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INLEIDING

1. Het privaatrechtelijk procesrecht is een evoluerende rechtstak, die tot
op heden een indrukwekkende ontwikkeling ken de. Het gemengd karakter
van deze wetenschap verklaart in belangrijke mate de periodisering die
hem kenmerkt.
Enerzijds bevat het burgerlijk procesrecht regels ter verwezenlijking enter
bekrachtiging van de materiele rechten van private personen. De evolutie
van het materieel privaatrecht bei'nvloedt bijgevolg aanzienlijk de ontwikkeling van de civiele procesregels. Het procesrecht moet de noden van het
snel evoluerend rechtsverkeer kunnen opvangen. Een optimale wisselwerking tussen het materieel privaatrecht en het form eel privaatrecht is
derhalve onontbeerlijk.
Anderzijds betreft het burgerlijk procesrecht de inrichting van een
openbare dienst. Ongeacht zijn privaatrechtelijke finaliteit is deze rechtstak ook van publiekrechtelijke aard. Als zodanigis hij onderhevig aan de
evolutie van velerlei factoren van sociaal-economische, politieke, zedelijke en levensbeschouwelijke aard. Een maatschappelijke (r)evolutie
leidt meestal tot innovaties. Ze bei'nvloedt grotendeels de organisatie van
het gerecht en bepaalt de algemene grondslagen van een behoorlijk civiel
proces.

2. Van Caenegem onderscheidt drie grote fasen in de Europese periodisering van het burgerlijk procesrecht (1).
De beginfase was die van het primitieve procesrecht (5de-12de eeuw).
Hierop volgt een fase van modernisering (12de-1500), waarin de wetenschap van het procesrecht ontstaat. De derde fase loopt van de 16de eeuw
tot de grote codificaties van de 18de en 19de eeuw.
(I) VAN CAENEGEM, R.C., ,Kanttekeningen bij een periodiseringsprobleern: de evolutie van het
burgerlijk procesrecht", in Recht in beweging, Antwerpen, 1973, (1075) 1080-1081.
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Terwijl het procesrecht in de middeleeuwen en het Ancien Regime streekof stadgebonden was, krijgt het in het 19de eeuws Europa een uitgesproken nationaal karakter. Weliswaar vertonen de nationale procesrechtelijke
regels gelijklopende trends (2).
3. Thans is een nieuwe historische periode aangebroken. De toename van
het grensoverschrijdend rechtsverkeer en het streven naar een verregaande
staatkundige unificatie verwekten een schaalvergroting van het burgerlijk
procesrecht.
Onvermijdelijk geeft de juridische mobiliteit van de rechtssubjecten aanleiding tot internationale geschillen van privaatrechtelijke aard. Ben geschil is internationaal, wanneer het bindingen heeft met het rechtssysteem
van meer dan een Staat. Deze extra-entiteit kan ondermeer blijken uit de
woonplaats en de nationaliteit van de partijen, de ligging van onroerende
goederen, de plaats waar een verbintenis uit overeenkomst ontstaan is,
uitgevoerd is of moet worden, de plaats waar het schadebrengend feit zich
heeft voorgedaan.
Aanvankelijk boden enkel de nationale wetgevingen hiervoor oplossingen. Ret verdragsrecht werd echter weldra als een noodzakelijke aanvulling beschouwd(3). Deze internationale rechtsregels strekken immers
tot waarborg van een gelijke behandeling van de rechtssubjecten in de
verdragsluitende staten. Zij genieten zonder onderscheid de vrije toegang
tot de gerechten. Doorgaans vergemakkelijken de verdragen eveneens de
internationale rechtshulp zoals inzake rogatoire commissies en de mededeling van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken.
Ben belangrijke stap naar unificatie werd gezet bij de totstandkoming van
eenvormige wetten. De wetgeving inzake arbitrage en deze inzake de
dwangsom zijn hiervan treffende voorbeelden(4).
Ret Europees recht neemt bij deze unificatie een bijzondere plaats in.
Doordat het geen internationaal recht, doch integendeel het interne recht

(2) VAN CAENEGEM, R.C., , ,History of European Civil Procedure", inlntemational Encyclopedia of
Comparative Law, XVI, Civil Procedure, 1973 ; zie tevens STORME, M., , ,Honderd jaar procesrecht.
Een terugblik en een nieuw geluid. Een gerecht met menselijk gelaat", in BAERT G. (ed.), Gedenkboek. De Vlaamse Conferentie der balie van Gent 1873-1973, Gent, 1974, (411), 414.
(3) Zie STERK, T.A. W., , 150 jaar Nederlands burgerlijk procesrecht, 1830-1980" en STORME, M.,
, 150 jaar Belgisch procesrecht", Congresdocumenten.
(4) Europese overeenkomst houdende een eenvormige wet inzake arbitrage 20 januari 1966, Wet 4
juli 1972 tot goedkeuring en invoering in het Ger. W. van een zesde dee! betreffende de arbitrage
(B.S., 8 augustus 1972) en de Beneluxovereenkomst houdende een eenvormige wet inzake de
dwangsom, Wet 31 januari 1980 houdende invoering van de dwangsom door inlassing in het Ger. W.
(art. 1385bis e.v. Ger.W.) (B.S., 20 februari 1980).
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van de Europese gemeenschappen is(5), creeert het een autonome communautaire rechtsorde die een gemeenschappelijk rechtssysteem uitmaakt, dat overal in de E.E.G.-lidstaten dezelfde gelding moet hebben en
op dezelfde wijze moet worden toegepast. Een Europees procesrecht werd
aldus in beperkte mate op punt gesteld (6). Het behoeft geen betoog dat het
Europees Bevoegdheids- en Executieverdrag terzake een mijlpaal is geweest. De uniforme uitlegging door het hof van justitie van de Europese
gemeenschappen te Luxemburg heeft in belangrijke mate het civiele
proces in de lidstaten op Europese leest geschoeid (7).
4. De internationalisering van het privaatrechtelijk procesrecht is ontegenzeggelijk een vaststaand feit. Ter effectuering van privaatrechtelijke
materiele rechten op internationaal vlak werden regels opgesteld. Het
geheel ervan noemt men het internationaal privaatrechtelijk procesrecht(8). Deze rechtstak behelst in hoofdzaak de internationale rechtsmacht met als corollarium de erkenning en de tenuitvoerlegging van
vreemde executoriale titels. Het internationaal procesrecht bevat in beginsel geen procedureregels sensu stricto. Nochtans worden ook vragen
beantwoord met betrekking tot de mededeling van gerechtelijke en
buitengerechtelijke stukken, de immuniteit van jurisdictie, de vrije toegang tot het gerecht, de kosteloze rechtsbijstand, de legalisatie van stukken, de informatie over buitenlands recht. K waliteitseisen inzake de
civiele procesgang zijn eveneens vervat in het internationaal privaatrechtelijk procesrecht. De taakomschrijving van de rechter bij verstek van de
verweerder is hiervan een treffend voorbeeld (9).

(5) KAPTEYN, P.J.G. en VERLOREN VAN THEMAAT, P., lnleiding tot het recht van de Europese
Gemeenschappen, Deventer, 1974, 25-26; MERTENS DE WILMARS, J., ,De hoofdthema's van de
communautaire rechtspraak", in Europees recht en praktijk, BECKMAN P. en VRIJDAGS G. (ed.),
Brusse1, 1979, 15; PESCATORE P., L'ordre juridique des communautes europeennes. Etude des
sources du droit communautaire, 1973, 164.
(6) SPELLENBERG, U., ,Das Europaische Gerichtsstands- und Vollstreckungsiibereinkommen a1s
Kern eines Europalschen Zivilprozessrechts", Europarecht, 1980, 329; STORME, M., , Van internationaa1 naar Europees procesrecht'', in Exequatur van vriendschap, Liber discipulorum et ami eorum Egied Spanoghe, Antwerpen, 1981, 167.
(7) Zie bijvoorbee1d i. v .m. bet begrip ,gewoon rechtsmidde1": hof van justitie, 22 november 1977
(Diamond t. Riva, nr. 43177),Jur. H.v.J., 1977,2175 ;R.W., 1977-78, 1493, nootLAENENS, J. ;J.T.,
1978, 225.
(8) Deze wetenschap wordt aan de Be1gische rechtsfacu1teiten eerder stiefmoederlijk behande1d; men
1eze NAGEL, H. ,lnternationales Zivilprozessrecht, Miinster, 1980; voor een synthese: GRUNSKY, W.,
,Internationa1es Prozessrecht", in Towards a justice with a human face, STORME, M. en CASMAN, H.
(ed.), Antwerpen, 1978, 67-104.
(9) B.v. art. 20 Europees Executieverdrag (hiernaE. Ex.) en art. 15 VerdragDenHaag 15 november
1965; zie tevens art. 6 Europees Verdrag Rechten van de Mens.
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HOOFDSTUK I

INTERNATIONALE RECHTSMACHT

§ 1. Begripsomschrijving

5. In hoofdorde beantwoordt het internationaal privaatrechtelijk procesrecht de vraag welke rechter geadieerd kan worden om uitspraak te doen
over een internationaal geschil van privaatrechtelijke aard. De macht om
kennis te nemen van een dergelijk geschil noemt men doorgaans de
internationale bevoegdheid. Nochtans behandelt ze eerder de rechtsmacht
dan de bevoegdheid van de aangezochte rechter(lO).
6. De macht om kennis te nemen van een internationaal geschil wordt aan
de rechter slechts binnen welbepaalde landsgrenzen toegekend. De ter~
ritorialiteit van de rechtsmacht behoort tot de internationale openbare
orde (11). Een rechtstreekse verwijzing van een geschil naar een vreemde
rechter schendt het beginsel van de territorialiteit. Dit betekent dat wanneer een geschil rijst met betrekking tot de internationale rechtsmacht, een
rechter, zo daartoe grond bestaat, hoogstens de zaak uit handen kan geven.
Hijis erniet tokge@~htigd door ver~ijzing een gerechtelijke instantie van
een vreemde soevereine Staat te verbinden wat-haar-bevoegdheid -Of
rechtsmacht betreft(12).
§2. Bronnen

7. De internationale rechtsmacht wordt uitsluitend bepaald door het recht
van de aangezochte rechter (lex fori) ( 13). Niet alleen het intern nationaal
recht, maar ook het verdragsrecht behoren tot deze lex fori (14). Buitenlandse wetgeving inzake bevoegdheid of internationale rechtsmacht komt
niet in aanmerking ( 15).
Hoewel de lex fori de internationale rechtsmacht bepaalt, moet deze los

(10) Zie FRAGISTAS, Ch.N., ,La competence intemationale en droit prive", Recueil des Cours,
1961, ill, 167.
(11) Arbh. Gent, 3 februari 1978, R.W., 1977-78, 2220.
(12) LAENENS, J., ,Overzicht van rechtspraak (1970-1978). De Bevoegdheid", T.P.R., 1979,
(247), 328, nr. 166 en 358, nr. 262.
(13) FRAGISTAS, Ch.N.,a.w., 183 ;R.P.D.B., tw. Competence en matiere civile etcommerciale, nr.
1758.
(14) DE CEUSTER, J. en REICH, S., ,Intemationaal privaatrecht" (1975-78), R. W., 1978-79, 2774,
nr. 184; VAN HouTTE, H., noot onder Kh. Tongeren, 9 juni 1977, R.W., 1977-78, 1911.
(IS) Rb. Gent, 16 februari 1970, Rev. Not. B. 1974, 109.
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van de interne bevoegdheidsregels onderzocht worden(l6). De internationale rechtsmacht is niet !outer een transpositie van de interne bevoegdheid op internationaal vlak ( 17). De interne bevoegdheidsregels
hebben in beginsel slechts een internationale dimensie, wanneer de wetgever zulks met zoveel woorden heeft vooropgesteld (bijvoorbeeld
art. 635 Ger.W.).
De internationale rechtsmacht wordt in hoofdzaak beheerst door het verdragsrecht. Het interne recht werkt hierbij doorgaans complementair. De
regels van internationale rechtsmacht vervat in het verdragsrecht zijn
meestal enkel distributief, d. w .z. de gerechten van een welbepaalde Staat
worden bevoegd verklaard. Het interne recht bepaalt dan de materiele en
territoriale bevoegdheid. Bij gebrek aan een aanknopingspunt in het
interne recht kiest de eiser zo nodig de territoriaal bevoegde rechter(l8).
Slechts uitzonderlijk heeft de internationale rechtsmacht krachtens een
verdragstekst een attributieve werking : een welbepaald gerecht in een
bepaalde verdragsluitende Staat krijgt de macht om kennis te nemen van
een internationaal geschil. Het interne recht van het aangewezen gerecht
bepaalt dan enkel nog de materiele bevoegdheid.
8. Inzake internationale rechtsmacht kan zich een conflict voordoen tussen een norm van internationaal recht die rechtstreekse gevolgen in de
interne rechtsorde heeft, en een norm van nationaal recht. Voorrang moet
dan verleend worden aan het verdragsrecht. Het is de grote verdienste van
het cassatiearrest van 27 mei 1971 (19) erop te hebben gewezen dat de
voorrang van het verdragsrecht op de aard zelf van het bij het verdrag
bepaald internationaal recht steunt. Sinds voormeld arrest geldt de transformatie van een verdrag in nationale rechtsregels niet meer als voorwaarde om voorrang te krijgen. Het Europees verdragsrecht neemt ter
zake alvast een bijzondere plaats in. Een bij wet goedgekeurd Europees
verdrag en een interne nationale wet mogen als rechtsbronnen niet gelijkgesteld worden, daar anders het adagium , ,lex posterior derogat priori''

(16) FRAGISTAS, Ch.N., o.c., 167, voetnoot 3; JODLOWSKI, J., ,Les conventions relatives a Ia
prorogation eta Ia derogation a Ia competence internationale en matiere civile'', Recueil des Cours,
1974, III, 487.
(17) GAUDEMET-TALLON, H., Prorogation volontaire de juridiction en droit international prive,
Paris, 1965, 145 en 195 ; zie nochtans HUET, A., ,Conflits de juridictions, Competence internationale
ordinaire des tribunaux franr;ais", infurisclasseur, Droit international, Fasc. 581-C, nrs. 5-13.
(18) Vgl. RIGAUX, F., Droit international prive, II, 1979, 183, nr. 793.
(19) Cass., 27 mei 1971, R. W., 1972-73, 424; S.E.W., 1972, 42, noot MERTENS DE WILMARS, J.;
Compendium van de rechtspraak, STORME, M. en VAN SLYCKEN, L. (ed.), nootL.V.S.; vgl. HAYOIT
DE TERMICOURT, ,Conflict tussen het verdrag en de interne wet", R. W., 1963-64, 73; GOFFIN, L.,
, ,De Ia preeminence absolue du droit communautaire europeen sur le droit national des Etats
membres", J.T., 1978, 392.
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uitwerking kan krijgen, wat de uitbouw van het Europees gemeenschapsrecht ongetwijfeld in het gedrang kan brengen. Het Europees recht creeert
een autonome communautaire rechtsorde. Het kan slechts tot een harmonisatie van het rechtsverkeer leiden, indien de nationale regels grotendeels uitgeschakeld worden.
9. Tenslotte moet onderstreept worden dat de interpretatie van een internationaal verdrag niet mag geschieden door te verwijzen naar het nationaal
recht van een van de verdragsluitende staten. Indien de tekst uitlegging
vergt, moet deze gegeven worden op grond van aan het verdrag eigen
elementen, met name het voorwerp, het doel, de context en bovendien de
voorbereiding en de wordingsgeschiedenis. Het zou inderdaad nutteloos
zijn een verdrag uit te werken dat een internationale wetgeving vastlegt,
indien de gerechten van elke staat het volgens hun eigen rechtsbeginselen
zouden interpreteren (20).
Betreffende de uitlegging van het Europees Bevoegdheids- en Executieverdrag van 27 september 1968 kan het hof van justitie van de Europese
gemeenschappen bij toepassing van het Protocol van 3 juni 1971 uniforme
uitleggingsregels formuleren (21). In hetTessili-arrest van 6 oktober 1976
he eft het hof van justitie zijn standpunt verduidelijkt (22). Het meent dater
moet rekening gehouden worden met het systeem en de doelstellingen van
het verdrag als met de binding ervan aan het E.E.G.-verdrag van Rome (23). In het Eurocontrol-arrest van 14 oktober 197 6 (24) hanteert het
hof een bijkomende uitleggingsregel: het verdrag kan eveneens worden
uitgelegd volgens de algemene beginselen die in alle nationale rechts-

(20) Cass., 27 januari 1977,R.W., 1978-79,25.
(21) ARNOLD, , ,Das Protokoll tiber die Auslegung der E. W .G .-Gerichtsstands- und Vollstreckungsiibereinkonunen durch den Gerichtshof im Luxemburg", N.J. W., 1972, 977; CATHALA T., ,L'interpn~tation uniforme des conventions conclues entre Etats membres de Ia C.E.E. en matiere de droit
prive" ,D., 1972, 31; DuMON, F., ,De rechterlijke uitlegging vandeE.E.G.-verdragen betreffende
de onderlinge erkenning van vennootschappen en rechtspersonen en betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen", S.E. W., 1972, 203; LAENENS, J., ,Protocol
betreffende de uitlegging door het hof van justitie van het verdrag van 27 september 1968 betreffende
de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
en de gemeenschappelijke verklaring" ,R. W. , 1975-76, 1323; RAS, H.E., ,Een nieuwe taak voor het
hofvanjustitieE.G." ,N.J.B., 1975, 1177; RASMUSSEN H., ,A new generation ofConununity Law.
Reflections on the handling by the Court of Justice of the Protocol of 1971 relating to the interpretation
of the Brussels Convention on jurisdiction and Enforcement of Judgments'', C.M.L.R., 1979, 249;
ScHLOSSER, P., ,Neue Zustandigkeiten der Gerichtshofs der Europalschen Gemeinschaften",
R.I. W., 1975, 534.
(22) H.v.J., 6 oktober 1976, Tessili t. Dunlop, nr. 12/76, fur. H.v.J., 1976, 1473.
(23) Op te merken valt dat het hof in hetzelfde arrest niettemin verwijst naar het recht dat volgens de
collisieregels van de aangezochte rechter de litigieuze verbintenis beheerst.
(24) H.v.J., 14 oktober 1976, L.T.U. t. Eurocontrol, nr. 29/76, fur. H.v.J., 1976, 1541.
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stelsels tesamen worden gevonden(25). Het hof opteert voor een verdragsautonome interpretatie.
§3. Primaire competentieregels

10. De lex fori bepaalt in hoeverre de aangezochte rechter de macht heeft
een bepaald internationaal geschil te beslechten. Het intern nationaal recht
en het verdragsrecht bevatten de zogenaamde primaire competentieregels
op internationaal vlak. Op te merken valt dat de internationale rechtsmacht
van de Belgische rechtscolleges niet systematisch door de wetgever behandeld werd. Slechts ten aanzien van vreemde verweerders werd een
regeling uitgewerkt in de artikels 635 e.v. Ger.W. Ongeacht de nationaliteit van de eiser(26) worden de Belgische rechtbanken bevoegd geacht in
de gevallen waarin artikel 635 Ger.W. voorziet. Doorgaans put een
rechter zijn internationale rechtsmacht uit een verdragstekst. Primaire
competentieregels op internationaal vlak die een directe bevoegdheid aan
de geadieerde rechter verlenen, zijn enkel opgenomen in de verdragen die
, ,traites doubles'' genoemd worden. Het zijn verdragen die bevoegdheidsregels bevatten waarop een beroep kan worden gedaan, zodra
een internationaal geschil moet beslecht worden. Slechts enkele verdragen
bevatten directe bevoegdheidsregels. Het zijn vooreerst de bilaterale verdragen die Belgie sloot met Frankrijk (8 juli 1899, B.S., 30-31 juli 1900)
en Ne~erland (28 maart 1925, B.S., 27 juli 1929). Vervolgens bevat het
multihtteraal Europees Bevoegdheids- en Executieverdrag (27 september
1968, B.S., 31 maart 1971) eveneens directe bevoegdheidsregels. Voor
zover als nodig kan ook het Beneluxverdrag van 24 november 1961 (Par!.
St., Kamer, 1961-62, 367/1; Tractatenblad 1961, nr. 163) vermeld wor-

(25) M. b. t. de uitleggingsregels: BISCHOFF, J.M., en HUET, A., , ,Chronique de jurisprudence de Ia
Cour de Justice des communautes europeennes", Clunet, 1977, 702-707; HAARDT, W.L., ,De
rechtspraak: van het hof van justitie van de E.G. over de uitleg van het E.E.G.-Bevoegdheids- en
Executieverdrag", in Non sine causa (ScHOLTEN, G.J.), Zwolle, 1979, 105; KRINGS, E., ,Overzicht
van de rechtspraak van het hof van justitie van de Europese Gemeenschappen in verband met de
toepassing van het executieverdrag van 27 september 1968", in Europees recht en praktijk,
BECKMAN, P. en VRIJDAGS, G. (ed.), Brusse!, 1979, 409; LECOURT, R.,L'Europe desjuges, 1977,
234 e. v. ; LELEUX, P., , ,Jurisprudence relative a!'application de Ia Convention du 27 septembre 1968
sur Ia competence judiciaire et I' execution des decisions en matiere civile et commercia1e' ', Cah. Dr.
Eur., 1977, 144-167; LINKE, H., ,,Erste Urteile des Europalschen Gerichtshofes zur Aus1egung der
EWG-Gerichtsstands- und Vollstreckungsiibereinkommen", RIWIA WD, 1977, 40; MARTINY, D.,
,Autonome und einheitliche Auslegung im Europalschen internationalen Zivilprozessrecht", RabelsZ, 1981, 427; PESCATORE, P., ,Le recours, dans Ia jurisprudence, de Ia Cour de Justice des
communautes europeennes a des normes deduites de Ia comparaison des droits des etats membres'',
Rev. Dr. Int. Camp., 1980, 337, vnl. 343; STEENBERGEN, J., ,Het beleid van het Hof bij de
ontwikkeling van het gemeenschapsrecht'', S.E.W., 1977, 415-432; VAN Roorr, R., ,,Rechterlijke
bevoegdheid en interpretatie van het Europees Jurisdictie- en Executieverdrag: beginselen en belangen",N.J.B., 1977, 613-622.
(26) BoRMANS, Th., Code de procedure civile, II, 1885, 291, nrs. 973 e.v.
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den. Het is echter (nog) niet van kracht. Primaire competentieregels
kunnen echter ook opgenomen zijn in verdragen die, voor bijzondere
onderwerpen, de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van de beslissingen regelen(27).

11. Zowel in de bilaterale als in de multilaterale verdragen met directe
bevoegdheidsregels wordt het adagium , ,actor sequitur forum rei'' toegepast(28). Terwijl de bilaterale verdragen en het Beneluxverdrag het gerecht van de woonplaats van de verweerder bevoegd verklaren, is het
E.E.G.-verdrag louter distributief, vermits enkel de gerechten van de
Staat waar de verweerder woonplaats heeft, bevoegdheid verkrijgen. Het
interne recht van de geadieerde rechter werkt hierbij noodzakelijkerwijs
complementair. Op te merken valt dat in al deze verdragen de nationale
exorbitante bevoegdheidsregels uitgesloten worden (29).
12. De verweerder kan echter opgeroepen worden voor een gerecht van
een ander verdragsluitende staat dan deze van zijn woonplaats. In de
gevallen waarin een bijzonder nauw verband bestaat tussen een geschil en
de rechter die daarvan kankennis nemen, wijzen zowel de bilaterale(30)
als de multilaterale verdragen(31) rechtstreeks de bevoegde rechter aan
zonder verwijzillg-n:aa:r-de-b-evoegdheidsregels-van-het--land-vaar-een
dergelijk gerecht gelegen zou kunnen zijn (32). Deze competentieregels
scheppen bijzondere bevoegdheden die op internationaal vlak van attributieve aard zijn. Er bestaat een rechtstreeks aanknopingspunt tussen het
geschil en de rechter die daarvan kennis moet nemen.
§ 4. Secundaire competentieregels

13. Om velerlei redenen kunnen echter correcties aangebracht worden
aan het primair competentiemodel. Ze vullen de primaire regels aan en
hebben hoofdzakelijk een prorogerende werking. Ze worden secundaire
competentieregels genoemd.
De prorogatie van internationale rechtsmacht veronderstelt steeds dat een
onbevoegde rechter bevoegd wordt om van een bepaald internationaal
(27) Zie een niet limitatieve opsomming van deze verdragen in RIGAUX, F., Droit international prive,
II, 149, nr. 731.
(28) Art. 2 Frans-Belgisch verdrag; art. 3.1 Nederlands-Belgisch verdrag; art. 3.1 Beneluxverdrag
en art. 2 EEX.
(29) Art. 1, § 3 Frans-Belgisch verdrag; art. 1.2 Nederlands-Belgisch verdrag; art. 3, alinea2E. Ex.
(30) Art. 2, a!. 1 Frans-Belgisch verdrag en art. 4 Nederlands-Belgisch verdrag.
(31) Art. 4 Bene1uxverdrag en art. 5 E. Ex.
(32) JENARD, P., Vers!ag, PB.C., 1979, 59, 22.
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geschil kennis te nemen. Deze prorogatie gaat meestal gepaard met de
onbevoegdverklaring van de bevoegde rechter(33). Wanneer dit laatste
uitdrukkelijk gebeurt, spreekt men van een derogatie van internationale
rechtsmacht. De prorogatie is deels legislatief in de mime zin en deels
conventioneel.
I.

LEGISLATIEVE PROROGATIE

14. De internationale rechtsmacht kan bij wet of verdrag verruimd worden. Deze legislatieve prorogatie beoogt deels de belangenbescherming
van een litigant en deels een behoorlijke procesordening. De internationale rechtsmacht van de geadieerde Belgische rechter kan geprorogeerd
worden in bet belang van zowel de eiser (art. 638 Ger. W.) als de
verweerder (art. 15 B.W.). Deze prorogatie schept bevoegdheidsregels
die wegens hun exorbitant karakter door de meeste verdragen uitgesloten
worden. Doorgaans liggen daarentegen proGeseconomische redenen ten
grondslag aan de prorogatie v~m internationale rechtsmacht. Zowel het
intern recht als bet verdragsrecht kunnen de internationale rechtsmacht
van de Belgische rechtscolleges verruimen in bet belang van een behoorlijke procesordening. De internationale rechtsmacht wordt in hoofdzaak
verruimd inzake tussengeschillen (b.v. de tegeneis ex eadem causa en de
eis in tussenkomst).
II.

CONVENTIONELE PROROGATIE

15. Partijen kunnen eveneens de internationale rechtsmacht van een
rechter conventioneel prorogeren of derogeren. Deze conventionele prorogatie kan zowel stilzwijgend als uitdrukkelijk tot stand komen. Hierbij
komen ter sprake de dekking van een onbevoegdheid en de bevoegdheidsovereenkomsten.

A. Dekking van een onbevoegdheid
16. Zowel het intern recht als de meeste verdragen voorzien in een
prorogatio tacita (34). De onbevoegdheid van de geadieerde rechter wordt
gedekt wanneer de verweerder zijn verweermiddelen met betrekking tot

(33) KRINGS, E., ,Retlexions au sujet de Ia prorogation de competence territoriale et du for
contractuel", Rev. Dr. Int. Comp., 1978, 80, nr. 2.
(34) Art. 636 Ger.W.; art. 18 E. Ex; art. 3, I, 3° Verdrag Belgie-Duitsland, 30 juni 1958; art. 3, c
Verdrag Belgie-Oostenrijk, 16 juni 1959; art. 2, I o, 3 Verdrag Belgie-Italie 6 aprill962; art. 2 (I) c
Verdrag Belgie-Zwitserland, 29 april1959; art. 5, d Verdrag Belgie-Yoegoslavie, 12 december 1973;
zie tevens art. 4, 1, b Verdrag Belgie-Groot-Brittannie, 2 mei 1934; art. 3 Haags verdrag over de
bevoegdheid van de bij overeenkomst aangewezen gerechten ingeval van internationale koop, 15 april
1958.
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de zaak zelf voordraagt zonder de internationale rechtsmacht af te wijzen.
Maakt de verweerder terzake geen voorbehoud en voert hij het geding ten
gronde, dan wordt de internationale rechtsmacht van het geadieerdrechtscollege geprorogeerd. De verweerder wordt geacht akkoord te gaan met de
keuze van de eiser, tenzij hij enkel verschijnt om juist de internationale
rechtsmacht te betwisten.
Het betreft een conventionele prorogatie, vermits ze afhankelijk is van de
houding van de verweerder. Ze is uitdrukkelijk, wanneer de verweerder al
dan niet in afspraak met de eiser bewust nalaat een toelaatbare exceptie
van onbevoegdheid voor te dragen. Ze is stilzwijgend, wanneer de verweerder geen of een niet toelaatbare exceptie van onbevoegdheid voordraagt. Het ogenblik en de wijze waarop de internationale rechtsmacht
moet worden afgewezen wordt bepaald door de lex fori (35). Naar Belgisch recht moet overeenkomstig artikel 854 Ger. W. de onbevoegdheid
opgeworpen worden v66r aile excepties en verweermiddelen(36). Niets
belet de verweerder de excepties bij de hoofdzaak te voegen. De rechter
kan zulks trouwens ambtshalve gelasten (art. 869 Ger.W.).
De internationale rechtsmacht van een Belgisch rechtscollege kan bij en
terwille van het verstek van de verweerder niet geprorogeerd worden. Het
\'~rstek_ g~ejt g~el! aan!ej.dil!g tot een verru!ming van de internationale
rechtsmacht van de geadieerde rechter (3 7). Wie op net grondgebiecl van
een andere Staat woont, mag niet verplicht worden te verschijnen enkel
om de internationale rechtsmacht te betwisten. Het processueel toezicht
van de rechter wordt bij verstek van de verweerder verscherpt. Deze mag
niet afgetrokken worden van de rechter die hem toekomt.

B. Bevoegdheidsovereenkomsten
17. Wie doelbewust nalaat een toelaatbare exceptie met betrekking tot de
internationale rechtsmacht op te werpen, prorogeert de macht van de
geadieerde rechter om kennis te nemen van een internationaal geschil. Hij
verklaart zich, al is het stilzwijgend, akkoord met de keuze van de eiser.
De wilsovereenstemming dagtekent van na het ontstaan van het geschil.

(35) Het E. Ex.-verdrag biedt geen verdragsautonome regeling inzake bevoegdheidsexcepties:
H.v.J., 24 juni 1981, Elefanten Schuh t. Jacqmain, nr. 150/80, en de prejudiciele vraag van Cass., 9
juni 1980, R.W., 1980-81, 1737; H.v.J., 22 oktober 1981, Rohr t. Ossberger, nr. 27/81; zie tevens
Kh. Brussel, 9 mei 1978,B.R.H., 1979,255 metgoedkeurende noot van WATIE, N.;anders: DE
CEUSTER, J. en REICH, S., ,Internationaal privaatrecht", R.W., 1980-81, 2238, nr. 115.
(36) Art. 855 Ger.W. is echter enkel van toepassing wanneer de aangewezen rechter een Belgische
rechter is. De aanwijzing van de bevoegde rechter geschiedt in beginsel met het o'og op een gebeurlijke
verwijzing, die juist op internationaal vlak uitgesloten blijft.
(37) Art. 636, al. 3 Ger. W. en art. 20, al. 1 E. Ex.; zie Ievens art. I, al. 1 van het aan het E.
Ex.-verdrag gehecht Protocol.
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De overeenkomst waarbij de internationale rechtsmacht convehtioneel
geprorogeerd wordt, wordt slechts gesloten op het ogenblik dat het geding
reeds voor de rechter ingeleid werd. Partijen kunnen echter zelfs v66r het
ontstaan van het internationaal geschil een bevoegdheidsovereenkomst
sluiten. Conventioneel wordt de internationale rechtsmacht van een bepaald rechtscollege of van de gerechten van een bepaalde Staat geprorogeerd of gederogeerd. Bovendien kunnen de partijen beslissen ter beslechting van een internationaal geschil uitsluitend een beroep te doen op
een rechter die reeds krachtens de wet of een verdrag internationale
rechtsmacht bezit.

18. Partijen kunnen ook overeenkomsten sluiten die slechts middellijk op
internationaal vlak rechtsmacht verlenen. Deze overeenkomsten noemt
men oneigenlijke bevoegdheidsovereenkomsten. Het betreft in hoofdzaak
de uitvoeringsovereenkomst. Onder uitvoeringsovereenkomst verstaat
men de overeenkomst waarbij partijen vooraf overeenkomen op welke
plaats hun verbintenissen (uit overeenkomst) moeten uitgevoerd worden.
De plaats van uitvoering van de verbintenis kan het bevoegde forum
aanwijzen. Zowel het intern nationaal recht (art. 635, 3° Ger.W.) (38) als
het verdragsrecht bevatten deze competentieregel (art. 2 Frans-Belgisch
verdrag; art. 4 Nederlands-Belgisch verdrag; art. 4 Beneluxverdrag en
art. 5, 1o E. Ex.) (39). Het gerecht van de plaats waar de verbintenis moet
worden uitgevoerd, wordt bevoegd verklaard. Een uitvoeringsovereenkomst is derhalve ongetwijfeld bevoegdheidheidaanwijzend. De eisende
partij kan het gerecht van de plaats van uitvoering van de verbintenis
adieren. Dit gerecht verkrijgt nochtans geen uitsluitende bevoegdheid.
Het betreft immers enkel een bijzondere bevoegdheid die afhankelijk is
van de vrije keuze van de eiser. De uitvoeringsovereenkomst is enkel
materieelrechtelijk bindend voor de partijen.
HOOFDSTUK 2

INTERNATIONALE BEVOEGDHEIDSOVEREENKOMSTEN

§ 1. Begripsomschrijving

19. Een internationale bevoegdheidsovereenkomst is een overeenkomst
waarbij de partijen zich over en weer verbinden elk internationaal geschil
(38) Kh. Brugge, 25 september 1973, R.W., 1973-74, 436, noot CAENEPEEL, C.
(39) Op te merken valt dat het gerecht van de plaats waar de verbintenis is ontstaan, niet opgenomen
werd om juist te vermijden dat dit langs zijdelingse weg de internationale rechtsmacht van het gerecht
van de woonplaats van de eiser zou meebrengen (JENARD, P., o.c., PB.C., 1979, 59, 23).
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van privaatrechtelijke aard dat uit een bepaalde rechtsbetrekking is of kan
ontstaan, uitsluitend aan een bepaald gerecht of gerechten van een bepaalde Staat ter beslechting voor te leggen of te onttrekken.
20. Ben dergelijke overeenkomst biedt aan de contracterende partijen
talrijke voordelen (40) en in hoofdzaak rechtszekerheid.
V ooreerst weten de partijen vooraf welke rechter kennis zal nemen van
gebeurlijke geschillen. Vanzelfsprekend zullen zij zoeken naar de meest
gunstige oplossing, met name de geschillen laten beslechten door de
rechter van de Staat waar zij woonplaats hebben of zo nodig door een
rechtscollege van een derde staat waarmede geen van beide partijen een
binding hebben.
Partijen moeten vooraf nagaan of de aangewezen rechter zich bevoegd zal
verklaren om kennis te nemen van bet internationaal geschil. Bij afwezigbeid van een verdrag kan een negatief bevoegdbeidsconflict ontstaan
wanneer de aangewezen recbter zicb ondanks de bevoegdbeidsovereenkomst onbevoegd zou verklaren. Partijen moeten ervoor zorg dragen dat
de bevoegdbeidsovereenkomst recbtsgevolgen kan bebben in bet land van
de aangewezen recbter.
V ervolgens .kan. een internationale bevoegdbeidsovereenkomst voor de
partijen een vingeraanwijzing inhouden mefbetrekking tot bet toepasselijk materieel recbt. Het recbt dat de collisieregels van de aangezocbte
recbter aangeeft, zal toegepast worden. Het adagium , ,qui eligit iudicem,
eligit ius'' is niet meer van kracbt (41), tenzij de aangewezen recbter de lex
fori zal moeten toepassen, omdat die wet tot bet imperatief recbt beboort
en de recbter bijgevolg ervan niet mag afwijken(42).
Tenslotte kan de internationale bevoegdbeidsovereenkomst in beginsel
een redelijke zekerheid bieden nopens de uitvoerbaarbeid van bet vonnis
van de aangewezen recbter. Het verdragsrecbt biedt ter zake de nodige
garanties(43). Wat baat bet immers een bevoegde recbter aan te wijzen,

(40) Voor een uitvoerige bespreking van de voor- en nadelen: GAUDEMET-TALLON, H., Prorogation
volontaire de juridiction en droit international prive, Paris, 1965; JoDLOWSKI, J., ,Les conventions
relatives aIa prorogation eta Ia derogation ala competence intemationaleen matiere civile'', Recueil
des Cours, 1974, III, 477-587; KRINGS, E., ,Reflexions au sujet de la prorogation de competence
territoriale et de for contractuel", Rev. Dr. Int. Camp., 1978, 78.
(41) KRINGS, E., ,Enkele aantekeningen bij de toepassing van art. 5, 1• en 5•, 17 en 18 van bet
Verdrag van 27 september 1968", inMededelingen van de Nederlandse vereniging van het internationaal recht, 1978, nr. 77, 104, rn. 71; vgl. JODLOWSKI, J., a.w., 504.
(42) KRINGS, E., , ,Ret executieverdrag van 27 september 1968. Wijzigingen en recente toepassingen
ervan", T.P.R., 1980, 388, rn. 16.
(43) Art. 28 E. Ex.; zie tevens ondermeer art. 11, 5• VerdragBelgie-Frankrijk; art. 11, 1, 5• Verdrag
Belgie-Nederland; art. 4, 1, c Verdrag Belgie-Groot-Brittannie art. 2, 1, 3• Verdrag Belgie-Bondsrepubliek Duitsland.
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indien achteraf zou blijken dat zijn vonnis niet kan worden tenuitvoergelegd. Ret heeft inderdaad weinig zin een exequaturprocedure te moeten
voeren met nogmaals een onderzoek van de grond van de zaak.
§ 2. Geldigheidsvereisten

I.

TOEPASSELIJKE WET

21. Niet aileen de wet van de (hoofd)overeenkomst (lex contractus) en de
nationale wet van de partijen (lex patriae), doch ook de wet van de
aangewezen rechter (lex fori prorogati) en de wet van de afgewezen
rechter (lex fori derogati), alsmede een autonome wet kunnen in aanmerking komen. Met betrekking tot de rechtsgeldigheid van de internationale
bevoegdheidsovereenkomst moet men rekening houden met het rechtskarakter ervan. Men mag immers niet uit het oog verliezen dat de bevoegdheidsovereenkomst een procesrechtelijke overeenkomst is, d.i. een
overeenkomst die uitsluitend gericht is op het teweegbrengen van procesrechtelijke gevolgen (44). De bevoegdheidsovereenkomst heeft derhalve
raakpunten zowel met het materieel recht als met het formeel recht. De
kwalificatie is zowel verbintenisrechtelijk als procesrechtelijk. Deze
dualiteit weerspiegelt zich in het recht dat de rechtsgeldigheid van een
internationale bevoegdheidsovereenkomst beheerst. De procesrechtelijke
gevolgen die de bevoegdheidsovereenkomst kenmerken, bei:nvloeden in
belangrijke mate het toepasselijk recht. Wie de autonomie van de bevoegdheidsovereenkomst aanvaardt, zal consequent de beginselen ervan
moeten toepassen w,at het toepasselijk recht betreft(45). De toepasselijke
wet verschilt met name al naargelang een onderzoek wordt ingesteld naar
de rechtsgeldigheid van de internationale bevoegdheidsovereenkomst inzake wilsovereenstemming, bekwaamheid en voorwerp.
A. Wilsovereenstemming
22. De wilsovereenstemming die aan de grondslag moet Iiggen van de
bevoegdheidsovereenkomst, wordt beheerst door de op de (hoofd)over(44) Zie m.b.t. het rechtskarakter van de bevoegdheidsovereenkomst: LAENENS, J., De bevoegdheidsovereenkomsten naar Belgisch recht, Antwerpen, 1981, nrs. 270-284.
(45) Zie desbetreffend uitvoerig: DENNEMARK, S., ,QueUe est ]a loi selon laquelle on tranche ]a
question de la validite d'un accord sur ]a competence internationale", in De Conflictu legum,
Opstellen aangeboden aan KDLLEWIJN en 0FFERHAUS, Leiden, 1962, 118; DROZ, G.A.L., Competence judiciaire et effets des jugements dans le Marchi Commun, Paris, 1972, 174-177; FRAGISTAS,
Ch.N., ,La competence internationale en droit prive", Recueil des Cours, 1961; III, 237; GAUDEMET-TALLON, H., o.c., 138, nr. 60; JODLOWSKI, J., a. w., 510; MAYENFISCH, O.,La clause attributive
de juridiction et Ia clause arbitrate dans les contrats de vente acaractere international, Lausanne,
1957, 23; RoTH, G.H., ,,Internationalrechtliche Probleme bei Prorogation und Derogation'', ZZP,
1980, 156.
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eenkomst toepasselijke wet (lex contractus). Dit recht wordt aangewezen
door de verwijzingsregel van de geadieerde rechter (46). De meeste
auteurs hebben voormeld beginsel correct toegepast bij het beantwoorden
van de vraag of er een geldige bevoegdheidsovereenkomst ex artikel17 E.
Ex. gesloten werd. De rechtsgeldigheid wordt beoordeeld door de rechter
voor wie op die overeenkomst een beroep wordt gedaan, aan de hand van
zijn intemationaal privaatrecht dat aangeeft welke wet de vraag beheerst(47). Het E. Ex.-verdrag biedt immers geen oplossing vtor wetsconflicten nopens de geldigheid van de overeenkomst als zodanig (48).
Artikel 17 E. Ex. regelt hoogstens het bewijs van de wilsovereenstemming. In het Elefanten schuh-arrest van 24 juni 1981 heeft het hof van
justitie inzake het taalgebruik in een bevoegdheidsovereenkomst een
communautaire geldigheidsmaatstaf ingevoerd. Het hof poneert dat de
wetgeving van een verdragsluitende Staat niet in de weg kan staan aan de
geldigheid van een dergelijke overeenkomst op de enkele grand dat de
gebezigde taal een andere is dan die welke door die wetgeving wordt
voorgeschreven. Het hof kwalificeert weliswaar het taalgebruik in een
bevoegdheidsovereenkomst als een vormvereiste. Het beklemtoont hierbij dat het de verdragsluitende staten niet vrij staat andere vormvoorsclrriften voor te schrijven dan in het E. Ex.-verdrag zijn voorzien. De
juistheid-van- dii-standpunT wordf volgens--hechof-bevestigd door-de
omstandigheid dat artikel I, tweede alinea van het aan het verdrag gehechte Protocol uitdrukkelijk voorziet in bijzondere vormvoorschriften
voor personen die in Luxemburg woonplaats hebben. De prejudiciele
vraag werd gesteld door het Belgische hof van cassatie met betrekking tot
een bevoegdheidsbeding in een arbeidscontract dat in strijd met het Taaldecreet van 19 juli 1973 in het Duits gesteld was. De Commissie van de
Europese gemeenschappen heeft in haar schriftelijke opmerkingen betoogd dat, indien Belgie het gebruik van het Nederlands op straffe van
nietigheid had willen voorschrijven als een bijkomende vereiste voor een
bevoegdheidsbeding waarbij een in het Nederlands taalgebied gevestigde

(46) FIRSCHING, K., Internationales Privatrecht, Ib, Internationales Schuldrecht, I, Berlin, 1978,
663, nr. 613; MAYER, P., Droit international prive, Paris, 1977, 227, nr. 294; REITHMANN, Chr.,
Internationales Vertragsrecht, Das internationale Privatrecht der Schuldvertriige, Koln, 1972, 475,
nr. 635; WIRTH, H.R., ,Gerichtsstandsvereinbarungen irn internationales Handelsverkehr",
N.J.W., 1978, 461.
(4 7) BELLET, P., , ,L' elaboration d'une convention sur Ia reconnaissance des jugements dans le cadre
duMarcheCornmun" ,Clunet, 1965,858; KRINGS, J., o.c., Mededelingen, 120, nr. 109ena.c., Rev.
Dr. Int. Camp., 1978,95; RAS, H. E., ,De betekenis vanhetE.E.G.-Executieverdrag voorderechter
van hetland waareen onderhetverdragvallende zaak wordt aangebracht", T.P .R., 1975, (851), 890;
WIRTH, H.R., o.c., N.J.W. 1978,460.
(48) DROZ, G.A.L., o.c., 133-134; GOTHOT, P. en HOLLEAUX, D., o.c., Competence judiciaire et
effets des jugements dans le Marchi Commun, Paris, 1972, Clunet, 1971, 764.
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werkgever of werknemer partij is, het daartoe een Protocol zoals dat
betreffende Luxemburg had moeten laten goedkeuren(49).
B. Bekwaamheid

23. De bekwaamheid van de partijen om een internationale bevoegdheidsovereenkomst te sluiten, wordt bepaald door hun nationale wet
(lex patriae). Deze bekwaamheid moet beoordeeld worden op het ogen~
blik dat de overeenkomst gesloten wordt.
C. Voorwerp

24. De internationale rechtsmacht van de geadieerde rechter wordt uitsluitend door zijn nationaal recht (lex fori) bepaald. Vermits het voorwerp
van de internationale bevoegdheidsovereenkomst de internationale
rechtsmacht betreft, wordt de rechtsgeldigheid in beginsel bepaald door
het nationaal recht van de geadieerde rechter(50). Hierover zijn rechtsleer
en rechtspraak het meestal eens(51). Weliswaar opteren enkele auteurs
voor het recht dat de (hoofd)overeenkomst beheerst. Zij beschouwen de
bevoegdheidsovereenkomst als een accessorium van het contract waarin
ze vervat is of waarbij het als zodanig hoort. De rechtsgeldigheid van de
bevoegdheidsovereenkomst inzake het voorwerp wordt volgens hen beheerst door het recht dat het contract beheerst (52). Dit kan eventueel een
vreemde wet zijn (53). Dit standpunt is eveneens vervat in artikel 5 (2)
Protocol inzake de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning van beslis-

(49) H.v.J., 24juni 1981, Elefanten Schuh t. Jacqmain, nr. 150/80.
(50) Gent, 11 januari 1890,Pas., 1890, IT, 167; Kh. Brussel, 26 maart 1952,Jur. Comm.Br., 1952,
270.
(51) BATII'FOL, H. en LAGARDE, P., Droit international prive, Paris, 1976, IT, 402, nr. 675; BAUER
H., Competence judiciaire internationale des tribunaux civilsfram;ais et allemands, Paris, 1965,
168, nr. 181 ; BAUMGARTEL, G., Wesen und Be griffder Prozesshandlung einer Partei im Zivilprozess,
1972, 230, voetnoot 273; DENNEMARK, S., o.c., 122; FRAG!STAS, Ch.N., ,La competence internationale exclusive en droit prive'', inStudi in onere di Antonio Segni, Milano, 1967, 210; GRUNSKY,
W., ,Lex fori und Verfahrensrecht", Z.Z.P., 1976, 241; HAAS, H., Die Prorogatio Fori, 58;
HABSCHEID, W.J., ,Parteivereinbarungen iiber die internationale Zustiindigkeit nach deutschen und
schweizerischen Recht, Eine prozessrechtliche Skizze", inFestschriftfur Hans Schima, Wien, 1969,
202; HOLLEAUX, D., Competence dujuge etranger et reconnaissance des jugements, Paris, 1970,
193, nr. 193; MAYER, P., o.c., 225, nr. 292; PRYLES, M., ,Comparative aspects of prorogation and
arbitration agreements" ,I. C .L. Q. , 1976, 544-545; RIGAUX, F., Droit international prive, Theorie
generate, Bruxelles, 1977, 189, nr. 202; STEIN-JONAS, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 1972,
276; TRINKNER, R., noot onder B.G.H., 17 mei 1972, B.B., 1972, 764,N.J. W., 1972, 1622 ;JuS,
1972, 728 met noot BARR, P., B.A.G. 29 juni 1978, J.Z. 1979, 647 met noot GEIMER, R.
(52) Zie MEZGER, E., , ,Die Beiirteilung der Gerichtsstandsvereinbarung nach dem Vertragsstatut und
die der Vertrags nach dem Recht des angeblich gewiihlten Gerichts insbesondere im deutsch-franzosische Rechtsverkehr'', in Multitudo Legum ius, Festschrift fur Wilhelm Wengler, IT, Berlin, 1973,
541; zie tevens Cass. fr., 23 januari 1923, S., 1924, I, 73, noot NmOYET; Paris, 27 januari 1955,
R.C.D.l.P. 1955, 330, noot MOTUSLY.
(53) BAUER, H., o.c., 169, nr. 182.
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singen inzake het recht tot verkrijging van het Europees octrooi(54).
V oormeld standpunt miskent vooreerst het algemeen aanvaard beginsel
dat een vreemde wet de bevoegdheid of rechtsmacht niet kan of mag
bepalen. Bovendien wordt het autonoom en specifiek rechtskarakter van
de bevoegdheidsovereenkomst genegeerd.
25. Twee hypothesen moeten echter voor ogen genomen worden. Ofwel
wordt de aangewezen rechter aan wie internationale rechtsmacht werd
toegekend, geadieerd, ofwel wordt de afgewezen rechter aan wie deze
rechtsmacht werd ontnomen, gevat.
W ordt de aangewezen rechter geadieerd, dan past hij, ongeacht de nationaliteit van de partijen, hun woonplaats, de plaats waar de (hoofd)overeenkomst is gesloten, wordt of moet worden uitgevoerd, het recht dat van
toepas.sing is op de grond van de zaak, zijn nationaal recht toe om de
geldigheid van het voorwerp van de bevoegdheidsovereenkomst waarop
zijn rechtsmacht steunt, te beoordelen (lex fori prorogati)(55). Enkel de
lex fori prorogati wordt toegepast. Gaudemet-Tallon opteert daarentegen
voor een cumulatieve toepassing van zowel het recht van de aangewezen
rechter (lex fori prorogati) als het recht van de afgewezen rechter (lex fori
derogati)(56). Deze cumulatie geeftechter aanleiding tot moeilijkheden
van voornamelijk praktische aard(57). Ret groot aimtal rechtscolleges
waarvan de internationale rechtsmacht gederogeerd wordt, biedt immers
geen eensluidend antwoord.
W ordt daarentegen de afgewezen rechter geadieerd, dan moet deze in
beginsel geen onderzoek instellen naar de rechtsgeldigheid van het voorwerp van de overeenkomst waarbij aan een vreemde rechter rechtsmacht
wordt toegekend(58). Ret volstaat de gemeenschappelijke bedoeling van
de partijen te achterhalen. Indien aangetoond wordt dat de bevoegdheidsaanwijzing strookt met de gemeenschappelijke wil van de
partijen, hoeft de toepasselijke wet zelfs niet meer achterhaald te worden.
Dit standpunt vertolkt wellicht een nieuwe regel van internationaal pri(54) Wet 8 juli 1977, B.S., 30 september en 7 oktober 1977; Pari. St., Senaat, 1976-77, 1012/1,
Bijlage 44, 2. Indien de partijen een werknemer en zijn werkgever betreffen, is het eerste lid slechts
van toepassing voor zover het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke nationale recht een dergelijke
overeenkomst toestaat''.
(55) Zie nochtans Arbh. Brussel, 4 juli 1973, J.T., 1973, 553 enClunet, 1975, 359 waarin gesteld
werd dat de geldigheid van de bevoegdheidsovereenkomst afhankelijk is van het land van de
aangewezen rechter, de nationaliteit van de partijen en de wet die het hoofdcontract beheerst.
(56) GAUDEMET-TALLON, H., o.c., 74, nr. 121 en 77, nr. 128.
(57) BATIFOL, H. en LAGARDE, P., o.c., 402, nr. 675, voetnoot 36; zie tevens HOLLEAUX, D., o.c.,
196, nr. 199.
(58) Cass. fr., 19 december 1978,R.C.D.I.P., 1979,617, nootHUET, A. enClunet 1979,366, noot
GAUDEMET-TALLON, H.
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vaatrecht, die zeker nag niet ingeburgerd is. Konkreet betekent deze regel
dat de geldigheid van een overeenkomst waarbij rechtsmacht verleend
wordt aan een vreemde rechter, in beginsel enkel moet beoordeeld worden
wat de wilsovereenstemming en de bekwaamheid betreft. Hiervoor past
de aangezochte rechter de lex causae en de lex patriae toe. De vraag of de
aangewezen rechter ingevolge de overeenkomst wei bevoegd is, moet niet
onderzocht worden. Derhalve moet men niet vooraf onderzoeken welke
wet deze vraag beheerst. Men mag weliswaar niet uit het oog verliezen dat
bepaalde materies de internationaal-privaatrechtelijke openbare orde raken. De geadieerde rechter moet hiermede rekening houden. De rechter
zal ter zake zijn nationaal recht toepassen (lex fori derogati). In de
hierboven verdedigde opvatting zijn negatieve bevoegdheidsconflicten
alleszins denkbaar. Een pasklare oplossing hiervoor is niet voorhanden.
De partijen moeten derhalve bij het sluiten van de bevoegdheidsovereenkomst ervoor waken dat deze zich niet zullen voordoen. Bij contractuele
ongelijkheid kan de geadieerde rechter zo nodig opteren voor een , ,noodbevoegdheid'' (59).

II.

GRONDVOORWAARDEN

A. Extraneiteit
26. Het geschil waarvan de beslechting aan een bepaald gerecht of aan de
gerechten van een bepaalde Staat wordt opgedragen, moet een internationaal karakter vertonen (60). Een geschil is internationaal wanneer het
voortspruit uit internationale betrekkingen en met name uit een internationaal contract, d.i. een contract met bindingen met het rechtssysteem van
meer dan een Staat(61). De extranelteit van het geschil kan ondermeer
blijken uit de woonplaats (62) en de nationaliteit van de partijen, de Jigging
van de onroerende goederen, de plaats waar een verbintenis die ten
grondslag ligt aan de eis, ontstaan is, uitgevoerd is of kan worden. Het
volstaat echter niet dat een gerecht van een vreemde Staat bevoegd
verklaard wordt om te voldoen aan de extrane!teitsvoorwaarde. Twee
personen met woonplaats in eenzelfde Staat kunnen slechts een gerecht
van een andere Staat als bevoegd aanwijzen, indien het actueel of paten-

(59) ZieGAUDEMET-TALLON, H., nootonderCass. fr., 13 januari 1981,R.C.D.l.P., 1981,331, vnl.
337-338.
(60) JODLOWSKI, J., o.c., 548; anders: GAUDEMET-TALLON, H. ,La prorogation volontaire; nrs. 300
e.v.; FRAGISTAS, N., o.c., Recueil des Cours, 241, voetnoot 17.
(61) }ODLOWSKI, J., o.c., 551.
(62) Op te merken valt dat de geldigheid van een internationale bevoegdheidsovereenkomst in art. 17
E. Ex. niet afhankelijk wordt gesteld van de omstandigheid dat ten minste een van de partijen haar
woonplaats in het buitenland heeft (KRINGS, E., o.c., Mededelingen, 110, nrs. 82-83).
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tieel te beslechten geschil een internationaal karakter vertoont(63). De
meeste internationale verdragen vereisen dit intemationaal karakter(64).
Hoewel artikel 17 E. Ex. niet uitdrukkelijk een extranei:teitsvoorwaarde
stelt, moet aangenomen worden dat deze verdragsbepaling enkel geldt
wanneer het geschil een intemationaal karakter heeft(65). Bij gebrek aan
extrane"iteit moet de geldigheid van de bevoegdheidsovereenkomst onderzocht worden aan de hand van de lex fori (66). Een omzeiling van de
nationale wetgeving van dwingend recht of van openbare orde kan aldus
vermeden worden(67).
27. Al moet het geschil een internationaal karakter vertonen, tach moet
het geen expliciete binding hebben met het aangewezen gerecht(68). De
ontwerpverdragen van Den Haag alsmede art 17 E. Ex. (69) schrijven
geen enkele band voor. De theorie van de , forum non conveniens'' is niet
van toepassing. Het volstaat dat het intemationaal karakter van het geschil
vaststaat.
B. Geoorloofd voorwerp
28. De rechtsgeldigheid van het voorwerp van een intemationale bevoegdheidsovereenkomst wordt beheerst door de lex fori prorogati. Hierbij komen zowel de nafionale wetgeving als de internatiorraleverdragen in
aanmerking. Slechts indien de intemationaal-privaatrechtechtelijke
openbare orde in het gedrang komt, wordt de lex fori derogati toegepast.
Zowel het recht van de aangewezen rechter als dat van de afgewezen
rechter kunnen de contactvrijheid inzake internationale bevoegdheidsovereenkomsten beperken.
Op te merken valt dat een bevoegdheidsovereenkomst slechts juridische
uitwerking krijgt vanafhet inleiden van de eis. Het is dus op dat ogenblik
(63) JENARD ste1t dat art. 17 E. Ex. ook ge1dt wanneer twee personen met woonp1aats in een
verdrags1uitende Staat een gerecht van een andere verdrags1uitende Staat als bevoegd aanwijzen
(JENARD, P., o.c., PB.C., 1979, 59, 38). SCHLOSSER beklemtoontdathetnietvo1staatdateen gerecht
van een bepaa1de Staat bevoegd verklaard wordt (SCHLOSSER, P., o.c., PB.C., 1979, 59, 123, nr.
174).
(64) Ziede verdragen vanDenHaagd.d. 15 apri11958 en25november 1965; zienochtansm.b.t. art.
17 E. Ex.: DRoz, G .A.L., Competence judiciaire et effets des jugements dans le Marc he Commun,
129, nr. 207.
(65) HOLLEAUX, D., Clunet 1980, 354.
(66) KRINGS, E., o.c., Mededelingen, 109, nr. 81.
(67) GAUDEMET-TALLON, H. (noot onder Cass. fr., 19 december 1978, Clunet, 1979, 366) heeft
afstand gedaan van haar vroegere stellingname. Terwij1 zij aanvankelijk de mening was toegedaan dat
de extranei:teitsvoorwaarde niet geste1d werd (La prorogation volontaire, nrs. 300 e. v.) verdedigt zij
thans het standpunt dat het geschi1 een internationaa1 karakter moet vertonen om een omzeiling van het
nieuwe art. 48 C. pr. Civ. te vermijden.
(68) JODLOWSK!, J., o.c., 59.
(69) DROZ, G.A.L., o.c., 129, nr. 206.
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dat men zich moet plaatsen om de rechtsgeldigheid ervan te toetsen. Dit
kan betekenen dat een bevoegdheidsbeding ongeldig is bij het sluiten van
de overeenkomst, doch nietternin uitwerking krijgt op het ogenblik van de
inleiding van het geschil voor het aangewezen recht, omdat intussen de
wet ter zake gewijzigd is (70).
1. het recht van de aangewezen rechter (lex fori prorogati)

29. Het Gerechtelijk Wetboek bevat geen enkele bepaling met betrekking
tot bevoegdheidsovereenkomsten die ter beslechting van internationale
geschillen rechtsmacht verlenen aan een Belgische rechter (71). De beperkingen van de contractvrijheid inzake bevoegdheidsovereenkomsten op
nationaal vlak krijgen in beginsel geen internationale dimensie (72). De
internationale rechtsmacht moet immers los van de nationale competentieregels onderzocht worden, al bepaalt het recht van de aangezochte
rechter of hij al dan niet rechtsmacht heeft(73). Vaststaat dat de internationale rechtsmacht geen transpositie is van de interne bevoegdheid op
internationaal vlak (7 4) .
30. Het verdragsrecht daarentegen biedt een arsenaal van beperkingen.
Op de eerste plaats worden internationale bevoegdheidsovereenkomsten
op extra-patrimoniaal vlak uitgesloten (namelijk staat en bekwaamheid
van natuurlijke personen; het huwelijksvermogensrecht, testamenten en
erfenissen). Dit staat met zoveel woorden in artikel 2 van het Haags
verdrag betreffende de overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegde
rechter van 28 oktober 1964(75) en artikel1 E. Ex. (76) (77) (78). Ook op
patrimoniaal vlak kunnen bevoegdheidsovereenkomsten verboden
zijn (79). Inzake zakelijke rechten op onroerende goederen kan verwezen
worden naar artikel 2,5 van het Haags verdrag van 28 oktober 1964,

(70) H.v.J., 13 november 1979,Jur. H.v.J., 1979, 3423;J.T., 1980,171.
(71) RIGAUX, F., Droit international prive, II, 390, nr. 1162.
(72) GAUDEMET-TALLON, H., ,La competence internationale a l'epreuve du nouveau Code de
procedure civile: amenagement ou bouleversement?", R.C.D.I.P., 1977, 32 m.b.t. art. 48 C. pr.
Civ.
(73) FRAGISTAS, N., o.c., Recueil des Cours, 183.
(74) GAUDEMET-TALLON, H., La prorogation volontaire, 145 en 195.
(75) De tekst vindt men in: Actes et documents, Conferences LaHaye, 1964, I, 68.
(76) Zie SCHLOSSER, P., o.c., PB.C.1979, 59, 89.
(77) Zie tevens art. 4,2 en 3 Verdrag Belgie-Groot-Brittannie d. d. 2 mei 1934 en art. 3,1 o aanhefvan
het Verdrag Belgie-Bondsrepubliek Duitsland d. d. 30 juni 1958.
(78) V gl. art. 16,2° E. Ex. wat de geldigheid, de nietigheid of de ontbindiug van vennootschappen en
rechtspersonen betreft.
(79) JODLOWSKI, J., o.c., 574; zienochtansGAUDEMET-TALLON, H.,Laprorogationvolontaire, 214,

nr. 342.
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artikel4, 1c van het verdrag tussen Belgie en Groot-Brittannie van 2 mei
1934, artikel16,1° en 17, al. 2 E. Ex ..
2. het recht van de afgewezen rechter (lex fori derogati)
31. Wordt de afgewezen rechter geadieerd, dan stelt zich in beginsel
geen vraag nopens de rechtsgeldigheid van het voorwerp van de bevoegdheidsovereenkomst waarbij aan een vreemde rechter rechtsmacht
wordt toegt?kend(80). Het volstaat de wilsovereenstemming en de bekwaamheid van de partijen te onderzoeken. Het recht van de geadieerde
rechter wordt in beginsel niet toegepast. Bij uitzondering mag nochtans de
lex fori derogati aangewend worden. De geadieerde rechter zal zijn
nationaal recht toepassen in materies die de internationaal-privaatrechtelijke openbare orde raken. In de Belgische rechtspraak moeten hierbij
verme1d worden artikel 4 Alleenverkoopwet en artikel 91 Zeewet.
a. Artikel 4 Alleenverkoopwet
32. Artikel 4 van de Alleenverkoopwet van 27 juli 1961 bepaalt dat de
benadeelde concessiehouder bij de beeindiging van een verkoopsconcessie met uitwerking voor het gehele Belgische groildgebied of een deel
ervan, in elk geval de concessiegever in Belgie kan dagvaarden, hetzij
voor de rechter van zijn eigen woonplaats (81), hetzij voor de rechter van
de woonplaats of de· zetel van de concessiegever. V66r het einde van het
contract waarbij de concessie is verleend, mag geen hiermede strijdige
overeenkomst gesloten worden (artikel 6, al. 1 Alleenverkoopwet). Een
bevoegdheidsovereenkomst ten voordele van de rechter van de
woonplaats van de concessiegever in het buitenland is derhalve
nietig (82). De Belgische rechter die geadieerd wordt, zal bij het onder.:.
zoek van de geldigheid van het voorwerp van de bevoegdheidsovereenkomst in het contract van concessie van alleenverkoop, uitsluitend de
Belgische wet op de alleenverkoopconcessies toepassen. De bepalingen
van deze wet zijn immers wetten van politie en veiligheid in de zin van
artikel 3, alinea 1, B.W. (83). Beroept de eisende partij zich op de
Alleenverkoopwet van 27 juli 1961, dan zal de geadieerde Belgische

(80) Zie irr. 25.
(81) Zie bijvoorbeeld Kh. Verviers, 14 februari 1978, J.T., 1978, 456.
(82) Cass., 25 juni 1965, Pas. 1965, I, 1167; Kh. Gent, 28 mei 1974, B.R.H. 1974, 397 met noot;
vgl. Brussel, 12 februari 1975,J.T., 1975, 398 met nootBRICMONT, G. en PHILIPS, J.M.; zie tevens
Cass., 9juni 1977,Arr. Cass., 1977,1041.
(83) BRICMONT, G. en PHILIPS, J .M., Commentaire des dispositions de droit beige et communautaire
applicables aux concessions de vente en Belgique, Brussel, 1977, 95, nr. 103 ; DE CEUSTER, J. en
REICH, S., o.c., R.W., 1978-79,2711, nr. 240; RIGAUX, F., o.c., IT, 399, nr. 1176.
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rechter de lex fori derogati toepassen om het door de verweerder aangehaald bevoegdheidsbeding in het contract van onwaarde te verklaren (84).
b. Artikel 91 Zeewet(85)

33. Artikel 91 Zeewet legt aan wie goederen ter zee vervoert vanuit of
naar een Belgische haven, bepaalde verplichtingen op, somt limitatief de
gronden van ontheffing van de aansprakelijkheid van de vervoerder op en
beperkt deze aansprakelijkheid tot een bepaaldbedrag. Artikel91 Zeewet
geldt in hoofdzaak ter bescherming van de cognossementshouder.
Clausules die hem deze bescherming zouden kunnen ontzeggen, worden
nietig verklaard (86).
Nopens de vraag of de regels van artikel 91 Zeewet van dwingend recht
zijn of de (internationaal-privaatrechtelijke) openbare orde raken, bestaat
controverse. De meeste auteurs stellen dat artikel 91 Zeewet van internationaal-privaatrechtelijke openbare orde is(87). Artikel 91 Zeewet bevat naar hun oordeel beginselen die de wetgever als essentieel beschouwt
voor de in Belgie gevestigde zedelijke, politieke of economische orde (88). Het betreft een maatregel ter bescherming van de Belgische
handel tegen vreemde vervoerders (89). Uit de parlementaire voorbereiding(90) blijkt dat artikel 91 Zeewet inderdaad niet enkel de bescherming van private belangen beoogt(91). Blijven debetrachtingen van de
wetgever in 1928 in het huidig economisch wereldbestel nog actueel? De
internationaal-privaatrechtelijke openbare orde is imm~rs relatief naar de
tijd. Wat vroeger strijdig was met de econornische orde, is dat nu rnisschien niet meer(92). Daarom beklemtonen enkele auteurs dat niet kan
worden volgehouden dat artikel 91 Zeewet van internationaal-privaat-

(84) Zie nochtans inzake het E. Ex.-verdrag: nr. 51.
(85) FREDERICQ, L., Handboek van Belgisch handelsrecht, Brussel, 1980, Ill, 414, nr. 1809;
R!GAUX, F., o.c., ll, 391, nr. 1162 en405, nr. 1194; ROLAND, R., HUYBRECHTS, M. en ROLAND, S.,
,Scheepvaartrecht", T.P.R., 1976, 127, nrs. 77 e.v.
(86) FREDERICQ, L., o.c., t.a.p.
(87) ROLAND, R. en HUYBRECHTS, M., ,Maritiem recht 1960-67", T.P.R. 1968, 483, nr. 39;
ROLAND, R., HUYBRECHTS, M. en ROLAND, S., o.c., T.P.R. 1976, 127, nrs. 77-80; SMEESTERS en
WINKELMOLEN, Droit maritime et droit fluvial, 1929, ll, nr. 646; R .P .D .B. , Tw. Navire-Navigation,
nr. 1124.
(88) Zie deomschrijvingin Cass., 4mei 1950,Pas., 1950, I, 624; Cass., 28 maart 1952,Pas., 1952,
I, 483.
(89) HEENEN, J. en LIBOUTON, J., ,Examen de jurisprudence. Le droit maritime" ,R.C.J.B., 1979,
197, voetnoot 1.
(90) Par/. St., Kamer, 1927, 334.
(91) ,Sauvegarder ainsi les interets des pays producteurs qui, comme le notre, vivent de leurs
exportations industrielles''.
(92) DE CEUSTER, J. en REICH, S., o.c., R.W. 1978-79, 2574, nr. 20.
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rechtelijke openbare orde is (93). In de rechtspraak valt een slingerbeweging waar te nemen. Terwijl aanvankelijk aangenomen werd dat artikel91
Zeewet van openbare orde is(94), werd in de zeventiger jaren eerder het
louter imperatief karakter ervan onderstreept(95). Het hof van cassatie
heeft echter op 2 februari 1979 (96) in herinnering gebracht dat de bij
artikel91 Zeewet bepaalde aansprakelijkheid voorzeker de openbare orde
aanbelangt, zodat elk beding in een voor het vervoer naar of uit een
Belgische haven, opgemaakt cognossement, waardoor de vervoerder of
het schip van voormelde aansprakelijkheid worden ontlast, niet zou kunnen worden ingeroepen.
34. Het rechtskarakter van artikel 91 Zeewet heeft de rechtspraak ertoe
gebracht de overeenkomsten waarbij internationale rechtsmacht wordt
toegekend aan een vreemde rechter om kennis te nemen van geschillen
met betrekking tot het zeevervoer door een schip, van eender welke
nationaliteit, vanuit of naar een Belgische haven, aan een strenge geldigheidscontrole te onderwerpen. Inzake bevoegdheidsovereenkomsten ontstond een jurisprudentii:~le regel. Het gaat om een vaste rechtspraak, de
zogenaamde Antwerpse rechtspraak, die echter uitgegroeid is tot een
werkelijk bindende landsrechtelijke norm, waarbij het gezag van deze
rechtspraak als rechtsnorm moeilijk kan ontkend ·worden.
Volgens een constante rechtspraak sinds 1932(97) onderwierp de Belgische rechter die geadieerd wordt nopens een geschil over het zeevervoer
door een schip, van eender welke nationaliteit, vanuit of naar een Belgische haven, de toekenning van rechtsmacht aan een vreemde rechter in een
cognossement aan twee voorwaarden. Vooreerst moet het cognossement
verwijzen naar artikel 91 Zeewet. Vervolgens moet er een redelijke
zekerheid bestaan dat de aangewezen vreemde rechter artikel 91 Zeewet
zal toepassen volgens de geest en de interpretatie van de Belgische

(93) DECEUSTER, J. en REICH, S., o.c., R.W., 1978-79,2798, nr. 226ter; KRINGS, E.,a.w., T.P.R.,
1980, 395; LAENENS, J., noot onderKh. Antwerpen, 19 november 1975,R.W., 1975-76, 2228;
WESER, M., ,L'article 91 de la loi maritime belge et la convention de Bruxelles du 27 septembre
1968", B.R.H., 1976, 666.
.
(94) Cass. 9 juni 1932,Pas., 1932, I, 183 en Cass., 19 december 1946,Pas., 1946, I, 480 enR.W.,
1946-47, 745 met noot A.S.
(95) Kh. Antwerpen, 21 maart 1972, Bur. Vervoerr., 1972, 841 met noot en vnl. voetnoot 1; Kh.
Antwerpen, 27 ju1i 1972, Rechtspr. Antw., 1972, 364, R. W., 1972-73, 418 en Bur. Vervoerr. 1972,
1017; Kh. Antwerpen, 12 september 1972, Rechtspr. Antw. 1972, 380; Kh. Antwerpen, 15 april
1975,Rechtspr. Antw., 1975-76, 84;Kh. Antwerpen, 18 mei 1976,Rechtspr.Antw., 1975-76,449.
(96) Cass., 2 februari 1979,R.W., 1978-79, 2109 met noot, Bull. Transp., 1979,439, met noot en
Bur. Vervoerr. 1979, 595; zie tevens RIGAUX, F. en ZORBAS, G., Les grands arrets de Ia jurisprudence beige. Droit international prive, Brussel, 1981, 458-470.
(97) Cass., 9 juni 1932, Pas., 1932, I, 183.
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rechtsleer en rechtspraak(98). In 1972 deed zich echter een fundamentele
wijziging voor in de sinds 1932 constante rechtspraak. Naar aanleiding
van de Travestein-zaak(99) en de Ganymedes-zaak(100) is de rechtbank
van koophandel te Antwerpen zich ervan bewust geworden hoe broos die
zogenaamde ,redelijke zekerheid" wei was(101). De jurisprudentiele
regel werd bijgevolg verstrakt. Zelfs indien het cognossement uitdrukkelijk bedingt dat het artikel 91 Belgische Zeewet moet toegepast worden,
moet wie ingevolge een bevoegdheidsovereenkomst in een cognossement
de onbevoegdheid van geadieerde Belgische rechter opwerpt, bewijzen
dat in het land van de aangewezen rechter de , ,Hague Rules'' op dezelfde
restrictieve wijze als in Belgie toegepast worden. Ook aile andere bepalingen uit de Belgische wetgeving die van belang zijn of kunnen zijn voor de
oplossing van het geschil, moeten op dezelfde wijze door de vreemde
rechter gei:nterpreteerd en toegepast worden (102) (103). Vermits het bewijs van een correcte toepassing van artikel 91 door de vreemde rechter
doorgaans niet kan geleverd worden, wordt de , Jurisdiction clause'' als
niet geschreven of nietig beschouwd(104). De Antwerpse rechtspraak
staat thans zeer afwijzend tegenover bedingen in cognossementen die
rechtsmacht aan een vreemde rechter toekennen, wanneer een dergelijk
beding tot gevolg zou kunnen hebben dat geen toepassing zou gemaakt
worden van artikel 91 Zeewet(105). In zijn arrest van 2 februari
1979(106) verwerpt het hof van cassatie klaarblijkelijk de leer van de

(98) Brussel, 25 januari l968,Rechtspr.Antw., 1971, 16; Brussel, 15 maart 1968 ,Rechtspr.Antw.,
1971, 19; Kh. Antwerpen, 22januari 1969, Eur. Vervoerr., 1972, 342; Brussel, 5 december 1969,
Rechtspr. Antw., 1971, 433; Brussel, 18 maart 1971, Rechtspr. Antw. 1971, 118 enEur. Vervoerr.,
1971,641 ;Kh. Antwerpen, 27 aprill971,Rechtspr.Antw., 1971, 154;Kh. Antwerpen, 4 april1974,
Eur. Vervoerr., 1974,433; Brussel, 31 oktober 1974, Eur. Vervoerr., 1976, 50; Kh. Antwerpen, 8
april 1975, Rechtspr. Antw., 1974, 380.
(99) LG Bremen, 18 juni 1970, Eur. Vervoerr., 1972, 330 enRechtspr. Antw., 1972, 89.
(100) Arrond. Rotterdam, 21 december l971,Eur. Vervoerr., 1972,356 enRechtspr. Antw., 1971,
386; zie tevens Den Haag, 5 februari l972,Eur. Vervoerr., 1972,808.
(101) Kh. Antwerpen, 18 april 1972, Eur. Vervoerr., 1972, 853.
(102) Bijvoorbeeld de vraag of de termijn van 1 jaarvoorgeschrevenin art. 91 III, 6", al. 4Zeeweteen
vervaltermijn of een verjaringstermijn is, die vatbaar is voor opschorting bij dagvaarding voor een
onbevoegde rechter.
(103) Kh. Antwerpen, 23 februari 1972,Eur. Vervoerr., 1972,345 ;Kh. Antwerpen, 21 maart 1972,
Eur. Vervoerr., 1972, 831; Kh. Antwerpen, 4 september 1973, Eur. Vervoerr., 1974, 269.
(104) Kh. Antwerpen, 27 juli 1972, Rechtspr. Antw., 1972, 364; R.W., 1972-73, 418 en Eur.
Vervoerr., 1972, 1017; Kh. Antwerpen, 12 september 1972, Rechtspr. Antw., 1972, 380; Kh.
Antwerpen, 14 januari l975,Rechtspr. Antw., 1974, 375; Kh. Antwerpen, 15 aprill975,Rechtspr.
Antw., 1975-76, 84; Kh. Antwerpen, 18 mei 1976, Rechtspr. Antw., 1975-76, 499.
(105) Antwerpen, 25 mei 1977,Rechtspr. Antw., 1977,31 enEur. Vervoerr., 1977,704, verbr.
Cass., 2 februari 1979, R.W., 1978-79, 2109 met noot; Antwerpen, 15 juni 1977, R.W., 1977-78,
1630 met noot LAENENS, J., , ,Bevoegdheidsaanwijzing in cognossementen'' ;Rechtspr. Antw. , 1977,
40.
(1 06) Cass., 2 februari 1979, R. W. , 1978-79, 2109 met noot.
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redelijke zekerheid: het beding waarbij partijen in gemeenschappelijk
overleg hebben beslist de berechting van de geschillen dieter gelegenheid
van de uitvoering van de cognossementen zouden ontstaan, toe te vertrouwen aan de Zweedse rechtbanken van de stad Stockholm - met
verplichting de bepalingen van artikel 91 Zeewet toe te passen - strekt
krachtens artikel 1134 B.W. de partijen tot wet. Voormeld arrest doorbreekt de door de lagere rechters uitgebouwde geldigheidsregeling enkel
wat de voorwaarde van de redelijke zekerheid betreft. Ret blijft de Antwerpse rechtspraak volgen in de mate dat de bevoegdheidsovereenkomst
slechts geldig is, wanneer bewezen is dat de als bevoegd aangewezen
rechter artikel91 Belgische Zeewet of de ,Jiague Rules'' zoals opgenomen in een andere wetgeving zal toepassen(l07).
35. Ongetwijfeld heeft de jurisprudentiele regel ten aanzien van de in
cognossementen ingelaste bevoegdheidsaanwijzingen een nationalistisch
karakter(108). Pas het cassatiearrest van 2 februari 1979 doorbrak enigszins de door de lagere rechters uitgebouwde nationalistische regel(l09),
met be trekking tot de redelijke zekerheid dat de vreemde rechter artikel 91
zal toepassen volgens de geest en de interpretatie van de Belgische
rechtsleer en rechtspraak. De soevereine beoordeling van de redelijke
zekerheid berustte trouwens bij de feitenrechter die zich niet altijd liet
leiden door vaststaande objectieve criteria(llO). Nochtans kan het voormeld cassatiearrest niet zonder meer bijgetreden worden. Ret hof stelt
immers de geldigheid van de bevoegdheidsovereenkomst nog steeds afhankelijk van de toepassing van materieelrechtelijke regels, met name
artikel 91 Zeewet of de Hague Rules zoals aangenomen in een andere
wetgeving. De Ceuster en Reich raken ongetwijfeld de kern van de zaak,
wanneer zij erop wijzen dat een bevoegdheidsovereenkomst op zichzelf
niet strijdig kan zijn met dwingende materieelrechtelijke normen van het
Belgisch rechtssysteem ( 111). Ben bevoegdheidsovereenkomst kan enkel
strijdig zijn met de dwingende bevoegdheidsregels v'an de lex fori. Zij
stellen dan ook dat een onderzoek naar de conformiteit van een be-

(107) DE CEUSTER, J. en REICH, S., o.c., R.W., 1978-79, 2799, nr. 226 sexies; HEENEN, J. en
LIBOUTON, J., o.c., R.C.J.B., 1979, 198, nr. 12; vgl. Kh. Antwerpen, 10 september 1979, Eur.
Vervoerr., 1979, 595.
(108) GAUDEMET-TALLON, H., La prorogation volontaire, 216, nr. 347; PuTZEYS, J., ,Le nationa1isme dans le droit international", in Melanges Rodiere.
(109) DE CEUSTER, J. en REICH, S., o.c., R.W., 1978-79,2798, nr. 226ter.
(110) RIGAUX, F., Droit international prive, 1968, 441, nr. 374 en Droit international prive, 1979,
II, 405, nr. 1194; Kh. Antwerpen, 27 juli 1956,Jur. Anvers, 1958,72 gewaagtzelfs van ,internationale onhoffelijkheid''.
(111) DE CEUSTER, J. en REICH, S., o.c., R.W., 1978-79, 2797, nr. 226.
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voegdheidsovereenkomst met artikel 91 Zeewet dat enkel materieelrechtelijke regels bevat, uitgeslotenis(112). Artikel91 A,§ III, 8° Zeewet
heeft geen betrekking op bevoegdheidsovereenkomsten(113). Daarbij
komt nog dat het niet opgaat bij de beoordeling van de geldigheid van een
bevoegdheidsovereenkomst over te gaan tot een controle a priori op de
wet die door de vreemde rechter zal toegepast worden. Dit klemt des te
meer daar bij een verzoek tot exequatur van een vreemde beslissing geen
controle a posteriori op de toegepaste wet plaats heeft(ll4).
Wellicht zullen de Regels van Hamburg 1978 een einde stellen aan de
problematiek van bevoegdheidsbedingen in cognossementen ( 115). Artikel 21 (5) bepaalt immers dat een bevoegdheidsovereenkomst slechts
geldig is na het ontstaan van het geschil. De bevoegdheid is dwingend
geregeld, doch bevat een ruime keuze voor de eisende partij.

3. Artikel 17 E. Ex. als bou wsteen van het Europees privaatrechtelijk procesrecht (116)

36. Het Europees Bevoegdheids- en Executieverdrag van 27 september
1968 maakt deel uit van het interne recht van de Europese gemeenschappen. Het Europees recht is geen internationaal recht. Het creeert integendeel een autonome communautaire rechtsorde. Het leidt tot een harmonisatie van het rechtsverkeer, daar de nationale regels grotendeels uitgeschakeld worden. Een nieuwe rechtsorde werd ingesteld. Om die reden
moet de communautaire rechtsregel, zoals het E. Ex.-verdrag, voorrang
krijgen op een strijdige nationale of zelfs internationale rechtsregel.
Dankzij artikel 17 E. Ex. is een uniforme regeling inzake internationale
bevoegdheidsovereenkomsten op Europees vlak mogelijk.
37. Met uitzondering van de materies vermeld in artikel1 E. Ex. gelden
de voorwaarden van artikel17 E. Ex. in burgerlijke en handelszaken met

(112) DE CEUSTER, J. en REICH, S., o.c., R.W., 1978-79,2799, nr. 226quater.
(113) DE CEUSTER, J. en REICH, S., o.c., t.a.p.
(114) DE CEUSTER, J. en REICH, S., o.c., R.W., 1978-79, 2799, nr. 226sexies.
(115) AUCHTER, G., , ,La convention des Nations-Unies sur 1e transport des marchandises par mer de
1978 -Reg1es de Hambourg 1978", Eur. Vervoerr., 1979, 386-402, vnl. nrs. 505-506; zie tevens
LEGENDRE, C., ,La convention des Nations-Unies sur 1e transport de marchandises par mer",
D.M.F., 1978, 394; RODIERE, R., ,Une nouvelle convention sur 1e transport des marchandises par
mer" ,Bull. Transp., 1978, 311-312;RoLAND, R., ,Scheepvaartrecht" ,T.P.R., 1979,891 e.v., nrs.
8 e.v.
( 116) SPELLENBERG, U., , ,Das Europa'ische Gerichtsstands- und Vollstreckungsiibereink:ommen a1s
Kern eines Europa'ischen Zivi1prozessrechts", Europarecht, 1980, 329.
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inbegrip van het arbeidsrecht(117). Artikel17 E. Ex. is echter niet van
toepassing wanneer een overheidsinstantie krachtens overheidsbevoegdheid heeft gehandeld(118). Ook geniet elk verdrag dat voor bijzondere
onderwerpen de rechterlijke bevoegdheid regelt, voorrang op het E.
Ex.-verdrag (art. 57 E. Ex.). Zo wordt de geldigheid van een bevoegdheidsbeding in een vervoercontract waarop het C. M. R.-verdrag van
toepassing is, beheerst niet door artikel 17 E. Ex., doch wel door de
artikelen 31,1° en 41,1° van het C.M.R.-verdrag(l19).

38. Artikel 17 E. Ex. kan slechts toepassing krijgen, wanneer tenminste
een van de betrokken partijen haar woonplaats heeft op het grondgebied
van een E. Ex.-verdragsluitende Staat en de rechtbank of de rechtbanken
van een E. Ex.-verdragsluitende Staat aangewezen worden(120). De
bevoegdheidsaanwijzing is bovendien slechts geldig, wanneer zij niet in
strijd is met artikel 12 (verzekeringen), artikel 15 (door consumenten
gesloten overeenkomsten) en artikel 16 (exclusieve bevoegdheden). Bevoegdheidsovereenkomsten kunnen daarenboven slechts uitwerking krijgen, wanneer zij betrekking hebben op geschillen die naar aanleiding van
een welbepaalde rechtsbetrekking zijn ontstaan of zullen ontstaan(121).

i:-woonp7aiits --------- - 39. Het volstaat dat een van de partijen haar woonplaats heeft op het
grondgebied van een E. Ex.-verdragsluitende Staat. Artikel 17 E. Ex.
geldt bijgevolg ook als de verweerder buiten de gemeenschap
woont(122). Het volstaat dat op het ogenblik van het sluiten van de
(117) JENARD, P., o.c., PB.C., 1979, 59, 9 en 24; H.v.J., 13 november 1979, Sanicentral t. Collin
nr. 25/79,Jur. H.v.J., 1979,3423 ;J.T., 1980, 171; Arbrb. Liege, 20november 1975,J.T.T., 1976,
111; Arbrb. Liege, 25 mei 1979,J.T., 1980, 174; DECEUSTER, J. en REICH, S., o.c., R.W., 1978-79,
2776, nr. 188; LAENENS, J., , ,Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank ten aanzien van een in Duits1and
werkende verkoopsdirecteur die beweert hande1svertegenwoordiger te zijn'', R. W. , 1977-78, 770.
(118) H.v.J., 14 oktober 1976, L.Y.U. t. Eurocontro1, nr. 29/76, Jur. H.v.J., 1976, 1541;
R.C.D.I.P., 1977,772 metnootDRoz, G. ;RIW .,LAWD 1977, 40metnootLINKE, H. ;JuS 1977,614
met nootREINER, J.; H.v.J., 16 december 1980, Nederland t. Ruffer ,fur. H.v.J., 1980, 3807 ;J.T.,
1981, 169.
(119) Kh. Antwerpen, 25 juni 1976, Eur. Vervoerr., 1976, 691; Kh. Antwerpen, 4 januari 1977,
Eur. Vervoerr., 1977, 843; Kh. Antwerpen, 5 april1977, Eur. Vervoerr., 1978, 478; zie RODIERE,
R., , ,Transports routiers intemationaux; tribunal competent selon Ia C.M.R.'', Bull. Transp., 1977,
451.
(120) DROZ, G.A.L., o.c., 116, nrs. 181 e.v.; LE GRELLE, R., ,De bevoegdheidsregels tegenover
verweerders met woonplaats binnen de gemeenschap", in Gewijzigde bevoegdheids- en exequaturregels, 1973,207, nrs. 97-99.
(121) Een bevoegdheidsovereenkomst is s!echts geldig wanneer het voorwerp ervan bepaalbaar is.
De bepaa!baarheid heeft ondermeer betrekking op de onderlinge rechtsbetrekking.
(122) DE CEUSTER, J. en REICH, S., o.c., R.W., 1978-79, 2774, nr. 184; LEMAIRE, W.L.G., ,Wat
brengen de geiinificeerde rege1s betreffende de intemationale rechtsbedeling?", W.P .N.R., 1972,
398; RAs, H.E., o.c., T.P.R., 1975, 893-894.
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bevoegdheidsovereenkomst(123) of zelfs bij de inleiding van de
zaak(124), hetzij de eiser, hetzij de verweerder een woonplaats heeft op
het grondgebied van een verdragsluitende Staat. Artikel4 E. Ex. vermeldt
weliswaar dat enkel de exclusieve bevoegdheden vermeld in artikel16 E.
Ex. toepassing krijgen wanneer de verweerder buiten de gemeenschap
woont. Artikel17 E. Ex. wordt in artikel4 E. Ex. inderdaad niet vermeld.
Krings meent dat een verwijzing in artikel4 E. Ex. naar artikel17 E. Ex.
nutteloos was, omdat deze bepaling een uitzondering is op aile bepalingen
vanhetE. Ex.-verdrag, uitgezonderd artikel16E. Ex. (125). Artikel17 E.
Ex. sluit derhalve ook de toepassing van artikel 4 E. Ex. uit.
40. Om vast te stellen of een partij, hetzij de eiser, hetzij de verweerder,
woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende Staat,
alwaar een zaak aanhangig werd gemaakt, past de rechter zijn interne wet
toe (lex fori) (art. 52, 1° lid E. Ex.). Eenvormigheid van het begrip
,woonplaats" is gewenst(126). De gekozen woonplaats komt niet in
aanmerking, vermits deze tot een fictief domicilie zou leiden(127). Wat
Belgie betreft wordt artikel 36 Ger. W. toegepast: plaats van inschrijving
in de bevolkingsregisters. Voorkeur moet gegeven worden aan de definitie
vervat in het Gerechtelijk Wetboek eerder dan aan deze vermeld in artikel
102 B. W. , vermits er in dit geval sprake is van een vraagstuk van
rechterlijke bevoegdheid (128) (129). Heeft een partij geen woonplaats in
de Staat waar een zaak aanhangig is, dan dient de geadieerde rechter ter
vaststelling of zij woonplaats heeft in een andere Staat, de wet van die
Staat toe te passen (art. 52, 2° lid E. Ex.). Vermits het verdrag inzake
woonplaats uitdrukkelijk verwijst naar de verschillende nationale wetten
van de lidstaten, zal het aan het Hof van Justitie niet toegelaten zijn een
communautaire definitie van dit begrip te ontwikkelen(130).

(123) DROZ, G.A.L., o.c., 118, nrs. 183-184.
(124) Vermits de bevoegdheidsovereenkomst slechts uitwerking krijgt op het ogenblik van de
inleiding van de zaak, volstaat het dat alsdan een van de partijen haar woonplaats heeft op het
grondgebied van een verdragsluitende staat; zie nochtans de art. 12.3 en 15.3 E Ex.: ,,op het tijdstip
van het sluiten van de overeenkomst''.
(125) KRINGS, E., o.c., Mededelingen, 107.
(126) , ,Standaardisation of the legal concepts of domicile and of residence, Resolution (72) I adopted
by the Commitee of Ministers of the Counsel of Europe on 18 january 1972", opgenomen met de
,explanatory memorandum" inN.l.L.R., 1973,213.
(127) JENARD, P., o.c., PB.C., 1979,59, 18.
(128) JENARD, P., o.c., PB.C., 1979,59, 16.
(129) Vgl. LAENENS, J., o.c., T.P.R., 1979, 342, nr. 214.
(130) BossuYT, M., ,Het intemationaal privaatrecht op Europese wegen: het verdrag van Brussel
over de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging" ,R. W. , 1972-73, 1939; GOLDMAN B., o .c.,
Rev. Trim. Dr. Civ., 1971,25.
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41. De plaats van vestiging van vennootschappen en rechtspersonen
wordt voor de toepassing van het E. Ex.-verdrag gelijkgesteld met de
woonplaats. Om deze plaats van vestiging vast te stellen past de rechter de
regels van het voor hem geldende internationaal privaatrecht toe (art. 53,
1o lid E. Ex.) (131). Dit betekent voor de geadieerde Belgische rechter de
toepassing van de theorie van de werkelijke zetel in tegenstelling tot deze
van de statutaire zetel(l32): De plaats van vestiging wordt in ieder geval
niet vastgesteld overeenkomstig het recht van de verdragsluitende Staat in
het rechtsgebied waarvan die plaats eventueel gelegen is (133). Het belang
van artikel 8, 2° lid en 13, 2° lid, zoals gewijzigd bij artikel10 van het
aanpassingsverdrag, moet inzake het filiaal onderstreept worden. Wanneer de verzekeraar geen woonplaats heeft op het grondgebied van een
verdragsluitende staat, maar in een verdragsluitende staat een filiaal, een
agentschap of enige andere vestiging heeft, wordt hij voor de geschillen
betreffende de exploitatie daarvan(134) geacht woonplaats te hebben op
het grondgebied van die staat. Ben gelijkaardige tekst werd ingevoerd ten
aanzien van de wederpartij van een consument. Het begrip filiaal, agentschap of enige andere vestiging impliceert een centrum van werkzaamheid, dat zich naar buiten duurzaam manifesteert als het verlengstuk van
een moederbf?drijf met een eigen directie en materiele uitrusting, zodat het
zaken met derden kan doen en wel dusdanig, dat dezen ofschoon wetend
dat eventueel een rechtsband met het in het buitenland gevestigde moederbedrijf zal ontstaan, zich niet rechtstreeks daartoe behoeven te wenden en
zaken kunnen doen in bedoeld centrum, dat het verlengstuk ervan
vormt(l35). Het Hof van Justitie heeft in het Somafer-arrest van 22
november 1978 beklemtoond dat het aan de aangezochte rechter staat in
. elk afzonderlijk geval de elementen te bepalen aan de hand waarvan het
daadwerkelijk bestaan van een centrum van werkzaamheid kan worden
vastgesteld.

(131) Zie voorkritiek: JEANTET, F.-Ch., ,Un droit europeen des conflits de competence judiciaire et
de !'execution des decisions en matiere civile et commerciale", Cah. Dr. Eur., 1972, 395, nr. 20.
(132) GOLDMAN, B., o.c., Rev. Trim. Dr. Civ., 1971, 26, nr. 32; RONSE, J., VAN HULLE, K.,
NELISSEN, J.-M. en VAN BRUYSTEGEM, B., ,Overzicht van de rechtspraak (1968-1977) Vennootschappen", T.P .R. , 1978, 740, nr. 70; STRUYCKEN, A. V .M. , ,Het Europees executieverdrag en
de woonplaats van derechtspersoon" ,N.V., 1978,45; Antwerpen, 18 oktober 1979,B.R.H., 1980,
181, noot I.V.
(133) STRUYCKEN, A.V.M., o.c., N.V., 1978, 46.
(134) Ziede omschrijving gegevendoorH.v.J., 22november 1978, Somafert. Saar, nr. 33/78,J.T.,
1979, 215; RIW t. AWD 1979, 56; Jur. H.v.J., 1978, 2183; N.J., 1979, 1977, nr. 595.
(135) H.v.J., 22 november 1978, t.a.p.; In het BLANCKAERT en WILLEMs-arrest van 18 maart 1981
heeft het hofvanjustitie het begrip ,agentschap" nader omschreven (nr. 139/80, J.T., 1981, 358).
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b. Gerechten in een E. Ex.-verdragsluitende Staat

42. Artikel17 E. Ex. krijgt slechts uitwerking wanneer een gerecht of de
gerechten van een verdragsluitende Staat aangewezen worden voor de
kennisnerning van geschillen (136). Artikel17 E. Ex. ontneemt de partijen geenszins de mogelijkheid ter afdoening van eventuele geschillen
twee of meer gerechten aan te wijzen. Dit standpunt vindt zijn rechtvaardiging in de overweging dat artikel 17 berust op de erkenning van de
partijautonomie. Partijen mogen derhalve over en weer rechtsmacht toekennen aan de gerechten in de algemene regel van artikel 2 E. Ex .. Een
dergelijke overeenkomst heeft des te meer zin, daar zij ertoe leidt dat de
partijen in hun betrekkingen zich van andere, facultatieve attributies van
rechtsmacht als in de artikelen 5 en 6 van.het verdrag bedoeld, niet mogen
bedienen. Artikel17, alinea 1 E. Ex. is bijgevolg niet in die zin te verstaan
dat het een contractuele clausule uitsluit, volgens welke de beide in
verschillende Staten gevestigde partijen, bij hun koopcontract ieder
slechts voor de rechter van hun eigen Staat kunnen worden gedagvaard(l37). De formulering van artikel17 E. Ex. werd ingegeven door
de in het zakenleven meest gangbare praktijk.
c. Beperkingen van de contractuele vrijheid

43. De ontwerpers van het E. Ex.-verdrag hebben een regeling uitgewerkt die ertoe strekt bepaalde categorieen personen bescherming te
verlenen. ,Uit sociale overwegingen" kwamen de artikelen 7-12 E. Ex.
(verzekeringen) en 13-15 E. Ex. (koop en lening op afbetaling) tot
stand(l38). Deze bepalingen werden grotendeels op verzoek van de
Belgische delegatie in het E. Ex.-verdrag opgenomen(l39) en beogen
enkel de versteviging van de positie van de verzekeringnemer en de
consument.

(136) GRUNSKY, W., ,EWG-Ubereinkommen iiber die gerichtliche Zustandigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen im deutsch-italienischen Rechtsverkehr'', RIW t. A WD 1977, 7, SAMTLEBEN J., , ,Internationale Gerichtsstandsverinbarungen nach
dem EWG-Ubereinkommen und nach der Gerichtsstandsnovelle", N.J. W., 1974, 606; STRUYCKEN
A. V .M., ,De bevoegdheidsregeling van het Europees Executieverdrag getoetst aan een universalistisch model", inMededelingen van de Nederlandse Vereniging voor internationaal recht, 1978, nr.
77, 60; WIRTH, H.R., , ,Gerichtsstandsvereinbarungen im internationalen Handelsverkehr'' ,N.J. W.,
1978, 460.
(137) H.v.J., 9 november 1978, Meeth t. Glacetal, nr. 23/78, fur. H.v.J., 1978, 2133,N.J., 1979,
1761, nr. 538 metconclusie van advocaat-generaal CAPOTORTien nootJ.C.S.,R.W., 1978-79, 1514,
J.T., 1978, 734, R.C.D.l.P., 1981, 127, noot GAUDEMET-TALLON, H.
(138) 1ENARD, P., o.c., PB.C., 1979, 59, 29.
(139) KRINGS, E., o.c., T.P.R., 1980, 383, nr. 14.
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1" Verzekeringen(l40)

44. Van de bevoegdheidsregel bij geschillen inzake verzekeringen kan in
beginsel niet afgeweken worden (art. 7-12 E. Ex.). Deze bepalingen zijn
van dwingend recht. Dit houdt in dat ervan slechts kan afgeweken worden
door overeenkomsten op voorwaarde dat ze gesloten zijn na het ontstaan
van het geschil (art. 12, 1o E. Ex.)(l41). Overeenkomsten gesloten v66r
het ontstaan van het geschil zijn echter toegelaten, indien ze aan de
verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde de mogelijkheid
geven de zaak bij andere rechtbanken aanhangig te maken (art. 12, 2° E.
Ex.). Tevens zijn bevoegdheidsovereenkomsten toegelaten v66r het ontstaan van het geschil, wanneer een verzekeringnemer en een verzekeraar
die hun woonplaats of gewone verblijfplaats in dezelfde staat hebben op
het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, de gerechten van die staat
bevoegd verklaren, zelfs als het schadebrengend feit zich in het buitenland
heeft voorgedaan, tenzij diens wetgeving dergelijke overeenkomsten verbiedt (art. 12, 3° E. Ex.). Deze bepaling zou vooral tot doel hebben de
draagwijdte van artikel9 en 10, 1° E. Ex. afte zwakken. De Ceustervreest
dat dergelijke bedingen door de verzekeraar zullen opgelegd worden,
hoewel hij zelf stelt dat dit gevaar niet overdreven mag worden ( 142). Ben
d~rg~ijk b~cJi_ng ~lijkt trouwens niet voor te komen in de Belgische en
Nederlandse WAM-polissen, doch welin de Ll.lxemburgse-i:iiodefj;)olis.
Dit beding moet geldig zijn volgens het recht van de staat van de
woonplaats van beide partijen. Hierdoor onderscheidt artikel12.3 E. Ex.
zich van artikel17 E. Ex., waarin geen gelijkaardige geldigheidsvereiste
met zoveel woorden voorgeschreven werd. De Ceuster wijst erop dat een
dergelijk beding geenszins afbreuk doet aan artikel628, 10° Ger.W .. De
partijen opteren immers voor de rechtsmacht van de gerechten van een
bepaalde Staat. De interne bevoegdheidsregels wijzen dan het bevoegde
rechtscollege aan. In Belgie wordt dan voormeld artikel628, 10° Ger.W.
toegepast(143).
45. Bij het opstellen van het aanpassingsverdrag van 9 oktober 1978
(PB .L. 1978, 304, nag niet in werking) werd ongetwijfeld inzake verze(140) Zie uitvoerig: DE CEUSTER, J., ,Internationale bevoegdheidsregeling", in De wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen in de Benelux, SCHUERMANS, L., DE CEUSTER,
J., VAN 0EVELEN, A. en VERELLEN, W. (ed.), Brusse], 1979, 407-486; FAGNART, J.L., ,L'hannonisation du droit des assurances dans !es communautes europeennes", Cah. Dr. Eur., 1972,476-481;
SCHUERMANS, L., ,Verzekeringen en internationaal privaatrecht", R.W., 1979-80, 2225-2228.
( 141) JENARD, P., meent dat ,na het ontstaan van het geschil" betekent vanaf het moment dat partijen
het over een bepaald punt niet eens zijn en een gerechtelijke procedure in de onmiddellijke of nabije
toekomst onvermijdelijk schijnt" (o.c., PB.C., 1979, 59, 33).
(142) DECEUSTER, J., o.c., 427, nr. 346.
(143) DE CEUSTER, J., o.c., 428, nr. 346.
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keringen een belangrijke concessie gedaan aan de belangen van de Britse
verzekeraars die gaarne de internationale rechtsmacht van de eigen rechter
voorbehouden(144). Schlosser meent dat rekening moet gehouden worden met de bijzondere structuur van het Britse verzekeringsbedrijf. Ret E.
Ex.-verdrag mag de Britse verzekeraars er niet toe leiden stelselmatig hun
toevlucht te nemen tot arbitrage. Hoewel het E. Ex.-verdrag de mogelijkheid van arbitrage niet beperkt, moet naar zijn oordeel het recht van een
staat zich er toch,voor hoeden arbitrage te stimuleren, omdat de organisatie van de overheidsjustitie voor de betrokkenen te omstandig en te riskant
is(145). De mogelijkheid om in verzekeringszaken bevoegdheidsovereenkomsten te sluiten werd bijgevolg verruimd. Toegelaten zijn de overeenkomsten gesloten door de verzekeringnemer die zijn woonplaats niet
heeft in een verdragsluitende Staat, behoudens in geval van verplichte
verzekering(146) dan wei in geval van verzekering van een in een verdragsluitende Staat gelegen onroerend goed (art. 12, 4 E. Ex.), alsmede de
overeenkomsten met betrekking tot verzekering in het groot, met name
zee- en luchtvaartverzekering (art. 12, 5° en 12bis E. Ex.). Men is
uitgegaan van de overweging dat machtige ondernerningen die bij een zeeof luchtvervoer als verzekerden optreden, geen bescherrning behoeven(147).
2° Consumentenovereenkomsten (148)

46. Inzake koop en verkoop op afbetaling en bij leningen ter financiering
van zodanige overeenkomsten is de bevoegdheidsregeling dwingend geregeld in artikel 14 E. Ex .. Dit betekent dat een bevoegdheidsovereenkomst enkel kan gesloten worden na het ontstaan van het geschil, tenzij ze
aan de koper of lener de mogelijkheid geeft, de zaak bij andere rechtbanken aanhangig te maken (art. 15 E. Ex.). Indien de koper en de
verkoper of de lener en de ontlener hun woonplaats Of hun gewone
verblijfplaats in dezelfde Staat hebben op het tijdstip van het sluiten van
een overeenkomst, kunnen zij bij overeenkomst de rechtbanken van die
Staat bevoegd verklaren, tenzij diens wetgeving dergelijke overeenkom-

(144) VAN Roon, H., ,De toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk tothet
Europees Jurisdictie- en executieverdrag van 1968", N.J.B., 1979, 51.
(145) SCHLOSSER, P., o.c., PB.C., 1979, 59, 112.
(146) b.v. de verplichte aansprakelijkbeidsverzekering van motorvoertuigen zoals bepaald in de Wet
van 1 juli 1956.
(147) KRINGS, E., o.c., T.P.R., 1980, 384, nr. 14.
( 148) Thans enkel de koop en verkoop op afbetaling en de leningen ter financiering van zodanige
overeenkomsten.
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sten verbiedt (art. 15, 3 E. Ex.)(149). Daaruit volgt dat de verkoper of de
ontlener niet gedwongen zal zijn de verweerder in het buitenland voor de
gerechten van het land van domicilie te dagvaarden wanneer deze bij het
begin van het rechtsgeding nog steeds verblijft op het grondgebied van het
land waar de overeenkomst is gesloten(150).
47. Afdeling 4 van het E. Ex.-verdrag werd door het aanpassingsverdrag
van 9 oktober 1978 (PB.L. 1978, 304, nog niet in werking) grondig
gewijzigd. Deze afdeling behandelt ingevolge de aanpassing niet alleen de
bevoegdheid inzake de koop en verkoop op afbetaling van roerende
lichamelijke zaken en deze wanneer het gaat om leningen op afbetaling of
andere krediettransacties ter financiering van koopovereenkomsten van
zodanige zaken, maar tevens meer in het algemeen de bevoegdheid inzake
dbor consumenten gesloten overeenkomsten. Het betreft elke overeenkomst die betrekking heeft op de verstrekking van diensten of de levering
van roerende lichamelijke zaken, indien de sluiting van de overeenkomst
in de staat waar de consument woonplaats heeft, is voorafgegaan door een
bijzonder voorstel of publiciteit en indien de consument in die Staat de
voor de sluiting van die overeenkomst noodzakelijke handelingen heeft
verricht (nieuw art. 13 E. Ex.). Aan de beide in artikel 13, 3 E. Ex.
genoemde voorwaarden moet cumulatief voldaan zijn(151). De nieuwe
afdeling bevat een objectieve en een subjectieve begrenzing. Voor het
overige wijken de nieuwe bepalingen slechts in geringe mate af van de
thans geldende regels van de artikelen 13-15 E. Ex. (152). Terecht werd
opgemerkt dat de consument aanspraak moet kunnen maken op de bescherming die het recht van de Staat waar hij woonplaats heeft, hem
waarborgt(153), alvast wanneer het dwingend recht betreft(154). Het
Bertrand-arrest van het hof vanjustitie ligt aan de fundamentele wijziging
van afdeling 4 van het verdrag ten grondslag(155).
3° Onroerende goederen

48. Artikel 16 E. Ex. bevat exclusieve bevoegdheden. Een bevoegdheidsovereenkomst is volstrekt uitgesloten, ook na het ontstaan van
( 149)
17 E.
(150)
(151)
(152)
(153)
(154)
(155)
1979,
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Het betreft een ge1digheidsvereiste zoals vervat in art. 12.3 E. Ex., die niet verrneld staat in art.
Ex.
JENARD, P., D.c., PB.C., 1979,59, 33-343.
ScHLOSSER, P., D.c., PB.C., 1979, 59, 118, nr. 158.
Men leze enkel telkens ,consurnent".
ScHLOSSER, P., D.C., PB.C., 1979, 59, 117, nr. 153.
KRINGS, E., D.C., T.P.R., 1980, 388, ill. 16 in .fine.
H.v.J., 21 juni 1978, Bertrand t. Ott, ill. 150/77, Sem. fur., 1979, nr. 19051; R.C.D.l.P.,
119 rnetnootMEZGER, E., fur. H.v.J., 1978, 1431 ;N.J., 1979, 321, nr. 115 rnetnootJ.C.S.

het geschil (art. 17, derde alinea E. Ex.). Inzake bevoegdheidsovereenkomsten dient voomamelijk art. 16, 1 E. Ex. onderzocht te worden. Ten
aanzien van zakelijke rechten op en huur en verhuur, pacht en verpachting
van onroerende goederen zijn bij uitsluiting bevoegd de gerechten van de
verdragsluitende Staat waar het onroerend goed gelegen is(l56)(157).
Deze gerechten waaraan een uitsluitende bevoegdheid is toegekend, zijn
het best in staat om desbetreffend geschillen te berechten. Gedingen over
zakelijke rechten op onroerende goederen zijn immers te berechten volgens de regels van de Staat waar het goed gelegen is. De verweermiddelen
maken bovendien vaak onderzoekingen, getuigenverhoren en expertises
nodig die ter plaatse moeten geschieden, zodat de toekenning van een
uitsluitende rechtsmacht in het belang is van een goede rechtsbedeling. In
het Sanders-arrest van 14 december 1977 heeft het hof van justitie erop
gewezen dat de huur van onroerende goederen in het algemeen door
bijzondere wettelijke bepalingen worden beheerst(l58). Het verdient
bijgevolg de voorkeur dat de toepassing van deze bepalingen met name
vanwege hun ingewikkeld karakter slechts toevalt aan de rechter van het
land waar zij van kracht zijn. Voormelde overwegingen gelden volgens
het Hof niet, wanneer de overeenkomst in hoofdzaak betrekking heeft op
een onderwerp van andere aard met name op de verpachting van een
handelszaak.
49. Vallen incassovorderingen met betrekking tot onroerende genotsrechten onder de toepassing van artikel 16, JO E. Ex.? Jenard is van
oordeel dat deze verdragstekst niet van toepassing is op eisen die uitsluitend strekken tot betaling van de huur, omdat deze eisen los worden
gezien van het verhuurde onroerend goed(159). Schlosser daarentegen
laat de vraag open(l60). Hij meent niettemin dat de ratio legis van artikel
16, 1° E. Ex. zeker niet verlangt dat het van toepassing is op kortlopende
overeenkomsten inzake gebruik, met name in geval van vakantieverblijf.
De meeste auteurs zijn echter van oordeel dat de incassovorderingen wei

(156) Vgl. Arrond. Amsterdam, 13 mei 1975,N.l.L.R. 1975, 206metnootVERHEUL, J.P.; Arrond.
Rotterdam, 20 februari 1978, N.J., 1978, 2086 met noot J.C.S.
(157) Stelt men zich de vraag of een eis met betrekking tot een onroerend goed een zakelijk recht in de
zin van art. 16.1" E. Ex. tot voorwerp heeft, kanmen volgens SCHLOSSER, P. (o.c., PB.C. 1979, 59,
121) het antwoord op die vraag moeilijk anders geven dan aan de hand van het recht van hetland waar
het onroerend goed gelegen is.
(158) H.v.J., 14 december 1977, Sanders t. Vander Putte, nr. 73/77,R.W., 1977-78, 1595,RIW t.
AWD, 1978, 336; Jur. H.v.J., 1977,2383.
(159) JENARD, P., o.c., PB.C., 1979,59,35.
(160) SCHLOSSER, P., o.c., PB.C., 1979,59, 120.
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onder toepassing vallen van artikel16, 1° E. Ex. (161). Deze interpretatie
vindt men ook terug in de rechtspraak(l62). Men mag inderdaad niet uit
het oog verliezen dat de huurwetgeving dwingende bepalingen kan bevatten waarmede men ook bij incassovorderingen rekening moet
houden(163).

4" Limitatief karakter van de imperatieve en exclusieve bevoegdheden in het E. Ex.-verdrag

50. De E.E.G.-lidstaten hebben door het E. Ex.-verdrag afstand gedaan
van hun dwingende (internationale) bevoegdheidsregels die voornamelijk
tot doel hebben bepaalde partijen te beschermen(l64). Het limitatief
karakter van de imperatieve en exclusieve bevoegdheden opgesomd in het
E. Ex.-verdrag heeft tot gevolg dat aile andere dwingende bevoegdheidsregels die (zouden) bestaan in de wetgeving van de lidstaten,
niet meer kunnen gelden op E.E.G.-vlak(165). Zodra het E. Ex.-verdrag
van toepassing is op de beslechting van een internationaal geschil, vervallen de nationale geldigheidsvereisten met betrekking tot het voorwerp
van een bevoegdheidsovereenkomst. De interne regels van de aangewezen of afgewezen rechter vervallen (zie nochtans de artikelen 12,3 en
15, 3 E. Ex.) ( 166). Ben bevoegdheidsovereenkomst die voldoe~-aan-de
vereisten van artike117 E. Ex. moet als zodanig geldig geacht worden, los
van de vraag of de nationale rechtsstelsels zodanige overeenkomst al dan
niet geldig achten ( 167). Ben dergelijke overeenkomst is geldig, ook al
moet zij volgens het interne recht van een verdragsluitende Staat als
ongeschreven beschouwd worden ( 168). Artikel 17 E. Ex. is ongetwijfeld

(161) DROZ, G.A.L., o.c., 101, nr. 150; KRINGS, E., o.c., S.E.W., 1978, 349; LELEUX, P., o.c.,
Cah. Dr. Eur., 1977, 160; RAs, H.E., o.c., T.P.R., 1975,886, WESER, M., o.c., 303.
(162) Zie LG Aachen, 24 oktober 1975, DR.IPR, 1975, 360 en N.J. W., 1976, 487.
(163) Zie Cass., 10 november 1978, R. W., 1979-80, 1479 met noot van VAN OEVELEN, A. dat de
tijdelijke huurwetgeving van openbare orde verklaart.
(164) ZieH.v.J., 30 november 1979, Sanicentral t. Collin, nr. 25/79, fur. H.v.J., 1979, 3423,J.T.,
1980, 171, D., 1980, 543 met noot MESTRE, J.
(165) DROZ, G.A.L.,o.c., nrs. 176-179; LEGRELLE, R.,o.c., 202, nr. 52; RAS, H.E. ,o.c., T.P.R.,
1975, 895.
(166) DE CEUSTER, J., o.c., in De Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen
in de Benelux, ScHUERMANS, L. e.a. (ed.), Brussel, 1979, 428, voetnoot 88; DE CEUSTER, J. en
REICH, S., o.c., R.W., 1978-79, 2796, nr. 223.
(167) RAs H.E., o.c., T.P.R., 1975, 890; i.v.m. art. 19§3 Wet 9 juli 1975 betreffende de controle
der verzekeringsondernemingen: FREDERICQ, S., CousY, H. en RoGGE, J., ,Verzekeringen",
T.P.R., 1981, 433, Nr. 60.
(168) RAs, H.E., o.c., T.P.R., 1975, 892; BoRN, H., ,Les enseignements pratiques essentiels de
sept ans d'application et d'interpretation de Ia convention CEE du 27 septembre 1968 concernant Ia
competence judiciaire et I' execution des decisions en matiere civile et commerciale'', Rev. Reg. Dr.,
1980, 317, nr. 60.
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een ,zelfstandige regel" van Europees privaatrechtelijk procesrecht geworden.
51. Uit het voorgaande volgt dat de imperatieve en exclusieve bevoegdheden opgesomd in het Gerechtelijk Wetboek op het vlak van de
territoriale bevoegdheid en de internationale rechtsmacht niet meer op
Europees vlak kunnen toegepast worden(169)(170). Een typisch voorbeeld is de opneming van een bevoegdheidsbeding in een arbeidscontract
met internationaal karakter, ongeacht tegenstrijdige nationale wetgeving
of andere nationale rechtsbronnen(l71). Krings wijst erop dat dit geldt
zowel wanneer het verbod totforumkeuze wordt afgeleid uit een bepaling
van materieel recht dat op het geding van toepassing is, en naar intern recht
van openbare orde of imperatief is, als wanneer het verbod uit de interne
processuele regel volgt(l72). Zodra het E. Ex.-verdrag van toepassing is
op het actueel of potentieel arbeidsgeschil, is eenforumkeuze toegelaten,
al zou luidens het intern recht dat op het geschil toepasselijk is, dergelijke
forumkeuze niet toegelaten zijn ( 173). Hoewel de juistheid van voormelde
interpretatie thans niet meer ernstig betwist wordt, wordt niettemin de
vraag gesteld of de werknemers als economisch zwakkeren oak geen
bescherming verdienen wanneer het gaat om internationale contracten ( 174). Een ander voorbeeld is de Belgische Alleenverkoopwet.
Hoewel het een wet van politie en veiligheid betreft(175), kan een partij

(169) Voor Duitsland: Rorn, G., ,Internationalrechtliche Probleme bei Prorogation und Derogation, ZZP, 1980, 159-161; SCHLOSSER, P., ,Neues Primiirrecht der Europa'ischen Gemeinschaften",
N.J.W., 1975,2132.
(170) Voor Frankrijk: GAUDEMET-TALLON, H., ,La competence internationale a l'epreuve du
nouveau Code de procedure civile. Amenagement ou bouleversement?", R.C.D.l.P., 1977, I.
(171) Ziedesbetreffend: Aix-en-Provence, 10 mei l974,D., 1974,760 metnoot;R.C.D.l.P., 1974,
548 met nootDRoz, G.A.L.; Rb. Angers, Wrr. Vannes, 19 december l975,D., 1976,202 metnoot
DROZ, G .A.L., , Validite des accords d'election de for en matiere de contrat du travail dans le cadre de
laconventiondeBruxelles du 27 septembre 1968"; Arrond. Liege, 20november 1975,J.T.T., 1976,
111; BUHAGIAR, T., ,,Competence jurisdictionnelle en matiere de contrat de travail international'',
Gaz. Pal., l978,D., l; DRozG.A.L.,D., 1975, 342; KRINGS, E.,o.c., Rev. Dr. Int. Comp., 1978,
92; LAENENS, J., o.c., R. W. 1977-78,771; RIGAUX, F. ,o.c., II, 395, nr. 1170; STRUYCKEN, A.V.M.,
o.c., Mededelingen, 42; WESER, M., o.c. 252, nr. 222ter.
(172) KRINGS, E., o.c., T.P.R., 1980, 393, nr. 19bis.
(173) H.v.J., 30 november 1979, Sanicentral t. Collin, nr. 25/79, Jur. H.v.J., 1979, 3423, J.T.,
1980, 171,D., 1980,543 metnootMESTRE, J.
( 174) BEITZKE, , ,Gerichtsstandsklauseln in auslandsbezogenen Dienst- und Arbeitsvertragen'', RIW
t. AWD, 1976, 7; DE CEUSTER, J. en REICH, S., o.c., R.W., 1978-79,2796, nr. 224; HUET, A.,
Clunet, 1980, 429; MEZGER, E., ,Gerichtsstands- und andere Klauseln im Geschiiftsverkehr mit
Frankieich", AWD, 1974, 377.
(175) BRICMONT, G. en PHILIPS, J.M., Commentaire des dispositions de droit beige et communautaire applicables aux concessions de vente en Belgique, Brussel, 1977, 95, nr. 103; DE
CEUSTER, J. en REICH, S., o.c., R.W., 1978-79,2711, nr. 140; RIGAUX, F., o.c., II, 399, nr. 1176.
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zich niet meer beroepen op het artikel 4 van deze wet. De primauteit van
artikel17 E. Ex. wordt thans algemeen aanvaard(l76).
52. Het E. Ex.-verdrag maakt in beginsel eveneens een einde aan de
nationalistische beoordeling van een bevoegdheidsaanwijzing in cognossementen ( 177). De geadieerde rechter moet niet meer onderzoeken of de
vreemde rechter die bij overeenkomst gesloten tussen partijen aangenomen werd om kennis te nemen van bepaalde geschillen, de bepaling van
artikel 91 Belgische Zeewet daadwerkelijk volgens de geest en de interpretatie van de Belgische rechtspraak en rechtsleer zal toepassen (178).
Ondanks de primauteit van het E. Ex.-verdrag(179) blijft de controverse
niettemin actueel. Heenen en Libouton zijn van oordeel dat, ongeacht de
draagwijdte van artikel 17 E. Ex., de Belgische rechter nog steeds moet
onderzoeken of de aangewezen rechter daadwerkelijk artikel 91 Zeewet
met de daaraan in Belgie gegeven interpretatie zal toepassen. Artikel 17
E. Ex. kan volgens deze auteurs geen wetsontduiking toelaten. Ze menen
dat er sprake is van wetsontduiking, wanneer vaststaat dat het bevoegdheidsbeding, zelfs ten gunste van een rechtbank van een E. E.G. -lidstaat, als doel heeft de toepassing van artikel91 uit te sluiten. Dit doel kan
volgens hen gemakkelijk achterhaald worden, vermits het cognossement
enkel door de vervoerder werd opgesteld ( 180). Onmiskenbaar betrachten
R. enS. Roland en en M. Huybrechts(l81) eveneens het behoud van de
Antwerpse rechtspraak inzake artikel91 Zeewet. Hun argumenten blijven
nationalistisch gei:nspireerd en overtuigen niet uit wetenschappelijk oog-

(176) Men leze hierover: BRICMONT, G. en PHILIPS, J.M., Commentaire, 113, nr. 119; BRICMONT,
G. en PHILIPS, J.M., ,De Ia competence territoriale du juge beige d'apres Ia convention communautaire du 27 septembre 1968 en matiere de resiliation, avec preavis, d'un contrat de concession
de vente ilduree indeterrninee" ,J.T., 1975,475; DE CEUSTER, J. en REICH, S., o.c., R.W., 1978-79,
2795, nr. 222;KRINGS, E., o.c., Mededelingen, 104-105, nr. 73; LAENENS, J., ,Bevoegderechterbij
eenzijdige beeindiging van een voor onbepaalde tijd verleende concessie van alleenverkoop'', R. W. ,
1978-79, 2729; LEDOUX, R., ,L'application de !'art. 5, al. 1 et 5 de Ia convention de Bruxelles en
matiere de concession de vente" ,J.T., 1975,581; LELEUX, P., ,Concessions deventeenBelgiqueet
regles de competence delaconventionC.E.E. du 27 septembre 1968" ,J.T., 1977,73; V ANGERVEN,
W., Handels- en economisch recht, 1, Ondernemingsrecht, 1975, 363 (7); WESER, M., ,Etude des
problemes souleves par application de !'art. 5,1" de Ia convention de Bruxelles en matiere de
concession de vente exclusive", B.R.H. 1977, 322-323; WESER, M., ,L'article 5, al. 1 de Ia
convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 etla concession de vente exclusive" ,J.T. , 1976, 323.
(177) Zie Kh. Antwerpen, 19 november 1975, R.W., 1975-76,2225.
(178) DE CEUSTER, J. en REICH, S., o.c., R.W., 1978-79, 2801, nr. 230; LAENENS J., ,Bevoegdheidsaanwijzingincognossementen" ,R.W., 1975-76,2228 ;LEGRELLER.,o.c., 213, nr. 149.
(179) Zie onderrneer WESER, M., ,L 'art. 91 de Ia loi maritime beige et Ia convention de Bruxelles du
27 septembre 1968",B.R.H., 1976,667.
(180) HEENEN, J. en LmOUTON, J., o.c., R.C.J.B., 1979, 201, nr. 13.
(181) RoLAND, R., HuYBRECHTS, M. en ROLAND, S., o.c., T.P.R., 1976, 132-134.
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punt(181). Zij maken een onderscheid tussen formele en materiele
rechtsregels. Zij stellen de geldigheid van een bevoegdheidsovereenkomst
afhankelijk van het materieel recht. Indien een bevoegdheidsclausule
volgens het materieel recht nietig is, moet zij als niet geschreven beschouwd worden. De vraag of artikel 17 E. Ex. van toepassing is, moet
dan volgens deze auteurs niet meer gesteld worden(l83), indien alvast
vaststaat dat de bevoegdheidsovereenkomst strijdig is met artikel 91
Zeewet. Deze auteurs verliezen eens te meer uit het oog dat een bevoegdheidsovereenkomst op zichzelf niet strijdig kan zijn met het dwingend recht van een bepaald land ( 184). De overeenkomst kan enkel strijdig
zijn met dwingende bevoegdheidsregels van de lex fori die in EEG-verband vervat zijn in het E. Ex.-verdrag. Inzake een bevoegdheidsovereenkomst kan er slechts sprake zijn van wetsontduiking wanneer doelbewust
de toepassing van imperatieve of exclusieve bevoegdheden uitgesloten
worden. Enkel de geldigheidsvereisten vervat in de lex fori moeten in acht
genomen worden. Dit betekent dat wanneer het E. Ex.-verdrag van toepassing is, enkel de beperkingen van de contractvrijheid vermeld in artikel
17 E. Ex. gelden.
Ill.

VORMVOORWAARDEN

53. Het Belgisch intern recht bevat geen enkele bepaling inzake internationale bevoegdheidsovereenkomsten. Het stelt dan ook geen formele
vereisten(l85). Het verdragsrecht daarentegen bevat enkele aanwijzingen. Zowel het verdrag tussen Belgie en de Bondsrepubliek Duitsland van
30 juni 1958 (B.S., 18 november 1963) als het verdrag tussen Belgieen
Zwitserland van 29 april1959 (B.S., 11 september 1962) vereisen dat de
ene partij een schriftelijke verklaring aflegt en dat de andere partij aanvaardt of, indien het een mondelinge overeenkomst betreft, dat een
schriftelijke bevestiging voorhanden is, die niet betwist wordt (art. 3 ( 1),
2° vanhet Belgisch-Duits verdrag en artikel2, 1, b van hetBelgisch-Zwitsers verdrag). De ontwerpers van deze verdragen waren er enerzijds om
bezorgd rekening te houden met de handelsgebruiken, maar wilden anderzijds tach de gevolgen van de bedingen, die in contracten onopgemerkt
zouden kunnen voorbijgaan, neutraliseren. Daarom komen de bedingen
enkel in aanmerking, indien zij opgenomen zijn in een overeenkomst, wat
veronderstelt dat partijen wederzijds hun toestemming gegeven hebben.
(182) Zie de kritiek van RoDIERE, R., Traite general de droit maritime, mise
nr. 806.
(183) ROLAND, R., HUYBRECHTS, M. en ROLAND, S., o.c., t.a.p.
(184) DE CEUSTER, J. en REICH, S., o.c., R.W., 1978-79,2800, nr. 227.
(185) In tegenstelling met b.v. Duitsland; § 38, II ZPO.
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· Dit betekent dat de bepalingen die voorkomen op het drukwerk dat dient
voor de correspondentie of voor het opmaken van de facturen en die niet
door de partij aan wie zij worden tegengeworpen aanvaard werden, geen
uitwerking krijgen(186). Deze beperking heeft tot doel verrassingen te
voorkomen die zich in de internationale betrekkingen veel gemakkelijker
kunnen voordoen, en die vooral ernstiger gevolgen hebben dan binnen de
grenzen van een bepaalde Staat(187).
Het verdrag tussen Belgie en ltaW~ van 26 april 1962 (B.S., 28 november
1963) vereist een schriftelijke overeenkomst (art. 2, 1°, 2). De wil van de
partijen moet bij geschrift zijn vastgesteld. Ten aanzien van dit verdrag
blijven zonder gevolg enerzijds de op facturen of onder firmapapier
gedrukte bedingen die niet bij geschrift zijn aanvaard en, anderzijds, de
mondeling aangegane overeenkomsten(l88).
Het nag niet in werking getreden Beneluxverdrag van 24 november 1961
stelt dat een beding tot aanwijzing van een bevoegde rechter slechts geldig
is, indien de partij aan wie zulk een beding wordt tegengeworpen, het
uitdrukkelijk en in het bijzonder heeft goedgekeurd (art. 5, 3). De opstellers van dit verdrag hebben niet de eis willen stellen dat het beding met de
hand geschreven moet zijn. W el moet het in het bijzonder goedgekeurd
zijn. De partij die een beroep doet op het bevoegdheidsbeding zal deze
goedkeuring moetei1 aantonen ( 189).
54. De ontwerpers van het E. Ex.-verdrag hebben duidelijk inspiratie
gezocht in het Duits-Belgisch verdrag waarvan de formulering van artikel
3. 2 op haar beurt gebaseerd is op de voorschriften van het niet in werking
getreden Haags verdrag van 15 april1958 (190). Partijen kunnen slechts
bij een schriftelijke overeenkomst of bij een schriftelijk bevestigde mondelinge overeenkomst een gerecht of de gerechten van een verdragsluitende staat aanwijzen om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen (art.
17 E. Ex.). Deze verdragstekst moet strikt gei'nterpreteerd worden(191).
Dit betekent nog niet dat het geschrift een bestaansvoorwaarde van de
bevoegdheidsaanwijzing is. Dit geschrift geldt enkel ad probationem
(192). Artikel 17 E. Ex. verlangt slechts een overeenkomst tussen par(186) Pari. St., Kamer, 1959-60,403/1, 8;Parl. St., Kamer, 1959-60, 517/1, 3.
(187) Pari. St., Senaat, 1959-60, 475/2, 3.
(188) Pari. St., Kamer, 1961-62, 442/1, 3; Pari. St., Senaat, 1962-63, 259/2, 2.
(189) Tractatenblad, 1961, nr. 163; JENARD, P., o.c., PB.C., 59, 1979,59, voetnoot 1 ;RrGAUX, F.,
o.c., II, 148, en 729.
(190) JENARD, P., o.c., PB.C., 1979, 59, 37.
(191) H.v.J., 14 december 1976, Segoura t. Bonakdarian, nr. 25/76, Jur. H.v.J., 1976, 1851.
(192) KRINGS, E., o.c., Mededelingen, 114, nr. 93, o.c., S.E.W., 1978,351 en ,L'app1ication deJa
convention de Bruxelles de 1968 par Ia Cour de Justice des communautes europeennes", Cah. Dr.
Eur., 1981, 177, nr. 23.
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tijen. De aangezochte rechter moet bijgevoig enkei nagaan of het beding
het voorwerp is geweest van een wiisovereenstemming tussen partijen, die
duideiijk en nauwkeurig tot uiting komt(193). Het geschrift waarvan
sprake is in artikei 17 E. Ex. heeft enkei tot doei vast te stellen of de
wilsovereenstemming tussen partijen inderdaad vaststaat. Ter zake biijkt
wei wat verwarring in de rechtspraktijk. De draagwijdte van de vormvereistead probationem is immers zeer verregaand. Blijkt geen wiisovereenstemming nopens een bevoegdheidsaanwijzing opgenomen in de aigemene voorwaarden van een partij te zijn bereikt, dan geidt deze vaststelling mutatis mutandis eveneens voor de andere bedingen en voorwaarden (194). Dit standpunt gaat misschien te ver en biijft vatbaar voor
discussie. Men kan immers stellen dat de verdragsautonome benadering
yan de probiematiek van de bevoegdheidsovereenkomsten nog niet voor
de wiisovereenstemming ten aanzien van de overige bedingen geidt.
V ermits het geschrift geen bestaansvoorwaarde is, lijkt het niettemin
tegenstrijdig enerzijds te besiissen dat het akkoord tussen partijen niet
bewezen is wat het bevoegdheidsbeding betreft, doch wei voor de andere
clausuies.

55. Aan de hand van het geschrift moet de aangezochte rechter nauwiettend nagaan of er inzake internationaie rechtsmacht een overeenkomst
tussen partijen is tot stand gekomen(195). Het hof van justitie toont zich
zeerbreed wat de bewijsvoering betreft(l96). Het heeft zeker geen formaiistisch standpunt ingenomen. Met Krings kan men stellen dat het hof
zo ver mogelijk gegaan is om het formalisme vrij te stellen ( 197). Het hof
zoekt enkei naar de , ,wiisovereenstemming'' en poneert hierbij een communautaire benadering van het probieem. Ben verdragsautonome interpretatie van artikei17 E. Ex. drong zich op(198). Zowei de lex fori ais de
lex causae worden uitgesioten(199) 200) wat het bewijs van de wiisovereenstemming betreft.
(193) Art. 17 E.Ex. werd door het aanpassingsverdrag aangevuld met het oog op bevoegdheidsaanwijzingenin de oprichtingsakte van eentrust (ScHLOSSER, P., o.c., PB.C., 1979, 59, 124, nr. 178).
(194) KRINGS, E., o.c., Rev. Dr. Int. Comp., 1978, 105; anders: BISCHOFF, J.M., Clunet, 1977,
737.
(195) KRINGS, E., o.c., Rev. Dr. Int. Comp. 1978, 104.
(196) KRINGS, E., o.c., Mededelingen, 114, nr. 94.
(197) KRINGS, E., o.c., t.a.p.
(198) BGH, 4 mei 1977, RIWt!AWD, 1977, 649.
(199) Zie nochtans Milano, 26 september 1978, Foro Padano, 1978, 391 met noot A.P.
(200) Ook het Haags verdrag van 1 juli 1964 houdende een eenvormige wet inzake de totstandkoming
van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken is ter zake niet van
toepassing. Dit verdrag betreft enkel materieelrechtelijke aspecten van de koopovereenkomsten. Het
kan niet ingeroepen worden om te stellen dat ingevolge art. 7, a!. 2 van dit verdrag de forumclausule
door de stilzwijgende inontvangstneming van de orderbevestiging in de overeenkomst was opgenomen (Cass. it., 29 september 1977, Doc. H.v.J., nr. 137).
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56. In het Colzani-arrest van 14 december 1976(201) heeft het hof van
justitie een bevoegdheidsbeding opgenomen in de algemene voorwaarden
op de keerzijde van een op het briefpapier van een van de partijen
vastgesteld contract geldig verklaard, wanneer in de tekst zelf van het
contract uitdrukkelijk verwezen wordt naar de algemene voorwaarden die
een clausule tot aanwijzing van een bevoegde rechter bevatten. Aan de
vereiste van artikel 17 E. Ex. is tevens voldaan wanneer de partijen in de
tekst van hun contract hebben verwezen naar een offerte welke zelf
uitdrukkelijk verwees naar de algemene voorwaarden die een clausule tot
aanwijzing van een bevoegde rechter inhouden. Zulks geldt enkel ingeval
van een uitdrukkelijke verwijzing die door een partij bij betrachting van
een normale zorgvuldigheid kan worden nagegaan en indien vaststaat dat
de algemene voorwaarden inhoudende het bevoegdheidsbeding daadwerkelijk aan de andere contractant zijn medegedeeld met de offerte waarnaar
wordt verwezen. Aan voormelde vereiste is niet voldaan bij indirecte of
stilzwijgende verwijzingen naar vorige correspondentie, daar in dat geval
geen zekerheid bestaat dat de clausule daadwerkelijk deel uitmaakt van het
eigenlijk contract. V aststaat dat de rechter geen vermoedelijke toestemming mag afleiden uit het stilzwijgen van de partij die mededeling kreeg
van de tekst van het bevoegdheidsbeding, maar er niet op reageerde (202).
Artikel 17 E. Ex. wiljuist bescherming geven tegen het gevaar van een
stilzwijgende aanvaarding. Deze verdragstekst beoogt met name uit te
sluiten dat op grond van het niet reageren van de tegenpartij tot een
stilzwijgende aanvaarding van de bed6ngenforumaanwijzing wordt geconcludeerd (203).
57. In het Segoura-arrest (204) lijkt de interpretatie door het hof van
justitie van het begrip ,schriftelijk bevestigde mondelinge overeenkomst'' wel Streng. Een koper kan niet worden geacht een clausule tot
aanwijzing van een bevoegde rechter te hebben aanvaard, welke eventueel
in algemene voorwaarden kan zijn opgenomen zelfs indien hij bij een
mondeling gesloten overeenkomst aanvaardt om overeenkomstig de algemene voorwaarden van de verkoper te contracteren. Een schriftelijke
bevestiging van de overeenkomst door de verkoper onder bijvoeging van
de algemene voorwaarden heeft geen rechtsgevolg wat betreft een eventude clausule tot aanwijzing van een bevoegde rechter, tenzij de koper
deze schriftelijk aanvaardt. De latere mededeling van de algemene voor(201) H.v.J., 14 december 1976, Co1zani t. Ruwa, nr. 24/76, fur. H.v.J., 1976, 1801.
(202) KRINGS, E., o.c., Mededelingen, 115, nr. 96.
(203) Arrond. Amsterdam, 19 januari 1977, N.J., 1977, 1832.
(204) H.v.J., 14 december 1976, Segoura t. Bonakdarian, nr. 25/76, fur. H.v.J., 1976, 1851.
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waarden kan de tussen partijen overeengekomen bepalingen niet wijzigen,
tenzij deze voorwaarde uitdrukkelijk en schriftelijk door de koper wordt
aanvaard. Ret hof van justitie heeft echter dit als formalistisch ervaren
standpunt zelf versoepeld: het is met name anders ingeval een mondelinge
overeenkomst deel uitmaakt van lopende handelsbetrekkingen tussen partijen en indien bovendien vaststaat dat deze betrekkingen in hun 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. In een dergelijk geval zou de ontvanger
van de bevestiging in strijd met de goede trouw handelen, indien hij het,
bestaan van de overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegde rechter
loochende, zelfs bij het ontbreken van een schriftelijke aanvaarding zijnerzijds.
58. Wie zich beroept op een bevoegdheidsovereenkomst, moet het bewijs
van de wilsovereenstemming tussen partijen bewijzen. Om aile moeilijkheden te vermijden is het bijgevolg wenselijk dat in het contract zelf
uitdrukkelijk het bevoegdheidsbeding opgenomen wordt op een duidelijk
zichtbare wijze, al is in de algemene voorwaarden vermeld op de keerzijde
van het document een bevoegdheidsbeding opgenomen(205). De bevoegdheidsaanwijzing moet duidelijk omschreven worden, opdat de medecontractant de draagwijdte ervan voldoende zou begrijpen en ze dan met
kennis van zaken zou kunnen onderschrijven. Bij een schriftelijke bevestiging dient erop gelet te worden dat de tekst van deforumkeuze opgenomen wordt(206). Uit de rechtspraak blijkt namelijk ten overvloede dat een
zelfs duidelijke verwijzing op de voorzijde van een document naar de
algemene voorwaarden op de achterzijde, doch waarin niet uitdrukkelijk
gewezen wordt op de daarin voorkomende clausule tot aanwijzing van een
bevoegde rechter, geen bewijs van wilsovereenstemming uitmaakt. Met
een globale verwijzing naar de algemene voorwaarden kan niet worden
volstaan (207). De verwijzing kan slechts gelden, indien het bewijs van de
wilsovereenstemming betreffende de bevoegdheidsaanwijzing geleverd
wordt(208). Ret is nochtans niet vereist dat het bevoegdheidsbeding als
zodanig opgenomen is in het contract dat door beide partijen ondertekend
wordt(209). Wel moet uitdrukkelijk verwezen worden naar het be(205) LELEUX, P., o.c., Cah. Dr. Eur., 1977, 163.
(206) J.C.S., noot onder H.v.J., 14 december 1976, N.J. 1977, 1403.
(207) LG Heidelberg, 29 april 1976, RIW t. AWD, 1976, 533.
(208) OLG Hamburg, 11 september 1974,DR. IPR, 1974, 408; OLG Hamm 20januari 1977,DR.
IPR, 1977, 369; OLG Karlsruhe 3 maart 1977, DR. IPR, 1977, 378; BGH 4 mei 1977, DR. IPR,
1977, 387; BGH 16 mei 1977, DR. IPR, 1977, 392.
(209) anders: Lyon, 9 oktober 1974, Sem. Jur., 1975, 90.
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voegdheidsbeding vermeld in de algemene voorwaarden van een van de
partijen.
59. Voormelde interpretatie van artikel17 E. Ex. met betrekking tot de
wilsovereenstemming wordt door de rechtspraak doorgaans gevolgd. Uit
het stilzwijgen bij de ontvangst van facturen, waarop tussen de algemene
voorwaarden een bevoegdheidsbeding voorkomt, kan er geen stilzwijgende aanvaarding afgeleid worden(210). Een bevoegdheidsbeding
in kleinletterschrift gedrukt op de keerzijde van een factuur volstaat niet,
tenzij ingeval van continue handelsbetrekkingen tussen partijen (211). In
beginsel staat artikel 17 E. Ex. toe enkel te verwijzen naar de algemene
voorwaarden, doch hiertoe geldt als voorwaarde dat deze verwijzing
uitdrukkelijk blijkt uit de wilsovereenstemming van de wederpartij. De
opneming van een bevoegdheidsbeding in de overeenkomst, buiten medeweten van de wederpartij, is niet mogelijk (212). Er moet in de overeenkomst verwezen worden naar het bevoegdheidsbeding in de algemene
verkoop- en leveringsvoorwaarden van de verkoper vermeld op de achterzijde van het contractformulier (213).
60. Voldoet een bevoegdheidsbeding in een cognossement aan de vereisten van artikel 17 E. Ex. ? Terecht werd op deze vraag ontkennend
geantwoord(214). Er kan inderdaad ernstig betwijfeld worden dat een
aanwijzing van de bevoegde rechter opgenomen in de lijnvoorwaarden
van een cognossement beantwoordt aan de vormvereisten die de ontwerpers van het verdrag meenden te moeten opleggen. Dit is thans de vaste
rechtspraak in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen (21·5). Het OLG Dusseldorf was eenzelfde mening toegedaan: de
cognossementsvoorwaarden bevatten geen wilsverklaring(216). Het ge(210) Kh. Kortrijk, 7 oktober 1975,R.W., 1975-76, 2030; Kh. Verviers, 17 januari 1977,J.T.,
1977,227; Kh. Verviers, 3 juni 1976,B.R.H., 1978,609 met goedkeurende noot WAITE, N.
(211) Kh. Tongeren, 9 juni 1977, B.R.H., 1978, 181 enR.W., 1977-78, 1908.
(212) OLG Frankfurt, 27 april1976,RJW t. AWD, 1976, 532; vgl. OLG Frankfurt, 9december 1975,
RIW t. AWD, 1976, 107.
(213) Kh. Verviers, 31 maart 1977,Doc. H.v.J., nr. 27.
(214) Antwerpen, 15 juni 1977, R.W., 1977-78, 1630 met noot LAENENS, J.; Antwerpen, 21
november 1979, Rechtspr. Antw., 1979/80, 346.
(215) Kh. Antwerpen, 16 september 1976, Rechtspr. Antw., 1975-76, 453; Kh. Antwerpen, 11
januari 1978, Rechtspr. Antw., 1979-80, 71; Kh. Antwerpen, 24 januari 1978, Rechtspr. Antw.,
1977-78, 465; Kh. Antwerpen, 14 februari 1978,Rechtspr. Antw., 1977-78, 289; Kh. Antwerpen, 8
maart 1978,Eur. Vervoerr., 1978, 474; Kh. Antwerpen, 10 september 1979,Eur. Vervoerr., 1979,
790; Antwerpen, 28 februari 1979, Rechtspr. Antw., 1979-80, 261.
(216) OLG Dusseldorf, 20 november 1975, RIW t. AWD, 1976, 297, DR. IPR, 1975, 368 en
Rechtspr. Antw., 1979-80, 81; anders: Trib. Genova, 22 januari 1977, Riv. Dir. Int. Priv. Proc.,
1977, 613; Kh. Valenciennes, 27 november 1973, D.M.F., 1974, 173, met betrekking tot een
charter-partij; Rouen, 15 mei 1979, D.M.F., 1980, 469 met noot.
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schrift geldt enkel ad probationem. Wordt vastgesteld dat geen bewijs
wordt voorgelegd van enige wilsovereenstemming nopens het bevoegdheidsbeding opgenomen in de lijnvoorwaarden, dan betekent zulks
dat al de aldus op de keerzijde van het cognossement gedrukte clausules
niet tegenwerpelijk worden (217). Krings meent dat het wenselijk ware in
dit verband ook de meer genuanceerde interpretatie van het hof van justitie
in acht te nemen, daar waar het hof aanvaardt dat algemene voorwaarden
de betrekkingen tussen partijen die voortdurend met elkaar in betrekking
zijn en die zijn overeengekomen hun zakenrelaties aan voorafbepaalde
voorwaarden te onderwerpen, regelen(218).
61. De rechtspraak van het hof van justitie voldoet aan de wens van de
ontwerpers vanhetE. Ex.-verdrag. De wederpartij van wie gebruikmaakt
van algemene voorwaarden wordt beschermd tegen het risico onverhoeds
gebonden te zijn door standaardvoorwaarden, waarin een bevoegdheidsbeding opgenomen is. Schlosser meent echter dat deze interpretatie geen recht doet aan de gebruiken en behoeften van de internationale
handel(219). Het hof eist inderdaad dat de wederpartij van wie met
algemene voorwaarden werkt, schriftelijk moet bevestigen dat hij ermede
akkoord gaat. Ook Bischoff is de mening toegedaan dat de interpretatie
van het hof van justitie het internationaal rechtsverkeer niet ten goede
komt(220). Bellet merkte ter zake op: ,faire preuve de severite serait
encourager les recours a 1' arbitrage qui donne lieu a des exces regrettables'' (221). Een versoepeling van de vormvereisten voor de internationale handel werd in het aanpassingsverdrag van 9 oktober 1978 betracht.
Het nieuwe artikel 17 bepaalt: , ,Deze overeenkomst tot aanwijzing van
een bevoegde rechter dient hetzij bij een schriftelijke overeenkomst, hetzij
bij een schriftelijk bevestigde mondelinge overeenkomst, hetzij, in de
internationale handel, in een vorm die wordt toegelaten door de gebruiken
op dit gebied en die de partijen kennen of geacht worden te kennen, te
worden gesloten''. Schlosser benadrukt dat er aileen sprake is van een
versoepeling van de vormvereisten(222). Het tot stand komen van de
wilsovereenstemming over de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en de daarbij behorende clausules, moet bewezen worden. Met
(217) KRINGS, E., o.c., S.E.W., 1978, 351.
(218) KRINGS, E., o.c., Mededelingen, 117, nr. 102.
(219) SCHLOSSER, P., o.c., PB.C, 1979,59, 124.
(220) BISCHOFF, J.M., ,.Chronique de jurisprudence de la Cour de Justice des communautes europeennes", Clunet, 1977, 736.
(221) BELLET, P., ,.L' elaboration d 'une convention sur la reconnaissance des jugements dans le
cadre du Marchi\ Commun", Clunet, 1965, 858.
(222) SCHLOSSER, P., o.c., PB.C, 1979, 59, 125.
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Krings moet onderstreept worden dat uit bet uitblijven van elke reaktie op
bet ontvangen van een factuur of van algemene contractvoorwaarden nog
geen akkoord kan worden afgeleid(223).

62. Tenslotte moet de aandacht gevestigd worden op artikel I van bet
Protocol toegevoegd aan bet E. Ex.-verdrag(224). Ben overeenkomst tot
aanwijzing van een bevoegde rechter in de zin van artikel17 E. Ex. heeft
ten opzichte van een persoon die in Luxemburg woonplaats heeft, slechts
rechtsgevolg, indien deze de overeenkomst uitdrukkelijk en bijzonder
heeft aanvaard(225). Dit betekent dat bet niet volstaat dat de vormvereisten van artikel 17 E. Ex. nageleefd worden. De bevoegdheidsovereenkomst moet vervat zijn in een uitsluitend en bijzonder daaraan
gewijde clausule, die door de in Luxemburg woonachtige partij afzonderlijk is ondertekend, zodat ondertekening van bet contract als geheel op
zichzelf niet volstaat (226). Het hof van justitie oordeelde nochtans dat bet
niet noodzakelijk is dat die clausule opgenomen is in een van bet contract
zelf onderscheiden stuk. Uit bet voorgaande volgt dat in deze hypothese
bet geschrift een bestaansvoorwaarde blijkt te zijn. Hoewel dit in de
internationale handel aanleiding kan geven tot nodeloos formalisme (227),
werd geen wijziging voorgeschreven in bet aanpassingsverdrag van 9
oktober1978-;- -----------

§ 3. Gevolgen van de internationale bevoegdheidsovereenkomst

I.

TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN

63. In beginsel strekt ook de internationale bevoegdheidsovereenkomst
die rechtsgeldig is gesloten, de partijen tot wet. Niettemin moet vastgesteld worden dat op internationaal vlak doorgaans aan de bevoegdheidsovereenkomst haar bindende kracht ten aanzien van de partijen

(223) KRINGS, E., o.c., T.P.R., 1980, 389, nr. 18.
(224) JENARD, P., o.c., PB.C, 1979, 59, 63; Rb. Arlon, 4 oktober 1977,Jur. Liege, 1977-78,68 en
Rev. Prat. Soc., 1977,276.
(225) Liege, 19 december 1978,Jur. Liege, 1979,265; Kh. Brussel, 3 oktober 1979,B.R.H., 1980,
51 met noot WAITE, N.
(226) H.v .J., 6 mei 1980, Porta-Leasing t. Prestige international, nr. 784179,R.C.D.l.P., 1981, 339
met noot LAGARDE, P.; J.T. 1980, 669.
(227) DE BDURNONVILLE, Ph., ,L'art. ler du Protocol de la convention communautaire du 27
septembre 1968 sur la competence judiciaire et !'execution des decisions en matiere civile et
commerciale", J.T., 1977, 251.
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ontnomen wordt (art. 5.2 Beneluxverdrag en art. 17 E. Ex.)(228)(229).
Een terminologische verwarring tussen een beding van woonstkeuze en
een bevoegdheidsovereenkomst op internationaal vlak ligt hieraan ten
grondslag. Indien de overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegde
rechter slechts gemaakt is ten behoeve van een van de partijen, behoudt
deze het recht zich te wenden tot elk ander gerecht dat op grand van het
verdrag bevoegd is. Het E. Ex.-verdrag verleent met zoveel woorden een
optierecht aan de partij in wier voordeel de bevoegdheidsovereenkomst
strekt (230). Vaststaat dat artikell7 E. Ex. ter zake aanleiding kan geven
tot bewijsmoeilijkheden (231). Aangetoond moet worden in wiens belang
de bevoegdheidsovereenkomst gesloten werd. De gemeenschappelijke
bedoeling van de partijen moet achterhaald worden. Reeds het feit dat
verweerder moest instemmen met het bevoegdheidsbeding om krediet te
ontvangen, werd beschouwd als een aanduiding dat dit beding niet in zijn
belang in de overeenkomst is opgenomen (232). De geadieerde rechter zal
bij dit onderzoek de belangen en voordelen van de partijen moeten afwegen(233). De bewijsmoeilijkheden kunnen nochtans vermeden worden
door de keuzemogelijkheid in hoofde van een van de partijen met zoveel
woorden voor te schrijven (234). Aldus kan de betwisting nopens de vraag
in wiens belang internationale rechtsmacht verleend werd vermeden worden(235).
64. Op het beginsel van de bindende kracht van de internationale bevoegdheidsovereenkomst zijn uitzonderingen. Vooreerst kunnen zich op
internationaal vlak allicht omstandigheden voordoen, waardoor partijen in
de onmogelijkheid verkeren de aangewezen rechter te adieren (236). In-

(228) Zie tevens art. 31.1 C.M.R. verdrag van 19 mei 1956: ,Aile rechtsgedingen, waartoe het aan
dit verdrag onderworpen vervoer aanleiding geeft, kunnen door de eiser, behalve voor de gerechten
van de bij dit verdrag partij zijnde Ianden, bij beding tussen partijen aangewezen, worden gebracht
voor de gerechten van hetland ... " (en dehors, in addition).
(229) Bezwaarlijkkan hierbij verwezen worden naar art. 3, § 1, a!. 2 van hetFrans-Belgisch verdrag
en art. 5.2 van het Nederlands-Belgische verdrag: het betreft immers telkens een beding van
woonstkeuze.
(230) Anders dan in het intern recht: LAENENS, J., De bevoegdheidsovereenkomsten naar Belgisch
recht, Antwerpen, 1981, nrs. 387 e.v.
(231) POCAR, F., ,Jurisdiction and the Enforcement ofJudgments under the EC Convention of 1968 ;
a Review of Court Decisions'' ,RabelsZ, 1978, 405; zie inhet algemeen: Sows, H. en PERROT, R.,
Droit judiciaire prive, II, 627, nr. 570.
(232) LG Trier, 10 oktober 1975, Doc. H.v.J., nr. 35.
(233) LG Niirnberg-Fiirth, II juli 1975, DR. IPR, 1975, 354.
(234) GOLDMAN, B., o.c., Rev. Trim. Dr. Eur., 1971, 24.
(235) OBERMAN, P.M., ,Vrij verkeer in zicht van rechterlijke beslissingen in de E.E.G.", Adv.
Blad, 1972, 605 ; ROELVINK H .L.J., ,Forumkeuze volgens het E.E. G. -executieverdrag", Adv. Blad,
1974, 244.
(236) BAG, 29 juni 1978, JZ, 1979, 647 met noot GEIMER, R.: burgeroorlog in Libanon.
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gevolge overmacht verliest de bevoegdheidsovereenkomst haar bindende
kracht. Deforumkeuze geldt eveneens niet, wanneer urgente maatregelen
bij voorraad moeten getroffen worden (art. 9 Frans-Belgisch verdrag; art.
8 Nederlands-Belgisch verdrag; artikel 8 Beneluxverdrag en artikel 24
E. Ex.) (237), zelfs indien met zoveel woorden de toepasselijkheid van de
bevoegdheidsovereenkomst bij voorlopige maatregelen voorgeschreven
is(238). Tenslotte kan een bevoegdheidsovereenkomst in beginsel geen
afbreuk doen aan de internationale rechtsmacht die legislatief om proceseconomische redenen geprorogeerd werd. De partijautonomie moet wijken voor de proceseconomie. Het hof van justitie heeft dit standpunt in bet
Meeth-arrest van 9 november 1978 (239) verwoord. Artikel 17 E. Ex.
moet bezien worden in het licht zowel van de partijautonomie als van de
proceseconomie. Bijgevolg belet artikel 17 E. Ex. niet de geadieerde
rechter een beroep op compensatie, dat met de omstreden rechtsbetrekking verweven is, in aanmerking te nemen, zelfs al werd ter zake een
bevoegdheidsovereenkomst gesloten. Als voorwaarde stelt het hof weliswaar dat de aangezochte rechter zulks met de bewoordingen en de zin van
de forumkeuze in overeenstemming moet achten. Dit betekent dat artikel
17 E. Ex. in beginsel geen afbreuk mag doen aan wat bepaald is in artikel6
E. Ex .. Bevoegdheidsovereenkomsten gelden derhalye niet ten aanzien
van de in artikel6 E. Ex. vermelde eisen (tegeneis en tussenkomst). Ben
bevoegdheidsovereenkomst kan volgens het hof enkel bindend zijn, indien ze met zoveel woorden de aangewezen rechter eveneens bevoegd
acht om kennis te nemen van eisen waarvan sprake is in artikel 6
E. Ex. (240). Krings stelt dat de rechter dit moet uitmaken zonder de tekst
van het beding evenwel geweld aan te doen, d.w.z. naar Belgische
rechtspraak: zonder schending van de bewijskracht ervan(241). Ook in
het verslag Jenard(242) wordt erop gewezen dat een bevoegdheidsovereenkomst enkel afbreuk kan doen aan wat artikel 6 bepaalt, voor
zover de overeenkomst zich bijvoorbeeld ook tot de eis in tussenkomst

(237) Kh. Brugge, 9 juni 1977,R.W., 1979-80, 1307 met noot LAENENS, J.; Brusse110 apri11979,
J.T., 1980, 229; Brusse1, 28 november 1979, J.T., 1980, 511; RAs, H. E., o.c., T.P.R., 1975, 894;
STRUYCKEN, A.V.M., a.w., Mededelingen, 1978, nr. 77, 40.
(238) RAs, H.E., o.c., T.P.R., 1975,910.
(239) H.v.J., 9 november 1978, Meeth t. G1aceta1, nr. 23/78, fur. H.v.J., 1978, 2133, R.W.,
1978-79, 1514, J.T., 1978, 734, Clunet, 1979, 663 met noot HUEf, A., N.J., 1979, 1761.
(240) Vgl. Rouen, 25 juni 1974,D., 1975, 314 met goedkeurende nootDROZ, G.A.L.; zie Arrond.
Leeuwaarden, 2 september 1976, Doc. H.v.J., nr. 66.
(241) KRINGS, E., o.c., T.P.R. 1980, 392, nr. 19 in fine.
(242) JENARD, P., o.c., PB.C, 1979, 59, 27.
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uitstrekt (243) (244). Ras poneert zelfs een algemeen vermoeden dat ook
de in artikel6 genoemde fora uitgesloten worden(245). Naar zijn oordeel
blijft de mogelijkheid open dat in een bepaald geval anders moet geoordeeld worden, met name bij een onsplitsbaar geschil.

II.

TEN AANZIEN VAN DERDEN

65. Op intemationaal vlak geldt eveneens de relativiteit van de bevoegdheidsovereenkomst ten aanzien van derden. Ze kan niet aan derden
tegengeworpen worden. Zij mag dan ook aan derden geen nadeel toebrengen. Een niet tegenwerpelijke bevoegdheidsovereenkomst mag derden
niet aftrekken van de rechter die de wet hen toekent. W anneer er meerdere
verweerders zijn, vindt het beginsel van de betrekkelijkheid van de bevoegdheidsovereenkomst alvast toepassing. Heefteen van de verwerende
partijen met de eiser een bevoegdheidsovereenkomst gesloten, mogen de
andere verweerders niet medegedagvaard worden voor het rechtscollege
dat in de overeenkomst als bevoegd wordt aangewezen. Deze bevoegdheidsovereenkomst is immers niet tegenwerpelijk aan de andere
verweerders (246). Kan daarentegen een verweerder zich beroepen op de
bevoegdheidsovereenkomst die hij met de eiser sloot, wanneer hij samen
met andere verweerders gedagvaard wordt voor een rechtscollege dat
bevoegd is volgens de regels van het algemeen recht? Te zijnen opzichte
kan enkel afgeweken worden van de bevoegdheidsovereenkomst, indien
het een onsplitsbaar geschil betreft (247) (248) (249).

(243) vgl. art. 3 (1), 10" van hetDuits-Be1gisch verdragvan30 juni 1958: ,Tenaanzien van deeis tot
vrijwaring wordt de rechtbank niet bevoegd geacht, wanneer er tussen de borg en de gevrijwaarde een
overeenkomst is ges1oten, waardoor aan een ander gerecht bevoegdheid wordt toegekend, eveneens
wat de eis tot vrijwaring betreft".
(244) Op te merken valt dat ScHLOSSER in zijn vers1ag ste1t dat de rechtsmachtverlenende overeenkomst inzake verzekeringen alle geschillen omvatten tussen de verzekeraars en de verzekeringnemer,
ook als de verzekeringnemer de verzekeraar vo1gens art. 10, al. 1, E. Ex. in vrijwaring wil oproepen
voor bet gerecht waarvoor hij door de ge1aedeerde ze1f wordt gedaagd (o.c., PB.C, 1979, 59, 116).
Voor zover als nodig wordt beklemtoond dat jegens derden een in een verzekeringsovereenkomst
opgenomen bevoegdheidsbeding geen bindende kracht heeft.
(245) RAS, H.E., o.c., T.P.R., 1975, 894.
(246) anders: Kh. Brusse1, 27 november 1952, Jur. Comm. Br., 1953, 206.
(247) Sows, H. en PERROT, R., o.c., 324; vgl. MOREAU, J.-P., Les limites au principe de Ia
divisibilite de /'instance quant aux parties; Paris, 1966, 102 e.v.; zie tevens Cass. fr., 12 mei 1958,
D., 1958,712 metnootPOCHON, M.; Kh. Brusse1, 25 mei 1961,Jur. Comm. Br., 1962, 199; Paris,
19 januari en 9 mei 1974, R.C.D.l.P., 1975, 96 met noot GAUDEMET-TALLON, H.
(248) Zie i. v .m. de onsp1itsbaarheid: KRINGS, E. en STORME, M., De onsplitsbaarheid, Preadvies
Vereniging voor de vergelijkende studie van bet recht van Be1gie en Nederland, 1970, 322.
(249) Een gelijkaardige vraag rijst ten aanzien van de derde die a1s partij in tussenkomst wordt
opgeroepen door wie met hem een bevoegdheidsovereenkomst s1oot. Om proceseconomische redenen
verliest de overeenkomst haar bindende kracht. Weliswaar moet aangestipt worden dat dit verregaand
standpunt niet algemeen gedee1d wordt (zie ook art. 3, 1, 10" Verdrag Be1gie-Duits1and).
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66. Het is niet altijd duidelijk wie als derde kan beschouwd worden. In
beginsel worden de partijen geacht te hebben bedongen voor zichzelf en
voor hun erfgenamen en rechtverkrijgenden tenzij het tegendeel uitdrukkelijk bepaald is, ofuit de aard van de overeenkomst voortvloeit (art. 1122
B. W.) (250). W erd de bevoegdheidsclausule aanvaard door de lasthebber,
dan is de lastgever erdoor gebonden (art. 1998 B. W.) (251). De regels van
de lastgeving worden hierbij toegepast. De regels van de subrogatie
kunnen geredelijk ook gelden (252). Hetzelfde kan gezegd worden voor de
cessie van schuldvordering(253). Telkens betreft het een rechtsopvolging, waarbij de derde-opvolger niet optreedt krachtens een eigen autonoom recht(254).
67. Is een bevoegdheidsbeding in een verhandelbaar document tegenwerpelijk aan de derde-houder ervan? Het probleem rees recent ten
aanzien van de cognossementshouders. Algemeen werd de tegenwerpelijkheid aanvaard(255). Indien de drager van het cognossement vrij de
voorwaarden van het vervoercontract met de zeevervoerder heeft kunnen
bespreken, is hij vanzelfsprekend geen derde-drager. De derde-houder is
enkel de bestemmeling die het document in handen krijgt wat hem in staat
stelt de koopwaar in ontvangst te nemen. Hij is echter volkomen vreemd
gebleven aande totstandkoming van-het verveerwntractt256). Indien-de
inlader ·en de drager van het cognossement ter bestemming gehandeld
hebben voor dezelfde lastgever, werd beslist dater geen sprake kan zijn
van derde-drager (257). Krings meent dat als het beding de inlader kan
tegengeworpen worden, het de houder ervan eveneens tegenwerpelijk

(250) SOLVS, H. en PERROT, R., o.c., 628; HAAS, H., o.c., 21.
(251) Liege, 25 februari 1971, fur. Liege, 1970-71, 33, 257; FETTWErs, A., Bevoegdheid, 291, nr.
534.
(252) MESTRE, J., La subrogation personnelle, Paris, 1979, 457, nr. 393; vgl. Cass. fr., 20
november 1974, R.C.D.l.P., 1975, 668, noot BISCHOFF, J.M.
(253) VAN CREVELD, I., Cessie van schuldvorderingen, Zwolle, 1953, 109, nr.13; WIARDA, J.,
Cessie of overdracht van schuldvorderingen op naam naar Nederlandsch burgerlijk recht, Zwolle,
1937, 285 en 327.
(254) Anders: HEEMSKERK, W., ,Arbitraal beding en cessie van schuldvorderingen", N.J.B., 1976,
122.
(255) DE JUGLART, M., ,La clause de competence dans le transport maritime", Sem. fur., 1955, I,
1242, nr. 6; GAUDEMET-TALLON, H., La prorogation volontaire, 256, nr. 420; GLASSON, E. en
T!SSIER, A., Traite theorique et pratique d' organisation judiciaire, de competence et de procedure
civile, I, 764; HAAS, H., o.c. 221; SOLVS, H. en PERROT, R., o.c., II, 616, voetnoot 5; VERVESSOS,
N., o.c., 77; ZoLLER, R., Zivil Prozessordnung, 1979, 229.
(256) Zie Kh. Antwerpen, 10 september 1979, Eur. Vervoerr., 1979, 790.
(257) Advies advocaat-generaal CERCKEL bij Brussel, 21 juni 1962,fur. Anvers, 1962,433: hethof
meende weliswaar dat in het concreet geval geen bewijs van eenzelfde lastgeving geleverd werd: vgl.
Brussel16 november 1962, fur. Anvers, 1963, 320.
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is (258). Het hof van beroep te Antwerpen besliste er anders over. Het
kwestieus arrest betrof weliswaar een interpretatie van artikel 17 E. Ex.:
de bevoegdheidsovereenkomst kan enkel gesloten worden door de gedingpartijen(259). Het hof sluit zich hierbij aan bij de leer vanS. en R.
Roland en M. Huybrechts(260). Deze rechtspraak heeft tot resultaat dat
de derde-houder van een cognossement die niet betrokken was bij de
opstelling ervan, niet gebonden zou zijn door het daarin vervatte bevoegdheidsbeding. Uit niets blijkt dat ter zake enig onderscheid moet
gemaakt worden al naargelang het bevoegdheidsbeding binnen het toepassingsgebied van het E. Ex.-verdrag valt(261). Nochtans wordt het standpunt van het hof van beroep te Antwerpen geenszins algemeen gedeeld (262). Op te merken valt dat het hof van cassatie in zijn arrest van 2
februari 1979(263) besliste dat een bevoegdheidsbeding in een cognossement krachtens artikel 1134 B.W. de partijen tot wet strekt en aldus
voormelde wetsbepaling toepast op een derde-houder van een cognossement waarin op de keerzijde in de lijnvoorwaarden een bevoegdheidsbeding vervat is. Hieruit mag afgeleid worden dat het hof impliciet, doch
zeker de tegenwerpelijkheid aanvaardt. Volgens Krings eerbiedigt enkel
deze interpretatie de draagwijdte van de cessie van schuldvorderingen (264). Met Heenen en Libouton moet erop gewezen worden dat de
bestemmeling, derde-houder van het cognossement, geenszins als rechtsopvolger van de inlader kan beschouwd worden (265). Er is geen sprake
van een cessie van schuldvordering. De derde-houder van het cognossement bezit een eigen recht, los en autonoom van de rechten van de
inlader(266). Dit blijkt alvast uit het feit dat de bescherming van art. 91
Zeewet enkel geldt voor een derde-houder(267). Het hof van beroep te

(258) KRINGS, E., o.c., Mededelingen, 117, nr. 102.
(259) Antwerpen, 15 juni 1977, R. W. , 1977-78, 1630 met noot LAENENS, 1., ,Bevoegdheidsaanwijzing in cognossementen".
(260) ROLAND, R., HUYBRECHTS, M. en ROLAND, S., ,Overzicht van de rechtspraak- Scheepvaartrecht (1965-1975)", T.P.R., 1976, 132.
(261) Zie desbetreffend nochtans het onderscheid gemaakt door DE CEUSTER, 1. en REICH, S.,
,Internationaal privaatrecht", R.W., 1978-79, 2802, nr. 232.
(262) HAAK, W.E., ,Overzicht Nederlandse rechtspraak -IPR- Vervoerrecht", W.P.N.R.,
1977, 5397; KRINGS, 1.E., ,De rechtspraak van het Hof van 1ustitie van de Europese Gemeenschappen in verband met de toepassing van het Executieverdrag van 27 september 1968'', S.E.W., 1978,
352, voetnoot 22.
(263) Cass., 2 februari 1979,R.W., 1978-79,2109.
(264) KRINGS, E., o.c., Rev. Dr. Int. Camp., 1978, 99-100, voetnoot 33.
(265) HEENEN, 1. en LIBOUTON, 1., ,Examen de jurisprudence (1966-1978), Le droit maritime",
R.C.J.B., 1979,202, nr. 13.
(266) HEENEN, 1., Vente et commerce maritime, Brussel, 56, nr. 35; SMEESTERS en WINKELMOLEN,
Droit maritime et droit fluvial, 1929, I, nr. 444.
(267) HEENEN, 1. en LIBOUTON, 1., o.c., R.C.J.B., 1979, 202, nr. 13.
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Antwerpen heeft in een uitvoerig gemotiveerd arrest deze beginselen in
herinnering gebracht (268). Het hof wij st op de eigen aard van het cognossement, dat een verhandelbare titel is, afgeleverd aan de inlader, die hem
op zijn beurt overmaakt aan een derde persoon, die als houder van het
document het recht verkrijgt op de afgifte van de vervoerde koopwaar.
Deze derde-houder handelt ingevolge een eigen recht, en geenszins als
rechtsopvolger van de inlader. Het hof onderstreept hierbij dat er geen
sprake kan zijn van een beding ten gunste van een derde en evenmin van
een overdracht van schuldvordering: het cognossement is een document
dat uitgegeven wordt in uitvoering van een voorafgaande overeenkomst.
Deze wordt niet weergegeven in het cognossement, dat enkel een stuk is
dat de inscheping vaststelt en de verplichting om de ingescheepte koopwaar naar een bepaalde bestemming te voeren, waar zij tegen de afgifte
van het cognossement ter beschikking zal gehouden worden.

III.

TEN AANZIEN VAN DE RECHTER

A. Relativiteit van de internationale bevoegdheidsovereenkomst
68. De intemationale bevoegdheidsovereenkomst is relatief in die zin dat
de geadieerde rechter ambtshalve zijn intemationale rechtsmacht niet in
twijfel mag trekken op grand van een overeenkomst tussen partijen waarbij aan een vreemde rechter intemationale rechtsmacht toegt1kend wordt.
Wie de toepassing van een bevoegdheidsovereenkomst op prijs stelt, moet
in limine litis een exceptie van onbevoegdheid opwerpen (269). De exclusieve rechtsmacht die bij toepassing van artikel 17 E. Ex. aan een
bepaald gerecht wordt toegekend, behoort niet tot de gevallen waarbij de
geadieerde rechter zich ambtshalve onbevoegd mag verklaren(270).
Slechts bij verstek van de verweerder moet de rechter ambtshalve nagaan
of er sprake is van een overeenkomst die zijn rechtsmacht uitsluit en die
geldig is overeenkomstig artikel 17 E. Ex. (271). In deze hypothese verantwoordt het processueel belang van de afwezige partij dit onderzoek.

B. Bindende kracht van de internationale bevoegdheidsovereenkomst
69. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden al naargelang de
afgewezen of de aangewezen rechter geadieerd wordt. W ordt de aangewezen rechter geadieerd, dan is deze verplicht uitspraak te doen, zelfs al

(268) Antwerpen, 21 november 1979, R.W., 1980-81, 1674.
(269) ROELVINK, H., o.c., Adv. Blad, 1974, 245; RAs, H.E., o.c., T.P.R. 1975, 901, nr. 19.
(270) ROELVINK, H., o.c., Adv. Blad, 1974, 244.
(271) Zie SCHLOSSER, P., o.c., PB.C, 1979, 59, 81 en 123.
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wordt zijn internationale rechtsmacht geprorogeerd en bestaat er geen
enkel verband tussen hem en het te beslechten geschil. De internationale
bevoegdheidsovereenkomst schept een gebonden rechtsmacht. De theorie
van de forum non conveniens wordt naar Belgisch recht niet toegepast.
Deze theorie voorziet in de mogelijkheid de bindende kracht van de
internationale bevoegdheidsovereenkomst af te wijzen, indien deze niet
strookt met het algemeen belang of zelfs met het belang van de partijen(272). Artikel17 E. Ex. vereist eveneens geen enkele band tussen het
te beslechten geschil en de aangewezen rechtbank( en) (273) (27 4). Het hof
van justitie heeft dit bevestigd in het Zelger-arrest van 17 januari
1980(275).
70. Wordt daarentegen de afgewezen rechter tach geadieerd, dan moet
. deze de zaak uit han den geven, althans wanneer een van de partijen zich op
de bevoegdheidsovereenkomst beroept. De derogatie van internationale
rechtsmacht wordt thans algemeen aanvaard(276). Behoudens in de gevallen die de internationaal-privaatrechtelijke openbare orde raken (277),
is een internationale bevoegdheidsovereenkomst waarbij de internationale
rechtsmacht van de Belgische gerechten gederogeerd wordt, geldig zelfs
voor partijen met Belgische nationaliteit. Weliswaar is de extrane:iteit van
het geschil een grondvoorwaarde voor de internationale bevoegdheidsovereenkomst(278). Wellicht werd het meest liberale standpunt vertolkt
door het Franse hof van cassatie: de gemeenschappelijke wil van de
partijen om een vreemde rechter te adieren bindt de aangezochte rechter
wiens internationale rechtsmacht gederogeerd werd(279).

(272) Voor een typisch voorbee1d: United States Conrt of Appeals second Circuit New York, 4
augustus 1980, Eur. Vervoerr., 1981,259.
(273) DRDZ, G.A.L., o.c., 128, nr. 205; LE GRELLE, R., o.c., 207, nr. 103.
(274) De lex fori van de aangewezen gerechten wijst de ratione loci bevoegde rechter aan (vgl. DRDZ,
G.A.L., o.c., 132, nr. 212).
(275) H.v.J., 17 januari 1980, Ze1gert. Salinitri, nr. 56/79,J.T., 1980, 314;R.C.D.l.P., 1980,387
met noot MEZGER, E.
(276) GAUDEMET-TALLON, H., ,Ref1exions comparatives sur certaines tendances nouvelles en matiere de competence internationa1e des juges et des arbitres. A propos de recents arrets de 1a cour
supreme des Etats-Unis, de 1a chambre des Lords, de 1a cour de cassation franc;aise et de 1a convention
de Bruxelles du 27 septembre 1968", in Melanges Gabriel Marty, Toulouse, 1978, 531 e.v.
(277) Zie bv. art. 4 Alleenverkoopwet en art. 91 Zeewet.
(278) Zie nr. 26.
(279) Cass. fr., 10 december 1978,R.C.D.I.P., 1979, 617 metnootHUET, A. enClunet, 1979, 366
met noot GAUDEMET-TALLON, H.
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BESLUIT
HAAGSE VERDRAGEN IN HET VERGEETBOEK GERAAKT

71. In geval van contractuele ongelijkheid kunnen de internationale bevoegdheidsovereenkomsten belangrijke voordelen bieden aan de contracterende partijen. Zij krijgen rechtszekerheid nopens de beslechting
van actuele of potentiele geschillen. De voordelen zijn zowel procesrechtelijk als materieelrechtelijk.
Met redelijke zekerheid weten de partijen op welke rechter zij een beroep
kunnen doen om hun gebeurlijke geschillen te beslechten. Bevoegdheidsgeschillen worden hierdoor grotendeels vermeden. Weliswaar
moeten de partijen ervoor waken dat zich geen negatieve bevoegdheidsconflicten voordoen.
Bij het opstellen van internationale contracten sluiten de partijen doorgaans doelbewust een bevoegdheidsovereenkomst met het oog op de
bewijsvoering, de gerechtstaal en de procesvertegenwoordiging. Vanzelfsprekend kunnen hieraan financiele voordelen verbonden zijn.
De contracterende partijen betrachten doorgaaris eveneens voordelen van
materieelrechtelijke aard. Zij opteren voor de bevoegdheid of rechtsmacht
van een-rechterterwille vanhet-toepasselijk-reeht-dat-bepaald werdt door
de collisieregels van de aangezochte rechter.
72. Is daarentegen de bevoegdheidsovereenkomst opgenomen in een
toetredingscontract, bevoordeelt het eenzijdig vastgesteld bevoegdheidsbeding meestal enkel de opsteller of de gebruiker van de standaardvoorwaarden. De adherent wordt hierdoor vaak benadeeld. De bevoegde
rechter wordt niet in onderling overleg aangewezen. Bij contractuele
ongelijkheid kunnen de rechten van verdediging van de adherent ernstig
aangetast worden. Een dergelijk bevoegdheidsbeding doet immers meestal afbreuk aan een van de meest fundamentele rechten van verdediging :
het recht van de verweerder te verschijnen voor zijn , ,natuurlijke rechter'', m.n. de rechter van zijn woonplaats. Een bevoegdheidsbeding
verhindert in belangrijke mate een verdediging of zelfs een verschijning in
het geding, wat de toename van het aantal verstekvonnissen ten aanzien
van vreemde gedaagden kan verklaren (280). Niet alleen de rechten van

(280) Weliswaar is de aangezochte rechter verplicht de zaak aan te houden, zo lang de verweerder niet
in de gelegenheid is gesteld het stuk dat het geding inleidt, zo tijdig als met het oog op zijn verdediging
nodig was, te ontvangen of daartoe alhetnodige is gedaan (art. 20,1° lid E.Ex. en art. 15 VerdragDen
Haag 15 november 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke
en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of handelszaken). Het betreft echter enkel een processueel toezicht, dat geenszins een onderzoek van de grond van de zaak inhoudt.
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verdediging van de adherent kunnen in het gedrang komen. Wil deze zijn
rechten laten effectueren, kan het bevoegdheidsbeding ten gunste van een
vreemde rechter hem weerhouden tot dagvaarding over te gaan. · Het
beding kan aldus een outlasting van aansprakelijkheid worden in hoofde
van de economisch sterke partij.
73. De balans slaat eerder door naar de negatieve kant, doordat uit het
voorgaande volgt dat de rechten van de adherent miskend kunnen worden.
Ben beperking van de contractuele vrijheid dringt zich wellicht op. Wie
deze vrijheid aan banden willeggen, wordt echter noodgedwongen geconfronteerd met de problematiek van de standaardvoorwaarden. Dit
betekent dat inzake internationale bevoegdheidsovereenkomsten remedies moeten gezocht worden zowel in het materieel recht als in het formeel
recht. De noodzaak van een legislatief ingrijpen inzake standaardvoorwaarden wordt trouwens in het algemeen in binnen- en buitenland voldoende aangetoond (281). De beperking van de contractuele vrijheid inzake internationale rechtsmacht dringt zich nochtans allereerst op inzake
het voorwerp van de bevoegdheidsovereenkomst. De economisch zwakke
partij mag niet tegen haar wil onttrokken worden aan de rechter van haar
woonplaats. Daarenboven moet zij aanspraak kunnen maken op de bescherming die het recht van de staat waar zij haar woonplaats heeft, haar
waarborgt, alvast wanneer het dwingend recht betreft. Ret E. Ex.-verdrag
heeft ter zake alvast de positie van de verzekeringnemer en de consument
verstevigd (art. 7-15 E. Ex.). Ret verdragsrecht biedt daarentegen geen
enkele geldigheidsmaatstaf voor de wilsovereenstemming tussen de contracterende partijen. Het E. Ex.-verdrag biedt ter zake eveneens geen
oplossing. Artikel 17 E. Ex. regelt enkel het bewijs van de wilsovereenstemming. De rechtsgeldigheid ter zake wordt beoordeeld door· de
rechter voor wie op die overeenkomst een beroep wordt gedaan, aan de
hand van zijn internationaal privaatrecht dat aangeeft welke wet de vraag
beheerst. Het Europees verdrag inzake het recht dat van toepassing is op
verbintenissen uit overeenkomst(282) zal ter zake geen uniformiteit in de
(281) Zie ondermeer: BoSMANS, M., ,Les conditions generales en matiere contractuel!e", J.T.,
1981, 57-58; DEcLERCK, A., ,Standaardvoorwaarden in de wetgeving van Israel, Zweden en
West-Duitsland", IUS, 1979, 193-205; HoNDrus, E.H., Standaardvoorwaarden, 757-798; HONDIUS, E.H., ,Naar een wettelijke regeling van algemene voorwaarden", inHandelingen 1979 der
Nederlandse Juristenvereniging, 125-139; vgl. AGB-Gesetz, 9 december 1976 en Loi Scrivener, 10
januari 1978 en het daar bij horend decreet 28 maart 1978; zie tevens art. 53novies van het
voorontwerp van wet tot wijziging van de wet 14 juli 1971 op de handelspraktijken.
(282) PB .L., 1980, 266/1 ; GUILIANO, M., LAGARDE, P., Rapport betreffende het verdrag inzake het
recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, PB. C., 1980, 282/1-50; HAAK, W .E.,
,Nieuw intemationaal overeenkomstenrecht". Het E.E.G.-verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst", W.P .N.R., 1980, 5544-5546; ERAuw, J., ,Een nieuw
antwerp voor een Europees intemationaal privaatrecht van de contractuele verbintenissen'', R. W.,
1979-80, 145-154.
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hand werken, vermits het niet van toepassing is op overeenkomsten tot
aanwijzing van een bevoegde rechter. Inzake internationale bevoegdheidsovereenkomsten is het nochtans wenselijk dat elke verwijzing
naar het toepasselijk recht inzake wilsovereenstemming geweerd wordt.
Hierbij kan nuttig verwezen worden naar het Haags verdrag betreffende de
overeenkomsten tot aanwijzing van een bevoegde rechter van 28 oktober
1964 (283). Artikel4, alinea 3 van dit verdrag bevat een zelfstandige regel
van internationaal privaatrecht. Een bevoegdheidsbeding is met name niet
geldig als het verkregen is door misbruik van economische macht of
andere oneerlijke middelen. Een internationale maatstaf voor geldigheid
werd aldus geboden. Het belang van deze tekst hoeft niet onderstreept te
worden. De hoop van Dubbink(284) dat het Haags verdrag spoedig in
werking zou treden, kan derhalve gedeeld worden. De onbevredigende
regeling van bevoegdheidsovereenkomsten op internationaal vlak kan
deze hoop rechtvaardigen.

(283) Dit verdrag werd slechts door Israel (25 november 1965) ondertekend en is nog niet in werking
getreden. De tekst van het verdrag leest men in: Actes et Documents, Conferences LaHaye, 1964, I,
68. Art. 17 EEX staat in belangrijke mate de ondertekening van het Haags verdrag in de weg. Het
Haags verdrag over de bevoegdheid van de bij overeenkomst aangewezen gerechten in geval van
internationale koop is daarentegen door vier staten ondertekend waaronder Belgie (24 april1958) doch
is eveneens nog niet in werking. De tekst van dit laatste verdrag leest men in:Actes et Documents,
Conferences LaHaye; 1960, I, 35.
(284) DUBBINK, C. W., , ,Het Haags Verdrag betreffende de overeenkomsten tot aanwijzing van een
bevoegde rechter", W.P.N.R., 1965, 183.
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