en conservatoire maatregelen(68). Soms is de
regel zeer vaag gesteld, zoals dit het geval was met de uitleg van artikel5, 3
in verband met de verbintenissen uit onrechtmatige daad (69).
Die gemeenschappelijke uitleg strekt ertoe rechtszekerheid en een
doeltreffende rechtsbescherming in het gehele gebied van de Gemeenschap te waarborgen.
Er blijven echter gevallen waar het Hof van Justitie oordeelt geen gemeenschappelijke bepaling van de regel te mogen geven. Dit was het
geval met de bepaling van de plaats waar de verbintenis dient te worden
uitgevoerd. In dat geval zal de rechter toepassing moeten maken van zijn
eigen collisieregel.
Er werd opgeworpen dat die regel tot zeer grote verscheidenheid van
rechtspraak leidt en de rechtszekerheid niet dient(70).
De vraag is echter of het het Hof mogelijk was een omschrijving van het
begrip te geven die in alle Lid-Staten van toepassing zou kunnen zijn.
In dit verb and dient er op gewezen dat het vraagstuk van de plaats waar een
verbintenis moet worden uitgevoerd, tot het materieel recht behoort en dat
dit vraagstuk in de schoot van de gemeenschap op zeer uiteenlopende
wijze wordt geregeld. Dit brengt dan ook mede dat van uit dit opzicht het
moeilijk is een gemene deler tussen de verschillende Staten te vinden.

(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
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Arr. 12/76 van 6 oktober 1976, fur. H.v.J., 1976, biz. 1473.
Arr. 133/78 van 22 februari 1979, fur. H.v.J., 1979, biz. 733.
Arr. 143/78 van 27 maart 1979.
Arr. 21/76 van 30 november 1976, fur. H.v.J., 1976, biz. 1735.
HuET, Journal du droit intern. 1978, biz. 400.

Dit is misschien geen bezwaar opdat het Hof van Justitie een regel zou
bepalen die het best zou overeenkomen met de doeleinden en het systeem
van het Verdrag Men zou kunnen beslissen dat het systeem van de
brengschuld het best overeen te brengen is met het systeem van het
Verdrago Die regel zou echter volstrekt in strijd zijn met het recht van de
Staten waar de schulden haalbaar zijn Het valt echter te betwijfelen of het
Hof bevoegd is om een regel van materieel recht te bepalen
Bovendien geldt een dergelijke regeling enkel voor de uitvoering van de
geldschulden Ze kan dus niet worden toegepast in al de andere gevallen
waar de verbintenis geenszins de betaling van een geldschuld tot voorwerp
heefto
Het is derhalve zeer moeilijk een regel te bepalen die algemeen geldend
zou zijn om de plaats van de uitvoering van de verbintenis te bepaleno
De verwijzing naar de collisieregel van de rechter bij wie het geding werd
aangebracht, lijkt derhalve verantwoord te zijno
Dit wijst echter op de noodzaak, telkens materieel recht en bevoegdheid of
procedure zo zeer door elkaar gestrengeld zijn dat ze elkaar op diepgaande
wijze be'invloeden, zo vlug mogelijk een eenvormigheid van het materieel
recht in dit verband tot stand te brengeno Neemt men de plaats van
uitvoering van de verbintenissen als uitgangspunt van de bevoegdheid van
de gerechten in de schoot van de Gemeenschap, ten einde eenheid van
rechtspraak en proceseconomie te verwezenlijken, dan moet eerst ervoor
gezorgd worden de regels die de plaats van uitvoering bepalen zoveel
mogelijk over geheel de Gemeenschap eenvormig te makeno Zolang dit
niet het geval is, kunnen de bepalingen van het Verdrag hun doeleinden
niet volledig bereiken
Het procesrecht moet zodoende stilaan leiden tot een doorgedreven eenmaking van het recht op Europees vlako Niemand zal het betreureno
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