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Voorwoord: 
 

Ik heb dit voorwoord maar geschreven nadat ik de rest van deze scriptie beëindigd had. Want 

toen kwam mij de bedenking bij, dat in de laatste decennia er niet alleen een spectaculaire 

technische evolutie gebeurd is, maar dat deze gepaard ging met een even snel als diepgaande 

impact op het rechtsleven. De internationale, nu meer al mondiale evolutie in het 

handelsverkeer, hebben de diverse nationale legislaturen in de schaduw gedrukt. Toen op de 

jaarlijkse familiereünies steeds verteld werd hoe grootvader met zijn fiets gevallen was en er 

een beenbreuk aan overhield, werden steevast alle details nog eens overlopen. Dat was nog 

eens een goede, zware fiets, van Belgische makelij uit de “Flandria”-fabriek uit Zwevegem. 

En toch, kaderbreuk veroorzaakt door een fabricagefout. Geen nood, want in de kortste keren 

werd de zaak geregeld door de lokale West-Vlaamse rechtbank. Voor onze huidige Vlaamse 

wielertoerist, die met zijn moderne fiets, vorig jaar in Courchevel een zware val deed ten 

gevolge van een stuurbreuk wordt de procedure tot herstel van de schade en het leed een 

zware dobber. Die fiets, gekocht bij de ploegleider van de amateurclub, die op zijn beurt de 

fiets gekocht had bij een gespecialiseerde zaak in Duitsland, die deze fiets had ingevoerd uit 

een fabriek in China, brengt een cascade van problemen mee waar de dagende advocaat zich 

moet doorworstelen. Niet langer onze eigen wetboeken zullen de richtlijnen uitzetten van de 

te volgen procedure, maar wel de Verdragen, Verordeningen, Richtlijnen, e.a. Ik heb hierna 

getracht een inzicht te geven in de problematiek van de productaansprakelijkheid in zijn 

relatie tot de consumenten.  

Gent, augustus          S. Capiau 
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Hoofdstuk 1: Inleiding: 
 

In de deze studie wordt dieper ingegaan op de problematiek van de productaansprakelijkheid 

in samenhang met de consument. We gaan het dus hebben over de situatie waarin een 

consument een product (roerend goed)koopt dat enerzijds niet voldoet aan de eigenschappen 

gegarandeerd in de aanbieding en/of anderzijds niet geschikt is voor de doeleinden in de 

offerte beloofd. Er is dus iets mis met het goed dat door de consument werd aangeschaft. Als 

consument is men natuurlijk niet tevreden dat men een “kaduuk” product heeft aangeschaft en 

daarom zal hij een vordering willen instellen. Dit zal niet gemakkelijk zijn aangezien men met 

veel internationale aspecten zal moeten rekening houden. Men zal eerst moeten kijken welke 

rechter bevoegd zal zijn (ratione loci)om van de vordering kennis te nemen en ten tweede gaat 

men moeten uitmaken welk recht er op die vordering van toepassing (ratione legis) zal zijn. 

Een ervaren jurist zal vrij gemakkelijk tot de juiste conclusies komen, maar het moeilijke is 

om de juiste omschrijving van de vordering te vinden, aangezien de juiste omschrijving van 

de vordering al een grote stap voorwaarts zal zijn in het bepalen van het recht en het gerecht. 

Zal het gaan om verbintenis uit overeenkomst of zal het gaan om een verbintenis uit 

onrechtmatige daad? Vooraleer we op deze specifieke zaken ingaan, moet er eerst stilgestaan 

worden bij het algemeen kader om zo een beter zicht te verkrijgen bij het plaatsen van het 

specifieke onderwerp van de productaansprakelijkheid en de consument. 

Hoofdstuk 2: De internationale aspecten van productaansprakelijkheid: 
 

“Productaansprakelijkheid” is een interessant onderwerp in het internationaal privaatrecht om 

de simpele reden dat producten dezer dagen tal van internationale aspecten vertonen. 

Belgische fabrieken op het Belgisch grondgebied die enkel producten fabriceren voor 

distributie aan de Belgische inwoners zal veelal een situatie zijn die als uitzondering zal 

aangemerkt worden op de algemene regel van internationalisering. Ondernemingen willen zo 

weinig mogelijk kosten en zoveel mogelijk winsten nastreven en steeds meer en meer kunnen 

de ondernemingen dit enkel verwezenlijken door de internationale markt op te gaan om zo de 

concurrentie aan te gaan met de andere ondernemingen die zich in dezelfde markt bevinden. 

Vooral de lage loonlanden worden een toevlucht om de loonkost van het product te drukken. 

Eerst en vooral zal de samenwerking meer en meer internationaal gebeuren aangezien de 
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meerderheid van de producten in onze huidige economie worden gefabriceerd door fabrieken 

en ondernemingen in samenwerking met fabrieken en ondernemingen die zich in een ander 

land bevinden. Maar niet alleen de samenwerking zal internationaal gebeuren, maar ook de 

handel zal zich meer en meer op het internationaal niveau gaan bevinden doordat 

ondernemingen die zich in een bepaald land bevinden handel zullen gaan drijven met 

ondernemingen die zich in een ander land bevinden. En als laatste zal ook de afzetmarkt een 

internationaal karakter gaan krijgen doordat de afnemers en gebruikers zich allen zullen gaan 

verplaatsen over de grenzen heen, waardoor die afnemers en gebruikers van de producten 

zullen te maken krijgen met onderling verschillende rechtssystemen.  

Aangezien de producten steeds internationaler, dus ingewikkelder worden, wordt het heel 

moeilijk voor fabrieken en ondernemingen om deze producten alleen te fabriceren. De 

ondernemingen zullen meer en meer op de internationale markt handel drijven en aangezien 

de afnemers en gebruikers van die producten vaak verschillende grenzen overschrijden zal het 

vaak moeilijk worden om in geval van productaansprakelijkheid geen aanknopingspunten te 

vinden met meerdere landen. De aansprakelijkheid is een vast onderdeel van die producten 

waardoor de aansprakelijkheid ook een internationaal karakter zal krijgen. Indien de plaats 

van de schadeveroorzakende handeling zich in een ander land bevindt dan de plaats waar de 

schade is veroorzaakt is er sprake van een grensoverschrijdende aansprakelijkheid. Zodra er 

sprake is van grensoverschrijding, rijst de vraag welke rechter bevoegd is en welk recht van 

toepassing is. De belangrijkste mogelijkheden zullen doorheen dit werk aan bod komen. 

Daarom zal het heel belangrijk zijn om bij een vordering de volledige afwikkeling van het 

geschil in kaart te brengen zodat niets over het hoofd wordt gezien wanneer men een 

vordering moet kwalificeren. 

Hoofdstuk 3: De internationaal rechterlijke bevoegdheid: 
 

1. Verdragen: het EEX-Verdrag: 

Het verdrag heeft betrekking op de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van 

beslissingen in burgerlijke en handelszaken, ondertekend te Brussel, op 27 september 1968. 

Het verdrag werd ondertekend op 27 september 1968 en werd doorheen de tijd verschillende 

keren gewijzigd naar aanleiding van de toetreding van nieuwe lidstaten bij de EG (EEG). 

Tussen 2 lidstaten geldt een recentere versie van het Verdrag slechts vanaf de datum dat die 
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voor beide betrokken lidstaten in werking is getreden. De versie van 1996 waarbij Finland, 

Oostenrijk en zweden toetraden tot de EG werd pas op 5 mei 2004 door België geratificeerd. 

De laatste versie van het EEX-Verdrag is niet meer relevant aangezien de relaties tussen de 

EG-lidstaten (waaronder België, Finland, Oostenrijk en Zweden, met uitzondering van 

Denemarken) sinds 1 maart 2002 door de Brussel 1-Verordening worden beheerst. Tot 1 

maart 2002 waren België, Finland, Oostenrijk en Zweden onderling gebonden door het 

parallelverdrag van Lugano en niet door het EEX-Verdrag. Ten opzichte van Denemarken 

bleef het EEX-Verdrag van kracht tot 1 juli 2007. Vanaf 1 juli 2007 werd de toepassing van 

de Brussel 1-Verordening ingevolge een overeenkomst1 tussen de EG en Denemarken 

uitgebreid tot de relaties tussen Denemarken en de overige lidstaten van de Europese Unie. 

Op 22 december 2000 werd het EEX-Verdrag omgevormd in een verordening van de EG2. 

Aangezien de Brussel 1-Verordening de tekst van het EEX-Verdrag grotendeels heeft 

overgenomen, gaan we dit alles bespreken bij de Brussel 1-verordening.  

2. Communautaire akten: de Brussel 1-Verordening3: 

De vraag naar de bevoegde rechter moet worden beantwoord aan de hand van de EEX-

Verordening, ook wel de Brussel 1-Verordening genoemd (Verordening (EG) nr. 44 van de 

raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de 

tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken). 

2.1. Toepassingsgebied:  
 

Deze verordening trad in werking op 1 maart 2002 tussen de 14 staten die op dat ogenblik 

lidstaten waren van de Europese Unie4. Op 1 mei 2004 en op 1 januari 2007 traden nieuwe 

lidstaten toe tot de Europese Unie en op die data is de verordening ook gaan gelden voor de 

respectievelijk toegetreden lidstaten. De verordening werd pas van toepassing voor 

Denemarken vanaf 1 juli 2007 nadat tussen de EG en Denemarken daar omtrent een 

overeenkomst werd gesloten. Deze overeenkomst zorgt er voor dat de Brussel 1-verordening 

van toepassing werd in alle lidstaten van de Europese Unie. De Brussel 1-Verordening heeft 

in de verhouding tussen de lidstaten van de Europese Unie het EEX-Verdrag vervangen. 

                                                           
1
 Overeenkomst van 19 oktober 2005 tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken 

betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke 

en handelszaken, P.B. L 299 van 16 november 2005 , 62. 
2
 De Brussel 1-Verordening. 

3
 PB 2001 L 12, 1. 

4
 Artikel 66 juncto artikel 76 
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Artikel 1, lid 1 van de verordening zegt dat de verordening van toepassing is voor het 

vaststellen van de internationale bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging in 

burgerlijke en handelszaken. “Dit betreft een autonoom begrip, onafhankelijk van de 

betiteling van de rechter die van het geschil kennis moet nemen. Het moet worden uitgelegd 

aan de hand van de doelen en het stelsel van de verordening, en de algemene beginselen die 

in alle nationale rechtsstelsels tezamen worden gevonden en niet volgens het recht van een 

betrokken staat
5
.”  Dit artikel vermeldt ook voor welke gevallen de verordening geen 

toepassing vindt. 

Artikel 2 zegt dat de regels die in deze verordening zijn vervat van toepassing zijn wanneer de 

verweerder zijn woonplaats heeft binnen één van deze lidstaten, of geacht wordt dat te 

hebben, zonder rekening te houden met de nationaliteit van die verweerder. Ongeacht de 

woonplaats van de verweerder, duidt artikel 22 de rechter aan die exclusief bevoegd is om van 

het geschil kennis te nemen. De regels van deze verordening gelden ook op grond van artikel 

23 wanneer de partijen, van wie er tenminste één woonplaats heeft op het grondgebied van 

een lidstaat, een gerecht of de gerechten van een lidstaat hebben aangewezen door middel van 

een overeenkomst. 

Om van het EEX-Verdrag tot de Brussel 1-verordening te komen heeft men een beroep 

moeten doen op artikel 65 EG. Op basis van artikel 65 EG werd aan de Raad de mogelijkheid 

gegeven om maatregelen te nemen op het vlak van samenwerking in burgerlijke en 

handelszaken met grensoverschrijdende gevolgen, onder de voorwaarde dat deze maatregelen 

nodig zijn voor de goede werking van de interne markt. 

Een grote reden waarom men het EEX-Verdrag in een EG verordening heeft gegoten is dat 

een verordening onderdeel uitmaakt van het “acquis communautaire” van de EG. Indien dus 

een lidstaat zou toetreden tot de Europese Unie dan zal deze verordening ook automatisch 

gelden in deze nieuwe lidstaat. Om deze reden heeft de Brussel 1-Verordening ook voorrang 

boven het nationaal recht van de lidstaten. Dit vloeit voort uit het supranationaal karakter van 

het Europees recht. Het EEX-Verdrag daarentegen geldt niet automatisch en heeft dus 

meerdere versies telkens wanneer er nieuwe lidstaten toetreden tot de Europese Unie. 

De Brussel 1-Verordening wordt autonoom geïnterpreteerd. Dit betekent dat de rechter zich 

bij de interpretatie van de basisbegrippen van deze verordening niet dient te beroepen op het 

                                                           
5
 Hof EG 14 oktober 1976, nr. C-29/76 (LTU Lufttransportunternehmen / Eurocontrol), Jur. H. v. J. 1976,1541. 
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nationaal recht. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen kan worden 

aangesproken om via prejudiciële vragen van een gerecht van een lidstaat uitleg te geven aan 

de Brussel 1-Verordening. Maar enkel de rechter tegen wiens oordeel men geen rechtsmiddel 

meer kan instellen, kan zo een prejudiciële vraag stellen aan het Hof van Justitie van de 

Europese Gemeenschappen6. 

2.2. Bevoegdheid krachtens de Brussel 1-Verordening: 
 

2.2.1. Het algemeen forum: artikel 2: de woonplaats van de verweerder: 
 

Het beginsel is dat de bevoegde rechter die van de lidstaat is waar de verweerder zijn 

woonplaats heeft, ongeacht de nationaliteit van de verweerder7(“forum rei” = de strijdplaats 

van de betrokken zaak). Indien we te maken krijgen met een vordering van 

productaansprakelijkheid dan geldt de woonplaats van de verweerder als bevoegdheidsgrond 

zonder dat de grondslag van de vordering er toe doet. Het maakt dus niet uit of de vordering 

van productaansprakelijkheid werd ingesteld op basis van een verbintenis uit onrechtmatige 

daad of uit een verbintenis uit overeenkomst opdat artikel 2 van de Brussel 1-Verordening 

toepassing vindt. Bij de andere bevoegdheidsgronden zal er wel een bepaalde kwalificatie van 

de vordering of de aanwezigheid van specifieke omstandigheden vereist zijn.  

Voor het bepalen van de woonplaats hanteert de Brussel 1-Vo verschillende methoden, 

naargelang de partij een natuurlijke persoon of rechtspersoon is. 

Voor natuurlijke personen zal er aangezien er in de Brussel 1-Verordening geen definitie werd 

gegeven aan het begrip “woonplaats” zal de woonplaats worden vastgesteld aan de hand van 

de wetgeving van de lidstaat van de aangezochte rechter8. In België wordt dat bepaald via 

artikel 36, 1° van het Gerechtelijk Wetboek welke stelt dat de woonplaats de plaats is waar de 

persoon in de bevolkingsregisters is ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf9
. In 

                                                           
6
 De bevoegdheid van het Hof van Justitie om uitlegging te verstrekken over de bepalingen van de Brussel 1-Vo 

steunt rechtstreeks op het EG-Verdrag.: Artikel 68 EG: “Een gerechtelijke instantie waarvan de beslissingen 

volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep kan een prejudiciële vraag stellen aan het Hof 

indien het dat noodzakelijk acht voor het wijzen van een vonnis.”  

Artikel 64,lid 3: “Het EG-Verdrag voorziet ook in de mogelijkheid voor de Raad, de Commissie of een lidstaat om 

in het belang van de wet het Hof te verzoeken een uitspraak te doen over de uitlegging van de betrokken 

bepaling.” 
7
 Artikel 2 Brussel 1-Verordening. 

8
 Artikel 59, lid 1 Brussel 1-Verordening. 

9
 Artikel 5, 1° van de Wet van 5 augustus 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk 

Wetboek met het oog op de elektronische procesvoering. 
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het geval er geen woonplaats wordt gevonden binnen de lidstaat van het forum gaat de rechter 

aan de hand van het interne recht van de andere lidstaten na of daar een woonplaats kan 

worden gevonden10. Daaruit volgt de voorrang van de “lex fori” om tot bepaling van de 

woonplaats over te gaan, mocht een partij geacht worden op verschillende plaatsen te zijn 

gevestigd aan de hand van het recht van verschillende lidstaten. 

Voor vennootschappen en rechtspersonen wordt het woonplaatsbegrip anders gedefinieerd. 

De verordening voorziet in een autonome definitie. Vennootschappen en rechtspersonen 

worden geacht woonplaats te hebben op de plaats van hun statutaire zetel, van hun 

hoofdbestuur, of van hun hoofdvestiging11.  Het kan natuurlijk zijn dat de plaats van de 

statutaire zetel, het hoofdbestuur en de hoofdvestiging zich in verschillende lidstaten bevinden 

waardoor de eiser kan kiezen in welk van de aangewezen lidstaten hij de vordering instelt. Op 

basis van artikel 2 juncto artikel 60 Brussel 1-Verordening kan een rechtspersoon dus in drie 

verschillende lidstaten worden opgeroepen. Zelfs indien we een vennootschap hadden die 

werd opgericht volgens het recht van een niet-lidstaat van de EG, kan deze vennootschap 

worden gedagvaard voor de rechter van een lidstaat als het hoofdbestuur of de hoofdvestiging 

van deze vennootschap zich in een lidstaat bevindt.  

Ondanks het beginsel van artikel 2 inzake de bevoegdheid, kan de verweerder onder bepaalde 

omstandigheden voor de rechters in een andere lidstaat worden opgeroepen12. Dit is het geval 

in het kader van de bevoegdheden die zijn opgesomd in de verordening: bijzondere of 

exclusieve bevoegdheid alsook bevoegdheid op het gebied van verzekeringszaken, door 

consumenten gesloten overeenkomsten en individuele verbintenissen uit 

arbeidsovereenkomsten. 

Op het gebruik van de woonplaats als toepassingscriterium gelden drie uitzonderingen: 

(1) de exclusieve bevoegdheidsgronden van artikel 22 

(2) bij de bevoegdheidsaanwijzing conform artikel 23 indien minstens één partij woonplaats 

heeft binnen een lidstaat. 

(3) bij toepassing van artikel 18, lid 2 inzake arbeidsovereenkomsten 

                                                           
10

 Artikel 59, lid 2 Brussel 1-Verordening. 
11

 Artikel 60 Brussel 1-Verordening. 
12

 Artikel 3 Brussel 1-Verordening. 
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Dit betreft duidelijk omschreven gevallen waarin het voorwerp van het geschil of de 

autonomie van de partijen een ander aanknopingspunt wettigt, want enkel een hechte band 

met een ander forum kan een rechtvaardiging inhouden om een alternatieve 

bevoegdheidsgrond te gebruiken, in plaats van de algemene bevoegdheidsgrond van artikel 2 

van de Brussel 1-Verordenin. 

De bijzondere bevoegdheid van de gerechten omvat bijvoorbeeld: 

De verbintenissen (gewoonlijk het gerecht van de plaats waar de verbintenis is uitgevoerd of 

moet worden uitgevoerd) 

De onderhoudsverplichtingen (gewoonlijk het gerecht van de plaats waar de tot onderhoud 

gerechtigde verblijfplaats heeft) 

Verbintenissen uit onrechtmatige daad (het gerecht van de plaats waar het schadebrengende 

feit zich heeft voorgedaan) 

2.2.2. Het alternatieve forum:  
 

1) verbintenissen uit overeenkomst: artikel 5, lid 1:  
 

Naast de mogelijkheid om een vordering in te stellen voor het algemeen forum (“forum rei”) 

in de lidstaat van de woonplaats van de verweerder kan de eiser de zaak brengen voor de 

rechter van een andere lidstaat, indien er een nauwe band bestaat tussen de zaak en die 

lidstaat. 

Wanneer een vordering wegens productaansprakelijkheid berust op een contractuele relatie 

tussen de partijen kan deze soms worden gebracht voor de rechter van een andere lidstaat dan 

deze die door artikel 2 Brussel 1-Verordening werd aangewezen. Artikel 5 sub 1 biedt een 

alternatief forum voor geschillen “ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst.” 

Artikel 5 sub 1 zegt dat een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, 

in een andere lidstaat voor de volgende gerechten kan worden opgeroepen: 

a) ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst: voor het gerecht van de plaats waar de 

verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moeten worden uitgevoerd; 
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b) voor de toepassing van deze bepaling en tenzij anders is overeengekomen, is de plaats van 

uitvoering van de verbintenis die aan die eis ten grondslag ligt:  

- voor de koop en verkoop van roerende lichamelijke zaken, de plaats in een lidstaat waar de 

zaken volgens de overeenkomst geleverd werden of geleverd hadden moeten worden, 

- voor de verstrekking van diensten, de plaats in een lidstaat waar de diensten volgens de 

overeenkomst verstrekt werden of verstrekt hadden moeten worden, 

c)  punt a) is van toepassing wanneer punt b) niet van toepassing is. 

Het alternatief forum van artikel 5, sub 1 is het forum van de plaats waar een verbintenis uit 

overeenkomst is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. Dit forum wordt ook wel een het 

“forum executionis” genoemd.  

De plaats die wordt genoemd in artikel 5, lid 1, a van de Brussel 1-Verordening kan ofwel 

expliciet13 door de partijen van de overeenkomst worden aangewezen waardoor dus de 

gerechten van de aangewezen plaats bevoegd zullen zijn om kennis te nemen van geschillen 

met betrekking tot de verbintenissen die uit die overeenkomst zullen vloeien, ofwel zullen de 

partijen geen plaats hebben aangeduid in hun overeenkomst waardoor het natuurlijk veel 

moeilijker zal worden om de juiste plaats te bepalen die in artikel 5, lid 1, a van de Brussel 1-

Verordening wordt vernoemd, waardoor men in dat geval zal moeten gaan kijken naar het 

recht dat van toepassing is op de overeenkomst om zo na te gaan waar de plaats van 

uitvoering zal zijn van de betwiste verbintenis. Men spreekt hier van de “conflictenrechtelijk 

methode” omdat het nationaal recht dat de betwiste verbintenis beheerst moet worden 

gevonden via de verwijzingsregels van de aangesproken rechter. 

In het arrest Zelger tegen Salinitri werd door het Bundesgerichtshof een prejudiciële vraag 

gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen betreffende de uitlegging 

door het hof van justitie van het verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke 

bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. De 

verwijzende rechter vroeg zich af of een vormeloos contract betreffende de plaats waar de 

verbintenis zou moeten worden uitgevoerd welke tussen kooplieden werd gesloten en dat 

rechtsgeldig is naar nationaal recht, voldoende is om het gerecht van die plaats bevoegdheid te 

verlenen in de zin van artikel 5, sub 1 van het EEX-Verdrag, of is dat gerecht alleen bevoegd 

wanneer bij een dergelijke overeenkomst de vormvereisten van artikel 17 van het verdrag in 
                                                           
13

 Hof EG 17 januari 1980, nr. C-56/79 (Zelger / Salinitri), Jur. H. v. J. 1980, 89. 
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acht zijn genomen?  Het Hof van Justitie stelde dat indien de plaats waar een verbintenis uit 

overeenkomst moet worden uitgevoerd , door partijen is aangewezen door middel van een 

clausule die volgens het nationale recht dat de overeenkomst beheerst , geldig is , is ingevolge 

artikel 5 , lid 1 , van het verdrag van 27 september 1968 het gerecht van die plaats bevoegd 

om van geschillen met betrekking tot die verbintenis kennis te nemen, onverschillig of de in 

artikel 17 bedoelde vormvoorschriften al dan niet in acht zijn genomen. 

Een van de hinderlijke problemen die we ondervinden bij het “forum executionis” is dat 

wanneer er vorderingen worden ingesteld op basis van verschillende gelijkwaardige 

verbintenissen die uit één overeenkomst voortvloeien meestal voor verschillende rechters 

zullen worden gebracht, aangezien elk van die gelijkwaardige verbintenissen op een andere 

plaats moet worden uitgevoerd14.  Alleen verbintenissen die niet van een zelfstandige aard 

zijn kunnen mede voor het “forum executionis” van de zelfstandige verbintenis waarvan zij 

afhangen worden gebracht15
. In het arrest Shenavai/Kreischer werd er beslist dat wanneer we 

te maken krijgen met een verhouding hoofdverbintenis – bijkomende verbintenis, de 

hoofdverbintenis de bepalende factor zou zijn en dat de bijzaak de hoofdzaak volgt. 

Indien we zouden te maken krijgen met twee gelijkwaardige verbintenissen, die onderliggend 

zijn en die bovendien elk in een andere verdragssluitende Staat moeten worden uitgevoerd, 

dan zal de splitsing van de vordering onontkoombaar zijn en zal elke van die onderliggende 

verbintenissen worden voorgelegd aan de rechter van de plaats van uitvoering, tenzij de 

verweerder wordt gedagvaard voor de rechter van zijn woonplaats16. 

In artikel 5, lid 1, b van de Brussel 1-Verordening wordt er een onderscheid tussen een koop – 

verkoop van roerende lichamelijke zaken en de verstrekking van diensten voor wat betreft het 

bepalen van de plaats van uitvoering van de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt. In 

artikel 5, lid 1, b van de Brussel 1-Verordening wordt voor deze twee verbintenissen een 

autonome definitie gegeven van de plaats waar de litigieuze verbintenis wordt geacht te zijn 

uitgevoerd respectievelijk waar deze verbintenis moet worden uitgevoerd. Artikel 5, lid 1, b, 

eerste gedachtestreepje bepaalt dat een koopovereenkomst van roerende lichamelijke zaken 

geacht wordt te zijn uitgevoerd op de plaats waar de zaken volgens de overeenkomst zijn 

geleverd of geleverd hadden moeten worden. Artikel 5, lid 1, b, tweede gedachtestreepje heeft 
                                                           
14

 Hof EG 5 oktober 1999, nr. C-420/97 (Leathertex / Bodetex), Jur. H. v. J. 1999, I-6747. 
15

 Indien de  verbintenis niet autonoom van aard is kan ze samen met de hoofdverbintenis worden behandeld, 

zoals het Hof van Justitie aanvaardde in het “obiter dictum” bij Hof EG 15 januari 1987, nr. C-266/85 (Shenavai 

/ Kreischer) Jur. H. v. J. 1987, 239. 
16

 Artikel 2 Brussel 1-Verordening. 
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betrekking op de overeenkomst inzake verstrekking van diensten waarbij de plaats van 

uitvoering van deze overeenkomst de plaats is waar de diensten volgens de overeenkomst 

hadden moeten worden verstrekt. Indien noch de zaken werden geleverd en noch diensten 

werden verstrekt, dan gaat men moeten kijken naar het recht dat van toepassing is op de 

overeenkomst om de plaats van uitvoering te bepalen.  

Zo heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap met betrekking tot artikel 5, lid 1 

van de Brussel 1-Verordening  in zijn arrest van 6 oktober 1976, 12/76, NJ 1977, 169, 

Tessili/Dunlop bepaalt dat de rechter die door de partijen werd aangezocht aan de hand van 

het op de overeenkomst toepasselijke recht moet gaan vaststellen wat de plaats van uitvoering 

van de verbintenis is. Deze regel geldt dus ook voor de toepassing van artikel 5, lid 1, a van 

de Brussel 1-verordening. Wanneer de partijen in het geding naar een Belgische rechter 

zouden stappen dan dient de rechtbank eerst en vooral vast te stellen aan de hand van het 

Belgische conflictenrecht welk recht op de onderliggende overeenkomst van toepassing is. Na 

deze vaststelling zal de rechtbank moeten gaan bepalen waar de verbintenis die aan de eis ten 

grondslag ligt is of moet worden uitgevoerd en dus welke rechter bevoegd is. 

Een ander arrest hieromtrent is het arrest Shenavai/Kreischer17 van 15 januari 1987, dat we 

reeds eerder hebben aangehaald. In het arrest Shenavai/Kreischer werd er beslist dat wanneer 

we te maken krijgen met een verhouding hoofdverbintenis – bijkomende verbintenis, de 

hoofdverbintenis de bepalende factor zou zijn en dat de bijzaak de hoofdzaak volgt 

(“accessorium sequitur principale”). In het arrest werd door het Duitse Landgericht 

Kaiserlautern, waar het onderliggende geding hangende was, een prejudiciële vraag gesteld 

aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. De Duitse verwijzende rechter 

wou weten of er ook bij een rechtsvordering betreffende het honorarium van een architect die 

enkel met het maken van bouwtekeningen is belast, de contractuele verbintenis die aan de 

vordering ten grondslag ligt beslissend is voor de bepaling van de plaats van uitvoering in de 

zin van artikel 5, lid 1 van het Executieverdrag, of is dit de prestatie die de overeenkomst 

typeert en de ganse contractuele betrekking bepaalt (dat wil zeggen de plaats waar het kantoor 

van de architect is gevestigd of waar het geplande bouwwerk is of zal worden opgericht)? Het 

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen antwoorde dat wanneer een architect die 

belast is met het maken van bouwtekeningen voor huizen een rechtsvordering instelt 

betreffende zijn honoraria, de contractuele verbintenis die aan de vordering ten grondslag ligt 

                                                           
17

 Hof EG 15 januari 1987, nr. C-266/85 (Shenavai / Kreischer) Jur. H. v. J. 1987, 239. 
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bepalend zal zijn voor de vaststelling van de plaats van uitvoering in de zin van artikel 5, lid 1 

van het verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de 

tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. 

Een ander belangrijk arrest in deze context betreft het Arrest Custom Made Commercial van 

29 juni 199418 waarin wordt bepaald dat de plaats van uitvoering van de verbintenis die aan 

de vordering ten grondslag ligt in artikel 5, lid 1 van het (oude) verdrag betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 

handelszaken als bevoegdheidscriterium moet worden genomen omdat zo, zeer duidelijk en 

nauwkeurig, zekerheid wordt geven over de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende 

nationale gerechten waarbij een geschil inzake verbintenissen uit overeenkomst werd 

aangebracht. Op basis van het criterium, bepaald in artikel 5, lid 1 van het verdrag, kan de 

verweerder worden opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de 

eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd en dat zelfs indien dat gerecht 

niet zou overeenkomen met het gerecht dat de nauwste band heeft met het geschil. De rechter 

die, na het toepassen van het criterium, werd aangezocht zal dan moeten bepalen welk recht 

van toepassing zal zijn op de rechtsbetrekking en overeenkomstig dit recht zal hij dan de 

plaats van uitvoering van de litigieuze contractuele verbintenis vaststellen. Zo zal artikel 5, 

sub 1 van het verdrag,  zoals gewijzigd bij het Verdrag van 9 oktober 1978 inzake de 

toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-

Brittannië en Noord-Ierland, worden uitgelegd dat bij een vordering tot betaling die door een 

leverancier tegen zijn afnemer is ingesteld op grond van een aannemingsovereenkomst de 

plaats van uitvoering van de betalingsverbintenis moet worden vastgesteld overeenkomstig 

het materiële recht dat volgens de collisieregels van het aangezochte gerecht de litigieuze 

verbintenis beheerst, zelfs indien volgens deze regel bepalingen van toepassing zijn19. 

Onderdeel b van artikel 5, lid 1 van de Brussel 1-Verordening is niet zozeer verschillend van 

onderdeel a van datzelfde artikel. In onderdeel b wordt er enkel nog gezocht naar de plaats 

waar de goederen volgens de overeenkomst moeten worden geleverd of waar de diensten 

moeten worden verstrekt. Indien men die plaats heeft bepaald, dan zal op die plaats elk 

geschil van om het even welke verbintenis die voortkomt uit de overeenkomst voor de rechter 

van die plaats worden gebracht, met uitzondering van de verbintenissen uit overeenkomst  

                                                           
18

 Hof EG 29 juni 1994, nr. C-288/92 (Custom Made Commercial/Stawa Metalbau GMBH) Jur.H.v.J. 1994, I-

02913. 
19

 zoals de Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken, gevoegd bij het 

Verdrag van Den Haag van 1 juli 1964. 
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waarvoor de partijen uitdrukkelijk een andere plaats zijn overeengekomen wat betreft de 

plaats van uitvoering van de verbintenis. 

We moeten er wel bij zeggen dat indien er een koopovereenkomst of een overeenkomst tot het 

verrichten van diensten werd gesloten dan kan artikel 5, lid 1, a daar toch voor gelden indien 

deze overeenkomsten in een niet-lidstaat worden uitgevoerd. Dit haalt men uit artikel 5, lid 1, 

c dat zegt dat artikel 5, lid 1, a van toepassing zal zijn indien artikel 5, lid 1, b niet toepasselijk 

is. Indien dus de goederen in een niet-lidstaat werden geleverd en indien de diensten in een 

niet-lidstaat werden verricht, dan kan artikel 5, lid 1, b niet toegepast worden, omdat zo 

anders de gerechten van de lidstaten van hun bevoegdheid zouden worden ontnomen. In dat 

geval zal men moeten verwijzen naar artikel 5, lid 1, a en zal een vordering die betrekking 

heeft op een verbintenis die wel binnen een lidstaat moet worden uitgevoerd voor de 

gerechten van die plaats worden gebracht. Indien de plaats van effectieve levering niet 

overeenkomt met de plaats die was overeengekomen dan heeft deze laatste voorrang. 

Voor de uitleg van artikel 5, lid 1, b van de Brussel 1-Verordening kunnen we kijken naar het 

Color Drack/Lexx-arrest.  Artikel 5, lid 1, b, eerste streepje van de Brussel 1-Verordening 

moet worden uitgelegd dat deze bepaling van toepassing is in het geval van een 

verscheidenheid van leveringsplaatsen binnen één lidstaat. De bepaling van artikel 5, lid 1, b, 

eerste streepje heeft als doel eenheid te brengen in de regels inzake jurisdictiegeschillen om 

zo rechtstreeks het bevoegde gerecht aan te wijzen zodat niet meer moet verwezen worden 

naar de interne regels van de lidstaten. We moeten hierbij wel vermelden dat deze bepaling 

geen aanleiding geeft tot een concurrerende bevoegdheidsstrijd tussen de gerechten binnen het 

rechtsgebied waarin de zaken geleverd werden of geleverd hadden moeten worden. De “plaats 

van uitvoering” is de plaats waar de verbintenis die de overeenkomst karakteriseert moet 

worden uitgevoerd. Dit betreft een autonome definitie die door de gemeenschapswetgever 

wordt gebruikt om de rechterlijke bevoegdheid voor de geschillen die betrekking hebben op 

alle verbintenissen uit de overeenkomst te centraliseren op die plaats van uitvoering en één 

rechter aan te duiden die bevoegd is om te oordelen over de vorderingen die uit die 

overeenkomst voortvloeien. Indien er in de overeenkomst wordt overeengekomen dat de 

goederen op verschillende plaatsen moeten worden geleverd  gaat men voor het bepalen van 

de plaats van levering moeten gaan kijken naar de plaats die de nauwste band vertoont tussen 

de overeenkomst en het bevoegde gerecht. Dit omdat de nuttige procesinrichting één van de 

streefdoelen is van de Brussel 1-Verordening en dat dit streefdoel wordt gerechtvaardigd 

indien er een bijzondere nauwe band bestaat tussen de overeenkomst en het gerecht dat 
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daarvan kennis moet nemen. Het gerecht dat in zo een geval bevoegd zal zijn om kennis te 

nemen van alle vorderingen uit de overeenkomst inzake de koop en verkoop van roerende 

lichamelijke zaken zal het gerecht zijn binnen het rechtsgebied waar de hoofdlevering heeft 

plaatsgevonden. De plaats van hoofdlevering wordt bepaald aan de hand van verschillende 

economische criteria. Indien men niet over voldoende economische criteria zou beschikken 

om de plaats van hoofdlevering te bepalen, kan de eiser de verweerder voor het gerecht van de 

leveringsplaats van zijn keuze oproepen. 

Het probleem bij dit artikel is dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen nog 

niet heeft bepaald wanneer er nu effectief sprake is van een contractuele rechtsbetrekking 

zoals in artikel 5, lid 1 van de Brussel 1-Verordening wordt aangegeven. Het Hof heeft enkel 

bepaald dat er sprake moet zijn van een “vrijwillig aangegane verbintenis” opdat artikel 5, lid 

1 van de Brussel 1-verordening van toepassing zou zijn. Deze problematiek wordt besproken 

in de arresten die hieronder aan bod komen.  

In het arrest Handte wordt aan het begrip “verbintenissen uit overeenkomst” in de zin van 

artikel 5, lid 1 van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke 

bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, een 

autonome definitie gegeven, met als gevolg dat het desbetreffende artikel niet van toepassing 

is op de situatie waarin de ene partij niet vrijwillig een verbintenis is aangegaan met de andere 

partij.  Uit het arrest volgt dat, artikel 5, lid 1 van het Executieverdrag niet van toepassing is 

op een geschil tussen de latere verkrijger van een zaak en de fabrikant ervan, die bovendien 

niet de verkoper is, wegens gebreken van die zaak of ongeschiktheid ervan voor het doel 

waarvoor zij is bestemd. 

Bij arrest van 8 januari 1991 stelde het Franse “Cour de cassation” een prejudiciële vraag aan 

het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen over de uitlegging van artikel 5, lid 1, 

van het Executieverdrag, namelijk of dat artikel 5, lid 1, van het Executieverdrag, dat een 

bijzondere bevoegdheidsregel inzake verbintenissen uit overeenkomst bevat, van toepassing is 

op het geschil tussen een andere dan de eerste verkrijger van een zaak en de fabrikant ervan 

die niet de verkoper is, wegens gebreken van de zaak of ongeschiktheid ervan voor het 

gebruik waarvoor zij is bestemd ? 

Noodzakelijk hierbij te vermelden is dat aan het begrip “verbintenissen uit overeenkomst” in 

de zin van artikel 5, lid 1, van het Executieverdrag een autonome definitie wordt gegeven met 
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het oog op een eenvormige toepassing van het verdrag in alle verdragsluitende staten20
. Die 

autonome interpretatie houdt in dat men geen rekening zal houden met de kwalificatie die de 

toepasselijke nationale wet geeft aan de in het geding zijnde rechtsverhouding.  

Het Executieverdrag zal een rechtsorde verzekeren die een zo groot mogelijke rechtszekerheid 

zal bieden doordat er in het verdrag gemeenschappelijke bevoegdheidsregels werden 

opgenomen. Deze bevoegdheidsregels zullen dan bepalen welke rechter territoriaal het meest 

geschikt zal zijn om het geschil te beslechten, rekening houdend met alle betrokken belangen. 

Deze bevoegdheidsregels worden limitatief in het Executieverdrag opgesomd in de afdelingen 

2 tot en met 6 van titel ll. Het algemeen beginsel vindt men terug in artikel 2 van het 

Executieverdrag welk zegt dat de verweerder wordt opgeroepen voor de gerechten van de 

lidstaat waar hij/zij diens woonplaats heeft. Men kan afwijken van dit algemeen beginsel via 

de bijzondere of exclusieve bevoegdheidsregels en de regels betreffende de door de partijen 

aangewezen bevoegde rechter. De uitleg die wordt gegeven aan de afwijkingen op het 

algemeen beginsel van artikel 2 mogen er niet toe leiden dat zij op buiten de door het 

Executiegeval voorzien gevallen gelden. Het begrip “verbintenissen uit overeenkomst” in de 

zin van artikel 5, lid 1, van het Executieverdrag mag aldus niet worden toegepast op situaties 

waar er geen sprake zou zijn van een vrijwillig aangegane verbintenis tussen partijen.  

In het arrest Handte betrof het de vordering die een latere verkrijger van een goed instelt tegen 

de fabrikant van het goed tot vergoeding van de schade die een gevolg is van het feit dat de 

zaak niet beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen. We moeten hierbij ook in acht nemen 

dat de verkrijger van het goed, het goed had gekocht bij een tussenliggende koper die niet de 

fabrikant is. Bij deze moet er dus worden vastgesteld dat er geen enkele contractuele band 

bestaat tussen de latere verkrijger van het goed en de fabrikant ervan, die jegens de latere 

verkrijger immers geen enkele contractuele verbintenis is aangegaan. We krijgen te maken 

met een ketting van internationale overeenkomsten waarbij de contractuele verbintenissen 

onderling heel verschillend kunnen zijn, zodat de rechten en plichten van een latere verkrijger 

ten opzichte van de tussenliggende verkoper die niet de fabrikant is, geheel verschillend 

kunnen zijn van de rechten en plichten van die tussenliggende verkoper ten opzichte van de 

fabrikant. In het geval zoals bedoeld in dit arrest, zal de toepassing van artikel 5, lid 1 van het 

Executieverdrag op een geschil tussen de uiteindelijke verkrijger van de zaak en de fabrikant 
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 (zie de arresten van 22 maart 1983, zaak 34/82, Peters, Jurispr. 1983, blz. 987, r.o. 9 en 10, en 8 maart 1988, 

zaak 9/87, Arcado, Jurispr. 1988, blz. 1539, r.o. 10 en 11) 
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niet van toepassing zijn, omdat het voor de fabrikant niet voorzienbaar is en het onverenigbaar 

is met het rechtszekerheidsbeginsel. 

In de meeste verdragssluitende staten blijkt bovendien dat de aansprakelijkheid van de 

fabrikant jegens de latere verkrijger wegens gebreken van het verkochte goed als een niet-

contractuele aansprakelijkheid wordt aanzien.  

Uit al het voorgaande heeft het Hof van de Europese gemeenschappen op de prejudiciële 

vraag uiteindelijk geantwoord dat artikel 5, lid 1, van het Executieverdrag aldus moet worden 

uitgelegd, dat het niet van toepassing is op een geschil tussen de latere verkrijger van een zaak 

en de fabrikant ervan, die niet de verkoper is, wegens gebreken van die zaak of 

ongeschiktheid ervan voor het doel waarvoor zij is bestemd.  

In het Arrest Tacconi/Wagner21 stelt de “Corte Suprema di Cassazione” (Italië) een vraag over 

de uitlegging van artikel 2 en artikel 5, lid 1, eerste alinea, en lid 3 van het Verdrag van 27 

september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van 

beslissingen in burgerlijke en handelszaken (“Executieverdrag”). De verwijzende rechter had 

graag geweten hoe men vordering van precontractuele aansprakelijkheid moet kwalificeren 

met als doel de bevoegde rechter aan te wijzen. De verwijzende rechter wil, met andere 

woorden, dus weten of een dergelijke vordering ofwel voortkomt uit een verbintenis uit 

onrechtmatige daad ex artikel 5, lid 3, van het Executieverdrag ofwel wordt aanzien als een 

verbintenis uit overeenkomst ex artikel 5, lid 1, van het Executieverdrag en indien beiden niet 

van toepassing zijn of dan de algemene regel van de woonplaats van de verweerder zoals in 

artikel 2 geldt. 

Zoals eerder werd gezien kan een verweerder die woonplaats heeft op het grondgebied van 

een verdragssluitende staat ingevolge artikel 5 van het Executieverdrag voor het gerecht van 

een andere verdragssluitende staat worden opgeroepen. Artikel 5, lid 1, van het 

Executieverdrag vertelt dat in geval van verbintenissen uit overeenkomst het gerecht bevoegd 

is van de plaats waar de verbintenis is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. De partijen 

kunnen eventueel ook een overeenkomst sluiten waarbij ze zelf het gerecht aanwijzen dat 

bevoegd wordt verklaard in geval van een eventueel geschil. Het artikel 5, lid 3, geldt voor 

verbintenissen uit onrechtmatige daad, waardoor het gerecht van de plaats waar het 
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schadebrengend feit zich heeft voorgedaan wordt aangeduid als het bevoegde gerecht om van 

het geschil kennis te nemen.  

Het artikel 5 van het Executieverdrag is een onderwerp dat meermaals terugkomt in de 

rechtspraak van het Hof van justitie van de Europese Gemeenschappen, maar in dit arrest 

wordt voor de eerste keer een antwoord gevraagd over de aansprakelijkheid die kan ontstaan 

naar aanleiding van het gedrag van de partijen bij de onderhandelingen voorafgaand aan het 

sluiten van het contract. 

De vraag of de vordering van de precontractuele aansprakelijkheid van de verweerder een 

vordering uit onrechtmatige daad22 is werd bevestigend beantwoord door het Hof waardoor 

het niet meer nodig was om op de andere vragen een antwoord te geven. Het Hof van Justitie 

van de Europese Gemeenschappen herinnerde23 er ons aan dat de begrippen “verbintenissen 

uit overeenkomst” en “verbintenissen uit onrechtmatige daad” in de zin van artikel 5, lid 1 en 

3, van het Executieverdrag een autonome interpretatie hebben meegekregen. Met deze 

autonome interpretatie zoekt men toenadering tot de doelstellingen van rechtszekerheid en 

rechtsbescherming die in dit verdrag gelegen zijn. Met een autonome interpretatie wil men 

vermijden dat voor de uitlegging van die begrippen verwezen wordt naar het nationale recht 

van een van de betrokken verdragsluitende staten. Het Hof oordeelde dat het begrip 

“verbintenissen uit onrechtmatige daad” in de zin van artikel 5, lid 3, van het Executieverdrag 

elke vordering omvat die ertoe strekt een verweerder aansprakelijke te stellen en die geen 

verbind houdt met een “verbintenis uit overeenkomst” in de zin van artikel 5, lid 1 van het 

Executieverdrag24. 

Artikel 5, lid 1, van het Executieverdrag vereist niet dat er een overeenkomst werd gesloten, 

maar wel dat er een verbintenis is, aangezien het artikel 5, lid 1, de bevoegdheid van het 

nationale gerecht ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst bepaalt. Dat zal de plaats 

zijn waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden 

uitgevoerd. 

Bij dit arrest moeten we bovendien rekening houden met wat reeds in het arrest Handte werd 

vermeld, namelijk dat “verbintenissen uit overeenkomst” in de zin van artikel 5, lid 1, van het 
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Executieverdrag moeten worden uitgelegd dat het een situatie betreft waarbij er een 

vrijwillige verbintenis werd aangegaan door de partijen en dus niet op een situatie waarin 

geen sprake is van een door een partij jegens een andere vrijwillig aangegane verbintenis 

betreft. Uit het dossier kunnen we uitmaken dat HWS niet vrijwillig enige verbintenis ten 

opzicht van Tacconi is aangegaan.  Aangezien er dus geen vrijwillige verbintenis werd 

aangegaan kan de aansprakelijkheid voor de schade die het gevolg zou zijn van een 

ongerechtvaardigde verbreking van de onderhandelingen slechts voortvloeien uit de regel op 

grond waarvan partijen bij de onderhandelingen met het oog op het sluiten van een 

overeenkomst te goeder trouw dienen te handelen. Het logische gevolg is dat die 

aansprakelijkheid niet van contractuele aard kan zijn. 

Het Hof zijn antwoord was, dat indien men te maken heeft met een vordering die betrekking 

heeft op een precontractuele aansprakelijkheid, dat men dan te maken heeft met een vordering 

ten aanzien van een verbintenis uit onrechtmatige daad, zoals bepaalt wordt in artikel 5, lid 3 

van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de 

tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Indien zo een vordering 

betrekking heeft op een vrijwillig verbintenis door de ene partij aangegaan jegens de andere 

partij, dan valt deze vordering evenwel aan te merken als een vordering ten aanzien van een 

verbintenis uit overeenkomst, als bedoeld in artikel 5, lid 1, van dat Verdrag. 

Of een geschil betreffende de onrechtmatige opzegging van een (zelfstandige) 

agentuurovereenkomst en betreffende de betaling van het verschuldigd commissieloon op 

grond van die overeenkomst een geschil is ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst in 

de zin van artikel 5, lid 1, van het Executieverdrag van 27 september 1968 werd in het Arrest 

arcado/Haviland25 als prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese 

Gemeenschappen. 

artikel 5, lid 1, van het executieverdrag bepaalt, in afwijking van de algemene 

bevoegdheidsregeling van artikel 2, eerste alinea  dat "de verweerder die woonplaats heeft op 

het grondgebied van een verdragsluitende staat,  in een andere verdragsluitende staat voor de 

navolgende gerechten kan worden opgeroepen 1 ) ten aanzien van verbintenissen uit 

overeenkomst : voor het gerecht van de plaats, waar de verbintenis is uitgevoerd of moet 

worden uitgevoerd ."  
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Het is belangrijk dat aan het begrip “verbintenissen uit overeenkomst” een autonome 

interpretatie wordt gegeven en dat er bij de uitlegging van het verdrag in de eerste plaats 

rekening wordt gehouden met de doelstellingen van het verdrag om de volle werking ervan te 

verzekeren. Op die manier wordt de gelijkheid en de eenvormigheid van de rechten en 

verplichtingen die voor de verdragsluitende staten en de belanghebbende personen uit het 

Executieverdrag voortvloeien zoveel mogelijk verzekerd. Een vordering tot betaling van een 

commissieloon dat verschuldigd is op grond van een zelfstandige agentuurovereenkomst valt 

onder het begrip “verbintenissen uit overeenkomst” in de zin van artikel 5, lid 1, van het 

Executieverdrag. De vordering tot schadevergoeding wegens de onrechtmatige opzegging van 

die overeenkomst valt ook onder het begrip “verbintenissen uit overeenkomst” in de zin van 

artikel 5, lid 1, van het Executieverdrag, aangezien die vergoeding haar grondslag vindt in de 

niet-nakoming van een contractuele verbintenis. 

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gaf als antwoord op de prejudiciële 

vraag, rekening houdende met alle feiten, dat een geschil betreffende de onrechtmatige 

opzegging van een zelfstandige agentuurovereenkomst en de betaling van ter uitvoering van 

die overeenkomst verschuldigd commissieloon, een geschil is ten aanzien van verbintenissen 

uit overeenkomst in de zin van artikel 5, lid 1, van het Executieverdrag. 

2) verbintenissen uit onrechtmatige daad: artikel 5, lid 3: 
 

De verbintenis uit onrechtmatige daad is een autonoom begrip binnen de Brussel 1-

Verordening. Zoals eerder vermeld slaat dit begrip op elke rechtsvordering die beoogt de 

aansprakelijkheid van een verweerder in het geding te roepen die geen verband houdt met een 

verbintenis uit overeenkomst26
. 

In het Arrest kalfelis/schröder wordt er ingegaan op de thematiek van verbintenissen uit 

onrechtmatige daad. Net als het begrip “verbintenissen uit overeenkomst” moet het begrip 

“verbintenissen uit onrechtmatige daad” in de zin van artikel 5, lid 3, van het Executieverdrag 

worden beschouwd als aan begrip waaraan een autonome definitie hangt. Daaronder valt dus 

elke, in het geding gebrachte, aansprakelijkheid van een verweerder die geen verband houdt 

met een “verbintenis uit overeenkomst” in de zin van artikel 5, lid 1 van het Executieverdrag. 

Er dient opgemerkt te worden dat wanneer een gerecht bevoegd verklaard zou worden om op 

grond van artikel 5, lid 3 kennis te nemen van het onderdeel van een vordering dat op 
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onrechtmatige daad is gebaseerd, dit gerecht niet bevoegd zal zijn om kennis te nemen van de 

andere onderdelen van de vordering, die een andere grondslag hebben dan onrechtmatige 

daad. 

In het desbetreffende arrest stelde de verwijzende rechter 2 prejudiciële vragen aan het Hof 

van Justitie van de Europese Gemeenschappen. De eerste vraag had betrekking op artikel 6, 

lid 1, van het Executieverdrag waarbij de verwijzende rechter zich afvroeg of er tussen de 

rechtsvorderingen die door eenzelfde verzoeker tegen verschillende verweerders werd 

ingesteld een verband moest bestaan, en zo ja, van welke aard dat verband moet zijn. De 

tweede vraag had betrekking op artikel 5, lid 3, van het Executieverdrag waarbij de 

verwijzende rechter wenste te weten of dat het begrip “verbintenissen uit onrechtmatige daad” 

uit artikel 5, lid 3, van het Executieverdrag verdragsautonoom moet worden geïnterpreteerd 

dan wel volgens het toepasselijke nationale recht moet worden uitgelegd. De verwijzende 

rechter wou bovendien in dezelfde context weten of dat in geval van een vordering die 

tegelijkertijd op verbintenissen uit onrechtmatige daad, uit overeenkomst en uit 

ongerechtvaardigde verrijking is gebaseerd, de rechter die werd bevoegd verklaard op grond 

van artikel 5, lid 3 ook kennis kan nemen van de onderdelen van de vordering die een andere 

grondslag hebben dan de onrechtmatige daad. 

Enkel de tweede prejudiciële vraag is interessant voor dit deel. Net als bij het begrip 

“verbintenissen uit overeenkomst” dient ook het begrip “verbintenissen uit onrechtmatige 

daad” autonoom te worden geïnterpreteerd, dit omdat op die manier wordt tegemoetgekomen 

aan de doelstellingen van het executieverdrag en om de gelijkheid en de eenvormigheid van 

de rechten en verplichtingen die voor de verdragsluitende staten en de belanghebbende 

personen uit het executieverdrag voortvloeien, zoveel mogelijk te verzekeren. Het zou dan 

ook tegen al deze doelstellingen van het Verdrag indruisen indien men voor de uitleg van dit 

begrip zou verwijzen naar het interne recht van één der betrokken staten. Die autonome 

interpretatie die aan het begrip “verbintenissen uit onrechtmatige daad” uit artikel 5, lid 3, van 

het Executieverdrag wordt gegeven hebben we reeds eerder aangehaald. Onder dit begrip valt 

elke rechtsvordering die beoogt de aansprakelijkheid van een verweerder in het geding te 

brengen en die geen verband houdt met een “verbintenis uit overeenkomst” in de zin van 

artikel 5, lid 1, van het Executieverdrag. De artikelen 5 en 6 van het Executieverdrag moeten 

restrictief worden uitgelegd, aangezien ze als bijzondere bevoegdheidsgronden een 

uitzondering vormen op het beginsel van de bevoegdheid van de gerechten van de staat waar 

de verweerder zijn woonplaats heeft. Als gevolg hierop moet men aannemen dat wanneer een 
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gerecht bevoegd is op grond van artikel 5, lid 3 van het Executieverdrag om kennis te nemen 

van het onderdeel van een vordering dat op de onrechtmatige daad is gebaseerd, dat gerecht 

niet bevoegd zal zijn om kennis te nemen van de andere onderdelen van de vordering, die een 

andere grondslag hebben dan de onrechtmatige daad. Het Hof van Justitie van de Europese 

gemeenschappen heeft dan ook het volgende op de tweede vraag geantwoord. Het begrip 

"verbintenis uit onrechtmatige daad" in de zin van artikel 5, lid 3 van het Executieverdrag 

moet worden beschouwd als een autonoom begrip, waaronder elke rechtsvordering valt die 

beoogt de aansprakelijkheid van een verweerder in het geding te brengen en die geen verband 

houdt met een "verbintenis uit overeenkomst" in de zin van artikel 5, lid 1 van het 

Executieverdrag. Wanneer een rechter bevoegd is om op grond van artikel 5, lid 3 kennis te 

nemen van het onderdeel van de vordering dat op onrechtmatige daad is gebaseerd, is hij niet 

bevoegd om kennis te nemen van de andere onderdelen van de vordering, die een andere 

grondslag hebben dan de onrechtmatige daad. 

Het arrest tacconi /Wagner27 werd reeds eerder besproken en had dus betrekking op de vraag 

hoe men een vordering van precontractuele aansprakelijkheid moet kwalificeren om zo tot de 

bevoegde rechter uit te komen. De verwijzende rechter wil, met andere woorden, dus weten of 

een dergelijke vordering ofwel voortkomt uit een verbintenis uit onrechtmatige daad ex artikel 

5, lid 3, van het Executieverdrag , ofwel wordt aanzien als een verbintenis uit overeenkomst 

ex artikel 5, lid 1, van het Executieverdrag en indien beiden niet van toepassing zijn of dan de 

algemene regel van de woonplaats van de verweerder zoals in artikel 2 geldt. Het Hof gaf in 

zijn antwoord mee, dat indien men te maken heeft met een vordering die betrekking heeft op 

een precontractuele aansprakelijkheid, men dan te maken heeft met een vordering ten aanzien 

van een verbintenis uit onrechtmatige daad zoals bepaald wordt in artikel 5, lid 3, van het 

Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de 

tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Indien zo een vordering 

betrekking heeft op een door de wederpartij jegens de eiser aangegane verplichting, dan valt 

deze vordering evenwel te beoordelen als een vordering ten aanzien van een verbintenis uit 

overeenkomst, als bedoeld in artikel 5, lid 1, van dat Verdrag. 

Op basis van artikel 5, lid 3 van de Brussel 1-Verordenin kan de eiser op grond van een 

onrechtmatige daad zijn vordering instellen tegen de verweerder die gevestigd is in een ander 

andere lidstaat binnen de EU en voor de rechter ter plaatse waar het schadebrengend feit zich 
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heeft voorgedaan (“forum delicti commissi”). De rechter van dat “forum delicti” kan kennis 

nemen van de schadevordering, maar duidt eveneens de rechter aan die moet oordelen in 

geval er sprake is van een dreigende onrechtmatige daad. Lid 3 van dit artikel zal de 

rechtsmacht aan een rechter van een lidstaat verlenen indien deze zou worden aangesproken 

om (preventief) 28een verbod op te leggen tot het plegen van een onrechtmatige daad. 

Men kan gebruik maken van dit alternatieve forum van zodra men niet zeker is of er in de 

vordering nu wel sprake is van buitencontractuele schade. De rechter zal hierbij een 

belangrijke rol spelen aangezien hij beschikt over volledige vrijheid met betrekking tot het 

kwalificeren van de feiten. Die rechter zal zich dan ook niet bevoegd verklaren indien hij, na 

het vaststellen van de feiten, niet van mening is dat er sprake is van een onrechtmatige daad. 

Aangezien hij in dit forum enkel bevoegdheid kan opnemen voor verbintenissen uit 

onrechtmatige daad en niet voor andere soorten verbintenissen. Indien dus de rechter van 

oordeel is dat hij te maken heeft met vorderingen van gemengde aard (deels contractueel en 

deels extra-contractueel) en indien deze samen moeten worden behandeld, dan kunnen ze 

enkel voor het forum worden gebracht dat op basis van artikel 2 van de Brussel 1-

Verordening wordt aangeduid. In geval van samenloop tussen contractuele en 

buitencontractuele aansprakelijkheid, moet de aangesproken rechter aan de hand van het 

conflictenrecht oordelen of er een samenloopverbod geldt dat hem belet om van de quasi-

delictuele vordering kennis te nemen
29

. 

In artikel 5, lid 3 van de Brussel 1-Verordening  is de plaats van het “schadebrengend feit” 

van belang. De plaats van het schadebrengend feit omvat zowel de plaats waar de 

schadeveroorzakende handeling werd gesteld (“locus acti”) als de plaats waar de schade zich 

heeft gemanifesteerd (“locus damni”)30. Dit laatste werd preciezer omschreven in de 

rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Het is enkel de 

schade van de rechtstreeks gelaedeerde die in aanmerking komt31 en het betreft enkel de 

schade die zich aanvankelijk manifesteerde, en niet de vermogensschade die de gelaedeerde 

als gevolg daarvan heeft geleden32. Indien men wil weten wat de term “schadebrengend feit” 

inhoudt moet men kijken naar wat erover wordt gezegd in de rechtspraak van het Hof van 
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Justitie van de Europese Gemeenschappen. Wat bij vorderingen uit productaansprakelijkheid 

onder “het schadebrengend feit” is te verstaan, is beslissend voor de toepassing van artikel 5, 

lid 3 op dit onderwerp. 

Het Arrest handelskwekerij bier en reinwater/mines de potaces d’Alsace van 30 november 

1967 geeft een beter inzicht in het begrip “de plaats waar het schadebrengend feit zich heeft 

voorgedaan” zoals omschreven in artikel 5, lid 3, van de Brussel 1-Verordening. De nationale 

rechter stelde een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese 

Gemeenschappen.  De verwijzende rechter vroeg of het begrip “de plaats waar het 

schadebrengend feit zich heeft voorgedaan” zoals vermeld in artikel 5, lid 3, dient te worden 

uitgelegd in de zin dat daarmee wordt bedoeld ofwel de plaats waar het schadefeit zich heeft 

voor gedaan (de schade is ingetreden of opgetreden) ofwel de plaats waar het feit of de 

handeling is gepleegd, die de schade tot gevolg had of de nalatigheid? 

In artikel 2 is de algemene bevoegdheidsgrond opgenomen om de bevoegde rechter aan te 

duiden. De verweerder die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat wordt 

opgeroepen voor de gerechten van die lidstaat, ongeacht zijn nationaliteit.  Artikel 5, lid 3 van 

hetzelfde verdrag is een afwijking op die algemene bevoegdheidsgrond, waardoor de 

verweerder dus ook voor een ander gerecht kan worden opgeroepen dan voor het gerecht van 

de lidstaat waarop die zijn woonplaats heeft. Omdat met dit alternatief forum een nauwere 

band met de vordering aan het licht komt. Deze keuzemogelijkheid werd aan de verzoeker 

gegeven ter wille van een nuttige procesinrichting in welbepaald gevallen waarin een 

bijzonder nauw verband bestaat tussen een vordering en de rechter die kan worden geroepen 

daarvan kennis te nemen. De verzoeker kan zich dus richten tot het gerecht van de plaats waar 

het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, maar ondervindt hierbij de onduidelijkheid 

die in deze zin is vervat. Het schadebrengend feit slaat namelijk op zowel de plaats van de 

schadeveroorzakende handeling als de plaats waar de schade zich gemanifesteerd heeft, 

waardoor er dus twijfel kan ontstaan indien deze plaatsen zich bevinden in verschillende 

staten, zoals met name het geval is bij lucht- of watervervuiling over de verschillende 

landsgrenzen heen. In het verdrag werd geen uitsluitsel gegeven over wat nu het beste 

aanknopingspunt van de twee zou zijn om de bevoegde rechter aan te wijzen, maar het is 

logisch dat gelet op de nauwe betrekking tussen de voor elke aansprakelijkheid noodzakelijke 

elementen, het niet voordelig zou zijn te kiezen voor één van de beide aanknopingspunten met 

uitsluiting van het andere aanknopingspunt, aangezien elk van die aanknopingspunten, naar 

gelang van de omstandigheden, een bijzonder nuttig uitgangspunt kunnen vormen voor de 
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bewijslevering en de procesvoering. Door het in aanmerking nemen van deze overwegingen 

heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen geoordeeld dat indien de plaats 

waar zich een feit heeft voorgedaan die de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 

meebrengt en de plaats waar het schadebrengend feit zich heeft voorgedaan niet samenvallen, 

de uitdrukking “plaats waar het schadebrengend feit zich heeft voorgedaan” van artikel 5, lid 

3 van het verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de 

tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken zo moet worden uitgelegd 

dat zowel de plaats waar de schade is ingetreden, als de plaats van de veroorzakende 

gebeurtenis onder dit begrip vallen. Hieruit volgt dat de verzoeker de verweerder kan 

oproepen hetzij voor de rechter van de plaats waar de schade is ingetreden, hetzij voor de 

rechter van de plaats van de veroorzakende gebeurtenis die aan de schade ten grondslag ligt. 

In het Arrest dumez France stelde het Franse Cour de cassation een prejudiciële vraag aan het 

hof van Justitie van de Europese gemeenschappen betreffende de uitlegging van artikel 5, lid 

3 van het Executieverdrag. De verwijzende rechter stelde deze vraag naar aanleiding van de 

vordering die werd ingesteld door de Franse vennootschappen Sceper en Tracoba, waarvan de 

rechten zijn overgegaan op Dumez e.a., tegen de Duitse banken. 

In het kader van artikel 5, lid 3 van het Executieverdrag beschikt de verzoeker over de keuze 

om de verweerder hetzij op te roepen voor de rechter van de plaats waar de schade is 

ingetreden, hetzij voor de rechter van de plaats van de veroorzakende gebeurtenis die aan de 

schade ten grondslag ligt. De Franse verwijzende rechter vroeg zich in deze context af of die 

keuzemogelijkheid van de verzoeker kan worden uitgebreid tot het geval waarin de gestelde 

schade slechts het gevolg is van, elders door andere personen rechtstreeks geleden schade, 

zodat bij een bevestigend antwoord op die vraag de indirecte schadelijder zich tot het gerecht 

van zijn woonplaats zou kunnen wenden? 

Vooraleer men dieper kan ingaan op deze vraag moeten we de algemene beginselen nog eens 

herhalen. Artikel 5 van het Executieverdrag bepaalt dat “de verweerder die woonplaats heeft 

op het grondgebied van een verdragsluitende staat in een andere verdragsluitende staat voor 

de navolgende gerechten kan worden opgeroepen:...  

3 ) ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad: voor het gerecht van de plaats waar 

het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan.” 

In het arrest handelskwekerij bier en reinwater/mines de potaces d’Alsace van 30 november 

1967 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bovendien verklaard dat 
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indien de plaats waar zich een feit heeft voorgedaan die de aansprakelijkheid uit 

onrechtmatige daad meebrengt en de plaats waar het schadebrengend feit zich heeft 

voorgedaan niet samenvallen, de uitdrukking “plaats waar het schadebrengend feit zich heeft 

voorgedaan” van artikel 5, lid 3 van het verdrag van 27 september 1968 betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 

handelszaken zo moet worden uitgelegd dat zowel de plaats waar de schade is ingetreden, als 

de plaats van de veroorzakende gebeurtenis onder dit begrip vallen. Hieruit volgt dat de 

verzoeker de verweerder kan oproepen hetzij voor de rechter van de plaats waar de schade is 

ingetreden, hetzij voor de rechter van de plaats van de veroorzakende gebeurtenis die aan de 

schade ten grondslag ligt. 

Het vorig aangehaalde arrest is zeer belangrijk voor dit arrest omdat de verzoeker nu een 

keuze heeft om zijn vordering in te stellen. Wat in dit arrest moet onderzocht worden is of dat 

het begrip “de plaats waar de schade is ingetreden” zoals bepaald in het arrest van 30 

november 1976 ook van toepassing is op de plaats waar de indirect gelaedeerden de 

schadelijke gevolgen voor hun eigen vermogen vaststellen. Want indien het van toepassing 

zou verklaard worden dan zouden die indirect gelaedeerden een vordering kunnen instellen 

voor de gerechten van de plaats waar hij zelf de schade in zijn vermogen heeft vastgesteld. 

Artikel 2 van het Executieverdrag omvat de algemene bevoegdheidsregel welke stelt dat de 

gerechten van de staat van de woonplaats van de verweerder bevoegd zijn. Op deze algemene 

bevoegdheidsregel dat de gerechten van de staat van de verweerder bevoegd zijn bestaan 

enkele uitzonderingen opgenomen in afdeling 2 van titel II van het Executieverdrag. Artikel 5, 

lid 3 van het Executieverdrag is zulk een uitzondering op de algemene bevoegdheidsregel van 

artikel 2. De verzoeker beschikt in zo een geval over een keuze van forum. Deze 

forummogelijkheden die aan de verzoeker worden geboden berusten op het bestaan van een 

bijzondere nauwe band tussen de vordering en een andere rechter dan die van de lidstaat van 

de woonplaats van de verweerder, zodat de bevoegdheid van die andere gekozen rechter 

wordt gerechtvaardigd door de eisen van een goede rechtsbedeling en een nuttige 

procesinrichting. Om dit te kunnen bereiken moet er worden vermeden dat er verschillende 

rechters bevoegd zouden zijn om van de vordering kennis te nemen. Anders zou het gevaar 

kunnen bestaan dat die verschillende bevoegde rechters onverenigbare beslissingen gaan 

nemen die dan kunnen leiden tot de weigering van de erkenning of verlof tot 

tenuitvoerlegging op grond van artikel 27, lid 3 van het Executieverdrag. Om te vermijden dat 
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deze doelstelling wordt tenietgedaan verzet het Executieverdrag33 zich tegen het erkennen van 

de bevoegdheid van de gerechten van de woonplaats van de verzoeker en deze verzoeker de 

mogelijkheid zou bieden om door de keuze van zijn woonplaats de bevoegde rechter te 

bepalen.  

Als men de voorgaande gegevens gaat doorlopen, kan men menen dat het begrip “plaats waar 

het schadebrengend feit zich heeft voorgedaan” van artikel 5, lid 3 van het Executieverdrag 

doelt op de plaats waar de schade is ingetreden. De plaats waar de schade is ingetreden mag 

enkel verwijzen naar de plaats waar het veroorzakend feit, dat de aansprakelijkheid uit 

onrechtmatige daad meebrengt, rechtstreeks schadelijke gevolgen heeft voor de directe 

schadelijder. De plaats waar de oorspronkelijke schade zich heeft voorgedaan heeft meestal 

nauwe banden met de andere bestanddelen van de aansprakelijkheid. De woonplaats van de 

indirecte schadelijder heeft meestal geen nauwe band met de andere bestanddelen van de 

aansprakelijkheid. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft beslist in 

deze zaak dat men de bevoegdheidsregel van artikel 5, lid 3 van het Executieverdrag niet zo 

kan uitleggen dat een indirecte schadelijder de veroorzaker van het schadebrengend feit kan 

oproepen voor de gerechten van de plaats waar hijzelf de schade in zijn vermogen heeft 

vastgesteld. Het begrip “plaats waar het schadebrengend feit zich heeft voorgedaan” van 

artikel 5, lid 3 van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke 

bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van de beslissing in burgerlijke en handelszaken kan 

wijzen op de plaats waar de schade is ingetreden. De plaats waar de schade is ingetreden mag 

enkel verwijzen naar de plaats waar het veroorzakende feit, dat de aansprakelijkheid uit 

onrechtmatige daad meebrengt, rechtstreeks schadelijke gevolgen heeft gehad voor de directe 

schadelijder. Als gevolg kan de bevoegdheidsregel van artikel 5, lid 3 van het 

Executieverdrag niet zo uitgelegd worden dat een indirecte schadelijder de veroorzaker van 

het schadebrengend feit kan oproepen voor de gerechten van de plaats waar hijzelf de schade 

in zijn vermogen heeft vastgesteld. 

In het arrest marinari tegen lloyds bank stelde de verwijzende rechter een prejudiciële vraag 

aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. De verwijzende rechter vroeg 

zich af of voor de toepassing van de bevoegdheidsregel van artikel 5, lid 3, van het 

Executieverdrag van 27 september 1968 onder het begrip “de plaats waar de schade is 

ingetreden” enkel moet worden verstaan, de plaats waar aan personen of aan goederen fysieke 
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schade is toegebracht, of ook de plaats waar zich de door de verzoeker geleden 

vermogensschade heeft voorgedaan? De verwijzende rechter vroeg zich dus af of dat het 

begrip “plaats waar het schadebrengend feit zich heeft voorgedaan” ook van toepassing is op 

de plaats waar de gelaedeerde stelt vermogensschade te hebben geleden als gevolg van een 

door hem geleden, in een andere Verdragsluitende Staat ingetreden aanvankelijke schade. 

We moeten hierbij weer in herinnering brengen dat artikel 2 van het verdrag de algemene 

bevoegdheidsregel omvat welke stelt dat verweerder wordt opgeroepen voor de gerechten van 

de lidstaat waar hij zijn woonplaats heeft. Artikel 5, lid 3, van het verdrag vormt hier een 

afwijking op door te zeggen dat de verweerder ook voor het gerecht van een andere lidstaat 

kan worden opgeroepen dan die gerechten van de lidstaat waar de verweerder zijn woonplaats 

heeft, namelijk voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengend feit zich heeft 

voorgedaan of zich kan voordoen. Deze regel van bijzondere bevoegdheid geeft een 

keuzemogelijkheid aan de verzoeker, op het bestaan van een bijzonder nauw verband tussen 

de vordering en een andere rechter dan die van de staat van de woonplaats van de verweerder, 

zodat de bevoegdheid van deze rechter wordt gerechtvaardigd door de eisen van goede 

rechtsbedeling en nuttige procesinrichting. In het arrest handelskwekerij bier en 

reinwater/mines de potaces d’Alsace werd er al duidelijk verstaan gegeven dat indien de 

plaats waar zich een feit heeft voorgedaan die de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 

meebrengt en de plaats waar het schadebrengend feit zich heeft voorgedaan niet samenvallen, 

de uitdrukking “plaats waar het schadebrengend feit zich heeft voorgedaan” van artikel 5, lid 

3 van het verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de 

tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken zo moet worden uitgelegd 

dat zowel de plaats waar de schade is ingetreden, als de plaats van de veroorzakende 

gebeurtenis onder dit begrip vallen. Hieruit volgt dat de verzoeker de verweerder kan 

oproepen hetzij voor de rechter van de plaats waar de schade is ingetreden, hetzij voor de 

rechter van de plaats van de veroorzakende gebeurtenis die aan de schade ten grondslag ligt. 

Het begrip “de plaats waar het schadebrengend feit zich heeft voorgedaan” in de zin van 

artikel 5, lid 3, van het Executieverdrag is een zeer ruim begrip en slaat zowel op de plaats 

waar de schade is ingetreden als op de plaats waar de gebeurtenis werd veroorzaakt. Alhoewel 

het een zeer ruim begrip is, is het begrip echter niet zo ruim dat het iedere plaats omvat waar 

de schadelijke gevolgen voelbaar zijn van een feit de reeds eerder elders daadwerkelijk 

ingetreden schade heeft veroorzaakt. Het gevolg hiervan is dat het begrip niet zo ruim is dat 

het ook betrekking heeft op de plaats waar de schadelijder stelt vermogensschade te hebben 
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geleden als gevolg van een door hem geleden, in een andere verdragssluitende staat 

ingetreden aanvankelijke schade. Het Hof van Justitie verschaft de verwijzende rechter dan 

ook het volgende antwoord dat het begrip “plaats waar het schadebrengend feit zich heeft 

voorgedaan” van artikel 5, lid 3 van het verdrag van 27 september 1968 betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 

handelszaken geen betrekking heeft op de plaats waar de schadelijder vermogensschade heeft 

geleden als gevolg van aanvankelijk geleden schade in een andere verdragsluitende staat. Men 

heeft wel aanvaard dat het begrip “plaats waar het schadebrengend feit zich heeft voorgedaan” 

betrekking heeft op zowel de plaats waar de schade is ingetreden als de plaats van de 

veroorzakende gebeurtenis. Maar dat begrip kan men echter niet zo ruim interpreteren, dat het 

iedere plaats omvat waar de schadelijke gevolgen voelbaar zijn van een feit dat reeds elders 

daadwerkelijk ingetreden schade heeft veroorzaakt.   

In artikel 5, lid 3 vinden we nog een vage term, “verbintenissen uit onrechtmatige daad”, 

waaraan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een autonome omschrijving 

heeft gegeven. Deze omschrijving werd onttrokken uit het nationale recht van de 

verdragsstaten en werd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen tot uiting 

gebracht in hun arrest van 27 september 198834.  Onder dit begrip valt elke rechtsvordering 

die beoogt de aansprakelijkheid van de verweerder in het geding te brengen en die geen 

verband houdt met een “verbintenis uit overeenkomst” in de zin van artikel 5, lid 1. Het moet 

daarbij wel gaan om aansprakelijkheid voor schade. Het gevolg van deze definitie is dat 

vorderingen uit overeenkomsten die onder artikel 5, lid 1 of onder de autonome regels voor 

consumententransacties vallen, niet tevens op basis van artikel 5, lid 3 voor de rechter in een 

andere lidstaat mogen worden gebracht. Bij het volgen van deze definitie van 

productaansprakelijkheid, gegeven door het Hof van Justitie van de Europese 

Gemeenschappen, kunnen we concluderen dat alle niet-contractuele vorderingen tot schade 

vergoeding wegens productaansprakelijkheid in beginsel onder artikel 5, lid 3 en zijn “forum 

delicti” vallen. 

In het Reinwater- of Kalimijnen arrest35 werd door het Hof van Justitie van de Europese 

Gemeenschappen een duidelijke omschrijving gegeven van wat het begrip, “plaats van het 

schadebrengend feit”, nu precies inhield. Volgens dat arrest omvat het zowel de schade 
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veroorzakende gebeurtenis als het intreden van de schade en moesten deze elementen 

verspreid zijn over verschillende lidstaten waar dus andere rechters bevoegd zijn dan wordt 

aan de eiser de keuze gegeven om de verweerder voor de ene of voor de andere rechter te 

dagen. 

Het schadebrengende feit bestaat uit zowel de plaats waar de schade is ingetreden als de plaats 

van de veroorzakende gebeurtenis. Hieruit volgt dat de verweerder ter keuze van de verzoeker 

kan worden opgeroepen voor de rechter hetzij van de plaats waar de schade is ingetreden, 

hetzij van de plaats van de veroorzakende gebeurtenis die aan de schade ten grondslag ligt. 

Hieronder wordt dan ook iets dieper ingegaan op de twee onderdelen aan de hand van de 

arresten die we reeds eerder hebben besproken. 

a) het schadebrengend feit: de veroorzakende gebeurtenis: 
 

Bij het onderzoek naar de veroorzakende gebeurtenis van de schade bij een vordering van 

productaansprakelijkheid kunnen door het gebrek als aanknopingspunt te gebruiken 

verschillende elementen worden gevonden aangezien een gebrek kan bestaan uit een simpele 

fabricagefout in één enkel exemplaar of uit een ontwerp- of samenstellingsfout van een hele 

serieproductie, maar ook uit het ontbreken van adequate begeleidende informatie over het 

product (samenstelling, gebruiksaanwijzing,enz.). Aangezien het begrip zo ruim is, kan het 

gebrek overal daar worden gelokaliseerd waar het product zich in die periode heeft bevonden 

(bijvoorbeeld waar het is geproduceerd, tot samengesteld product is geassembleerd, de 

eindcontrole is gepasseerd, voorzien van een gebruiksaanwijzing, geleverd aan de 

(verschillende schakels van) de tussenhandel, vervolgens doorgeleverd aan de laatste afnemer, 

aan de daadwerkelijke gebruiker en tenslotte, waar het product door deze is gebruikt). Er zijn 

verschillende producten waarbij men zeer moeilijk zal kunnen bepalen waar het 

schadeveroorzakende gebrek is opgetreden omdat er zo een duizelingwekkend veel aantal 

plaatsen denkbaar zijn waar dat gebrek zou zijn opgetreden. Welke plaats zal nu “de plaats 

van de veroorzakende gebeurtenis zijn” zoals in artikel 5, lid 3 wordt bepaald?  

Indien men kijkt naar de ontwikkelingen die in het nationale recht werden doorgevoerd en 

deze gaat gaan vergelijken met de regeling op het niveau van de Europese Gemeenschappen, 

dan valt daar uit af te leiden dat men het in het verkeer brengen van het product als 

beoordelingsuitgangspunt van productaansprakelijkheid gaat gaan beschouwen. Men kan het 

in het verkeer brengen van een product zien als het feitelijk overdragen van het product door 
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de producent aan de eerstvolgende schakel in de productie- en distributieketen of als het 

afleveren door de verweerder telkens aan de volgende schakel in het proces. Bij het bepalen 

van de plaats waar het product in het verkeer is gebracht kan het antwoord op de vraag 

wanneer het product in het verkeer is gebracht een grote hulp zijn. Zo heeft het Hof van 

Justitie EG in het Veedfald-arrest in het kader van de uitleg van artikel 7 onder a van de 

richtlijn bepaald dat een product in het verkeer is gebracht wanneer het product het 

productieproces van de producent heeft verlaten en is opgenomen in een verkoopproces in 

een vorm waarin het aan het publiek aangeboden wordt voor gebruik of consumptie
36.  

Aangezien er verschillende plaatsen zijn waar het product in het verkeer kan worden gebracht 

gaat men kijken naar de plaats waar het product voor het laatst in het verkeer is gebracht voor 

het intreden van de schade waarop de vordering betrekking heeft. In de meeste gevallen zal 

die plaats samenvallen met de bestemmingsmarkt van het product, waar het risico van schade 

bij het gebruik een aanvang neemt. In de andere gevallen zal het gebrekkig product schade 

veroorzaken vooraleer het op de bestemmingsmarkt werd gebracht. Men kan hierbij het 

voorbeeld aanhalen van een toeleverancier die goederen levert aan de eindproducent van een 

goed. Indien die goederen, die door de toeleverancier aan de eindproducent worden geleverd 

een gebrek bevatten en aldaar schade veroorzaken, dan zal de aflevering aan de eindproducent 

worden beschouwd als in het verkeer brengen van goederen. 

Een ander uitgangspunt is de “veroorzakende gebeurtenis” zoals ze door de eiser als 

grondslag van zijn vordering naar voren is gebracht. De rechter moet de feiten die door de 

eiser naar voren worden gebracht om tot de aansprakelijkheid van de verweerder te komen 

voor waar houden. De rechter zal moeten onderzoeken of dat de feiten, door de eiser 

aangebracht, hem bevoegd maken op grond van artikel 5, lid 3.  

b) het schadebrengend feit: de gemanifesteerde schade:  
 

Als gevolg van de schadeveroorzakende gebeurtenis zal de schade zich op een bepaald plaats 

en tijd gaan manifesteren. Zoals reeds in de vorige arresten werd besproken hebben we het 

enkel over de schade uit verbintenissen van onrechtmatige daad, zodat er geen sprake mag 

zijn van een vordering betreffende een litigieuze verbintenis die vrij werd aangegaan tussen 

de partijen. Dit begrip mag slechts aldus worden verstaan, dat zij verwijst naar de plaats waar 

het veroorzakende feit dat de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad meebrengt, 
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rechtstreeks schadelijke gevolgen heeft gehad voor degene die er rechtstreeks is door 

gelaedeerd. Bijgevolg kan de in dat artikel genoemde bevoegdheidsregel niet aldus worden 

uitgelegd, dat een verzoeker die stelt schade te hebben geleden die het gevolg is van schade 

geleden door andere personen, die rechtstreeks door het schadebrengende feit zijn gelaedeerd, 

de veroorzaker van dat feit kan oproepen voor de gerechten van de plaats waar hijzelf de 

schade in zijn vermogen heeft vastgesteld37. Dit begrip heeft niet betrekking op de plaats waar 

de gelaedeerde stelt vermogensschade te hebben geleden als gevolg van een door hem 

geleden, in een andere Verdragsluitende Staat ingetreden aanvankelijke schade. Ofschoon is 

aanvaard dat het begrip zowel kan slaan op de plaats waar de schade is ingetreden, als op 

plaats van de veroorzakende gebeurtenis, kan het echter niet zo ruim worden uitgelegd, dat 

het iedere plaats omvat waar de schadelijke gevolgen voelbaar zijn van een feit dat reeds 

elders daadwerkelijk ingetreden schade heeft veroorzaakt38. De plaats waar de schade zich 

gemanifesteerd heeft omvat niet de plaats waar de verzoeker woont of waar zich het “centrum 

van zijn vermogen” bevindt op de enkele grond dat hij aldaar financiële schade heeft geleden 

die voortvloeit uit het in een andere verdragsluitende staat ingetreden en door hem geleden 

verlies van onderdelen van zijn vermogen
39

. 

2.2.3. Bevoegdheid opgenomen in autonome afdelingen: 
 

1) bevoegdheid voor door consumenten gesloten overeenkomsten: 
 

De Brussel 1-Verordening voorziet in de artikels 15-17 een bijzondere bevoegdheidsregels 

voor overeenkomsten gesloten door consumenten. Dit betreft een autonome afdeling waarvan 

de regels de toepassing uitsluiten van alle overige bevoegdheidsregels die in de Brussel 1-

Verordening zijn opgenomen,  met uitzondering van de bepalingen van artikel 4 (wanneer de 

verweerder woonplaats heeft buiten de lidstaten) en artikel 5, lid 5 ( wanneer de verweerder 

die buiten de lidstaten woonplaats heeft een filiaal heeft in een lidstaat).  

“Consumenten” zijn personen die met iemand uit het beroep een overeenkomst sluiten voor 

andere dan bedrijfs- of beroepsmatige doeleinden. Alle tussen consumenten gesloten 

overeenkomsten met personen die commerciële of beroepsactiviteiten ontplooien op het 

grondgebied van de Europese Gemeenschap (EG) vallen hieronder, behoudens 
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overeenkomsten waarbij voor één enkele prijs zowel vervoer als verblijf worden aangeboden. 

De afdeling is steeds van toepassing, waardoor dus de bescherming wordt gewaarborgd, op 

overeenkomsten betreffende de (internationale) koop en verkoop op afbetaling van roerende 

lichamelijke zaken, leningen op afbetaling en andere financieringstransacties voor de verkoop 

van dergelijke zaken40.  Bij andere overeenkomsten wordt de bescherming voor de consument 

alleen gewaarborgd indien de overeenkomst gesloten is met een persoon die commerciële of 

beroepsactiviteiten ontplooit in de lidstaat waar de consument woonplaats heeft of dergelijke 

activiteiten op die lidstaat richt en de overeenkomst onder die activiteiten valt41. Er wordt niet 

vereist dat de overeenkomst ook daadwerkelijk in de lidstaat waar de consument woont wordt 

afgesloten. 

De bescherming van de consument bestaat erin dat hij de keuze42 heeft om de rechtsvordering 

in te stellen voor de rechter van de lidstaat waar de verweerder zijn woonplaats heeft ofwel 

voor de rechter van de lidstaat waar de consument (de eiser) woonplaats heeft ( “forum 

actoris”)43.  Indien de wederpartij geen woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, 

maar er wel een vestiging heeft, wordt hij voor geschillen betreffende de exploitatie daarvan 

geacht in die lidstaat zijn woonplaats te hebben44 zodat de consument voor die geschillen de 

vordering daar kan inleiden. Indien de wederpartij45 bij de overeenkomst een vordering instelt 

tegen de consument, dan kan die uitsluitend worden voorgebracht bij de rechter van de 

lidstaat waarin de consument woonplaats heeft46. Tenzij we te maken hebben met een tegeneis 

van die verweerder waardoor de vordering ook mag worden gebracht bij de rechter bij wie de 

oorspronkelijke eis is ingesteld47 en dit om de goede rechtsbedeling te verzekeren.  

De consumenten worden ook beschermd op basis van artikel 17 van de Brussel 1-

Verordening. Dit artikel zorgt ervoor dat de bevoegdheid om een forum te kiezen aan banden 

wordt gelegd om zo een potentieel misbruik van de wederpartij van de consument aan banden 

te leggen.  Artikel 17, lid 2 zegt specifiek dat de forumkeuze enkel mogelijk zal zijn met 

inachtneming van de voorwaarden van artikel 23 en indien die gebeurt nadat het geschil is 

ontstaan. Ook voor dit artikel geldt de uitzondering wanneer de consument en zijn wederpartij 
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ten tijde van het sluiten van de overeenkomst hun woon- of gewone verblijfplaats hebben in 

hetzelfde land. Wanneer de partijen in dit geval een forum zouden kiezen voor de gerechten 

van dat land, zal deze keuze bindend zijn, ook wanneer de zaak later een internationaal 

karakter zou krijgen. Dit tenzij het recht van die lidstaat dergelijke overeenkomsten zou 

verbieden48. 

De vordering bedoeld in de eerste alinea van artikel 16, lid 1 van de Brussel 1-Verordening 

kan enkel worden ingesteld door de consument die zelf partij was bij de overeenkomst die 

wordt vermeld in artikel 15. Een consumentenbelangenorganisatie (bij wijze van voorbeeld) 

zal dus niet namens een groep consumenten (eisers) een vordering voor de rechter kunnen 

instellen. Die consumentenbelangenorganisatie zal zich enkel op artikel 2 van de Brussel 1-

Verordening  respectievelijk artikel 5, lid 3 van de Brussel 1-Verordening kunnen beroepen. 

Een belangrijk arrest in deze context betreft het arrest VKI/Henkel49. 

In het Arrest VKI-Henkel werd er door nationale rechter een prejudiciële vraag gesteld aan 

het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen omtrent de uitlegging van artikel 5, lid 

3 van het Executieverdrag. De prejudiciële vraag is gerezen in geschil tussen verein für 

konsumenteninformation (hierna verwezen als “VKI”) welke vereniging is naar Oostenrijks 

recht die is gevestigd in Oostenrijk en Henkel, een Duitse onderdaan met woonplaats in 

Duitsland. Het geschil had betrekking op bedingen die Henkel opnam in overeenkomsten met 

consumenten uit Oostenrijk en die volgens VKI oneerlijk waren ten opzichte van die 

Oostenrijkse consumenten. 

Vooraleer we dieper ingaan op de problematiek van dit arrest is het belangrijk om te kijken 

naar bepalingen die van toepassing zullen zijn in dit arrest.  

Met betrekking tot het Executieverdrag gaan we moeten kijken naar artikel 1 welke zegt dat 

het Executieverdrag toepassing vindt in burgerlijke en handelszaken, ongeacht de aard van het 

gerecht waarvoor deze zaken zich afspelen. De bevoegdheidsregels van het Executieverdrag 

vinden we terug in titel II. Artikel 2 omvat de algemene bevoegdheidsregel welke zegt dat 

“onverminderd de bepalingen van dit verdrag worden zij die woonplaats hebben op het 

grondgebied van een verdragsluitende staat, ongeacht hun nationaliteit, opgeroepen voor de 

gerechten van die staat.” Op dit algemene basisbeginsel van artikel 2 bestaan bepaalde 

afwijkingen. Artikel 3 van het Executieverdrag verwijst naar die afwijkingen door te 
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vermelden dat “degenen die op het grondgebied van een verdragsluitende staat woonplaats 

hebben, kunnen niet voor de rechter van een andere verdragsluitende staat worden opgeroepen 

dan krachtens de in de afdelingen 2 tot en met 6 van deze titels gegeven regels. De regels die 

vervat liggen in de afdelingen 2 tot en met 6 van titel II (de artikelen 5 tot en met 18), 

bevatten regels inzake bijzondere, dwingende of exclusieve bevoegdheid. Aangezien er een 

prejudiciële vraag werd gesteld over artikel 5 gaan we enkel dit artikel nog eens herhalen.  

Artikel 5 van het Executieverdrag bevat een bijzondere bevoegdheid welke zegt dat “de 

verweerder die woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende staat, in een 

andere verdragsluitende staat voor de navolgende gerechten kan worden opgeroepen:   

(1) ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst: voor het gerecht van de plaats waar de 

verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd.  

(3) ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad: voor het gerecht van de plaats waar 

het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan.”   

De artikelen betreffende de door consumenten gesloten overeenkomsten zijn hier niet van 

toepassing aangezien 50een rechtspersoon die optreedt als vertegenwoordiger van de rechten 

van de consument, maar zelf geen partij is bij een overeenkomst tussen een verkoper en een 

consument, zelf niet kan aanzien worden als consument zoals bedoeld in het Executieverdrag. 

Het gevolg is dat hij zich niet op de artikelen 13 tot en met 15 van dit verdrag kan beroepen. 

Dit geldt ook voor de situatie in casu waar een vereniging voor consumentenbescherming een 

collectieve verbodsvordering heeft ingesteld ten behoeve van de consumenten. 

Op communautair vlak zal het artikel 7, leden 1 en 2, van de richtlijn 93/13/eeg van de raad 

van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (pb l 95, 

blz. 29)van belang zijn. Dit artikel van die richtlijn bepaalt ten eerste dat “de lidstaten erop 

toezien dat er in het belang van de consumenten alsmede van de concurrerende verkopers, 

doeltreffende en geschikte middelen bestaan om een eind te maken aan het gebruik van 

oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen consumenten en verkopers. Lid 2 zegt dat “de 

in lid 1 bedoelde middelen wettelijke bepalingen dienen te omvatten, waarbij personen of 

organisaties die volgens de nationale wetgeving een legitiem belang hebben bij de 

bescherming van de consument, overeenkomstig het nationale recht een beroep kunnen doen 

op de rechtbanken of de bevoegde administratieve instanties om te oordelen of contractuele 
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bedingen die zijn opgesteld met het oog op een algemeen gebruik, oneerlijk zijn, en de 

passende en doeltreffende middelen aan te wenden om een eind te maken aan het gebruik van 

deze bedingen.” 

Op nationaal vlak moeten we gaan kijken naar het Oostenrijkse konsumentenschutzgesetz 

(wet inzake consumentenbescherming) van 8 maart 1979 die op 1 oktober 1979 in werking is 

getreden (hierna verwezen als kschg). Deze wet werd meermaals gewijzigd. Paragraaf 28 van 

het aldus gewijzigde kschg bepaalt met ingang van 1 januari 1997 dat ten eerste “tegen 

degene die in het economisch verkeer algemene voorwaarden hanteert bij het aangaan van 

overeenkomsten of die bij het aangaan van overeenkomsten contractsformulieren gebruikt 

met bedingen die tegen een wettelijk verbod of de goede zeden indruisen, of degene die het 

gebruik van dergelijke bedingen in het economisch verkeer voorstelt, kan een 

verbodsvordering worden ingesteld. Dit verbod omvat ook het verbod om zich op een 

dergelijk beding te beroepen voorzover dit op onrechtmatige wijze is overeengekomen. In het 

tweede lid wordt bepaald dat “het risico dat dergelijke bedingen worden toegepast of 

voorgesteld, bestaat niet meer wanneer de ondernemer, daartoe aangemaand door een 

ingevolge § 29 procesbevoegde instantie51, binnen een passende termijn een met een passende 

contractuele boete verbonden verklaring afgeeft dat hij afstand doet van deze bedingen.”   

De verwijzende rechter stelde de volgende prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de 

Europese Gemeenschappen. “is de in § 28 [kschg] geregelde vordering tot verbod van 

algemene voorwaarden die indruisen tegen de wet of de goede zeden, die overeenkomstig § 

29 kschg door een organisatie tot bescherming van de consument als bedoeld in artikel 7, lid 

2, van richtlijn 93/13/eeg [...] wordt ingesteld, een vordering uit onrechtmatige daad die voor 

de overeenkomstig artikel 5, punt 3, [executieverdrag] bevoegde rechterlijke instantie kan 

worden ingesteld?”  

De verwijzende rechter vroeg zich dus af of dat de vordering die werd ingesteld door VKI kon 

aanzien worden als een verbintenis uit overeenkomst zoals bepaalt in artikel 5, lid 1 van het 

Executieverdrag dan wel moest gedefinieerd worden als een verbintenis uit onrechtmatige 

daad zoals bepaald in artikel 5, lid 3 van het Executieverdrag. VKI en de Duitse handelaar 

hadden weliswaar geen overeenkomst gesloten, maar toch was de verwijzende rechter niet 

zeker of hij te maken had met een verbintenis uit onrechtmatige daad aangezien het VKI niet 

zelf de schade had geleden.  Bovendien was de verwijzende rechter van mening dat, ondanks 
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het gebrek aan een overeenkomst tussen VKI en de Duitse handelaar, de vordering kan 

gesteund worden op een contractuele aansprakelijkheid, aangezien het vorderingsrecht 

voortvloeit uit de wet ter voorkoming van toekomstige schade voor consumenten.  

Een andere vraag die onderdeel is van de prejudiciële vraag van de verwijzende rechter is de 

vraag of een preventieve vordering valt onder het toepassingsgebied van artikel 5, lid 3 van 

het Executieverdrag, aangezien een preventieve vordering betrekking heeft op schade die nog 

moet ontstaan, en artikel 5, lid 3 verwijst naar de plaats waar het schadebrengend feit zich 

heeft voorgedaan, wat dus inhoudt dat de schade reeds is ingetreden.  

Als bezwaar haalde Duitsland aan dat VKI zelf helemaal geen vordering kon instellen op 

basis van het Executieverdrag aangezien het Executieverdrag van toepassing is ingeval van 

“burgerlijke en handelszaken” en VKI een consumentenvereniging is die kan omschreven 

worden als een overheidsinstantie die een rechterlijk verbod vordert op het gebruik van 

oneerlijke bedingen in overeenkomsten en dus zo krachtens een overheidsbevoegdheid 

handelt. Door dat het VKI, met het instellen van zijn vordering op basis van een wet, de 

belangen van de consument wil beschermen, vervult het een rol van algemeen belang en heeft 

zijn vordering dus niets te maken met een privaatrechtelijke contractuele betrekking tussen de 

Duitse handelaar en de Oostenrijkse consument.  

Het Hof oordeelde hieromtrent dat het Executieverdrag toch van toepassing zal zijn aangezien 

geschillen tussen een overheidsinstantie en een particulier slechts buiten de werkingssfeer van 

het executieverdrag vallen wanneer de overheidsinstantie krachtens zijn 

overheidsbevoegdheid handelt en het VKI bovendien een privaatrechtelijk orgaan is. 

Bovendien heeft de vordering geen verband met de uitoefening van de overheidsbevoegdheid 

aangezien het gaat om een vordering betreffende het verbod voor handelaars om in 

overeenkomsten met consumenten oneerlijke bedingen te gebruiken. Een dergelijke vordering 

heeft als doel de privaatrechtelijke betrekkingen door de rechter te laten toetsen waardoor de 

vordering wel degelijk betrekking heeft op een burgerlijke zaak zoals bepaalt in artikel 1 van 

het Executieverdrag. 

 Nu het Executieverdrag toepasselijk werd verklaard op de vordering ingesteld door het VKI 

moet er enkel nog worden geantwoord op de prejudiciële vraag of een preventieve vordering 

in rechte, die door een consumentenvereniging wordt ingesteld om het gebruik door een 

handelaar van oneerlijke bedingen in overeenkomsten met particulieren te doen verbieden, 

een verbintenis uit overeenkomst in de zin van artikel 5, lid 1 van het Executieverdrag betreft, 
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dan wel een verbintenis uit onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 5, lid 3, van dit 

Executieverdrag betreft.  

Bij dit artikel moeten we er rekening mee houden dat de begrippen “verbintenissen uit 

overeenkomst” zoals bepaald in artikel 5, lid 1 en “verbintenissen uit onrechtmatige daad” 

zoals bepaald in artikel 5, lid 3 van het Executieverdrag een autonome interpretatie hebben 

meegekregen, waarbij met het oog op de volle werking van genoemd verdrag en de 

eenvormige toepassing ervan in alle verdragsluitende staten, in de eerste plaats aansluiting 

moet worden gezocht bij het stelsel en de doelstellingen van het verdrag.  De autonome 

interpretatie van “verbintenissen uit onrechtmatige daad” houdt elke vordering in die ertoe 

strekt een verweerder aansprakelijk te stellen voor feiten die geen verband houden met 

verbintenissen uit overeenkomst als bedoeld in artikel 5, lid 1 van het Executieverdrag. Deze 

autonome interpretatie werd reeds aangehaald in de arresten die hiervoor werden besproken. 

Als gevolg van deze autonome interpretatie is het logisch dat men eerst gaat kijken of de 

vordering van VKI gebaseerd is op een verbintenis uit overeenkomst zoals in artikel 5, lid 1 

wordt bepaald. De Duitse handelaar sluit overeenkomsten af met de consumenten uit 

Oostenrijk, maar sluit geen overeenkomsten met de vereniging voor 

consumentenbescherming. Er is dus geen contractuele band tussen de handelaar en VKI.  Dat 

het VKI de vordering heeft ingesteld naar aanleiding van een overeenkomst tussen een 

handelaar en een consument en dat deze actie louter preventief is ingesteld en uitsluitend 

strekt ter voorkoming van toekomstige schade doet niets aan de situatie veranderen dat het 

VKI geen partij is in de overeenkomst. De vordering van de vereniging voor 

consumentenbescherming berust op haar bij wet toegekend recht om het gebruik, in de 

betrekkingen tussen een handelaar en een consument, van door de wetgever als onrechtmatig 

beschouwde bedingen te doen verbieden. De vordering van het VKI steunt dus niet op een 

verbintenis uit overeenkomst zoals bedoeld in artikel 5, lid 1 van het Executieverdrag, maar 

de vordering werd ingesteld om de verweerder aansprakelijk te stellen voor een onrechtmatige 

daad, in casu op grond van de niet-contractuele verplichting voor de handelaar om in zijn 

overeenkomsten met consumenten zich te onthouden van bepaalde gedragingen die de 

wetgever afkeurt. 

Het begrip “schadebrengend feit” heeft een ruime strekking52 zodat het, wat de 

consumentenbescherming betreft, niet enkel geldt voor de situaties waarin consumenten 
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persoonlijk schade hebben geleden, maar eveneens in het bijzonder voor verstoringen van de 

rechtsorde door het gebruik van oneerlijke bedingen die verenigingen als VKI tot doel hebben 

te verhinderen.  Het probleem met dit begrip is dat Henkel van oordeel is dat dit begrip 

verwijst naar de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, en dus 

uitdrukkelijk het bestaan van schade vooronderstelt.  Henkel heeft dit afgeleid uit reeds 

eerdere rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen53 welke stelde 

dat “de plaats waar het schadebrengend feit zich heeft voorgedaan” verwijst naar zowel de 

plaats waar de schade is ingetreden als de plaats van de veroorzakende gebeurtenis die aan de 

schade ten grondslag ligt, zodat de verzoeker kan kiezen voor welke van de twee plaatsen hij 

de verweerder zal oproepen. Henkel is dus van mening dat het artikel 5, lid 3 van het 

Executieverdrag dus niet van toepassing zal zijn op de vordering, aangezien het gaat om een 

preventieve vordering, die voordat er enige concrete schade is, werd ingesteld om te 

voorkomen dat zich in de toekomst een schadebrengend feit zal voordoen. 

Het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen heeft dit bezwaar echter verworpen op 

basis van ongegrondheid, aangezien de in artikel 5, lid 3 van het Executieverdrag neergelegde 

bijzondere bevoegdheidsregel berust op het bestaan van een bijzonder nauw verband tussen 

het geschil en het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, 

zodat de bevoegdheid van deze rechter wordt gerechtvaardigd door de eisen van een goede 

rechtsbedeling en een nuttige procesinrichting54. Omdat de afstand kleiner is en de 

bewijsvoering op een eenvoudigere manier kan worden gevoerd zal de rechter van de plaats 

waar het schadebrengend feit zich heeft voorgedaan normaal gezien de beste papieren hebben 

om in een geschil uitspraak te doen. Het maakt daarbij geen verschil of het gaat om een 

geschil betreffende reeds ingetreden schade, dan wel een vordering betreft ter voorkoming 

van schade.  

Het Hof was dus van mening dat Henkel het begrip verkeerd had geïnterpreteerd en dat de 

toepassing van het begrip van artikel 5, lid 3 van het Executieverdrag niet afhankelijk is van 

een daadwerkelijk ingetreden schade. Want het zou onlogisch zijn geweest indien een 

vordering ter voorkoming van een onrechtmatige daad, waarvan het voornaamste doel er 

precies in bestaat schade te vermijden, enkel toe te laten nadat deze schade is ingetreden.  
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 Een laatste argument in het voordeel van de beslissing van het Hof en in het nadeel van het 

bezwaar van Henkel omtrent het begrip “de plaats waar het schadebrengend feit zich heeft 

voorgedaan” van artikel 5, lid 3 van het Executieverdrag is de Brussel 1-Verordening55. Zij 

gold evenwel niet ten tijde van het desbetreffende arrest, maar toch bevestigt de uitlegging 

van de verordening dat het artikel 5, lid 3 van het Executieverdrag niet het bestaan van schade 

veronderstelt. De Brussel 1-Verodening heeft niet alleen de formulering van het 

Executieverdrag overgenomen, maar het heeft ook de formulering van het Executieverdrag 

gepreciseerd. In artikel 5, lid 3 van de Brussel 1-Verordening is er sprake van de “plaats waar 

het schadebrengend feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen.”  

Aan artikel 5, lid 3 van het Executieverdrag moet dezelfde ruime strekking worden toegekend 

als aan de overeenkomstige bepaling van verordening nr. 44/2001 van 22 december 2000 

betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van 

beslissingen in burgerlijke en handelszaken, aangezien er geen enkele reden voor handen is 

om de twee betrokken bepalingen op een verschillende wijze uit te leggen. Deze verordening 

heeft immers het doel, het Executieverdrag te vervangen in de betrekkingen tussen alle 

lidstaten behalve het koninkrijk Denemarken. Indien Denemarken burgerlijke- of 

handelsovereenkomsten zou sluiten met de lidstaten die gebonden zijn door de Brussel 1-

Verordening, dan zullen die overeenkomsten nog steeds worden beheerst door het 

Executieverdrag. 

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft, gelet op alle voorgaande 

overwegingen, beslist dat op de prejudiciële vraag moet worden geantwoord dat de 

bevoegdheidsregels van het Executieverdrag aldus moeten worden uitgelegd, dat een 

preventieve vordering in rechte, die door een vereniging voor consumentenbescherming wordt 

ingesteld om het gebruik door een handelaar van als oneerlijk beschouwde bedingen in 

overeenkomsten met particulieren te doen verbieden, een verbintenis uit onrechtmatige daad 

betreft als bedoeld in artikel 5, lid 3, van het Executieverdrag.  

Indien er sprake zou zijn van overeenkomsten met een gemengd karakter (indien er sprake is 

van een overeenkomst inzake een goed dat gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet voor 

beroepsmatig gebruik is bestemd) dan heeft het Hof van Justitie van de Europese 

Gemeenschappen in het arrest Gruber / Baywa bepaald dat die persoon zich niet op de 
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bijzondere bevoegdheidsregeling inzake consumentenovereenkomsten kan beroepen, tenzij 

dat het beroepsmatige gebruik dermate marginaal is dat het onbetekenend56 is. 

In het arrest Gruber/Baywa moeten de bevoegdheidsregels van het verdrag van 27 september 

1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 

burgerlijke en handelszaken, zoals gewijzigd bij het verdrag van 9 oktober 1978 inzake de 

toetreding van het koninkrijk Denemarken, Ierland en het verenigd koninkrijk van Groot-

Brittannië en Noord-Ierland, het verdrag van 25 oktober 1982 betreffende de toetreding van 

de Helleense republiek, het verdrag van 26 mei 1989 betreffende de toetreding van het 

koninkrijk Spanje en de Portugese republiek, en het verdrag van 29 november 1996 

betreffende de toetreding van de republiek Oostenrijk, de republiek Finland en het koninkrijk 

zweden, als volgt worden uitgelegd. Wanneer een persoon een overeenkomst heeft gesloten 

met een handelaar betreffende een goed en hij dat goed gedeeltelijk beroepsmatig en 

gedeeltelijk niet beroepsmatig gebruikt, dan zal die persoon zich niet kunnen beroepen op de 

bijzondere bevoegdheidsregels betreffende door consumenten gesloten overeenkomsten die 

vervat liggen in de artikelen 13 tot en met 15 van het Executieverdrag, tenzij het 

beroepsmatige gebruik dermate klein is dat het in de gehele context van de betrokken 

verrichting onbetekenend is. Dat het niet-beroepsmatige aspect zwaarder weegt is daarbij 

irrelevant. Het zal de aangezochte rechter zijn die zal moeten uitmaken of de overeenkomst 

werd gesloten, hoofdzakelijk om aan de beroepsmatige behoeften van de betrokken persoon te 

voldoen, dan wel of het beroepsmatige gebruik slechts een onbeduidende rol vervulde. Om tot 

een beslissing te komen zal de rechter moeten rekening houden met alle relevante feitelijke 

gegevens uit het dossier. Met omstandigheden of elementen waarvan de wederpartij bij de 

sluiting van de overeenkomst kennis had kunnen hebben, moet daarentegen alleen rekening 

worden gehouden indien de persoon die zich op de hoedanigheid van consument beroept, zich 

aldus heeft gedragen dat bij de wederpartij bij de overeenkomst te goeder trouw de indruk is 

kunnen ontstaan dat hij voor beroepsdoeleinden handelde. 

De bevoegdheidskeuze wordt ook door deze afdeling niet geheel uitgesloten, maar ze heeft 

slechts gevolg indien de overeenkomst is gesloten na het ontstaan van het geschil (artikel 17, 

lid 1), of aan de consument de mogelijkheid geeft de zaak ook bij een ander gerecht 

aanhangig te maken (artikel 17, lid 2), of is afgesloten tussen een consument en een 

wederpartij die op het tijdstip van het sluiten ervan hun woon- of verblijfplaats in dezelfde 
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lidstaat hadden, en de gerechten van die lidstaat bevoegd werden verklaard, mits het recht van 

die lidstaat een dergelijke overeenkomst niet verbiedt (artikel 17, lid 3). 

2) De door de partijen aangewezen rechter: artikel 23 van de Brussel 1-Verodening: 
 

Volgens artikel 23 van de Brussel 1-Verordening kunnen de partijen steeds een gerecht (en) 

aanduiden om kennis te nemen van hun geschillen. Er zal dus steeds een wilsvrijheid zijn 

voor de partijen met uitzondering van de uitsluitende bevoegdheid van artikel 22 van de 

Brussel 1-Verordening. 

Wanneer partijen, waarvan ten minste één met woonplaats op het grondgebied van de 

Europese Gemeenschappen, een overeenkomst hebben gesloten waarbij een rechtskeuze 

wordt gemaakt voor een bepaald gerecht, dan is het door de partijen bepaalde gerecht 

bevoegd. Zelfs indien geen van de partijen woonplaats heeft binnen een lidstaat, maar wel een 

rechter uit de lidstaten kan aanwijzen, heeft het beding als gevolg dat de gerechten van andere 

lidstaten geen kennis mogen nemen van het bedoelde geschil, zolang de aangewezen rechter 

zich niet onbevoegd heeft verklaard57. De rechter die is aangewezen dient zijn bevoegdheid te 

bepalen aan de hand van zijn eigen nationaal procesrecht. Wanneer de partijen in hun 

overeenkomst een rechter aanwijzen van een niet-lidstaat, dan zal deze overeenkomst niet 

onder het toepassingsgebied van de verordening vallen. De geldigheid en de werking van die 

overeenkomst is volledig onderworpen aan de regels van het gemeenrecht. Ondanks het feit 

dat die overeenkomst buiten het toepassingsgebied van de verordening valt, zal men toch geen 

afbreuk mogen doen aan de regels die werden opgenomen in de verordening. Indien een 

overeenkomst, waarin de bevoegde rechter werd aangeduid, strijdig is met de exclusieve 

bevoegdheidsregels die zijn opgenomen in artikel 22 van de verordening, dan zal die 

overeenkomst geen rechtsgevolg hebben. Hetzelfde gevolg geldt wanneer de overeenkomst 

een inbreuk vormt op de beperkingen die aan zo een overeenkomst worden gesteld. Die 

beperkingen zullen opgenomen zijn in de autonome afdelingen van de verordening. 

In de verordening zijn bepaalde formaliteiten voorgeschreven met betrekking tot een 

dergelijke overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegd gerecht: zij dient schriftelijk te 

worden gesloten dan wel in een vorm die wordt toegelaten door de handelwijzen die de 

partijen zijn overeengekomen of, in de internationale handel, in een vorm die overeenstemt 

met een gewoonte waarvan de partijen op de hoogte zijn. 

                                                           
57

 artikel 23, lid 3. 
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3. Het Belgisch gemeenrechtelijk bevoegdheidsrecht:  

 

3.1. Het Wetboek van internationaal privaatrecht: na 1 oktober 2004: 
 

Artikel 2 van het WbIPR bepaalt dat onder voorbehoud van toepassing van internationale 

verdragen, van het recht van de Europese Unie of van bepalingen in bijzondere wetten, deze 

wet voor internationale gevallen de bevoegdheid van de Belgische rechters, de aanwijzing van 

het toepasselijk recht en de voorwaarden voor de uitwerking in België regelt van buitenlandse 

rechterlijke beslissingen en authentieke akten in burgerlijke zaken en in handelszaken. De 

bepalingen van het wetboek van internationaal privaatrecht zal enkel van toepassing zijn voor 

vorderingen ingeleid op of na 1 oktober 2004. Indien de vordering werd ingeleid voor die 

datum dan gelden de bepalingen van de artikelen 635, 636 en 638 van het Gerechtelijk 

wetboek, alsook artikel 15 van het B.W. Men moet wel nog steeds rekening houden met de 

bevoegdheidsbepalingen opgenomen in bijzondere wetgeving. In artikel 2 WbIPR wordt 

immers gezegd dat deze bijzondere wetgeving primeert op de bepaling vastgelegd in het 

WbIPR.  

3.1.1. De bevoegdheidsbepalingen in het wetboek van internationaal privaatrecht: 
 

1) Algemene bevoegdheidsregels: 
 

In het wetboek van internationaal privaatrecht, opgenomen in afdeling 4 van hoofdstuk 1, 

vinden we algemene en specifieke bevoegdheidsregels terug. Die algemene 

bevoegdheidsregels zullen van toepassing zijn in alle materies, tenzij anders is bepaald. In 

tegenstelling tot deze algemene bevoegdheidsregels zijn de specifieke bevoegdheidsregels 

eigen aan een bepaalde materie. Het forum gebaseerd op de woonplaats of gewone 

verblijfplaats van de verweerder, het forum indien er meerdere verweerders zijn, het forum 

voor vorderingen betreffende de exploitatie door nevenvestigingen van een rechtspersoon, het 

overeengekomen forum tot prorogatie of derogatie, het forum voor vorderingen tot vrijwaring 

of tot tussenkomst en tegenvorderingen, het forum gebaseerd op samenhang, het forum voor 

voorlopige en bewarende maatregelen en uitvoeringsmaatregelen, het noodforum. 

2) Specifieke bevoegdheidsregels: 
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De specifieke bevoegdheidsgronden vinden we terug in de hoofdstukken 2 tot en met 12 van 

het Wetboek van internationaal privaatrecht. We kunnen die specifieke bevoegdheidsregels 

onderverdelen in aanvullende- en zelfstandige bevoegdheidsgronden. De aanvullende of 

alternatieve bevoegdheidsgronden kunnen naast de algemene bevoegdheidsbepalingen 

worden gehanteerd terwijl de zelfstandige bevoegdheidsgronden de toepassing van de 

algemene bevoegdheidsgronden geheel of gedeeltelijk zullen uitsluiten.  

Een voorbeeld van een aanvullende bevoegdheidsgrond als alternatief bij de algemene 

bevoegdheidsgrond is artikel 96, lid 1 WbIPR welke zegt dat de Belgische rechters eveneens 

bevoegd zijn om kennis te nemen van de vorderingen aangaande contractuele verbintenissen 

indien zij in België zijn ontstaan of indien zij in België worden uitgevoerd of moeten worden 

uitgevoerd. Artikel 96, lid 2 WbIPR heeft betrekking op buitencontractuele verbintenissen.  

Lid 2 zegt dat de Belgische rechters ook bevoegd zullen zijn “indien de schadelijke handeling 

zich geheel of gedeeltelijk in België heeft voorgedaan of dreigt zich te zullen voordoen of 

indien en voor zover de schade zich in België heeft voorgedaan of dreigt zich te zullen 

voordoen.”  

Een ander voorbeeld ter zake zijn de consumentenovereenkomsten zoals bepaalt in artikel 97 

WbIPR. In dit artikel wordt wel een bijzondere bescherming voorzien voor de werknemers en 

consumenten. De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te nemen van vorderingen 

betreffende een verbintenis bedoeld in artikel 96, ingesteld door een consument tegen een 

partij die een goed of een dienst in het kader van haar beroepsactiviteiten heeft geleverd of 

had moeten leveren, naast de gevallen voorzien in artikel 96, indien de consument in België 

de handelingen nodig voor het sluiten van de overeenkomst heeft verricht en op dat tijdstip 

zijn gewone verblijfplaats in België had of het goed of de dienst is geleverd of had moeten 

worden geleverd aan een consument die bij de bestelling zijn gewone verblijfplaats in België 

had, indien de bestelling is voorafgegaan door een aanbod of publiciteit in België. We moeten 

hierbij ook opmerken dat indien de een overeenkomst werd gesloten waar de bevoegde 

rechter wordt aangeduid, deze overeenkomst slechts gevolgen zal hebben indien zij na het 

ontstaan van het geschil wordt gesloten. 

Het Belgisch wetboek van internationaal privaatrecht zal in deze context een minder 

belangrijke plaats innemen aangezien we bij de bespreking van dit onderwerp uitvoerig 

hebben gesproken over het EEX-Verdrag en de Brussel 1-Verordening die voorrang zullen 
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krijgen op de verwijzingsregels die werden opgenomen in het Wetboek van internationaal 

privaatrecht. 

3.2. De oude gemeenrechtelijke overgangsbepalingen (overgangsrecht): voor 1 oktober 2004: 
 

De bevoegdheidsgrond gebaseerd op de woonplaats of de verblijfplaats was opgenomen in het 

oude artikel 635, 2° Ger. W.  “Vreemdelingen kunnen hetzij door een Belg hetzij door een 

vreemdeling voor een rechtbank van het Rijk worden gedagvaard, indien zij in België een 

woon- of verblijfplaats hebben of er woonplaats gekozen hebben.” Om te weten wat men nu 

precies verstond onder het begrip “woonplaats” moest men gaan kijken naar artikel 36 van het 

Ger.W. Dit artikel definieerde de woonplaats als volgt: het is “de plaats waar de persoon in de 

bevolkingsregisters is ingeschreven als hebbende zijn hoofdverblijfplaats.” Al de andere 

plaatsen waren dan zogezegd verblijfplaatsen. 

De regels die golden voor 1oktober 2004 zijn niet erg belangrijk meer, maar worden hier vlug 

eens aangehaald ter informatie. 

3.3. Bijzondere wetten: 
 

Een voorbeeld van zo een bijzondere wet die voorrang heeft op de bepalingen van het 

wetboek van internationaal privaatrecht zoals bepaald in artikel 2 WbIPR is de Wet van 27 

juli betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies 

van alleenverkoop58. In artikel 4, lid 1 van die wet wordt bepaald: “de benadeelde 

concessiehouder kan, bij de beëindiging van een verkoopconcessie met uitwerking voor het 

gehele Belgische grondgebied of een deel ervan, in elk geval de concessiegever in België 

dagvaarden, hetzij voor de rechter van zijn eigen woonplaats, hetzij voor de rechter van de 

woonplaats of de zetel van de concessiegever.” 

Hoofdstuk 3: Het toepasselijke recht: 
 

1. De contractuele verbintenissen: 

1.1. Verdragen: 
 

                                                           
58

 BS 5 oktober 1961 gewijzigd door Wet van 13 april 1971, BS 21 april 1971. 
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1.1.1. Het verdrag van Rome van 19 juni 1980: EVO: verbintenissen gesloten voor 17 
december 2009: 
 

1) toepassingsgebied: 
 

Het verdrag van Rome van 19 juni 1980, inzake het recht dat van toepassing is op 

verbintenissen uit overeenkomst, is in België op 1 april 1991 in werking getreden. Het werd 

aanvankelijk ondertekend door de negen toenmalige lidstaten van de Europese Gemeenschap 

waarna het door alle nieuwe lidstaten van de Europese Gemeenschap werd ondertekend. Op 

die manier werd het verdrag meermaals gewijzigd naar aanleiding van de toetreding van 

nieuwe lidstaten bij de EG (EEG). 

Vanaf de datum van de inwerkingtreding voor een lidstaat geldt het verdrag ongeacht de 

vraag of het aangewezen recht dat is van een verdragsluitende staat. Er werden twee 

protocollen59 gesloten met als doelstelling het Hof van Justitie van de Europese 

Gemeenschappen bevoegdheid te verlenen en uitspraak te doen over de uitlegging van het 

Verdrag.  

Zo werden voor het conflictenrecht met betrekking tot verbintenissen uit overeenkomst ook 

eenvormige regels opgesteld. Het EVO is van toepassing op verbintenissen uit overeenkomst 

als men uit het recht van verschillende landen moet kiezen60, zelfs indien men het recht zou 

moeten kiezen van een niet-verdragsluitende staat. Het recht dat werd aangeduid is van 

toepassing ongeacht of het dat is van een verdragsluitende staat of niet waardoor er geen 

sprake is van een wederkerigheidsvereiste. 

In de andere verdragstaten zal het EVO van toepassing zijn op overeenkomsten die werden 

gesloten nadat het EVO in de desbetreffende staat inwerking trad. In België zal de Belgische 

rechter het EVO moeten toepassen op overeenkomsten die werden gesloten na 1 april 1991. 

Voor overeenkomsten die werden gesloten tussen 1 januari 1988 en 1 april 1991 geldt de wet 

van 14 juli 1987. Deze wet houdt de goedkeuring in van het verdrag inzake het recht dat van 

toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO). 

2) de algemene verwijzingsregels: 
 

                                                           
59

 Protocollen nr. 1 en 2 bij het EVO zijn in werking getreden op 01.08.2004 voor alle lidstaten m.u.v. Ierland 

dat enkel Protocol nr. 2 ratificeerde. Eerste protocol: PB 1989 L 48, 1. Tweede protocol: PB 1989 L 48, 17. 
60

 artikel 1, lid 1 EVO. 
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a. rechtskeuze: 
 

In het EVO geldt het “beginsel van de wilsautonomie” welk zegt dat de partijen die de 

overeenkomst sluiten het toepasselijk recht kunnen aanwijzen dat van toepassing is op die 

overeenkomst ofwel in zijn geheel, ofwel voor slechts een onderdeel daarvan, evenals de 

bevoegde rechter in geval van een geschil. Bovendien kunnen de partijen altijd overeenkomen 

om een ander recht toepasselijk te verklaren op de overeenkomst61. De rechtskeuze moet 

uitdrukkelijk zijn gedaan of voldoende duidelijk blijken uit de bepalingen van de 

overeenkomt of de omstandigheden van het geval. Het EVO stelt geen formele eisen aan de 

rechtskeuze. Artikel 3, lid 4 van het EVO zegt immers dat de vraag of er overeenstemming 

tussen partijen tot stand is gekomen over de keuze van het toepasselijke recht en of deze 

keuze geldig is wordt beheerst door de artikelen 8, 9 en 11 van het EVO. De formele 

geldigheid van die rechtskeuze wordt immers bepaald aan de hand van het recht dat van 

toepassing is op de overeenkomst62. In het EVO worden er dus geen vormvereiste, wat betreft 

de rechtskeuze opgenomen. In artikel 17 van het EEX-Verdrag daarentegen, worden er wel 

verdragsautonome vormvereisten opgenomen indien men een rechtskeuze maakt.  In een 

geschil voor de rechtbank van Koophandel te Luik63, was de rechter van oordeel dat de 

rechtskeuze van de partijen voldoende duidelijk blijkt uit de bepalingen van de overeenkomst 

en de omstandigheden van het geval. De rechter was ook van oordeel dat die impliciete 

rechtskeuze niet voldeed aan de voorwaarden van artikel 17 van het EEX-Verdrag. De 

rechtbank van Koophandel te Luik heeft in deze zaak de verkeerde beslissing genomen, want 

door in zijn uitspraak te verwijzen naar artikel 17 van het EEX-Verdrag in plaats van naar het 

EVO, heeft hij in zijn onderzoek naar het toepasselijke recht verkeerdelijk de regels inzake 

internationale bevoegdheid gebruikt. In plaats van de regels inzake internationale 

bevoegdheid te gebruiken, had hij de conflictenregels van het EVO moeten gebruiken. 

Indien er een betwisting bestaat over de materiële geldigheid van een rechtskeuze, dan moet 

men die rechtskeuze gaan beoordelen volgens het recht dat van toepassing zou zijn indien de 

rechtskeuze geldig zou zijn64. Indien een Nederlandse vennootschap een 

ontwerpovereenkomst sluit met een Zweedse vennootschap waarin het Zweedse recht wordt 

aangeduid als het toepasselijk recht, dan zal de vraag of we te maken hebben met bindende 
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 Artikel 3 EVO. 
62

 Artikel 9 EVO. 
63

 Kh. Luik 19 juni 1995, T.B.H. 1996, 839. 
64

 Artikel 8, lid 1 EVO. 
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overeenkomst, moeten worden beoordeeld volgens het Zweeds recht65 (vonnis van 13 juli 

1994 van de Rechtbank van Den Haag).   

b. gebrek aan rechtskeuze: 
 

Indien de partijen geen gebruik zouden maken van hun recht om het toepasselijke recht op 

hun overeenkomst te kiezen, dan wordt die overeenkomst, volgens het aanknopingsbeginsel, 

beheerst door het recht van het land waarmee de overeenkomst het nauwst is verbonden66.  

Om de nauwste band te bepalen werd er een vermoeden ingevoerd om de rechtszekerheid te 

verhogen. “De overeenkomst wordt vermoed het nauwst verbonden te zijn met het land waar 

de partij die de kenmerkende prestatie levert, op het tijdstip van het sluiten van de 

overeenkomst haar gewone verblijfplaats of, wanneer het een rechtspersoon betreft, haar 

hoofdbestuur heeft.” Dus gaat de rechter eerst nagaan welke partij de kenmerkende prestatie 

levert. De kenmerkende prestatie zal door de rechter per type overeenkomst beoordeeld 

moeten worden. Van zodra de rechter te weten komt welke de persoon is die de kenmerkende 

prestatie levert dient hij de gewone verblijfplaats of het hoofdbestuur van de persoon die deze 

prestatie levert vast te stellen. 

 Indien een overeenkomst werd gesloten in het kader van het beroepsleven, dan wordt de 

kenmerkende prestatie gelokaliseerd in het land van de hoofdvestiging van de kenmerkende 

prestant. Maar als de prestatie moet worden verricht in een andere vestiging, die zich in een 

ander land bevindt dan de hoofdvestiging, dan gaat men het recht van het land van die 

vestiging moeten toepassen. Wanneer een vennootschap, met hoofdvestiging in de VS 

(kenmerkende prestant), een overeenkomst sluit met een Nigeriaanse vennootschap, waarin 

wordt bepaald dat de overeenkomst zal worden uitgevoerd door het filiaal gelegen in 

Nederland, dan zal het Nederlandse recht de overeenkomst beheersen67.  

In twee gevallen gelden andere bijzondere regels:  

(1) indien de overeenkomst betrekking heeft op een onroerend goed, is het recht van het land 

waar het onroerend goed is gelegen van toepassing68 
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 Rb. ‘sGravenhage 13 juli 1994, N.I.P.R. 1995, 420. 
66

 Artikel 4 EVO. 
67

 Hof Amsterdam 28 april 1994, N.I.P.R. 1994, nr. 250. 
68

 Artikel 4, lid 3 EVO. 
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(2) bij overeenkomsten inzake het vervoer van goederen wordt op grond van de plaats van de 

inlading of de lossing, dan wel de plaats van de hoofdvestiging van de verzender vastgesteld 

welk recht van toepassing is69. De rechter heeft echter de mogelijkheid om deze vermoedens 

terzijde te schuiven 70“wanneer uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de overeenkomst 

nauwer verbonden is met een ander land.” 

3) bijzondere contracten: de door consumenten gesloten overeenkomsten: 
 

Wanneer zich tussen een handelaar en een consument een grensoverschrijdend geschil 

voordoet, is er sprake van een “wetsconflict” en zal men zich moeten afvragen welk recht van 

toepassing zal zijn op dat geschil. 

Voor de overeenkomsten, door consumenten gesloten, gelden bijzondere regels71. Aangezien 

het gaat om consumenten zullen deze bijzondere regels enkel van toepassing zijn op 

overeenkomsten die de consument heeft gesloten voor een niet bedrijfsmatig- of beroepsmatig 

gebruik. Deze bijzondere regels van artikel 5 EVO werden ingevoerd ter bescherming van de 

rechten van de consumenten72 voor overeenkomsten die betrekking hebben op de levering van 

roerende lichamelijke zaken of de verstrekking van diensten aan een persoon. Deze 

consumentenbescherming kan niet worden verleend indien een persoon niet volledig aan de 

definitie van consument zou voldoen door gedeeltelijk beroepsmatig te handelen. Het artikel 5 

EVO is dus enkel van toepassing op particuliere eindgebruikers die het goed niet zullen 

gebruiken in functie van een beroep of bedrijf, zodat deze particuliere eindgebruikers zich ten 

opzichte van hun wederpartij in een zwakkere economische positie bevinden. Wanneer men 

een overeenkomst sluit met het oog op een toekomstige, maar nog niet uitgeoefende 

beroepsactiviteit, dan mag men deze overeenkomst niet als een consumentenovereenkomst 

gaan beschouwen. 

Er moeten 2 voorwaarden worden vervuld vooraleer de regeling van artikel 5 EVO met zijn 

bijzondere verwijzingsregels van toepassing is. Indien niet wordt voldaan aan deze 2 

voorwaarden, dan zal artikel 5 niet van toepassing zijn en zullen dus de normale 

verwijzingsregels van artikel 373 en artikel 4 EVO74 van toepassing zijn. 
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 Artikel 4, lid 4 EVO. 
70

 Artikel 4, lid 5 EVO. 
71

 Artikel 5 EVO. 
72

 Om zo te voldoen aan het beginsel ter bescherming van de zwakste partij. 
73

 Rechtskeuze. 
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De eerste voorwaarde heeft betrekking op het begrip “consumentenovereenkomst”. Volgens 

de definitie in lid 1 gaat het om een overeenkomst tot levering van roerende lichamelijke 

zaken of de verstrekking van diensten aan een natuurlijke persoon, de consument, voor een 

gebruik dat als niet bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd, alsmede op 

overeenkomsten ter financiering van een dergelijke levering of verstrekking. In dit op zicht 

gaat het om het gebruik van de zaak of de dienst. Als simpel voorbeeld kunnen we 

hieromtrent aanhalen de restaurantuitbater die een tafel koopt. De koop van die tafel door die 

restaurantuitbater of de in dat verband gesloten financieringsovereenkomst zal geen 

consumentenovereenkomst in de zin van artikel 5 EVO zijn indien die tafel werd gekocht om 

ze in zijn restaurant te plaatsen. Indien die tafel werd gekocht voor eigen gebruik, door ze bij 

hem thuis als eettafel te gaan gebruiken zal deze overeenkomst wel onder artikel 5 EVO 

vallen voor zover zulks voor de verkoper kenbaar is. 

De tweede voorwaarde houdt een beperking in op de mogelijkheden van rechtskeuze in het 

geval van een consumentenovereenkomst. Dit vindt men in lid 2 onder de drie dwarsstreepjes. 

Lid 2 van dit artikel bepaalt dat ongeacht de mogelijkheid van een rechtskeuze zoals in artikel 

3 EVO werd omschreven die rechtskeuze van de partijen er niet toe kan leiden dat de 

consument de bescherming verliest welke hij geniet op grond van de dwingende bepalingen 

van het recht van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, indien: 

(eerste streepje) “de sluiting van de overeenkomst in dat land is voorafgegaan door een 

bijzonder voorstel of publiciteit en indien de consument in dat land de voor de sluiting van die 

overeenkomst noodzakelijke handelingen heeft verricht (of).” De beperking komt hierop neer 

dat de overeenkomst gesloten dient te zijn in of vanuit de rechtssfeer van de consument. Zo is 

de regeling van toepassing wanneer een buitenlandse verkoper in België reclame maakt en de 

consument in België zijn bestelling plaatst door de bestelbon op te sturen of in België het 

contract ondertekent.  

(tweede streepje) “De wederpartij van de consument of zijn vertegenwoordiger de bestelling 

van de consument in dat land heeft ontvangen (of).” Dit streepje is van toepassing op het 

geval dat de wederpartij de bestelling ontvangt in het woonland van de consument. Dit kan 

gebeuren indien er bijvoorbeeld een verkoop is ontstaan op een beurs in België. 
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 Objectieve verwijzingsregel met de leer van de kenmerkende prestant. 
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(derde streepje) “ Het een koopovereenkomst betreft en de consument vanuit dat land naar een 

ander land is gereisd en daar de bestelling heeft gedaan, mits de reis door de verkoper is 

georganiseerd met het doel de consument tot koop te bewegen.” Hierbij denken we 

bijvoorbeeld aan reizen die worden georganiseerd door verkopers naar de buitenlandse 

koopcentra. Het belangrijke is dus dat de reis wordt georganiseerd door de verkoper. Indien 

we een Belgische zakenman hebben die op doorreis in Duitsland een horloge koopt zal artikel 

5 EVO niet van toepassing zijn op die overeenkomst. 

Indien men consumentenovereenkomsten sluit beschikt men wel degelijk over wilsautonomie 

waardoor de partijen dus het recht hebben om te kiezen welk recht toepassing zal vinden op 

hun overeenkomsten, maar deze rechtskeuze kan er zeker niet toe leiden dat de consument 

wordt benadeeld of de bescherming verliest welke hij geniet op grond van het recht van het 

land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, in de gevallen bepaalt van artikel 5, lid 2 EVO 

indien dit recht een gunstigere regeling heeft. De regel heeft als doel de consument tegen al te 

ongunstige bedingen te beschermen, maar verplicht de consument niet om zich op die 

dwingende regels te beroepen.  

Uit al de voorgaande bepalingen blijk dat de speciale verwijzingsregels voor de 

consumentenovereenkomst alleen van toepassing zijn, indien deze is gesloten onder één van 

de daar genoemde omstandigheden. Indien de partijen geen rechtskeuze hebben gemaakt dan 

worden deze overeenkomsten beheerst door het recht van het land waar de consument zijn 

gewone verblijfplaats heeft. 

In artikel 5, lid 4 EVO zijn er enkele uitzonderingen voorzien op de specifieke 

verwijzingsregels die van toepassing zijn op de consumentenovereenkomsten. Dit betreft 

uitzonderingen voor vervoersovereenkomsten en overeenkomsten met betrekking tot diensten 

die uitsluitend in het buitenland moeten worden verstrekt. Dit omdat er een nauwere band 

bestaat met een ander land dan met het land waar de consument zijn woonplaats heeft. 

Ondanks het feit dat deze regels van artikel 5 EVO als bijzonder regels van conflictenrecht 

worden aangemerkt kunnen er nog steeds regels naar voren komen die voorrang hebben. Deze 

voorrangsregels zullen dan de toepassing opeisen in uitvoering van de Europese richtlijnen 

inzake consumentenrecht die in de wetgevingen van de lidstaten zijn opgenomen. 

4) beperkingen aan de lex contractus: 
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a. dwingende bepalingen of voorrangsregels: 
 

Artikel 7 ven het EVO vormt een beperking op het lex contractus van het EVO. Artikel 7 van 

het EVO zegt dat ongeacht het aangewezen recht, de dwingende bepalingen van het recht van 

een ander land waarmee het geval nauw verbonden is, moeten worden toegepast. Artikel 7 

EVO geeft met andere woorden de mogelijkheid aan de rechter om niet alleen de 

voorrangsregels van het forum75 toe te passen, doch ook de voorrangsregels van een ander 

land76 toe te passen. Een Belgisch voorbeeld van zo een imperatieve wet is de wet van 27 juli 

1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies 

van alleenverkoop. Zo een imperatieve wet is enkel van toepassing wanneer de feiten binnen 

zijn territoriale toepassingssfeer vallen. Elk land zal voor zichzelf moeten bepalen aan welke 

regels het een dwingend karakter geeft. Het aangewezen recht zal zelf oordelen of een regel 

uit dat aangewezen recht als dwingend moet worden beschouwd. Het is niet aan de “lex fori” 

om hierover een beslissing te doen. Volgens de Rechtbank van Maastricht moet een 

Nederlandse rechter aan bepalingen die het karakter van politiewet hebben, dat karakter van 

politiewet verlenen, ongeacht het karakter dat door de Nederlandse wetgever aan een 

gelijkaardige Nederlandse regel wordt gegeven77.  

b. oneerlijke handelspraktijken in België: 
 

De wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichtingen en de 

bescherming van de consument (WHPC) is zo een andere imperatieve wet. Wat de territoriale 

werkingssfeer van de WHPC is wordt niet gepreciseerd in de WHPC, maar het wordt wel 

unaniem aanvaard dat de WHPC van toepassing is wanneer een oneerlijke handelspraktijk op 

het Belgisch grondgebied wordt gesteld.  

We hebben richtlijn nummer 93/13 van 5 april 1993 betreffende “oneerlijke bedingen” in 

consumentenovereenkomsten, welke betrekking heeft op standaardbedingen die het evenwicht 

verstoren van de rechten plichten die uit de overeenkomst voortvloeien in het nadeel van de 

consument. Deze richtlijn werd in België omgezet via aanpassing van de wet van 14 juli 1991 

betreffende de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en 
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 Rb. Maastricht 7 maart 1996, N.I.P.R. 1996, nr. 240. 
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bescherming van de consument (WHPC), en de wet van 3 april 1997 betreffende oneerlijke 

bedingen in overeenkomsten gesloten tussen titularissen van vrije beroepen en hun cliënten.  

De conflictenrechtelijke bescherming van de consument vinden we terug in artikel 33 § 2 van 

de WHPC. Dit artikel zegt dat “de rechtskeuze voor het recht van een derde (niet EU) land als 

voor niet-geschreven te houden, wanneer bij gebreke aan rechtskeuze het recht van een EU-

lidstaat op de overeenkomst toepasselijk zou zijn, en die wet de consument een hogere 

bescherming verleent.” 

Een andere richtlijn is de Richtlijn nummer 97/7 van het Europees Parlement en de Raad van 

20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten 

overeenkomsten. In de omzetting van deze richtlijn ging men nog verder in de bescherming 

van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten. Deze conflictenrechtelijke 

bescherming vindt men terug in artikel 82 § 4 van de WHPC dat stelt dat de rechtskeuze voor 

het recht van een derde (niet EU) land als nietig en verboden wordt beschouwd, zodra er een 

nauwe band bestaat tussen de overeenkomst en het grondgebied van één of meerdere 

lidstaten. 

c. de openbare-orde exceptie:  
 

Artikel 16 EVO zegt dat “de toepassing van een bepaling van het door dit verdrag (EVO) 

aangewezen recht slechts terzijde kan worden gesteld indien deze toepassing kennelijk 

onverenigbaar is met de openbare orden van het land van de rechter. Maar in de praktijk zal er 

slechts uitzonderlijk een beroep worden gedaan op dit artikel. 

1.2. Communautaire akten: 
 

1.2.1. De Rome 1-Verordening: overeenkomsten gesloten na 17 december 2009: 
 

Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 

inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst vervangt met ingang 

van 17 december 2009 het verdrag van Rome van 19 juni 1980 (EVO). 

Deze Rome 1-Verordening bestaat voor het grootste deel uit verduidelijkingen van de reeds 

bestaande regels die werden vastgesteld in het EVO. De meest opvallende aspecten van de 

Rome 1-Verordening zijn de volgende: 
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Ten eerste blijft de rechtskeuze het uitgangspunt78. Het uitgangspunt van de Rome 1-

Verordening blijft nog steeds dat de partijen vrij kunnen kiezen welk recht van toepassing zal 

zijn op hun overeenkomst. De partijen kunnen ervoor kiezen om het recht van een EU lidstaat 

toe te passen dan wel om het recht van een niet EU lidstaat te kiezen. De rechtskeuze wordt 

uitdrukkelijk gedaan of blijkt duidelijk uit de bepalingen van de overeenkomst of de 

omstandigheden van het geval. Het is natuurlijk voordeliger om een rechtskeuze te maken 

aangezien die rechtskeuze de rechtszekerheid zal verhogen. Bij die rechtskeuze gaat men de 

voorkeur geven aan het recht dat overeenstemt met het forum dat bevoegd is om over 

geschillen in verband met de overeenkomst te oordelen. Bij hun keuze kunnen de partijen het 

toepasselijke recht aanwijzen voor de overeenkomst in haar geheel of voor slechts een 

onderdeel daarvan. 

Ten tweede geldt voor “EU overeenkomsten” een nieuwe beperking op de bevoegdheid van 

de rechtskeuze. Bij het doornemen van het EVO-verdrag werd het duidelijk dat de 

bevoegdheid om een rechtskeuze te maken op 2 manieren werd beperkt. Bij de invoering van 

de Rome 1-Verordening werd daar nog een derde beperking aan toegevoegd.  

De eerste beperking die door het EVO werd ingevoerd noemt de “internationaliteitsvereiste” . 

Deze beperking houdt in dat overeenkomsten die geen internationaal karakter hebben, behalve 

hun rechtskeuze, niet zomaar de dwingende bepalingen van het gemeen recht kunnen 

opzijzetten. Indien dus bijvoorbeeld een overeenkomst werd gesloten tussen twee Belgische 

partijen waarin wordt verklaard dat het Duitse recht van toepassing zal zijn op de geschillen 

ontstaan uit die overeenkomst, dan zal men toch nog steeds rekening moeten houden met de 

dwingende bepalingen van het Belgisch recht. 

De tweede beperking die onder de Rome 1-Verordening blijft gelden, is dat "voorrangsregels" 

het toepasselijk recht opzij kunnen zetten. Voorrangsregels zijn regels waaraan een land 

zoveel belang hecht voor de handhaving van zijn openbare belang dat zij moeten worden 

toegepast ongeacht de rechtskeuze. Ondanks dat de Rome 1-Verordening nu wel een definitie 

van het begrip "voorrangsregels" bevat, is nog steeds niet gespecificeerd wanneer een regel 

als een voorrangsregel kwalificeert. Bijzondere voorrangsregels blijven wel benoemd voor 

bijvoorbeeld consumenten- en arbeidsovereenkomsten. 
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De derde beperking heeft betrekking op “intracommunautaire overeenkomsten”. Indien de 

partijen een overeenkomst sluiten die enkel aanknopingspunten heeft met een lidstaat van de 

EU, dan kan een rechtskeuze voor het recht van een niet-lidstaat de toepassing van de 

dwingende bepalingen van het gemeenschapsrecht niet zomaar aan de kant schuiven. 

Ten derde heeft de Rome 1-Verordening voor 8 categorieën van overeenkomsten expliciet 

bepaald welk recht van toepassing is. Volgens het EVO kan men een rechtskeuze maken en 

wordt bij gebreke79 van een rechtskeuze het toepasselijke recht bepaald aan de hand van het 

vaststellen van de karakteristieke prestatie. Dit uitgangspunt werd overgenomen door de 

Rome 1-Verordening. Het verschil met het EVO is dat er in de Rome 1- Verordening voor 

acht categorieën van overeenkomsten direct wordt aangegeven wat het toepasselijke recht is. 

Deze objectieve verwijzingsregels wijst naar het betroffen nationaal recht dat eigenlijk het 

recht van nauwste binding is. Enkele voorbeelden zijn: 

Bij koopovereenkomsten gaat men gaan kijken naar het recht van de woonplaats van de 

verkoper80. 

Bij overeenkomsten inzake dienstverlening gaat men het recht gaan toepassen van de gewone 

verblijfplaats van de dienstverlener81. 

Voor overeenkomsten die een zakelijk recht op of de huur van een onroerend goed tot 

onderwerp hebben gaat men het recht van het land toepassen waar dat onroerend goed 

gelegen is82. 

Voor franchise- respectievelijk distributieovereenkomsten wordt aangeknoopt bij de gewone 

verblijfplaats van de franchisenemer respectievelijk de distributeur83. 

Indien de overeenkomst niet zou vallen onder één van die 8 overeenkomsten of onder meer 

dan één van die 8 overeenkomsten zou vallen, dan wordt de overeenkomst beheerst door het 

recht van het land waar de partij die kenmerkende prestatie van de overeenkomst moet 

verrichten, haar gewone verblijfplaats heeft84. 
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Indien uit alle omstandigheden blijkt dat de overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft 

met een ander land, dan is het recht van dat ander land van toepassing85. 

Indien het toepasselijk recht niet overeenkomstig lid 1 of lid 2 kan worden vastgesteld, wordt 

de overeenkomst beheerst door het recht van het land waarmee zij het nauwst verbonden is. 

Ten vierde blijven er onduidelijkheden bestaan over het toepasselijke recht op de overdracht 

en verpanding van vorderingen. 

De bijzondere regels die in het EVO werden uitgewerkt omtrent specifieke overeenkomsten 

blijven gehandhaafd in de Rome 1-Verordening. Zo zijn er specifieke regels voor de 

consumentenovereenkomsten, de arbeidsovereenkomsten en de verzekeringsovereenkomsten. 

De regeling betreffende de consumentencontracten werd dus niet al te sterk veranderd onder 

de nieuwe regeling van de Rome 1-Verordening. Indien men een overeenkomst heeft tussen 

een consument en een verkoper gaat nog steeds het recht van het land waar de consument zijn 

gewone verblijfplaats heeft van toepassing zijn. De voorwaarden van deze begunstiging zijn 

ietwat anders. De regel van artikel 6, lid 1 Rome 1-Verordening zal zijn toepassing vinden 

indien (a) is voldaan aan het feit dat de verkoper zijn commerciële of beroepsactiviteiten 

ontplooit in het land waar de consument woonplaats heeft, of (b) dergelijke activiteiten met 

ongeacht welke middelen richt op dat land of op verscheidene landen, met inbegrip van dat 

land, en de overeenkomst onder die activiteiten valt. In artikel 6, lid 2 Rome 1-Verordening 

werd er wel een beperking opgenomen op de rechtskeuzevrijheid van de partijen. De partijen 

kunnen vrij het recht kiezen dat van toepassing is op de overeenkomst die voldoet aan de 

voorwaarden van lid 1, maar deze rechtskeuze mag er niet toe leiden dat de consument de 

bescherming verliest welke hij geniet op grond van bepalingen waarvan niet bij overeenkomst 

kan worden afgeweken volgens het recht dat overeenkomstig lid 1 toepasselijk zou zijn 

geweest bij gebreke aan rechtskeuze. Indien men dus een rechtskeuze heeft gemaakt mag dat 

recht geen mindere bescherming omvatten dan het recht dat van toepassing zou zijn geweest 

indien men geen rechtskeuze had gemaakt. Indien de feiten niet toelaten het contract onder die 

begunstigingsregel te brengen, gelden de algemene regels van de artikelen 3 en 486. 

Een wijziging die werd doorgevoerd in de Rome 1-Verordening ten opzichte van het EVO 

betreft de consumentenovereenkomsten.  De Rome 1-Verordening is namelijk uitdrukkelijk 

van toepassing op online gesloten consumentenovereenkomsten.  Er werd bovendien een 
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nieuwe regeling opgenomen in de Rome 1-Verordening ten aanzien van het toepasselijke 

recht op de gevolgen van hoofdelijke contractuele aansprakelijkheid87 en het toepasselijk 

recht op verrekening88. 

1.2.2. Richtlijnen: 
 

Vooraleer we beginnen aan consumentenovereenkomsten gaan we eerst bekijken wat de 

Europese regelgeving verstaat onder het begrip “consument”. Als we de Europese regelgeving 

doornemen merken we dat er enigszins verschillen bestaan tussen de Europese regelgeving in 

hun beschrijving van het begrip “consument”.  

In de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten wordt het 

begrip “consument” omschreven als “iedere natuurlijke persoon die..handelt voor doeleinden 

die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.” Deze definitie is ongeveer dezelfde als 

die van in de richtlijn betreffende op afstand gesloten overeenkomsten. 

Volgens artikel 5 van het EVO zijn de bepalingen betreffende de bescherming van de 

consument van toepassing op overeenkomsten “die betrekking hebben op de levering van 

roerende lichamelijke zaken of de verstrekking van diensten aan een persoon, de consument, 

voor een gebruik dat als niet bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd, alsmede op 

overeenkomsten ter financiering van een dergelijke levering of verstrekking.” We merken dat 

deze definitie gelijkt op de definities die worden gegeven door de richtlijnen. 

Een definitie die helemaal niet overeenstemt met de definities van het EVO en de richtlijnen, 

is de definitie die wordt gegeven door het verdrag inzake internationale koopovereenkomsten 

betreffende roerende  zaken (CISG).  Artikel 2, a van dit verdrag zegt dat dit verdrag niet van 

toepassing is op de verkoop van goederen “gekocht voor persoonlijk gebruik of gebruik in 

gezin of huishouding, tenzij de verkoper te eniger tijd voor of bij het sluiten van de 

overeenkomst niet wist of had behoren te weten dat de zaken voor zodanig gebruik werden 

gekocht.” 

Als we de definitie gaan bekijken zien we dat de consument eigenlijk een natuurlijke persoon 

moet zijn. De consument wordt zowel op een positieve manier ( de natuurlijke persoon 

handelt voor persoonlijk, gezins- of huishoudelijk gebruik) als op een negatieve manier (de 
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natuurlijke persoon handelt voor doelen die niet onder zijn bedrijfsmatige of beroepsmatige 

activiteiten vallen)beschreven. Er wordt aangenomen dat deze richtlijnen ook van toepassing 

zijn wanneer de natuurlijke persoon gedeeltelijk voor zakelijke doeleinden handelt, op 

voorwaarde dat het hoofddoel van de overeenkomst niets te maken heeft met de uitoefening 

van zijn beroep. In tegenstelling tot artikel 2, a van het CISG, is de meerderheid van mening 

dat het begrip “consument” zich ook uitstrekt tot gemengde transacties of handelingen. Men 

wel deze gemengde transacties en handelingen opnemen in het begrip “consument”, omdat 

consumenten die grotendeels voor privé-doeleinden handelen en dus niet voor het grootste 

deel binnen de professionele sfeer handelen, als consument dienen beschermd te worden 

omdat de reden om consumenten te beschermen ook in dit geval geldt. Een overeenkomst zal 

dus als een consumentenovereenkomst aanzien worden, als het hoofddoel van de 

overeenkomst niets te maken heeft met de uitoefening van zijn beroep. 

Dient de handelaar te weten wat de consument van plan is met het gekochte goed als vereiste 

aanzien te worden van het begrip “consument”of is het voldoende dat de consument een 

dergelijke bedoeling heeft met de overeenkomst ongeacht de verkoper daar weet van heeft of 

niet? Het antwoord op die vraag is niet erg eenvoudig. De wetgeving van de verschillende 

lidstaten verschilt hier heel erg veel en ook de Europese richtlijnen geven geen expliciet 

antwoord over deze kwestie. De protocollen van de Commissie en de Raad en het CISG 

hebben echter voor meer duidelijkheid gezorgd. De protocollen van de Commissie en de Raad 

hebben gekozen voor een subjectieve benadering door te zeggen dat indien een handelaar niet 

wist of niet geacht werd te weten dat de overeenkomst hoofdzakelijk buiten de 

bedrijfsactiviteit of beroepsactiviteit van de natuurlijke persoon viel, de overeenkomst niet als 

een consumentenovereenkomst kan worden beschouwd. Artikel 2, a van het CISG kent een 

objectieve benadering.  Artikel 2, a van het CISG zegt dat het CISG niet van toepassing is op 

de koop van roerende zaken, gekocht voor persoonlijk gebruik of voor gebruik in gezin of 

huishouding, tenzij de verkoper te eniger tijd voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet 

wit of had behoren te weten dat de zaken voor zodanig gebruik werden gekocht. 

Indien men toch een definitie zou moeten geven, zou men het best kiezen voor het standpunt 

dat het meest consumentvriendelijk is. Dit zullen dan de regels zijn die de consumenten 

beschermen, ongeacht de handelaar kennis had van de bedoelingen van de consument met de 

transactie. 
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“Iedere natuurlijke persoon die voornamelijk handelt voor doeleinden die geen verband 

houden met zijn of haar bedrijf of beroep” lijkt ons dan ook de beste definitie van het begrip 

“consument”. 

Een belangrijke richtlijn in het kader van consumentenovereenkomsten is richtlijn nummer 

93/13 van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Deze 

richtlijn werd door de Raad van de Europese Gemeenschappen vastgesteld in het kader van 

oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen verkopers van goederen of 

dienstverrichters enerzijds en consumenten anderzijds.  Op deze manier wou de raad 

harmonisatieregelen treffen die de instelling en de werking van de interne markt betreffen. 

Voor de consument zou dit betekenen dat in de gehele Europese Gemeenschap, 

grensoverschrijdende consumententransacties één zelfde welbepaalde minimumbescherming 

zouden genieten. De eerste doelstelling die de Raad met deze richtlijn wou verwezenlijken is 

om overal in de Europese Gemeenschap een bepaalde mate van bescherming te bieden tegen 

verkopers van goederen en dienstverrichters die misbruik zouden maken van hun 

machtspositie bij transacties over de grenzen heen, en om bovendien de Europese 

consumenten beter voor te lichten. Op deze manier werd dan ook de tweede doelstelling van 

de richtlijn verwezenlijkt. Door het invoeren van eenvormige voorschriften op het vlak van 

oneerlijke bedingen wou de richtlijn de totstandkoming van een interne markt voor de 

verkoop van goederen en de dienstverlening aan consumenten stimuleren. 

Een andere belangrijke richtlijn in deze context is richtlijn nr. 97/7 van het Europees 

Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op 

afstand gesloten overeenkomsten. Deze richtlijn heeft tot doel wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake overeenkomsten op afstand tussen 

consument en leverancier nader tot elkaar te brengen89. Artikel 2, 1) laat weten wat men 

verstaat onder overeenkomsten op afstand. Het betreft “elke overeenkomst tussen een 

leverancier en een consument inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van 

een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand 

waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer 

technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.” 

1.3. Belgische wetgevende akten: 
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1.3.1. Het Belgisch Wetboek van internationaal privaatrecht: 
 

Hierbij is het artikel 98 WbIPR van belang dat zegt: “het recht toepasselijk op de contractuele 

verbintenissen wordt vastgesteld door het Verdrag inzake het recht van toepassing op 

verbintenissen uit overeenkomst, gesloten te Rome op 19 juni 1980 (EVO). Behalve in de 

gevallen waarin de wet anders bepaalt, worden contractuele verbintenissen die van het 

toepassingsgebied van dat verdrag zijn uitgesloten, beheerst door het recht dat krachtens de 

artikelen 3 tot 14 ervan toepasselijk zijn.” 

Dit artikel slaat dus ook op overeenkomsten door consumenten gesloten. 

1.3.2. Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en 
bescherming van de consument (WHPC): 
 

Zoals eerder aangehaald hebben we richtlijn nummer 93/13 van 5 april 1993 betreffende 

“oneerlijke bedingen” in consumentenovereenkomsten welke betrekking heeft op 

standaardbedingen die het evenwicht verstoren van de rechten plichten die uit de 

overeenkomst voortvloeien in het nadeel van de consument. Deze richtlijn werd in België 

omgezet via aanpassing van de wet van 14 juli 1991 betreffende de wet van 14 juli 1991 

betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 

(WHPC), en de wet van 3 april 1997 betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten 

gesloten tussen titularissen van vrije beroepen en hun cliënten. Door deze richtlijn werd in de 

WHPC de afdeling van de “onrechtmatige bedingen” gevoegd. Wanneer we zowel de richtlijn 

en de WHPC doornemen, merken we dat er toch een aantal verschillen zijn tussen de beiden. 

Volgens artikel 31 § 1 van de WHPC moet onder een onrechtmatig beding worden verstaan 

“elk beding of elke voorwaarde die, alleen of in samenhang met een of meer andere bedingen 

of voorwaarden, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de 

partijen.” Volgens artikel 3, 1 van de richtlijn wordt een beding als oneerlijk beschouwd 

“indien het, in strijd met de goede trouw, het evenwicht tussen de uit de overeenkomst 

voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen ten nadele van de consument 

aanzienlijk verstoort.” In de WHPC hebben we het dus over een “kennelijk onevenwicht” 

terwijl de richtlijn spreekt over een “aanzienlijke verstoring”.  Een ander voorbeeld is dat de 
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richtlijn90 uitsluitend van toepassing is op overeenkomsten waarover “niet afzonderlijk is 

onderhandeld.” De WHPC viseert alle overeenkomsten.  

De Belgische WHPC heeft dus een strenger regime dan de richtlijn. Dit regime van de WHPC 

zal gehandhaafd blijven aangezien de richtlijn slechts een minimumbescherming voorschrijft. 

De nieuwe wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 

treedt in werking op 12 mei 2010. Deze wet vervangt de wet van 14 juli 1991 over de 

handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. 

1.3.3. artikel 6 van het Burgerlijk wetboek: 
 

Dit artikel zegt dat aan de wetten die de openbare orde en de goede zeden betreffen geen 

afbreuk kan worden gedaan door bijzonder overeenkomsten.  

2. De onrechtmatige daad: 

2.1. Communautaire akten: 
 

2.1.1. De Rome 2-Verordening:  
 

Verordening (EG) nr. 864/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 

betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen. 

1) Toepassingsgebied: 
 

In artikel 1, lid 1 van de Rome 2-Verordening wordt een definitie gegeven van het materieel 

toepassingsgebied van de verordening. De Rome 2-Verordening is, in de gevallen waarin 

tussen de rechtstelsels van verschillende landen moet worden gekozen, van toepassing op 

niet-contractuele verbintenissen in burgerlijke en in handelszaken.  Aan het begrip 

“verbintenissen uit onrechtmatige daad wordt een autonome definitie gegeven. Volgens 

artikel 2, lid 2 is de verordening ook van toepassing op de niet-contractuele verbintenissen die 

dreigen te ontstaan. In artikel 1, lid 1 zien we ook de gevallen waarop de vordering niet van 

toepassing is. In artikel 1, lid 2 werden sommige niet-contractuele verbintenissen die 

principieel binnen het toepassingsgebied zouden vallen uitdrukkelijk uitgesloten van het 
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materieel toepassingsgebied van de Rome 2-Verordening. Voor de gevallen die zijn 

uitgesloten kan de regeling uit het Belgisch wetboek van internationaal privaatrecht van 16 

juli 2004 nog altijd van belang zijn. In artikel 3 zien we dat de Rome 2-Verordening een 

universeel karakter heeft wat impliceert dat het door de Rome 2-Verordening aangewezen 

recht van toepassing zal zijn, ongeacht of dit het recht van een lidstaat is. Enkel in 

Denemarken zal deze verordening niet van toepassing zijn aangezien ze haar eigen regels 

volgt. De Rome 2-Verordening moet worden toegepast met ingang van 11 januari 2009 op 

schadeveroorzakende gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na zijn inwerkingtreding. 

2) Rechtskeuze: artikel 14 van de Rome 2-Verordening: 
 

De partijen kunnen een bepaald recht aanwijzen in hun overeenkomst, maar die rechtskeuze 

zal aan een aantal voorwaarden moeten voldoen91.  De overeenkomst moet gesloten worden 

nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan. Indien beide partijen 

handelaar zijn, kunnen ze een rechtskeuze maken voordat de schadeveroorzakende 

gebeurtenis zich heeft voorgedaan. De keuze moet uitdrukkelijk geschieden of voldoende 

duidelijk blijken uit de omstandigheden van het geval. We moeten er wel op letten, dat er hier 

ook een beperking geldt op de rechtskeuzevrijheid van de partijen. 

Ten eerste indien “alle op het tijdstip van de schadeveroorzakende gebeurtenis mogelijke 

aanknopingspunten zich in een ander land bevinden dan dat waarvan het recht is gekozen.” 

Het gevolg is dat de regels van dat land, waarvan men niet kan afwijken, onverlet van 

toepassing blijven92. 

Ten tweede kan men de dwingende bepalingen van het gemeenschapsrecht niet uitsluiten 

indien de partijen hebben gekozen voor het recht van een niet-lidstaat terwijl “alle op het 

tijdstip van de schadeveroorzakende gebeurtenis mogelijke aanknopingspunten zich in één of 

meer lidstaten bevinden.”93 

3) Geen rechtskeuze:  
 

a. algemene regel: artikel 4 van de Rome 2-Verordening: 
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Indien de partijen geen rechtskeuze hebben gemaakt in een overeenkomst dan voorziet de 

Rome 2-Verordening in een verwijzingsladder en zal vooreerst het recht van het land waar 

zich de schade voordoet van toepassing zijn op de onrechtmatige daad. Wanneer de plaats 

waar de schadebrengende handeling en de plaats van de schadelijke inslag (“locus damni”) 

verspreid zijn over verschillende landen, zorgt de toepassing van het recht van de plaats voor 

een “locus”-probleem. De verwijzing naar het recht van de plaats van de schade is nieuw als 

oplossing daarvoor. “Het recht van het land waar de schade zich voordoet is van toepassing 

ongeacht in welk land de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en 

ongeacht in welke landen de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen.”  Het 

betreft de eerste inslag waar de schadelijke gevolgen onvermijdelijk worden.  

“Indien evenwel degene wiens aansprakelijkheid in het geding is, en degene die schade lijdt, 

beiden hun gewone verblijfplaats in hetzelfde land hebben op het tijdstip waarop de schade 

zich voordoet, is het recht van dat land van toepassing94.” Dit is de tweede trap in de 

verwijzingsladder. “Indien de schadeveroorzakende gebeurtenis of de schade zich voordoet 

bij de exploitatie van een dochteronderneming, bijkantoor of een andere vestiging, geldt de 

locatie van de dochteronderneming, het bijkantoor of de andere vestiging als gewone 

verblijfplaats95
.” “ Onder de gewone verblijfplaats van een natuurlijk persoon bij de 

uitoefening van zijn beroep wordt dan weer verstaan de voornaamste plaats van 

bedrijvigheid96.”  

In de Rome 2-Verordening werd in artikel 4, lid 3 de mogelijkheid voorzien om af te wijken 

van de regels van artikel 4, lid 1 en 2. De regels van artikel 4, lid 1 en 2 (het recht van de 

gemeenschappelijke verblijfplaats ofwel het recht van de plaats waar de schade berokkend 

wordt) zullen niet van toepassing zijn indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de 

onrechtmatige daad een kennelijk nauwere band heeft met een ander land waardoor het recht 

van dat ander land van toepassing is.  

b. specifieke regels: artikel 5 van de Rome 2-verordening: 
 

In de Rome 2-Verordening werden er naast de algemene verwijzingsregels ook specifieke 

regels opgenomen voor bijzondere soorten van onrechtmatige daden. Één van die bijzondere 
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soorten van onrechtmatige daden waarvoor de Rome 2-Verordening specifieke regels heeft is 

de “productaansprakelijkheid”97.  

Bij productaansprakelijkheid blijft de mogelijkheid bestaan voor de partijen om zelf in de 

overeenkomst te bepalen welk recht van toepassing zal zijn in geval van 

productaansprakelijkheid98. Volgens de Rome 2-Verordening kunnen de partijen om het even 

welk recht kiezen, maar gaan ze toch rekening moeten houden met de dwingende 

Europeesrechtelijke regels die als voorrangsregels zullen gelden wanneer de partijen zouden 

kiezen voor het recht van een niet-lidstaat99. Bij de beoordeling van het gedrag van de 

aansprakelijke persoon gaat men moeten rekening houden met de veiligheidsvoorschriften en 

gedragsregels die gelden op de plaats van de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid leidt100. 

Voor deze productaansprakelijkheid werd een verwijzingsladder ingevoerd in artikel 5. “De 

niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit de door een product veroorzaakte schade 

wordt beheerst door:  

(a) het recht van het land waar degene die schade lijdt, op het tijdstip waarop de schade zich 

voordeed zijn gewone verblijfplaats had, indien het product in dat land op de markt is 

gebracht; 

(b) subsidiair, het recht van het land waar het product is verkregen, indien het product in dat 

land op de markt is gebracht; 

(c) meer subsidiair, het recht van het land waar de schade zich heeft voorgedaan, indien het 

product in dat land op de markt is gebracht.” 

Bij artikel 5 lid 1 geldt dat wanneer het voor de persoon wiens aansprakelijkheid in het geding 

is onvoorzienbaar is geweest dat het product op de markt wordt gebracht in een van de in 

artikel 5 lid 1, a, b of c genoemde landen, het recht van toepassing is van het land waar de 

producent zijn gewone verblijfplaats heeft. 

Indien uit het geheel der omstandigheden echter blijkt dat de onrechtmatige daad een 

kennelijk nauwere band heeft met een ander land, is het recht van dat land van toepassing. 
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Indien men de vordering onderbrengt in de categorie van de “onrechtmatige daad” in de zin 

van artikel 5, lid 3 van de Brussel 1-Verordening  kan de rechter nog steeds van die 

kwalificatie afwijken om zodoende een ander recht toepasselijk te verklaren101. 

Artikel 28 van de Rome 2-Verordening is een heel belangrijk artikel. Het artikel geeft 

informatie over de verhouding van de Rome 2-Verordening tot bestaande internationale 

overeenkomsten.  Lid 1 van dit artikel bepaalt dat “de Rome 2-Verordening de toepassing 

onverlet laat van internationale overeenkomsten waarbij één of meer lidstaten op het tijdstip 

van de vaststelling van de Rome 2-Verordening  partij zijn en die regels bevatten inzake het 

toepasselijke recht op niet-contractuele verbintenissen.” Lid 2 bepaalt echter dat de Rome 2-

Verordening voorrang zal krijgen op overeenkomsten die uitsluitend tussen lidstaten werden 

gesloten, voor zover die overeenkomsten betrekking hebben op aangelegenheden waarop deze 

verordening van toepassing is. Op basis van lid 2 van dit artikel gaan we in de context van 

productaansprakelijkheid rekening moeten houden met het Haags Verdrag inzake de wet 

welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens producten van 2 oktober 1973. 

2.1.1. De Richtlijn (EEG) Nr. 85/374 van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lidstaten inzake de 
aansprakelijkheid voor producten met gebreken102:  
 

Met het invoeren van deze richtlijn werd het beginsel van risicoaansprakelijkheid ingevoerd 

in de Europese Gemeenschap. Dit beginsel houdt in dat iedere producent van een roerend 

goed met gebreken alle hieruit voortvloeiende schade voor de fysieke integriteit en zaken van 

personen moet vergoeden, zonder dat men moet gaan kijken of er enige nalatigheid is in 

hoofde van de producent. 

Deze richtlijn is enkel van toepassing op roerende goederen die industrieel zijn vervaardigd, 

ook nadat zij een bestanddeel van een andere roerende zaak zijn gaan vormen. 

Landbouwgrondstoffen en producten die geen bewerking of verwerking hebben ondergaan 

vallen niet onder het toepassingsgebied van deze richtlijn. Ook producten die voor 30 juli 

1988 in het verkeer zijn gebracht vallen buiten zijn toepassingsgebied. We moeten hier wel bij 

opletten aangezien richtlijn 1999/34/EG103 het toepassingsgebied van richtlijn 85/374/EEG 

heeft gewijzigd.  In artikel 1 van de richtlijn 85/374 wordt het principe van objectieve 
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aansprakelijkheid of aansprakelijkheid buiten schuld van de producent ingevoerd in geval van 

schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product. Indien meerdere personen aansprakelijk 

zijn voor dezelfde schade zijn ze elk hoofdelijk aansprakelijk voor die schade104. Omwille van 

de crisis met betrekking tot de gekke-koeienziekte werd het toepassingsgebied van de 85/374 

richtlijn door de 1999/34 richtlijn uitgebreid tot landbouwgrondstoffen zoals vlees, granen, 

groenten en fruit en producten van de jacht. Het maakt een einde aan de onzekerheid omtrent 

de vraag waar de grens getrokken moet worden tussen landbouwgrondstoffen en bewerkte- of 

verwerkte producten. 

Onder “producent” wordt verstaan de fabrikant van een eindproduct, de producent van een 

grondstof of de fabrikant van een onderdeel, alsmede een ieder die zich als producent 

presenteert door zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het product aan te 

brengen. Indien men niet kan vaststellen wie de producent is gaat men elke leverancier als een 

producent gaan beschouwen tenzij de leverancier de schadelijder binnen een redelijke termijn 

de identiteit meedeelt van de producent of van degene die hem het product heeft geleverd105. 

Dit geldt ook voor geïmporteerde producten, als daarop de identiteit van de in lid 2 bedoelde 

importeur niet is vermeld, zelfs al is de naam van de producent wel aangegeven106. 

De benadeelde moet het bestaan van de schade bewijzen, het gebrek van het product 

bewijzen, het oorzakelijk verband tussen de schade en dit gebrek bewijzen, maar aangezien 

het gaat om een objectieve aansprakelijkheid in hoofde van de producent indien er een gebrek 

van het goed is bewezen gaat de schadelijder niet moeten bewijzen dat het gebrek is ontstaan 

als gevolg van de nalatigheid of schuld van de producent of importeur107. Door de uitbreiding 

van het toepassingsgebied van richtlijn 85/374 door richtlijn 1999/34 zal het stelsel van 

objectieve aansprakelijkheid in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) op 

landbouwgrondstoffen van toepassing zijn.   

De producent zal daarentegen vrijgesteld worden van elke aansprakelijkheid wanneer hij 

cumulatief bewijst dat hij a) het product niet in het verkeer heeft gebracht b) dat het, gelet op 

de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet 

bestond op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit 

gebrek later is ontstaan c) dat het product noch voor de verkoop of voor enige andere vorm 
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van verspreiding met een economisch doel van de producent is vervaardigd, noch is 

vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van zijn beroep d) dat het gebrek een 

gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende 

overheidsvoorschriften  e) dat het op grond van de stand van de wetenschappelijke en 

technische kennis op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer bracht, onmogelijk was 

het bestaan van het gebrek te ontdekken f) dat, wat de fabrikant van een onderdeel betreft, het 

gebrek is te wijten aan het ontwerp van het product waarvan het onderdeel een bestanddeel 

vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het product zijn verstrekt108. Door 

de richtlijn 1999/34 is er geen afwijkingsmogelijkheid meer voorzien waardoor de producent 

of importeur verplicht is de schadeloosstelling te betalen indien er een oorzakelijk verband 

bestaat tussen de geleden schade en het gebrek, zonder dat de benadeelde nalatigheid van de 

kant van de producent of importeur hoeft aan te tonen. 

Het antwoord op de vraag of een product een gebrek vertoont, hangt af van de veiligheid die 

men (publiek) gerechtigd is te verwachten wanneer men alle omstandigheden in aanmerking 

neemt, zoals de presentatie van het product, het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het 

product en het tijdstip waarop het product in het verkeer is gebracht. Lid 2 van artikel 6 

bepaalt dat een product niet als gebrekkig mag worden beschouwd uitsluitend omdat er nadien 

een beter product in het verkeer is gebracht. 

De aansprakelijkheid van de producent kan niet worden verminderd wanneer de schade wordt 

veroorzaakt door zowel een gebrek in het product als door toedoen van een derde109. Indien de 

schade wordt veroorzaakt door zowel een gebrek in het product als door schuld van de 

schadelijder of een persoon voor wie de schadelijder verantwoordelijk is dan kan de 

aansprakelijkheid van de producent worden verminderd of zelfs worden opgeheven110.   

Onder de schade, in de zin van artikel 1 wordt ten eerste verstaan de schade veroorzaakt door 

de dood of door een lichamelijk letsel en ten tweede de beschadiging of vernietiging van een 

andere zaak dan het gebrekkige product, met toepassing van een franchise ten belope van 500 

Euro, indien deze zaak gewoonlijk is voor gebruik in de privésfeer en door de schadelijder 

hoofdzakelijk is gebruikt voor gebruik of verbruik in de privésfeer111. De richtlijn zal geen 
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beperking opleggen aan de nationale wetgeving die de vergoeding van de immateriële schade 

bepaalt. 

De schadelijder beschikt over een termijn van drie jaar om een schadevordering in te stellen 

tegen de producent van het gebrekkig goed. Deze termijn begint te lopen op de dag waarop de 

eiser kennis kreeg van de schade, het gebrek en de identiteit van de producent112. Men 

beschikt nog steeds over de mogelijkheid om die termijn te schorsen of te stuiten113.  

De aansprakelijkheid van de producent vervalt na een termijn van 10 jaar, te rekenen vanaf de 

dag waarop de producent het product in het verkeer heeft gebracht, tenzij de schadelijder 

gedurende die periode een gerechtelijke procedure tegen hem heeft ingesteld114. 

Artikel 12 zegt dat de aansprakelijkheid van de producent uit hoofde van deze richtlijn ten 

aanzien van de schadelijder niet kan worden uitgesloten of beperkt worden bij overeenkomst. 

Artikel 13 van de richtlijn bepaalt dat de richtlijn de nationale bepalingen inzake de 

contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid onverlet laat. De benadeelde kan zich 

daar dus op beroepen.  

De richtlijn staat elke lidstaat toe de volledige aansprakelijkheid van de producent voor de 

dood of lichamelijke letsels veroorzaakt door een reeks artikelen die hetzelfde gebrek 

vertonen, te beperken. Deze beperking mag niet lager zijn dan 70 miljoen euro. Dit artikel 

betreft een afwijkingsclausule. 

In de richtlijn wordt bepaald dat tien jaar na de officiële bekendmaking van de richtlijn, te 

weten in 1995, de Commissie aan de Raad een verslag voorlegt over de gevolgen voor de 

bescherming van de consument en de werking van de gemeenschappelijke markt115 en 

bovendien zal de Commissie om de vijf jaar een verslag opsturen aan de instellingen van de 

Europese Gemeenschappen over de toepassing van de richtlijn en in dat geval passende 

voorstellen doen116. 

De lidstaten mogen volgens de richtlijn maar op drie punten van de gemeenschappelijke 

regels afwijken. Ze mogen ten eerste onbewerkte landbouwproducten in het 
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toepassingsgebied opnemen. Ten tweede mogen zij bepalen dat de producent ook 

aansprakelijk is als hij aantoont dat het op grond van de stand van de wetenschappelijke en 

technische kennis op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer bracht, onmogelijk was 

het bestaan van het gebrek te ontdekken en ten derde mogen zij een financiële bovengrens van 

minimaal 70 miljoen euro stellen aan schade ten gevolge van dood of lichamelijk letsel, 

veroorzaakt door identieke artikelen die hetzelfde gebrek vertonen. 

2.1.2. Verslag van de Commissie van 31 januari 2001 over de toepassing van Richtlijn 85/374 
inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken: 
 

In 1995 verscheen het eerste verslag117 van de commissie over de Richtlijn (EEG) Nr. 85/374 

van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen der Lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met 

gebreken. De richtlijn werd door de lidstaten als een belangrijke bron voor wetgeving 

beschouwd, want ze zorgde voor een groter bewustzijn omtrent productaansprakelijkheid.  

Een minpunt was echter het gebrek aan ervaring waarover men beschikte omtrent 

productaansprakelijkheid. De Commissie was van oordeel dat de ervaring zich traag zou 

ontwikkelen. Het gebrek aan rechtspraak in de verschillende lidstaten over 

productaansprakelijkheid kon aanzien worden als een kenmerk van die trage evolutie. Omdat 

er zo weinig informatie voor handen was achtte de commissie het niet opportuun om 

voorstellen voor wijzigingen van de richtlijn in te dienen. Het was pas na de BSE-crisis 

(gekke koeienziekte)dat de Commissie een voorstel indiende. Met dat voorstel wou de 

Commissie het toepassingsgebied van de Richtlijn 85/374 uitbreiden op de 

landbouwgrondstoffen en producten van de jacht zodat de objectieve aansprakelijkheid die 

vervat lag in richtlijn 85/374 ook op die goederen van toepassing zou zijn. Richtlijn 99/343118 

verplicht lidstaten nu het toepassingsgebied van de risicoaansprakelijkheid voor producten uit 

te breiden tot onbewerkte landbouwgrondstoffen. Het Europees Parlement wou,a de eerste 

lezing van richtlijn 99/34, de bestaande productaansprakelijkheidsregeling grondig wijzen. De 

Commissie achtte dit niet echt nodig, maar om voorbereid aan de tweede lezing te beginnen, 

organiseerde de Commissie een brede discussie in de vorm van een groenboek. 
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In juli 1999 werd het Groenboek wettelijke aansprakelijkheid voor producten met gebreken 

goedgekeurd. Het was de bedoeling om bij alle betrokken partijen (bedrijfsleven, 

consumenten, verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten) informatie in te winnen over 

de vraag, hoe de productaansprakelijkheidsrichtlijn van 1985 in de praktijk heeft gewerkt en 

in hoeverre deze moet worden gewijzigd. Op deze manier kon men nieuwe ideeën in het debat 

stoppen. Het groenboek riep alle betrokkenen op om een onderbouwd standpunt te geven over 

de noodzaak van een herziening van de richtlijn. De Commissie wou dat de betrokken partijen 

hun reacties op feiten baseerden en dat ze niet louter principestandpunten innamen. Op 1 

maart 2000 heeft het Economisch en Socieel comité een advies over het groenboek 

goedgekeurd. Het Europees Parlement nam tijdens de zitting van 30 maart 2000 een resolutie 

over het groenboek aan. 

Uit de verschillende reacties op het groenboek kunnen we afleiden dat producenten en 

consumenten tegengestelde standpunten hebben over productaansprakelijkheidsbeleid. De 

consument wil zo goed mogelijk beschermd worden tegen een zo laag mogelijke kost. De 

producenten kiezen op hun beurt voor maximumbedragen en een zo kort mogelijke 

verjaringstermijn. Richtlijn 85/374 kunnen we zien als een compromis waarin de betrokken 

belangen met elkaar worden verenigd. De Commissie pleit er dan ook voor dat dit compromis 

wordt behouden, want bij ieder voorstel tot wijziging van de richtlijn zal men ook rekening 

moeten houden met het bestaande evenwicht dat op de reeds besproken beginselen is 

gebaseerd. Natuurlijk zijn er steeds punten die voor verbetering vatbaar zijn. Deze punten 

worden ook door het groenboek aangelicht.  

Op basis van de reacties op het groenboek, kan men de situatie in de lidstaten als volgt 

samenvatten: 

-  men heeft nog steeds heel weinig informatie over de praktische toepassing van de richtlijn. 

Dit is omdat in sommige lidstaten de richtlijn nog kort geleden werd omgezet. De andere 

reden is dat lidstaten gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om, overeenkomstig 

artikel 13 van de richtlijn, het recht inzake contractuele of buitencontractuele 

aansprakelijkheid of een specifieke aansprakelijkheidsregeling parallel toe te passen.  

- op basis van de weinige informatie die men heeft kan men niet vaststellen of de richtlijn 

grote problemen met zich meebrengt. 
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- “een kosteneffectief kader dat zowel de belangen van de verbruikers als de belangen van de 

producenten waarborgt, zou gehandhaafd moeten worden.” 

Sinds het eerste verslag van de Commissie is er weinig veranderd aan de feitelijke situatie. De 

Commissie is nog steeds van mening dat iedere wijziging van de richtlijn gebaseerd moet zijn 

op objectieve feiten, maar door de gebrekkige informatie is het niet echt mogelijk om 

duidelijke conclusies te trekken. Daardoor is de Commissie van oordeel dat het nog te vroeg 

is om richtlijn 85/374 te wijzigen. Maar de Commissie is wel van plan om 2 soorten acties uit 

te voeren. Enerzijds overweegt de commissie om maatregelen te nemen die rechtstreeks 

verband houden met productaansprakelijkheid, met doelstellingen op korte en middellange 

termijn, en anderzijds worden er maatregelen genomen op andere terreinen, die een 

aanvulling vormen op productaansprakelijkheid.  Deze acties kan men terug vinden in het 

verslag van de commissie. 

2.1.3. Richtlijn ( EG) nr. 97/7 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 
betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten119: 
 

Deze richtlijn heeft tot doel, de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten 

inzake overeenkomsten op afstand tussen consument en leverancier nader tot elkaar te 

brengen120. Een overeenkomst op afstand wordt in deze richtlijn gedefinieerd als elke 

overeenkomt tussen een leverancier en een consument inzake goederen of diensten die wordt 

gesloten in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of 

dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt 

wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de 

overeenkomst zelf121. Een techniek voor communicatie op afstand is ieder middel dat, zonder 

gelijktijdige fysieke aanwezigheid van leverancier en consument kan worden gebruikt voor de 

sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.  In artikel 3 vinden we de overeenkomsten 

die niet onder deze richtlijn vallen. In artikel 4 van de richtlijn staat er vermeld, over welke 

informatie de consument moet beschikken, vooraleer de overeenkomst op afstand kan worden 

gesloten. Deze informatie moet bovendien schriftelijk worden bevestigd122. De consument 

beschikt over een termijn van ten minste 7 werkdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan 
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 PB L 144 van 4.6.1997, blz. 19 
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 Artikel 1 van richtlijn 97/7. 
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 Artikel 2, lid 2 van richtlijn 97/7. 
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 Artikel 5 van richtlijn 97/7. 
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herroepen zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden123. Al deze artikelen zijn 

regels van dwingend recht, waardoor de consument geen afstand kan doen van de rechten die 

hem door de omzetting van de richtlijn in nationaal recht zijn verleend124. Deze richtlijn bevat 

een minimumbescherming, waardoor aan de lidstaten de mogelijkheid gegeven om een 

strenger regime in te voeren125. De omzetting van deze richtlijn vinden we terug in de wet van 

2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige 

bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake vrij beroepen. 

2.2. Verdragen: 
 

2.2.1. Haags verdrag inzake productaansprakelijkheid van 1973: 
 

Zoals we eerder hebben gezien bevat artikel 5 van de Rome 2-Verordening specifieke regels 

van conflictenrecht in geval van productaansprakelijkheid. Maar op basis van artikel 28, lid 2 

gaan we ook rekening moeten gaan houden met Haags Produktaansprakelijkheidsverdrag van 

1973 dat voor verschillende landen eveneens van toepassing is. Artikel 28, lid 2 van de Rome 

2-verordening bepaalt dat de Rome 2-Verordening tussen lidstaten voorrang heeft op 

uitsluitend tussen de lidstaten gesloten overeenkomsten. Aangezien ook niet-lidstaten van de 

EU partij zijn bij het verdrag, wordt het verdrag niet door de Rome 2-Verordening opzijgezet 

met als gevolg dat er voor de Europese Unie twee verschillende systemen van conflictenrecht 

zullen gelden die inhoudelijk duidelijk verschillend zijn.  De regels van conflictenrecht die in 

de Rome 2-Verdordening werden opgenomen zullen slechts gelden voor de gevallen die niet 

door het materiële toepassingsgebied van het Haags Produktaasnprakelijkheidsverdrag 

worden geregeld en voor de onderwerpen die niet door het Verdrag worden geregeld. We 

hebben reeds de belangrijkste conflictenrechtelijke regels van de Rome 2-Verordening 

overlopen. We gaan het nu dus enkel hebben over die andere conflictenrechtelijke regels 

inzake productaansprakelijkheid. 

1) toepassingsgebied: 
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 Artikel 6 van richtlijn 97/7. 
124

 Artikel 12, lid 1 van richtlijn 97/7. 
125

 Artikel 14 van richtlijn 97/7. 
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Het Haags Productaansprakelijkheidsverdrag bevat universeel formeel toepassingsgebied126 

waardoor deze regels van toepassing zijn zelfs wanneer ze het recht van een niet-verdragsstaat 

aanwijzen. In België werd het Verdrag ondertekend, maar werd het nog niet geratificeerd.  

Het materieel toepassingsgebied van het Verdrag vinden we terug in de artikelen 1 en 2. Lid 1 

van artikel 1 laat weten dat het Haags Verdrag “bepaalt welke wet van toepassing is op de 

aansprakelijkheid van de in artikel 3 bedoelde fabrikanten en andere personen voor schade 

veroorzaakt door een product of het ontbreken van voldoende aanwijzingen betreffende zijn 

hoedanigheden, zijn kenmerkende eigenschappen of zijn gebruikswijze.” Dit lid geeft een 

omschrijving van de schadeacties waarop het Verdrag betrekking heeft. Lid 3 zegt dat dit 

verdrag van toepassing is ongeacht de rechter of de autoriteit die kennis neemt van het 

geschil. Lid 2 omvat een beperking op het ruime toepassingsgebied van het Verdrag. 

“Wanneer de eigendom of het recht op gebruik van het product door de persoon wiens 

aansprakelijkheid in het geding is, is overgedragen aan de persoon die schade heeft geleden, is 

dit Verdrag niet van toepassing op hun onderlinge verhouding.” De opstellers van dit Verdrag 

hebben er bewust voor gekozen om de verhouding tussen deze personen niet als contractueel 

te omschrijven. De reden hiervoor is dat productschade tussen contractspartijen zowel onder 

de contractuele verwijzingsregels van het EVO en de Rome 1-Verordening als onder de 

verwijzingsregels van dit verdrag zou vallen.  Het EVO bepaalt immers dat voor geschillen 

inzake koopovereenkomst het recht van de hoofdvestiging van de kenmerkende prestant 

(verkoper) van toepassing is indien men geen rechtskeuze heeft gemaakt127, terwijl het Haags 

Verdrag zou zeggen dat bij schade in het land van de koper juist het recht van dat land van 

toepassing zal zijn128. 

Het begrip product wordt in dit Verdrag omschreven als “natuurlijke en industriële producten, 

in onbewerkte of bewerkte vorm, roerend of onroerend”129. De schade omvat “alle schade 

toegebracht aan personen of goederen, alsmede economische verliezen. Schade aan het 

product zelf en het daaruit voortvloeiende economische verlies zijn hiervan uitgesloten, tenzij 

zij gepaard gaan met andere schade.” Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen 

transactieschade en productschade. Zuivere productschade valt onder dit Verdrag, terwijl 

zuivere transactieschade er niet onder valt. Indien beide soorten schade tezamen zouden 

optreden dan wordt deze mengeling van schade gezien als productschade en is het verdrag 
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weer van toepassing. Het begrip persoon “heeft betrekking op zowel een rechtspersoon als op 

een natuurlijke persoon.”  

Het Haags Productaansprakelijkheidsverdrag heeft betrekking op de aansprakelijkheid van (1) 

de fabrikanten van eindproducten of van onderdelen daarvan (2) de producenten van 

natuurlijke producten (3) de leveranciers van producten (4) andere personen, waaronder 

begrepen herstellers en personen die goederen in opslag hebben, die een schakel vormen in de 

keten van het met winstoogmerk vervaardigen en verhandelen van producten. Dit verdrag is 

ook van toepassing op de aansprakelijkheid van vertegenwoordigers of ondergeschikten van 

een der bovengenoemde personen130. Het gaat dus enkel om de personen die in dat artikel 

werden aangehaald, maar punt 4 bevat een verwijzing naar “andere personen” die een schakel 

vormen in de commerciële productie- en distributieketen.  De begrippen producent en 

leverancier worden hier in de ruime zin gezien en omvatten dus niet enkel de producent en de 

leverancier in de uitoefening van hun beroep.  

Het verdrag is niet toepasselijk op de rechtsbetrekking tussen de leverancier en degene aan 

wie rechtrechtstreeks geleverd131 is en betreft dus enkel de mogelijke aansprakelijkheid ten 

opzichte van derden. Het verdrag is ook niet van toepassing op de vervoerder van de 

producten. Uiteindelijk is het verdrag enkel van toepassing op personen die een onderdeel zijn 

van de productie- en distributieketen. 

Aan de andere kant hebben we dan de schadelijders. Dit kunnen zowel rechtspersonen als 

natuurlijke personen132 zijn en er is geen beperking tot consument want anders zou het 

verdrag een aanmerkelijk deel van de internationale geschillen niet bestrijken. Het verdrag is 

van toepassing op de directe en indirecte schadelijders. De directe schadelijder wordt in het 

verdrag aangeduid als “de persoon die rechtstreeks schade lijdt”133, de indirecte schadelijder 

(deze persoon zijn vordering vloeit voort uit de productschade die de directe schadelijder 

ondervindt) wordt aangeduid als de “persoon die schade heeft geleden.”134 

Men moet het materieel toepassingsgebied ruim interpreteren. Indien er een vordering wordt 

ingesteld tot vergoeding van schade die onder het materieel toepassingsgebied van het verdrag 
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valt, dan moet dit verdrag op die vordering worden toegepast, ongeacht het soort van gerecht 

waarvoor de vordering werd ingesteld. 

2) verwijzingsregels:  
 

De basis van de verwijzingsregels vindt men terug in de artikelen 4 tot en met 7 van het 

Haags Productaansprakelijkheidsverdrag.  

In het verdrag wordt er geen antwoord gegeven op de vraag of de partijen een rechtskeuze 

kunnen maken wat betreft het recht van toepassing op productaansprakelijkheid, maar er 

wordt wel algemeen aangenomen dat dit wel mogelijk is voor de partijen. De 

rechtskeuzemogelijkheid zal dus stukken ruimer zijn dan de rechtskeuzemogelijkheid 

opgenomen in artikel 14 van de Rome 2-Verordening. 

Indien de partijen geen rechtskeuze zouden hebben gemaakt dan gaat men moeten kijken naar 

de conflictregels die gelden bij gebrek aan rechtskeuze. De basis van de conflictenregels van 

artikel 4 tot en met 7 is “de cumulatieve aanknoping” wat wil zeggen dat twee of meer 

gegevens in de richting van eenzelfde staat moeten wijzen, opdat het recht van die staat van 

toepassing zou zijn.  

Kort gezegd komt het verwijzingssysteem van het Haags verdrag op het volgende neer. In 

beginsel wordt het recht aangewezen door bepaalde in eenzelfde land gelokaliseerde 

aanknopingscombinaties135. Indien de combinaties zouden ontbreken heeft de eisende partij 

de keuze tussen twee rechtstelsels136.  

Artikel 5 van het Haags Productaanspraklijkheidsverdrag omvat eigenlijk de primaire 

verwijzingsregel. Artikel 5 zegt dat ongeacht hetgeen is bepaald in artikel 4, de toepasselijke 

wet de interne wet is van de Staat van de gewone verblijfplaats van de persoon die 

rechtstreeks schade lijdt (de rechtstreeks gelaedeerde), indien die Staat tevens de Staat is van 

de voornaamste vestiging van de persoon wiens aansprakelijkheid in het geding is (meestal 

zal dit de fabrikant zijn), of de Staat is op wiens grondgebied het product is verkregen door de 

persoon die rechtstreeks schade lijdt.  

Indien artikel 5 niet tot de aanwijzing van het toepasselijke recht leidt, gaat men moeten 

kijken naar artikel 4 van het Haags Productaanspraklijkheidsverdrag. Artikel 4 zegt dat de 
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toepasselijke wet de interne wet van de Staat is op wiens grondgebied het schade 

berokkenende feit zich heeft voorgedaan, indien die Staat tevens de Staat is van de gewone 

verblijfplaats van de persoon die rechtstreeks schade lijdt, of de Staat is van de voornaamste 

vestiging van de persoon wiens aansprakelijkheid in het geding is, of de Staat is op wiens 

grondgebied het product is verkregen door de persoon die rechtstreeks schade lijdt. De plaats 

waar het schadeberokkenende feit zich heeft voorgedaan is de plaats waar de schade is 

ingetreden of voor het eerst duidelijk werd. 

Indien artikel 4 niet tot de aanwijzing van het toepasselijke recht leidt, dan gaat men een 

beroep moeten doen op artikel 6 van het Haags Productaansprakelijkheidsverdrag dat zegt 

indien geen van de in de artikelen 4 en 5 genoemde wetten van toepassing is, de toepasselijke 

wet de interne wet is van de Staat van de voornaamste vestiging van de persoon wiens 

aansprakelijkheid in het geding is, tenzij de eiser zijn eis grondt op de interne wet van de Staat 

op wiens grondgebied het schadeberokkende feit zich heeft voorgedaan (lex loci delicti). 

Artikel 7 van het Haags Productaansprakelijkheidsverdrag voorziet in een 

“onvoorzienbaarheidsexceptie” ten aanzien van het toepasselijke recht dat door artikel 4, 5 of 

6 werd aangewezen. Artikel 7 zegt dat noch de wet van de Staat op wiens grondgebied het 

schadeberokkende feit zich heeft voorgedaan, noch de wet van de Staat van de gewone 

verblijfplaats van de persoon die rechtstreeks schade lijdt ingevolge de artikelen 4, 5 en 6 van 

toepassing is, indien die persoon wiens aansprakelijkheid in het geding is aantoont, dat hij 

redelijkerwijs niet kon hebben voorzien dat het product of zijn eigen producten van hetzelfde 

type in de betrokken staat in de handel zouden worden gebracht. De 

onvoorzienbaarheidsexceptie van artikel 7 zal enkel gelden op voorwaarde dat het recht van 

de staat van de voornaamste vestiging van de persoon die aansprakelijk werd gesteld niet van 

toepassing is. Indien de vordering van de aansprakelijke op basis van deze 

“onvoorzienbaarheisexceptie” een succes is dan wordt aangenomen dat het recht van de staat 

van de voornaamste vestiging van de aansprakelijk gestelde persoon van toepassing is. 

Men moet ook rekening houden met artikel 9 dat zegt dat de toepassing van de artikelen 4, 5 

en 6 er niet voor gaat zorgen dat en geen rekening gaat houden met de 

veiligheidsvoorschriften die van kracht zijn in de staat op wiens grondgebied het product op 

de markt was gebracht. 

2.3. Belgische wetgevende akten: 
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2.3.1. Het Belgisch Wetboek van international privaatrecht:  
 

Voor de invoering van het Wetboek van internationaal privaatrecht werd er gebruik gemaakt 

van de “lex loci delicti commissi” regel. Deze Latijnse uitdrukking betekent dat de “wet van 

de plaats van het misdrijf” van toepassing zal zijn op het geschil. Met deze term wou men 

aangeven dat de gevolgen van een onrechtmatige daad geregeld worden door het recht van het 

land waar de onrechtmatige daad werd gepleegd.  

Door de invoering van het wetboek van internationaal privaatrecht via de wet van 16 juli 2004 

werd de regel van de “lex loci delicti commissi” overboord gegooid. Artikel 99 § 1 van het 

Wetboek van internationaal privaatrecht bepaalt dat verbintenissen die uit een onrechtmatige 

daad voortvloeien eerst en vooral beheerst worden door het recht van de staat op wiens 

grondgebied de aansprakelijke persoon en degene die schade lijdt hun gewone verblijfplaats 

hebben op het tijdstip dat de onrechtmatige daad zich voordoet. Bij gebreke van gewone 

verblijfplaats op het grondgebied van een zelfde staat worden de verbintenissen uit 

onrechtmatige daad beheerst door het recht van de staat op wiens grondgebied de schadelijke 

handeling en de schade zelf zich helemaal hebben voorgedaan of dreigen zich te zullen 

voordoen. In al de overige gevallen zullen de verbintenissen uit onrechtmatige daad beheerst 

worden door het recht van de staat waarmee de betrokken verbintenis de nauwste banden 

heeft.  

Voor de productaansprakelijkheid gelden er speciale regels. Deze regels kwamen reeds aan 

bod. 

2.3.2. de Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met 
gebreken137:  

  
Wanneer u als gevolg van een product of dienst, dat gebrekkig bleek te zijn, schade heeft 

geleden, kan u een aansprakelijkheidsvordering instellen tegen de producent. Dit is mogelijk 

op basis van de wet productaansprakelijkheid van 25 februari 1991 die een omzetting is van 

de Richtlijn (EG) nr. 85/374 van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van 

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor 

producten met gebreken. 
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 De wet aansprakelijkheid voor producten met gebreken heeft tot doel de consument te 

beschermen die het slachtoffer is geworden van een product dat gebrekkig is in de zin van de 

wet. 

Hoofdstuk 4: Conclusie: 
 

Het internationaal privaatrecht bestaat uit een wirwar van regels die niet allemaal even 

duidelijk zijn. Het is helemaal verschillend aan het nationaal recht, waar men het probleem 

definieert en simpel gezegd de toepasselijke wet gebruikt om het probleem op te lossen. In het 

internationaal privaatrecht heeft men unilaterale verdragen, multilaterale verdragen, 

verordeningen, richtlijnen, verslagen, rapporten, e.a. Om een casus van internationaal 

privaatrecht op te lossen gaat men moeten gebruik maken van een leger aan verschillende 

soorten regels. Indien men beslist om over een onderwerp van het internationaal privaatrecht 

te schrijven, gaat men dan ook heel systematisch en overzichtelijk te werk moeten gaan. Men 

kan niet zomaar beslissen om direct “to te point” over het onderwerp te schrijven zonder het 

te hebben over de ruimere context waarin het onderwerp zich bevindt, want anders zal de 

lezer heel rap afhaken. De “productaansprakelijkheid” en de “consument” zijn twee begrippen 

die een interessante plaats innemen in het internationaal privaatrecht. Het was niet altijd even 

gemakkelijk om “the big picture” in de gaten te houden, maar ik heb getracht een duidelijke 

overzicht te geven van de problematiek. Zoals eerder gezegd, zal men in het begin van een 

casus betreffende een probleem van internationaal privaatrecht, steeds moeten vertrekken van 

2 vragen. Wat is de bevoegde rechter en welk recht zal van toepassing zijn op mijn geschil? 

Als men op beide vragen een antwoord heeft, dan is de casus klaar om opgelost te worden. 

Het probleem ter zake, is om de bijna ondoorgrondelijke weg naar het antwoord te vinden. 

Deze scriptie is dan ook opgedeeld in deze twee grote blokken. Elk van die blokken bevat zijn 

eigen weg naar het antwoord en hopelijk is het overzichtelijk genoeg om uiteindelijk een 

antwoord te vinden op verschillende vragen omtrent het onderwerp. 
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