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Deel NeDerlaNDs IPr gebuNDelD 

 overschaduwt 

Het Nederlandse internationaal privaatrecht was verspreid over tientallen 

wetten. Sinds 1 januari 2012 staan de meeste IPR-regels in het nieuwe Boek 

10 BW, waarin ook veelvuldig wordt verwezen naar andere regelingen. Omdat 

uniforme Europese regels knagen aan het belang van het nieuwe wetboek is 

het de vraag of de levensduur niet korter zal zijn dan de zwangerschap. 

door Lex van Almelo  

In
te

rn
at

io
na

al
 p

ri
va

at
re

ch
t

B
EE

ld
: S

H
u

tt
ER

St
O

c
k

Boek 10
‘Brussel’

032-037_MR03_ART-4-IPR   32-33 14-03-2012   12:26:18



34 nr. 3 – 2012nr. 3 – 2012

‘V
eghel Amsterdam Düsseldorf New York 
Barcelona Paris’. De opsomming lijkt satire, 
maar buiten het hoofdkantoor in Veghel 
heeft de Bierens Group echt vestigingen in 

al deze plaatsen. 
Het advocatenkantoor is in 1952 opgericht door Bierens 
senior. Zoon Sander maakte van het eenmanskantoor een 

onderneming met tachtig advocaten in Veghel, twaalf in 
Amsterdam en tien in de andere steden. Het kantoor 

is gespecialiseerd in de incasso van vorderingen 
van bedrijven op andere bedrijven. En in het op-
lossen van (grensoverschrijdende) disputen en in-
solventiekwesties die daarmee verband houden. 
Op het kantoor van Bierens werken advocaten uit 

Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Spanje, En-
geland, Italië, Portugal en Polen.

Vanuit het kantoor in Amsterdam procederen de buitenland-
se advocaten soms digitaal in hun vaderland. Sander Bierens: 
“Maar als het even kan, proberen wij hier te procederen als 
een partij in het buitenland zit. Wanneer je kunt kiezen tussen 
procederen in Nederland of Griekenland dan doe je het hier. 
Vergeleken bij sommige andere landen gaat het in Nederland 
veel sneller. Bovendien is het een psychologisch voordeel.”
De regels van het internationaal privaatrecht laten ruimte 
voor forumkeuze, zegt Bierens. “De hoofdregel is dat je pro-
cedeert in het land van de gedaagde. Maar het internatio-
naal privaatrecht geeft allerlei uitzonderingen. Je kunt een 
forum overeenkomen of bij handelskoop uitgaan van het land 
waar de levering heeft plaatsgevonden. Wanneer een Neder-
lands bedrijf een externe vervoerder inschakelt voor het trans-
port van de zaak dan vindt de juridische levering plaats in Ne-
derland. Nu heeft het Europese Hof van Justitie wel gezegd 
dat je moet kijken naar de plaats waar de zaak feitelijk gele-
verd is. Maar dit betekent dat een Griekse rechter soms het 
Nederlands recht gaat toepassen. Gezien deze vervelende con-
sequentie is het de vraag of deze beslissing stand zal houden.” 
Er is kortom enige juridische ruimte om de procedure 
toch naar Nederland te halen en Bierens benut die zo veel 
mogelijk. En als je vooraf contractueel vastlegt welk recht 
geldt en welke rechter bevoegd is, voorkom je veel gedoe.

Tsjechische hypotheek
Internationaal privaatrecht is – simpel gezegd – het stelsel 
van regels dat voor grensoverschrijdende civiele kwesties 
bepaalt welk recht van toepassing is, welk gerecht bevoegd 
is en in hoeverre de uitspraak van de rechter wordt erkend 
en ten uitvoer kan worden gelegd in andere landen. Van 
oudsher is IPR nationaal recht. Dat wil zeggen dat de natio-
nale wetgever de knopen doorhakt. Maar die doet dat vaak 
op grond van internationale verdragen, terwijl het IPR in 
toenemende mate wordt bepaald door Europese regelge-
ving. Het eerste Europese IPR-wetgevingsproduct is de 
EEX-Verordening, die tien jaar geleden het toen 32 jaar 
oude EEX-Verdrag verving dat de lidstaten onderling had-

den gesloten. De EEX-Verordening regelt de rechtsmacht 
van de rechter en de erkenning en tenuitvoerlegging van 
vonnissen in burgerlijke en handelszaken.
Wat moet je nu doen als je een vordering hebt op een buiten-
landse klant, een procedure begint maar niet weet waar de 
gedaagde woont? De Hypotecni Banka in Tsjechië heeft nog 
ongeveer 175.000 euro te goed van Udo Mike Lindner. Deze 
Duitser woonde in het Tsjechische Mariánské Láznè maar is 
nergens meer te vinden. De bank zoekt een veroordelend von-
nis bij verstek. Maar is de rechtbank wel bevoegd om over 
deze consumentenkwestie te oordelen? De Tsjechische rechter 
stelt deze prejudiciële vraag aan het Europese Hof van Justi-
tie. Volgens de EEX-Verordening moet je de zaak voorleggen 
aan de rechter van het land waar de consument woont, zegt 
het Hof. Maar als de rechter de gedaagde niet kan traceren, 
moet de rechter volgens het Hof uitgaan van de laatst beken-
de woonplaats. De rechtbank in Cheb is dus bevoegd, maar 
moet wel een zaakwaarnemer ad litem benoemen die Lindner 
verdedigt in de procedure (C-327/10).

Brabantse stereo
Dichter bij huis verkoopt een Brabander zijn Beolab 2300 
stereo-installatie en twee B&O speakers type 8000 voor 
1450 euro via marktplaats.nl aan een muziekliefhebber in 
Luxemburg. Een dag nadat de Luxemburger de installatie is 
komen ophalen, stuurt hij een mail dat de installatie gebreken 
vertoont. Bij de kantonrechter in Eindhoven eist hij ontbin-
ding van de koopovereenkomst en eist hij zijn geld terug. De 
kantonrechter verklaart zich bevoegd op grond van de EEX-
Verordening (‘Brussel I’). Inhoudelijk is het Nederlandse recht 
van toepassing. Beide partijen hebben namelijk niets afge-
sproken over de rechtskeuze. En in de Europese Verordening 
‘Rome I’ (inzake het recht dat van toepassing is op verbinte-
nissen uit overeenkomst) staat dat dan het recht uit het land 
van de verkoper van toepassing is. De kantonrechter zou de 
zaak naar Luxemburgs recht hebben berecht als de verkoper 
een bedrijf was geweest. Want omdat de koper een particulier 
is was er dan sprake van consumentenkoop en daarbij is het 
recht van het land van de gedaagde van toepassing.
Volgens Nederlands recht moet de koper kunnen aantonen 
dat de installatie niet beantwoordt aan de overeenkomst. De 
verkoper erkent alleen dat één lampje van de installatie ka-
pot was. De kantonrechter wijst de koper daarvoor naar re-
delijkheid en billijkheid een bedrag van 50 euro toe. De an-
dere gebreken heeft de koper niet aangetoond en ook niet 
gecontroleerd bij aflevering.

Optioneel kooprecht
De twee rechtszaken illustreren hoezeer de nationale rechter 
kijkt naar de Europese regels. Ooit bestond de ambitie om een 
Europees Burgerlijk Wetboek van verbintenissenrecht in het 
leven te roepen. Dat zal er niet komen. In plaats daarvan heeft 
de Europese Commissie in oktober 2011 het voorstel gedaan 
voor een gemeenschappelijk Europees kooprecht. De bedoe-
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INtERNatIONaal PRIvaatREcHt

ling is om de regels te harmoniseren voor middelgrote en klei-
ne bedrijven die zaken willen verkopen via internet. Nogal 
wat bedrijven zien daarvan af omdat zij voor elk land waar zij 
zaken doen aparte algemene voorwaarden moeten opstellen 
die zijn afgestemd op de lokale situatie. De politieke verschil-
len in de Europese Unie zijn te groot om het gemeenschappe-
lijke kooprecht te gieten in een dwingende verordening of een 
richtlijn, zoals er wel een kaderrichtlijn is voor consumenten-
rechten. In alle bescheidenheid stelt de Europese Commissie 
nu een ‘optioneel instrument’ voor. “Bedrijven kunnen het in-
strument links laten liggen en consumenten staat het ook vrij 
meer te blijven betalen bij de verkoper om de hoek”, zo prijst 
hoogleraar Europees privaatrecht Martijn Hesselink het in-
strument aan in zijn NJB-blog.

Boek 10 BW
Op 1 januari 2012 is Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek 
ingevoerd. Daarin is het conflictenrecht gecodificeerd en 
gebundeld. Het conflictenrecht bepaalt welk recht van 
toepassing is wanneer meerdere rechtsstelsels in het ge-
ding zijn. De bepalingen over de rechtsmacht van rechters 
en de erkenning en ten uitvoerlegging van vonnissen staan 
in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en inter-
nationale bronnen. Maar door naar vindplaatsen van die 
bepalingen te verwijzen, zou Boek 10 de kenbaarheid en 
toegankelijkheid van het IPR toch moeten vergroten. In-
houdelijk brengt het nieuwe wetboek vrijwel niets nieuws.
Emeritus-hoogleraar Ulli Jessurun d’Oliveira was dertig jaar 
lang lid van de Staatscommissie die aan de codificatie ge-
sleuteld heeft. Jessurun d’Oliveira houdt een ingelijst docu-
ment omhoog om de lange voorgeschiedenis te illustreren. 
“Met deze oekaze, die mede is ondertekend door Koningin 
Emma, is op 20 februari 1897 de Staatscommissie ingesteld. 
Op initiatief van de grote rechtsgeleerde Tobias Asser, die in 
1911 de Nobelprijs voor de vrede ontving. De Staatscom-
missie had als opdracht de codificatie van het Nederlandse 
internationaal privaatrecht voor te bereiden. Daar heeft de 
commissie dus bijna 115 jaar over gedaan.”

Netwerk van netwerken
Het internationaal privaatrecht wortelt in Ita-
lië, waar de verschillende stadstaten ieder 
hun eigen rechtssysteem hadden. Welk recht 
gold voor een Venetiaan in Bologna? Aanvan-
kelijk probeerde men die vraag te beantwoor-
den door de territoriale reikwijdte van het 
plaatselijke recht te bepalen en het geval 
onder te brengen in ‘het stedelijk statuut’. 
Jessurun d’Oliveira: “Als je alleen maar uit-
gaat van het territorium weet je weliswaar 
waar je aan toe bent, maar de uitkomst 
wordt dan toch vrij willekeurig. Wanneer je 
bijvoorbeeld als Bolognees tijdens een be-
zoek aan Venetië overleed, gold het Veneti-

aans erfrecht in plaats van het Bolognese. In het midden van 
de negentiende eeuw draaide de Duitse rechtsgeleerde Frie-
drich Carl von Savigny het perspectief om. Sindsdien gaat 
men uit van categorieën van gevallen die naar hun aard 
worden toegewezen aan het recht dat daarmee het meest te 
maken heeft.
“In de loop van de laatste anderhalve eeuw is een heel fijn 
netwerk ontstaan van zogenaamde conflictregels. Daar-
naast werd gekeken bij welke rechter je terecht kunt. En 
het sluitstuk zijn de bepalingen wat er gebeurt met uitspra-
ken van de rechter: worden die in het buitenland erkend 
en kun je die daar ten uitvoer leggen? Zo heeft elk land 
zijn eigen systeem van internationaal privaatrecht ontwik-
keld. Daar overheen komt een netwerk van verdragen.
“De internationale regelgeving komt vooral uit twee kokers. 

De eerste is de Haagse Conferentie voor internationaal pri-
vaatrecht. Die werd voor het eerst gehouden in 1893, waar-
na een hele reeks losse conferenties volgden. In 1951 is het 
een permanent instituut geworden, waarbij nu 66 landen 
zijn aangesloten. De eerste verdragen werden gesloten over 
afstamming en huwelijkssluiting.”

Te laat en te weinig
De tweede koker is ‘Brussel’. In de ogen van Jessurun 
d’Oliveira is de Staatscommissie verworden tot een “lethargi-
sche praatclub”, die door de Europese wetgever is ingehaald. 
Met zijn nogal altijd wat hippie-achtige uitstraling houdt Jes-
surun d’Oliveira een dikke blauwe bundel met 1300 bladzij-
den EU-bronnen omhoog. De omvang daarvan vindt hij een 
stuk imposanter dan de ‘brochure’ met ongeveer 150 wetsarti-

kelen die Boek 10 vormen. Bovendien zou je van een 
apart wetboek wel wat meer cohesie mogen ver-

wachten. Maar in de ogen van de emeritus-hoog-
leraar is Boek 10 niet veel meer dan de bunde-
ling van verspreide wetsartikelen over 
conflictenrecht met daarboven een paar alge-
mene bepalingen. Het resultaat is wat hem be-
treft nog te veel versnipperd en de kenbaarheid 
van het IPR nog te gering. “Als je het wetboek 
openslaat, weet je niet of er nog ergens een 
EU-verordening is of dat het Europese Hof 
van Justitie onlangs iets heeft gezegd dat 
dwars door het Nederlands conflictenrecht 
heengaat. Er begint langzaamaan een Europe-
se code voor internationaal privaatrecht te 
ontstaan, die steeds minder ruimte laat voor 
het nationale IPR.”

Kortom, in 1950 had de codificatie nog zin, maar nu is 
Boek 10 te laat en te weinig. Jessurun d’Oliveira wijst met 
instemming op emeritus-hoogleraar A.V.M. Struycken die (in 
Vermogensrechtelijke Analyses 2011 8/2) schrijft: “Onder in-
vloed van de EU-wetgeving zal Boek 10 BW geleidelijk aan 
betekenis inboeten. Het kan echter nog even duren voordat 
het geheel zal zijn verdwenen.” 

Mijlpaal
Struycken is per saldo echter positief: “De totstandkoming 
van Boek 10 BW geeft reden voor grote voldoening. Er is 
ruimte voor kritische kanttekeningen – de défauts zijn repa-
rabel met enige legislatieve goede wil – maar dat mag niet 
aan het gezicht onttrekken dat het voornaamste deel van 
het IPR is gecodificeerd en veel toegankelijker is gemaakt 
voor de vele juristen die niet met het IPR vertrouwd zijn, en 
ook voor buitenlandse juristen.”
Paul Vlas, hoogleraar internationaal privaatrecht en rechts-
vergelijking aan de Vrije Universiteit en de huidige voorzit-
ter van de Staatscommissie, vindt de totstandkoming van 
Boek 10 “een mijlpaal” in de geschiedenis van het Neder-
landse IPR. “De gemiddelde rechtstoepasser zal (…) eenvou-
diger de weg naar het IPR weten te vinden.” En het boek zal 
“een nuttig en waardevol instrument” zijn. Ook al is het 
“geen spoorboekje in het doolhof van IPR-verdragen en 
-verordeningen”, zo schrijft Vlas in WPNR (2011/6892). 
Omdat de “Brusselse TGV” voortraast, neemt volgens Vlas 
niet alleen het belang van het Nederlandse IPR af, maar ook 
de kwaliteit van het IPR. “Tijd voor voldoende reflectie en 
verdieping is er niet meer.”

Geen zin
Luc Strikwerda is oud-advocaat-generaal bij de Hoge Raad, 
vice-voorzitter van de Staatscommissie en sinds kort buitenge-
woon hoogleraar internationaal privaatrecht aan de Universi-
teit van Tilburg. Hij is  ondanks ‘Brussel’ positief over Boek 10. 
“Sinds het Verdrag van Amsterdam is de Europese Unie steeds 
meer gaan regelen. Er zijn veel meer verordeningen gekomen 
die het nationale IPR overbodig maken. Boek 10 attendeert de 

lezer op de internationale regelingen en vult de 
leemten op die nog bestaan. Het brengt ook onge-
schreven recht op orde.”
Inhoudelijk brengt het wetboek weinig 
nieuws. Een van de schaarse inhoudelij-
ke veranderingen is het toepasselijke 
echtscheidingsrecht in internationale 
gevallen. Strikwerda: “Voortaan geldt 
het Nederlandse recht, tenzij partijen 
die dezelfde vreemde nationaliteit heb-
ben voor hun nationale recht kiezen. 
Maar voor de praktijk zal deze veran-
dering niet veel uitmaken.”
Dat Boek 10 wordt overreden door de Brusselse TGV valt 
volgens Strikwerda wel mee. “De TGV mindert vaart, om-
dat de lidstaten het minder makkelijk eens kunnen worden 
op het gebied van het personen- en familierecht dan over de 
wat kleurlozer onderwerpen die samenhangen met de inter-
ne markt. Over het personen- en familierecht liggen de ma-
teriële opvattingen veel meer uit elkaar. Zo was echtschei-
ding op Malta tot voor kort überhaupt niet mogelijk. Dat 

echtgenoten kunnen kiezen voor het recht van een bepaald 
land, is alleen maar denkbaar als je liberale opvattingen 
hebt over echtscheiding.”
Hij vervolgt: “Unificatie op Europees niveau is niet alleen 
maar rozengeur en maneschijn. Het zijn vaak zulke moeiza-
me compromissen dat je je kunt afvragen of je wel moet 
willen streven naar eenvormig Europees privaatrecht. Om-
dat je het niet op alle terreinen eens kunt worden, denk ik 
dat IPR altijd nodig zal blijven. Maar als je nu aan het codi-
ficeren van het nationale IPR zou moeten beginnen, zou dat 
weinig zin meer hebben.” 

“De STAATScOMMISSIe IS verWOrDeN 

TOT eeN LeThArGISche prAATcLuB”

“uNIfIcATIe IS NIeT ALLeeN rOzeNGeur 

eN MANeSchIjN”
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