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§ 1. Inleiding 

1. Op 1 januari 1988 is in Belgie de wet van 14 juli 1987 in werking 
getreden(1). Deze wet bevat de goedkeuring van het EEG-Verdrag 
inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeen
komst dat op 19 juni 1980 te Rome werd ondertekend(2). 
Niettegenstaande het Verdrag nog niet in werking is getreden, heeft 
de Belgische wetgever geoordeeld het onmiddellijk in de interne 
rechtsorde te moeten invoeren. Dit is gebeurd bij Hoofdstuk 1 van 
de voornoemde wet dat een enig artikel bevat krachtens hetwelk het 
Verdrag van Rome volkomen uitwerking zal hebben. Belgie is daar
mee het Westduitse voorbeeld gevolgd; de Duitse Bondsrepubliek 
heeft immers evenmin de inwerkingtreding van het Verdrag afge
wacht en heeft de verdragsbepalingen bij wet van 25 juli 1986 
ingevoerd in de Inleidende Wet van het ,,Biirgerliches Gesetzbuch''. 
Dit procede is nochtans op bezwaren van de EG-Commissie gestoten 
die vreesde dat nationale implementatietechnieken de beoogde een
making van het verwijzingsrecht zouden verstoren. 

2. In deze bijdrage wordt de mogelijkheid voor contractpartijen om 
het toepasselijke recht te kiezen nader geanalyseerd. Een dergelijk 
onderzoek is mede in het Iicht van de invoering in Belgie van de 
bepalingen van het Verdrag van Rome belangrijk aangezien het 
Verdrag terzake een aantal vernieuwende bepalingen bevat en een 
aantal problemen verduidelijkt. Hierna zal dan ook worden onder
zocht welke de theoretische grondslagen zijn om partijen de bevoegd
heid te verlenen het toepasselijke recht te kiezen en welke mogelijkhe
den en grenzen in dit verband na de invoering van het Verdrag van 
Rome aan de rechtskeuze worden geboden, respectievelijk gesteld. 
Nochtans moeten ter inleiding een aantal algemene bepalingen van 

(1) B.S., 9 oktober 1987. 
(2) Pb. L 266, 9 oktober 1980, 1 e.v. 
Belangrijk is terzake het toelichtende rapport van GIULIANO, M. en LAGARDE, P., Pb. C 282, 
31 oktober 1980. 
Voor de Belgische literatuur zie: RIGAUX, F., ,Exam en de quelques questions laissees ouvertes 
par la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles", Cah. Dr. 
Eur., 1988, 306-321; DE VALKENEER, R., ,La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la 
loi applicable aux obligations contractuelles", Rev. Not. B., 1987, 626-646; ERAuw, J., ,Een 
nieuw ontwerp voor een Europees internationaal privaatrecht van de contractuele verbintenis
sen", R. W., 1979-80, 145-154; HANOTIAU, B. en JENARD, P ., ,Les clauses relatives aux 
contrats dans l'avant-projet de convention C.E.E. sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles", in: Le contrat economique international, Journr!es d'r!tudes juridiques Jean 
Dabin, Brussel, Bruylant, 1975, 41-66; HANOTIAU, B., ,La Convention CEE sur Ia loi 
applicable aux obligations contractuelles", J. T., 1982, 749-756. 
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het V erdrag in herinnering worden gebracht en moet het onderzoeks
domein nader worden afgebakend. 

3. In het kader van de Europese eenmaking werden geruime tijd 
geleden pogingen ondernomen om het stelsel van het Europees 
Executieverdrag aan te vullen met eenvormige verwijzingsregels be
treffende verbintenissen uit overeenkomst en niet-contractuele ver
bintenissen(3). Uiteindelijk werd besloten beide categorieen verbinte
nissen te ontkoppelen; op deze manier is dan een Europees Overeen
komstenconflictenverdrag tot stand gekomen dat op 19 juni 1980 te 
Rome werd ondertekend. Het verdrag beoogt binnen het grondge
bied van de Gemeenschap eenheid van verwijzingsregels inzake ver
bintenissen uit overeenkomst tot stand te brengen. Bovendien geldt 
het verdrag universeel. De rechter moet dan ook de verwijzingsregels 
van het verdrag toepassen zelfs indien dit leidt tot aanwijzing van het 
recht van een niet-Lidstaat of indien geen aanknopingspunten met 
een Lidstaat voorliggen(4). Eenvormigheid van recht wordt uiteraard 
belemmerd indien geen eenvormige interpretatie aanwezig is. Artikel 
18 van het Verdrag schrijft de rechter dienaangaande voor om bij 
de uitlegging en toepassing van de eenvormige verwijzingsregels 
rekening te houden met het internationaal karakter van deze regels 
en de wenselijkheid van eenvormige uitlegging en toepassing. Deze 
bepaling werd niet in de wet van 14 juli 1987 opgenomen. Krachtens 
artikel1 van de wet zal het verdrag wel volkomen uitwerking hebben 
doch men kan zich afvragen of dit niet louter de vervulling van een 
volkenrechtelijke verbintenis is zonder dat het voorschrift van artikel 
18 aan de Belgische rechter wordt opgelegd. Uiteraard kan de Belgi
sche rechter met artikel 18 als regel van ,common sense" rekening 
houden zonder dat het positiefrechtelijke gelding zou hebben. De 
juridische relevantie van de vraag stelt zich echter vooral ten aanzien 
van de mogelijkheid van cassatietoetsing op de naleving van artikel 
18. In dit kader moet er bovendien op worden gewezen dat op 19 
december 1988 twee protocollen werden ondertekend die aan het Hof 
van Justitie de bevoegdheid geven om bij wege van prejudiciele 
beslissing het Verdrag van Rome uit te leggen(5). 
Het Verdrag doet krachtens artikel 21 geen afbreuk aan andere 
verwijzingsrechtelijke verdragen en is toepasselijk op de materies die 

(3) Zie het voorontwerp uit 1972: EEG XIV /398/72 en de toelichting XIV /408/72; WPNR 
1974, 417-444. 
(4) Zie artikel 2 van het Verdrag. 
(5) PB L 48, 1989, 1 en 17. 
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door artikel 1 worden vernoemd. Ten aanzien van het toepassings
veld van het aangewezen recht zijn de artikelen 8 tot en met 11 en 
14 toepasselijk terwijl het Verdrag specifieke normen bevat ten 
aanzien van overdracht van schuldvordering en subrogatie. 

§ 2. Algemene kenmerken van bet Verdrag van Rome 

4. Men kan voorop stellen dat het Verdrag van Rome inzake de 
mogelijkheid tot en begrenzing van rechtskeuze een uiterst liberale 
koers heeft gevaren. Dit betekent dat een vrij grate ruimte voor 
rechtskeuze wordt gecreeerd en weinig beperkingen worden inge
voerd. 
Op dit algemeen beginsel zijn twee belangrijke uitzonderingen. Voor
eerst is het Verdrag niet blind gebleven voor de bescherming van een 
aantal categorieen personen. Het betreft meer bepaald de consumen
ten (art. 5) en de werknemers (art. 6). In deze gevallen voert het 
Verdrag een collisierechtelijke bescherming in. Krachtens deze be
scherming zal worden aangeknoopt aan het recht dat de consument 
of de werknemer als toepasselijk mag beschouwen en waarmede deze 
ook het meest vertrouwd zijn. Het betreft in de regel het recht van 
het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft of het 
recht van het land waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid ver
richt. Deze bescherming speelt zich echter niet op materieelrechtelijk 
niveau af zodat de verwijzingsregel mogelijks een voor de consument 
of werknemer minder gunstig recht zou kunnen aanwijzen. 
In het kader van deze bijdrage is de vaststelling relevant dat de 
bescherming van consument en werknemer ook heeft geleid tot een 
beperking van de rechtskeuzevrijheid ten aanzien van consumenteno
vereenkomsten (in de zin van art. 5 van het V erdrag) en individuele 
arbeidsovereenkomsten(6). In beide gevallen wordt rechtskeuze 
weliswaar erkend doch zal het gekozen recht worden uitgewonnen 
ten voordele van - in de regel - de dwingende bepalingen van het 
recht van het land van de gewone verblijfplaats van de consument 
of het recht van de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid , 

(6) Zo ook de artikelen 120 en 121 van de Zwitserse i.p.r.-wet. Dit zijn dan ook verwijzingsre
gels met materieelrechtelijk karakter (PATOCCHI, M.P., ,Regles de rattachement localisatrices 
et regles de rattachement a caractere substantiel", 121, die de rechtskeuze terecht niet als een 
dergelijke verwijzingsregel catalogeert) waarin materieelrechtelijke beperkingen op de rechts
keuze fungeren (SCHULZE, C., ,Die Kodifikation des Vertragsstatuts im internationalen 
Privatrecht", Bazel, Helbing & Lichtenhahn, 1980 66-71). Zie verder ook de artikelen 6 en 
7 van het Haagse verdrag van 25 oktober 1980, omtrent het recht toepasselijk op bepaalde 
verkoopovereenkomsten met consumenten (Conference de La Haye de droit international 
prive, Actes et documents de la quatorzieme session, Den Haag, 1982, II, 177). 
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verricht. Rechtskeuze vermag hier dan ook geen dwingende bepalin
gen uit te schakelen. In andere gevallen dan consumentenovereen
komsten en individuele arbeidsovereenkomsten kan dit wel; het 
Verdrag hedt hier derhalve een van het gemeen recht afwijkende 
regeling ingevoerd. 
Een tweede beperking vloeit voort uit artikel 7 van het Verdrag. 
Krachtens deze bepaling doet het Verdrag geen afbreuk aan voor
rangsregels (,lois de police" of ,lois d'application immediate") die 
hun gelding opdringen ongeacht het toepasselijke recht. Artikel 7 
maakt terzake een onderscheid tussen forale en vreemde voorrangs
regels. Krachtens artikel 7 (2) zijn forale voorrangsregels (uiteraard) 
toepasselijk. Artikel 7 (1) bevat daarentegen een ,novum"; deze 
bepaling laat in zeer open en voorwaardelijke bewoordingen mogelij
ke toepassing van vreemde voorrangsregels toe. Het betreft de codifi
catie van de regel die in het Alnati-arrest van de Nederlandse Hoge 
Raad(7) werd geformuleerd doch ironisch genoeg in Alnati zelf en 
overigens ook in andere Nederlandse rechtspraak niet werd toege
past. Voorrangsregels doorkruisen uiteraard de rechtskeuze. Ten 
aanzien van forale voorrangsregels was men zich hiervan reeds lang 
bewust; met betrekking tot vreemde voorrangsregels worden daaren
tegen nieuwe mogelijkheden en dus beperkingen op rechtskeuze 
geopend. Het blijft dienaangaande een open vraag of van deze 
mogelijkheid een frequent gebruik zal worden gemaakt. In dit op
zicht weze opgemerkt dat een voorbehoud tegen artikel7 (1) mogelijk 
is; de Duitse Bondsrepubliek heeft daarvan reeds gebruik gemaakt 
en naar mag worden aangenomen zal het Verenigd Koninkrijk dit 
eveneens doen. 

§ 3. Het begrip ,rechtskeuze" 

5. Het Verdrag van Rome maakt een duidelijk onderscheid tussen 
het door de partijen gekozen recht en het recht dat de nationale 
rechter bij ontstentenis van een dergelijke rechtskeuze zal aanduiden. 
Naar Belgisch recht bleef men tot voor kort dit onderscheid terugvoe
ren op de wil der partijen. De rechtspraak van het Hof van Cassatie 
differentieerde aldus tussen de uitdrukkelijke of stilzwijgende rechts-

(7) HR 13 mei 1966, NJ 1967, 3, S & S 1966, 50, WPNR 1968, 94, R.C.D.I.P., 1967, 522, 
Clunet, 1969, 1010. 
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keuze en het recht dat partijen bij ontstentenis van rechtskeuze 
vermoedelijk zouden hebben gekozen(8). 
In andere Europese Ianden deed men daarentegen reeds geruime tijd 
niet Ianger een beroep op de wil der partijen als aanknopingsfactor 
voor het toepasselijke recht bij afwezigheid van rechtskeuze. In de 
Duitse Bondsrepubliek gold bijvoorbeeld de , Vierstufenleiter" 
waarbij achtereenvolgens de uitdrukkelijke wil, de stilzwijgende wil, 
de hypothetische wil en de ,locus executionis" als aanknopingsfac
toren werden gebruikt(9). De aanknoping aan de hypothetische wil 
der partijen werd er echter omgevormd tot een aanknoping op basis 
van een aantal objectieve aanknopingspunten. In het Engelse recht 
vindt men een gelijkaardige benadering terug(lO). 
In dit verband waren in het verdragenrecht eveneens duidelijke 
tendenzen aanwezig om de scheidingslijn tussen de rechtskeuze en het 
toepasselijke recht bij afwezigheid van rechtskeuze op een duidelijker 
manier te trekken(11). Hierbij had men zowel de indamming van de 
rechtskeuze door de stilzwijgende of hypothetische wil van de partij
en op het oog als de introductie van een duidelijke tweedeling. Een 
eerste voorbeeld van deze ontwikkeling vindt men in artikel2, tweede 
lid van het Haagse Koopconflictenverdrag van 15 juni 1955 dat 
vereist dat de rechtskeuze voorkomt uit een uitdrukkelijk beding of 
een aanwijzing die zonder twijfel uit de bepalingen van de overeen
komst voortvloeit(12). Deze bepaling werd later overgenomen door 
artikel 13 van het Benelux-ontwerp houdende een eenvormige wet 
omtrent het internationaal privaatrecht(13) dat echter ook een stil
zwijgende mits zekere rechtskeuze toeliet. Artikel 3 (1) van het 
Verdrag van Rome sluit bij deze evolutie aan en eist terzake een 

(8) Zie onder meer Cass., 27 november 1974, A.C., 1975, 373, Pas., 1975, I, 343, R. W., 
1974-75, 1949, R.C.D.l.P., 1976, 660, noot GoTHOT, P., waar het Hof trouw blijft aan de 
aanknoping aan de vermoedelijke wil van de partijen (VAN HEeKE, G. en RIGAUX, F., Examen 
de jurisprudence, (1970 a 1975), Droit international prive (conflit de lois), R.C.J.B., 1976, 
263). 
(9) SANDROCK, 0. en STEINSCHULTE, F.P., ,Die Ankniipfung bei fehlender Rechtswahl", 
in: Handbuch der internationalen Vertragsgestaltung, Deell, Heidelberg, Verlagsgesellschaft 
Recht und Wirtschaft, 1980, 106 e.v. 
(10) Vita Food Products Inc. v. Unus Shipping Co., [1939]1 All.E.R. 521 (Privy Council); 
CHESHIRE, G. en NORTH, P ., ,Private international law", 195-208; DICEY A. en MORRIS, 
J., ,The conflicts of laws", Deel2, 747-748. 
(11) Voor de rechtsleer zie LEQUETTE, Y., ,L'evolution des sources nationales et convention
nelles du droit des contrats internationaux", in: L 'evolution contemporaire du droit des 
contrats, Journees Rene Savatier, Parijs, PUF, 1986, 192-193. 
(12) Voor een bespreking zie LONTINGS, D., ,De Belgische rechter en art. 2, lid 2 van het 
Haagse verdrag inzake de op de internationale koop van roerende lichamelijke zaken toepasse
lijke wet, lura Fate., 1984-85, 463-499. 
(13) Voor de tekst zie R.C.D.I.P., 1968, 812 e.v. 
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uitdrukkelijke of uit de bepalingen van de overeenkornst of de 
ornstandigheden van het geval voldoende duidelijke rechtskeuze. 
De voorrnelde ontwikkeling wordt bevestigd door artikel 7 (1) van 
het Haagse Koopconflictenverdrag van 30 oktober 1985 dat eveneens 
een uitdrukkelijke of een duidelijke zowel uit de bewoordingen van 
het contract als uit het gedrag van de partijen voortvloeiende rechts
keuze vereist. Ook de recente codificatie van het Zwitserse internatio
naal privaatrecht heeft in artikel116 (2) van de wet van 18 december 
1987 een analoge bepaling opgenornen(14). 

§ 4. Belang van de rechtskeuze 

6. Het belang van (uitdrukkelijke) rechtskeuze voor de transnationa
le rechtspraktijk kan niet voldoende worden onderstreept(15). De 
rechtskeuze beoogt partijen vooral rechtszekerheid te geven orntrent 
het toepasselijke recht en alzo onrechtstreeks orntrent de toepasselij-

(14) Zie PATOCCHI, M.P., ,Regles de rattachement localisatrices et regles de rattachement 
a caractere substantiel", Geneve, Georg, 1985, 75. 
(15) Hierbij is omstreden of de frequentie van de opname van rechtskeuzebedingen in 
overeenkomsten gedurende de twintigste eeuw toegenomen is; cf BATIFFOL, H., ,Les conflits 
de lois en matiere de contrats'', Paris, Sirey, 1938, 17; contra GAMILLSCHEG, F., , ,Rechtswahl, 
Schwerpunkt und mutmaB!icher Parteiwille im internationalen Vertragsrecht", AcP, 1958-59, 
317-318. 
Voor de historische ontwikkeling van de rechtskeuzevrijheid in de negentiende eeuw zie 
RANourL, V., ,L'autonomie de Ia volonte", Paris, PUF, 1980, 165 p. Uit dit werk blijkt dat 
rechtskeuze slechts laat in de negentiende eeuw aanvaard werd. Snel werd rechtskeuze- vooral 
onder de invloed van NIBOYET (zie onder andere noot onder Cass. fr., 19 februari 1930 en 
27 januari 1931, S., 1933, 42; zie verder BouRGUIGNON, P., ,L'autonomie de Ia volonte dans 
le systeme beige de droit international prive", Rev. Dr. Int. Comp., 1950, speciaal nummer, 
45-46) - beperkt. Na de eerste wereldoorlog begon de theorie vooral in Duitsland te herleven 
om onder invloed van theorieen om trent unilateralisme en dwingende norm en vanaf de zestiger 
jaren opnieuw in diskrediet te komen. Vanaf de jaren zeventig kent men echter opnieuw een 
opbloei van meer genuanceerde rechtskeuzetheorieen. 
Kwantitatieve gegevens over de frequentie van rechtskeuzebedingen zijn niet voorhanden; uit 
een enquete die gehouden werd ter voorbereiding van de studiedagen Jean DABIN van 1975 
bleek echter dat de Nationale Delcrederedienst meende dat een meerderheid van de door haar 
verzekerde contracten geen rechtskeuzebeding bevatte (VERWILGHEN, M. en RAvET-GOBBE, 
A., ,Une enquete sur Ia pratique du contrat international dans les milieux d'affaires belges", 
in: Le contrat economique international, Brussel, Bruylant, 1975, 315). Rechtskeuzebedingen 
komen bijna altijd voor in consortiumkredieten in Eurodeviezen (HINSCH, C. en HoRN, N., 
,Das Vertragsrecht der internationalen Konsortialkredite und Projektfinanzierungen", Ber
lijn, de Gruyter, 1985, 136). Uit empirisch onderzoek met betrekking tot documentaire 
kredieten blijkt anderzijds dat hierbij weinig rechtskeuzebedingen gebruikt worden (KURKELA, 
M., ,How banks treat commercial letters of credit", Int. Fin. L. Rev., november 1984, 29; 
KURKELA, M., ,Letters of credit under international trade law: UCC, UCP and law merchant, 
Dobbs Ferry, New York, Oceana, 1985, 314). Andere auteurs wijzen erop dat internationale 
contracten zelden geen rechtskeuzebeding bevatten (KAHN, P., ,Lex mercatoria et pratique 
des contrats internationaux: !'experience fran9aise", in: Le contrat economique international, 
208). 
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ke materiele normen(16). Anderzijds mag het belang van rechtskeuze 
ook niet worden overschat(17); naarmate het contract een meer 
uitgebreide regeling van de rechten en verplichtingen van de partijen 
bevat, zullen de suppletiefrechtelijke bepalingen van het toepasselij
ke recht in belangrijke mate worden uitgewonnen. Het toepasselijke 
recht zal in deze gevallen dan ook vooral de leemtes van de contractu
ele regeling invullen. Het toepasselijke recht Ievert echter tevens -
vooral bij onbenoemde contracten - het algemeen referentiekader 
waarbinnen de contractuele normen moeten worden gesitueerd(18). 
Tot dit referentiekader behoren vooral de normen van het toepasse
lijke recht inzake de geldigheid, totstandkoming, uitlegging en aan
vulling van de overeenkomst. Indien men met de voorgaande nuan
ces rekening houdt, kan worden gesteld dat de rechtskeuze een 
residuaire functie vervult(19). 

§ 5. De problematiek van bet rechtsloze contract 

7. Als uitgangspunt voor een positiefrechtelijke analyse van de 
rechtskeuze moet naar geldend recht de voorrang van het objectieve 

(16) GAMILLSCHEG (Rechtswahl, Schwerpunkt und mutmaBlicher Parteiwille im internatio
nalen Vertragsrecht, 316) wijst er terecht op dat deze rechtszekerheid in transnationale 
handelstransacties een belangrijke factor is ten aanzien van kostprijscalculaties en derhalve 
oak een econornische functie kan worden toegeschreven. LEW (Applicable law in international 
commercial arbitration, Dobbs Ferry, New York, Oceana, 1978, 71) schrijft terzake: ,Indeed 
it is sometimes suggested that a lawyer who fails to ensure that a contract contains a clear choice 
of law fails his client". 
(17) Zo bevatten een aantal transnationale standaardvoorwaarden zoals de meeste contracten 
van de Economische Commissie voor Europa geen rechtskeuzebeding (BENJAMIN, P., ,The 
ECE general conditions of sale and standard forms of contract", J. Bus. L., 1961, 116-117). 
(18) HINSCH, C. en HoRN, N., ,Das Vertragsrecht der internationalen Konsortialkredite und 
Projektfinanzierungen", 141-142 en 193. 
(19) De uitdrukking komt van KAHN (,Lex mercatoria et euro-obligations", in: Recht und 
internationaler Handel, Festschrift fur Clive M. Schmitthojj, FABRICIUS, F. (ed.), Frankfurt, 
Athenaiim Verlag, 1973, 237; ,Etude de quelques problemes juridiques de la vente internatio
nale de gaz", in: Les hydrocarbures gazeux et le developpement des pays producteurs, 
Universite de Dijon, Institut de relations internationales, Travaux du centre de recherche sur 
le droit des marches et des investissements internationaux, Deel 2, Parijs, Librairies Techni
ques, 1974, 281 en Lex mercatoria et pratique des contrats internationaux: !'experience 
fran~aise, 208). 
Zie oak ELLAND-GOLDSMITH, M., ,Le fonctionnement du syndicat", in: Les Euro-credits, 
Un instrument du systeme bancaire pour le financement international, BLAISE, J.P., Fou
CHARD, P. en KAHN, P. (ed.), Parijs, Librairies Techniques, 1981, 152; DELAUME, G., ,Issues 
of applicable law in the context of the World Bank's operations", in: The transnational law 
of international commercial transactions, HoRN, N. en SCHMITTHOFF, C. (ed.), Deventer, 
Kluwer, 1982, 328 en vergelijk DAVID, R., ,Les methodes de !'unification", in: Le droit 
compare, droits d'hier, droits de demain, Parijs, Econornica, 1982, 313. 
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recht op de wil van de partijen worden vastgesteld(20). Vroegere 
rechtspraak en rechtsleer waaronder het arrest van het Hof van 
Cassatie van 24 februari 1938 inzake de obligatielening van de Stad 
Antwerpen(21) verdedigden echter een volledige autonomie waarbij 
het gekozen recht als een geheel van contractuele normen en niet als 
een krachtens een verwijzingsregel toepasselijk recht beschouwd 
werd. Deze stelling is echter achterhaald en de opvatting van een 
,self-sufficient"(22) rechtsloos contract (,contrat sans loi", 
,floating contract") wordt op heden vrij algemeen verworpen(23). 

(20) Zie treffend BocKSTIEGEL, K.H., ,Der Staat als Vertragspartner ausliindischer Privatun
ternehmen", Frankfurt, Atheniium Verlag, 1971, 133; zie ook VAN HOUT1E, H., Rechtsvin
ding bij transnationale handelsarbitrage, Proefschrift KU Leuven, 1977, 246; KLEIN, F.E., 
,Tussenkomst tijdens de debatten", in: Colloque de Biile sur Ia loi n!gissant les obligations 
contractuelles, KLEIN, F.E. en VISCHER, F. (ed.), Bazel, Helbing & Lichtenhahn, 1983, 166. 
(21) Pas., 1938, I, 66, B.J., 1938, 289, noot PHILONENKO, M., R.C.D.l.P., 1938, 661, 
kritische noot WIGNY, A. 
(22) Met deze onnauwkeurige uitdrukking bedoelde SCHMITTHOFF het gebruik door partijen 
van de door het toepasselijke recht verleende rechtskeuzevrijheid (ScHMITTHOFF, C., ,The 
unification of the law of international trade", 27 Gothenburg School of Economics and 
Business Administration Publications, 1964, 21-22; ScHMITTHOFF, C., ,Das neue Recht des 
Welthandels", RabelsZ 1964, 68-69; ScHMITTHOFF, C., ,The sale of goods", tweede uitgave, 
Londen, Stevens & Sons, 35; ScHMITTHOFF, C., ,The risk of loss in transit in international 
sales", in: Unification of the law governing international sales of goods, HoNNOLD, J. (ed.), 
International Association of Legal Science, Parijs, Dalloz, 1966, 178; ScHMITTHOFF, C., , The 
unification of harmonization of laws by means of standard contracts and general conditions", 
in: L 'unification du droit, Annuaire 1967-68, II, Unidroit, Rome, 1969, 109-110; zo ook VAN 
HOUTTE, H., Rechtsvinding bij transnationale handelsarbitrage, 240). 
(23) Zie verder voor het verdragenrecht artikel2, derde lid van het Haagse Koopconflictenver
drag van 15 juni 1955 (zie LoussouARN, Y., ,La Convention de LaHaye sur laloi applicable 
aux ventes a caractere international d'objects mobiliers corporels", in: Etudes juridiques 
offertes ii Leon Julliot de Ia Morandiere, Parijs, Dalloz, 1964, 320); artikel 10 (1) van het 
Haagse Koopconflictenverdrag van 30 oktober 1985. Voor de rechtspraak zie Cass., 21 
februari 1975, A.C., 1975,705, R. W., 1974-75, 2552, R.C.J.B., 1976, 5, noot VANHECKE, 
G.,R.C.D.l.P., 1976,660, nootGOTHOT, P.; RG, 28 mei 1936, JW,1936, 2058, Clunet, 1936, 
951, noot WOLFF, K.; Amin Rasheed Shipping Corp v Kuwait Insurance Co., [1983] 2 All 
E.R. 891 en 895, [1984] A. C. 50 (House of Lords). Voor de rechtsleer zie Belgie: WIGNY, P., 
,La regie de conflit applicable aux contrats, Une solution transactionnelle", Rev. Dr. Int. 
Leg. Comp., 1933, 687-688; PHILONENKO, M., noot onder Cass., 24 februari 1938, B.J., 1938, 
300; WIGNY, A., noot onder Cass., 24 februari 1938, R.C.D.l.P., 1938, 664; BOURGUIGNON, 
P., ,L'autonomie de Ia volonte dans le systeme beige de droit international prive", 43-44; 
VAN HEeKE, G., ,Internationaal privaatrecht", Gent, Story, 1986, 317; VAN HouTTE, H., 
,Rechtsvinding bij transnationale handelsarbitrage", 242 en 249; GoTHOT, P., noot onder 
Cass., 27 november 1974 en 21 februari 1975, R.C.D.I.P., 1976, 667; FoNTAINE, M., ,Les 
clauses de force majeure dans les contrats internationaux", D.P .C. I., 1979, 494-495; MoENS, 
S., , ,Kontrakten tussen Staten en vreemde private investeerders met het oog op de ekonomische 
ontwikkeling van de Staat", Iura Fa/c., 1974-75, 410; Frankrijk: DEBY-GERARD, F., ,Le role 
de Ia regie de conflit dans le reglement des rapports internationaux", Parijs, Dalloz, 1973, 
176; JACQUET, J .M., ,Principe d'autonomie et contrats internationaux", Parijs, Economica, 
1983, 87; MAYER, P ., ,Le mythe de l"ordre juridique de base' (ou Grundlegung)", in: Le 
droit des relations economiques internationales, Etudes offertes a Berthold Goldman, Parijs, 
Litec, 1982, 205; LEQUETTE, Y., ,L'evolution des sources nationales et conventionnelles du 
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In de Franse rechtspraak vindt men echter van tijd tot tijd nog sporen 
van de voormelde opvatting terug(24). 
Ten aanzien van het Verdrag van Rome kan men de verwerping van 
de theorie omtrent een rechtsloos contract afleiden uit de artikelen 
3 (4) en 8 die het bestaan en de geldigheid van overeenkomst en 
rechtskeuze aan een rechtsstelsel aanknopen. 

§ 6. Aard van de rechtskeuze 

8. Ben goed begrip van de rechtskeuze is enkel mogelijk indien het 
beginsel van de contractvrijheid in het vermogensrecht en dat van de 
rechtskeuze in het internationaal privaatrecht goed uit elkaar worden 
gehouden. In het vermogensrecht laat de , wilsautonomie" - beter 
ware ten aanzien van het contractenrecht te spreken van materiele 
contractvrijheid- toe om bepaalde privaatrechtelijke rechtsverhou
dingen die geen betekenisvolle banden met andere rechtsordes verto
nen op een zelfstandige marrier gestalte te geven waarbij de rechtssub
jecten een bevoegdheid aan het objectieve recht ontlenen om van 
eventuele suppletiefrechtelijke normen af te wijken. Hun autonor
meringsmacht strekt zich echter niet uit tot dwingende normen van 
louter imperatieve aard of van openbare orde. 
In het internationaal privaatrecht bestaan echter banden met meer-

droit des contrats internationaux, 193-194; LEBOULANGER, P., ,Les contrats entre Etats et 
entreprises etrangeres", Parijs, Economica, 1985, 203; Nederland: KoLLEWIJN, R., ,De 
conventies voor eenvormig internationaal kooprecht en het internationaal privaatrecht", NJB, 
1965, 150; HoNDIUS, E., ,Standaardvoorwaarden", Deventer, Kluwer, 1978, 317; Duitse 
Bondsrepubliek: WENGLER, W., ,Immunite legislative des contrats multinationaux", 
R.C.D.I.P., 1971, 649-650; ZWEIGERT, K., ,Vertriige zwischen staatlichen und nichtstaatli
chen Partnern" in: Berichte der deutschen Gesellschajt fiir Volkerrecht, Deel 5, Karlsruhe, 
Miiller, 1964, 198-199; MiinchKomm-Sonnenberger, IPR Einleitung, Miinchen, Beck, 1983, 
48-49; STOLL, J., , Vereinbarungen zwischen Staat und ausliindischem Investor", Berlijn, 
Springer, 1982, 33; SCHLOSSER, P., ,Das internationale an der internationalen privaten 
Schiedsgerichtsbarkeit", RIW, 1982, 857; MUNZBERG, R., ,Die Schranken der Parteiverein
barungen in der privaten internationalen Schiedsgerichtsbarkeit", Berlijn, Duncker & Hum
blot, 1970, 83-84; REIMANN, T., ,Zur Lehre vom 'rechtsordnungslosen' Vertrag", Bonn, 
Ri:ihrscheid Verlag, 1970, 43; voN HoFFMANN, B., ,Internationale Handelsschiedsgerichts
barkeit", Frankfurt, Metzner Verlag, 1970, 69-71; RoTH, W., ,Internationales Versiche
rungsvertragsrecht", Tiibingen, Mohr, 1985, 553; Zwitserland: ScHNITZER, A., ,Die Einord
nung der intemationalen Sachverhalte in das Rechtssystem", in: Internationales Recht und 
Wirtschaftsordnung, Festschrift fiir F.A. Mann, Miinchen, Beck, 1977, 299; LALIVE, P., 
,Problemes relatifs a !'arbitrage international commercial", Academie de droit international, 
120 Recueil des cours, 1967, I, 640-641; Engeland: MANN, F., ,Lex facit arbitrum", in: 
International arbitration, Liber amicorumjor Martin Domke, SANDERS, P. (ed.), Den Haag, 
Martin us Nijhoff, 1967, 160; contra MERCADAL, B., , Ordre Public et contrat international", 
D.P. C.!., 1977, 457-460; MERCADAL, B. en JANIN, P., ,Les contrats de cooperation inter
entreprises", Parijs, Lefebvre, 1974, 44. 
(24) Voor meer details zie DE LY, F., ,De lex mercatoria, Een inleiding op de studie van het 
transnationaal handelsrecht", Antwerpen/ Apeldoorn, Maklu Uitgevers, 1989 (ter perse), 
nr. 273. 
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dere rechtsordes zodat een keuzeprobleem ontstaat tussen deze 
rechtsordes met inbegrip van hun respectieve dwingende normen. 
Wilsautonomie - men spreke echter nauwkeuriger van rechtskeuze
vrijheid(25)- impliceert dan ook de keuze van een rechtsorde met 
onderwerping aan de dwingende normen van het gekozen recht; in 
beginsel worden hierdoor dwingende regels van andere rechtsordes 
uitgesloten(26). Aldus heeft de rechtskeuze een dubbele functie. 
Haar positieve functie bestaat in de aanduiding van het toepasselijke 
recht; haar negatieve functie impliceert dat men bij de uitbouw van 
de contractuele verhouding in belangrijke mate geen rekening hoeft 
te houden met andere rechtsordes(27). De rechtskeuze in het interna
tionaal privaatrecht onderscheidt zich dan ook van het beginsel van 
de contractvrijheid in het vermogensrecht doordat partijen dwingen
de normen van de niet-gekozen rechtsordes kunnen vermijden(28). 
Dit belangrijke onderscheid heeft dan ook tot gevolg dat aan de 
rechtskeuze in het internationaal privaatrecht andere beperkingen 
zullen worden opgelegd(29) dan aan de uitoefening van de contract
vrijheid in het contractenrecht. Een loutere transpositie van de regel 
van de contractvrijheid van het vermogensrecht naar het internatio
naal privaatrecht is dan ook niet mogelijk en men zal dan ook bij 
de bepaling van de draagwijdte van de rechtskeuze in het internatio
naal privaatrecht met dit fundamenteel onderscheid rekening moeten 
houden. 

(25) BATIFFOL verwerpt eveneens de wilsautonomienotie doch stelt in de plaats contractvrij
heid voor (BATIFFOL, H., ,Les conflits de lois en matiere de contrats, 11). Dit laat echter het 
onderscheid met hetzelfde internrechtelijke begrip niet uitkomen. 
(26) WENGLER, W ., ,Les principes generaux du droit en tant que loi du contrat", R. C.D.I.P., 
1982, 487, ook gepubliceerd als Allgemeine Rechtsgrundsatze als wahl bares Geschaftsstatut?'', 
ZfRV, 1982, 28 e.v.; BRAUW, J., ,Beginselen van internationaal privaatrecht", Gent, Story, 
1985, 235; MAYER, P., ,Droit international prive", tweede uitgave, Parijs, Montchrestien, 
1983, 551-552; LoussouARN, Y. en BOUREL, P., ,Droit international prive", Parijs, Dalloz, 
1978, 229-230. 
(27) HoRN, N., ,Das Recht der internationalen Anleihen", Frankfurt, Athenaum Verlag, 
1972, 487-491; BRAECKMANS, H., ,Juridische aspecten van consortiumkredieten in Burode
viezen", Antwerpen, Maklu, 1985, 367-369. 
(28) Ben goede vertolking van deze visie vindt men in het Alnati-arrest van de Hoge Raad van 
13 mei 1966, N.J., 1967, Nr. 3, R.C.D.I.P., 1967, 522. 
(29) De meest evidente voorbeelden zijn ongetwijfeld de toepassing van de leer van de 
wetsontduiking, de controle op de internationale open bare orde van het forum en de omstreden 
toepassing van vreemde dwingende bepalingen. 
Anderzijds is er ook de reeds vermelde tendens om als zwakker ervaren groepen op collisierech
telijk vlak beter te beschermen. Nederlandse auteurs hebben zich kritisch over de subjectieve 
rechtskeuzeleer uitgelaten aangezien zij voornoemde ontwikkelingen zou miskennen; zie 
JEssuRUN o'OLIVEIRA, H., ,Preadvies", in: Internationaa/ overeenkomstenrecht, Medede
lingen van de Vereniging voor internationaal recht, Deventer, Kluwer, 1975, 89-93 en ,De 
Sluipweg van de partijwil", in: Partij-invoed in het internationaal privaatrecht, Deventer, 
Kluwer, 1974, 13-16; BERVOETS, T., ,Rechtskeuze, Ben rechtstheoretisch onderzoek van het 
beginsel der rechtskeuze in het internationaal privaatrecht", Deventer, Kluwer, 1974, 41. 
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9. Hierbij aansluitend moet het vooral in de Duitse rechtsleer terug
gevonden onderscheid tussen de collisierechtelijke en de materieel
rechtelijke autonomie of rechtskeuze worden vermeld (, ,kollisions
rechtliche respectievelijk materiellrechtliche Verweisung' ')(30). 
Krachtens de verwijzingsrechtelijke autonomie kunnen internationa
le overeenkomsten aan een door partijen gekozen rechtsorde worden 
aangeknoopt. Binnen het aldus gekozen recht bestaat voor partijen 
tevens ruimte om van suppletiefrechtelijke regels af te wijken. In dit 
kader bezitten partijen dan ook een materieelrechtelijke autonomie 
en kunnen zij vreemd recht op hun rechtsverhouding toepasselijk 
maken en bepalingen van vreemd recht in hun overeenkomst incor
poreren. Gei:ncorporeerde norm en ontlenen hun bindende kracht aan 
het op de overeenkomst toepasselijke recht en kunnen niet van de 
dwingende normen van dit recht afwijken. Een dergelijke afwijking 
is echter wel mogelijk indien partijen gebruik maken van hun rechts
keuzevrijheid. Het onderscheid tussen collisierechtelijke en mate
rieelrechtelijke autonomie is echter niet altijd gemakkelijk te maken. 
Men stelt immers in de praktijk vast dat partijen steeds meer gesofis-

(30) Voor de Duitse Bondsrepubliek: MELCHIOR, G., ,Die Grundlagen des deutschen interna
tionalen Privatrechts", Berlijn, de Gruyter, herdruk 1971, 499-500; NussBAUM, A., ,Deut
sches internationales Privatrecht", Aalen, Scientia, herdruk 1974, 247; NEUHAus, P.R., ,Die 
Grundbegriffe des internationalen Privatrechts", tweede uitgave, Tiibingen, Mohr, 1976, 253; 
CoiNG, H., ,La determination de Ia loi contractuelle en droit international prive allemand", 
in: Colloque de Btile sur Ia loi regissant les obligations contractuelles, 31; SUMAMPOUW, M., 
noot onder Trib. Fed., 23 maart 1965, RabelsZ, 1966, 335-336; MUNZBERG, R., ,Die 
Schranken der Parteivereinbarungen in der privaten internationalen Schiedsgerichtsbarkeit", 
83; voor Frankrijk: BATIFFOL, H., ,Subjectivisme et objectivisme dans le droit international 
prive des contrats", in: BATIFFOL, H., ,Choix d'articles", Parijs, LGDJ, 1976, 255, oor
spronkelijk verschenen in Melanges Jacques Maury, Parijs, Dalloz, 1960, I, 39 e.v.; voor 
Belgie: VAN BECKE, G., Problemes juridiques des emprunts internationaux, tweede uitgave, 
Leiden, E.J. Brill, 1964, 62; HERBOTS, J., ,Incorporatie van vreemd recht in een overeen
komst", T.P.R., 1981, 41 en ,De internationale overeenkomst, Incorporatie van vreemd 
recht", in: Bijzondere overeenkomsten, Aktuele problemen.; HERBOTS, J. (ed.), Antwerpen, 
Kluwer, 1980, 483, oorspronkelijk verschenen als ,L'insertion dans le contrat de dispositions 
d'un droit determine", Rev. Dr. Int. Camp., 1980, 209 e. v.; voor Zwitserland: ScHbNENBER
GER, W., ,Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch", Dee! V 1a, Allgemeine Einlei
tung, Zurich, Schulthess, 1973, 69-70; AUBERT, J.F., ,Les contrats internationaux dans Ia 
doctrine et Ia jurisprudence suisse", R.C.D.I.P., 1962, 34; voor Nederland: HELLEMA, A., 
,Beschouwingen over de aanknopingsleer in het internationaal privaatrecht", Deventer, 
Kluwer, 1969, 69; STRUYCKEN, A., ,Internationaal privaatrecht", in: Contractenrecht, VI, 
Deventer, Kluwer, 353 (die spreekt vanprimaire en secundaire rechtskeuze); voor Engeland: 
DICEY, A. en MORRIS, J., ,The conflict of laws", Dee! 2, tiende uitgave, Londen, Stevens 
& Sons, 1980, 758-761; CHESHIRE, G. en NORTH, P., , ,Private international law'', tiende 
uitgave, Londen, Butterworths, 1979, 202-203; zie verder YELPAALA, K., ,Choice of law and 
forum clauses in international transactions in common law jurisdictions, in Drafting and 
enforcing contracts in civil and common law jurisdictions", Deventer, Kluwer, 1986, 272; 
BoNELL, M., ,The relevance of courses of dealing, usages and customs in the interpretation 
of international commercial contracts", in: New directions in international trade law, Acts 
and proceedings of the second congress on private law held by Unidroit, I, Dobbs Ferry, New 
York, Oceana, 1977, 120; BoNELL, M., ,The law applicable to international commercial 
contracts: the standpoint of Italian doctrine and case-law", in: Colloque de Btile sur Ia loi 
regissant les obligations contractuel/es, 14. 
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ticeerde rechtskeuzebedingen redigeren; bovendien geeft het Verdrag 
vanRome partijen een zeer grote vrijheid (onder meer inzake het 
infra besproken fenomeen van de deelverwijzing en van de aanwen
ding van niet-nationale rechtsordes) zodat niet altijd even duidelijk 
is binnen welk imperatief kader de gekozen regels moeten worden 
ingepast. 

10. Uit wat voorafgaat bleek duidelijk dat rechtskeuze de mogelijk
heid biedt om dwingende bepalingen van een rechtsorde op een 
legitieme wijze te vermijden mits men zich onderwerpt aan het 
gekozen rechtsstelsel dat eveneens een aantal dwingende normen zal 
bevatten. Ben dergelijke belangrijke partijbevoegdheid draagt uiter
aard het risico in zich dat inlandse rechtsverhoudingen aan dwingend 
recht zouden worden onttrokken. Rechtskeuzevrijheid wordt dan 
ook beperkt tot internationale overeenkomsten. Artikel3 (3) van het 
V erdrag van Rome bepaalt in dit opzicht dat indien op het ogenblik 
van de rechtskeuze aile elementen van het geval met een enkelland 
zijn verbonden, de enkele keuze van een buitenlands recht (eventueel 
vergezeld door een bevoegdheidsbeding tot aanduiding van een bui
tenlandse rechter) niet vermag het geval te internationaliseren. In een 
dergelijke hypothese kan de rechtskeuze wei gevolgen hebben doch 
kan geen afbreuk worden gedaan aan dwingende bepalingen van het 
land waarmede de overeenkomst is verbonden(31). 
De vraag blijft echter open of rechtskeuze onder het Verdrag moge
lijk is ten aanzien van overeenkomsten die behalve rechtskeuze en 
eventueel bevoegdheidsbeding slechts uiterst zwakke of weinig perti
nente aanknopingspunten met andere rechtsordes vertonen. 

11. De aard van de rechtskeuzemogelijkheid die in het internationaal 
overeenkomstenrecht wordt erkend, is omstreden. Terzake wordt de 
rechtskeuze respectievelijk als een al dan niet exclusief aanknopings
punt of als een transnationale materiele norm beschouwd. Deze 
verschillende opvattingen worden hierna besproken. 

A. Subjectieve rechtskeuzeleer 

12. Volgens een eerste stelling fungeert de wil van de partijen als het 
enig relevante aanknopingspunt dat de transnationale overeenkomst 
vermag te lokaliseren. In een dergelijke opvatting kan het door de 

(31) STRIKWERDA, L., , ,Partij-autonomie en het internationale geval'', Studiekring Prof. Mr. 
J. Offerhaus, reeks Internationaal Privaatrecht. Nr. 12, Deventer, Kluwer, 18-19. 
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partijen gekozen recht als verwijzingsregel in bet traditionele collisie
recht worden ingepast(32). Aangezien de voormelde stelling een 
exclusief belang aan de partijwil hecht, kan men ze als de subjectieve 
opvatting over de rechtskeuze bestempelen. Zij is op heden de 
overheersende leer en wordt gevolgd door de rechtspraak van de 
hoogste rechtscolleges in BelgH~(33), Frankrijk(34), de Duitse Bonds
republiek(35), Nederland(36), Zwitserland(37) en door nationale(38) 
en internationale wetgeving. 
Zij wordt dan ook gehuldigd door artikel3 (1) van het Verdrag van 
Rome(39). 

13. Deze stelling roept het logische bezwaar op dat de overeenkomst 
haar bindende kracht aan een recht ontleent dat pas in de overeen
komst zelf werd aangewezen(40). Vooral de Duitse en de Zwitserse 
rechtsleer en rechtspraak hebben deze cirkelredenering doorbroken 

(32) JACQUET, J .M., ,Principe d'autonomie et contrats internationaux", 228; PATOCCHI, 
P.M., ,Regles de rattachement localisatrices et regles de rattachement a caract ere substantiel", 
120. 
(33) Cass., 24 februari 1938, Pas, 1938, I, 66, B.J., 1938, 289, noot PHILONENKO, M., 
R.C.D.I.P., 1938, 661, noot WIGNY, A. 
(34) Cass. fr., 5 december 1910, S., 1911, 129, noot LYON-CAEN, C. 
(35) Zie de bij MARTINY (,Bestimmung des Schuldstatuts", in: REITHMANN, C., lnternatio
nales Vertragsrecht, derde uitgave, KOin, Schmidt, 1980, 14-15) geciteerde rechtspraak van het 
Bundesgerichtshof. 
(36) HR, 13 mei 1966, N.J., 1967, Nr. 3, concl. Adv. Gen. Minkenhof en noot H.B., 
R. C.D.l.P., 1967, 522, noot STRUYCKEN, A.; DE WINTER, L., ,Het Alnati-arrest", N.J. B., 
1966, 933-941. 
(37) PATOCCHI, P.M., ,Regles de rattachement localisatrices et regles de rattachement a 
caractere substantiel", 106. 
(38) Artikel116 Zwitserse wet inzake het internationaal privaatrecht; zie PATOCCHI, P.M., 
,Regles de rattachement localisatrices et regles de rattachement a caractere substantiel", 106. 
(39) Cf PATOCCHI, P.M., ,Regles de rattachement localisatrices et regles de rattachement 
a caractere substantiel", 106. 
(40) De aanknoping van de totstandkoming van het contract aan hetzelfde recht als het op 
de gevolgen van de overeenkomst toepasselijke recht is de traditionele opvatting in Frankrijk 
en Belgic (Cass., 21 februari 1975, A.C., 1975, 705, R. W., 1974-75, 2552, R.C.J.B., 1976, 
5, noot VANHECKE, G., R.C.D.l.P., 1976, 660, noot GOTHOT, P.; Cass. fr., 5 december 
1910, S., 1911, 129). InZwitserland bestond vanaf 1906tot het arrest Cheval/eyvan 12februari 
1952 (ATF 78 II 74, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im internationalen Privatrecht, 
Deel II, Zurich, Schulthess, 1977, 37, Ann. suisse Dr. Int., 1953, 299) de zogenaamde grote 
scheiding met betrekking tot het toepassingsveld van het contractueel statuut; de totstandko
ming van de overeenkomst werd door de lex loci conclusionis beheerst terwijl de gevolgen van 
de overeenkomst aan het gekozen recht aangeknoopt werden (PATOCCHI, M.P., ,Regles de 
rattachement localisatrices et regles de rattachement a caractere substantiel", 58-59). 
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door het rechtskeuzebeding of de rechtskeuzeovereenkomst(41) af
zonderlijk aan te knopen. Enerzijds blijft de bindende kracht van het 
contract op het in het rechtskeuzebeding aangewezen recht rusten. 
De bindende kracht van de rechtskeuze wortelt daarentegen in een 
krachtens een verwijzingsregel van het forale recht aangeduid 
recht(42). Een onderscheid tussen het toepasselijke recht en het recht 
dat bindende kracht aan de overeenkomst geeft (,Grundlegung", 
,ordre juridique de base"), lijkt ons dan ook in de context van het 
voor een nationale rechter toepasselijke verwijzingsrecht overbodig 
aangezien de vraag naar de bindende kracht door middel van een 
forale verwijzingsregel aangeknoopt wordt. 
Het verwijzingsrecht zal bovendien ten aanzien van de rechtskeuze 
een aantal functies opnemen; in dit opzicht zullen het toepassingsveld 
van de verwijzingscategorie, de kwalificatieproblematiek(43), de ver
wijzingsregel, de mogelijkheid van renvoi en deelverwijzing, de 

(41) Het Zwitserse Federaal Gerechtshof kwalificeert de rechtskeuze niet als een procedure
of een materiele overeenkomst doch als een verwijzingscontract (Trib. Fed., 18 mei 1965, 
ATF 91 II 248, Ann. suisse Dr. Int., 1965, 283, Clunet, 1970, 417). 
BATIFFOL (Les conflits de lois en matiere de contrats, 46) en HELLEMA (Beschouwingen over 
de aanknopingsleer in het internationaal privaatrecht, 71) bestempelen de opsplitsing in een 
materiele overeenkomst en een rechtskeuzeovereenkomst daarentegen als artificieel. 
(42) Voor Zwitserland: Trib. Fed., 31 augustus 1953, ATF 79 II 295, Ann. suisse Dr. Int., 
1954, 274; Trib. Fed., 18 mei 1965, ATF 91 II 248, Ann. suisse Dr. Int., 1965, 283, Clunet, 
1970, 417; VrscHER, F., ,Les contrats internationaux dans Ia doctrine et Ia jurisprudence 
suisse'', 24; PATOCCHI, P.M., ,Regles de rattachement localisatrices et regles de rattachement 
a caractere substantiel", 101. Voor Frankrijk: zie LEVEL, P., ,Le contrat dit dans loi", Trav. 
com. fr. dr. int. prive, 1964-66, Parijs, Dalloz, 1967, 217-218; DIENER, M., ,Contrats 
internationaux de propriete industrielle", Parijs, Litec, 1986,64-65. Voor de Duitse Bondsre
publiek: GAMILLSCHEG, F., ,Rechtswahl, Schwerpunkt und mutmaBiicher Parteiwille im 
internationalen Vertragsrecht", 306 en vooral KRONSTEIN, H., ,The law of international 
cartels", Ithaca, Cornell University Press, 1973, 235 die wijst op de implicaties van deze stelling 
voor de uitbreiding van het toepassingsveld van de rechtskeuze tot de totstandkoming van de 
overeenkomst en de mogelijkheid tot rechtskeuze of wijziging van de rechtskeuze na het 
totstandkomen van de overeenkomst. Voor Belgie: WIG NY, P., ,La regie de conflit applicable 
aux contrats", 687-688; WIGNY, A., noot onder Cass., 24 februari 1938, R.C.D.I.P., 1938, 
664; VAN HECKE, G., Internationaal privaatrecht, 306; VAN HECKE, G., ,Contracts subject 
to international or transnational law", in: Miscellanea GeorgiisVanHecke, Antwerpen, 
Kluwer, 1985, 304; V ANilER ELST, R., ,L' autonomie de Ia volonte en droit international prive 
fran9ais et beige", Liber amicorum Louis Fredericq, II, Gent, Story, 1965, 986; HANOTIAU, 
B. en JENARD, P., ,Les clauses relatives aux contrats dans l'avant-projet de Convention 
C.E.E. sur Ia loi applicable aux obligations contractuelles etnon contractuelles", in: Le contrat 
economique international, VIle Journees d'etudes juridiques Jean Dabin, Brussel, Bruylant, 
1975, 48; LENAERTS, K., ,Kroniek van het internationaal privaatrecht (1980-1985)", tweede 
dee!, R.W., 1986-87, 1949. Voor Engeland: MUSTILL, M., ,Transnational arbitration in 
English law", Current legal problems, 1984, 149-150; PIERCE, D., ,Post-formation choice 
of law in contract", Mod. L. Rev., 1987, 192-193; THOMSON, A., ,A different approach to 
choice of law in contract", Mod.L.R., 1980, 652. Voor Nederland: VAN BRAKEL, S., 
,Grondslagen en beginselen van Nederlandsch internationaal privaatrecht", Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1950, 214. 
Voor een historisch overzicht zie WrcKr, A., ,Zum Dogmengeschichte der Parteiautonomie 
im internationalen Privatrecht, Winterthur, Verlag Keller, 1965, 77-83. 
(43) ~ie VrscHER, F., ,lnternationales Vertragsrecht", 68. 
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aanknoping van voorvragen, de toepassing van de leer van de wets
ontduiking en de exceptie van de internationale openbare orde door 
dit verwijzingsrecht worden bepaald. Dienaangaande kan men van 
de algemene collisierechtelijke integratie van de rechtskeuze in de 
forale rechtsorde gewagen(44). JACQUET spreekt in dit opzicht van 
een ,ordre juridique cadre"(45) doch dit is met betrekking tot een 
procedure voor een overheidsrechter een vrij nutteloos begrip aange
zien het verwijzingsrecht met zijn verschillende elementen en begrip
pen eenzelfde functie vervult. 

14. Het voormelde is in wezen een eenvoudige toepassing van de 
algemene techniek van het verwijzingsrecht. Aangezien het Verdrag 
van Rome in verband met herverwijzing en deelverwijzing specifieke 
bepalingen bevat, volstaat het in het kader van een analyse omtrent 
de rechtskeuze enkel aan deze twee problemen nadere aandacht te 
bested en. 
Vooreerst wordt de mogelijkheid van terugverwijzing of doorverwij
zing bij toepassing van buitenlands internationaal privaatrecht uit
gesloten door artikel 15 van het Verdrag van Rome. De bedoeling 
van een dergelijke uitsluiting is vrij duidelijk. ,Renvoi" zou hier 
immers de rechtskeuze doorkruisen aangezien het gekozen recht bij 
toepassing van herverwijzing zou kunnen terugverwijzen of doorver
wijzen naar een ander recht dan het gekozen rechtsstelsel. De uitslui
ting van ,renvoi" door artikel15 van het Verdrag stemt overeen met 
gelijkaardige ontwikkelingen in het verdragenrecht en in nationale 
rechtsstelsels. Zo wordt herverwijzing eveneens uitgesloten door 
artikel 15 van het Haagse Koopconflictenverdrag van 1985. De 
rechtspraak van het Zwitserse Federaal Gerechtshof is eveneens in 
dezelfde zin gevestigd(46). 

15. Vervolgens stelt de vraag zich of met betrekking tot uiteenlopen
de problemen verschillende rechtsstelsels kunnen worden gekozen. In 
een dergelijke hypothese zou men ten aanzien van onderscheiden 
problemen van het contractueel statuut verschillende rechtsstelsels 

(44) ScHULZE (Die Kodijikation des Vertragsstatuts im internationalen Privatrecht, 31-32) 
maakt hier terecht het onderscheid tussen de aanknoping van de rechtskeuze en de door de 
forale rechtsorde aan de rechtskeuze gestelde voorwaarden en gevolgen. 
(45) JAcQUET, J.M., Principe d'autonomie et contrats internationaux, 98 en 101. 
(46) Trib. Fed., 21 oktober 1955, ATF 81 II 391, Ann. suisse Dr. Int., 1957, 273; Scm"'NEN
BERGER, W., ,Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch", Dee! V, 1a, 71; PATOCCHI, 
M.P., Regles de rattachement localisatrices et regles de rattachement a caractere substantiel, 
287. 
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kiezen. Dergelijke mogelijkheden worden aangeduid als deelverwij
zing (,depe~age"). Niettegenstaande een aantal auteurs de mogelijk
heid tot deelverwijzing had verdedigd(47), waren het verdragen
recht(48), de rechtspraak(49), en andere gezaghebbende stem
men(50) overwegend erg kritisch ten aanzien van deelverwijzing. 
Het Verdrag van Rome heeft met deze kritiek gebroken; artikel3 (1), 
laatste zin bepaalt dienaangaande dat partijen het toepasselijke recht 
kunnen aanduiden zowel ten aanzien van de overeenkomst in haar 
geheel als voor slechts een onderdeel van de overeenkomst(51). De 
mogelijkheid van deelverwijzing heeft intussen navolging gekregen; 
artikel7 (1) van het Haagse Koopconflictenverdrag 1985laat deelver
wijzing immers eveneens toe. De Zwitserse codificatie van het inter
nationaal privaatrecht heeft echter gemeend een uitdrukkelijke bepa
ling omtrent de mogelijkheid en de grenzen van deelverwijzing 
achterwege te moeten laten(52). 
Niettegenstaande de principiele erkenning van deelverwijzing in het 
Verdrag van Rome, moeten de perspectieven die deelverwijzing 
bieden nader worden geanalyseerd. Bij deelverwijzing worden ver
schillende onderdelen van het contractueel statuut aan een ander 
recht onderworpen. Tegen dit procede werd vooral het argument 
ingebracht dat het de eenheid van het contract zou verbreken. 
LAGARDE heeft er terecht op gewezen dat niet zozeer de eenheid van 
de contractuele verwijzingscategorie doch wei de coherentie van het 
op de overeenkomst toepasselijke recht als criterium moet gel-

(47) BouRGUIGNON, P ., ,L'autonomie de Ia volonte dans le systeme beige de droit internatio
nal prive", 50-51; ScHbNENBERGER, W., ,Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetz
buch", Dee! V, 1a, 71; ZWEIGERT, K., ,Vertrii.ge zwischen staatlichen und nichtstaatlichen 
Partnern", 196-197; LEQUETTE, Y., ,L'evolution des sources nationales et conventionnelles 
du droit des contrats internationaux", 195 (die wijst op het nut van deelverwijzing voor 
contractgroepen). 
(48) Zie het Haagse Koopconflictenverdrag van 1955 (HELLEMA, A., ,Beschouwingen over 
de aanknopingsleer in het internationaal privaatrecht", 72 en 75-76; DE WINTER, L., ,De 
eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en het interna
tionaal privaatrecht", 840) en het Beneluxontwerp omtrent internationaal privaatrecht (zie 
FREDERICQ, L., ,La vente en droit international prive (quelques conventions n!centes), 
Academie de droit international, 93 Recueil des cours, 1958, I, 37). 
(49) De Hoge Raad lijkt deelverwijzing in het Alnati-arrest uit te sluiten (STRUYCKEN, A., 
noot onder HR, 13 mei 1966, R.C.D.I.P., 1967, 527; zie echter in tegengestelde zin HR, 13 
juni 1924, De Nederlandsche rechtspraak betreffende internationaal privaatrecht, Eerste dee!, 
's-Gravenhage, Belinfante, 1936, 206). 
(50) VrscHER, F., ,lnternationales Vertragsrecht", 58; LEMAIRE, W., ,Nederlands interna
tionaal privaatrecht (Hoofdlijnen)", Leiden, Sijthoff, 1968, 263. 
(51) Zie EKELMANS, M., ,Le depecage du contrat dans la Convention de Rome du 19 juin 
1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles", in: Melanges offerts ii Raymond 
Vander Elst, Dee! 1, Brussel, Nemesis, 1986, 243-253. 
(52) Message concernant une loi federale sur le droit international prive du 10 novembre 1982, 
150. 
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den( 53). De eenheid van het contract is overigens een relatief gegeven 
aangezien de verwijzingscategorieen eveneens reeds tot een opdeling 
van de overeenkomst leiden. Bovendien vertoonde de vroegere Duit
se en Zwitserse rechtspraak voorbeelden van deelverwijzingen naar 
respectievelijk de verbintenis van iedere contractpartij bij wederkeri
ge contracten en het bestaan en de gevolgen van de overeen
komst(54). 
Deelverwijzing kan echter niet worden toegepast indien een rechtsre
gel van buitenlands recht wordt gekozen om bepaalde specifieke 
dwingende wetten aan het contractueel statuut te vermijden(55). 
Deelverwijzing kan evenmin toelaten een moza'iek van nationale 
regels te creeren die op verschillende schakels van de rechtsverhou
ding toepasselijk zijn(56). Dergelijke technieken zijn immers niet 
langer opdelingen van het contractueel statuut in deelcategorieen 
doch een materieelrechtelijke keuze door partijen van een aantal 
rechtsregels die binnen het kader van het toepasselijke recht in de 
overeenkomst worden ge'incorporeerd. Het toepasselijke recht zal 
dan ook de geldigheid van deze ge'incorporeerde normen bepalen. 
Een onbeperkte deelkeuze zou immers de voormelde essentie van de 
rechtskeuze uitschakelen aangezien partijen aldus aile dwingende 
normen zouden kunnen vermijden. Partijen die zich geconfronteerd 
zien met ongewenste dwingende bepalingen van een bepaald rechts
stelsel, kiezen dan ook beter een ander recht voor de overeenkomst 
of een belangrijk onderdeel daarvan dan dat zij door deelverwijzing 
het concrete probleem zouden vermijden. 

16. Uit het voorafgaande werd duidelijk dat de rechtskeuze langs een 
forale verwijzingsregel aan een nationaal rechtsstelsel wordt aange
knoopt. Omtrent deze forale verwijzingsregel, bestaat echter betwis
ting(57). Een eerste stelling meent dat terzake de ,lex fori" moet 

(53) ,Le 'depe<;age' dans le droit international prive des contrats", Riv. Dir. Int. Priv. Proc., 
1975, 666-669; zo ook LEQUETTE, Y., ,L'evolution des sources nationales et conventionnelles 
du droit des contrats internationaux", 194-195. 
(54) Zie supra, nr. 13. 
(55) Zie RG, 28 mei 1936, JW, 1936, 2058, Clunet, 1936, 951, noot WOLFF, K. 
(56) RIGAUX, F., ,Droit international prive", Deel II, 374; RIGAUX, F., ,Examen de 
quelques questions laissees ouvertes par la Convention de Rome sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles", 317. 
(57) Voor een overzicht zie OTTo, H.H., ,Allgemeine Geschiiftsbedingungen und internatio
nales Privatrecht", Gottingen, Verlagsgesellschaft fiir Wirtschafts- und Steuerrecht, 1984, 
170-173; HAAK, W.E., ,preadvies", in: Internationaal overeenkomstenrecht, Mededelingen 
van de Nederlandse Vereniging voor internationaal recht, Deventer, Kluwer, 1975, 49. Deze 
laatste vermeldt nog andere dan de verder in de tekst vermelde aanknopingsfactoren. 
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gelden(58). Deze stelling heeft echter het nadeel dat de invloed van 
het bevoegdheidsvraagstuk aanzienlijk wordt en de ,lex fori" veelal 
in strijd met de verwachtingen van de partijen een te belangrijke 
greep op de geldigheid van de rechtskeuze verkrijgt(59). 

17. Een tweede stelling opteert inzake het op de rechtskeuze toepas
selijke recht voor een verwijzing naar het recht dat bij afwezigheid 
van rechtskeuze op de overeenkomst toepasselijk zou zijn(60). Deze 
oplossing heeft echter het belangrijke nadeel dat men aldus terugvalt 
op de onzekerheden die de partijen precies met de rechtskeuze 
beoogden te vermijden(61). 

18. Een derde opvatting knoopt de rechtskeuzeovereenkomst aan 
het gekozen recht aan(62). Deze opvatting heeft het belangrijke 

(58) Trib. Fed., 30 maart 1976, ATF 102 II 143; BGH, 30 mei 1983, NJW, 1983, 2772, DB, 
1983,2759 (echter reeds verworpen door BGH, 15 december 1986, DB, 1987, 882, RIW, 1987, 
215); WIGNY, P., ,La regie de conflit applicable aux contrats", 687-688; MosER, R., 
, ,VertragsabschluB, Vertragsgiiltigkeit und Parteiwille im internationalen Obligationenrecht", 
St. Gallen, Verlag der Fehr'schen Buchhandlung, 1948, 182-183; RAAPE, L., ,lnternationales 
Privatrecht", vierde uitgave, Berlijn, Vahlen, 1955, 433-438; KosTERS, J. en DUBBINK, C., 
,Algemeen dee! van het Nederlandse internationaal privaatrecht", Haarlem, De Erven, 1962, 
229; BERVOETS, T., ,Rechtskeuze, Een rechtstheoretisch onderzoek van het beginsel der 
rechtskeuze", in: Partij-invloed in het internationaal privaatrecht, Deventer, Kluwer, 1974, 
38-39; DE BoER, T., ,Subjectieveverwijzing: anomalie of grondbeginsel?", in: Partij-invloed 
in het internationaal privaatrecht, Deventer, Kluwer, 1974, 55; JAFFE¥, A., ,Offer and 
acceptance and related questions in the English conflict of laws", Int'l & Comp.L. Q., 1975, 
606 en 613 (die echter verder nuanceert). 
(59) BATIFFOL, H., ,Les conflits de lois en matiere de contrats", 46; HELLEMA, A., 
,Beschouwingen over de aanknopingsleer in het internationaal privaatrecht", 71. 
(60) SCHNITZER, A., ,Handbuch des internationalen Privatrecht", I, vierde uitgave, Bazel, 
Verlag fiir Recht und Gesellschaft, 1957, 177-178; zie HELLEMA, (,Beschouwingen over de 
aanknopingsleer in het internationaal privaatrecht", 85) die dit als afzonderlijke aanknoping 
zonder enig beroep op een rechtskeuzeovereenkomst zou hanteren; Chitty on contracts, I, 
vijfentwintigste uitgave, Londen, Sweet & Maxwell, 1983, 1173. 
(61) Cf., BERVOETS, T., ,',Rechtskeuze, Een rechtstheoretisch onderzoek van het beginsel der 
rechtskeuze", 38-39. 
(62) BGH, 15 december 1986, DB, 1987, 882, RIW, 1987, 215. Zo ook VISCHER, F. en VON 
PLANTA, A., Internationales Privatrecht, tweede uitgave, Bazel, Helbing & Lichtenhahn, 
1982, 170; MANN, F., ,Die Giiltigkeit des Rechtswahl- und Gerichtsstandsklausel und das 
internationale Privatrecht", NJW, 1984, 2741; MiinchKomm-Martiny, Dee! 7, Miinchen, 
Beck, 1983, 537; FIRSCHING, K., ,lnternationales Schuldrecht", I, 376-377; SoERGEL/ 
KEGEL, ,Biirgerliches Gesetzbuch", Dee! 8, Stuttgart, Verlag Kohlhammer, 1983, 229; 
SANDROCK, 0. en STEINSCHULTE, F .P., ,Die Rechtswahl nach deutschem Kollisionsrecht", 
in: SANDROCK, 0., ,Handbuch der internationalen Vertragsgestaltung", Deel1, Heidelberg, 
Verlagsgesellschaft Recht und Wirtschaft, 1980, 57-58; BATIFFOL, H. en LAGARDE, P ., ,Droit 
international prive", Dee! II, zevende uitgave, Parijs, LGDJ, 1983, 271 en met meer nuances 
BATIFFOL, H., ,Les conflits de lois en matiere de contrats", 340; ScH<JNENBERGER, W., 
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voordeel de gelijkloop tussen het op de hoofdovereenkomst en het 
op de rechtskeuzeovereenkomst toepasselijke recht te verzeke
ren(63). Uit de artikelen 3 (4) iuncto 8 van het Verdrag van Rome 
mag men afleiden dat het Verdrag deze opvatting is bijgetreden. 
lndien de toestemming van de tegenpartij echter in vraag kan worden 
gesteld, kan deze stelling nochtans tot vrij onbillijke situaties leiden. 
Alsdan bestaat immers de mogelijkheid dat deze toestemming be
heerst wordt door een rechtsstelsel dat door de andere partij gekozen 
werd en volgens hetwelk de tegenpartij contractueel gebonden is 
alhoewel dit krachtens het eigen recht niet het geval zou zijn. De 
artikelen 3 (4) en 8 van het Verdrag van Rome evenals artikel10 (1) 
en (3) van het Haagse Koopconflictenverdrag van 30 oktober 1985 
hebben dan ook een - aan de Duitse jurisprudentie ontleende(64) 
- correctie ingebouwd ten aanzien van de hypothese van afwezig
heid van toestemming omtrent de rechtskeuze(65). Krachtens deze 
bepalingen kan de wederpartij zich beroepen op het recht van zijn 
gewone verblijfplaats om aan te tonen dat zij geen toestemming heeft 
verleend. Deze correctie kan echter enkel worden toegepast indien uit 
omstandigheden blijkt dat het niet redelijk is de gevolgen van het 
gedrag (veelal een stilzwijgen) van deze partij te beoordelen 
overeenkomstig het in de overeenkomst aangeduide recht. 
Bovendien is toepassing van het gekozen recht soms onmogelijk. Dit 
is onder meer het geval indien elke partij in standaardbedingen een 
verschillend recht koos(66). Artikel3 (1) van het Verdrag dat inzake 
de rechtskeuze strengere vereisten inzake de wilsuiting stelde, laat in 
deze hypothese niet toe van een rechtskeuze te gewagen en knoopt 

".:..,.'----
,Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch", Dee! V, 1a, 71 (die echter wellicht ten 
aanzien van de stilzwijgende of de vermoedelijke rechtskeuze aanknoping aan de lex fori 
voorziet); LIBLING, D., ,Formation of international contracts", Mod.L.R., 1979, 172-181. 
Verdragenrecht: artikel 2 (3) van het Haagse Koopconflictenverdrag van 1955; artikel10 (1) 
en (3) van het Haagse Koopconflictenverdrag van 30 oktober 1985; zie ook artikel 116 (2) 
Zwitserse wet over het internationaal privaatrecht (SCHNYDER, A.K., ,Das neue IPR-Gesetz, 
Ziirich, Schulthess, 1988, 97; VON OvERBECK, A., ,Das neue schweizerische Bundesgesetz 
iiber das internationale Privatrecht", IPRax, 1988, 331; DUTOIT, B., KNOEPFLER, F., LALIVE, 
P. en MERCIER, P., , ,Repertoire de droit international prive suisse'', Deel1, Bern, Stiimpfli, 
1982, 31 en 37). Deze oplossing sluit aan bij de voormelde opvattingen van BATIFFOL en 
SCHONENBERGER. 
(63) SANDROCK, 0., ,Die Bedeutung des Gesetzes zur Neuregelung des internationalen 
Privatrechts fiir die Unternehmenspraxis, RIW, 1986, 850. 
(64) BGH, 22 september 1971, NJW, 1972, 391 en BGH, 13 juli 1973, NJW, 1973, 2154. 
(65) Zie ook artikel 123 Zwitserse wet internationaal privaatrecht. 
(66) Voor beide kritieken zie LANDO, 0., , ,Private international law, Contracts, International 
Encyclopedia of comparative law", Hoofdstuk 24, The Hague, Mouton, 1976, 44-45. Voor 
de laatste kritiek zie DEL Y, ·F., , ,Formulierenstrijd en totstandkoming van contracten' ', R. W. , 
1986-87' 1329-1333. 
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derhalve de transactie aan het recht aan dat bij ontstentenis van 
rechtskeuze toepasselijk zou zijn(67). 
Ten slotte verwijst artikel3 (4) van het Verdrag van Rome eveneens 
naar de bepalingen van de artikelen 9 en 11 van het V erdrag die 
respectievelijk het recht toepasselijkop de vorm en op de handelings
bekwaamheid regelen. Bij toepassing van deze bepaling kan de 
rechtskeuze eveneens aan een ander recht dan het gekozen recht 
worden onderworpen. 
Men kan dan ook besluiten dat de rechtskeuze naar geldend recht 
in beginsel aan het gekozen recht moet worden aangeknoopt. Hierop 
moeten wei de voormelde nuances worden aangebracht. 

B. Objectieve rechtskeuzeleer 

19. Naast de subjectieve rechtskeuzeleer, werd vooral door BATIF
FOL(68) een tweede opvatting verdedigd die stelt dat de partijwil een 
belangrijk doch niet het enige aanknopingspunt is. De rechter zou 
naar deze opvatting op basis van de rechtskeuze en aile andere 
relevante aanknopingspunten de aanknopingsfactor moeten kiezen 
waardoor de rechtskeuze eventueel zou kunnen worden genegeerd. 
Volgens deze stelling moet de rechtskeuze niet als een rechtshande
ling worden opgevat die de overeenkomst aan een gegeven rechtsorde 
aanknoopt doch als een belangrijk feitelijk gegeven dat de nationale 
rechter moet toelaten de overeenkomst in het licht van aile aankno
pingspunten (met inbegrip van de rechtskeuze)(69) aan te knopen. 
Deze stelling kan als de objectieve opvatting over de rechtskeuze 
worden bestempeld aangezien aan de wil van de partijen geen exclu
sieve waarde gehecht wordt en andere aanknopingspunten eveneens 
een rol bij de lokalisatie van de transnationale overeenkomst spelen. 
Het verschil in uitgangspunt tussen de objectieve en de subjectieve 
leer is niet zonder praktische gevolgen. In de objectieve opvatting zal 
het belang dat aan de rechtskeuze gegeven wordt, sterk afhangen van 
het feit of een band tussen de overeenkomst en het gekozen recht 
bestaat(70). Bovendien zal renvoi hier gemakkelijker worden aan-

(67) Artikel 3 (1), 3 (4) en 8 Verdrag van Rome en vooral artikel 10 (1) van het Haagse 
Koopconflictenverdrag van 1985; zo ook artikel 116 (2) Zwitserse i.p.r.-wet. 
(68) Voor Frankrijk zie ook THIEFFRY, J., ,Reflexions sur les contrats economiques interna
tionaux", Droit & Affaires nr. 315, 1976, 41. In Nederland werd deze stelling door KoLLEWIJN 
(,Handelingen Nederlandse Juristenvereniging", 1947, II, 108) verdedigd. 
(69) BATIFFOL, H., ,Les conflits de lois en matiere de contrats", 340. 
(70) BATIFFOL, H., ,Les conflits de lois en matiere de contrats", 52; zie tevens BATIFFOL, 
H., ,La loi appropriee au contrat", in: Le droit des relations economiques internationales, 
Etudes offertes it Berthold Goldman, Parijs, 1982, 4-5. 

1021 



vaard(71) en zal men huiveriger staan ten opzichte van deelverwij
zing(72) en de afscherming van de overeenkomst ten opzichte van 
wijzigingen in het gekozen recht(73). Aangezien lokalisatie van een 
overeenkomst traditioneel gezien werd als een lokalisatie in een 
nationale rechtsorde zullen in deze optiek weinig gevolgen aan een 
keuze van een niet-nationaal rechtsstelsel (het internationaal publiek
recht, het natuurrecht, een niet-vigerend recht of de lex mercatoria) 
worden verbonden. Nochtans erkent BATIFFOL in dit opzicht wel dat 
een aantal overeenkomsten uit hun aard moeilijk kunnen worden 
gelokaliseerd(7 4). 

C. Rechtskeuze als transnation.ale materiiHe regel 

20. Een derde door een aantal Franse auteurs verdedigde stelling ziet 
de rechtskeuze niet als een verwijzingsregel doch kwalificeert ze als 
een transnationale materiiHe regel die ongeacht het toepasselijke 
recht de geldigheid van de keuze van een door partijen aangeduid 
rechtssysteem erkent(75). De rechtskeuze is volgens deze auteurs 
immers geen handeling die strekt tot deal dan niet exclusieve lokalise
ring van een transactie in een bepaalde rechtsorde doch wel een 
rechtshandeling die de bepaling van het toepasselijke recht be
oogt(76). 
In de opvatting van de rechtskeuze als transnationale materiele regel 
wordt de rechtskeuze op zich erkend van zodra de overeenkomst een 

(71) BATIFFOL, H., ,Les conflits de lois en matiere de contrats", 47. 
(72) BATIFFOL, H., ,Les conflits de lois en matiere de contrats", 66. Zie ook HELLEMA, A., 
,Beschouwingen over de aanknopingsleer in het internationaal privaatrecht", 72 en 75-76. 
(73) BATIFFOL, H., ,Les conflits de lois en matiere de contrats", 68; zie ook BATIFFOL, H., 
,Conflict avoidance in European law", 21 Law & Contemp.Probs., 1956, 577-578. 
(74) BATIFFOL, H., ,Le pluralisme des methodes en droit international prive", Academie de 
droit international, 139, Recueil des cours, 1973, II, 123-124; BATIFFOL, H., ,L'etat du droit 
international prive en France et dans !'Europe continentale de !'Ouest", Clunet, 1973, 31; 
BATIFFOL, H., ,Les contrats en droit international prive compare'', McGill University, 1981, 
11. 
(75) DEBY-GERARD, F., ,Le role de la regie de conflit dans le reglement des rapports 
internationaux", 255 en 257; LEBOULANGER, P., ,Les contrats entre Etats et entreprises 
etrangeres", 231-232; LEQUETTE, Y., L 'evolution des sources nationales et conventionnelles 
du droit des contrats internationaux, 193. In Nederland werd deze stelling door LEMAIRE 
verdedigd (,Nederlands internationaal privaatrecht (Hoofdlijnen)", 255-256). OPPETIT (,Le 
developpement des regles materielles", Com. jr. dr. int. prive, vergadering van 23 november 
1985, stencil, Parijs, 1985, 16) verdedigt dienaangaande de opvatting dat artikel 3 (1) van het 
Verdrag van Rome omtrent het recht toepasselijk op verbintenissen uit overeenkomst deze 
stelling bijtreedt. Dit kan echter worden betwijfeld. 
(76) Zie in dit verband ook de kritiek van GAMILLSCHEG (,Rechtswahl, Schwerpunkt und 
mutmaB!icher Parteiwille im internationalen Vertragsrecht", 315-316) op de lokalisatieleer van 
BATIFFOL. DE BoER (,Subjectieve verwijzing: anomalie of grondbeginsel?", 56-57) en 
MAYER (,Droit international prive", 550-551) maken dezelfde argumenten doch weigeren de 
rechtskeuze als een transnationale materiele regel te kwalificeren. 
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transnationaal karakter vertoont. Deze unilaterale benadering(77) 
staat los van de collisierechtelijke methodiek zodat het gekozen recht 
ook zal worden toegepast indien de rechtskeuze krachtens het anders
zins toepasselijke recht zou verboden of beperkt zijn. De partijkeuze 
wordt dan ook niet als een aanknopingspunt of -factor opgevat en 
renvoi is hier eveneens uitgesloten aangezien een nationale regel 
onmiddellijk - en derhalve niet door middel van een verwijzingsre
gel- het door de partijen gekozen materieel recht erkent. Aangezien 
deze benadering losstaat van lokalisatie van de transnationale over
eenkomst is veelal geen band tussen de overeenkomst en het gekozen 
recht vereist(78). Het toepassingsveld van het gekozen recht, de 
beperkingen op contractbevriezing(79) en de keuze van niet-nationa
le rechtsstelsels (het internationaal publiekrecht, het natuurrecht, een 
niet-bestaand recht of de lex mercatoria) blijven in deze leer onduide
lijk. 
PATOCCHI heeft de opvatting van de rechtskeuze als een transnatio
nale materiele norm aangevochten met het argument dat zij met het 
vigerende recht strijdig is en bovendien het subjectivisme tot onge
wenste uitersten voert(80). Wat dit laatste betreft mag echter niet 
worden vergeten dat de techniek van de transnationale materiele 
regel niet uitsluit dat in de formulering van de regel een aantal 
restricties zouden worden ingebouwd en dat de regel bovendien 
slechts toegepast wordt indien de vereiste afbakeningsfactoren aanwe
zig zijn. 
Recent werd door E. LORENZ een analyse van de rechtskeuze ge
maakt die nauw aansluit bij de voormelde standpunten van Franse 
auteurs omtrent de rechtskeuze als transnationale materiele norm. 
Zonder te gewagen van de leer van transnationale unilaterale materie
le normen, stelt LORENZ dat ten aanzien van de rechtskeuze een 
functieverschuiving is opgetreden. De rechtskeuze is immers niet 
langer lokaliserend doch wel inhoudbepalend; partijen kunnen im
mers rechtstreeks de toepasselijke materiele normen aanduiden. In 
deze optiek heeft het volgens LoRENZ nog weinig zin het vereiste van 

(77) Voor het unilateralisme inzake contracten zie GoTHOT, P., ,La methode unilateraliste 
face au droit international prive des contrats", Trav. Com.jr. dr. int. prive, 1975-1977, Parijs, 
Centre national de Ia recherche scientifique, 201-219. 
(78) DEBY-GERARD, F., ,Le rOle de la regie de conflit dans le reg!ement des rapports 
internationaux", 266-272. De transnationaliteit van de transnationale overeenkomst brengt 
immers de toepassing van de transnationale materiele regel met zich. 
(79) DEBY-GERARD {,,Le role de la regie de conflit dans le reglement des rapports internatio
naux", 262-265) laat dit vraagstuk over aan de lex contractus. 
{80) PATOCCHI, P.M., ,Regles de rattachement localisatrices et regles de rattachement a 
caractere substantiel", 120. 
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de transnationaliteit van de overeenkomst te stellen met betrekking 
tot de geldigheid van de rechtskeuze. De controle op de rechtskeuze 
is in het gewijzigde perspectief immers verschoven van de totstandko
ming van de overeenkomst naar de inhoudelijke controle op de 
gevolgen en naar de bepaling van het toepassingsveld van het gekozen 
recht(81). 

§ 7. Draagwijdte van rechtskeuze 

21. Zoals reeds bleek, erkent het Verdrag van Rome een grote 
rechtskeuzevrijheid. Nochtans wordt deze partijbevoegdheid ont
leend aan het nationale verwijzingsrecht dat op grond van de algeme
ne techniek van het internationaal privaatrecht de rechtskeuze in de 
nationale rechtsorde zal integreren. Daarnaast stelt zich echter de 
vraag of de forale rechtsorde inzake de rechtskeuze geen specifieke 
beperkingen moet stellen. Deze specifieke vereisten voor rechtskeuze 
kan men aanduiden als de bijzondere collisierechtelijke integratie van 
de rechtskeuze in de forale rechtsorde. Deze inpassing in de forale 
rechtsorde wordt hierna behandeld. 

22. Men kan zich vooreerst de vraag stellen of partijen krachtens 
hun rechtskeuzevrijheid om het even welk nationaal rechtsstelsel 
mogen kiezen dan wei of een band moet aanwezig zijn tussen de 
internationale overeenkomst en het gekozen recht. Deze vraagstelling 
zal worden beantwoord door het internationaal privaatrecht van het 
forum. 
§ 1-105 van de Amerikaanse Uniform Commercial Code vereist in dit 
opzicht dat bij een rechtskeuze een redelijke band bestaat tussen de 
transactie en de staat wiens recht aangeduid werd(82). De staat New 
York heeft de beperkingen die uit deze bepaling voortvloeien, echter 
opgeheven voor transacties met een waarde boven de 250.000 $(83). 

(81) LORENZ, E., ,Die Rechtswahlfreiheit im internationalen Schuldvertragsrecht", RIW, 
1987' 569-571. 
(82) Eenzelfde vereiste vindt men in § 187 (2) Second Restatement, Conflict of laws. Voor een 
analyse van deze vereisten in vergelijking met het Duitse recht zie STOLL, U., , ,Die Rechtswahl
voraussetzungen und die Bestimmung des auf internationale Schuldvertrage anwendbaren 
Rechts nach den allgemeinen Kollisionsregeln des US-amerikanischen UCC und des deutschen 
Rechts", Frankfurt, Lang, 1986, 308 p. 
(83) Hierop zijn echter een aantal uitzonderingen zoals inzake arbeidsovereenkomsten, consu
mententransacties en de imperatieve bepalingen vermeld in§ 1-105 (2) UCC. Zie verder over 
deze hervorming CoNE, S., ,Enforcement of New York clauses", Int. Fin. Law Review, 
september 1984, 38; BucHErT, L., ,,New York choice of law rules simplified'', Business Law 
Review, december 1984, 323; EBENROTH, C. en TsESCHLOCK, R., ,Rechtswahlklauseln in 
internationalen Finanzierungsvertragen nach New Yorker Recht", IPRax, 1988, 199. 
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Vooral de rechtspraak van het Zwitserse Federaal Gerechtshof biedt 
in verband met de vereiste van een band tussen gekozen recht en 
transactie belangrijke aanknopingspunten; in het arrest A des van 23 
maart 1965 werd immers de vereiste gesteld dat partijen bij de 
rechtskeuze een redelijk belang moesten hebben(84). Dit belang 
bestond erin dat partijen tijdens de procedure de ,lex fori" als recht 
hadden gekozen alhoewel de transactie geen andere band met Zwit
serland had dan het feit dat bepaalde goederen van de verweerder 
er in beslag genomen waren. De toepassing door de Zwitserse rechter 
van zijn eigen recht werd dan ook als een door de Zwitserse rechtsor
de erkenbaar redelijk belang beschouwd. Artikel116 van de Zwitser
se wet omtrent het internationaal privaatrecht zal de vereiste van het 
redelijk belang echter impliciet afschaffen(85). 
In een aantal andere Ianden (Spanje vormt hierop een belangrijke 
uitzondering) zijn veelal geen gelijkaardige expliciete wettelijke of 
jurisprudentiele beperkingen op de rechtskeuze aanwezig en worden 
deze ook niet bepleit(86). Ook het verdragenrecht zoals het Haagse 

(84) Trib. Fed., 23 maart 1965, ATF 91 II 44, Ann. suisse Dr. Int., 1965, 281, Clunet, 1970, 
415, RabelsZ, 1966, 329, RIW, 1965, 380. Zie verder AuBERT, J.F., ,Les contrats internatio
naux dans la doctrine et Ia jurisprudence suisse", 34; ScHI"lNENBERGER, W., ,Kommentar 
zum schweizerischen Zivilgesetzbuch", Dee! V, 1a, 70; DUTOIT, B., KNOEPFLER, F., LALIVE, 
P. en MERCIER, P., ,Repertoire de droit international prive suisse", Deel1, 30; PATOCCHI, 
M.P., , ,Regles de rattachement localisatrices et regles de rattachement it caractere substantiel'', 
59. Voor Belgie zie VANHECKE, G., ,Internationaal privaatrecht", 315. 
(85) Message concernant une loi federale sur le droit international prive du 10 novembre 1982, 
142 en PATOCCHI, M.P., ,Regles de rattachement localisatrices et regles de rattachement it 
caractere substantiel", 75; ScHNYDER, A.K., ,Das neue IPR-Gesetz", Zurich, Schulthess, 
1988, 96. . 
(86) Voor Belgie zie LIENARD-LIGNY, M., ,L'autonomie de Ia volonte face aux lois imperati
ves dans les contrats internationaux", Ann. Fac. Dr. Liege, 1968, 8-9; contra VANDER ELST, 
R., ,L'autonomie de Ia volonte en droit international prive fran9ais et beige", 989. In 
Engeland kan worden betwijfeld of een dergelijke beperking bestaat; Vita Products Inc. v. 
Unus Shipping Co. Lid., [1939] A.C. 277, [1939]1 Ali.E.R. 521 (Privy Council); CoLLINS, 
L., ,Arbitration and the law governing contractual relations: an introductory report on the 
position in England", in: Colloque de Biile sur Ia loi regissant les obligations contractuelles, 
60; ,Benjamin's sale of goods", derde uitgave, London, Sweet & Maxwell, 1987, 1522; 
DICKSON, B., ,The 'de-internationalizing' of private international law in the United King
dom", in: Melanges ojjerts a Raymond Vander Elst, Deel1, Brussel, Nemesis, 1986, 190; zie 
echter CHESHIRE, G. en NORTH, P., ,Private international law", 202. Voor Frankrijk zie 
JACQUET, J.M., ,Principe d'autonomie et contrats internationaux", 228. Voor de Duitse 
Bondsrepubliek zie GAMILLSCHEG, F., Rechtswahl, Schwerpunkt und mutmajllicher Partei
wille im internationalen Vertragsrecht, 309-312 (die de vereiste van een ruimtelijke band tussen 
gekozen recht en transactie als een verarming bestempelt); DuNNWEBER, I., ,Vertrag zur 
Erstellung einer schhisselfertigen Industrieanlage im internationalen Wirtschaftsverkehr'', 
Berlijn, de Gruyter, 1984, 146-147. 
Overigens doen rechtskeuzes waarbij het gekozen recht niet de minste band met de transactie 
vertoont, zich weinig voor (cf. MANN, F., ,The law governing state contracts", 21 Brit. Y. 
B. Int. L., 1944, 19; VANHECKE, G., ,Internationaal privaatrecht", 315; DuTOIT, B., 
KNoEPFLER, F., LALIVE, P. en MERCIER, P., , ,Repertoire de droit international prive suisse'', 
Deel1, 30; PATOCCHI, M.P., ,Regles de rattachement localisatrices et regles de rattachement 
it caractere substantiel", 100). 
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Koopconflictenverdrag van 1955 en - veel belangrijker - het 
verdrag van Rome vereist geen dergelijke band(87). Bepaalde auteurs 
hebben daarentegen met betrekking tot het vereiste van een band 
tussen overeenkomst en gekozen recht een beperking op de 
rechtskeuzemogelijkheid verdedigd(88). 
In deze problematiek moet een genuanceerd standpunt worden ver
dedigd. De evolutie naar de loskoppeling van de rechtskeuze van de 
staten waarmee de overeenkomst een geografische band vertoont, 
kan als gelukkig worden beschouwd. Aanknoping aan een voor beide 
partijen neutraal recht, aan een recht dat inzake een bepaalde materie 
als toonaangevend(89) of aangepast(90) beschouwd wordt of aan een 
recht waarmee verbonden contracten werden aangeknoopt, lijkt 
inderdaad gewenst(91) en misbruiken dienaangaande kunnen af
doende door de leer van de wetsontduiking worden ondervangen. 
Een dergelijke benadering heeft immers als voordeel dat het toepas
selijke recht inzake transacties die moeilijk of niet lokaliseerbaar 
zijn, zonder problemen kan worden bepaald. Bovendien laat het 
partijen toe rechtskeuze te doen op basis van de kwaliteiten van een 
rechtsstelsel. Het internationaal privaatrecht erkent alsdan deze ma
terieelrechtelijke objectieven die door partijen worden beoogd. 
De soepele door de Zwitserse rechtspraak ontwikkelde vereiste van 
het redelijk belang laat in andere gevallen toe om corrigerend op te 
treden indien zou blijken dat de rechtskeuze een partij van enig met 
de overeenkomst verbonden recht zonder enig redelijk belang voor 
de wederpartij onttrekt(92). Als voorbeeld van een dergelijk correc
tief zou men transacties kunnen citeren met een onderneming die deel 

(87) VON CAEMMERER, E., ,Measures for unifying the rules on choice of law", in: Unifica
tion of the governing international sales of goods, HoNNOLD, J. (ed.), ,International 
Association of Legal Science", Parijs, Dalloz, 1966, 315; PATOCCHI, M.P., ,Regles de 
rattachement localisatrices et regles de rattachement a caractere substantiel", 85. 
(88) WIGNY, P., ,La regie de conflit applicable aux contrats", 702-703 (enkel keuze tussen 
het recht van de verblijfplaats, de lex loci solutionis of een door beide partijen gekend recht); 
BOURGUIGNON, P., ,L'autonomie de la volonte dans le systeme belge de droit international 
prive", 50-51 (vereiste van een redelijk motief voor de keuze van een recht waarmee de 
transactie geen band vertoont); DUMORTIER, J., ,Arbeidsverhoudingen in het internationaal 
privaatrecht", Antwerpen, Kluwer, 1981, 23-24 en 210. 
(89) In dit opzicht wordt dikwijls naar het Engelse recht met betrekking tot het verzekerings
recht of het zeerecht verwezen; ten aanzien van financiele transacties worden veelal het Engelse 
recht of het recht van de staat New York geciteerd. 
(90) Hier wordt dikwijls het voorbeeld van het Zwitserse verbintenissenrecht gegeven (zie 
bijvoorbeeld KoPELMANAS, L., ,La procedure arbitrale dans les contrats internationaux de 
travaux publics", in: Arbitrage commercial, Essais in memoriam Eugenio Minoli, Rome, 
Associazione italiana per l'arbitrato, 1974, 276). 
(91) Contra VrscHER, F., ,Internationales Vertragsrecht", 52-53. 
(92) SCHNYDER (o.c., 96) aanvaardt terzake ten aanzien van het Zwitserse recht een mogelijke 
correctie bij toepassing van artikel 2 ZGB. 
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van een ondernemingsgroep uitmaakt, die aan het recht van de 
vreemde moederonderneming worden onderworpen ten einde dwin
gende bepalingen van het gastland te vermijden. Deze interventie 
inzake rechtskeuze is geen schending van de bindende kracht van de 
overeenkomst doch een controle door middel van een soepel criteri
um dat aile private belangen dienaangaande kan afwegen, over de 
legitimiteit van de exclusiviteit van de aanknoping aan de partijwil. 
Deze toetsing wordt vooral verantwoord omwille van de mogelijke 
uitwinning van de dwingende bepalingen van de objectief aanknoop
bare rechtsstelsels. 
Het Verdrag van Rome kent echter geen dergelijk uitdrukkelijk 
correctief. Het zal dan ook vooral de taak van de rechtspraak zijn 
om terzake een afweging te maken tussen de rechtszekerheid in het 
internationale rechtsverkeer en rechterlijk interventionisme. In het 
Iicht van het liberalisme van het V erdrag van Rome om trent rechts
keuze, kan men terzake een bijzonder terughoudend standpunt van 
de rechtspraak verwachten. 

23. Vervolgens determineert het foraal internationaal privaatrecht 
in welke mate de partijen het gekozen recht van eventuele wijzigingen 
van dit recht na het ogenblik van de rechtskeuze kunnen afzonderen. 
Dit fenomeep. wordt als contractbevriezing aangeduid; de clausule 
waardoor het op een contract toepasselijke recht op een gegeven 
tijdstip gefixeerd blijft wordt veelal met de benaming stabilisatieclau
sule aangeduid. Hier zullen in beginsel de intertemporele bepalingen 
van het door de forale verwijzingsregel aangeduide recht worden 
toegepast zodat de geldigheid van contractbevriezing van deze bepa
lingen zal afhangen(93). 
Het fenomeen van de stabilisatieclausule treft men vooral aan in 
overeenkomsten tussen prive-investeerders en publiekrechtelijke 
rechtspersonen veelal uit ontwikkelingslanden (,State contracts"). 

(93) VISCHER, F., ,Internationales Vertragsrecht", 80-81. Zie verder VAN HEeKE (,Interna
tionaal privaatrecht", 316-317), RIGAUX (,Droit international prive", II, Brussel, Larcier, 
1979, 375; ,Examen de quelques questions Iaissees ouvertes par Ia Convention de Rome sur 
Ia Ioi applicable aux obligations contractuelles", 320-321), KLEIN (tussenkomst tijdens de 
debatten, in: Colloque de Bate sur Ia loi regissant les obligations contractuelles, KLEIN, F.E. 
en VISCHER, F. (ed.), Bazel, Helbing & Lichtenhahn, 1983, 167) en MOENS (,Kontrakten 
tussen staten en vreemde private investeerders met bet oog op de ekonomische ontwikkeling 
van de staat' ', 406-407) betwijfelen de geldigheid van een dergelijke stabilisatieclausule; contra 
Loms-LucAs, P ., ,Laliberte contractuelle en droit international prive francais", in: Melan
ges en l'honneur de Jean Dabin, II, Brussel, Bruylant, 1963, 758; SANDROCK, 0. en STEIN
SCHULTE, F.P., ,Grundfragen des internationalen Vertragsrecht: die kollisionsrechtliche 
Ankniipfung von Schuldvertriigen", 17, wier argumenten echter niet overtuigen en SAND
ROCK, 0., , , Versteinerungsklauseln'', in: Rechtswahlvereinbarungen fur internationale Han
delsvertriige, in: Ius inter nationes, Festschrift fur Riesenfeld, Heidelberg, 1983, 220-222. 
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Dergelijke bedingen beogen de investeerder te beschermen tegen 
wijzigingen in de wetgeving van het gastland die een verdoken 
eenzijdige contractherziening inhoudt. 

24. Daarnaast zal het foraal internationaal privaatrecht eveneens 
moeten bepalen of partijen het toepasselijke recht alsnog na de 
totstandkoming van de overeenkomst kunnen kiezen of de aandui
ding van een reeds gekozen recht kunnen wijzigen. Met betrekking 
tot een dergelijke ,rechtskeuze achteraf' zijn vooral de Zwitserse, 
de Duitse en recent ook de Engelse rechtsleer en rechtspraak instruc
tief(94). In dit opzicht is een ,conflit mobile" aanwezig zodat het 
foraal internationaal privaatrecht de geldigheid zal bepalen van een 
,,rechtskeuze achteraf''(95) en de gevolgen van de wijziging van het 
gekozen recht zoals inzake retroactiviteit en de rechten van derden. 
Artikel 3 (2) van het verdrag van Rome erkent ,rechtskeuze achter
af''. Partijen kunnen dan ook het gekozen recht terzijde stellen en 
alsnog een ander recht toepasselijk verklaren. Dit kan eveneens 
indien partijen geen rechtskeuze hadden gedaan; alsdan corrigeert 
men als het ware de onzekerheid die omtrent het toepasselijke recht 
kan bestaan door het toepasselijke recht duidelijk aan te duiden. Op 
de mogelijkheid van , ,rechtskeuze achteraf'' bestaan echter twee 
belangrijke correcties. Rechtskeuze achteraf mag imm<rrs de vorme-

(94) Voor Zwitserland zie Trib. Fed., 31 augustus 1953, ATF 79 II, 295, Ann. suisse Dr. Int., 
1954, 274; VISCHER, F., ,lnternationales Vertragsrecht", 84-85; AUBERT, J.F., ,Les contrats 
internationaux dans la doctrine et jurisprudence suisse", 37-38; PATOCCHI, M.P., ,Regles 
de rattachement localisatrices et regles de rattachement a caractere substantiel'', 66 en 307. 
Ten aanzien van de Duitse Bondsrepubliek zie GAMILLSCHEG (, ,Rechtswabl, Schwerpunkt und 
mutmaJ3licher Parteiwille im internationalen Vertragsrecht'', 314-315) die de veranderbaarheid 
van het contractueel statuut eveneens aanvaardt tenzij belangen van derden hierbij betrokken 
zijn. Voor Engeland zie Armar Shipping Co. Ltd. v. Caisse Algerienne d' Assurance et 
Reassurance, [1981] 1 All.E.R. 498 (Court of Appeal) waarbij LJ MEGAW niet aanvaardde 
dat partijen het toepasselijke recht nog na de totstandkoming van de overeenkomst zouden 
bepalen; BRIGGS, A., ,The validity of 'floating' choice of law and jurisdiction clauses", 
Lloyd's Mar. & Com.L.Q., 1986, 508-518; PIERCE, D., ,Post-formation choice of law in 
contracts", Mod. L. Rev., 1987, 176-201; DANILOWICZ, V., , 'Floating' choice-of-law clauses 
and their enforceability", Int'l Law., 1986, 1005-1013. 
(95) Omtrent de vraag of een der partijen het toepasselijke recht kan wijzigen krachtens een 
bepaling van het rechtskeuzebeding zal echter het op dit beding toepasselijke recht moeten 
oordelen. Het betreft hier immers niet Ianger de vraag naar de mogelijkheid van 'rechtskeuze 
achteraf' doch van geldigheid en beperkingen op bedingen die een der partijen eenzijdige 
contractwijzigingsbevoegdheden toekennen. 
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lijke geldigheid van de overeenkomst noch de rechten van derden 
aantasten(96). 
Rechtskeuze achteraf is. onder meer in de praktijk belangrijk in het 
kader van een procedure voor een nationale rechter. Indien partijen 
geen rechtskeuze hadden gedaan, kunnen zij door middel van een 
, ,rechtskeuze achteraf'' alsnog de rechter internationaal privaatrech
telijk onderzoekswerk besparen door bijvoorbeeld in conclusies een 
akkoord te sluiten omtrent het door de rechter toe te passen recht. 
Anderzijds mag de rechter niet te snel besluiten dat partijen stilzwij
gend overeenstemming hebben bereikt omtrent de toepassing van het 
foraal recht. Rechtskeuze achteraf moet immers eveneens aan de 
vereiste van duidelijkheid van artikel3 (1) van het Verdrag voldoen. 

25. Tenslotte zal het foraal internationaal privaatrecht bepalen in 
welke mate niet-nationale rechtsstelsels zoals het internationaal pu
bliekrecht, het natuurrecht, een niet-vigerend recht(97) of de lex 
mercatoria door de partijen kunnen worden gekozen. Bovendien 
bepaalt ditzelfde recht de geldigheid en draagwijdte van andere 
rechtskeuzetechnieken zoals cumulatieve, alternatieve of residuaire 
aanknopingen aan respectievelijk meerdere, verschillende of een 
residuaire rechtsorde. 
Volgens LAGARDE, MARTINY en W. LORENZ ZOU artikel 3 van het 
Verdrag van Rome van 19 juni 1980 de collisierechtelijke verwijzing 
naar een niet-nationaal recht verhinderen(98). Dit is volgens de 
terzake gezaghebbende stelling van VISCHER ook het standpunt van 
artikel116 van de Zwitserse wet omtrent het internationaal privaat
recht(99). Eenzelfde opvatting werd in bepaalde rechtspraak gehul-

(96) HANOTIAU en FALLON (,Les conflits de lois en matiere d'obligations contractuelles et 
non contractuelles" (1965-1985), J. T., 1987, 99) aanvaarden ,rechtskeuze achteraf" als 
logische gevolgtrekking van het beginsel van de rechtskeuze. Hieromtrent bestond weliswaar 
geen eenvormigheid in de EEG-Lidstaten die het Verdrag van 19 juni 1980 ondertekenden 
(GIULIANO, M. en LAGARDE, P., ,Rapport over het Verdrag omtrent het recht toepasselijk 
op verbintenissen uit overeenkomst", Pb. C 281, 31 oktober 1980, 18). Artikel 3 (2) van het 
Verdrag introduceert hier dan ook een eenvormige regeling. Eenzelfde bepaling vindt men in 
artikel 7 (2) van het Haagse Koopconflictenverdrag van 1985. Zie verder artikel 116 (3) 
Zwitserse i.p.r.-wet. 
(97) ZWEIGERT (,Vertrage zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Partnern", 196-197) 
verwerpt deze mogelijkheid aangezien de rechtskeuze ook nog hanteerbaar zou moeten zijn. 
(98) LAGARDE, P., ,Examen de l'avant-projet de convention C.E.E. sur Ia loi applicable aux 
obligations contractuelles et non-contractuelles", Trav. com. jr. dr. int. prive, 1971-73, Parijs, 
Dalloz, 1974, 153; MARTINY, D., ,Bestimmung des Schuldstatuts", 24; LoRENZ, W., ,Vom 
alten zum neuen internationalen Schuldvertragsrecht", IPRax, 1987, 272. 
V oor een scherpe kritiek van Goldman op deze bepaling van het Verdrag van Rome zie ,La 
lex mercatoria dans les contrats et !'arbitrage internationaux: realite et perspectives", 504-505. 
(99) Freiburger Kolloquium iiber den schweizerischen Entwurf zu einem Bundesgesetz iiber 
das internationale Privatrecht, Ziirich, Schulthess, 1979, 49. 
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digd. Bij arrest van 12 juli 1929 inzake de betaling van verschillende 
Serbische leningen in Frankrijk(lOO) stelde het Permanent Hof van 
Internationale Justitie reeds dat ieder contract aan een nationaal 
recht onderworpen is. Op deze algemene regel werd enkel een uitzon
dering bepaald voor overeenkomsten die tussen Staten in hun hoeda
nigheid van volkenrechtelijk rechtssubject gesloten werden. Het 
Franse cassatiearrest van 21 juni 1950 inzake Messageries maritimes 
bepaalde terzake eveneens uitdrukkelijk dat ieder contract aan het 
recht van een staat onderworpen is( 101). In een arrest van het Eng else 
Court of Appeal inzake Amin Rasheed Corp. v. Kuwait Insurance 
Co. stelde rechter DoNALDSON tenslotte dat het op een Lloydspolis 
toepasselijke recht een nationaal recht diende te zijn(102). 
Hierbij wordt dan weer door andere auteurs de bemerking gemaakt 
dat de opvatting dat een overeenkomst noodzakelijkerwijze door een 
nationaal recht of door het internationaal publiekrecht moet worden 
beheerst, voorbijgestreefd is en het bestaan van niet-nationale rechts
ordes miskent(103). Deze vraagstelling overstijgt echter het bestek 
van deze bijdrage en werd overigens elders uitvoerig onder
zocht(104). 

§ 8. Besluit: evaluatie van de bepalingen van het verdrag van Rome 
inzake rechtskeuze 

26. De verschillende opvattingen omtrent de aard en de draagwijdte 
van rechtskeuze kunnen nu nader worden geevalueerd. De heersende 
subjectieve opvatting past in wezen niet in de Savignyaanse opvattin
gen omtrent het internationaal privaatrecht aangezien de partijwil er 
als een aanknopingsfactor wordt beschouwd die tot de aanwending 
van een recht leidt dat dikwijls bij ontstentenis van rechtskeuze niet 
zou worden toegepast aangezien het zwaartepunt van de transactie 

(100) Arrest Nr. 14, C.P.J.I., Recueil des arrets, Serle A, Nr. 20-21, 41. 
(101) D., 1951, 749, noot HAMEL, J., Clunet, 1950, 1196. Zie verder voor de conclusie dat 
dit arrest als gevolg heeft dat een transnationaal contract niet aan de lex mercatoria kan worden 
aangeknoopt: LoussouARN, Y. en BouREL, P., ,Droit international prive", 1978, 493. 
(102) [1983] 1 All E.R. 879. Zie PIERCE, D., ,Post-formation choice of law in contract", 
191. Het arrest van het House of Lords in deze zaak vereist wei een aanknoping aan een 
rechtsorde doch hierbij wordt niet expliciet vereist dat dit een nationale rechtsorde zou zijn 
(contra MANN, F., ,England rejects 'delocalized' contracts and arbitration", 197). 
(103) BocKSTIEGEL, K.H., ,Der Staat als Vertragspartner ausliindischer Privatunterneh
men", 111-112; STRUYCKEN, A., ,Verenigingen als wereldburgers: 'Qua patet orbis' ", 287. 
(104) De lezer kan hier verwezen worden naar DE LY, F., ,De lex mercatoria, Een inleiding 
op de studie van het transnationaal handelsrecht", Antwerpen/ Apeldoorn, Maklu Uitgevers, 
1989, ter perse. 

1030 



dan eerder in dit objectief bepaald recht te vinden is(105). De 
aanknoping van de overeenkomst aan een subjectief gegeven zoals 
de partijwil stelt bovendien vragen die de verwijzingsmethode ten 
dele overstijgen. Deze hebben enerzijds nog betrekking op de lokali
satie van de overeenkomst zoals de vraag naar een band tussen recht 
en overeenkomst. Het begrip lokalisatie krijgt in dit opzicht een 
dermate ruime betekenis toebedeeld dat het in wezen een vraag naar 
de beperking van de rechtskeuzemogelijkheden en niet naar de 
lokalisatie van de rechtsverhouding betreft. 
Dit geldt des te meer voor de vraag naar de geldigheid en de 
draagwijdte van ,rechtskeuze achteraf", van contractbevriezing, 
van de keuze van een niet-nationaal recht en van het gebruik van meer 
gesofisticeerde rechtskeuzetechnieken. Ten aanzien van de uitscha
keling van ,renvoi" geldt in dit opzicht zeer duidelijk de uitschake
ling van de collisierechtelijke methode. Ook de mogelijkheid van 
deelverwijzing door de partijen is in feite een aantasting van de 
verwijzingscategorieen van het verwijzingsrecht en een uitbreiding 
van de rechtskeuzevrijheid. De gevolgen die door het vigerende recht 
aan de rechtskeuze verbonden worden, zijn dan ook moeilijk inpas
baar in de overigens reeds betwistbare grondslagen van de subjectieve 
leer. 

27. De objectieve leer die de partijwil enkel als een der mogelijke 
aanknopingspunten hanteert, is dan ook veel consistenter wanneer 
men haar uitgangspunten met haar gevolgtrekkingen vergelijkt. 
Toch moesten met betrekking tot de voormelde gevolgen een aantal 
toegevingen worden gedaan en stemt de theorie niet overeen met de 
gevolgen die verdragenrecht, rechtspraak en rechtsleer aan de rechts
keuze hebben verbonden. Het hoofdbezwaar bestaat er terzake in dat 
een element van onzekerheid in internationale overeenkomsten 
wordt ingevoerd. De rechter mag de rechtskeuze immers toetsen aan 
andere aanknopingspunten. De verwerping van de objectieve leer 
wijst er dan ook op welk groot belang aan de waarde der rechtszeker
heid in het internationaal overeenkomstenrecht wordt gehecht. 

28. Ten aanzien van het subjectieve en objectieve leerstelsellijkt de 

(105) DE BOER, T., ,Subjectieve verwijzing: anomalie of grondbeginsel?", 57 en 67-71; 
BERVOETS, T., , ,Recbtskeuze, Een recbtstbeoretiscb onderzoek van bet beginsel der recbtskeu
ze", 35; MINCKE, W., ,Die Parteiautonomie: Recbtswabl oder Ortswahl?", IPRax 1985, 
315-317; contra P ATOCCHI, M.P., ,Regles de rattacbement localisatrices et regles de rattacbe
ment a caractere substantiel", 120 en 232-233 die bet begrip lokalisatie een ons inziens te ruime 
betekenis toekent. 
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opmerking van DEBY -GERARD echter doorslaggevend dat partijen 
geen lokalisatie van de overeenkomst doch wei een keuze van de ten 
gronde op hun rechtsverhouding toepasselijke norm en beoogden. De 
leer van de rechtskeuze als transnationale materiele norm lijkt dan 
ook qua uitgangspunt bet dichtst de werkelijkheid te benaderen. 
De uitwerking van dit inzicht werd echter door DEBY-GERARD 
verwaarloosd. Het respect voor de voormelde partijintentie is op zich 
immers onvoldoende om hieraan een transnationale materiele norm 
te verbinden aangezien anders de voorvermelde draagwijdte van de 
rechtskeuze miskend wordt(106). De rechtsorde die een dergelijke 
transnationale materiele regel bevat, zal dan ook haar bindende 
kracht en contouren moeten vastleggen. 
De afbakening van de bevoegdheid van partijen om bet toepasselijke 
recht te kiezen kan in dit opzicht worden beperkt tot transnationale 
overeenkomsten. Deze afbakening zal dan ook door bet forale recht 
moeten gebeuren. De transnationale materiele rechtskeuzenorm kan 
eveneens beperkingen bevatten zoals de vereiste van een redelijk 
belang bij de rechtskeuze, keuze van een levende en evoluerende 
rechtsorde en ,rechtskeuze achteraf" met eerbiedigende werking 
voor bet verleden en voor de rechten van derden. 

29. De belangrijkste vragen die een dergelijke materiele regel stelt, 
betreffen echter de vraag of zij bet verwijzingsrecht uitsluit en of -
omwille van haar unilateraal karakter - geen conflicten met andere 
rechtsordes te vrezen zijn. Het verwijzingsrecht kan terzake moeilijk 
volledig worden geelimineerd; zo lijkt bet verkiesbaar de norm in een 
aantal gevallen uit te sluiten zoals bijvoorbeeld bij wilsgebreken in 
de rechtskeuze of indien men de geldigheid van een clausule wil 
beoordelen die rechtskeuze achteraf door een der partijen mogelijk 
maakt(107). Een beroep op een neutrale verwijzingsregel is dan ook 
te verkiezen boven een eenzijdige bepaling door bet forum van 
domeinen waaromtrent in de verschillende nationale rechtsordes 
grote verscheidenheid bestaat. Bovendien blijft bet verwijzingsrecht 
toepasselijk ten aanzien van domeinen die buiten de reikwijdte van 
de norm vallen zoals inzake de bekwaamheid of de vertegenwoordi
gingsbevoegdheid van de contractanten. Het unilateraal karakter van 
de transnationale materiele regel van de rechtskeuze, kan in bet 
exequaturcontentieux problemen met andere rechtsordes veroorza-

(106) Zie supra nr. 8. 
(107) Cf. MAYER, P., ,Droit international prive", 556. 
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ken indien de rechtskeuze voor het exequaturforum onaanvaardbaar 
was en dit forum enige aanspraak op de aanwending van zijn eigen 
recht mocht maken. Bij beperkte exequaturcontrole zoals in het 
kader van bilaterale of multilaterale verdragen zal hierop echter 
wellicht enkel een vrij marginale invloed worden uitgeoefend tenzij 
de geschonden norm een transnationaal dwingende norm be
trof(108). Nochtans mag men zich wei verwachten aan een scherpe 
kritiek ten aanzien van de toepassing van de transnationale materii:~le 
regel van de rechtskeuzevrijheid op overeenkomsten waarmee het 
forum geen betekenisvolle banden vertoont. In dit opzicht zal deze 
regel 'in ieder geval een zeker juridisch imperialisme worden verwe
ten. 

30. Als besluit kan derhalve worden gesteld dat de heersende subjec
tieve leer omtrent de rechtskeuze vanuit traditioneel collisierechtelijk 
oogpunt moeilijk kan worden verdedigd en dan ook veeleer op 
pragmatische gronden berust(109). Ter bevordering van het interna
tionaal rechtsverkeer en omwille van de moeilijkheden om een ver
wijzingsregel af te dwingen inzake materies die in belangrijke mate 
een suppletief karakter vertonen, begunstigt het internationaal pri
vaatrecht rechtskeuzevrijheid inzake overeenkomsten. Een theme
tisch alternatief kan men terugvinden in de rechtskeuze als transna
tionale materiele norm. Niettegenstaande haar theoretische verdien
sten vertoont deze leer naar vigerend recht eerder een marginaal 
belang. Dit wordt verklaard door de ruimte die zij aan het verwij
zingsrecht moet blijven voorbehouden en de onduidelijkheid waar
mee haar inhoud tot op heden werd omschreven. 
Het verdrag van Rome is duidelijk een kind van de voormelde 
ontwikkelingen. De rechtskeuze is er eveneens niet dogmatisch conse
quent doch wei pragmatisch geconcipieerd. Bovendien ziet men er 
tevens dat de draagwijdte van de rechtskeuze een bijzondere begun
stiging geniet. Binnen de systematiek van het verdrag wordt dit 
verklaard door de tweedeling tussen dwingende normen inzake voor
rangsregels, consumenten- en werknemersbescherming enerzijds en 
de begunstiging van de rechtskeuze anderzijds. Dit bevordert uiter-

(108) Men denke bijvoorbeeld aan de artikelen 4 en 6 van de Belgische wet van 27 juli 1961 
betreffende de eenzijdige beeindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van 
alleenverkoop. 
(109) Cf. BERVOETS, T., ,Rechtskeuze, Ben rechtstheoretisch onderzoek van het beginsel der 
rechtskeuze", 41; DE BoER, T., ,Subjectieve verwijzing: anomalie of grondbeginsel?", 67 
en 70-71 (die de rechtskeuze als een ,verlegenheidsoplossing" bestempelt; cf. KEGEL, G., 
,Internationales Privatrecht", 379); DEELEN, J., ,Rechtskeuze in het Nederlands internatio
naal contractenrecht", Amsterdam, Scholtema & Holkema, 1965, 242. 
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aard de duidelijkheid en de rechtszekerheid doch had misschien 
nadere nuancering behoefd. Dit was wellicht te veel gevraagd van dit 
Europees compromis dat betrekking had op materies waar de belan
gen van het internationaal handelsverkeer nadrukkelijk aan de orde 
waren en dat tevens werd uitgewerkt tijdens een periode waarin een 
reactie tegen de kritiek op de rechtskeuze uit de jaren zestig op gang 
kwam. 
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RESUME 

LOI D' AUTONOMIE ET CONTRA TS INTERN A TIONAUX - Consequences de la loi du 
14 juillet 1987 portant approbation de la Convention de Rome sur la loi applicable 
aux obligations contractuelles. 

Dans son article, I' auteur s'interroge sur les consequences de !'approbation par la 
Belgique de la Convention de Rome du 19 juin 1980 concernant le droit applicable 
aux obligations contractuelles en ce qui concerne la loi d'autonomie. 

D'abord, la notion de «loi d'autonomie» lui-meme est expliquee comme indiquant 
la possibilite pour les parties a un contrat international de determiner le droit 
applicable. Ensuite, !'auteur se demande si la loi d'autonomie peut etre integree dans 
la theorie du droit international prive. A cet egard, illui parait que la loi d'autono
mie s'explique difficilement du point de vue theorique et apparait pliitot comme une 
option pragmatique inspiree par des considerations de politique juridique. 

Enfin, les possibilites et limites de la loi d'autonomie sont analysees. Les questions 
suivantes font alors objet de discussion: les problemes du «renvoi» et du «depeca
ge», l'exigence d'une relation entre le contrat international et le droit choisi, la 
possibilite d'un choix de droit posterieur ala conclusion du contrat, Ia stabilisation 
du contrat et le choix portant sur un droit non-national. La Convention de Rome 
etant tres liberal en ce qui concerne les quatre premiers problemes, ne repond au 
contraire pas aux autres questions. 

ZUSAMMENFASSUNG 

RECHTSWAHL UND INTERNATIONALE VERTRAGE- lmplikationen der Einftih
rung des europaischen Ubereinkommens tiber das auf vertragliche Schuldenverhalt
nisse anwendbare Recht. 

Dieser Beitrag behandelt eine Untersuchung nach den Folgen des Gesetzes vom 14. 
Juli 1987 hinsichtlich der Annahme des Romer Vertrags tiber das auf vertragliche 
Schuldverhaltnisse anwendbare Recht in Anbetracht einer Moglichkeit ftir Kontra
henten in internationalen Vertragen das anwendbare Recht anzudeuten. 

Der Verfasser untersucht in dieser Hinsicht vor allem welche Bedeutung der Freiheit 
der Rechtswahl beigemessen werden kann und wie diese Rechtswahl in die Dogmatik 
des internationalen Privatrechtes eingepaBt werden kann. Er folgert, daB in dieser 
Angelegenheit keine schltissige theoretische Erklarung fiir die Rechtswahl vorliegt, 
sondern daB sich die Freiheit der Rechtswahl vorwiegend auf rechtspolitische und 
pragmatische Erwagungen sttitzt. 

Darauf untersucht der Verfasser die Tragweite die der Rechtswahl zugeschrieben 
werden kann. In diesem Zusammenhang werden folgende Probleme behandelt: 
Rtick- und Weiterverweisung, Teilverweisung, die Forderung irgendeines Verhalt
nisses zwischen dem internationalen Vertrag und dem gewahlten Recht, nachtragli
che Anderung des auf einen Vertrag anwendbaren Rechtes, Versteinerungsklauseln 
und die Abwahl aller nationalen Rechte. Hinsichtlich der ersten vier Probleme stellt 
man fest, daB der Romer Vertrag Vertragsparteien eine sehr groBe Freiheit gegeben 
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hat. In Bezug auf die iibrigen Probleme hat sich der Vertrag allerdings nicht 
ausgesprochen. 

SUMMARY 

CHOICE OF LAW IN INTERNATIONAL CONTRACTS- Implications of the Belgian 
Law of July 14, 1987 implementing the Rome 1980 Convention on the law applicable 
to international contracts. 

The author discusses the implications of the implementation by Belgium of the 
Rome 1980 Convention on the law applicable to international contracts with respect 
to choice of law by contract parties. 
First, the meaning of choice of law is analysed; the author concludes in this respect 
that choice of law offers parties to an international contract possibilities to determi
ne the legal system which will apply to and affect their contract. Also, the article 
takes a sceptical view as to the possibility to provide a solid justification for 
choice-of-law from the point of view of conflict-of-laws methodology. Indeed, it 
looks as if choice of law is rather a pragmatic approach to international contractual 
relations rather than an option which corresponds to conflict-of-laws perceptions. 
Finally, the article looks into the possibilities offered by the Rome Convention to 
choice of law clauses and the limits imposed thereon. It analyses in this respect the 
following problems: "renvoi" and "depe~age", requirements as to the existence of 
a reasonable relation between the international contract and the chosen law, 
changing the applicable law and possibilities for immunizing the contract from any 
changes taken place after the contract was formed and the possibility of choosing 
non-nationallegal systems. As to the four problems first mentioned, one had to note 
the liberal approach followed by the Rome Convention. As to the other questions, 
the Rome Convention has not taken any position. 

RESUMEN 

LA AUTO NO MIA DE LA VOLUNTAD EN OBLIGACIONES CONTRACTU ALES INTERNA
CIONALES- Implicaciones de Ia introduccion del Tratado europeo sobre conflictos 
en obligaciones contractuales. 

En este articulo se estudian las consecuencias de Ia ley del14 de julio de 1987 acerca 
de Ia ratificacion del Tratado de Roma sobre el derecho aplicable en obligaciones 
contractuales con respecto a Ia posibilidad que tienen las partes contratantes de decir 
emil es el derecho a plicar en obligaciones contractuales internacionales. 
A este respecto, el autor estudia en particular que importancia se puede atribuir a 
la autonomfa de la voluntad y como se puede integrar la autonomfa de la voluntad 
en el dogmatismo del derecho internacional privado. Su conclusion es que no hay 
una explicacion te6rica perfecta para la autonomfa de Ia voluntad, sino que la 
autonomfa de la voluntad se basa sobre todo en consideraciones pragmaticas y 
jurfdico-politicas. 
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Despues, el autor estudia el alcance que puede tener la autonomia de la voluntad. 
A este prop6sito, se discuten los problemas siguientes: el reenvio, la elecci6n 
multiple, la necesidad de alguna relaci6n entre la obligaci6n contractual internacio
nal y la ley elegida, la eleccion despues de su celebraci6n incluso durante el proceso, 
la congelaci6n del contrato y la elecci6n de un contrato sin derecho estatal. En 
cuanto a los cuatro primeros problemas, se puede constatar que el Tratado de Roma 
da una gran libertad a las partes. Pero el Tratado no se pronuncia en cuanto a los 
otros problemas. 

1037 


