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1. Deze bijdrage heeft de bedoeling een aantal mogelijke oplossingen 
voor het probleem van de verstorende werking van imperatieve 
rechtsregels in de grensoverschrijdende rechtsverhouding nader te 
onderzoeken. Daarbij is het uitgangspunt de vaststelling dat de rechts
keuze die partijen in hun overeenkomst mogen maken, kan doorkruist 
worden door de toepassing van bepaalde rechtsregels met een dwin
gend karakter. Deze rechtsregels kunnen zowel stammen uit de lex 
fori als uit het recht van een ander land dat niet de lex fori of de lex 
contractus is. Het spreekt voor zich dat de wilsautonomie als wezen
lijk principe van het (internationaal) privaatrecht door de werking van 
dergelijke rechtsregels wordt beperkt. 
Verder maken deze dwingende rechtsregels een hinderpaal uit voor 
een mogelijke harmonisatie van de regels van het overeenkomsten
recht in Europa. Door UNIDROIT, het Internationaal Instituut voor de 
eenmaking van het privaatrecht, werden weliswaar de ,Principles of 
International Commercial Contracts" uitgewerkt net zoals door de 
,Commission on European Contract Law" de ,Principles of Euro-

(1) Deze bijdrage kwam tot stand in het kader van een onderzoeksproject aan de Universiteit 
Antwerpen (UFSIA) en dat onder de wetenschappelijke leiding van o.a. Prof. Dr. M.E. STORME 
stond. 
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pean Contract Law" werden tot stand gebracht(2). Nochtans laten 
deze ontwerpen inzake algemeen overeenkomstenrecht de werking 
van dwingende rechtsregels uit de lex fori of deze uit een ander land 
dan de lex fori zonder meer bestaan. Zo bepaalt art. 1.4 UNIDROIT 
Principles: ,Nothing in these Principles shall restrict the application 
of mandatory rules, whether of national, international, or supranatio
nal origin, which are applicable in accordance with the relevant rules 
of private international law." Hoe verregaand de eenmaking, tot stand 
gebracht door de ontwerpen van UNIDROIT en de Commission on 
European Contract Law, ook mage zijn, tach doen deze ontwerpen 
geen afbreuk aan de werking van bepaalde dwingende nationale 
rechtsregels die een keuze voor de toepassing van deze ontwerpen 
kunnen doorkruisen. A fortiori geldt dit voor de dwingende rechts
regels uit het Europees Gemeenschapsrecht. 
Thans is het wenselijk een aantal mogelijke oplossingen voor deze 
voor het intemationale rechtsverkeer verstorende factor van impera
tief recht nader te onderzoeken. Meer bepaald is het de bedoeling de 
voor- en nadelen alsook de haalbaarheid van een tweetal mogelijke 
oplossingen te toetsen. Maar vooraf is het tach aangewezen de hoge
rvermelde problematiek te schetsen en in het kader van het intema
tionaal privaatrecht te situeren. Vertrekpunt is daarbij het Verdrag van 
Rome van 19 juni-1980 -inzake het rechLdaLvan_toepassing_is op 
verbintenissen uit overeenkomst, hiema verder ,EVO" genoemd. 

(2) Zie over deze beide soorten Principles o.m.: BONELL, J., ,Das UNIDROIT-Projekt fiir die 
Ausarbeitung von Regeln fiir intemationale Handelsvertragen", RabelsZ, 1992, 274-289; 
FoNTAINE, M., ,Les principes pour les contrats commerciaux intemationaux elabores par 
Unidroit", in Revue de droit international et de droit compare, 1991, 25-40; HARTKAMP, 
A.S., ,Principles of European Contract Law", in HARTKAMP, A.S., e.a. (eds.), Towards a 
European Civil Code, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1994, 37-50; HARTKAMP, A.S., ,The 
Unidroit Principles for International Commercial Contracts and the Principles of European 
Contract Law", European Review of Private Law, 1994, 341-357; HoNDIUS, E.H., ,Beginselen 
van Europees Privaatrecht", T.P.R., 1994, 1455-1459; LANDO, 0., ,Die Regeln des Europai
schen Vertragsrecht", in MULLER-GRAFF, C. (ed.), Gemeinsames Privatrecht in der Europiii
schen Gemeinschaft, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1993, 473-483; LANDO, 0., 
,Principles of European Contract Law. An Alternative or a Precursor of European Legisla
tion", RabelsZ, 1992, 261-273; LANDO, 0., ,Is Codification needed in Europe? Principles of 
European Contract Law and the Relationship to Dutch Law", European Review of Private 
Law, 1993, 157-170; STORME, M.E., ,Mogelijkheden en algemene kenmerken van beginselen 
van eenvormig overeenkomstenrecht", Jura FaZe., 1994-95, 491-504; VAN HoUTIE, H., ,De 
Unidroit Principles of International Commercial Contracts" en de Belgische rechtspraktijk", 
T.B.H., 1995, 348-368. 
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A. De problematiek van het imperatief recht in de internationale 
contractverhouding 

2. Op grond van het Europees Verdrag van Rome (EV0)(3), dat het 
conflictenrecht terzake eenvormig maakte, is het de contractpartijen 
toegelaten een rechtskeuze te doen voor een bepaald rechtssysteem 
indien ze wensen dat hun contractverhouding door dat rechtssysteem 
wordt beheerst. Deze keuze kan zowel uitdrukkelijk zijn als impliciet 
blijken ,uit de bepalingen van de overeenkomst of de omstandigheden 
van het geval" (art. 3 EVO). 

Eventueel kunnen partijen deze bevoegdheid ook aanwenden om een 
keuze te maken voor de toepassing van de ,Principles of European 
Contract Law" of de ,UNIDROIT Principles of International Com
mercial Contracts'', hoewel slechts weinigen de mogelijkheid erken
nen om niet voor een nationaal rechtssysteem te kiezen( 4). De situatie 

(3) Zie over dit verdrag o.m.: Dr MARco, G., ,Convention C.E.E. sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles", Rev. du Marchi! Commun, 1981, 319-325; FLETCHER, I., Conflict of 
Laws and European Community Law. With Special Reference to the Community Conventions 
on Private International Law, Amsterdam, New York, Oxford, North Holland Publishing 
Company, 1992, 147-185; FoYER, J., ,Entree en vigeur de la Convention de Rome du 19 juin 
1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles", Clunet, 1991, 601-631; JAYME, E., 
,The Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations", in SARSEVIC, P. 
(ed.), International Contracts and Conflict of Laws, London, GRAHAM & TROTMAN, 1990, 36-
50; LANDO, 0., ,Party Autonomy in the EC Convention on the Law Applicable to Contractual 
Obligations", in RIGAUX, F. (dir.), L'influence des Communautes europeennes sur le droit 
international prive des Etats membres, Brussel, Bruylant, 1981, 191-208; LANDO, 0., ,The 
EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations", CML Rev., 1987, 159-
214; LAsoK, D. en STONE, P.A., Conflict of Laws in the European Commmunity, Abingdon, 
Professional Books Limited, 1987, 345-387; MARTINY, D., ,Das Riimische Vertragsrechts
iibereinkommen vom 19. Juin 1980", ZEUP, 1993, 298-305; MARTINY, D., ,Internationales 
Vertragsrecht zwischen Rechtsgefalle und Vereinheitlichung. Zum riimischen Ubereinkom
men vom 19. Juni 1980", ZEUP, 1995, 67-88; MoRRIS, G., ,Het Europees Verdrag van Rome 
van 19 juni 1980 betreffende het toepasselijk recht op verbintenissen uit overeenkomst", Jura 
Falc., 1988-89, 37-67 en 171-188; RrGAUX, F., ,Examen de quelques questions laissees 
ouvertes par la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles", 
Cah. dr. eur., 1988, 306-321. 
(4) Zie hierover onder meer DE LY, F., ,Rechtskeuze in intemationale overeenkomsten. 
Implicaties van de invoering van het Europees Overeenkomstenconflictenverdrag", T.P.R., 
1989, 1029-1030 en de verwijzingen aldaar. BOELE-WOELKI, en met haar een groot deel van de 
Nederlandse rechtsleer, meent daarentegen dat partijen op grond van art. 3 EVO wei voor de 
toepassing van de Principles kunnen kiezen. Zie: BoELE-WOELKI, K., Principles en IPR. Enkele 
beschouwingen over de toepassing van de UNIDROIT Principles of International Commercial 
Contracts en de Principles of European Contract Law op internationale overeenkomsten, 
Utrecht, Koninklijke Vermande b.v., 1995, 17-18 en de verwijzingen aldaar. Verder kan hier 
ook nog nuttig verwezen worden naar de stelling van VAN GERVEN. Deze wijst erop dat in art. 
215, eerste lid EG-Verct'rag is bepaald dat de contractuele aansprakelijkheid van de Gemeen
schap beheerst wordt door de wet die op het betrokken contract van toepassing is. Indien nu in 
een overeenkomst tussen een instelling van de Gemeenschap en een particulier zou zijn 
gekozen voor de toepassing van algemene principes van contractenrecht, zou het Europees 
Hof van Justitie dan ook kunnen beslissen tot toepassing van b.v. de Principles of European 
Contract Law. Zie hierover: VAN GERVEN, W., ,The Case-law of the European Court of Justice 
and National Courts as a Contribution to the Europeanisation of Private Law", European 
Review of Private Law, 1995, 373. 
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waarin partijen toch zouden overeenkomen om hun contractuele 
relatie te Iaten regelen door de Principles, zou zo slechts kunnen 
opgevat worden als een akkoord om die Principles in hun contract 
te incorporeren(5) tenzij het arbiters zijn die over een betwisting 
betreffende de overeenkomst te oordelen hebben. In tegenstelling 
tot overheidsrechters, die slechts kunnen beslissen dat de , lex merca
toria" in de overeenkomst werd ge'incorporeerd(6), kunnen arbiters 
immers wei oordelen dat niet een nationaal rechtssysteem doch alge
mene rechtsbeginselen of de ,lex mercatoria" op de overeenkomst 
van toepassing zijn(7). Naar analogie zouden arbiters dan ook tot de 
toepasselijkheid van de Principles kunnen besluiten(8). 
Dit onderscheid tussen het incorporeren van vreemde rechtselementen 
enerzijds en een rechtskeuze voor de toepassing van vreemd recht 
anderzijds, lijkt bovendien van fundamenteel belang voor de mate 
waarin aan de toepassing van dwingende rechtsregels kan worden 
ontkomen. Immers, indien vreemde normen in de overeenkomst 
worden gelncorporeerd, kan niet worden afgeweken van de dwin
gende rechtsregels van het op de overeenkomst toepasselijke recht 
terwijl dit in beginsel wei kan indien partijen gebruik rnaken van hun 
rechtskeuzevrijheid(9). 
Ongeacht nu de mogelijkheid om, al dan niet vergezeld van een 
arbitrageclausule, een keuze te doen voor de_toepassing van de lex 
mercatoria, de Principles of een vreemd nationaal rechtssysteem, 
blijkt uit een lezing van het EVO dat een aantal bepalingen tot gevolg 
kunnen hebben dat dwingende rechtsregels uit niet-gekozen rechts
stelsels toch van toepassing zijn op de contractverhouding en dat een 
gedane rechtskeuze niet (volledig) in acht genomen wordt. 
Dit is de kern van de hier behandelde problematiek, met name de 
gevolgen van een toepassing van die artikelen uit het Verdrag van 
Rome van 19 juni 1980 die voorschrijven dat bepaalde dwingende 
rechtsregels hoe dan ook in acht genomen moeten worden. Het gaat in 

(5) CouwENBERGH, I., ,Contractsonderhandelingen in de internationale praktijk", T.B.H., 
1995, 381. 
(6) BoGGIANO, A., International Standard Contracts. The Price of Fairness, Dordrecht, Bos
ton, London, GRAHAM & TROTMAN, Martinus Nijhoff, 1991,16-17. 
(7) VAN HOUTTE, H., o.c., 353. 
(8) In de commentaar bij de preambule tot de ,Principles of International Commercial 
Contracts" wordt zelfs expliciet de raad gegeven een keuze voor de toepassing van de 
Principles te laten vergezellen van een arbitrageclausule. Zie hiervoor: Principles of Inter
national Commercial Contracts, UNIDROIT, Rome, 1994, 3. Zie verder ook hierover bij 
STORME, M.E., o.c., 494-495. 
(9) DE LY, F., o.c., 1012. 
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het bijzonder om par. 3 van art. 3, par. 2, van art. 5, par. 1, van art. 6; 
de beide paragrafen van art. 7 en tenslotte par. 6 van art. 9 EVO. 

3. Art. 3, 3 EVO bepaalt dat door een keuze van ,een buitenlands 
recht, al dan niet gepaard gaande met de aanwijzing van een buiten
landse rechter", en ,wanneer alle overige elementen van het geval 
die op het tijdstip van de keuze met een enkel land zijn verbonden" 
,de bepalingen waarvan volgens het recht van dit land niet bij 
overeenkomst mag worden afgeweken, hierna 'dwingende bepalin
gen' te noemen." onverlet worden gelaten. De toepassing van dit 
artikel kan in het Iicht van het hier behandelde onderwerp evenwel 
niet problematisch genoemd worden, vermits de echte internationale 
rechtsverhoudingen, namelijk deze waarin er effectief aanknopings
punten bestaan met verschillende rechtsstelsels, door dit artikel niet 
worden geviseerd(IO). 

Art. 3, 3 EVO heeft inderdaad slechts betrekking op de imperatieve 
rechtsregels die van toepassing zijn in de interne rechtsverhou
ding(ll). Aan dit artikel wordt hier dan ook verder geen bijzondere 
aandacht besteed. 

Art. 5, 2 EVO dat betrekking heeft op overeenkomsten waarbij de 
consument partij is, bepaalt dat een rechtskeuze in die overeenkomst 
er niet toe kan leiden dat de consument de bescherrning verliest die hij 
geniet op grand van de dwingende bepalingen van het recht van het 
land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft. Wei wordt hiervoor als 
voorwaarde gesteld dat de overeenkomst is voorafgegaan door een 
bijzonder voorstel of door publiciteit en dat de consument in dat land 
de voor de sluiting van die overeenkomst noodzakelijke handelingen 
heeft verricht. Daarmee wordt b.v. een schrijven of een andere han
deling naar aanleiding van een aanbod of reclame bedoeld(l2). Een 
andere voorwaarde vereist dat de wederpartij van de consument of 

(10) TRAEST, M., ,Enk:ele aspecten inzake harmonisatie van het contractenrecht in Europa", 
T.G.R., 1995, 95. 
(11) ZHILsov, A.N., ,Mandatory and Public Policy Rules in International Commercial Arbi
tration", NILR, 1995, 93. In dit verband kan de vraag gesteld worden of het nuttig is om het 
onderscheid tussen regels die enk:el in de interne rechtsverhouding van toepassing zijn en 
rechtsregels die internationaal toepasselijk zijn, in stand te houden. Bij de eenmaking van het 
recht is dit onderscheid overigens van belang. Men moet zich irnrners afvragen of men opteert 
voor een eenmaking die zowel op het interne recht betrekking heeft als op de regels van 
toepassing op het internationale rechtsverkeer dan wei op die laatste soort aileen. Zie: VAN 
KEER, A., ,Enige aspecten betreffende de mogelijkheden van eenmaking van het contracten
recht in Europa: grondslagen, eenmakingspolitiek, instrumentarium", R. W., 1995-96, 733. 
(12) GruLLIANO, M. en LAGARDE, P., ,Rapport betreffende het Verdrag inzake het recht dat 
van toepassing is op verbintenissen uit overeenk:omst", Publicatieblad, 31 oktober 1982, Nr. 
C-282/24. 
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zijn vertegenwoordiger diens bestelling in het land van de gewone 
verblijfplaats van de consument heeft ontvangen. Tenslotte is er nog 
de voorwaarde dat het een verkoopsovereenkomst betreft en de con
sument naar een ander land is gereisd en daar de bestelling heeft 
gedaan, mits die reis door de verkoper is georganiseerd met de bedoe
ling de consument tot de koop te bewegen. Is een van deze voorwaar
den vervuld, dan kan een rechtskeuze er niet toe leiden dat een 
consument minder bescherming geniet dan hij zou genieten volgens 
het recht van het land van zijn gewone verblijfplaats. 
Art. 6 EVO - dat een aan art. 5 EVO analoge bepaling is doordat een 
bepaalde contractpartij bijzondere bescherming verkrijgt(l3) -be
paalt dat een rechtskeuze in een individuele arbeidsovereenkomst er 
niet toe kan leiden dat de werknemer de bescherming verliest die ,hi} 
geniet op grond van de dwingende bepalingen van het recht dat ( ... ) 
bij gebreke van een rechtskeuze op hem van toepassing zou zijn." 
Daarbij gaat het hetzij om het recht van het land waar de werknemer 
ter uitvoering van zijn arbeid gewoonlijk die arbeid verricht, zelfs 
wanneer hij tijdelijk in een ander land is tewerkgesteld, hetzij om het 
recht van het land waar de vestiging is gelegen die de werknemer in 
dienst heeft genomen, zo deze zijn arbeid gewoonlijk niet in eenzelfde 
land verricht. 
Art-:- 1 EVG-is -daarentegen van een- andere aard dan de voorgaande 
artikelen. De tweede paragraaf ervan bepaalt dat het EVO geen 
afbreuk kan doen aan ,de bepalingen van het land van de rechter 
die ongeacht het op de overeenkomst toepasselijke recht, het geval 
dwingend beheersen." Bedoeld worden dus bepaalde dwingende 
rechtsregels uit de lex fori. 
Volgens art. 7, 1 EVO, kan ook dan nog toepassing gemaakt worden 
van de dwingende bepalingen van het recht van ,een ander land" 
waarmee het geval nauw is verbonden, m.a.w. een land dat noch dat 
voor de lex fori noch dat voor de lex contractus is. Overeenkomstig 
art. 22 EVO konden de verdragsluitende staten wel een voorbehoud 
formuleren om art. 7, 1 EVO niet toe te passen. 
Het laatste artikel uit het EVO waarin het begrip ,dwingende bepalin
gen" voorkomt, is tenslotte art. 9, 6, dat het heeft over de vorm van 
overeenkomsten die een zakelijk recht of een recht tot gebruik van een 
onroerend goed tot onderwerp hebben. Die ,dwingende vormvoor
schriften van het recht van het land waar het onroerend goed is 
gelegen," zullen van toepassing zijn ,voorzover die voorschriften 

(13) GIULIANO, M. en LAGARDE, P., o.c., 23 en 25. 
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volgens dat recht toepasselijk zijn, ongeacht de plaats waar de over
eenkomst werd gesloten en ongeacht het daarop toepasselijk recht." 
Deze bepaling waardoor ook voor de formele geldigheid van een 
overeenkomst met betrekking tot onroerende goederen wordt aange
knoopt bij de lex rei sitae, wordt hier verder niet behandeld. 

4. Nu mogen de soorten imperatieve rechtsregels die door deze 
hogervermelde artikelen worden geviseerd, niet op hetzelfde niveau 
gesteld worden. Hoewel in al deze artikelen hetzelfde begrip ,dwing
ende bepalingen" wordt gehanteerd, gaat het toch in essentie om 
twee verschillende soorten imperatief recht. De eerste drie artikelen 
hebben betrekking op dwingende rechtsregels waarvan bij overeen
komst niet kan worden afgeweken terwijl de laatste drie artikelen 
bovendien ook vereisen dat de betrokken imperatieve rechtsregels het 
toepasselijk recht of de verwijzingsregel zelf terzijde stellen. ,First, 
there is the basic wide type of mandatory rule, where all that has to be 
shown is that the definition of a mandatory rule is satisfied, ie under 
the law of the country with whose rule one is concerned, the rule 
cannot be derogatedfrom by contract. Articles 3 (3), 5 (2), and 6 (1) 
are all concerned with this basic wide type of mandatory rule. Second, 
there are the narrower overriding mandatory rules. With these, it must 
not only be shown that the rule is a mandatory one, within the above 
definition, but also that under the law of the country with whose rules 
you are concerned the mandatory rule overrides the applicable 
law"(l4). Dit is een onrniddellijk gevolg van de beschermende bedoe
ling die voorligt bij de artt. 5 en 6 EVO en die bij art. 7 EVO in 
beginsel niet aanwezig is. Immers, indien de rechtsregel slechts be
oogt een particulier be lang te beschermen, zal de , verstorende" 
werking ervan zich beperken tot dat aspect van de overeenkomst 
dat de rechtsregel in kwestie beoogt te regelen zonder dat de rechts
keuze dus zelf wordt terzijde geschoven(15). Bij art. 7 EVO gaat het 
echter om rechtsregels waarvan de betrokken staten wensen dat ze 
toepassing krijgen om aldus bepaalde fundamentele, voornamelijk 
economische belangen te beschermen. En dat het daarbij om een 
uitzondering gaat op de verwijzingsregels van het gehele verdrag, 
blijkt uit de formulering van het betreffende artikel: ,Bij toepassing 
ingevolge dit Verdrag van het recht van een bepaald land kan gevolg 

(14) NoRTH, P.M. en FAWCETT, J.J., Cheshire and North's Private International Law, London, 
Dublin, Edinburgh, Butterworths, 1992, 498. 
(15) DE LY, F., o.c., 1004; SMITH, R., Conflict of Laws, London, Cavendish Publishing 
Company, 1993, 128. 
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worden toegekend aan de dwingende bepalingen van het recht van 
een ander land( ... )" (art. 7, 1 EVO) en: ,Dit Verdrag laat de toepas
sing onverlet van de bepalingen van het recht van het land van de 
rechter die ongeacht het op de overeenkomst toepasselijke recht, het 
geval dwingend beheersen" (art. 7, 2 EV0)(16). 
Een algemeen gevolg van dit alles is dat de verstorende werking die 
uitgaat van een toepassing van imperatieve rechtsregels via de artt. 5 
en 6 EVO, niet alleen minder groot is vermits het slechts gaat om 
dwingende rechtsregels afkomstig uit maximaal een rechtssys
teem(17), bovendien is die ook inhoudelijk meer aanvaardbaar. Over 
de inhoudelijke aanvaardbaarheid van art. 7 EVO en in het bijzonder 
van art. 7, 1 EVO kan daarentegen, zoals zal blijken, wel discussie 
bestaan. 
Zo is het b.v. volledig aanvaardbaar dat verhinderd wordt dat een 
keuze voor de toepassing van het recht van een land x tot gevolg zou 
hebben dat een werknemer geen aanspraak meer zou kunnen maken 
op de beschermende werking van het voorschrift dat, zo hij wordt 
ontslagen om een dringende reden, dit ontslag moet plaatsvinden 
binnen de drie werkdagen nadat deze reden is bekend geworden aan 
de wederpartij (art. 35, al. 2 A.O.W.). Eveneens is het volkomen 
aanvaardbaar dat een rechtskeuze er niet toe mag leiden dat een 
werknemer ten aanzien van de werkgever of een derde wel aansprake
lijk zou zijn voor zijn gewone fout (zie art. 18 A.O.W.). 
Dit betekent dan ook dat in elk geval moet worden vermeden dat een 
mogelijke oplossing voor die verstorende werking van imperatief 
recht ertoe leidt dat ook deze rechtsregels zouden teniet gedaan 
worden en uiteindelijk de consument of de individuele werknemer 
bescherming zou ontberen. Een mogelijke oplossing zal met andere 
woorden dit onderscheid in de aard van de imperatieve rechtsregel in 
acht moeten nemen. 

5. Waar uit de bewoordingen van de artt. 5 en 6 EVO duidelijk blijkt 
welke categorie imperatieve rechtsregels wordt beoogd, is dit absoluut 
niet het geval voor de artt. 7, 1 en 7, 2 EVO. De ratio legis van deze 
artikelen verschilt inderdaad sterk van deze van de artt. 5 en 6 EVO. 
Art. 7, 1 EVO aan de hand waarvan de rechter gevolg ,kan' geven aan 

(16) NORTH, P.M. en FAWCETT, J.J., o.c., 502. 
(17) Bij art. 7, 1 EVO daarentegen kunnen rechtsrege1s uit meerdere rechtssystemen op de 
grensoverschrijdende rechtsverhouding worden toegepast. Toch moet de ,onzekerheid' of 
,onvoorspelbaarheid' die daardoor ontstaat, gerelativeerd worden. Zie hierover onder rand
nummer 5. 
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dwingende bepalingen van het recht van ,een ander land waarmede 
het geval nauw is verbonden", is in zekere mate ge!nspireerd door het 
bekende Alnati-arrest van de Nederlandse Hoge Raad dd. 13 mei 
1966(18). Daarbij werd overwogen dat het kan voorkomen dat voor 
een , vreemde staat bij de inachtneming van bepaalde van die staat 
afkomstige voorschriften ook buiten zijn territoir zo grote belangen 
zijn betrokken dat ook de Nederlandse rechter daarmee behoort 
rekening te houden en daarom aan de toepassing van die voorschrif
ten voorrang moet geven hoven het door partijen bij de desbetreffende 
overeenkomst gekozen van een andere staat afkomstige recht." In 
casu betrof het de mogelijke toepassing van een bepaling uit ons 
Wetboek van Koophandel op een situatie waarbij partijen in een 
cognossement voor de toepassing van het Nederlandse recht hadden 
gekozen. 
Deze wil van staten om in bepaalde materies van vooral economische 
of financiele aard regels uit te vaardigen die ze willen toegepast zien 
op personen ongeacht hun nationaliteit of zelfs indien deze personen 
zich buiten hun grondgebied bevinden, is nooit zonder controverses 
geweest zodat het eigenlijk niet mag verbazen dat de bepaling van art. 
7, 1 EVO dat zelf ook niet is. Meer aanvaard is wei de bevoegdheid 
van staten om wetgeving uit te vaardigen die geldingskracht heeft 
binnen het eigen grondgebied of die bindend is voor de eigen staats
burgers die zich buiten het grondgebied bevinden. Het territorialiteits
en het nationaliteitscriterium als grondslag voor de uitoefening van de 
wetgevende macht van staten geeft doorgaans geen aanleiding tot 
problemen tenzij de wijze waarop deze bevoegdheid wordt uitgeoe
fend, op zich in strijd zou zijn met het internationaal recht. SHAw 
vermeldt als voorbeeld hiervan een Franse wet die in den vreemde 
verblijvende Franse staatsburgers zou verplichten uitsluitend met 
Franse wagens te rijden(19). Zulks zou naar internationaal en Euro
pees Gemeenschapsrecht niet aanvaardbaar zijn. 
Naarmate de staat meer en meer zelf begon deel te nemen aan het 
economisch Ieven en dit meer is gaan reglementeren, nam het aantal 
wetten toe dat niet meer gegrond was op het nationaliteits- of territo
rialiteitscriterium doch op het criterium van het belang dat de staat 
heeft bij een wettelijk reguleren van gebeurtenissen die zich buiten het 
grondgebied afspelen maar zich binnen het grondgebied doen gevoe
len. De grondslag voor de bevoegdheid van de staten om dergelijke 

(18) Nederlandse Jurisprudentie, 1967, nr. 3. Zie ook: GIULIANO, M. en LAGARDE, P., o.c., 26. 
(19) SHAW, M.N., International Law, Cambridge, Grotius Publications Limited, 1991, 398. 
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wetgeving uit te vaardigen is gesteund op naar wat in Amerikaanse 
rechtspraak en rechtsleer de ,effects doctrine" genoemd wordt(20). 
Nu geeft de uitoefening van deze bevoegdheid over het algemeen 
geen aanleiding tot problemen wanneer het gaat om de toepassing van 
strafwetten, zoals b.v. ingeval iemand in een bepaalde staat wordt 
neergeschoten terwijl het schot werd afgevuurd over de grens. Dan 
wordt aanvaard dat een vreemde staat de eigen strafwetten op een 
dergelijk geval toepast(21). Moeilijker ligt het wel ten aanzien van 
economische wetgeving, de soort wetgeving die ons hier uiteraard 
meer aanbelangt. Zo heeft b.v. de Amerikaanse anti-trustwetgeving, 
alsook de wetgeving met betrekking tot de exportcontrole, inkom
stenbelasting en scheepvaart de bedoeling te worden toegepast op 
feiten die zich buiten het grondgebied van de V erenigde Staten 
hebben voorgedaan. Zo ook heeft de EEG haar wetgeving omtrent 
mededinging willen toepassen buiten de Gemeenschap(22). Omdat 
door dergelijke wetgeving, in het bijzonder met de Verenigde Staten, 
geschillen over de toepassing van het mededingingsrecht konden 
ontstaan, werd door de V erenigde Staten en de Europese Commissie 
dienaangaande een overeenkomst gesloten(23). 
Nu kan een onverkort toepassen van dergelijke wetgeving uiteraard 
wel tot protesten of zelfs vergeldingsmaatregelen van andere staten 
leiden indien de betrokken wetgeving beoogt_op het grondgebied van 

(20) ScHACHTER, 0., International Law in Theory and Practice, Dordrecht, Boston, Louden, 
Martinus Nijhoff, 1991, 261-264; SHAW, M.N., o.c., 423. 
(21) SHAW, M.N., o.c., 401. 
(22) GREEN, N., HARTLEY, T. en UsHER, J., The Legal Foundations of the Single European 
Market, Oxford, University Press,; 1992, 227 en de verwijzingen aldaar naar het zogenaamde 
Kleurstoffenarrest en naar het Wood Pulp-arrest van bet Europees Hof van Justitie waar de 
extra-territoriale werking van de EG-mededingingsregels werd onderzocht: Zaak C-48/69, 
Imperial Chemical Industries Ltd. tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen, 14 juli 
1972, fur., 1972, 619; Gevoegde Zaken C-89, 104, 114, 116, 117, 125, 126, 127, 128 en 129/ 
85, A. Ahlstrom OsakeyhtiO en anderen tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen, 
27 september 1988, fur., 1988, 5193. .. 
(23) Het Besluit van de Raad en van de Commissie van 10 april 1995 keurde deze overeen
komst goed. Zie: Publicatieblad, 27 april 1995, Nr. L-95/45 en een rectificatie in Publicatie
blad, 15 juni 1995, Nr. L-131138. De overeenkomst voorziet o.m. in art. 2 in de verplichting 
voor de beide partijen elkaar te waarschuwen wanneer ,their enforcement activities may affect 
important interests of the other Party". 
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die staten, die overigens meestal politiek geallieerd zijn(24), toepas
sing te vinden(25). 
Om die reden werd dan ook in de Amerikaanse rechtspraak die terzake 
vrij verregaand blijkt, aanvaard dat, naast het zogenaamde 'effects'
criterium - dat gegrond is op de mate waarin externe gebeurtenissen 
zich ook binnen het grondgebied doen gevoelen - ,the courts had to 
take into account a balancing test, 'a jurisdictional rule of reason', 
involving a consideration of other nations' interests and the full 
nature of the relationship between the actors concerned and the 
U.S. "(26). Het lijkt dat hiermee een parallel kan getrokken worden 
met het bepaalde in art. 7, 1 in fine EVO: ,Bij de beslissing of aan 
deze dwingende bepalingen gevolg moet worden toegekend, wordt 
rekening gehouden met hun aard en strekking, alsmede met de ge
volgen die uit de toepassing of niet-toepassing van deze bepalingen 
zouden voortvloeien." 
STONE spreekt in dit verband trouwens over de theorie van de 'interest 
analysis' die ten grondslag zou liggen aan art. 7 EV0(27) waardoor 

(24) SCHACHTER, 0., o.c., 252. 
(25) AUDIT, B., Droit international prive, Paris, Economica, 1991, nr. 45. Deze auteur stelt 
overigens vast dat over de geldigheid van deze soort wetgeving geen intemationale rechtspraak 
bestaat. In dit verband kan nog gewezen worden op de recente protesten van de Europese Unie 
tegen de nieuwe Amerikaanse wetgeving die bedrijven die investeren in o.a. de Iraanse of 
Libische olie-industrie sanctioneren, door hen onder meer uitvoerrechten naar de Verenigde 
Staten te ontzeggen. Het gaat hem om de ,Iran and Libya Sanctions Act 1996". Eerder al was 
er de zogenaamde ,Helms-Burton Bill" dd. 12 maart 1996 waarin is voorzien dat Arnerikanen 
vreemdelingen voor de Arnerikaanse rechter kunnen dagen wanneer deze vreemdelingen op 
een of andere wijze de controle verwerven over hun genationaliseerde eigendornrnen die in 
Cuba gelegen zijn. Zie voor de politieke reacties terzake o.m.: Time, 19 augustus 1996, 36-37. 
De Europese Unie lijkt nu wei tegen dergelijke wetgeving te gaan reageren. Zo keurde de 
Europese Cornmissie op 31 juli 1996 een voorstel voor een verordening van de Raad goed tot 
bescherrning van de rechtsorde en de buitenlandse econornische belangen van de Europese 
Gemeenschap tegen de gevolgen van de toepassing van bepaalde rechtsregels van bepaalde 
derde Ianden en daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende maatregelen. Zie: Publicatieblad, 
13 augustus 1996, Nr. C-235/6. De tekst van dit voorstel zelf werd echter nog niet gepubliceerd 
in het Publicatieblad. 
(26) SHAW, M.N., o.c., 424. Zie verder ook nog OLIVER, C.T., ,The Jurisdiction (Competence) 
of States", in BEDJAOUI, M. (ed.), International Law: Achievements and Prospects, Paris, 
Unesco, Dordrecht, Boston, London, Martinus Nijhoff Publishers, 1991, 311-312. 
(27) STONE, P., The Coriflict of Laws, London, New York, Longman, 1995, 262. Hij definieert 
dit als volgt: ,The basic idea of interest analysis is that a country or a legal system may be said 
to have a substantial interest in the application to a transnational situation of a rule contained 
in its internal law, if a policy or purpose which the substantial rule is designed to promote or 
achieve would be furthered to a substantial extent by the application of the substantive rule in 
the determination of the case in question, in view of the factual connections between the 
parties, acts and events involved in the case and the country in question. The fundamental aim 
of art 7 is to achieve a reasonable compromise between according a measure of respect for a 
substantial intrerest possessed by a country in the application of an invalidating substantive 
rule contained in its law, and safeguarding adequately the general choice of law policies 
favouring party expectations and the convenient conduct of international trade. In a sense, 
what is at issue is protectionism, though of a technically legal rather than an economic 
character.". 
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het parallellisme tussen art. 7, 1 EVO en de 'effects doctrine' nog 
duidelijker wordt. De toepassing van deze theorie leidt echter niet tot 
een ander resultaat vermits ook hier een belangenafweging door de 
rechter een essentieel kenmerk blijkt. 
Deze belangenafweging die dus deel uitmaakt van de 'interest analy
sis' en ook vervat zit in art. 7, 1 EVO, en tevens in de 'rule of reason' 
die door de Amerikaanse rechtspraak werd gekoppeld aan de 'effects 
doctrine', kan er in essentie wel op neerkomen dat aan de rechter de 
taak wordt toegekend om diplomatieke belangen af te wegen(28). 
Meteen rijst de vraag of hij daarvoor geschikt is(29). De rechter zal 
immers de merites van wetgeving die uitgaat van een vreemde staat, 
dienen te beoordelen en daarbij moeten nagaan welke belangen en 
redenen die staat bij het uitvaardigen van die wetgeving voor ogen 
had. Het hoeft niet gezegd dat de rechter zich daarmee op een uitge
sproken politiek of diplomatiek terrein begeeft veeleer dan op een 
juridisch terrein. Dit geldt nog des te meer wanneer men weet dat de 
betrokken wetgeving juist van economische of financiele aard zal zijn. 
Het lijkt zelfs niet overdreven om hier een vergelijking te maken met 
de problematiek van de immuniteit van de vreemde staat.Nu mag wel 
vanuit bepaalde hoek worden beweerd dat een rechtbank er niet toe 
zal overgaan gevolg te geven aan de werking van imperatieve rechts
regels van een <i~de staat die_ gegrop.d _zijn op een fundamenteel 
belang van die staat indien de lex fori ook niet een dergelijke rechts
regel kent(30), tach wordt daarmee in elk geval geen afbreuk gedaan 
aan de onzekerheid die door art. 7, 1 EVO wordt veroorzaakt. Boven
dien, indien dan het voorgaande correct zou zijn, kan men zich 
natuurlijk afvragen of de bepaling van art. 7, 1 EVO wel zin heeft. 
Waarom immers voorrang geven aan de dwingende bepalingen van 
een vreemde staat indien dit slechts zou kunnen wanneer er ook 
dergelijke dwingende bepalingen bestaan in de lex fori? STONE, die 
een van de weinige Britse auteurs is die het voorbehoud dat het 
Verenigd Koninkrijk met betrekking tot art. 7, 1 EVO maakte, heeft 
betreurd, lijkt het dubbelzinnige van deze redenering niet in te zien. 
Samenvattend kan dan ook worden geconcludeerd dat art. 7, 1 EVO 

(28) SHAW, M.N., o.c., 425. 
(29) Die bedenking maakten de opstellers van het EVO ook. Zo werd besloten om het voorstel 
van een delegatie om aan art. 7, 1 EVO toe te voegen dat de aard en de strekking van deze 
voorschriften moest gerechtvaardigd zijn door internationaal erkende criteria, uiteindelijk niet 
op te nemen omdat daardoor de ,rechter zich een oordeel zou moeten aanmatigen over de 
kwaliteit van een vreemd rechtsstelsel." Zie GIULIANO, M. en LAGARDE, P., o.c., 27. Het komt 
ons voor dat het verwerpen van dit voorstel het probleem dat de rechter de merites van vreemde 
wetgeving moet beoordelen, niet werkelijk wegneemt. 
(30) Zie bij STONE, P., o.c., 262. 
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als techniek tot heel wat verwarring en onzekerheid aanleiding kan 
geven hoewel sommigen wei achter bet principe staan dat daarin is 
vervat, omdat bet een uitdrukking zou zijn van een internationale 
solidariteit tussen de verschillende staten(31). Nietternin zal dit arti
kel, omwille van die onzekerheid en verwarring waartoe bet aanlei
ding heeft gegeven, waarschijnlijk weinig worden toegepast(32). 
En wat tenslotte de materies betreft waarop die dwingende rechts
regels bedoeld in art. 7, 1 EVO betrekking zullen hebben, werd boger 
reeds gesteld dat bet in essentie zal gaan om bepalingen uit het 
econornisch of financieel recht. Rechtsregels die de bedoeling hebben 
om zwakkere contractpartijen te beschermen, zoals deze door de artt. 
5 en 6 EVO geviseerd, zullen zich normaliter niet via art. 7, 1 EVO 
kunnen doorzetten op de grensoverschrijdende rechtsverhouding(33). 
Inderdaad lijkt bet niet denkbaar dat een bepaalde staat X een dusda
nig belang heeft bij de toepassing van bepaalde van haar regels uit bet 
arbeidsrecht of bet consumentenrecht dat deze voorrang zouden moe
ten krijgen op regels die op de consumentenovereenkomst of de 
individuele arbeidsovereenkomst van toepassing zijn ingevolge een 
rechtskeuze of op grond van de artt. 5 en 6 EVO. 

6. Het principe dat aan art. 7, 2 EVO ten grondslag ligt, wordt 
blijkbaar wei vrij algemeen aanvaard, met name dat de rechter zijn 
eigen politiewetten moet toepassen op de overeenkomst, ongeacht bet 
daarop toepasselijke recht(34). 
Toch worden bet nut en de bruikbaarheid van deze bepaling soms wei 
betwijfeld. 
Zo wordt vooreerst gewezen op art. 16 EVO dat bepaalt dat ,de 
toepassing van een bepaling van het door dit Verdrag aangewezen 

(31) LANDO, 0., ,Party Autonomy in the EC Convention on the Law Applicable to Contractual 
Obligations", in RIGAUX, F. (dir.), o.c., 205; ZHILSOV, A.N., o.c., 114. Bovendien zou het 
principe - a1dus HAAK - leiden tot een zekere uniformiteit in de rechtspraak van de 
verschillende verdragsstaten: HAAK, W.E., ,Plaats en invloed van 'publiekrechtelijke' regels 
in het IPR", WPNR, 1984, 693. 
(32) Zie hierover ook nog TRAEST, M., ,Dwingende rechtregels en harmonisatie van het 
contractenrecht", NTBR, 1995, 182 en de verwijzingen aldaar. 
(33) LANDO, 0., ,Party Autonomy in the EC Convention on the Law Applicable to Contractual 
Obligations", in RIGAUX, F. (dir.), o.c., 204. LANDO spreekt in dat verband over ,protective 
private-law rules." Daarbij kwam hij tot het volgende besluit: ,The need to provide for an 
exception to the rules of arts, 3, 4, 5, 6, etc., as provided for in art. 7 will be less urgent if, for 
instance, the consumer sales contract as provided in art. 5 is governed by the law of the 
habitual residence of the consumer, if the employment contract as proposed in art. 6 is 
governed by the law of the place of work, and if party autonomy is restricted in these and 
other weak-party contracts". 
(34) LASOK, D. en STONE, P., o.c., 378; MoRRIS, G., o.c., 181. 
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recht kan (. .. ) terzijde worden gesteld indien deze toepassing kennelijk 
onverenigbaar is met de openbare orde van het land van de rechter." 
De gevallen waarin art. 7, 2 EVO en art. 16 EVO zouden kunnen 
toegepast worden, kunnen zo veelal dezelfde zijn(35). 
Verder is het ook volgens sommigen zo dat de belangrijkste gevallen 
waarin de rechter eigen recht zal doorzetten niettegenstaande een 
vreemde lex contractus, juist de gevallen geviseerd door de artt. 5 
en 6 EVO zijn, zodat ze door deze laatst genoemde artikelen worden 
geregeld(36). Art. 7, 2 EVO zou zo maar beperkt toegepast kunnen 
worden. Anderen stellen juist dat dit niet het geval is vermits de regel 
van art. 7, 2 EVO een uitzondering is op het algehele verdrag zodat 
ook de specifieke regels van de artt. 5 en 6 EVO door de werking van 
art. 7, 2 EVO zullen worden terzijde geschoven(37). 
Of het voorgaande correct is, heeft echter slechts belang wanneer 
bepaalde dwingende rechtsregels uit de lex fori zich niet via de artt. 5 
en 6 EVO kunnen doorzetten omdat de in deze artikelen bepaalde 
bijzondere toepassingsvoorwaarden, zoals onder randnummer 3 om
schreven, niet vervuld zijn. De vraag is dan of ze zich toch nog via art. 
7, 2 EVO zouden kunnen doorzetten. Het EVO zelf brengt hierin geen 
klaarheid, en bij gebrek aan bevoegdheid van het Europees Hof van 
Justitie om het EVO bindend uit te leggen, zullen nationale recht
banken en. gerechtshoven -OP zichzelLaangewezen zijn _ voor.de he
slechting van deze vraag. Het eerste protocol betreffende de uitleg
ging door het Hof van Justitie van de Europese Gerneenschappen van 
het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen 
uit overeenkornst(38) is imrners nog niet van kracht. Over de verhou
ding tussen art. 5 en art. 7 EVO stelde het Duitse Bundesgerichtshof 
nu wel reeds: ,Eine Anwendung von Art. 34 EGBGB (=art. 7 EVO) 

(35) LANDO, 0., ,Party Autonomy in the EEC Convention on the Law Applicable to Con
tractual Obligations", in RIGAUX, F. (dir.), o.c., 207; LANDO 0., ,The EEC Convention on the 
Law Applicable to Contractual Obligations", o.c., 208. 
(36) MCLEAN, D., The Conflict of Laws, London, SWEET & MAXWELL, 1993, 273; LASOK, D. en 
STONE, P., o.c., 378; STONE, P., o.c., 263. 
(37) NORTH, P.M. en FAWCETT, J.J., o.c., 502. Ook SMITH, R., o.c., 130 lijkt tot die conclusie te 
komen. Zie ook hoger onder randnummer 4. 
(38) Gesloten te Brussel op 19 december 1988: ERAUW, J., Brannen van Internationaal 
Privaatrecht, Apeldoorn, Maklu, 1991, 111. 
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konnte deshalb dort erwogen werden, wo sich die Regelung des Art. 
29 EGBGB (= art. 5 EVO) als liickenhaft erweist"(39). Hiermee 
wordt echter volgens sommigen nog geen uitsluitsel gegeven(40). 
Dit lijkt misschien wel anders te zijn met een arrest van het Duitse 
Bundesarbeitsgericht van 29 oktober 1992 over de verhouding van art. 
6 tot art. 7 EV0(41) en waarin werd beslist dat een norm die enkel 
private belangen beschermt (in casu dus een norm van arbeidsrechte
lijke aard) niet via art. 7 EVO kon worden doorgezet(42). Ben uit
spraak die enigszins in tegenspraak lijkt te zijn met het arrest van het 
Bundesgerichtshof. Duidelijkheid over de verhouding van de artt. 5, 2 
en 6, 1 EVO tot art. 7, 2 EVO is er dus eigenlijk nog niet.Ook allijkt 
art. 7, 2 EVO - in tegenstelling tot art. 7, 1 EVO - tot minder 
afbakeningsproblemen aanleiding te geven, tach blijft een omschrij
ving van de door dit artikel bedoelde regels niettemin verre van 
eenvoudig. Wel staat vast dat het rapport bij het EVO het over regels 
van mededingingsrecht, consumentenbescherming(43) en sommige 
regels van vervoersrecht heeft en dat, net zoals bij art. 7, 1 EVO, 
het artikel betrekking heeft op zogenaamde ,lois d' application imme
diate" of ,lois de police"(44), doch deze keer uit het land van de 
rechter. 

(39) Bundesgerichtshof, 26 oktober 1993, JZ, 1994, 363, noot FiscHER, G. 
( 40) STRIKWERDA, L., ,Kroniek van het intemationaal privaatrecht", NIB, 1995, 380. Niet
temin zou de heersende mening in Duitsland zijn dat rechtsregels van consumentenbescher
ming zich toch via art. 7, 2 EVO kunnen doorzetten indien de bijzondere 
toepassingsvoorwaarden van art. 5, 2 EVO niet vervuld zijn. Zie: VoN WILMOWSKY, P., ,Der 
internationale Verbrauchervertrag im EG-Binnenmarkt. Europarechtlicher Gestaltungsspiel
raum fiir kollisionsrechtlicher Verbraucherschutz", ZEuP, 1995, 754 en de verwijzingen onder 
voetnoot nr. 50 aldaar. 
(41) BAG, 29 oktober 1992, IPRax, 1994, 123. 
(42) Zie de noot bij dit arrest van het Bundesarbeitsgericht: MANKOWSKI, P., ,Wichtige 
Kliirungen im Intemationalen Arbeitsrecht", IPRax, 1994, 94. Een reden hiervoor is gelegen 
in het feit dat anders de bepalingen van de artt. 5 en 6 EVO eigenlijk overbodig zouden zijn. Zie 
hierover ook nog: BAG, 24 augustus 1989, IPRax, 1991, 411 en de noot bij dit arrest van 
MAGNUS, U., ,Englisches Kiindigungsrecht auf deutschem Schiff- Probleme des internatio
nalen Seearbeitsrecht", IPRax, 1991, 385: ,,Als international zwingend- dariiber hestand 
weitgehende Einigkeit und demfolgt das BAG- sind keineswegs aile zwingende Normen des 
internen deutschen Rechts anzusehen. Zu Recht weist das BAG darauf hin, dass sonst bei 
Anwendbarkeit deutschen Rechts die Sondervorschrift des Art. 30 EGBGB (= art. 6 EVO) 
iiberfliissig ware." Aldus is art. 6 EVO een lex specialis in verhouding tot art. 7 EVO, waarbij 
dit laatste artikel enkel zou spelen om toepassing te geven aan imperatieve rechtsregels uit het 
recht van het land van de tijdelijke tewerkstelling doch niet uit het land waar de betrokkene 
gewoonlijk zijn arbeid verricht. Zie hierover: JAYME, E. en KoHLER, C., ,L'interaction des 
regles de conflit contenues dans le droit derive de Ia Communaute europeenne et des conven
tions de Bruxelles et de Rome", Rev. crit. dr. internat. prive, 1995, 34-35. 
(43) Het Bundesgerichtshof heeft zich in het reeds vermelde arrest van 26 oktober 1993 (zie 
voetnoot nr. 39) blijkbaar gesteund op het feit dat in het Rapport de regels van consumenten
bescherming als voorbeeld van bijzonder dwingend recht in de zin van art. 7, 2 EVO werden 
genoemd, om tot haar besluit over de verhouding van art. 5 tot art. 7 EVO te komen. 
(44) GIULLIANO, M. en LAGARDE, P., o.c., 28. 
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Een wet die duidelijk bedoeld is om ook op grensoverschrijdende 
rechtsverhoudingen toepasselijk te zijn, is de bekende wet van 27 juli 
1961 betreffende de eenzijdige beeindiging van de voor onbepaalde 
tijd verleende concessies van alleenverkoop.Volgens deze wet moet 
de rechter een beding waarbij in de toepassing van een vreemde wet 
wordt voorzien, nietig verklaren. Weliswaar moet hier volledigheids
halve worden opgemerkt dat de wet van 27 juli 1961 kan worden 
uitgeschakeld door de werking van het EEX-Verdrag. De in deze wet 
voorziene exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken kan 
immers worden uitgesloten door in de overeenkomst een uitsluitende 
bevoegdheid te verlenen aan een rechtbank in een ander land van de 
Gemeenschap( 45). Een ander voorbeeld is art. 27 van de wet van 13 
april 1995 betreffende de handelsagentuur-overeenkomst. Daarin is 
bepaald dat, onverminderd de toepassing van internationale verdra
gen, elke activiteit van een handelsagent met hoofdvestiging in Belgie 
onderworpen is aan de Belgische wet. Ook indien het toepasselijke 
recht een recht is van een lidstaat van de Europese Unie, zouden de 
'regles d'application immediate' van de wet van 13 aprill995 door de 
Belgische rechter moeten worden toegepast op grand van art. 7, 2 
EV0(46). Vermelden we tenslotte ook nog de wet van 4 augustus 
1992 op het Hypothecair Krediet waarvan weliswaar algemeen wordt 
aanvaard dat het gaat om een \V~t die grotenc1eels dwingend is doch 
waarvan het niet zeker is of het om een politiewet gaat in de zin van 
art. 7, 2 EVO of zelfs om een dwingende wet in de zin van art. 5, 2 

(45) VAN HEeKE, G. en LENAERTS, K., Internationaal Privaatrecht, in A.P.R., Gent, Story
Scientia, 1989, nr. 67. Daarentegen houden THIRION en BENOIT-MoURY voor dat het EEX
Verdrag de effectiviteit van het de wet van 27 juli 1961 juist versterkt doordat de Europese 
rechters op grond van art. 7, 1 EVO verplicht zouden zijn om deze wet toe te passen. Zie: 
THIRION, N. en BENOIT-MOURY, A., ,Les concessions de vente en droit beige", in PINCHART, B. 
en TIAILLE, J.P. (ed.), Les contrats de distribution commerciale en droit beige et en droit 
franr:ais, Brusse!, Larcier, 1996, 211-212. Het komt ons echter voor dat deze auteurs daarmee 
over het hoofd zien dat in art. 7, 1 EVO een ruime beoordelingsvrijheid is voorzien voor de 
rechter om dwingende bepalingen uit andere staten a! dan niet toe te passen. 
(46) Zie hierover: CRAHAY, P., ,De handelsagentuurovereenkomst: internationale aspecten", 
Or., 1996, 35-36; Anders DAMBRE, M., ,De nieuwe handelsagentuurovereenkomstenwet", 
R. W., 1995-96, 1414; DEvos, P., De nieuwe wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst, 
Gent, MYs Breesch, 1995, 93. 
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EVO( 4 7). Verder wordt ook vaak naar de Britse 'Employment Protec
tion Act 1978' verwezen, die inhoudt dat het voor de toepassing van 
deze wet niet uitmaakt of het recht dat de tewerkstelling van een 
betrokken persoon beheerst, al dan niet het recht is van het V erenigd 
Koninkrijk. Op deze wijze wordt niet alleen vermeden dat partijen een 
vreemd recht zouden kiezen in een arbeidsovereenkomst, maar ook 
dat werknemers de voordelen van de toepassing van deze wet zouden 
ontberen indien ze voor een vreemde werkgever werken en hun 
contract wordt beheerd door vreemd recht(48). Een ander voorbeeld 
waamaar vaak werd verwezen, is de Britse 'Unfair Contract Terms 
Act 1977'(49). Volledigheidshalve kunnen we hier vermelden dat ook 
de lois d 'application immediate uit het Europees Gemeenschapsrecht, 
zoals o.m. art. 85 EG-Verdrag, onder art. 7, 2 EVO vallen(50). 
W anneer de betrokken wetgeving echter zelf niet uitdrukkelijk be
paalt of deze wenst te worden toegepast op een rechtsverhouding die 
niet zuiver intern is, zal de rechter op een andere wijze - desgeval
lend aan de hand van de voorbereidende werken - moeten nagaan 
welke de geldingskracht van die wetgeving is. Een algemene richtlijn 
hiervoor bestaat evenwel niet. 
En wat tenslotte de mate van onzekerheid en onvoorspelbaarheid 
betreft die de grensoverschrijdende rechtsverhouding door de werking 
van art. 7, 2 EVO in zich kan houden, is deze in principe geringer dan 

(47) Zie over deze vragen: BoDSON, E. en DEVROE, W., ,Tweespraak: internationaal privaat
rechtelijke aspecten van de nieuwe Belgische Wet op het Hypothecair Krediet", T.R. V., 1993, 
320-325. BoDSON komt daar tot de conclusie dat deze wet zeker niet dwingend kan zijn in de 
zin van art. 5, 2 EVO, o.m. omdat art. 5, 1 EVO het uitdrukkelijk heeft over overeenkomsten 
voor de levering van roerende lichamelijke zaken en de verstrekking van diensten alsook over 
financieringsovereenkomsten betreffende de levering van dergelijke zaken. DEVROE verwerpt 
daarentegen deze textuele interpretatie en meent dat een teleologische interpretatie ertoe leidt 
art. 5 ook toepasselijk te verklaren op de wet van 4 augustus 1992. Ook SOURBON lijkt tot deze 
conclusie te komen. Zie: SouRBON, P., ,De ruimtelijke werkingssfeer van de wet", in MEULE
ANS, D. en ScHEPERS, G., De nieuwe Wet op het Hypothecair krediet, Deurne, Kluwer, 1993, 
46. 
(48) MCLEAN, D., o.c., 272-273. 
(49) Ingevolge de richtlijn betreffende de oneerlijke bedingen in consumentenovereenkom
sten van 5 april 1993 (Publicatieblad, 21 april 1993, Nr. L-95/29) werden in het Verneigd 
Koninkrijk de 'Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1994' aangenomen. Daar
door valt het wel te verwachten dat de 'Unfair Contract Terms Act 1977', waarvan section 27 
(2) een met art. 5 EVO vergelijkbare regel bevat, nog slechts zal kunnen worden toegepast 
indien dit mogelijk is overeenkomstig de bepalingen van de 'Unfair Terms in Consumer 
Contracts Regulations'. Zie hierover: JAYME, E. en KOHLER, C., o.c., 1995, 26-27. 
(50) LANDO, 0., ,The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations", 
o.c., 207. Dit moge overigens ook uit een recent arrest van het Europees Hof van Justitie blijken 
nu daarin is bepaald dat de nationale rechter verplicht is ,de artikelen 3, sub f, 85, 86 en 90 
EEG-Verdrag toe te passen zelfs wanneer daarop door de procespartij die bij de toepassing 
be lang heeft, geen beroep is gedaan, indien het nationale recht deze toepassing toelaat." 
Gevoegde zaken C-430/93 en C-431/93, J. VAN scHrmDEL e.a. tegen Stichting Pensioenfonds 
voor Fysiotherapeuten, 14 december 1995, (nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie). 
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bij een toepassing van art. 7, 1 EVO vermits - zoals reeds gesteld
slechts met de inwerking van dwingende rechtsregels uit een rechts
stelsel rekening moet gehouden worden, met name uit de lex fori. 
Niettemin kan dan uiteraard nog altijd niet vooraf, dus v66raleer er 
een conflict dat aanleiding tot een procedure zou kunnen geven, is 
ontstaan, met zekerheid worden uitgemaakt voor welke rechtbank het 
betrokken geschil zal worden gebracht, wat met andere woorden de 
lex fori zal zijn. Dit kan natuurlijk wel door een bevoegdheidsclausule 
worden ondervangen. 
Als besluit van dit hoofdstuk kan het volgende gelden. Zolang iedere 
staat eigen imperatieve rechtsregels in bepaalde rechtstakken kan 
uitvaardigen en de rechter er krachtens het EVO toe verplicht kan 
zijn die rechtsregels toe te passen op een overeenkomst zodat de 
partijautonomie waarvan de rechtskeuzevrijheid een aspect is, wordt 
beperkt, dient gezocht te worden naar een oplossing om de 'versto
rende' werking van die imperatieve rechtsregels tot een minimum te 
herleiden. 
Alleen al om economische redenen lijkt het zoeken naar mogelijke 
oplossingen voor die ,verstorende" werking verantwoord. In de 
eerste plaats worden immers de economische actoren, de bedrijven 
dus, die producten en diensten op vreemde markten willen aanbieden, 
geeonfronteerd-met deze verstorendewefldngvanimperatieve rechts
regels. Voor hen heeft dit meestal tot gevolg dat zij zich voor het 
aanbieden van producten en diensten op verschillende nationale 
markten moeten schikken naar andere regels en terzake geldende 
voorwaarden, wat uiteraard tot een meerkost kan leiden. Toch is het 
uiteraard ook vooral daar dat het Europees Gemeenschapsrecht het 
effect van de in art. 7 EVO bedoelde dwingende bepalingen kan 
beperken. Aldus komt het tot een wisselwerking tussen het nationaal 
recht, het EVO en het EG-Verdrag wat door VAN GERVEN als een 
'mariage a trois' werd betiteld. ,(. .. ) whereas the law normally 
applicable to a contractual relationship or chosen by the parties 
can be put aside by a mandatory rule or 'loi de police', it is possible 
that the latter provision, if it results in a barrier to intra-Community 
trade, should in its turn be put aside pursuant to Community law, for 
instance, on the ground of the prohibition of overlapping controls or 
the proportionality test"(51). Het is dan ook logisch zich voor moge
lijke oplossingen tot het Europees Gemeenschapsrecht te wenden. 

(51) VAN GERVEN, W. en WouTERS, J., ,Free Movement of Financial Services and the 
European Contracts Convention", in ADENAS, M. en KENYON-SLADE, S., E. C. Financial Market 
Regulation and Company Law, London, Sweet & Maxwell, 1993, 68. 
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B. Een aantal mogelijke oplossingen 

7. In het hiernavolgende gaan we na of in het huidige positief recht 
geen oplossingen besloten liggen die de hierboven geschetste proble
matiek van de verstorende doorwerking van imperatieve rechtsregels 
in de grensoverschrijdende contractverhouding kunnen ondervangen. 
Een mogelijke oplossing zal evenwel - zoals hoger werd gesteld -
het onderscheid tussen de twee grote categorieen dwingende rechts
regels, namelijk deze bedoeld in de artt. 5 en 6 EVO enerzijds en deze 
bedoeld in de beide paragrafen van art. 7 EVO anderzijds, in acht 
moeten nemen(52). Het principe dat door de werking van bepaalde 
imperatieve rechtsregels sommige zwakkere contractpartijen een bij
zondere bescherming verkrijgen, mag uiteraard niet door het aanpak
ken van de verstorende doorwerking van imperatief recht worden 
afgebouwd. Bij dergelijke regels mag dus enkel de verstorende wer
king weggenomen worden, zonder dat de imperatieve rechtsregels 
zelf teniet gedaan mogen worden. 

1. HET PRINCIPE VAN DE WEDERZIJDSE ERKENNING 

8. Het principe van de wederzijdse erkenning van nationale wetten is 
uiteraard niet nieuw. Dit principe vloeide reeds uit het bekende 
'Cassis-de-Dijonarrest' van het Europees Hof van Justitie voort(53). 
Op grond van deze rechtspraak is iedere lidstaat van de Europese Unie 
ertoe gehouden de import en verkoop van goederen en producten die 
op rechtmatige wijze zijn gefabriceerd en op de markt zijn gebracht in 
een andere lidstaat, toe te laten, zelfs indien deze goederen en pro
ducten niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden van die staat. 
Indien evenwel ,dringende behoeften, onder meer verband houdend 
met de doeltreffendheid der fiscale controles, de bescherming van de 
volksgezondheid, de eerlijkheid der handelstransacties en de bescher
ming van de consumenten," het bestaan van verschillende nationale 
wettelijke regelingen noodzakelijk zou maken, kunnen deze worden 

(52) Zie hoger randnummer 4. Overigens zullen we hier- net zo min als hoger- bijzondere 
aandacht besteden aan de artt. 3, 3 en 9, 6 EVO. Art. 3, 3 EVO betreft immers niet de echte 
grensoverschrijdende rechtsverhouding doch heeft slechts op imperatief recht uit het interne 
recht betrekking. Art. 9, 6 EVO knoopt, net zoals art. 4, 3 EVO, bij de lex rei sitae aan en stelt 
daarom ook eigenlijk geen bijzondere problemen voor de harmonisatie van het contractenrecht. 
Bovendien kan de mate van 'onvoorspelbaarheid' of 'onzekerheid' niet zo groot genoemd 
worden vermits het hier ook maar kan gaan om rechtsregels uit een enkel rechtsstelsel, met 
name uit de lex rei sitae. 
(53) Zaak C-120178, 2 februari 1979, fur., 1979, 649. 
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aanvaard hoewel ze niettemin een beperking van het vrij verkeer van 
goederen inhouden. In casu bleek Duitsland niet gerechtigd te zijn om 
de invoer van Franse Cassis de Dijon met een alcoholpercentage van 
15 a 20 % tegen te houden op grond van art. 100, lid 3, van het 
Branntweinmonopolgesetz dat bepaalt dat aileen voor consumptie 
bestemd gedistilleerd met een alcoholpercentage van ten minste 
32 % op de Duitse markt mocht komen. Het ging dus om een verboden 
maatregel van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperking. 
Eerder had het Europees Hof van Justitie in de zaak Dassonville(54) 
het begrip maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoer
beperking (art. 30 EEG-V erdrag) een mime omschrijving gegeven 
door te stellen dat het ging om ,iedere handelsregeling der lidstaten 
die de intracommunautaire handel aldan niet rechtstreeks, daadwer
kelijk of potentieel, kan belemmeren." De soorten regels die dus 
potentieel onder toepassing van deze rechtspraak van de Dassonville
en Cassis-de-Dijonarresten konden vallen, waren dus in principe zeer 
omvangrijk. 
Hoewel aanvankelijk de Europese Commissie de bedoeling had in 
bepaalde domeinen een volledige harmonisatie tot stand te brengen, 
zorgde de rechtspraak inzake Cassis de Dijon ervoor dat ze de 
harmonisatiemaatregelen tot een minimum beperkte. Voor het tot 
stand komen -van de interne -markt zou het in- de optiek van de 
Europese Commissie voldoende geweest zijn om de harrnonisatie te 
beperken tot die nationale rechtsregels die noodzakelijk zijn voor de 
bescherming van bijzondere belangen terwijl de overige regels zou
den worden aangepakt via het principe van de wederzijdse erken
ning(55). 
De filosofie van het Cassis-de-Dijonarrest vond ook toepassing in het 
kader van het vrij verkeer van personen en van diensten. Zo bepaalde 

(54) Zaak C-8174, 11 juli 1974, fur., 1974, 837. 
(55) Deze koerswijziging blijkt uit bet Witboek van de Comrnissie. Zie verder ook hierover 
o.m.: BLAUROCK, U., ,Europiiiscbes Privatrecbt", JZ, 1994, 273; EVERLING, U., ,Zur Funktion 
der Rechtsangleichung in der Europiiischen Gemeinschaft. Vom Abbau der Verzerrungen zur 
Schaffung des Binnenmarktes", in Du droit international au droit de /'integration. Liber 
Amicorum Pierre Pescatore, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellgeschaft, 1987, 238; MAT
THIES, H., ,Zur Anerkennung gleichwertiger Regelungen im Binnenmarkt der EG", in Fest
schrift for Ernst Steindoif.f, Berlin, New York, Walter de Gruyter, 1990, 1289; MASELIS, 1., 
,Legislative Harmonization and the Integration of Harmonized Legislation into the National 
Legal Systems within the European Community", European Review of Private Law, 1993, 
145; SCHNEIDER, U.H., ,Europiiische und internationale Harmonisierung des Bankvertrags
recht. Zugleich ein Beitrag zur Angleichung des Privatrechts in der Europiiischen Gemein
schaft", NJW, 1991, 1992; SCHWARTZ, I.E., ,30 Jahre EG-Rechtsangleichung", in Eine 
Ordnungspolitik fiir Europa. Festschrift for Hans von der Groeben, Baden-Baden, Nomos 
Verlagsgesellschaft, 1987, 355; TAUPITZ, J., ,Privatrechtsvereinheitlichung durch die EG: 
Sachrechts- oder Kollisionsrechtsvereinheitlichung?", JZ, 1993, 537. 
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het Europees Hof van Justitie inzak:e het vrij verkeer van diensten dat 
het verboden was voor de lidstaten hun eigen rechtsregels toe te 
passen op dienstverrichters gevestigd in een andere lidstaat, wanneer 
dit een hinderpaal is om in de ontvangststaat diensten te verrichten, 
tenzij het gaat om ,specifieke eisen welke aan de dienstverrichter 
worden gesteld we gens de toepasselijkheid van beroepsregels die hun 
grand vinden in het algemeen belang- met name regels betreffende 
organisatie, bekwaamheid, beroepsethiek, toezicht en aansprakelijk
heid - en die voor iedereen gelden die gevestigd is op het grond
gebied van de staat waar de dienst wordt verricht, voorzover zulke 
eisen nodig zijn om te voorkomen dat de dienstverrichter door zijn 
vestiging in een andere lidstaat aan de greep van die regels zou 
ontsnappen. "(56). Nadien werd het principe door het Europees Hof 
van Justitie nog herhaaldelijk bevestigd(57). 
Aldus kwam het geleidelijk tot een convergentie tussen de principes 
van het vrij verkeer van goederen en het vrij verkeer van diensten wat 
o.m. tot uiting kwam in het arrest M. Sager tegen Denmeyer & Co 
Ltd( 58). Deze redenering werd door het Europees Hofvan Justitie nog 
doorgetrokken naar het vrij verkeer van werknemers(59) en naar de 
vrijheid van vestiging(60). 
Toegepast op de problematiek van de 'verstorende werking' van 
imperatief recht zou het principe van de wederzijdse erkenning kun
nen betekenen dat een overeenkomst die naar het recht van een van de 
lidstaten van de Europese Unie geldig is, ook als geldig moet worden 
beschouwd naar het recht van de andere lidstaten van de Europese 
Unie. Op deze manier zou een rechtskeuze voor het recht van een 
bepaalde staat uit de Unie gerespecteerd worden zonder dat nog 
dwingende rechtsregels uit het recht van andere staten deze rechts
keuze kunnen tenietdoen. Aldus zou een toepassing van het principe 

(56) Zaak C-33/74, J.H.M. VAN BINSBERGEN tegen Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de 
Metaalnijverheid, 3 december 1974, fur., 1974, 1299. Zie ook MASELIS, 1., o.c., 145; RADICATI 
DI BRozoLo, L.G., ,L'influence sur les conflits de lois des principes de droit communautaire en 
matiere de liberte de circulation" ,Rev. crit. dr. internat. prive, 1993, 405-406. 
(57) Zie bij RADICATI DI BROZOLO, L.G., o.c., 406 en de voetnoten nrs. 15 en 16 aldaar. 
(58) Zaak C-76/90, 25 juli 1991, fur., 1991-1, 4221: ,,Allereerst moet worden opgemerkt, dat 
artikel 59 EEG-Verdrag niet aileen de afschaffing van iedere discriminatie van de dienst
verrichter op grand van diens nationaliteit verlangt, maar tevens de opheffing van iedere 
beperking - ook indien deze zonder onderscheid geldt voor binnenlandse dienstverrichters en 
dienstverrichters uit andere lidstaten - die de werkzaamheden van de dienstverrichter die in 
een andere lidstaat is gevestigd en aldaar rechtmatig gelijksoortige diensten verricht, verbiedt 
of anderszins belemmert". 
(59) Zaak C-19/92, Dieter KRAus tegen Land Baden-Wiirttemberg, 31 maart 1993, fur., 1993, 
1-1663. 
(60) Zaak C-55/94, R. GEBHARD tegen Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di 
Milano, 30 november 1995, fur., 1995, 1-4165. 
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van de wederzijdse erkenning inhouden dat het materieel recht, dat 
ingevolge de conflictenregels van het EVO van toepassing is, aan dat 
principe wordt getoetst. Men zou zo als het ware kunnen spreken van 
een vrij verkeer van overeenkomsten binnen de Europese Unie. 
Hoe eenvoudig het principe kan omschreven worden, des te moeilij
ker blijkt een concrete toepassing ervan op het hier geviseerd dwin
gend recht. Ter overweging wordt hier enkel op aan aantal punten 
gewezen. 

a. Een toepassing van het principe van de wederzijdse erkenning in 
het burgerlijk recht? 

9. Het principe van de wederzijdse erkenning werd traditioneel 
slechts toegepast op regels van publiekrechtelijke aard en niet op 
( dwingende) regels van privaatrecht. Voorwerp van het principe van 
de wederzijdse erkenning zoals dit uit de rechtspraak van het Euro
pees Hof van Justitie betreffende het vrij verkeer van goederen blijkt, 
waren reglementeringen betreffende de voorwaarden waaraan be
paalde levensmiddelen moeten voldoen, of betreffende de manier 
van verpakking, etikettering of presentatie van de goederen, om 
slechts enkele types van maatregelen te noemen. Het ging dus zeker 
niet om regels van. burgerlijk recht. Gaandeweg werd in de rechts
literatuur echter de vraag gesteld of het principe van de wederzijdse 
erkenning ook niet op dwingende regels van privaatrechtelijke aard 
toegepast kon worden. ,Mehr und mehr werden freilich auch Normen 
des zwingenden Privatrechts in der Rechtsprechung und Gesetzge
bung der Europiiischen Union als Handelsbeschriinkungen qualifi
ziert, fiir die sich damit ebenso die Frage stellt, ob die Mitgliedstaaten 
nicht verpflichtet sind, abweichende Regelungen aus anderen Mit
gliedstaaten als gleichwertig anzuerkennen, und hier kann Anerken
nung unter Umstiinde auch Anwendung der ausliindischen Regelun
gen durch inliindische Gerichte bedeuten(61). Hoe bekoorlijk deze 
voorstellen uit de rechtsliteratuur om deze rechtspraak ook op rechts
regels van privaatrechtelijke aard toe te passen, mogen zijn, toch lijkt 
dit nu nog niet mogelijk. De huidige stand van het Europees Gemeen-

(61) BASEDOW, J., o.c. 5 en verder ook nog over de toepassing van het principe van de 
wederzijdse erkenning op voorschriften van burgerlijk recht: HoMMELHOFF, P., ,Zivilrecht 
unter dem Einfluss europaischer Rechtsangleichung", AcP, 1992, 100-101; RADrcATI m 
BRozoLO, L.G., o.c., 408; ROTH, W.H.;, ,Der Einfluss des Europaischen Gemeinschaftsrechts 
auf das Internationale Privatrecht" ,; RabelsZ, 1991, 665; ScHNEIDER, U.H., o.c., 1992; WoLF, 
M., Privates Bankvertragsrecht im EG-Binnenmarkt. Auswirkungen der II. EG-Bankrechts
richtlinie auf privatrechtliche Bankgeschiifte", WM, 1990, 1943. 
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schapsrecht laat zulks nog niet toe, hoewel toch aanwijzingen in die 
richting kunnen worden vastgesteld(62). Zo diende het Europees Hof 
van Justitie de vraag te beslechten of art. 1643 van de Franse Code 
civil, dat door het Franse Hof van Cassatie zodanig was gei'nterpre
teerd dat er ten aanzien van de fabrikant en de bedrijfsmatige verkoper 
een onweerlegbaar vermoeden bestond dat zij de gebreken van een 
verkochte zaak kenden, strijdig was met het EG-Verdrag. Hoewel in 
dit geval het Hof van Justitie besliste dat art. 1643 C.c., zoals door 
Frankrijks hoogste Hof gei'nterpreteerd, geen schending uitmaakte van 
het EG-Verdrag, mede omdat ,partijen bij een internationale over
eenkomst in de regel vrij bepalen welk recht op hun contractuele 
betrekkingen van toepassing is," en zij aldus kunnen voorkomen dat 
zij onder Frans recht valllen(63), blijkt hieruit in aile geval dat regels 
van burgerlijk recht ook een onderzoek door het Europees Hof van 
Justitie niet meer kunnen vermijden. 
Het arrest is misschien nog vooral van belang omwiile van het feit dat 
bet lijkt te impliceren dat de toepassing van regels - die dus 66k uit 
het burgerlijk recht kunnen voortkomen - waaraan niet kan worden 
ontsnapt door een rechtskeuze, wel in strijd met bet EG-Verdrag zou 
kunnen zijn. Rekening houdend met de problematiek die het voorwerp 
van huidige bijdrage uitmaakt, is deze implicatie uiteraard van belang. 
Een ander arrest waaruit blijkt dat ook regels van burgerlijk recht een 
onderzoek door bet Europees Hof van Justitie moeten doorstaan, is het 
arrest CMC Motorradcenter GmbH tegen Pelin Barkicioguilari(64). 
Daarin was de vraag aan de orde of de door de Duitse rechtspraak 
ontwikkelde verplichting voor partijen in contractonderhandelingen 
aile hun bekende feiten die doorslaggevend kunnen zijn voor de 
beslissing van de wederpartij, aan deze partij te melden, geen maat
regel van gelijke werking in de zin van art. 30 EG-V erdrag kon zijn. 
Nu besliste bet Hof dat de belemmeringen van bet vrij verkeer van 
goederen door deze informatieverplichting te ,onzeker" en te ,in
direct" zijn om te kunnen aannemen dat de tussenstaatse handel 
erdoor wordt beperkt en dat in casu de belemmeringen voor bet 
handelsverkeer veroorzaakt werden door de weigering van de Duitse 
dealers van Y amaha-motorfietsen garantiewerkzaamheden te verrich
ten aan motorrijwielen die parallel zijn ingevoerd. Het was precies dit 
gegeven dat niet werd meegedeeld aan de koper van een brom-

(62) RADICATIDI BROZOLO, L.G., o.c., 407. 
(63) Zaak C-339/899 Alsthom Atlantique SA tegen Compagnie de construction mecanique 
Sulze SA, 24 januari 1991, fur., 1991, I, 107. 
(64) Zaak C-93/92, 13 oktober 1993, fur., 1993, I-5009. 
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fiets(65). Tach blijkt hieruit in elk geval opnieuw dat ook regels van 
contractenrecht gaandeweg meer aan bod kunnen komen in de recht
spraak van het Europees Hof van Justitie. 
Nu blijkt de be1nvloeding van het privaatrecht door het Europees 
Gemeenschapsrecht niet aileen uit de rechtspraak van het Europees 
Hof van Justitie. Zo kan worden herinnerd aan de resolutie van 26 mei 
1989 die door het Europees Parlement werd aangenomen en waarin 
werd opgeroepen om ,van start te gaan met de noodzakelijke voor
bereidingen en de werkzaamheden voor de opstelling van een ge
meenschappelijk Europees Wetboek van privaatrecht"(66). Op 6 mei 
1994 nam het Europees Parlement nog een tweede soortgelijke reso
lutie aan, waarin bovendien uitdrukkelijk werd opgeroepen de werk
zaamheden van de 'Commission on European Contract Law' om de 
'Principles of European Contract Law' uit te werken, te steunen(67). 
Het belang echter van deze beide resoluties die per definitie niet 
bindend zijn(68), is eerder symbolisch of psychologisch. Ze kunnen 
enkel duiden op een toenemende belangstelling voor een Europees 
burgerlijk recht zonder dat zulks voor het tot stand komen daarvan een 
juridische verplichting vormt. 

(65) Zie voor een kritische analyse van dit arrest: KoHLER, H., ,Parallelimporte, culpa in 
contrahendo und freier Warenverkehr im Binnenmarkt", ZEuP, 1994, 664-672. Terecht merkt 
KoHLER op dat het merkwaardig is dat het Europeees Hof van Justitie de informtieverplichting 
niet als een maatregel van gelijke werking heeft gekwalificeerd en terzelfdertijd het effect van 
een dergelijke informatieverplichting als te 'onzeker' en te 'indirect' bestempelt, criteria die 
overigens weinig praktisch zijn. Men had daarentegen eerder kunnen verwachten dat het 
Europees Hof van Justitie de informatieverplichting tussen onderhandelende partijen als een 
maatregel van gelijke werking zou hebben beschouwd doch die dan wel gerechtvaardigd is 
door de dwingende behoeften die verband houden met de bescherrning van de consumenten. 
Dit was overigens het standpunt van de Europese Commissie. 
(66) Publicatieblad, 26 juni 1989, Nr. C-158/400. 
(67) Publicatieblad, 25 juli 1994, Nr. C-205/518. Zie verder over deze reso1uties ook nog 
o.m.: HoNmus, E.H., o.c., 1455; KEus, L.A.D., ,Europees Privaatrecht. Een bonte Lappende
ken", in Preadviezen, uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht en de Nederlandse 
Vereniging voor Europees Recht, Le1ystad, Koninklijke Vermande Bv, 1993, 35-36; RrTINER, 
F., ,Das Gemeinschaftsprivatrecht und die Europliische Integration", JZ, 1995, 854-855; 
ScHMIDLIN, B., ,Gibt es ein gemeineuropiiisches System des Privatrechts? Eine allgemeine 
Betrachtung tiber den Beruf unserer Zeit zu einer europiiischen Gesetzgebung und Rechts
wissenschaft", in ScHMIDLIN, B. (ed.), Vers un droit prive europeen commun? Skizzen zum 
gemeineuropiiischen Privatrecht, Basel, Helbing & Lichtenhan Verlag AG, 1994, 49; 
ScHULZE, R., ,Le droit prive commun europeen", R.l.D.C., 1995, 29; STORME, M.E., o.c., 
492; TILMANN, W., ,Eine Privatrechtskodifikation ftir die Europiiische Gemeinschaft?", in 
MULLER-GRAFF, P.C. (ed.), o.c., 497; TILMANN, W., ,Zweiter Kodifikationsbeschluss des 
Europiiischen Parlaments", ZEuP, 531-551; ZIMMERMAN, R., ,Konturen eines Europiiischen 
Vertragsrechts", JZ, 1995, 480. 
(68) HoNDIUS, E.H., ,Naar een Europees Burgerlijk Recht", in Preadviezen, uitgebracht voor 
de Vereniging voor Burgerlijk Recht en de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht, 3-4. 
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Mogelijk ligt dit anders voor de Tweede Bankenrichtlijn van 15 
december 1989(69), waarvan sommigen stelden dat de zestiende 
inleidende overweging alsook art. 18, lid 1, burgerrechtelijke gevol
gen teweeg moesten brengen. Art. 18, lid 1 bepaalt immers dat de 
lidstaten ertoe gehouden zijn .om bepaalde activiteiten verricht door 
buitenlandse kredietinstellingen op hun grondgebied toe te Iaten. 
Volgens WOLF, die eigenlijk de eerste auteur was om de idee van 
de wederzijdse erkenning in het burgerlijk recht concreet uit te werken 
en dit op basis van deze richtlijn, houdt dit zelfs in dat het mogelijk 
moet zijn voor een Franse bank om in Duitsland een pand te vestigen 
op een handelszaak als eenheid van materiele en immateriele elemen
ten, hoewel een dergelijk pand op een eenheid van materiele en 
immateriele elementen naar Duits recht niet bestaat(70). HOMMELHOFF 

daarentegen wijst dergelijke gevolgtrekkingen af vermits dit niet 
aileen afbreuk zou doen aan de rechtszekerheid doch ook omdat het 
niet de bedoeling van de Tweede Bankenrichtlijn is dergelijke ge
volgen teweeg te brengen. De bestaande verschillen in het burgerlijk 
recht van de lidstaten zouden zo - althans in deze redenering -
enkel via een daadwerkelijke harmonisatie en niet via wederzijdse 
erkenning kunnen worden weggewerkt(71). Dit laatste geldt nog des 
te meer nu de Tweede Bankenrichtlijn terzake de formulering van het 
principe van de wederzijdse erkenning al een stap terug betekende in 
vergelijking met het eerste voorstel voor een richtlijn van de Raad 
inzake de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten op 
het gebied van het hypothecair krediet(72). 

(69) Publicatieblad, 30 december 1989, Nr. L-386-1. 
(70) WoLF, M., o.c., 1950-1951: ,Fiir die Nichtzulassung des franzosischen Unternehmens
pfands besteht danach keine generelle Rechtfertigung. Deutschland ist deshalb auf grund der 
II. EG-BankR-Ril als verpflichtet anzusehen, die Begriindung einer franzosischen 
Unternehmenspfandes durch franzosische Banken in Deutschland zuzulasssen". 
(71) HOMMELHOFF, P., o.c., 101. . 
(72) Publicatieblad, 14 februari 1985, Nr. C 42/4. Waar dit voorstel, a1sook de andere 
voorstellen terzake, nauwkeurige voorschriften bevatten met betrekking tot de wederzijdse 
erkenning, is dit niet meer het geval met de Tweede Bankenrichtlijn. Art. 5, 1 in fine van het 
voorste1 voorzag imrners dat, ,indien de invoering van dergelijke nieuwe technieken in een 
lidstaat aldaar tot mededingingsdistorsies aanleiding geeft," deze lidstaat aile op zijn grond
gebied gevestigde kredietinstellingen dient toe te staan overeenkomstige technieken te hante
ren of rege1ingen van gelijke werking te treffen. In de Tweede Bankenricht1ijn is er slechts een 
versluierde verwijzing naar het principe van de wederzijdse erkenning, doch is die zeker 
onvoldoende om ook financiele technieken of regels van privaatrecht te omvatten. Zie: 
DEVROE, W., ,Hypothecair krediet: de Europese context", in MEULEMANS, D. en SCHEPERS, 
G. (eds.), o.c., 455. 
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10. Het lijkt duidelijk te verregaand om op basis van deze richtlijn(73) 
dergelijke gevolgen zoals door WoLF vermeld, toe te laten. Inderdaad, 
het principe van de wederzijdse erkenning kan wel een middel zijn om 
tot een zekere eenvormigheid van het recht van de lidstaten van de 
Europese Unie te komen, hoewel het evenzeer kan leiden tot een 
'disapplication of national laws'(74). Toch is het niet zonder meer 
mogelijk om dit principe zonder duidelijke wettelijke grondslag bui
ten het domein van het vrij verkeer toepassing te laten vinden teneinde 
het vestigen van een pand op een handelszaak naar Frans of Belgisch 
recht door Franse of Belgische banken ook in Duitsland toe te laten, of 
nog om toe te laten dat Duitse banken die in Frankrijk gevestigd zijn, 
een overdracht van schuldvordering kunnen realiseren zonder de 
vormvoorwaarden noodzakelijk voor de tegenstelbaarheid aan derden 
te vervullen. Zakelijke zekerheden kunnen inderdaad niet op basis van 
deze richtlijn het voorwerp van het principe van de wederzijdse 
erkenning uitmaken(75). 
Dit alles geldt nog meer in de mate waarin een louter inleidende 
overweging bij de Tweede Bankenrichtlijn hiervoor als grondslag 
zouden dienen(76). 
De Tweede Bankenrichtlijn had immers nooit de bedoeling de ge
volgen die door WoLF worden geviseerd, tot stand te brengen. Een 
bijkomend argument om de gevolgtrekkingen die WoLF maakt, af te 
wijzen, haalt WELTER ook nog uit art. 222 EG-Verdrag, waarin is 
bepaald dat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onver-

.. 
(73) Alsook op basis van een aantal andere richtlijnen zoals gesteld door RADICATI DI 
BROZOLO, L.G., o.c., 407, voetnoot nr. 18. 
(74) Term ontleend aan: VAN GERVEN, W., ,Bridging the Gap between Community and 
National Laws: towards a Principle of Homogeneity in the Field of Legal Remedies", CML 
Rev., 1995, 686. 
(75) SCHNEIDER, U.H., o.c., 1993. 
(76) Zie ook bij RADICATI DI BROZOLO, L.G., o.c., 410. Verder ook nog bij WELTER, R., 
Dingliche Sicherheiten zwischen Harmonisierung und gegenseitiger Anerkennung als Prinzi
pien des Europai'schen Binnenmarktes, proefschrift, Darmstadt, 1992, 14. 
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let wordt gelaten(77). Bovendien zou een globale toepassing van het 
principe van de wederzijdse erkenning op zakelijke zekerheden 
slechts haalbaar zijn indien het faillissementsrecht in de lidstaten 
van de Europese Unie uniform is. Men kan immers de regeling van 
de zakelijke zekerheden in het rechtsverkeer niet los zien van de 
regeling van het faillissement(78). Hoewel terzake reeds een ontwerp
verdrag werd opgemaakt(79), is er vooralsnog geen geharmoniseerd 
faillissementsrecht. 
Uit dit alles kan dan oak duidelijk blijken dat de Tweede Bankenricht
lijn evenmin een grondslag kan vormen voor een globale toepassing 
van het principe van de wederzijdse erkenning in het burgerlijk recht. 

b. Het principe van de wederzijdse erkenning: een algemeen rechts
beginsel? 

11. De Tweede Bankenrichtlijn net zo min als de rechtspraak van het 
Europees Hof van Justitie betreffende het vrij verkeer laten toe het 
principe van de wederzijdse erkenning veralgemeend toe te passen. 
Eeh toepassing van het principe van de wederzijdse erkenning lijkt 
dus slechts mogelijk in die gebieden waar het expliciet is voor
zien(80). 

(77) WELTER, R., o.c., 313. Tot voor kort was het voor betwisting vatbaar of art. 222 EG
Verdrag wel als argument kon gebruikt worden om ieder communautair optreden in het 
zakenrecht tegen te gaan. Het werd immers betwist of art. 222 EG-Verdrag inhield dat een 
optreden van de Europese Unie in het kader van het zakenrecht werd verhinderd dan wel of dit 
artikel de betekenis had dat aan de eigendoms-ordening niet werd geraakt. Zie voor de 
standpunten terzake: BARTELS, S., ,Europees privaatrecht: over de bevoegdheidsverdeling 
tussen Unie en lidstaat met betrekking tot het eigendomsrecht", AA, 1995, 244-251. Sinds het 
arrest van het Europees Hof van Justitie van 13 juli 1995, lijkt deze twistvraag beslecht. Deze 
zaak betrof een beroep tot nietigverklaring ingesteld door Spanje tegen verordening (EEG) Nr. 
1768/92 van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend bescher
mingscertificaat voor geneesmiddelen. Het Hof stelde toen ,dat artikel 222 noch artikel36 van 
het Verdrag de bevoegdheid om het materiele octrooirecht te regelen voorbehoudt aan de 
nationale wetgever, met uitsluiting van ieder communautair optreden op dat gebied." Zie: 
Zaak C-30/2, Koninkrijk Spanje tegen Raad van de Europese Unie, 13 juli 1995, Jur., 1995,1-
1985. 
(78) WELTER, R., o.c., 315-316. 
(79) Ontwerp van Verdrag inzake faillissement, akkoord en andere soortgelijke procedures, 
Bulletin van de Europese Gemeenschappen, Supplement 2182. In de schoot van de Raad van 
Europa werd terzake zelfs effectief een verdrag gesloten. Zie over deze verdragen o.m.: UIJEN, 
M., ,Perikelen rond intemationale insolventie: Komt dat Europese faillissement er nu we1 of 
niet?",AA, 1994,781-788. 
(80) Een aantal nog niet vermelde voorbeelden zijn o.a.: art. 9, lid 1, 2 en 4 EVO en art. 14, 2 
EVO zoals gesteld door STORME, M.E., ,The Validity and the Content of Contracts", in 
HARTKAMP, A.S., e.a. (eds.), o.c., 177. Ook in het EEX-Verdrag wordt toepassing gemaakt van 
het principe van de wederzijdse erkenning -en dit reeds lang voor het Cassis-de-Dijonarrest 
- doordat wordt uitgegaaan van de onderlinge gelijkheid van de rechtscolleges in de Europese 
Unie. Zie o.a.: WELTER, R., o.c., 22. 
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Een toepassing van het principe in die domeinen waarin het niet 
voorzien is, zoals ten aanzien van de hier bestudeerde problematiek 
van het imperatief recht dat geviseerd wordt door o.m. art. 7 EVO, zou 
nu misschien toch mogelijk kunnen zijn indien het Europees Hof van 
Justitie het principe als algemeen rechtsbeginsel zou erkennen. 
In de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie is nu wel geregeld 
sprake van algemene rechtsbeginselen zoals de goede trouw, de 
rechtszekerheid, de zorgvuldigheid, het gelijkheidsbeginsel, het even
redigheidsbeginsel of het gewettigd vertrouwen, maar het gaat dan om 
algemene rechtsbeginselen die door het Europees Hof van Justitie 
werden gedistilleerd uit de verschillende nationale rechtsstelsels van 
de lidstaten van de Europese Unie(81). Uiteraard zal een mogelijke 
ontwikkeling van het principe van de wederzijdse erkenning als 
algemeen rechtsbeginsel niet op de nationale rechtssystemen van de 
verschillende lidstaten kunnen worden gegrond vermits het principe 
per definitie een grensoverschrijdend aspect veronderstelt. Het EG
Verdrag zal bijgevolg noodzakelijkerwijze zelf als referentie voor een 
eventuele ontwikkeling van het principe van de wederzijdse erken
ning als algemeen rechtsbeginsel moeten dienen. De vraag is of het 
V erdrag daarvoor voldoende ruimte biedt. 
De enkele algemene rechtsbeginselen die het Europees Hof van 
Justitie wel heeft afgeleid uit het EG-Verdrag(82) werden uit Deel I 
,Beginselen" afgeleid(83) doch niet uit de specifieke verdragsbepa
lingen zoals b.v. de artt. 30 en 34 EG-Verdrag. Deze artikelen, die 
weliswaar de basis hebben gevormd voor de ontwikkeling van de 
rechtspraak betreffende de wederzijdse erkenning in het vrij verkeer 
van goederen, kunnen dan ook moeilijk als grondslag dienen voor de 
ontwikkeling van een algemeen rechtsbeginsel. Of het Europees Hof 
van Justitie dan op basis van de in art. 5 ontwikkelde rechtspraak van 
de gemeenschapstrouw zou kunnen besluiten tot het bestaan van een 
algemene verplichting voor de lidstaten van de Europese Unie om het 
principe van de wederzijdse erkenning ook toe te passen in het 
burgerlijk recht, is evenzeer twijfelachtig. Grosso modo zijn er im
mers drie aspecten verbonden aan het beginsel van de gemeenschaps
trouw, met name de verplichting voor de lidstaten de eigen verplich
tingen correct uit te voeren en de eigen bevoegdheden niet de mis-

(81) KAPTEYN, P.J.G., VERLOREN VAN THEMAAT, P., e.a., /nleiding tot het recht van de 
Europese Gemeenschappen na Maastricht, Deventer, Kluwer, 1995, 171-172. 
(82) Zoals o.m. het beginsel van loyale samenwerking en het beginsel van de aansprakelijk
heid van de staat. Zie hiervoor bij KATPEYN, P.J.G., VERLORENVAN THEMAAT, P., e. a., o.c., 173. 
(83) En in het bijzonder uit art. 5 EG-Verdrag. 
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bruiken, de plicht loyaal en actief mee te werken aan de realisatie van 
de in het EO-V erdrag geformuleerde doelstellingen en tenslotte de 
verplichting tot solidariteit(84 ). Terzake belangt ons het tweede as
pect aan, met name de verplichting om samen te werken aan de 
realisatie van de doelstellingen van het Verdrag, verplichting die 
66k tussen de lidstaten onderling toepassing vindt. Zo wordt de 
verplichting van de lidstaten om, in het kader van het vrij verkeer 
van goederen, producten toe te laten die in andere lidstaten regelmatig 
zijn gefabriceerd, en dit zonder bijkomende toelatingsvoorwaarden 
dan de controles die in het land van herkomst zijn verricht, als een 
toepassing van de gemeenschapstrouw tussen lidstaten aanzien(85). 
Of nog, op grond van art. 5 van het EO-Verdrag moeten de lidstaten 
alle hunter beschikking staande middelen aanwenden ter verwezenlij
king van het doel van art. 48 van het EO-Verdrag(86). Maar op die 
gemeenschapstrouw, met name op de verplichting loyaal en actief 
mee te werken aan de realisatie van de doelstellingen van het EO
Verdrag, kan echter moeilijk een verplichting voor de lidstaten wor
den gesteund om dwingende rechtsregels uit het privaatrecht weder
zijds te erkennen, vermits de harmonisatie van het overeenkomsten
recht in Europa op zich niet kan beschouwd worden als een doelstel
ling van het EO-Verdrag(87). Het spreekt immers voor zich dat de 
gemeenschapstrouw niet kan worden aangewend ter realisatie van 
doelstellingen die niet in het EO-Verdrag zijn geformuleerd. Toch 
belet dit niet dat een harmonisatie van regels van privaatrecht zich ook 
opdringt in de mate waarin dit noodzakelijk blijkt voor een uniforme 

(84) VAN GERVEN, W. en GrLLIAMS, H., ,Gemeenschapstrouw: goede trouw in EG-verband", 
R.W., 1989-90, 1160. Zie ook hierover o.a.: DuE, 0., ,Artikel 5 van het EEG-Verdrag. Een 
bepaling met een federaal karakter?", SEW, 1992, 355-366; KAI'TEYN, P.J.G., VERLOREN VAN 
THEMAAT, P., e.a., o.c., 97-103. 
(85) VAN GERVEN, W. en GrLLIAMS, H., o.c., 1162 en de verwijzingen aldaar naar: Zaak 272/80 
Strafgeding tegen Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten B.V., 17 
december 1981, fur., 1981, 3277; Zaak 25/88, Strafzaak tegen Esther Renee WuRMSER, 
weduwe BoucHARA, en Norlaine SA, 11 mei 1989, fur., 1989, 1105. 
(86) Zaak C-165/91 S.J.M. Van Munster tegen Rijksdienst voor Pensioenen, 5 oktober 1994, 
fur., 1994,1-4661. Zie over dit arrest ook o.m.: HEUKELS, T., ,Van Munster: een opmerkelijke 
uitspraak van het EG-Hofinzake het vrij verkeer van werknemers met potentieel verstrekkende 
implicaties", AA, 1995, 296-304. 
(87) In die zin o.m. BANGEMANN, M., ,Privatrechtsangleichung in der Europaischen Union", 
ZEuP, 1994, 378; KEus, L.A.D., o.c., 36; LAUWAARS, R.H., ,Unificatie en harmonisatie in de 
EEG en de Raad van Europa", in KOKKINI-IATRIDOU, D., e. a., Een inleiding tot het rechts
vergelijkende onderzoek, Deventer, Kluwer, 1988, 63. 
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toepassing van het Europees Gemeenschapsrecht in de lidstaten(88). 
Maar dan nog kunnen daardoor uiteraard de grenzen van het EG
Verdrag niet worden overschreden(89) zodat het principe van de weder
zijdse erkenning ook niet als een algemeen rechtsbeginsel kan gelden. 

c. Een wijziging van de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie? 

12. Volledigheidshalve moeten we hier ook even stilstaan bij de 
gewijzigde rechtspraak van het Europees Hof van Justitie zoals deze 
werd ingeluid door het arrest inzake KECK en MITHOUARD(90). Het 
betrof twee prejudiciele vragen gesteld door de 'Tribunal de grande 
Instance' van Straatsburg in het kader van strafzaken tegen KEcK en 
MITHOUARD. Deze personen stonden terecht voor het wederverkopen 
van producten tegen een lagere prijs dan hun daadwerkelijke inkoop
prijs, wat in strijd was met de Franse wetgeving. Ret 'Tribunal de 
grande Instance' wenste te weten of dit verbod van verkoop met 
verlies niet strijdig was met het vrij verkeer van personen, diensten 
en kapitaal, met de beginselen van de vrije mededinging binnen de 
Gemeenschap, en het verbod van discriminatie op grond van natio
naliteit doordat het niet van toepassing is op fabrikanten die hun 
geproduceerde goederen vrij kunnen verkopen tegen een lagere prijs 
dan hun kostprijs en doordat dit verbod in grensstreken (zoals hier het 
geval was) leidt tot verschillende mededingingsvoorwaarden voor de 
marktdeelnemers. 

(88) VAN GERVEN, W., ,Bridging the Gap between Community and national Laws: towards a 
Principle of Homogeneity in the Field of legal Remedies?", o.c., 697-698. Daar wordt 
aangetoond dat nationale rechtsregels, b.v. deze betreffende de rechtsmiddelen dieter beschik
king staan van de rechtszoekenden, in zekere mate worden geharmoniseerd wanneer ze worden 
aangewend om een schending van het Gemeenschapsrecht te sanctioneren: ,( ... ) whenever 
national rules are called upon by Community law or chosen by the Member State concerned, to 
sanction breaches of Community law, they will have to be adapted by the national courts, if not 
the legislators, so as to ensure the effectiveness of the indivuals' Community rights throughout 
the Community. Such effectiveness requires uniformity so far as the essential or 'constitutive' 
preconditions of the remedies are concerned(. .. )". 
(89) Zie over de noodzakelijke beperking van de werking van art. 5 EG-Verdrag tot de 
doelstellingen in dit Verdrag opgenomen: Zaak C-78/70 Deutsche Gramrnophongesellschaft 
GmbH tegen Metro-SB-Grossmlirtkte GmbH & Co.KG, 8 juni 1971, fur., 1971, 499: ,Over
wegende dat luidens artikel5, tweede alinea, van het Verdrag 'de lidstaten (zich) onthouden ... 
van alle maatregelen welke de verwezenlijking van de doelstellingen van dit Verdrag in gevaar 
kunnen brengen; dat in deze bepaling een algemene verplichting van de lidstaten wordt 
omschreven, welker concrete inhoud van geval tot geval afhangt van de bepalingen van het 
Verdrag of van de regelen welke uit het algemeen stelsel van het Verdrag kunnen worden 
afgeleid"'. 
(90) Gevoegde Zaken C-267 en 268/91, dd. 24 november 1993, fur., 1993, I-6097. Zie ook 
voor een weergave van dit arrest alsook van het arrest inzake Hiinerrnund waar het Europees 
Hof van Justitie haar rechtspraak inzake KEcK en MITHOUARD bevestigde: GILLIAMS, H. in 
R.W., 1993-94, 1241-1242. 
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Het Hof antwoordde hierop dat de omstandigheid dat er verschillende 
wettelijke regelingen bestaan in de diverse lidstaten geen discrimina
tie kan opleveren op grond van nationaliteit. Het arrest is evenwel in 
het bijzonder van belang omwille van het feit dat het een wijziging 
van de rechtspraak inluidt inzake het vrij verkeer van goederen: ,,n 
afwijking van de eerdere rechtspraak moet echter worden aangeno
men, dat als een maatregel die de handel tussen de lidstaten al dan 
niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren in de 
zin van de Dassonville-rechtspraak (arrest van 11 juli 1974, zaak 8/ 
74, Jurispr., 1974, blz. 837), niet kan worden beschouwd de toepas
sing op producten uit andere lidstaten van nationale bepalingen die 
bepaalde verkoopmethoden aan banden leggen ofverbieden, mits die 
bepalingen van toepassing zijn op alle marktdeelnemers die op het 
nationale grondgebied activiteiten ontplooien, en mits zij zowel rech
tens als feitelijk dezelfde invloed hebben op de verhandeling van 
nationale producten en op die van producten uit andere lidstaten". 
De vraag die meteen kan gesteld worden, is of het principe van de 
wederzijdse erkenning zoals het door het Hof tot ontwikkeling was 
gebracht in de rechtspraak betreffende het vrij verkeer van goederen, 
nog wel gelding heeft. Bestaat dit principe nog? Wat is de precieze 
draagwijdte van dit arrest? Indien immers het Europees Hof van Justitit? . 
een stap terugzet met dit arrest, zou dit uiteraard gevolgen kunnen 
hebben voor de mate waarin het principe van de wederzijdse erkenning 
op de hier bestudeerde problematiek ooit toepassing zou kunnen vinden. 

13. Zeker is dat dit arrest in de rechtsleer het voorwerp heeft uitge
maakt van heel wat commentaar. Sommigen zagen in deze gewijzigde 
rechtspraak de invloed van het subsidiariteitsbeginsel dat met het 
Verdrag van Maastricht in art. 3 B van het Verdrag was opgenomen, 
en dat door het Europees Hof van Justitie in het Keck-en-Mithouard
arrest tot uitdrukking zou zijn gebracht(91). Anderen vroegen zich af 

(91) In die zin: MORTELMANS, K., ,De interne markt en het facettenbeleid na het Keck-arrest: 
nationaal beleid, vrij verkeer of harmonisatie", SEW, 237; MoscHEL, W., ,Kehrtwende in der 
Rechtsprechung des EuGH zur W arenverkehrsfreiheit", NJW, 1994, 431; REMIEN, 0., Grenzen 
der gerichtlichen Privatrechtsangleichung mittels der Grundfreiheiten des EG-Vertrages. Be
merkungen zu den Urteilen des EuGH vom 24.11.1993 (KEcK und MITHOUARD) und 
15.12.1993 (HONERMUND u.a.)", JZ, 1994, 353. Zie ook hierover nog: STUYCK, J., ,L'arr€t 
KEcK et MITHOUARD (vente ll perte) et ses consequences sur Ia libre circulation des marchan
dises", Cah. Dr. Eur., 1994,450. REMIEN meent overigens dat door het KEcK en MITHOUARD
arrest de invloed van de vrijheden op het privaatrecht fel beperkt is geworden. ULLMANN meent 
juist dat het subsidiariteitsprincipe niet tot uitdrukking komt in het KEcK-en-MITHOUARD-arrest 
doch dat de ware betekenis van deze rechtspraak ligt in het feit dat het Europees Hof van 
Justitie een stap heeft terruggezet ten voordele van de andere Gemeenschapsorganen die 
bevoegd zijn voor de rechtsvorrning. Zie: ULLMAN, E., ,Die Europaische Union und das 
nationale Wettbewerbs- und Urheberrecht", JZ, 1994, 929. 
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of het Europees Hof van Justitie zich niet had kunnen beperken tot de 
vaststelling dat de feiten die ten grondslag lagen aan het arrest een 
zuiver interne rechtsverhouding betroffen en dan ook geen verdere 
behandeling behoefden(92). Ook allijkt deze nieuwe rechtspraak op 
het eerste zicht een ingrijpende stap terug te zijn, tach zijn verschei
dene auteurs wei tevreden met deze wijziging vermits daardoor de 
zeer ruime omschrijving die in het Dassonville-arrest was gegeven 
aan het be grip 'maatregelen van gelijke werking' enigszins binnen 
redelijke banen wordt gehouden(93) en vermits aldus ook van deze 
gewijzigde rechtspraak nieuwe impulsen zouden kunnen uitgaan voor 
de harmonisatie van het recht via wetgevend optreden(94). Voor de 
meesten lijkt in elk geval vast te staan dat ingevolge het KEcK-en
MITHOUARD-arrest regelingen betreffende verkoopmethoden en 
marktomstandigheden niet meer onder de Dassonville-formulering 
kunnen vallen zodat enkel nog voorschriften betreffende de voorwaar
den waaraan bepaalde producten moeten voldoen, zoals etiketttering, 
verpakking, vorm, enz. door de Dassonvillerechtspraak zouden be
doeld zijn. Aldus zouden maatregelen betreffende verkoopmethoden 
en marktomstandigheden niet meer kunnen getoetst worden aan het 
V erdrag tenzij ze uiteraard discriminerend zouden werken. Het ver
bod van discriminatie blijft immers ook na het KEcK-en-MITHOUARD
arrest gelden. Nu mag niet uit het oog worden verloren dat dergelijke 
nationale riiaatn!gelen in het verleden dikwijls objectief gerechtvaar
digd werden geacht om redenen van algemeen belang zodat ze in feite 
tach toepasselijk bleven. Aldus zou er thans ingevolge het arrest 
inzake KEcK en MITHOUARD enkel een daadwerkelijk probleem kun
nen zijn met de enkele maatregelen die het Hof vroeger niet als 
objectief gerechtvaardigd zou hebben beschouwd. Volgens VAN DEN 
RENDE zou men echter in dat geval deze maatregelen betreffende 
verkoopmethoden misschien kunnen beschouwen ,als feitelijk dis
criminerend, of als regelingen die de aanbiedingsvorm van producten 
betreffen"(95). Aldus zou de beperkende werking van het arrest 

(92) GEBAUER, M., ,Intemationales Privatrecht und Warenverkehrsfreiheit in Europa", 
IPRax, 1995, 153; REMIEN, 0., o.c., 351. Volgens BAsEDOW ligt daarin de ware betekenis 
van de rechtspraak inzake KEcK en MITHOUARD. Zie BASEDOW, J., o.c., 10. 
(93) ACKERMANN, T., ,Warenverkehrsfreiheiten und Verkaufsmodalitaten." Zu den EuGH
Entscheidungen ,KEcK" und ,HONERMUND", R!W, 1994, 194; VAN GERVEN, W., ,L'article 30 
du Traite C.E. et les legislations sur les pratiques commerciales. ,Dassonville" limite a ,Cassis 
de Dijon"?", in Hommage ii Jacques Heenen, Brussel, Bruylant, 1994, 477. 
(94) REMIEN, 0., o.c., 353; SCHWARTZ, I;, ,Perspektiven der Angleichung des Privatrechts in 
der Europaischen Gemeinschaft", ZEuP, 1994, 583; ULLMANN, E., o.c., 394. 
(95) VAN DEN RENDE, L., noot onder H.v.J., 24 november 1993, Fundamentele Rechtspraak, 
1993, nr. 20, 13-14. 
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inzake KEcK en MITHOUARD tot een minimum kunnen herleid worden. 
Ook anderen komen tot de conclusie dat maatregelen die bepaalde ver
koopmethoden of de marktomstandigheden betreffen, niet meer onder het 
toepassingsgebied van het EG-Verdrag zullen vallen(96). Enkel indien 
dergelijke regels ertoe zouden leiden dat de toegang van de economische 
actoren van andere lidstaten van de Europese Unie tot de markt van de 
lidstaat van de betrokken regeling moeilijker blijkt te zijn dan de toegang 
tot die markt voor de marktdeelnemers uit die lidstaat zelf, kan er nog 
steeds sprake zijn van strijdigheid met art. 30 EG-Verdrag(97). 

Samenvattend kan dan ook het gevolg van het KEcK-en MITHOUARD
arrest als volgt omschreven worden. Behoudens een toepassing van 
art. 36 EG-V erdrag zullen regels die discriminerend werken, nog 
steeds onder toepassing van art. 30 EG-Verdrag vallen. Zander on
derscheid toepasselijke regels zullen ook nog steeds onder art. 30 EG
V erdrag vallen indien het gaat om productvoorschriften. Enkel indien 
het gaat om regels betreffende bepaalde verkoopmethoden of markt
omstandigheden is art. 30 EG-V erdrag niet meer van toepassing tenzij 
deze regels feitelijk discriminerend werken. Een probleem is dan 
uiteraard wei hoe precies het onderscheid kan gemaakt worden tussen 
regels die in wezen productvoorschriften zijn en regels die bepaalde 
verkoopmethoden of marktomstandigheden betreffen(98). VAN GERVEN 
stelt zo voor als criterium te hanteren de omstandigheid dat de 
betrokken nationale regels van het land van invoer al dan niet tot 
gevolg hebben dat de producent bij invoer een extra last wordt 
opgelegd(99). Dit criterium had hij al voorgesteld in zijn conslusie 

(96) MoR1ELMANS, K., ,De interne markt en het facettenbeleid na het KEcK-arrest: nationaal 
beleid, vrij verkeer of harmonisatie", o.c., 236-237; MbscHEL, W., o.c., 430. Zie ook: FEZER, 
K.H., ,Europliisierung des Wettbewerbsrechts. Gemeinschaftsrechtliche Grenzen im Recht des 
unlauteren Wettbewerbs - Kommentar zur jiingsten Entwicklung der Rechtsprechung des 
EuGH zum Warenverkehrsrecht (Rechtssachen , YvEs ROCHER", ,KEcK und MITHOUARD" und 
,HONERMUND", JZ, 1994, 320 die het passend als volgt uitdrukt: ,Rechtlich und tatsiichlich 
diskriminierungsfreie Verkaufsmodalitiiten nationalen Rechts sind als solche keine Massnah
men gleicher Wirkung nach Art. 30 EGV im Sinne der ,Dassonville"-Formel; sie sind 
gemeinschtiftsrechlich zuliissig.". 
(97) Zoals dit duidelijk blijkt uit het arrest inzake KEcK en MITHOUARD. Zie ook bij VAN 
GERVEN, W., ,L'article 30 du Traite C.E. et les legislations sur les pratiques commerciales. 
,Dassonville" limite a ,Cassis de Dijon"?", o.c., 483. 
(98) Zie zo b.v. met betrekking tot reclarneregelingen: VAN DE KAMP, G.J., ,Artikel 30 EG na 
het arrest KEcK en MITHOUARD", AA, 1995, 660-664. 
(99) VAN GERVEN, W., ,Articles 48, 52 and 59 EC before and after KEcK and MITHOUARD", te 
verschijnen in Columbia Journal of European Law, 1996. 
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bij het arrest van het Europees Hof van Justitie dd. 2 juni 1994(100). 
Of het principe van het KEcK-en- MITHOUARD-arrest ook toepassing 
vindt inzake het vrij verkeer van diensten, is nog geen uitgemaakte 
zaak. Het arrest van het Europees Hof van Justitie dd. 10 mei 1995 
geeft daarover nog geen definitief uitsluitsel( 101). 
Nu dus de conclusie al getrokken werd dat er van een veralgemeende 
toepassing van het principe van de wederzijdse erkenning in het 
privaatrecht geen sprake kon zijn, heeft de restrictievere rechtspraak 
van het arrest inzake KEcK en MITHOUARD ook geen directe gevolgen 
voor het privaatrecht. Wei is het uiteraard zo dat, zoals een aantal 
auteurs voorhouden(l02) van deze gewijzigde rechtspraak nieuwe 
impulsen voor de eenmaking van het privaatrecht zouden kunnen 
uitgaan, doch het lijkt dichter bij de waarheid aan te leunen deze 

(100) Gevoegde zaken C-401192 en 402/94, Strafzaken tegen Tankstation 't Heukske V.O.F. 
en J.B.E. BoERMANS, 2 juni 1994, fur., 1994, 1-2199. ,Productvoorschriften hinderen de 
toegang tot de markt van de reglementerende lidstaat immers van nature uit omdat zij 
meebrengen dat een product dat in de lidstaat van oorsprong rechtmatig werd geproduceerd 
en in de handel werd gebracht, bij import in een andere lidstaat aan de aldaar geldende 
productvoorschriften moet worden aangepast ( ... ) lngevolge de daardoor veroorzaakte kosten 
wordt aan de producent bij invoer een extra last opgelegd en wordt de toegang tot de markt van 
geiinporteerde producten vrijwel zeker belemmerd of zelfs, als die kosten prohibitief zijn, 
verhinderd. Dit ligt anders bij regelingen die methoden van verkoopbevordering verbieden of 
beperken: dergelijke regelingen hebben normalerwijze niet tot gevolg dat de geiinporteerde 
producten waarop -zijbetrekking--hebben, -in-hun innerlijke-of uiterlijke keninerken moeten 
worden aangepast aan de vereisten die door hetland van invoer worden gesteld ( ... )" Ret Hof 
lijkt dit criterium mogelijk ook genegen te zijn zoals kan blijken uit Zaak C-470/93, Verein 
gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Koln e.V tegen Mars GMbH, 6 juli 1995, fur. 1995, 1-
1923: ,Een verbod als waarom het in het hoofdgeding gaat, dat het in het verkeer brengen in 
een lidstaat betreft van producten met dezelfde reclamevermeldingen als in andere lidstaten 
rechtmatig wordt gebruikt, is - hoewel het zonder onderscheid op alle producten van 
toepassing is - van dien aard, dat de intracommunautaire handel erdoor wordt belemmerd. 
De importeur kan zich daardoor immers genoodzaakt zien de aanbiedingsvorm van zijn 
producten voor elke plaats waar hij ze in de handel brengt, te wijzigen, waardoor hij voor 
extra verpakkings- en reclamekosten komt te staan." Zie ook nog verder hierover als ook over 
de gevolgen van de rechtspraak inzake KEcK en MITHOUARD terzake het vrij verkeer van 
diensten: VAN GERVEN, W., ,Articles 48, 52 and 59 EC before and after KEcK ad MITHOUARD", 
te verschijnen, Columbia Journal of European Law, 1996. 
(101) Zaak C-384/93 Alpine Investments bv tegen Minister vanFinancien, 10 mei 1995, fur., 
1995,1-1141. HetHofstelde toen vast dat ,de regeling van een lidstaat die op zijn grondgebied 
gevestigde diensverrichters verbiedt potentiele opdrachtgevers, gevestigd in andere lidstaten, 
zonder dat zij daarom hebben gevraagd op te bellen om hun diensten aan te bieden, een 
beperking op het vrij verrichten van diensten in de zin van artikel 59 van het Verdrag 
oplevert." Ret Hof ste1de weliswaar uitdrukkelijk dat een dergelijk verbod niet vergelijkbaar 
was met de ,regelingen inzake verkoopmodaliteiten, die volgens het arrest KECK en MITHOUARD 
niet binnen de werkingssfeer van artikel 30 van het Verdrag vallen." De reden hiervoor bleek 
volgens het Hof te liggen in het feit dat het verbod in het arrest van 10 mei 1995 uitging van de 
lidstaat waar de dienstverrichter is gevestigd en niet enkel aanbiedingen betreft ,die hij heeft 
gedaan aan ontvangers die op het grondgebied van die staat zijn gevestigd, of zich daarheen 
beg even om diensten te ontvangen, maar ook de aanbiedingen die zijn gericht tot ontvangers 
die zich op het grondgebied van een andere lidstaat bevinden. Het verbod is dan ook recht
streeks van invloed op de toe gang tot de dienstenmarkt in de andere lidstaten en kan derhalve 
het intracommunautaire dienstenverkeer belemmeren". 
(102) Zie bij voetnoot nr. 94. 
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rechtspraakjuist te interpreteren als een uiting van een terughoudend
heid van het Europees Hof van Justitie om een toonaangevende rol te 
spelen in de harmonisatie van het privaatrecht. Een dergelijke terug
houdendheid lijkt ook te passen in de veralgemeende atmosfeer die de 
Europese Unie de laatste tijd kent en die wordt gekenmerkt door een 
gebrek aan enthousiasme vanwege de publieke opinie in heel wat 
lidstaten voor de werking en de doelstellingen van die Unie(103). 

14. Duidelijk is dus dat het hie et nunc niet mogelijk is om te spreken 
van een algemene verplichting van de lidstaten om het principe van de 
wederzijdse erkenning zoals het in de rechtspraak inzake het vrij 
verkeer van goederen en diensten tot ontwikkeling was gekomen, 
toe te passen op aile dwingende rechtsregels in het privaatrecht. De 
aangereikte grondslagen hiervoor, zoals de Tweede Bankenrichtlijn, 
of de algemene principes van het Europees Gemeenschapsrecht, vol
doen daarvoor duidelijk niet. En indien dit wei het geval zou zijn, 
blijft het probleem van de ,InHinderdiskriminierung" alsook het feit 
dat een blinde toepassing van het principe van de wederzijdse erken
ning ook inhoudelijk aanvaardbare regels zou wegwerken, nog steeds 
bestaan. Andere oplossingen zullen dus onderzocht moeten worden. 

2. HARMONISATIE VAN DWINGEND RECHT? 

15. Men zou misschien kunnen opteren voor een harmonisatie van die 
dwingende rechtsregels die zich via de artt. 5 par. 2, 6 par. 1 en 7 EVO 
op de grensoverschrijdende rechtsverhouding kunnen doorzetten. Be
doeld is dan wei een harmonisatie langs wetgevende weg. Bij gebrek 
aan een mogelijkheid om het principe van de wederzijdse erkenning 
veralgemeend toe te passen op deze dwingende rechtsregels, lijkt dit 
inderdaad de enige mogelijke oplossing, temeer daar door een wet
gevend initiatief een aantal nadelen die het gevolg van een toepassing 
van het principe van de wederzijdse erkenning met zich meebrach
ten(l04), kunnen vermeden worden. Bij een onderzoek van deze 
mogelijkheid van harmonisatie lijkt het aangewezen opnieuw voor 

(103) Men kan hier aileen a1 wijzen op de nipte goedkeuring van het Verdrag van Maastricht 
in Frankrijk en de aanvankelijke verwerping van het Verdrag in Denemarken. Men raadp1ege 
hierover o.m.: AIRUT, J.P., ,Ce referendum qui a 1ezarde 1e vernis communautaire", Le Monde 
diplomatique, ju1i 1992, 12; CASSEN, B;, ,Maastricht entre 1e refus et la fuite en avant. Trente
cinq annees d'Europe du non-dit", Le Monde diplomatique, ju1i 1992, 12-13; CASSEN, B., ,La 
menace de recession dans l'Europe d'apres-Maastricht. Fausses traites sur 1a Communaute", 
Le Monde diplomatique, oktober 1992, 6-7. 
(104) Zoa1s b.v. de inbreuk op de rechtzekerheid (zie voetnoot nr. 71). 
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ogen te houden dat de dwingende rechtsregels hoger(l05) werden 
ingedeeld in een aantal categorieen, met name de dwingende rechts
regels van consumentenbescherming (art. 5, 2 EVO), van arbeidsrecht 
(art. 6, 1 EVO) en de andere, algemene categorie van art. 7 EVO. 

a. De dwingende rechtsregels van art. 5, 2 EVO 

16. Dat de bescherming van de consumenten een leiddraad is voor de 
Europese Unie is duidelijk. Men kan hiervoor o.m. verwijzen naar art. 
100 A van het V erdrag waarin is gesteld dat de Raad, bij het vast
stellen van ,de maatregelen inzake de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de 
instelling en de werking van de interne markt betreffen" uitgaat van 
,een hoog beschermingsniveau" op het gebied van de consumenten
bescherming. Oorspronkelijk bevatte het EG-Verdrag geen bepalin
gen met betrekking tot consumentenrecht en was het maar met de 
Europese Akte dat dergelijke bepalingen betreffende consumenten in 
het Verdrag werden opgenomen, meer bepaald in art. 100 A(l 06). Met 
het V erdrag van Maastricht kreeg de consumentenbescherming als 
doelstelling dan wei een ruimere grondslag in de artt. 3, subs en 129 A 
volgens hetwelk de Gemeenschap bijdraagt ,tot de verwezenlijking 
van een hoog niveau van consumentenbescherming" doQr middel van 
maatregelen gesteund op art. 100 A of art. 189 B. Toch belette dit niet 
dat de Gemeenschap eerder al een consumentenbeleid kon ontwikke
len, in het bijzonder in de actieprogramma's inzake bescherming en 
voorlichting van de consument van 1975 en 1981(107). Eerder had de 
consumentenbescherming ook al een plaats gevonden in de recht
spraak van het Europees Hof van Justitie, o.m. in het Cassis-de-Dijon
arrest(108) en in het arrest GB-INNO BM(109). 

(105) Zie randnummers 3 en 4. 
(106) KAI'TEYN, P.J.G., VERLORENVAN THEMAAT, P., e.a., o.c., 650. Wei hebben de artt. 85, 3 
EG-Verdrag waar het gaat over de (bredere) notie van ,gebruikers" en 86 sub b waar over 
,verbruikers" wordt gesproken, het zijdelings over consumenten. Zie STRAETMANS, G., ,Naar 
een Europees consumentenbegrip?", Jura Fate., 1991-92, 4-12. 
(107) Zie voor deze actieprogramma's en voor een algemeen overzicht van de ontwikkeling 
van het Europees consumentenrecht o.m.: STRAETMANS, G., o.c., 4-11- 4-18. 
(108) HAUSCHKA, C., ,Lauterkeitsrecht und Verbraucherschutz zwischen nationalem Rege
lungsanspmch und der Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs", ZVglRwiss, 1990, 
186. 
(109) REICH, N., ,European Consumer Law and its Relationship to Private Law", European 
Review of Private Law, 1995,285. Zie zaak C-362/88, 7 maart 1990, Jur., 1990,1-667. Alsook 
uiteraard nog in latere arresten zoals o.m. in Zaak C-91/92, P. FACCINIDORI tegen RECREB Sri, 
14 juli 1994, Jur., 1994, 1-3325 en in het reeds vermelde Mars-arrest (zie voetnoot nr. 100). 
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In het algemeen nu zou het Europees consumentenrecht kunnen worden 
beschouwd als het geheel van rechtsregels die tot doel hebben de auto
nomie te beschermen van de prive-personen die deelnemen aan econo
mische transacties zonder daarbij een professionele of handelsactiviteit 
na te streven(110). Die autonomie kan dus ook - en dit lijkt op het 
eerste zicht paradoxaal - beschermd worden door rechtsregels die de 
autonomie van de contractpartijen, en dan toch zeker van de medecon
tractant van de consument, aan banden leggen, regels van dwingend 
recht dus, zoals deze die geviseerd worden door art. 5, 2 EVO. 
Concreet zou de verstorende werking die van art. 5, 2 EVO kan 
uitgaan, kunnen worden weggewerkt door de harmonisatie van de 
verschillende nationale bepalingen van dwingend recht ter bescher
ming van consumenten. Dat de Europese Unie over de bevoegdheid 
beschikt om dergelijke maatregelen uit te vaardigen, kan na het 
V erdrag van Maastricht niet meer worden betwijfeld, zoals ook 
duidelijk blijkt uit de hoger aangehaalde verdragsbepalingen. Niet
temiB ligt een en ander toch niet zo eenvoudig. 

17. lnderdaad, over het algemeen zijn de richtlijnen die tot doel 
hebben bij te dragen tot de consumentenbescherming, slechts mini
mum-maatregelen en is het de lidstaten toegelaten regels uit te vaar
digen die een grotere bescherming verlenen aan de consumenten voor 
zover deze regels zelf niet in strijd zijn met het EG-V erdrag( 111). Als 
voorbeeld kan men hier de richtlijn betreffende de bescherming van 
de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten dd. 

(110) REICH, N., ,European Consumer Law and its Relationship to Private Law", o.c., 285. 
(111) REICH, N., ,European Consumer Law and its Relationship to Private Law", o.c., 296. 
Dit blijkt uitdrukkelijk uit art. 129 A, 3 van het Verdrag. Voor het Verdrag van Maastricht was 
de grondslag voor de richtlijnen die de belangen van de consumenten beoogden te beschermen, 
art. 100 en 100 A. Dit laatste artikel voorziet in het vierde lid nog steeds de mogelijkheid voor 
een lidstaat om eigen nationale maatregelen toe te passen voor zover zij hun ,rechtvaardiging 
vinden in gewichtige eisen Qls bedoeld in artikel 36 of verband houden met de bescherming van 
het arbeidsmilieu of het milieu" en nadat daarvan aan de Europese Commissie is kennis 
gegeven. In tegenstelling tot art. 129 A zou deze uitzondering enkel kunnen ingeroepen worden 
om reeds bestaande nationale rechtsregels toepassing te laten vinden doch niet om nieuwe 
wetgeving die strenger is dan de richtlijn te rechtvaardigen. Zie: EHLERMANN., C.D., ,The 
Internal Market following the Single European Act", CML Rev., 1987, 394; KRAMER, L., ,The 
Single European Act and Environmental Protection", CML Rev., 1987, 680. Anders: REICH, ., 
,European Consumer Law and its relationship to Private Law", o.c., 295. Deze laatste situatie 
wordt dus wel voorzien in art. 129 A. In dat opzicht is de juridische grondslag voor het 
uitvaardigen van richtlijnen van consumentenbescherrning uiteraard wel van belang. Zie 
hierover: KAPTEYN, P.J.G. en VERLOREN VAN THEMAAT, P., e.a., o.c., 651. De vraag of deze 
strengere regels ook tegenover andere EG-onderdanen kunnen worden doorgezet, is wel 
betwist. Zie: VoN HOFFMANN, B., ,Richtlinien der Europiiische Gemeinschaft und Intemati
onales Privatrecht", ZfRV, 1995, 46. Met RoTH menen we evenwel dat die mogelijk moet zijn 
en gaan hier dan ook van dit standpunt uit. Zie RoTH, W.H., ,Die Freiheiten des EG-Vertrages 
und das nationale Privatrecht. Zur Entwicklung intemationaler Sachnormen fiir Europiiische 
Sachverhalte", ZEuP, 1994, 32-33. 
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20 december 1985(112) vermelden. Art. 5, 1, van deze richtlijn 
bepaalt immers dat de consument het recht moet hebben om, door 
middel van een kennisgeving binnen een termijn van ten minste zeven 
dagen na het tijdstip waarop de handelaar hem op de door de nationale 
wetgeving voorgeschreven wijze en voorwaarden mededeling van 
zijn rechten heeft gedaan, afstand te doen van de gevolgen van zijn 
verbintenis(113). Zo was het mogelijk dat bepaalde lidstaten in een 
langere termijn dan zeven dagen voorzagen waarbinnen de consument 
kon te kennen geven dat hij wenste af te zien van de gevolgen van zijn 
verbintenis. Het is niet ondenkbaar dat een dergelijk nationale regel 
die in een langere termijn voorziet, zich nog steeds via art. 5, 2 EVO 
op de grensoverschrijdende contractverhouding zou doorzetten en 
aldus een rechtskeuze niet volledig zou worden in acht genomen, 
zeker in een rechtsverhouding die niet beperkt is tot landen die partij 
zijn bij het EVO. Andere voorbeelden zijn art. 8 van de richtlijn dd. 5 
april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereen
komsten(114) en art. 11 van de richtlijn dd. 26 oktober 1994 betref
fende de bescherming van de verkrijger wat bepaalde aspecten betreft 
van overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds 
gebruik van onroerende goederen( 115). Het Europees Gemeenschaps
recht biedt uiteraard geen oplossing voor dit objectief storende feno
meen van. strengere_ nationale. normering yermits. juist verondersteld 
wordt dat b.v. de langere termijn die de consument wordt geboden om 
af te zien van zijn verbintenissen, in overeenstemming is met het 
Europees Gemeenschapsrecht. Andere mogelijkheden om deze hin
derpaal weg te werken, lijken op het eerste zicht niet te bestaan. 
Overigens is dit probleem typisch voor het instrument van de richtlijn. 
De lidstaten krijgen immers een zekere beoordelingsmarge voor het 
omzetten van een richtlijn wat dus steeds tot zekere discrepanties kan 
leiden in de wetgeving van de verschillende lidstaten, zelfs los van de 
mogelijkheid om in strengere regelingen te voorzien indien dit in de 
richtlijn is bepaald. 
In elk geval blijkt wel dat de harmonisatie van een aantal door art. 5, 2 
EVO geviseerde dwingende rechtsregels een niet onbelangrijk hulp-

(112) Richt1ijn 85/577/EEG dd. 20 december 1985, Publicatieblad, 31 december 1985, Nr. L-
372/31. 
(113) Deze bepaling is overigens onvoorwaardelijk en voldoende duidelijk om direct werkend 
te zijn, zelfs indien de lidstaten overeenkomstig art. 8 van de richtlijn een ruimere termijn 
kunnen voorzien. Zie het reeds vermelde arrest inzake P. FACCINI DoRI t. REcREB Srl (voetnoot 
nr. 109). Tevens houdt dit arrest een afwijzing van de horizontale directe werking van richt
lijnen in. 
(114) Richtlijn 93/12/EEG, Publicatieblad, 21 april 1993, Nr. L 95/29. 
(115) Richtlijn 94/47/EEG, Publicatieblad, 29 oktober 1994, Nr. L 280/83. 
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middel kan zijn om het probleem van de verstorende werking van het 
door dit artikel bedoeld dwingend recht op te lassen, ondanks de 
mogelijkheid om strengere regels uit te vaardigen. Het voorbeeld 
van de richtlijn van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten moge volstaan. 

18. De doelstelling van deze richtlijn valt volledig te situeren binnen 
de ontwikkeling die zich in een aantal van de ons omringende landen 
voordeed en die erin bestond wetgeving uit te vaardigen in de strijd 
tegen oneerlijke bedingen en onredelijke standaardvoorwaarden. In 
Duitsland kwam zo het 'Gesetz zur Regelung des Rechts des Allge
meinen Geschafstbedingungen (AGBG)' tot stand, in Engeland de 
'Unfair Contract Terms Act', in Frankrijk de 'Loi n° 78-23 van 10 
januari 1978 sur la protection et !'information des consommateurs de 
produits et de services' en in Nederland afdeling 6.5.2.A. in het 
Burgerlijk Wetboek(ll6). In het Groothertogdom Luxemburg en in 
Portugal werd terzake eveneens gelegifereerd(117). Belgie volgde pas 
in 1991 met de nieuwe wet van 14 juli 1991 betreffende de handels
praktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, 
waarvan de artt. 31-34 betrekking hebben op onrechtmatige bedingen. 
V 66r de invoering van deze nieuwe wetgeving werd uiteraard door de 
rechter wel controle uitgeoefend op het evenwicht in de contractpo
sitie van de partijen, doch dit gebeurde via algemene technieken die 
niet enkel betrekking hadden op overeenkomsten waarbij consumen
ten partij zijn, doch ook op andere overeenkomsten. Men denke hier 
o.a. aan de theorie van de toetsing van schadebedingen, de beoorde
ling van exoneratieclausules, de leer van de 'culpa in contrahendo', de 
gekwalificeerde benadeling of de theorie van het rechtsmisbruik(118). 

(116) DIRIX, E., ,De bezwarende bedingen in de W.H.P.", in STUYCK, J. en WYTINCK, P. 
(eds.), De nieuwe wet handelspraktijken. Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken 
en de voorlichting en bescherming van de consument, Brussel, Story-Scientia, 1992, 292. 
(117) FLAMBE, M., ,Onrechtmatige bedingen", T.B.H., 1993,638. 
(118) DIRIX, E., ,De bezwarende bedingen in de W.H.P.", in STUYCK, J. en WYTINCK, P., o.c., 
292; FLAMBE, M., o.c., 634-635. Verder kan nog voor een bespreking van de nieuwe wetgeving 
betreffende de handelspraktijken en de richtlijn betreffende de oneerlijke bedingen worden 
verwezen naar o.m.: BALLON, G., ,Enkele belangrijke nieuwigheden in de wet betreffende de 
handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de verbruiker", D.A.O.R., 1992/ 
22, 86-88; CoRNELIS, L;, ,Rechterlijke toetsing van onrechtmatige bedingen", in Liber 
Amicorum Paul DE VROEDE, Diegem, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, 311-312; DIRIX, 
E., ,De bezwarende bedingen in de W.H.P.", R.W., 1991-92, 562-572; EvRARD, J.J., ,Les 
pratiques de commerce, !'information et la protection du consommateur (loi du 14 juillet 
1991)", l.T., 1992, 688-689; FLAMBE, M., ,De onrechtmatige bedingen", in DE VROEDE, P. 
(ed.), Handelspraktijken. Het nieuwe in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handels
praktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, Brugge, Die Keure, 1992, 
93-110; JoNGENEEL, R., ,Onredelijke bedingen in consumentenovereenkomsten", NJB, 1993, 
897-899. 
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Een algemeen geldende wetgeving bleek echter interessanter dan het 
geheel van de veelal door de rechspraak ontwikkelde theorieen, mede 
omdat de kenbaarheid en de voorspelbaarheid van het recht daardoor 
toeneemt. V 66r de nieuwe wet van 14 juli 1991 was de situatie inzake 
het al dan niet rechtmatig karakter van bepaalde bedingen in con
sumentenovereenkomsten immers verre van eenduidig. 
Aldus was het b.v. onwaarschijnlijk dat op zich een beding in een 
overeenkomst waarbij de wettelijke bewijslast ten nadele van de 
consument werd omgedraaid, nietig zou zijn verklaard. De regels 
betreffende de verdeling van de bewijslast raken de openbare orde 
immers niet maar zijn suppletiefrechtelijk van aard(l19). In Neder
land daarentegen is in het onderdeel k van art. 6.5.2.A.3. bepaald: ,Bij 
overeenkomst tussen een gebruiker (hiermee wordt bedoeld de partij 
die van algemene bedingen gebruik maakt) en een wederpartij, na
tuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf, wordt als onredelijk bezwarend aangemerkt een in de alge
mene voorwaarden voorkomend beding dat de bevoegdheid van de 
wederpartij om bewijs te leveren uitsluit of beperkt, of dat de uit de 
wet voortvloeiende verdeling van de bewijslast ten nadele van de 
wederpartij wijzigt, hetzij doordat het een verklaring van haar bevat 
omtrent de deugdelijkheid van de haar verschuldigde prestatie, hetzij 
doordat het haar belast met het bewijs dat een tekortkoming van de 
gebruiker aan haar kan worden toegerekend." De ratio legis van deze 
bepaling is uiteraard dat dergelijke bewij safspraken de rechten van de 
consument illusoir kunnen maken of hem mogelijk benadelen(120). 
Het is nu niet ondenkbaar dat deze bepaling op een door het Belgisch 
recht beheerste contractverhouding zou worden toegepast krachtens 
art. 5, 2 EVO indien een Nederlandse consument een overeenkomst 
zou hebben gesloten in de omstandigheden bedoeld in art. 5, 2 EVO 
en indien in die overeenkomst zou bepaald zijn dat de bewijslast 
wordt omgekeerd ten nadele van de consument(121). Een rechtskeuze 
zou zo worden gedwarsboomd door een regel van Nederlands dwin
gend recht. Mogelijk zou dit ook het geval kunnen zijn met het Franse 
recht indien dergelijke clausules betreffende de verdeling van de 

(119) STORME, M., De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1962, nr. 
59; VERHEYDEN-JEANMART, N., Droit de Ia preuve, Brusse1, Larcier, 1991, nr. 71. 
(120) T & C (Valk), aant. 6 bij art. 236, Boek 6. 
(121) We veronderstellen hier dan we1 dat deze regel van art. 6.5.2.A.3.k internationaal 
dwingend is wat overigens lijkt te volgen uit art. 6.5.2.A.l3, vierde lid (art. 247 Boek 6) 
waarin is bepaald: ,Op overeenkomsten tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk 
persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is, indien de wederpartij 
haar gewone verblijfplaats in Nederland heeft, deze afdeling van toepassing, ongeacht het 
recht dat de overeenkomst beheerst". 
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bewijs1ast door de door art. 36 van de Franse wet van 10 januari 
1978(122) ingeste1de 'Commission des clauses abusives' zouden zijn 
verboden of beperkt, of eveneens ten aanzien van het Duitse recht 
waar par. 11, nr. 15 van het 'Gesetz zur Rege1ung des Rechts des 
Allgemeinen Geschaftsbedingunen' bepaalt dat een beding waardoor 
de gebruiker ( opnieuw wordt die partij bedoe1d die van de door hem 
vooraf opgeste1de standaardvoorwaarden gebruik maakt) ,die Be
weislast zum Nachteil des anderen Vertragsteils iindert, insbesondere 
indem er a) diesem die Beweislast fiir Umstiinde auferlegt, die im 
Verantwortungsbereich des Verwenders liegen; b) den anderen Ver
tragsteil bestimmte Tatsachen bestiitigen liisst", verboden is. 
Nu verme1dt de richtlijn van 5 apri11993 in de lijst in bij1age onder q, 
a1s een in art. 3, 3, van die richt1ijn bedoe1d oneerlijk beding datgene 
dat tot doe1 of tot gevo1g heeft ,het indienen van een beroep of het 
instellen van een rechtsvordering door de consument te beletten of te 
belemmeren, met name door de consument te verplichten zich uitslui
tend tot een niet onder een wettelijke regeling ressorterend scheids
gerecht te wenden, door de bewijsmiddelen waarop de consument een 
beroep kan doen op ongeoorloofde wijze te beperken of hem een 
bewijslast op te leggen die volgens het geldende recht normaliter 
op een andere partij bij de overeenkomst rust." Duits1and zou op dit 
punt zijn wetgeving niet hoeven te wijzigen ge1et op de inhoud van 
par. 11, nr. 15 A.B.G(123). Be1gie zou er eventuee1 we1 toe gehouden 
zijn dit te doen, vermits art. 32.18 van de wet van 14 ju1i 1991 
clausu1es met betrekking tot een ornkering van de bewijs1ast zoa1s 
onder punt q van de bij1age bij de richtlijn voorzien, niet ver
biedt(124). Een en ander za1 er we1 toe 1eiden dat een nationa1e 
rechtsrege1 die een ornkering van de bewijs1ast verbiedt, een rechts
keuze niet meer onmiddellijk zou kunnen doorkruisen. 

(122) Loi no 78-23, D., 1978, leg., 89. 
(123) FREY, K., ,Wie andert sich das AGB-Gesetz?", ZIP, 1993, 580. 
(124) Art. 32.18 verbiedt immers s1echts clausules die de bewijsmiddelen die de consument 
kan aanwenden, beperkt, doch heeft geen betrekking op de bewijslast zodat Belgie de 
wetgeving op dit punt moet aanpassen. Zie BosMANS, M., ,Oneerlijke en onrechtmatige 
bedingen: zijn de artikelen 31 en volgende van de W.H.P.C. compatibe1 met de EEG Richtlijn 
93/13 van 5 april 1993?", D.C.C.R., 1993-94, 703; F'LAMMEE, M. en TROCH, K., ,De inv1oed 
van de E.G.-richtlijn van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenover
eenkomsten op het heersend Belgisch recht", T.B.H., 1996, 49. Toch moet hier gewezen 
worden op de twijfe1 die bestaat betreffende hetjuridische karakter van deze lijst, met name of 
de onrechtmatige bedingen in art. 32 van de Belgische wet verplicht moeten aangepast worden 
aan de lijst in bijlage bij de richtlijn. Dit za1 afhangen van de interpretatie die wordt gegeven 
aan art. 3, 3 van de richtlijn waarin wei is geste1d dat het om ,een indicatieve en niet 
uitputtende lijst van bedingen die als oneerlijk kunnen worden aangemerkt" gaat. Zie hierover 
o.m.: FLAMMEE, M. en TROCH, K., o.c., 42-43. 
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Met andere woorden, uit het voorgaande blijkt duidelijk dat deze 
richtlijn toch een zekere minimum-harrnonisatie tot stand heeft ge
bracht vermits regels van nationaal dwingend recht ter bescherming 
van consumenten als het ware werden ,gecommunautariseerd." De 
eenvoudigste manier om te vermijden dat dergelijke rechtsregels zich 
nog via art. 5, 2 EVO zouden kunnen doorzetten op een grensover
schrijdende rechtsverhouding, was natuurlijk te voorzien in de een
voudige opheffing van die dwingende rechtsregels, wat uiteraard wel 
voor de betrokken consumenten inhoudelijk onaanvaardbare gevolgen 
met zich zou hebben meegebracht. Het harmoniseren van het dwin
gend recht terzake, zodat Belgische en b.v. Nederlandse consumenten 
toch meer gelijkgesteld worden met elkaar en dezelfde minimum
bescherming genieten, is weliswaar een moeilijke weg en vereist dat 
een omslachtige wetgevende procedure wordt gevolgd aangezien de 
richtlijn niet alleen moet goedgekeurd worden door de Europese 
Gemeenschap, doch nadien nog in de verschillende lidstaten moet 
worden omgezet. Toch is het een bevredigende, zij het geen ideale 
oplossing. De consument wordt immers wel overal in de Europese 
Unie beschermd maar het probleem dat bepaalde lidstaten in een 
grotere bescherming kunnen voorzien en dat deze regels zich nog 
op de grensoverschrijdende rechtsverhouding zouden kunnen door
zetten, wordt er niet mee weggewerkt. Bovendien gaat door deze 
wijze van . harnioniserfm . Vall deelgebieden van. fiet recht ook de 
homogeniteit van de nationale rechtssystemen verloren. Immers, in 
die gebieden van het nationaal recht waar het Europees Gemeen
schapsrecht niet ingrijpt, blijven de nationale rechtsregels zonder 
meer bestaan. ,The result thereof is the coming into existence, e.g. 
in the field of liability law, of two sets of rules, one which is to govern 
purely internal situations and the other to govern Community related 
internal situations which, although they concern similar breaches of 
the law, may vary considerably"(l25). Een dergelijke situatie is 
uiteraard ongewenst. 

b. De dwingende rechtsregels van art. 6, 1 EVO 

19. Opnieuw kan in dit verband, net als bij de regels van consumen
tenbescherming, de vraag worden gesteld naar de arbeidsrechtelijke 
bevoegdheden van de instellingen van de Europese Unie. Na het 
Verdrag van Maastricht ligt een en ander wel niet zo eenvoudig meer. 

(125) VAN GERVEN, W., ,Bridging the Gap between Community and national Laws: towards a 
Principle of Homogeneity in the Field of legal Remedies?", o.c., 700. 
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V 66r het V erdrag van Maastricht, was het aantal bepalingen met 
arbeidsrechtelijke draagwijdte inderdaad eerder gering. De bescher
ming van de werknemers was immers bij de oprichting van de 
Europese Gemeenschappen ondergeschikt aan de economische doel
stellingen. Enkel Frankrijk was van in den beginne terecht van oordeel 
dat verschillen in loon- en arbeidsvoorwaarden in de lidstaten, de 
concurrentie binnen de gemeenschappelijke markt zouden kunnen 
bei'nvloeden(126) zodat dit ook een aandachtspunt diende te zijn. 
In het Verdrag van Rome van 1957 waren de voor het sociaal recht 
relevante bepalingen dan ook beperkt tot de artt. 117-122 van het 
verdrag. Waar art. 117 niet meer is dan een programma-verklaring die 
wei gehanteerd moet worden voor de interpretatie van de andere 
regels van gemeenschapsrecht terzake(127), is, juridisch gezien, de 
belangrijkste bepaling art. 119 dat het beginsel van gelijke beloning 
voor mannen en vrouwen voorziet en direct werkend is(128). Boven
dien nodigt art. 118 de Commissie uit studies te verrichten teneinde 
tussen de lidstaten een nauwere samenwerking op sociaal gebied te 
bevorderen. Tevens bepaalt art. 120 dat de lidstaten ernaar streven de 
bestaaande gelijkwaardigheid van de bepalingen omtrent betaalde 
vakantie te handhaven. Art. 122 voorziet niet alleen in een rapporte
ringsplicht voor de Commissie, maar bepaalt ook dat het Europese 
Parlement de Commissie kan vragen verslagen op te stellen over 
bijzondere vraagstukken inzake de sociale toestand; tenslotte is art. 
121 dode letter gebleven(129). AI bij al een beperkte basis voor 
harmonisatiemaatregelen in het arbeidsrecht. 
Uiteraard beschikte men toen ook over de bepalingen van de artt. 48-
51 EG-Verdrag betreffende het vrij verkeer van werknemers die een 
belangrijke sociaalrechtelijke betekenis hebben. Nochtans was hun 
primaire doelstelling economisch van aard, met name bij te dragen tot 
de realisatie van de interne markt die wordt gekenmerkt door ,de 
afschaffing tussen de lidstaten van hinderpalen voor het vrije verkeer 
van goederen, personen, diensten en kapitaal" (art. 3, c EG-Verdrag), 
dus ,een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van 
goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de 
bepalingen van dit Verdrag" (art. 7 A, tweede lid EG-Verdrag). Dat 

(126) BLANPAIN, R. en ENGELS, C., Europees Arbeidsrecht, Leuven, Peeters, 194, nr. 119 en de 
verwijzingen aldaar. 
(127) FRANZEN, M., ,Rechtsangleichung der Europiiischen Union im Arbeitsrecht", ZEuP, 
1995, 797 en de verwijzingen aldaar. 
(128) Zaak 43175 Gabrielle DEFRENNE tegen Belgische Luchtvaartmaatschappij Sabena, 8 
april 1976, fur., 1976, 455. 
(129) KAI'TEYN, P.J.G., VERLOREN VAN THEMAAT, P., e.a., o.c., 628. 
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de bedoeling van deze bepalingen betreffende het vrij verkeer van 
werknemers er in de eerste plaats ook in bestond bij te dragen tot de 
totstandkoming van de interne markt, is nog een bijkomende aanwij
zing van het gegeven dat het sociale aspect in het oorspronkelijke 
Verdrag van Rome van 1957 aan het economische ondergeschikt was. 
Met de Europese Akte werden de artt. 100 A en 118 A en B in het 
Verdrag opgenomen, doch voor echte fundamentele wijzigingen was 
het wachten tot het V erdrag van Maastricht. 
Het Protocol betreffende de Sociale Politiek(l30) moest ervoor zor
gen dat een 'Overeenkomst betreffende de sociale politiek( 131) kon 
gesloten worden zonder het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanie 
en Noord-Ierland. In de opvatting van dit land behoort de Gemeen
schap immers geen enkele bevoegdheid te hebben op het sociale vlak 
zodat dit land de Overeenkomst betreffende de sociale politiek dan 
ook weigerde te ondertekenen. Die overeenkomst zelf voorziet in een 
uitgebreide mogelijkheid om arbeidsrechtelijke richtlijnen met ge
kwalificeerde meerderheid te aanvaarden en bindende Europese col
lectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten. Op grond van die overeen
komst werd de richtlijn betreffende de Europese Ondernemingsraad 
en de procedure betreffende de transnationale informatie en raadple
ging van werknemers aangenomen(l32). Het valt echter te betwijfelen 
of nog meer soci<!,le voorschriften zullen worden aangenomen vermits 
de Europese Commissie toch niet geneigd blijkt nog meer sociaal
rechtelijke maatregelen te nemen(l33). Al bij al is het dan ook niet 
eenvoudig vast te stellen welke de juridische grondslag kan zijn op 
basis waarvan arbeidsrechtelijke maatregelen kunnen worden getrof
fen. Bovendien is vooral het gebrek aan politieke wil om een echt 
sociaal beleid uit te bouwen en maatregelen van arbeidsrechtelijke 
aard aan te nemen, een hinderpaal om in dit verband het nationaal 
dwingend recht te harmoniseren. Toch is ook hier, net zoals bij art. 5, 
2 EVO, het harmoniseren van het recht de enige oplossing om de 
verstorende werking van de nationale dwingende rechtsregels die 

(130) Publicatieblad, 31 augustus 1992, Nr. C-2241126. 
(131) Overeenkornst betreffende de sociale politiek gesloten tussen de lidstaten van de 
Europese Gerneenschap met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanie 
en Noord-Ierland, Publicatieblad, 31 augustus 1992, C-2241127. 
(132) BLANPAIN, R. en ENGELS, C., o.c., nr. 201. 
(133) BLANPAIN, R. en ENGELS, C., o.c., nr. 215. 
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geviseerd worden door art. 6, 1 EVO op te heffen(134). Enkele 
voorbeelden mogen volstaan. 

20. Door art. 6, 1 EVO worden o.m. bepalingen betreffende de 
hygiene en de veiligheid van werknemers vastgelegd(l35). Daaronder 
zou zo de richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 
inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van 
werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens 
de lactatie(136) kunnen vallen. Door deze richtlijn wordt met andere 
woorden in alle landen van de Europese Unie in eenvormige regels de 
bescherming van zwangere vrouwen geregeld, b. v. door een minimum 
van 14 weken verplicht zwangerschapsverlof voor te schrijven (art. 8, 
1 van de richtlijn van 19 oktober 1992). Op die manier is een zekere 
harmonisatie tot stand gekomen. 
Het kan eveneens voorkomen dat een arbeidsovereenkomst een be
ding van proeftijd bevat dat volgens de artt. 48 par. 1 en 67 par. 1 
A.O.W., op straffe van nietigheid voor iedere werknemer afzonderlijk 
schriftelijk moet worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop 
hij in dienst treedt. In Nederland daarentegen is een dergelijk beding 
niet aileen vormvrij hoewel C.A.O.'s wei vormvoorschriften kunnen 
voorschrijven(137), maar bovendien kan een dergelijk proefbeding 
daar maximaal slechts twee maanden duren(138). In Belgie kan 
dergelijk beding maximaal 14 dagen, of 6 of 12 maanden blijven 
gelden naargelang het gaat om arbeiders of bedienden (artt. 48 par. 2 
en 67 par. 2 A.O.W.). Men zou nu kunnen voorhouden dat aan een 
Nederlandse werknemer die in Nederland tewerkgesteld is, een proef
beding dat deel uitmaakt van een door het Belgische recht beheerste 
arbeidsovereenkomst en langer dan twee maanden duurt, niet kan 

(134) Zij het dat dit opnieuw slechts ten dele kan vermits de lidstaten de mogelijkheid hebben 
om strengere regels die een grotere bescherming bieden, uit te vaardigen. Zie b.v. art. 2, 5 van 
de Overeenkomst betreffende de sociale politiek gesloten tussen de lidstaten van de Europese 
Gemeenschap met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanie en Noord
Ierland en art. 118 A, 3 EG-Verdrag. Zie ook bij voetnoot nr. 111 in fine. 
(135) SALAERT, C., ,Krachtlijnen van het intemationaal privaat arbeidsrecht", T.S.R., 1990, 
122-123 die deze regels weliswaar als publiekrechtelijke regels kwalificeert. Toch lijkt dit niet 
echt onverzoenbaar met de visie van Ole LANDO die in verband met art. 6, EVO, spreekt over 
,protective private-law rules". Zie vootnoot nr. 33. Immers, ook a! worden in bepaalde Ianden 
dergelijke regels als publiekrechtelijk van aard gekwalificeerd, toch is de bedoeling ervan in de 
eerste plaats aan bepaalde categorieen van werknemers bijzondere bescherming te verlenen. 
(136) Publicatieblad, 28 november 1992, Nr. L-348/1. 
(137) KUIP, S.W., in Arbeidsovereenkomst, Deventer, Kluwer, 1995, Art. 1639n-3. 
(138) BAKELS, H.L. en AsscHER-VONCK, I.P., Schets van het Nederlands Arbeidsrecht, De
venter, Kluwer, 1994, 116. 
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worden tegengeworpen. De bescherming die hij door deze regel 
geniet, zou hem krachtens art. 6, 1 EVO toekomen. Harmonisatie 
betreffende de termijn en de vormvoorschriften van proefbedingen in 
arbeidsovereenkomsten kan evenwel de verstorende werking die uit
gaat van de wetgeving wegnemen. En bovendien krijgen werknemers 
uit de verschillende lidstaten hierdoor een grotere en gelijke bescher
ming. 
Hetzelfde geldt ten aanzien van de nationale verschillen inzake opzeg
gingstermijnen vermits dit ook regels zijn die door art. 6, 1 EVO 
worden bedoeld(l39) zodat een harmonisatie van die voorschriften de 
verstorende werking die uitgaat van art. 6, 1 EVO kan wegnemen en 
de werknemers kan blijven beschermen. Op die manier zijn de twee 
doelstellingen die we hoger reeds formuleerden(140) gerealiseerd. 
Kortom, een harmonisatie van de betreffende regels kan zeker een 
oplossing bieden. 
Niettemin moet worden vastgesteld dat inzake individuele arbeids
overeenkomsten tot op heden senso strictu heel weinig is geharmoni
seerd. Men kan slechts melding maken van enkele richtlijnen die 
werden aangenomen, met name de richtlijn 75/117/EEG van de Raad 
van 10 februari 1975 betreffende het nader tot elkaar brengen van de 
wetgevingen van de lidstaten inzake de toepassing van het beginsel 
van gelijke beloning voor - mannelijke en vrouwelijke werkne
mers(141), de richtlijn 76/207/EEG van de Raad van 9 februari 
1976 betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot 
het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten 
aanzien van de arbeidsvoorwaarden(142), de richtlijn 911383/EEG 
van de Raad van 25 juni 1991 ter aanvulling van de maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op 
het werk van de werknemers met arbeidsbetrekkingen voor bepaalde 
tijd of uitzendarbeid-betrekkingen(l43) en de richtlijn 91/533/EEG 
van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de 
werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op 

(139) GIULLIANO, M. en LAGARDE, P., o.c., 25. 
(140) Zie boger randnummer 7. 
(141) Publicatieblad, 19 februari 1975, Nr. L-45/19. Vooral van belang lijkt art. 4 waarin is 
bepaald dat de lidstaten de nodige maatregelen moeten nemen ,opdat alle met het beginsel van 
gelijke beloning strijdige bepalingen die voorkomen in collectieve arbeidsovereenkomsten, 
loonschalen of -akkoorden of individuele arbeidsovereenkomsten nietig worden, nietig kunnen 
worden verklaard of gewijzigd kunnen worden". 
(142) Publicatieblad, 14 februari 1976, Nr. L-39/40. 
(143) Publicatieblad, 29 juli 1991, Nr. L-206/19. 
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zijn arbeidsovereenkomst of- verhouding van toepassing zijn(144). 
Voor het overige bleef het bij voorstellen die wegens tegenkantingen 
van bepaalde lidstaten niet konden worden aangenomen(145). 
De politieke gevoeligheden die, meer nog dan in andere rechtsdo
meinen waarin de Europese instellingen actief kunnen zijn, aan het 
licht komen bij het uittekenen van een sociaal beleid, leiden ertoe dat 
men ook in de toekomst helaas niet veel harmonisatie inzake het 
arbeidsovereenkomstenrecht hoeft te verwachten. 

c. De dwingende rechtsregels van art. 7, 1 EVO 

21. Hoger werd al gesteld dat art. 7, 1 EVO de rechter de mogelijk
heid geeft gevolg toe te kennen aan de dwingende bepalingen van het 
recht van ,een ander land waarmede het geval nauw verbonden 
is(146). Er werd toen vastgesteld dat het vooral om wetgeving van 
financiele of econornische aard zou gaan, verrnits een staat doorgaans 
geen dusdanig belang zal hebben bij toepassing buiten het grond
gebied van een rechtsregel die slechts private belangen beoogt te 
beschermen. Overeenkomstig art. 22, 1 EVO konden de verdrag
sluitende staten zich ,op het tijdstip van ondertekening, bekrachti
ging, aanvaarding of goedkeuring, het recht voorbehouden niet toe te 
pass en: a) artikel 7, eerste lid; b) artikel 10, eerste lid, onder e." 
Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Verenigd Konink
rijk hebben daaarvan gebruik gemaakt om de toepassing van art. 7, 1 
EVO uit te sluiten(147). 
Gezien de grote onzekerheid waartoe deze bepaling aanleiding kan 
geven en het feit dat het aantal toepassingen ervan mede daardoor zeer 
gering zal zijn, is het maken van het voorbehoud een keuze die moet 
worden goedgekeurd. Het toepassen van art. 7, 1 EVO vergt van de 
rechter inderdaad een moeilijke afweging van belangen zodat de 
duidelijkheid die het EVO beoogde tot stand te brengen, daardoor 
zeker niet wordt bewerkstelligd(148). Ook om die reden kan het 
maken van het voorbehoud goedgekeurd worden. Hoewel anderen 

(144) Publicatieblad, 18 aktaber 1991, Nr. L-288/32. 
(145) Men kan hier a.m. verwijzen naar een vaarstel van richtlijn in verband met vrijwillige 
deeltijdse arbeid en in verband met uitzendarbeid en arbeidsavereenkamsten van bepaalde tijd. 
Zie vaar een averzicht: BLANPAIN, R. en ENGELS, C., o.c., 182-192. 
(146) Zie hager randnummer 5. 
(147) Zie bij ERAUW, J., o.c., 108. 
(148) FLETCHER, I., o.c., 170; SMITH, R., o.c., 133. 
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de tegenovergestelde mening toegedaan zijn(l49), kan het inderdaad 
aileen maar betreurd worden dat ook Belgie dit voorbehoud niet heeft 
gemaakt. Het vaak aangehaalde argument dat een toepassing van 
art. 7, 1 EVO een uiting zou zijn van een intemationale solidariteit 
tussen de verschillende staten en dat dit bovendien tot een zekere 
uniformiteit in de rechtspraak van de verschillende verdragsstaten zou 
leiden(l50), mage dan in theorie wei juist zijn, de onduidelijkheid en 
de onzekerheid die art. 7, 1 EVO met zich meebrengt, zijn van aard dat 
die argumentatie niet echt kan overtuigen. Enkel indien een preciezere 
tekst zou worden opgesteld die betere richtlijnen geeft voor de toepas
sing van dit artikel, kan aan deze nadelen verholpen worden. Doch 
zelfs dan nog kan dit de principieel voor het intemationale rechtsver
keer en voor de harmonisatie van het recht storende factor die van 
art. 7, 1 EVO uitgaat, niet wegnemen. 
Thans kan Belgie het voorbehoud niet meer maken. Waar het over
eenkomstig art. 22, 3 EVO, mogelijk is een gemaakt voorbehoud in te 
trekken, is het volgens de bewoordingen van het EVO niet meer 
mogelijk om na de ondertekening, bekrachtiging, aanvaarding of 
goedkeuring, nog een voorbehoud te maken. 

Ook de oplossing van harmonisatie zoals die werd voorgesteld voor de 
dwingende regels bedoeld in de artt. 5, 2 en 6, 1 EVO, kan hier 
moeilijk toegepast worden, -vermits natuurlijk niet kan- overgegaan 
worden tot een harmonisatie van aile mogelijke dwingende rechts
regels van derde staten, die dus ook niet-verdragsluitende staten 
kunnen zijn. Er kan dan ook enkel voor gepleit worden dat de rechters 
van de mogelijkheid die hen door art. 7, 1 EVO wordt geboden om de 
dwingende bepalingen van derde staten op een rechtsverhouding toe 
te passen, karig gebruik zouden maken. 

Het schrappen van art. 7, 1 EVO is immers niet mogelijk zonder 
meteen het EVO zelf op te zeggen. Ook art. 23 EVO dat voorziet in de 
mogelijkheid voor de verdragsstaten om eenzijdig een nieuwe verwij
zingsregel vast te stellen, kan hier niet toegepast worden om art. 7, 1 
EVO, op te heffen. Een afwijking overeenkomstig art. 23 EVO is 
immers slechts mogelijk indien deze bestaat in de vaststelling van een 

(149) PRIOUX, R., ,Le juge et l'arbitre face aux lois etrangeres d'application immediate dans 
les contrats internationaux: les nouvelles possibilites offertes par Ia loi du 14 juillet 1987", 
T.B.H., 1988, 282. Een hieraan tegengestelde mening lijken we bij VAN HEeKE en LENAERTS te 
vinden aangezien dezen hopen dat, omwille van de rechtsonzekerheid die door art. 7, 1 EVO 
wordt gecreeerd, de rechters spaarzaarn van deze regel zullen gebruik maken. Zie: VAN HEeKE, 
G. en LENAERTS, K., o.c., m. 380. 
(150) Zie boger voetnoot m. 31. 
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nieuwe verwijzingsregel voor een bepaalde categorie overeenkom
sten(151). Voor een afwijking van de regel van art. 7, 1 EVO kan art. 
23 EVO niet toegepast worden. 

d. De dwingende rechtsregels van art. 7, 2 EVO 

22. Wat nu tenslotte de dwingende rechtsregels uit de lex fori zoals 
bedoeld in art. 7, 2 EVO betreft, kan bier, net zoals bij de andere 
verwijzingsregels van het EVO, de vraag gesteld worden of er een 
harmonisatie terzake mogelijk is en of de Europese instellingen over 
de bevoegdheid beschikken om daartoe over te gaan. In tegenstelling 
tot de regels bedoeld in de artt. 5, 2 en 6, 1 EVO, doch net zoals bij de 
regels bedoeld in art. 7, 1 EVO, rijst bier een probleem van precieze 
afbakening van de soorten regels die in art. 7, 2 EVO bedoeld 
worden(152). De categorie van de politiewetten moge dan al op zich 
een eigen verwijzingscategorie zijn(153), toch zullen de rechtstakken 
waarin ze kunnen voorkomen, vaak zeer verse heiden zijn. Hoger werd 
al vastgesteld dat het Rapport van GIULIANO en LAGARDE als voor
beelden van politiewetten in de zin van art. 7, 2 EVO regels vermeldt 
inzake mededingingsrecht, consumentenbescherming en sommige 
regels van vervoersrecht(154) doch ook andere regels kunnen moge
lijk onder art. 7, 2 EVO vallen. Dat de Europese Unie over de 
bevoegdheid beschikt om de regels van consumentenbescherming 
en deze die de arbeidsverhoudingen regelen, te harmoniseren, werd 
al vastgesteld. Dat ze tevens deze bevoegdheid heeft ten aanzien van 
regels van vervoersrecht, kan blijken uit art. 75 EG-Verdrag. In grote 
mate is een gemeenschappelijk vervoersbeleid thans een reali
teit(155). Hetzelfde geldt voor het mededingingsbeleid. Of de Euro
pese Unie derhalve een harmonisatie van de politiewetten bedoeld in 
art. 7, 2 EVO kan tot stand brengen, zal dus eigenlijk afhangen van de 
soort politiewet. Bij gebrek aan een algemene bevoegdheid van de 
Europese Unie om tot een harmonisatie van het privaatrecht over te 
gaan, zal immers voor iedere politiewet afzonderlijk onderzocht 
moeten worden of een grondslag te vinden is in het EG-V erdrag op 
basis waarvan tot harmonisatie kan overgegaan worden. Dat dit hoe-

(151) GIULIANO, M. en LAGARDE, P., o.c., 40. 
(152) Zie ook hoger onder randnummer 6. 
(153) VANHECKE, G. en LENAERTS, K., o.c., nr. 369. 
(154) Zie hoger onder randnummer 6. 
(155) KAPTEYN, P.J.G., VERLOREN VAN THEMAAT, P., e.a., o.c., 694. 
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genaamd niet eenvoudig is, ligt voor de hand. Al kan men wel een 
gemeenschappelijke verwijzingsregel betreffende de toepassing van 
politiewetten uit de lex fori vaststellen, toch ligt een eenmaking van 
de krachtens deze gemeenschappelijke verwijzingsregel aangeduide 
politiewetten daarom niet onmiddellijk binnen de mogelijkheden. 
Mogelijk zou men nu op een andere manier een oplossing voor of toch 
ten minste een verzachting van de voor de eenmaking van het con
tractenrecht verstorende werking van art. 7, 2 EVO kunnen voor
stellen. Hoger werd inderdaad al gesteld dat de gevallen waarin de 
artt. 7, 2 en 16 EVO zouden kunnen toegepast worden, vaak gelijk
aardig zijn, terwijl toen ook vastgesteld werd dat in nogal wat gevallen 
een bepaalde situatie aanleiding zou kunnen zijn voor een toepassing 
van zowel art. 7, 2 EVO als van de artt. 5, 2 en 6, 1 EVO(l56). 
Inderdaad, ,the situations in which art. 16 and art. 7 (2) may be 
invoked are often the same. If, for instance, a resale price mainte
nance is allowed under the rule of some foreign law, which under the 
Convention would be applicable to the issue, the courts of the buyer's 
country should be most reluctant to refuse application of that rule as 
being against public policy. If, on the other hand, it considers the 
forum rule prohibiting resale price maintenances to be directly ap
plicable to the issue it may apply the forum rule and thereby discard 
the foreign r_ule without hesitation"(l57). Deze twee artikelen kunnen 
dus in een analoge situatie toepassing vinden. Als gevolg daarvan is 
het vaak niet duidelijk of het vreemde, desgevallend gekozen recht 
moet wijken op grand van art. 7, 2 EVO dan wel op grand van art. 16 
EVO. LANDO merkte dit elders ook op: ,It may be difficult to deter
mine whether such an agreement is null and void because it violates 
the public policy or because a directly applicable rule of the forum 
(Article 7(2)) makes it unenforceable. The result however is the 
same"(158). 
Men kan dus gewagen van een zeker parallellisme tussen de artt. 7, 2 
en 16 EVO. Weliswaar gaat het bij art. 7, 2 EVO om de zogenaamde 
positieve openbare orde, in die zin dat een interne wet wegens haar 
doel toepasselijk wordt verklaard zodra een bepaald contact met de 
forumstaat aanwezig is. Bij art. 16 EVO gaat het daarentegen om de 

(156) Zie hoger onder randnurnmer 6. 
(157) LANDo, 0., ,Party Autonomy in the EC Convention on the Law Applicable to Con
tractual Obligations", in RroAux, F. (dir.), o.c., 207. Hoewel natuurlijk in dit voorbeeld het 
Europees Gemeenschapsrecht zou kunnen tussenkomen, b.v. door middel van een groepsvrij
stelling. 
(158) LANDo, 0., ,The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations", 
o.c., 208. 
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negatieve openbare orde, wat inhoudt dat het gevolg van een als 
onduldbaar ervaren toepassing van een buitenlandse wet die op grand 
van een verwijzingsregel toepasselijk is, wordt geweerd(l59). Tach is 
het concrete gevolg van beide regels dat een rechtsregel uit de lex fori 
wordt toegepast. Het verantwoorde onderscheid dat inzake rechtvaar
diging, localisatie en concrete werking bestaat tussen de politiewetten 
enerzijds en de exceptie van openbare orde anderzijds(l60), dus 
tussen de positieve en negatieve openbare orde, verhindert niet dat 
het concrete gevolg van heiden er inderdaad in bestaat dat een regel 
van de lex fori wordt toegepast op de grensoverschrijdende rechts
verhouding. Immers, het ander fundamenteel onderscheid dat VANDER 
ELST nog maakt en dat erin bestaat dat ,une exception, tiree de l 'ordre 
public du for, ne peut evidemment constituer qu 'une application par le 
juge de sa pro pre loi interne, qu 'elle so it positive ou prohibitive" 
terwijl ,les lois de police et de surete sont susceptibles d'application 
extraterritoriale"(l61) verdwijnt indien een voorbehoud met betrek
king tot art. 7, 1 EVO werd gemaakt of de rechters dit artikel niet 
aanwenden. Van een extra-territoriale toepassing van politiewetten 
kan slechts sprake zijn in het geval van art. 7, 1 EVO doch niet in het 
geval van art. 7, 2 EVO. Anders gezegd, indien art. 7, 1 EVO niet 
meer zou kunnen spelen, zijn de enige soort politiewetten die kunnen 
toegepast worden, deze uit de lex fori. 
Nu het parallellisme tussen de artt. 7, 2 en 16 EVO tot uiting werd 
gebracht, en dit niet alleen betreffende de gevolgen van de toepassing 
van de beide artikelen maar ook betreffende de situaties die aanleiding 
kunnen zijn voor een toepassing van deze beide artikelen, zou men 
kunnen voorhouden dat de belangen van de forumstaat bij de afwikke
ling van grensoverschrijdende rechtsverhoudingen eigenlijk vol
doende gewaarborgd worden door enkel en alleen art. 16 EVO. 
Zander daarmee het belang van een verwijzingscategorie van politie
wetten in vraag te willen stellen, en zelfs niet van een bilateraliteit van 
deze verwijzingscategorie, kan men zich toch afvragen of inzake 
overeenkomsten het bestaan van een dergelijke verwijzingscategorie 
de rechtskeuzevrijheid niet al te zeer beperkt. Er zou daarom gepleit 
kunnen worden om noodzakelijke inbreuken op de rechtskeuzevrij
heid als grondslag van de lex contractus enkel nog vanuit de negatieve 
openbare orde te benaderen. Dit zou niet alleen het voordeel bieden 

(159) VAN HECKE, G. en LENAERTS, K., o.c., nr. 372. 

(160) VANDER ELST, R., Les lois de police et de surete en Droit International Prive Franrais et 
Beige, Paris, Sirey, Brussel, Edition du Parthenon, 1956, I, 103-105. 
(161) VANDER ELST, R., o.c., 104. 
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dat het aantal mogelijke inbreuken op de rechtskeuzevrijheid wordt 
beperkt en dus dat de gevallen van verstoring van een grensover
schrijdende contractverhouding tot een minimum worden herleid, 
aangezien van een exceptie van openbare orde pas sprake kan zijn 
indien de toepassing van een aangewezen recht 'kennelijk onverenig
baar' is met de openbare orde van het land van de rechter (art. 16 
EVO). Bovendien is inzake openbare orde een harmonisatie zeker niet 
onmogelijk. Waar de invulling van de openbare orde vroeger alleen 
gebeurde aan de hand van de lex fori en de lex fori dus het oudste 
criterium was aan de hand waarvan vreemd recht werd beoor
deeld(162), kan nude invloed van het Europees Gemeenschapsrecht 
in de invulling van de openbare orde niet meer worden weggecijferd. 
Dit blijkt trouwens met zoveel woorden uit het Rapport van GIULIANO 
en LAGARDE bij art. 16 EVO, met name dat ,deze uitdrukking ook de 
communautaire openbare orde omvat, die een integrerend hestand
dee[ vormt van de openbare orde van de lidstaten"(163). 
Nu heeft de openbare orde uit het EG-Verdrag, zoals dit onder andere 
voorkomt in de artt. 36 en 48 van het EG-Verdrag, zelf reeds voor
werp uitgemaakt van een harmonisatie en van een eenvormige inter
pretatie door het Europees Hof van Justitie(164). Toch moet de 
openbare orde van het EG-V erdrag worden onderscheiden van de 
openbare orde van art. 16 EVO. Bij de openbare orde van het EG
V erdrag gaat het immers om de vraag wanneer een nationale rechts
regel zich tegen het Europees Gemeenschapsrecht, dat principieel 
voorrang heeft, kan doorzetten terwijl het bij de openbare orde in 
het intemationaal privaatrecht gaat om het samentreffen van twee 
rechtssystemen die van eenzelfde rangorde zijn(165). Niettemin belet 
dit niet dat de openbare orde uit het intemationaal privaatrecht, zoals 
bij art. 16 EVO, geen zuiver 'nationale' openbare orde meer is, doch 

(162) R:!GAUX, F., Droit international prive, Brussel, Larcier, 1987, I, nr. 511. 
(163) GIULIANO, M. en LAGARDE, P., o.c., 38. 
(164) Men denke hier b.v. aan de richtlijn 64/221/EEG van de Raad van 24 februari 1964 voor 
de coiirdinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van 
verplaatsingen en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de 
openbare veiligheid en de volksgezondheid. Hierdoor wordt aan het begrip openbare orde, 
openbare veiligheid en volksgezondheid een gemeenschapsrechtelijke inhoud gegeven in die 
zin dat een aantal aanwijzingen worden gegeven die een doelgerichte interpretatie mogelijk 
maken. Zie Publicatieblad, Nr. 850/64. Zie voor een overzicht van de rechtspraak van het 
Europees Hof van Justitie terzake: VAN GERVEN, W. en WoUTERS, J., ,Free Movement of 
Financial Services and the European Contracts Convention", in ADENAS, M. en KENYON
SLADE, S., o.c., 51-55 en ook nog verder: KAPTEYN, P.J.G., VERLORENVAN THEMAAT, P., e.a., 
o.c., 413-414; VANHECKE, G. en LENAERTS, K., o.c., nr. 12. 
(165) MARTINY, D., ,Gemeinschafsrecht, ordre public, zwingende Bestimmungen und Ex
klusivormen", in VoN BAR, C. (ed.), Europiiisches Gemeinschaftsrecht und Internationales 
Privatrecht, Kiiln, Carl Heymans Verlag, 1990, 212-213. 
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dat het Europees Gemeenschapsrecht mede bijdraagt tot de invulling 
van dit openbare-ordebegrip(166). Indien het Europees Hof van Jus
titie dan eindelijk, zoals bepaald in het Eerste Protocol betreffende de 
uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeeschappen 
van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbinte
nissen uit overeenkomst(167) de bevoegdheid zou krijgen om het 
EVO te interpreteren, zou dit uiteraard nog meer kunnen bijdragen 
tot een eenvormig openbare-ordebegrip van art. 16 EVO(l68). Een 
interpretatie van art. 7, 2 EVO in de richting van een groter parallel
lisme met art. 16 EVO lijkt dan ook mogelijk. 
Of met dit alles het probleem van de verstorende werking van de 
dwingende rechtsregels in de grensoverschrijdende rechtsverhouding 
totaal is verdwenen, blijft echter twijfelachtig. Met betrekking tot de 
politiewetten bedoeld in art. 7, 1 EVO kan een oproep om karig of 
geen gebruik te maken van de mogelijkheid geboden door dit artikel, 
nog gemakkelijk ten uitvoer gelegd worden, omdat juist een grote 
beoordelingsmarge aan de rechtbanken wordt geboden. Anders is het 
evenwel gesteld met de regels bedoeld in art. 7, 2 EVO. Waar wei kan 
gesproken worden van een parallellisme tussen de artt. 7, 2 en 16 
EVO, en kan gepleit worden voor een toepassing van dit laatste artikel 
veeleer dan van art. 7, 2 EVO indien een bepaalde situatie aanleiding 
kan geven tot toepassing van de beide artikelen, belet dit niet dat de 
rechter nog steeds verplicht is om een politiewet uit de lex fori toe te 
passen, ook indien het gaat om een situatie die niet kan benaderd 
worden vanuit art. 16 EVO. 
In dergelijk geval blijft de voor de grensoverschrijdende rechtsver
houding storende invloed dus bestaan. Het lijkt dat hier dan aileen kan 
gepoogd worden om tot een harmonisatie over te gaan van die 
betrokken regels. Dat dit geen eenvoudige opdracht is, kon hoger 
reeds blijken. 

(166) Zie hierover KocH, H., ,Private International Law: A 'Soft' Alternative to the Harmo
nisation of Private Law", European Review of Private Law, 1995, 338; MARTINY, D., ,Ge
meinschaftsrecht, ordre public, zwingende Bestimmungen und Exklusivnormen", in VoN BAR, 
C. (ed.), o.c., 220; RODRIGUEZ-PINEAU, E., ,Community ordre public, Hiding Behind the 
General Good? A Comment on Professor Koch", European Review of Private Law, 1995, 344. 
(167) Zie voetnoot nr. 38. 
(168) KocH, H., o.c., 338; MARTINY, D., ,Gemeinschaftsrecht, ordre public, zwingende 
Bestimmungen, Exklusivnormen", in VoN BAR, C. (ed.), o.c., 231-232. 
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C. Besluit 

23. In deze bijdrage werd gepoogd om, aan de hand van een aantal 
regels uit het Europees V erdrag van Rome van 19 juni 1980 inzake het 
recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, na te 
gaan in welke mate bepaalde dwingende rechtsregels toegepast moe
ten worden op een bepaalde internationale rechtsverhouding en in 
welke mate deze toepassing kan vermeden worden. De vaststelling 
was immers dat een harmonisatie van het overeenkomstenrecht, dan 
wel een rechtskeuze voor een bepaald rechtssysteem, nooit volledig 
wordt gerespecteerd omdat bepaalde nationale rechtsregels uit de lex 
fori, of een andere staat die een bepaalde band heeft met een grens
overschrijdende rechtsverhouding, dwingend worden toegepast op die 
rechtsverhouding. 
Onderzocht werd of het principe van de wederzijdse erkenning geen 
toepassing kon vinden op die regels. Alle nationale dwingende rechts
regels van toepassing op internationale overeenkomsten zouden op 
die manier als onderling gelijkwaardig worden beschouwd. Hoe aan
lokkelijk en eenvoudig een dergelijke oplossing ook bleek te zijn, toch 
kon ze geen steun vinden, noch in de rechtszekerheid noch binnen de 
bevoegdheden van de Europese Unie. Het harmoniseren van het 
materiele recht, dus ·van de dwingende rechtsregels die een rechts
keuze dwarsbomen, bleek de enige andere mogelijke oplossing. Ook 
die werd onderzocht. Voor verschillende specifieke regels zoals voor 
deze inzake consumentenbescherming en inzake individuele arbeids
verhoudingen, bleek een harmonisatie in principe mogelijk hoewel het 
slechts een minimum-harmonisatie was en daardoor de voor een 
grensoverschrijdende rechtsverhouding verstorende factor van dwin
gend recht, bleef bestaan, vermits er werd vanuit gegaan dat de 
lidstaten hun strengere regels nog steeds konden doorzetten op in
tracommunautaire rechtsverhoudingen. 
Moeilijker was het voor de verwijzingsregels van art. 7 EVO. Ener
zijds werd gepleit voor het niet-toepassen van art. 7, 1 EVO, en 
anderzijds werd gepoogd om art. 7, 2 EVO, zoveel rnogelijk te 
benaderen vanuit art. 16 EVO. 
Het moet gezegd dat de oplossingen die werden voorgesteld, inge
geven werden vanuit de zorg om bij te kunnen dragen tot een harmo
nisatie van het overeenkomstenrecht in Europa, zonder dat nationale 
dwingende rechtsregels daarop nog zouden kunnen inwerken. Dat een 
en ander juridisch en wellicht eerder nog politiek moeilijk zou kunnen 
liggen, werd daarbij meermaals vermeld. Politieke wil om wetgevend 
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op te treden is immers onontbeerlijk voor een harmonisatie van het 
recht vanuit de Europese instellingen. Voor een harmonisatie van het 
nationaal dwingend recht zoals bedoeld in de artt. 5, 6 en 7 EVO is dit 
niet anders. 
Nu is een algemeen bewustzijn vaak, zoniet altijd een eerste stap naar 
politieke wil en politieke actie. Deze bijdrage had zeker niet de 
pretentie om pasklare oplossingen aan te reiken, doch zou zeker haar 
doel bereikt hebben indien ze kon bijdragen tot een grater bewustzijn 
van de bestaande problematiek. 
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SOMMAIRE 

HARMONISATION ET RECONNAISSANCE MUTUELLE 

DANS LE CADRE DU DROIT EUROPEEN DES CONTRATS: 

UNE ETUDE DE LEURS FONDEMENTS JURIDIQUES 

Dans le present expose, l'auteur se propose de verifier quelles solutions permettent 
de faire echec aux effets perturbateurs, a l'endroit du commerce juridique inter
national, de certaines regles de droit imperatif. 11 part de la constatation que le choix 
du droit applicable opere dans un contrat international ne se trouve pas toujours 
totalement respecte. Ainsi, il est frequent que s' appliquent a des rapports juridiques 
internationaux des regles imperatives tirees de systemes juridiques non choisis par 
les parties ou meme du droit communautaire europeen, ceci allant a l' encontre de 
l' application du droit choisi par les parties. La situation n' est pas differente lorsque le 
choix des parties s'est porte sur !'application des Principles of European Contract 
Law. De la sorte, ces regles imperatives de droit international constituent un obstacle 
a une harmonisation du droit des contrats en Europe. 

Dans une premiere partie, l'auteur examine cette problematique au depart de la 
Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contrac
tuelles. De certaines dispositions de cette Convention il resulte, en effet, que des 
regles imperatives sont plus d'une fois appliquees nonobstant le choix d'un autre 
systeme juridique par les parties. 

L'auteur s'arrete ainsi plus particulierement au droit imperatif vise a l'art. 5.2 
(protection des consommateurs), a l'art. 6.1 (contrats individuels de travail), a l'art. 
7.1 (dispositions imperatives particulieres d'autres pays avec lesquels le contrat 
presente des liens etroits) et enfin a l'art. 7.2 (dispositions imperatives de la lex fori). 

A l'art. 7.1. et 7.2. sont visees les lois dites de police alors qu'a l'art. 5.2 eta l'art. 6.1, 
il s'agit plutOt des regles imperatives appelees a proteger l'un des co-contractants 
considere comme faible. La distinction entre les deux sortes de regles imperatives 
n'est cependant pas toujours aisee a faire. 

Dans une deuxieme partie, l' auteur examine la question de savoir si le principe de la 
reconnaissance mutuelle, tel qu'il s'est developpe entre autres dans le cadre de la 
libre circulation des marchandises, ne pourrait apporter une solution aux effets 
perturbateurs, a l'endroit de relations juridiques internationales, des regles impera
tives visees aux articles precites. L'application de ce principe aces regles impera
tives pourrait en eliminer I' incidence perturbatrice pour permettre le developpement 
d'une sorte de libre circulation des contrats a l'interieur de l'Union europeenne. 

Un probleme se pose cependant du fait que ce principe de la reconnaissance 
mutuelle, a detaut d'un fondement clair, ne peut etre applique sans plus en droit 
prive. L'auteur analyse des propositions tendant soit a prevoir une application 
generalisee de ce principe, notamment sur base de la deuxieme directive bancaire, 
soit a le considerer comme un principe general du droit des Communautes euro
peennes, ces propositions ne s'averant cependant pas immediatement satisfaisantes. 

Pour ces motifs, !'harmonisation des dispositions imperatives visees aux articles pre
cites de la Convention de Rome du 19 juin 1980 semble constituer la seule alternative 
possible. Ceci fait precisement l' objet de la derniere partie du present article. 

Sur ce point, !'auteur constate que l'Union europeenne dispose assurement de la 
competence pour proceder a une harmonisation des regles visees aux articles 5.2 et 
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6.1, ceci ayant effectivement deja ete realise dans un certain nombre de cas, 
notamment dans les directives concernant la protection des consommateurs en 
matiere de contrats negocies en dehors des etablissements commerciaux et dans la 
directive concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consom
mateurs. Une telle harmonisation demeure cependant le plus souvent minimale, ce 
qui pourrait impliquer que des normes plus rigoureuses edictees par certains Etats 
membres peuvent encore avoir des effets ,perturbateurs" dans les relations juridi
ques internationales, de sorte que cette solution s' avere en, tout etat de cause 
insuffisante. 

Une harmonisation des dispositions imperatives visees a l'art. 7.1 et 7.2 apparaft 
cependant plus difficile. En effet, l'Union europeenne ne dispose pas d'une compe
tence generale pour harmoniser les lois de police et ne pourrait le faire que pour des 
lois de police specifiques dans les domaines ou elle a pouvoir d'agir. En ce qui 
concerne plus particulierement les dispositions imperatives visees a l'art. 7.1, I' on 
doit regretter que la Belgique n'ait pas formule la reserve de non-application de cet 
article. L' on ne peut qu' esperer que la large liberte d' appreciation laissee au juge par 
cet article, fera que cette disposition ne sera pas appliquee. 

Enfin, I' auteur constate uncertain parallelisme entre l'art. 7.2 (l'ordre public positif) 
et I' art. 16 (l'ordre public negatif ou exception de l'ordre public). En effet, du fait de 
I' application de ces deux articles, nonobstant le choix du droit opere par les parties, le 
droit de la lex fori sera neanmoins applique. Et comme l'ordre public n'est plus un 
ordre public national, mais se trouve detini et meme harmonise, dans une certaine 
mesure, par le droit communautaire europeen, !'auteur plaide pour que les cas 
d'application de !'article 7.2 fassent l'objet, dans la mesure du possible, d'une 
approche au depart de I' art. 16 plutOt que de I' art. 7.2, puisqu'il semble que sur ce 
terrain, une harmonisation n' est pas impossible. 

ZUSAMMENFASSUNG 

VEREINHEITLICHUNG UND GEGENSEITIGE ANERKENNUNG 

IM RAHMEN EINES EUROPAISCHEN VERTRAGSRECHTES: 

EINE GRUNDLAGENUNTERSUCHUNG 

Dieser Beitrag beabsichtigt eine Untersuchung der vorhandenen Losungen zur Auf
hebung der zerstOrenden Wirkung fiir den internationalen Rechtsverkehr die sich aus 
gewissen zwingenden Rechtsregeln ergibt. Der Ausgangspunkt ist ja, daB in einem 
internationalen Vertrag die Rechtswahl nicht immer voll und ganz beriicksichtigt 
wird. Auf diese Weise werden oft zwingende Rechtsregeln aus nicht gewahlten 
Rechtssystemen oder aus dem europaischem Gemeinschaftsrecht auf das internatio
nale Rechtsverhiiltnis angewendet, sodaB die Anwendung des gewahlten Rechtes 
durchkreuzt wird. Dies liegt nicht anders, wenn Parteien eine Anwendung der 
Principles of European Contract Law wahlten. So bilden diese international zwin
genden Rechtsregeln ein Hindernis fiir die Vereinheitlichung des Vertragsrechtes in 
Europa. 

Im ersten Teil wird diese Problematik aus der Sicht des Romer Vertrags vom 19. Juni 
1980 hinsichtlich des einschlagigen Rechtes fiir Verpflichtungen aus Vertragen 
behandelt. Einige Bestimmungen in diesem Vertrag fiihren dazu, daB zwingende 
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Rechtsregeln trotz der vorhandenen Rechtswahl auf ein anderes Rechtssystem an
gewendet werden. 

So wird insbesondere eingegangen auf das zwingende Recht wie erwahnt im Art. 5, 2 
(Verbraucherschutz), im Art. 6,1 (individuelle Arbeitsvertrage), im Art. 7,1 (Be
stimmungen besonders zwingenden Rechtes aus anderen Landem mit denen der 
Vertrag eng zusammenhiingt) und schlieBlich im Art. 7,2 (die zwingenden Bestim
mungen aus dem lex fori). 

Im Art. 7,1 und 7.2 sind die sogenannten Polizeigesetze gemeint, wahrend es sich im 
Art. 5,2 und 6,1 eher urn zwingende Rechtsregeln zum Schutz der als schwacher 
betrachteten Vertragspartei handelt. Dennoch lassen sich beide Arten der zwin
genden Rechtsregeln kaum unterscheiden. 

Im nachsten Teil erhebt sich die Frage, ob das im Rahmen u.a. des freien Guterver
kehrs entwickelte Prinzip der gegenseitigen Anerkennung fur die zerstOrende Wir
kung der in diesem Artikel beschriebenen zwingenden Rechtsregeln auf das inter
nationale Rechtsverhaltnis keine Losung bote. Durch die Anwendung dieses Prinzips 
auf diese zwingenden Rechtsregeln konnte deren zerstOrender EinfluB beseitigt 
werden sodaB gleichsam die Entwicklung einer Art freien Vertragsverkehrs 
innerhalb der Europaischen Union herbeigefilhrt wurde. 

Das Problem stellt sich allerdings, daB das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung 
nicht ohne wei teres im Privatrecht angewendet werden kann ohne eindeutige Grund
lage. Vorschlage liegen vor, urn entweder dieses Prinzip verallgemeinert anzuwen
den, u.a. aufgrund der zweiten Bankenrichtlinie oder urn dieses Prinzip als ein 
allgemeines Rechtsprinzip aus dem europaischen Gemeinschaftsrecht zu betrachten 
aber die Losungen befriedigen anscheinend nicht ganz. 

A us dies en Grunden scheint die Vereinh~itli<:;hung ger in_d(!I1 Qb~nt:l"vva_!mten f\rti
keln des Romer Vertrags vom 19. Juni 1980 gemeinten zwingenden Bestimmungen 
die einzig mogliche Alternative. Dieses Thema wird im letzten Teil behandelt. 

In dieser Hinsicht wird festgestellt, daB die Europaische Union zwar tiber die 
Befugnis verfilgt die beabsichtigten Regeln im Art. 5,2 und 6,1 zu vereinheitlichen. 
In einer Reihe von Fallen wurde dies tatsachlich so realisiert, u.a. in der Richtlinie 
hinsichtlich des V erbraucherschutzes bei auBerhalb der Verkaufsraume geschlosse
nen V ertragen und in der Richtlinie tiber miBbrauchliche Klauseln in Verbrauchers
vertragen. Eine solche Vereinheitlichung stellt sich dennoch oft als minimal heraus, 
was implizieren wurde, daB von gewissen Mitgliedstaaten verordnete strengere 
Normen noch imrner auf das internationale Rechtsverhaltnis stOrend einwirken 
konnten, sodaB die Losung auf alle Faile unvollkommen bleibt. 

Eine Vereinheitlichung der zwingenden Bestimrnungen in den Art. 7,1 und 7,2 zeigt 
sich allerdings schwieriger. Die Europaische Union verfugt ja nicht tiber die all
gemeine Befugnis zur Vereinheitlichung der Polizeigesetze sondem nur tiber Teil
befugnisse zur Vereinheitlichung spezifischer Polizeigesetze aus den Gebieten wo 
sie wahl auftreten darf. Was insbesondere die Bestimmungen zwingenden Rechtes 
im Art. 7,1 betrifft, wird bedauert, daB Belgien den Vorbehalt diesen Artikel nicht 
anzuwenden nicht gemacht hat. Es kann nur gehofft werden, daB die groBe Beur
teilungsfreiheit die dem Richter in diesem Artikel gewiihrt wird, dazu fiihrt, daB diese 
Bestimmung nicht angewendet wird. 

SchlieBlich wird festgestellt, daB es zwischen Art 7,2 (die positive Rechtsordnung) 
und 16 (die Exzeption der Rechtsordnung oder die negative Rechtsordnung) einen 
gewissen Parallellismus gibt. Aus der Anwendung dieser heiden Artikel folgt, daB 
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dennoch das Recht des lex fori, trotz des V orhandenseins einer Rechtswahl, ange
wendet wird. Und weil die Rechtsordnung keine nationale Rechtsordnung mehr ist, 
sondern vom europaischen Gemeinschaftsrecht bestimmt wird und schon in gewis
sem Sinne vereinheitlicht worden ist, wird befilrwortet, an die Anwendungsfalle des 
Art. 7,2 so weit wie moglich aus dem Gesichtspunkt des Art. 16 heranzugehen, eher 
als aus dem des Art. 7,2. In diesem Bereich zeigt sich eine Vereinheitlichung nicht 
unmoglich. 

SUMMARY 

HARMONISATION AND MUTUAL RECOGNITION IN THE 

CONTEXT OF A EUROPEAN LAW OF CONTRACTS: 

AN EXAMINATION OF PRINCIPLES 

This paper has the object of seeking to establish what solutions there are to the 
distorting effect on legal relations between countries produced by certain mandatory 
rules. The starting point of this study is that the choice of a particular legal system as 
contained in an international contract is not invariably respected. In many cases, the 
mandatory rules laid down by legal systems other than that which had been chosen, 
or by the European Communities, will be applied to the international legal transac
tion in question, so that the choice of the applicable legal system is thwarted. This 
situation would not be different if the parties opted for the application of the 
Principles of European Contract Law. Accordingly, these international mandatory 
rules constitute an obstacle to the harmonisation of the law of contracts in Europe. 

In Part One, this problem is approached from the viewpoint of the Rome Convention 
on the Law Applicable to Contractual Obligations. Certain provisions from this 
Convention have the effect of ensuring that mandatory rules are applied in spite of 
the fact that a different legal system had been chosen in the contract in question. 

Thus this paper examines in some detail the mandatory rules contained in Article 
5 (2) (consumer protection), Article 6 (1) (individual contracts of employment), 
Article 7 (1) (specific mandatory provisions from other countries to which the 
contract is narrowly linked) and, finally, Article 7 (2) (the mandatory provisions 
of the lex fori). 

Article 7 (1) and (2) concerns the so-called policing laws, whereas Articles 5 (2) and 
6 (1) deal instead with mandatory rules which are intended to protect the weaker 
contracting party. Nevertheless, the distinction between both types of mandatory rule 
is not invariably easy to draw. 

In the next part, the question is asked whether the principle of mutual recognition
which has been developed, inter alia, in the context of the free movement of goods 
- could not constitute a solution for the distorting effect of the mandatory rules 
contained in these Articles on international legal relations. By applying this principle 
to these mandatory rules, the latter's distorting effect could be removed, which could 
result in a development achieving the free movement of contracts within the 
European Union. 

The main problem with this, however, is that the principle of mutual recognition 
cannot be developed in the private law without a clear legal basis. A number of 
proposals for making this principle generally applicable- on the basis of, inter alia, 
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the Second Banking Directive - or to have this principle acknowledged as a general 
legal principle in European Community law are under consideration, but do not 
appear to be satisfactory for the purpose of immediate application. 

For this reason, the harmonisation of the mandatory rules contained in Articles of the 
Convention of Rome of 19/6/1980 appears to be the only possible alternative. This 
constitutes the subject-matter of the final part. 

On this subject, it is to be noted that, although the European Union has the powers to 
proceed to the harmonisation of the rules covered in Articles 5 (2) and 6 (1), this 
objective has in fact already been achieved in a number of cases - inter alia in a 
directive concerning the protection of the consumer under contracts concluded 
outside sales premises, and the directive relating to unfair terms in consumer 
contracts. However, this type of harmonisation very often appears to be of the type 
that merely imposes minimum standards, which could therefore entail that more 
stringent measures issued by member states could still have a distorting effect in 
international legal relations, so that adopting this approach also appears to provide 
but an incomplete solution. 

However, to harmonise the mandatory provisions covered by Articles 7 (1) and 7 (2) 
appears to be a more difficult proposition. The European Union does not have 
general powers to harmonise policing laws, but could merely harmonise a few 
specific policing laws in those areas in which it is empowered to legislate. More 
particularly in relation to the provisions of mandatory law referred to in Article 7 (1 ), 
it is regretted that Belgium has failed to enter the reservation of not applying this 
Article. It can only be hoped that the considerable discretion given to the courts under 
this Article will result in this provision not being applied. 

Finally, it is noted that there exist certain parallels between Articles 7 (2) (positive 
public policy) and 16 (the plea of public exception, or negative publiC policy), since 
the application of both these Articles results in the lex fori being applied in spite of 
the fact that a choice of legal system was made. Since public policy is no longer a 
national concept, but is now conditioned by European Community law- to the point 
of having been harmonised to a certain extent - it is advocated that, as much as 
possible, the practical cases which fall within the scope of Article 7 (2) be ap
proached in the light of Article 16 rather than Article 7 (2), since this area no longer 
appears to be uncapable of harmonisation. 

RESUMEN 

ARMONIZACION Y RECONOCIMIENTO MUTUO EN EL MARCO 

DE UN DERECHO EUROPEO EN MATERIA DE CONTRATOS: 

UN EXAMEN DE LOS FUNDAMENTOS 

En este articulo, se examina que soluciones existen para combatir el efecto pertur
bador en las relaciones de derecho intemacionales, que emana de ciertas reglas 
juridicas imperativas, puesto que el punto de partida es que no siempre se respeta en 
su totalidad la eleccion de ley aplicable en un contrato internacional. As{ pues, a 
menudo se aplicanin a la relacion juridica intemacional unas reglas jurfdicas impe
rativas provenientes de sistemas jurfdicos no designados o del derecho comunitario 
europeo, de modo que se trastoma la aplicacion del derecho elegido. La situacion no 
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seria distinta si las partes optaran por una aplicacion de los Principles of European 
Contract Law. De esta forma, dichas reglas juridicas imperativas a nivel internacio
nal constituyen un obstaculo a una armonizacion del derecho en materia de contratos 
en Europa. 

En la primera parte, se enfoca esta problematica desde la perspectiva del Convenio de 
Roma del 19 de junio de 1980 sobre el derecho aplicable a obligaciones contrac
tuales. Lo cierto es que algunas disposiciones de este Tratado tienen como conse
cuencia que, a pesar de concurrir una determinacion voluntaria del derecho aplicable, 
se utilizan unas reglas juridicas imperativas en otro sistema juridico. 

Asi, el autor trata particularmente del derecho imperativo al que se refiere el art. 5, 2 
(proteccion del consumidor), el art. 6, 1 (contratos de trabajo individuales), el art. 7, 1 
(disposiciones de derecho imperativo particular de otros paises con los cuales el 
contrato esta asociado estrechamente) y, finalmente, el art. 7, 2 (las disposiciones 
imperativas de la lex fori). 

El art. 7, 1 y 2 se refiere a las llamadas leyes de policia, mientras que en el art. 5, 2 y 
6, 1 se trata mas bien de reglas juridicas imperativas que tienen que proteger a una 
contraparte considerada como lamas debil. Sin embargo, no siempre es facil hacer la 
distincion entre los dos tipos de reglas juridicas imperativas. 

En la parte siguiente, se formula la pregunta acerca del principio del reconocimiento 
mutuo, desarrollado entre otros en el marco de la libre circulacion de mercancias, no 
podria ser una solucion para el efecto perturbador de las reglas juridicas, recogidas en 
esos articulos, sobre la relacion juridica internacional. Mediante la aplicacion de este 
principio a las reglas juridicas imperativas, se podria eliminar su efecto perturbador, 
para llegar, de esta manera, a favorecer de alguna forma la libre circulacion de 
contratos dentro de la Union Europea. 

Pero, el problema es que el principio del reconocimiento mutuo no se puede aplicar 
sin mas y sin fundamento pertinente en el derecho privado. Se estan estudiando las 
propuestas para aplicar este principio de una manera generalizada, entre otros en 
virtud de la segunda Directiva bancaria, o bien para considerar este principio como 
un principio general del derecho comunitario europeo, aunque estas proposiciones no 
resulten realmente satisfactorias. 

De ahi que parezca que la unica alternativa posible es la armonizacion de las 
disposiciones imperativas recogidas en los articulos referidos del Convenio de Roma 
del 19 de junio de 1980. Este es el objeto de la ultima parte del articulo. 

A este proposito, se constata que es cierto que la Union Europea tiene competencia 
para proceder a una armonizacion de las reglas recogidas en el art. 5, 2, y 6, 1. En 
algunos casos, efectivamente, ya se ha realizado esto (entre otros en la directiva sobre 
la proteccion del consumidor en contratos concluidos fuera de los espacios de venta y 
en la directiva sobre las clausulas desleales en contratos de consumidores). Sin 
embargo, ese tipo de armonizacion resulta ser a menudo una armonizacion minima, 
lo que podria implicar que las normas mas severas decretadas por ciertos Estados 
miembros todavia pueden tener un efecto ,perturbador" en las relaciones juridicas 
internacionales, de manera que de todos modos parece tratarse de una solucion 
imperfecta. 

Pero, una armonizacion de las disposiciones imperativas recogidas en el art. 7, 1 y 7, 
2 parece ser aun mas dificil, ya que la Union Europea no tiene competencia general 
para la armonizacion de leyes de policia, aunque podria armonizar unicamente las 
leyes de policia especfficas en los ambitos en los que sf puede intervenir. En lo que se 
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refiere particularmente a las disposiciones de derecho imperativo recogidas en el 
art. 7, 1, se lamenta que Belgica no hay a formulado una reserva para la aplicaci6n de 
este articulo. Solo se puede esperar que la gran libertad de apreciaci6n que este 
articulo da al juez tenga como consecuencia que no se aplicani esta disposici6n. 

Finalmente, se constata que existe cierto paralelismo entre el art. 7, 2 ( el orden 
publico positivo) y el art. 16 (la excepci6n de orden publico o el orden publico 
negativo). De hecho, la aplicaci6n de ambos articulos tiene como consecuencia que 
se aplica el derecho de la lex fori, a pesar de que existe una determinacion voluntaria 
del derecho aplicable. Y puesto que el orden publico ya no es un orden publico 
nacional, sino que esta influido concretamente por el derecho comunitario europeo, e 
incluso esta armonizado en cierta medida, se aboga por enfocar, en la medida de lo 
posible, los casos de aplicaci6n del art. 7, 2, mas bien del angulo del art. 16 que del 
art. 7, 2. La realidad es que una armonizaci6n no parece ser imposible en este terreno. 
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