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Op 1 oktober 1997 traden het Verdrag van Lugano en het EEX-Verdrag, zoals 
gewijzigd door het Verdrag van San Sebastian, in werking in Belgie. Deze inwer
kingtreding verdient aandacht omdat zij enkele fundamentele ingrepen op het Bel
gisch internationaal procesrecht teweegbracht. De wijzigingen betreffen voorname
lijk het in de verdragen gebezigde woonplaatsbegrip (art. 52), de mogelijkheid tot 
samenvoeging van persoonlijke en zakelijke vorderingen (art. 6, 4), de gevolgen van 
litispendentie (art. 21), de bijzondere bijkomende bevoegdheidsgrond voor geschil
len betreffende individuele arbeidsovereenkomsten (art. 5, sub 1), de rechtsmacht
regeling voor geschillen betreffende de huur van vakantiehuisjes (art. 16, sub 1, b), 
de toelaatbaarheid van forumclausules in arbeidsovereenkomsten (art. 17, lid 5) en 
de vormvereisten voor forumclausules (art. 17, lid 1). De afwijkingen tussen beide 
verdragen dwingen tot een grondig onderzoek naar hun onderlinge verhouding. 
Tevens moet, omwille van de verschillende data waarop zij in de diverse onder
tekenende lidstaten in werking zijn getreden, hun toepasselijkheid in de tijd worden 
toegelicht. 
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I. INLEIDING 

1. Op 1 oktober jongstleden zijn de Verdragen van San Sebastian(!) 
en Lugano(2) in werking getreden in Belgie(3). De ratificatie door 

(1) Verdrag betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek 
tot het Verdrag van Brussel van 1968, gedaan te San Sebastian op 26 mei 1989. 
Vindplaats: PB. L. 285, 3 oktober 1989, 1. 
(2) Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen 
in burgerlijke en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988. 
Vindplaats: PB L. 319, 25 november 1988, 1. 
(3) De wetsontwerpen houdende instemming met deze verdragen werden op 18 juli 1996 
goedgekeurd door de Senaat en op 10 oktober 1996 door de Kamer van Volksvertegen
woordigers. Hierop deponeerde de Koning de bekrachtigingsakten, waardoor de intemationale 
overeenkomst wordt bevestigd en Belgie op het intemationaal vlak wordt gebonden. De 
bekrachtigingsinstrumenten met betrekking tot het Verdrag van San Sebastian werden gede
poneerd op 25 ju1i 1997. Voor het Verdrag van Lugano geschiedde de neerlegging bij de 
depositarissen op 31 juli 1997. De bekendmaking van de besproken verdragen liet echter 
lange tijd op zich wachten. Zij vond plaats in het Belgisch Staatsblad van 8januari 1998 (,Wet 
van 27 november 1996 houdende instemming met het Verdrag betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, het 
Protocol nr. 1 betreffende enkele onderwerpen van bevoegdheid, wijze van procederen en 
tenuitvoerlegging, het Protocol nr. 2 betreffende de eenheid in de uitlegging van het Verdrag, 
het Protocol nr. 3 betreffende de toepassing van artikel 57, de drie Verklaringen en de Slotakte, 
opgemaaktte Lugano op 16 september 1988", B.S., 8januari 1998,340 en ,Wet van 10 januari 
1997 houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanj e en 
de Portugese Republiek tot het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuit
voerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, alsmede tot het Protocol be
treffende de uitlegging daarvan door het Hof van Justitie, zoals deze zijn gewijzigd bij het 
Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Ierland en bij het Verdrag inzake de toetreding 
van de Helleense Republiek, bijlagen I, II, III, IV en V, en gemeenschappelijke verklaring, 
opgemaakt te Donostia- San Sebastian op 26 mei 1989", B.S., 8 januari 1998, 427). Dit had 
verstrekkende gevolgen. Bij gebrek aan integrale bekendmaking in het Belgisch Staatsblad was 
het verdrag een tijdlang niet tegenwerpelijk aan de Belgische rechtsonderhorigen, hoewel het 
sinds 1 oktober 1997 in Belgie in werking was getreden. 
Een verdrag moet, volgens rechtspraak van het Hof van Cassatie, behoorlijk zijn bekendge
maakt om de rechtsonderhorigen persoonlijk te kunnen binden (ALEN, A., Handboek van het 
Belgisch Staatsrecht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, nrs. 761-763 (763) en 
de aldaar aangehaalde rechtspraak). Art. 190 G.W., dat een algemeen rechtsbeginsel bevat, 
bepaalt dat geen wet, besluit of verordening van algemeen, provinciaal of gemeentelijk bestuur 
verbindend is dan nate zijn bekendgemaakt in de vorm bij de wetbepaald. Het in art. 190 G.W. 
neergelegde rechtsbeginsel geldt ook voor intemationale verdragen. Met het oog hierop is art. 
190 G.W. trouwens opgenomen in de verklaring tot herziening van de Grondwet van 12 april 
1995 (B.S., 12 april1995). 
Voor normen van intemationale instellingen is een afwijking van deze verplichting mogelijk 
indien de verdragstekst toelaat dat de verbindende normen van de organen van de betrokken 
intemationale instelling niet in het Belgisch Staatsblad moeten worden bekendgemaakt, maar 
wei in het officieel ,Publikatieblad" van de betrokken instelling (ALEN, A., Handboek van het 
Belgisch Staatsrecht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, nrs. 108-110 (110)). 
Art. 191 EG-Verdrag bevat een dergelijke publicatieverplichting voor onder meer verordenin
gen en richtlijnen. Deze uitzondering leek evenwel niet van toepassing te zijn op de V erdragen 
van San Sebastian en Lugano. 
Het hier geanalyseerde - en voor rechtspractici prangende - probleem, met name de niet
tegenwerpelijkheid aan Belgische rechtsonderhorigen van de Verdragen van San Sebastian en 
Lugano zolang hun publicatie in het Belgisch Staatsblad uitbleef, werd door de minister van 
Buitenlandse Zaken, in zijn antwoord op een schriftelijke vraag van Volksvertegenwoordiger 
S. Creyfvan 25 november 1997, onderkend. Tevens voorzag het antwoord de publicatie van de 
verdragsteksten voor januari 1998. 
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Belgie van deze verdragen, welke respectievelijk op 26 mei 1989 en 
16 september 1988 werden ondertekend, maakte reeds lang het voor
werp van vurige pleidooien uit( 4). Men kan trouwens opmerken dat 
Belgie zich, in de Gemeenschappelijke Verklaring van 26 mei 1989 
betreffende de bekrachtiging van het V erdrag betreffende de toetre
ding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot het 
Verdrag van Brussel van 1968, bereid verklaarde ,alle dienstige 
maatregelen te nemen opdat de nationale procedures ter bekrachtiging 
van het Toetredingsverdrag van 26 mei 1989 binnen de kortste tijd en 
zo mogelijk uiterlijk op 31 december 1992 afgewikkeld zouden 
worden"(5). De ratificatie van beide verdragen door Belgie heeft 
tot gevolg dat de Verdragen van Lugano en San Sebastian eindelijk 
in werking zijn getreden in de verhoudingen tussen aile onderteke
nende lidstaten. 

2. Wat het V erdrag van San Sebastian betreft was, indien Belgie 
buiten beschouwing wordt gelaten, Denemarken de hekkesluiter in
zake ratificatie. Het Verdrag trad er in werking op 1 maart 1996. Op 
die dag trad ook het V erdrag van Lugano er in werking. 

De geschetste problemen vinden mede hun oorsprong in de omstandigheid dat voor de 
inroepbaarheid van de betreffende verdragen tegen Belgen de publicatie in het Belgisch 
Staatsblad vereist is. Het nationaliteitstcriterium vindt men daarentegen niet terug in de 
Verdragen van Lugano en San Sebastian, welke hun toepasselijkheid voomamelijk verbinden 
aan de woonplaats der verwerende partij, zonder met diens nationaliteit rekening te houden 
(vb. art. 2). 
De problematiek van de uitblijvende publicatie in het Belgisch Staatsblad vindt u ook toege
licht in VAN HoUTTE, H., ,Staatsblad publiceert verdragen niet tijdig", De Standaard, 13 
januari 1998. 
Voor een overzicht van de praktische gevolgen van een uitblijvende publicatie: VAN HourrE, 
H., ,San Sebastian-Verdrag en Lugano-Verdrag in werking in Belgie", R. W., 1997-1998,790-
791. Volgens de analyse van Prof. Dr. VAN HOUTTE worden procedures ingeleid tussen 
1 oktober 1997 en 8 januari 1998 voor een Belgische rechter beheerst door het Verdrag van 
San Sebastian/Lugano, indien deze verdragen tegen onderdanen van andere verdragspartijen 
worden ingeroepen. Hoewel Belgische rechtsonderhorigen zich sinds I oktober 1997 op 
genoemde verdragen kunnen beroepen, lijken zij hen v66r 8 januari 1998 voor een Belgisch 
rechter niet te kunnen worden tegengeworpen. Belgie is sinds I oktober 1997 volkenrechtelijk 
verbonden en wordt door de andere verdragspartijen als verdragspartij beschouwd. Hun 
rechtbanken passen vanaf die datum het EEX-Verdrag (versie 1989)/Verdrag van Lugano 
toe ter bepaling van de bevoegdheid ten aanzien van Belgische procespartijen. Een analoge 
redenering geldt voor de tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen. Wat het Verdrag 
van San Sebastian betreft wijst de auteur tevens op een eventuele communautaire aansprake
lijkheid van Belgie (art. 169 e.v. EEG-Verdrag). Hoewel Belgie sinds I oktober 1997 volken
rechtelijk gebonden is, gold het verdrag v66r de publicatie niet onverkort in de interne 
rechtsorde. 
(4) Bijvoorbeeld: de bijdrage van H. VAN HouTTE in ,Vers une nouvelle politique beige de 
ratification des traites de droit international prive", Revue Beige de Droit International, 1995, 
306 e.v. (340-342). 
(5) PB. C. 189, 28 juli 1990, 32. 
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3. Laatstgenoemd verdrag trad, sinds de publicatie van ons laatste 
overzicht(6), eveneens in werking in IJsland (op 1 december 1995), 
Oostenrijk (1 september 1996) en Griekenland (1 september 1997). 
Bijgevolg droeg Belgie ten aanzien van de ratificatie van het Verdrag 
van Lugano samen met Griekenland de rode lantaam. 

4. De ratificatie van beide V erdragen maakt de weg vrij voor een 
nieuwe ratificatieronde, met name van het vorig j aar gesloten V erdrag 
inzake de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot het 
Verdrag van Brussel van 1968. Dit Verdrag werd op 29 november 
1996 te Brussel afgesloten(7). 

II. 0VERZICHT VAN DE DATA VAN INWERKINGTREDING 

5. Hiema volgt een overzicht van de data van inwerkingtreding 
van de beide Verdragen in de diverse lidstaten(8). Tevens werd 
achteraan deze bijdrage een tabel bijgevoegd waarin de data van 
inwerkingtreding van de beide verdragen in de onderlinge verhouding 
tussen de lidstaten zijn opgenomen. 

(6) DE GROOTE, B., ,Het Europees Executieverdrag: recente ontwikkelingen- Het Verdrag 
van Lugano en het EEX-Verdrag, zoals gewijzigd door het Toetredingsverdrag van San 
Sebastian: een schets", A.J.T.-Dossier, 1994-1995, nr. 8, 73 e.v. (90-91). In deze tekst is 
een onnauwkeurigheid geslopen inzake de data van inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lugano voor Frankrijk en Spanje. De inwerkingtreding, vermeld op p. 75 en in de tabel op 
p. 91, voor deze Ianden dateert niet van 1 januari 1993. De inwerkingtreding he eft respectie
velijk op 1 januari 1992 en 1 november 1994 plaatsgevonden. 
(7) Dezelfde dag werd een verdrag houdende de toetreding van Oostemijk, Finland en Zweden 
tot het Verdrag van Rome van 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomst gesloten. 
Het verdrag dat de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot het EEX-Verdrag regelt, 
bevat, in tegenstelling tot het Verdrag van San Sebastian, !outer technische ingrepen op de 
verdragstekst, nodig voor de toetreding van deze nieuwe EG-lidstaten. 
Niettemin wordt binnen de Europese Unie, blijkens de bekendmaking van de ,Proposition 
d'acte du Conseil etablissant Ia Convention relative a Ia competence judiciaire, Ia reconnais
sance et !'execution, dans les etats membres de !'Union Europeenne, des decisions en matiere 
civile ou commerciale", belangrijk inhoudelijk gesleutel aan het Executieverdrag in het 
vooruitzicht gesteld. De voorgestelde wijzigingen worden hiema kart toegelicht. 
De informatie omtrent deze wijzigingen werd ter beschikking gesteld door Prof. G. De Leva!. 
(8) Deze informatie werd ter beschikking gesteld door de Directie Bibliotheek, Onderzoek 
en Documentatie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (H. Duintjer
Tebbens) en de Directie der Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Mevr. 
Put). 
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A. Verdrag van San Sebastian 

- Spanje: 01.02.1991 
- Frankrijk: 01.02.1991 
- Nederland: 01.02.1991 
- Verenigd Koninkrijk: 01.12.1991 
- Luxemburg: 01.02.1992 
- Italie: 01.05.1992 
- Griekenland: 01.07.1992 
- Portugal: 01.07.1992 
- Ierland: 01.12.1993 
- Duitsland: 01.12.1994 
- Denemarken: 01.03.1996 
- Belgii:\: 01.10.1997 

B. Verdrag van Lugano 

- Nederland: 01.01.1992 
- Zwitserland: 01.01.1992 
- Luxemburg: 01.02.1992 
- Verenigd Koninkrijk: 01.05.1992 
- Portugal: 01.07.1992 
- Italie: 01.12.1992 
- Frankrijk: 01.01.1992 
- Spanje: 01.11.1994 
- Zweden: 01.01.1993 
- Noorwegen: 01.05.1993 
- Finland: 01.07.1993 
- Ierland: 01.12.1993 
- Duitsland: 01.03.1995 
- Griekenland: 01.07.1997 
- Denemarken: 01.03.1996 
- Belgie: 01.10.1997 
- IJsland: 01.12.1995 
- Oostenrijk: 01.09.1996 

III. VERDRAGEN VAN LUGANO EN SAN SEBASTIAN: HOOFDLIJNEN 

6. In wat hiema volgt zal een kort overzicht gegeven worden van de 
praktisch belangrijke wijzigingen die de beide verdragen, welke sinds 
1 oktober 1997 in Belgie in werking zijn getreden, teweegbrengen ten 
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opzichte van de regelen van intemationale rechtsmacht alsmede er
kenning en tenuitvoerlegging, zoals neergelegd in het EEX-Verdrag 
(versie 1982)(9). 

A. Ruimtelijke toepasselijkheid(10) 

7. Sinds 1 oktober 1997 zijn de V erdragen van San Sebastian en 
Lugano in Belgie in werking getreden. Ret ruimtelijk toepassings
gebied van het EEX-Verdrag en het Verdrag van Lugano beperkt zich 
tot de verdragsluitende staten. De bepalingen inzake rechtsmacht en 
bevoegdheid, zoals gewijzigd door het Verdrag van San Sebastian of 
zoals ingevoerd door het V erdrag van Lugano, kunnen dus eerst nu 
worden toegepast door de Belgische gerechten, aangezien zij enkel 
van toepassing zijn op vorderingen die voor een gerecht van een 
verdragsluitende staat worden gebracht. Hetzelfde geldt voor de 
regelen inzake erkenning en tenuitvoerlegging indien Belgie de aan
gezochte staat is. De staat waar om erkenning of tenuitvoerlegging 
wordt gevraagd moet een verdragsluitende staat zijn opdat de erken
ning of tenuitvoerlegging aan de hand van het gewijzigde EEX
Verdrag of het Verdrag van Lugano zou kunnen plaatsvinden. Pas 
sinds 1 oktober jongstleden is deze voorwaarde, wat Belgie betreft, 
vervuld. 

8. Een bijkomende complicatie doet zich voor. De geanalyseerde 
verdragen bevatten een bijzondere toepassingsvoorwaarde inzake 
rechtsmachtafbakening. In beginsel, met name voor de toepassing 
van de artikelen 2, 3 en 5 tot 15, is voor de toepassing van de 
bevoegdheidsregels uit deze verdragen vereist dat de verweerder 
woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende staat. 
Zulks impliceert dat tot 1 oktober 1997 ten aanzien van een verweer
der met woonplaats in Belgie - behoudens de uitzonderingen waar
van de belangrijkste in de artikelen 4, lid 2 en 16-18 van de verdragen 
zijn opgenomen- de rechtsmachtafbakening in de overige staten die 
de V erdragen van San Sebastian en Lugano ondertekenden en be-

(9) Ret EEX-Verdrag zoals aangepast ingevolge het Verdrag betreffende de toetreding van 
Griekenland tot het Verdrag van Brussel van 1968, gedaan te Luxemburg op 25 oktober 1982 
en op 1 april 1989 in werking getreden. 
Vindplaats: PB. L. 388, 31 december 1982, 1. 
(10) Voor dit thema werd een beroep gedaan op: HEYVAERT, A., Belgisch internationaal 
privaatrecht- een inleiding, Gent, Mys & Breesch, 1995, m. 49 en nrs. 105-107. 
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krachtigden, plaats diende te vinden aan de hand van een vorige versie 
van het EEX-Verdrag(ll) ofhet nationale recht(12) terzake. 

9. In de omgekeerde richting duikt dit probleem niet op ten aanzien 
van een verweerder met woonplaats in een der overige staten die de 
Verdragen van Brussel en Lugano ondertekenden: de genoemde ver
dragen traden in alle ondertekenende staten vroeger in werking dan in 
Belgie. V66r 1 oktober jongstleden kon een Belgisch gerecht geen 
rechtsmacht aannemen op grond van het door het V erdrag van San 
Sebastian gewijzigde EEX-Verdrag of het Verdrag van Lugano. Hij 
diende derhalve evenmin na te gaan of deze verdragen reeds in wer
king waren in de staat waar de opgeroepen verweerder woonplaats 
had. 

10. Hier kan men opmerken dat de beide geanalyseerde verdragen bij 
de definiering van het begrip 'woonplaats', zoals in deze verdragen 
gebruikt, een wijziging inhouden ten aanzien van de in 1982 onder
tekende versie van het EEX-Verdrag. Deze wijziging wordt verder 
toegelicht. 

11. Inzake -erkenning en tenuitvoerlegging moet worden aangestipt 
dat de regelen die hiervoor zijn neergelegd in de V erdragen van 
Brussel, tenminste zoals aangepast door het Verdrag van San Sebas
tian, en Lugano slechts kunnen worden toegepast ten aanzien van een 
beslissing welke is gegeven door een gerecht van een verdragsluitende 
staat waarvan de erkenning/tenuitvoerlegging wordt gevraagd in een 
andere verdragsluitende staat(l3). 

12. Zoals hierboven uiteengezet voor wat de rechtsmachtafbakening 
betreft, kan in een van de andere(14) verdragsluitende staten geen 
erkenning of tenuitvoerlegging worden gevraagd op grond van het 

( 11) Met name de versie zoals aangepast door het Verdrag van Luxemburg van 25 oktober 
1982 houdende de toetreding van Griekenland tot het EEX-Verdrag. 
Vindplaats: PB. L. 388, 31 december 1982, l. 
Het betreft vorderingen, binnen het materieel toepassingsgebied van het EEX-Verdrag, ge
bracht voor een Nederlandse, Luxemburgse, Italiaanse, Engelse, Ierse, Deense, Griekse, 
Duitse, Franse rechter tegen een ve1weerder met woonplaats in Belgie. 
(12) Bij vorderingen gebracht voor een Spaanse ofPortugese rechter, aangezien het Verdrag 
van San Sebastian precies de toetreding van Spanje en Portugal tot het EEX-Verdrag regelde. 
(13) Zie art. 25 EEX-Verdrag. 
(14) Met andere woorden: niet Belgie. 
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EEX-Verdrag (versie 1989(15)) ofhet Verdrag van Lugano, van een 
beslissing die v66r 1 oktober jongstleden door een Belgisch gerecht 
werd gewezen. 

13. Conform de overgangsregelen van beide verdragen is het, be
houdens de hieronder toegelichte uitzonderingen, evenmin mogelijk 
de Verdragen van Brussel, versie 1989, en Lugano aan te wenden voor 
de erkenning van een beslissing indien de rechtsvordering, welke tot 
de gegeven beslissing heeft geleid, werd ingesteld v66r de inwerking
treding van het verdrag in de staat waarin de kwestieuze beslissing is 
gegeven. Beslissingen van Belgische gerechten vallen slechts onder 
het toepassingsgebied van het EEX-Verdrag, versie 1989, of het 
V erdrag van Lugano, indien de eraan ten grondslag liggende vorde
ring na 1 oktober 1997 werd ingeleid. Tegelijk weze opgemerkt dat 
vorderingen die in het land van herkomst werden ingeleid v66r de 
inwerkingtreding in Belgie van de hier geanalyseerde verdragen in 
beginsel evenmin in Belgie kunnen worden erkend of tenuitvoerge
legd op basis van genoemde verdragen, niettegenstaande vonnis over 
deze vorderingen werd gewezen na de inwerkingtreding van de be
trokken verdragen in de staat van oorsprong en de aangezochte staat, 
Belgie(16). Berst over een aantal jaren zullen de complicaties van de 
opvolging van de diverse verdragen van de baan zijn. 

B. Temporele toepasselijkheid 

1. Art. 54, lid I 

14. W at de overgangsmaatregelen betreft, houdt art. 54 van het 
Verdrag van Lugano en het EEX-Verdrag, zoals gewijzigd door het 
Verdrag van San Sebastian, in dat de hier besproken verdragen, en de 
er eventueel door veroorzaakte wijzigingen van de geldende (ver
dragsrechtelijke) bepalingen van toepassing zullen zijn op rechtsvor-

(15) Hiermee wordt bedoe1d: het Executieverdrag zoals gewijzigd door het Verdrag van San 
Sebastian. 
(16) Deze oplossing blijft met andere woorden overeind ten aanzien van vorderingen waarop 
na 1 oktober 1997 uitspraak werd gedaan. 
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deringen ingesteld(17) (18), en authentieke akten verleden, na de 
inwerkingtreding ervan in de staat van herkomst en, indien de erken
ning of tenuitvoerlegging van een beslissing of authentieke akte wordt 
verzocht, na de inwerkingtreding in de aangezochte staat. 

15. De tekst van art. 54, lid 1 koppelt de toepasselijkheid van het 
verdrag, ten aanzien van de rechtsmachtvraag, aan de ,inwerkingtre
ding ( ervan) in de staat van herkomst''. Niettegenstaande deze formu
lering zal, hoewel een vraag om erkenning of tenuitvoerlegging in dit 
stadium niet aan de orde is, voor de rechter die een vordering ten 
gronde moet beoordelen het tijdstip van inwerkingtreding van het 
verdrag, zelfs in de verhouding met de andere staten waarmee de zaak 
aanknopingspunten voor de bevoegdheid(19) vertoont, beslissend 
zijn. De optie voor een trapsgewijze inwerkingtreding van de V erdra
gen van Lugano en San Sebastian laat niet langer toe te spreken van 
,de'' datum van inwerkingtreding. Het verplicht er zodoende toe bij 
de beoordeling van de bevoegdheidsvraag rekening te houden met de 
inwerkingtreding van deze verdragen in de verhouding met de andere 
,betrokken" staten. V66r 1 oktober 1997 kon een Italiaanse rechter, 
hoewel het V erdrag van San Sebastian reeds in werking was getreden 
in Italie op het ogenblik dat de vordering er werd ingeleid, bijvoor
beeld niet, zich steunend op art. 5, sub 1 EEX-Verdrag zoals gewij
zigd door het Verdrag van San Sebastian, op geldige wijze kennis 
nemen van een vordering tegen een verweerder met woonplaats in 
Belgie. Belgie, waarmee het geschil door de woonplaats van de 

(17) Dit betekent dat de omstandigheid dat de gebeurtenis die aan de vordering ten gronds1ag 
1igt, bijvoorbee1d een ongeval dat aanleiding geeft tot een aansprakelijkheidsvordering uit 
onrechtmatige daad (art. 5, sub 3), dateert van v66r de inwerkingtreding van het Verdrag van 
LuganoNerdrag van San Sebastian zich niet verzet tegen de toepasse1ijkheid ervan. 
Zie hierover: WAITE, N., ,La Convention de Bruxelles relative a Ia competence judiciaire eta 
l'execution des decisions: quelle version appliquer?", TBH, 1996, 762. 
(18) Een vordering, ingeleid bij dagvaarding, kan worden geacht te zijn ingesteld op het 
ogenblik van de betekening van de dagvaarding (Cass., 20 december 1991, Arr. Cass., 1991-
92, 373: ,Uit de samenlezing van de artikelen 12, 700, 716 en 717 Ger. W. volgt dat wanneer 
de rechtsingang bij dagvaarding geschiedt, de zaak bij de rechter aanhangig is gemaakt op de 
datum van de betekening ervan, dit voor zover de zaak op de algemene rol is ingeschreven v66r 
de terechtzitting in de dagvaarding aangewezen"). 
Rechtsvorderingen, ingeleid bij (eenzijdig) verzoekschrift, worden geacht te zijn ingesteld op 
het ogenblik van hun neerlegging ter griffie (art. 1034 quiquies, art. 1027 Ger. W.). 
Verzoekschriften op tegenspraak kunnen ook bij aangetekende brief aan de griffie worden 
verzonden (art. 1034 quiquies Ger. W.). In dit geva1 is het ogenblik van ontvangst ter griffie 
bepalend. Een gelijkaardige redenering kan gelden voor eenzijdige verzoekschriften die de 
advocaat ook bij brief aan de griffier kan doen toekomen (art. 1027 Ger. W.). 
Vergelijk: FETTWEIS, A., ,Manuel de procedure civile", Liege, Faculte de droit de Liege, 1987, 
156-157 (voetnoot 8 aldaar). 
(19) Hieronder dient te worden verstaan: de woonplaats van de verweerder, de gekozen 
rechter, de Jigging van het onroerend goed, ... 
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verweerder, voor de rechtsmachtvraag, relevante aanknopingspunten 
vertoonde was nog niet toegetreden tot het V erdrag van San Sebastian. 
Op grond van art. 5, sub 1 EEX-Verdrag, zoals gewijzigd door het 
Verdrag van San Sebastian, kon tegen de in Belgie gevestigde ver
weerder dan ook geen rechtsmacht worden aangenomen in Italie, waar 
zich de vestiging bevond van de Belgische vennootschap, die de 
vorderende werknemer in dienst had genomen. Evenmin als de ver
plichting voor de rechter die de zaak ten gronde moet beslechten 
rekening te houden met het ogenblik van inwerkingtreding van ge
noemde verdragen, hoewel er geen erkenningsprocedure/uitvoerbaar
verklaring voorligt, is de verplichting rekening te houden met de data 
van inwerkingtreding van het verdrag in de verhouding met de andere 
bij het geschil, betrokken "staten, uitdrukkelijk opgenomen in art. 54, 
lid 1 EEX-Verdrag(20). 

16. Men kan immers opmerken dat, terwijl de tekst van art. 54, lid 1 
het heeft over de inwerkingtreding van het verdrag in de staat van 
herkomst en de aangezocht staat, er op het ogenblik van de behande
ling van de rechtsmachtvraag nog niet echt sprake is van een staat van 
herkomst. Enkel de staat waar een vordering wordt ingesteld is aan de 
orde(21). 

17. Ten aanzien van de problematiek van erkenning en tenuitvoer
legging behoeft de draagwijdte van de tekst van art. 54, lid 1 eveneens 
bijkomende toelichting. De tekst van art. 54, lid 1 van het Verdrag van 
Lugano en het EEX-Verdrag (versie 1989) bepaalt dat de bepalingen 
van genoemde verdragen slechts van toepassing zijn op rechtsvorde
ringen ingesteld na de inwerkingtreding van het verdrag in de staat 
van herkomst en, indien de erkenning of tenuitvoerlegging van een 
beslissing wordt verzocht, na de inwerkingtreding in de aangezochte 
staat. 

18. Deze formulering zou het vermoeden kunnen creeren dat de 
verdragstekst, in casu de tekst van het V erdrag van Lugano of het 
door het Verdrag van San Sebastian gewijzigde EEX-Verdrag, zonder 
meer kan toegepast worden op de verzoeken om erkenning of tenuit
voerlegging die dateren van mi de inwerkingtreding ervan in de 

(20) Men zal in de geschetste casus opmerken dat art. 5, sub 1 evenwel zichzelf enke1 van 
toepassing verklaart op verweerders met woonplaats in een verdragsluitende staat. 
(21) DUINTJER-TEBBENS, H., ,Het toepassingsgebied van de Verdragen van Brussel en Lugano 
naar onderwerp, tijd en ruimte", in Europese IPR-Verdragen, Leuven, Acco, 1997, 32-33. 
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aangezochte staat. Nochtans blijft de, hierboven geanalyseerde, tem
porele toepassingsvoorwaarde inzake de rechtsmachtbepaling van de 
oorspronkelijke rechter gelden. Daarvoor staat het gebruik van het 
woord ,en" in art. 54, lid 1 garant. 

19. Op het ogenblik dat de vordering, welke aanleiding heeft gegeven 
tot de beslissing waarvan om de erkenning/tenuitvoerlegging wordt 
verzocht, wordt ingesteld in de staat van herkomst, dient het verdrag 
te gelden in het land van de gevatte rechter en tevens in het land 
waarmee de zaak voor de rechtsmachtbepaling relevante aankno
pingspunten bezit - en waar later eventueel tenuitvoerlegging zal 
worden gevorderd- zodat de oorspronkelijke rechter verplicht is zijn 
rechtsmacht aan de hand van het verdrag/de verdragsversie op grond 
waarvan erkenning/tenuitvoerlegging wordt gevraagd, te onderzoe
ken. Men mag immers enkel een beroep doen op de liberale regels 
inzake erkenning en tenuitvoerlegging opgenomen in de Verdragen 
van Brussel, versie 1989, en Lugano indien de oorspronkelijke rechter 
verplicht was de erin opgenomen rechtsmachtregels na te leven. 

20. Ret land waarmee de zaak voor de rechtsmacnthepaling relevante 
aariknopingspunten bezit, is meestal de staat waar de beslissing later 
dient te worden erkend of ten uitvoer gelegd. Deze hypothese dient 
zich echter niet steeds voor te doen. Volgens Duintjer-Tebbens lean de 
erkenning/tenuitvoerlegging van een gerechtelijke beslissing slechts 
plaatsvinden aan de hand van het Verdrag van Lugano of het EEX
Verdrag, versie 1989, indien bij het instellen van de initiele vordering 
het Verdrag van Lugano, respectievelijk versie 1989 van het Execu
tieverdrag, van kracht was in de staat van de procedure (staat van 
herkomst) en in de aangezochte staat waar de beslissing dient erkend 
en/of ten uitvoer gelegd te worden(22). 

21. Wat echter met de volgende hypothese: 

Een verweerder met woonplaats in Italie wordt eind 1995 voor een 
Portugese rechter opgeroepen op grond van een vordering tot schade
vergoeding naar aanleiding van een verkeersongeval dat zich in Por
tugal heeft voorgedaan. De Portugese rechter mag op grond van art. 5, 
sub 3 EEX-Verdrag, waartoe Portugal krachtens het Verdrag van San 
Sebastian is toegetreden, kennis nemen van deze vordering. In de 

(22) DuiNTJER-TEBBENS, H., ,Het toepassingsgebied van de Verdragen van Brussel en Lugano 
naar onderwerp, tijd en ruimte", in Europese IPR-Verdragen, Leuven, Acco, 1997, 33 en 35. 
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verhouding tussen Portugal en Italii~, waar verweerder woonplaats 
heeft, is het Verdrag van San Sebastian op 1 juli 1992 in werking 
getreden. Media oktober 1997 wordt om tenuitvoerlegging van de 
veroordeling tot het betalen van schadevergoeding verzocht in Belgie. 
De ltaliaanse verweerder bezit er een onroerend goed waarop tenuit
voerlegging wordt gevraagd. Ten aanzien van deze hypothese kan men 
zich afvragen of de Portugese beslissing niet in Belgie ten uitvoer kan 
worden gelegd krachtens het EEX-V erdrag, versie 1989. Hoewel op het 
ogenblik dat de vordering werd ingesteld de aangezochte staat, Belgie, 
niet tot het verdrag was toegetreden dient men er rekening mee te 
houden dat de rechtsmacht ten aanzien van de in Italie woonachtige 
verweerder reeds op het V erdrag van San Sebastian, dat nu als basis 
voor de tenuitvoerlegging zou moeten dienen, was gebaseerd. Lijkt de 
tenuitvoerlegging conform de artikelen 25 en volgende van het EEX
Verdrag, versie 1989, in deze hypothese niet aanvaardbaar? 

22. De voor de hier geschetste casus gesuggereerde oplossing lijkt 
echter te interfereren met art. 54, lid 2, van het EEX-Verdrag, versie 
1989, en het Verdrag van Lugano. De erin voorziene versoepeling van 
de geanalyseerde overgangsbepalingen slaat op het geval waarbij om 
erkenning of tenuitvoerlegging wordt verzocht van een beslissing 
gegeven na de dag van inwerkingtreding van het verdrag in de 
betrekkingen tussen de staat van herkomst en de aangezochte staat, 
naar aanleiding van v66r deze dag ingestelde vorderingen. Erkenning 
of tenuitvoerlegging blijft in dit geval onder meer mogelijk indien de 
toegepaste bevoegdheidsregels overeenkomen met deze in titel II. Dit 
lijkt in de hier weergegeven hypothese op zijn minst het geval te zijn 
aangezien de aangewende rechtsmachtregels niet enkel overeenko
men met deze uit het Verdrag van Brussel, versie 1989Nerdrag van 
Lugano, maar precies deze zijn. Voor zover de betreffende beslissing 
na 1 oktober 1997 werd gegeven lijkt de door Duintjer-Tebbens 
gesuggereerde strenge interpretatie van art. 54, lid 1 in het Iicht van 
lid 2 geen onoverkomelijke praktische moeilijkheden in zich te dra
gen. Art. 54, lid 2 zal in wat volgt nader worden toegelicht(23). 

23. Het Verdrag van Lugano en het Verdrag van Brussel, zoals aan
gepast door het V erdrag van San Sebastian, zijn dus slechts toepasse
lijk op vorderingen ingesteld na hun inwerkingtreding. De vaststelling 
dat de uitspraak over deze vordering, waarvan de erkenning/tenuit
voerlegging wordt gevraagd, kan dateren van mi hun inwerkingtreding 

(23) Zie randnurnmers 27 en volgende. 
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staat hieraan in principe niet in de weg. De erkenning/tenuitvoerleg
ging kan slechts op grond van deze verdragen geschieden indien de 
betrokken gerechtelijke beslissing werd gegeven door een rechterlijke 
instantie welke haar rechtsmacht uit dezelfde verdragen putte. 

24. Het Verdrag van San Sebastian trad respectievelijk op 1 juli 1992 
en 1 oktober 1997 in werking in Portugal en Belgie. Onderstel de 
volgende hypothese: 

Bind 1995 wordt een verweerder met woonplaats in Belgie in een 
,burgerlijke zaak" voor een Portugese rechtbank opgeroepen. Aan
gezien de staat waarin de verweerder woonplaats heeft nog niet is 
toegetreden tot het V erdrag van Sebastian kan, behoudens enkele hier 
besproken uitzonderingen, de Portugese rechter zijn rechtsmacht om 
kennis te nemen van de vordering tegen de in Belgie wonende ver
weerder niet op het BBX-Verdrag steunen. De Portugese rechtbank 
verklaart zich bijgevolg bevoegd op basis van haar gemeenrechtelijke 
rechtsmachtbepalingen. Bind oktober 1997 wordt de Portugese beslis
sing voor uitvoering aangeboden in Belgie. De tenuitvoerlegging kan 
niet geschieden aan de hand van het BBX-V erdrag, hoewel re~d~ in 
werking in -de aangezochte staat op het ogenblik van de vraag om 
erkenning/tenuitvoerlegging(24). Op het ogenblik dat de vordering in 
de staat van herkomst werd ingesteld kon tegen verweerder, met 
woonplaats in de aangezochte staat, geen rechtsmacht aangenomen 
worden op basis van het BBX-Verdrag. Belgie was immers nog niet 
toeg€treden tot het Verdrag van San Sebastian(25). 

25. De beoordeling van deze hypothese zou, in functie van hetgeen 
werd uiteengezet in nummer 21, moeten worden herbekeken indien de 
verweerder, op het ogenblik dat de vordering werd ingesteld, woon
plaats had in Nederland of een andere reeds tot het Verdrag van San 
Sebastian toegetreden staat. 

26. Samengevat kan men inzake erkenning en tenuitvoerlegging 
stellen dat deze slechts kunnen geschieden krachtens de V erdragen 
van Brussel, zoals aangepast door het V erdrag van San Sebastian, en 

(24) Zie evenwel, indien de uitspraak werd gegeven na 1 oktober 1997, art. 54, lid 2. 
(25) In de verhouding tussen Belgie en Portugal kon evenmin een vroegere versie van het 
EEX-Verdrag worden toegepast, noch uit het oogpunt van de rechtsmachtbepaling noch inzake 
erkenning oftenuitvoerlegging, aangezien Portugal niet is toegetreden tot oudere versies van 
het Executieverdrag, maar door het Verdrag van San Sebastian onmiddellijk tot versie 1989 
van het Executieverdrag toetrad. 
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Lugano indien het betreffende verdrag op het ogenblik dat de oor
spronkelijke vordering werd ingesteld in werking was in de ,staat van 
herkomst'' - en er inzake rechtsmacht kon worden aangewend, 
hetgeen bijvoorbeeld in beginsel(26) betekent dat de verweerder 
woonplaats had in een op dat ogenblik reeds verdragsluitende staat 
-, en in de ,aangezochte staat". 

2. Art. 54, lid 2 

27. Onder bepaalde voorwaarden(27) kunnen beslissingen, gegeven 
mi de dag van inwerkingtreding van de hier besproken verdragen, naar 
aanleiding van v66r deze dag ingestelde vorderingen, erkend en ten 
uitvoer gelegd worden op grond van de betreffende regelen in de· 
Verdragen van Brussel, zoals gewijzigd door het Verdrag van San 
Sebastian, en Lugano, indien de toegepaste bevoegdheidsregels- bij 
de beoordeling van de vordering die tot de beslissing waarvan om 
erkenning of tenuitvoerlegging wordt gevraagd, heeft geleid - (in
houdelijk) overeenkomen met de 

* rechtsmacht- en bevoegdheidsregels, zoals neergelegd in het Ver
drag van Brussel, versie 1989, of van Lugano en op grond waarvan 
de erkenning of tenuitvoerlegging wordt gevraagd 

of 

* rechtsmacht- en bevoegdheidsregels, zoals neergelegd in een ver
drag dat tussen de staat van herkomst en de aangezochte staat van 
kracht was op het ogenblik dat de vordering werd ingesteld(28). 

28. De praktische moeilijkheden, teweeggebracht door de verschil
lende data van inwerkingtreding van het, door het Verdrag van San 
Sebastian aangepaste, EEX-Verdrag in de diverse ondertekenende 

(26) Bij rechtsmachtbepaling op grond van de artikelen 2 en 5-15 een noodzakelijke voor
waarde. 
(27) Zie art. 54, lid 2 EEX-Verdrag, versie 1989, en Verdrag van Lugano. 
(28) A an art. 54 van het EEX-Verdrag werd een laatste lid toegevoegd dat bepaalt dat ,indien 
de partijen in een geschil over een overeenkomst v66r 1 juni 1988 voor wat Ierland betreft, of 
v66r 1 januari 1997 voor wat het Verenigd Koninkrijk betreft, schriftelijk waren overeen
gekomen op deze overeenkomst het Ierse recht of het recht van een dee! van het Verenigd 
Koninkrijk toe te pas sen, de gerechten van Ierland of van het betreffende dee! van het Verenigd 
Koninkrijk bevoegd blijven om van het geschil kennis te nemen". 
Het verdrag van Lugano bevat een gelijkaardige bepaling doch het heeft betrekking op 
overeenkomsten met rechtskeuze voor Iers of Engels recht, die waren gesloten v66r de 
totstandkorning van het Lugano-Verdrag, te weten v66r 16 september 1988. 
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staten waren onlangs het voorwerp van een prejudicii:He beslissing van 
het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen. In het geschil 
dat aanleiding heeft gegeven tot de uitspraak van het Hof van Justitie 
van 9 olctober 1997 in zaak C 163/95, E. Freifrau von HorniK. 
Cinnamond(29), waren voor de gerechten van twee verdragsluitende 
staten tussen dezelfde partijen vorderingen aanhangig, welke het
zelfde onderwerp betroffen en op dezelfde oorzaak berustten. De eerst 
ingediende vordering werd voor een Portugese rechter gebracht v66r 
de inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van San Sebastian in 
Portugal. Op het ogenblik dat de tweede vordering werd aangebracht 
in het Verenigd Koninkrijk was het Verdrag van Brussel, versie 1989, 
in beide staten in werking getreden. 

29. Art. 29 van het toetredingsverdrag van San Sebastian(30) bepaalt 
dat het EEX-Verdrag, zoals gewijzigd door het toetredingsverdrag 
van San Sebastian, slechts van toepassing is op rechtsvorderingen 
ingesteld en op authentieke akten verleden na de inwerkingtreding 
van het toetredingsverdrag van 1989 in de staat van herkomst en, 
indien wordt verzocht om erkenning of tenuitvoerlegging van een 
beslissing of een authentieke akte, na de inwerkingt:[eding in de 
aangezocht€ staat. -

(29) Zie: Weekoverzicht van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg van de 
Europese Gemeenschappen, nr. 26/97 (week van 6 tot 10 oktober 1997), 9, met gelijkluidende 
conclusie van Adv. Gen. Jacobs van 14 mei 1996. Het dispositiefwerd gepubliceerd in PB. C., 
22 november 1997, 7. 
Het arrest verklaart als volgt voor recht: ,Art. 29, lid I, van het Verdrag van 26 mei 1989 
inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot het Verdrag 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke 
en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd, dat wanneer in twee verschillende verdrags
luitende staten tussen dezelfde partijen vorderingen aanhangig zijn, welke hetzelfde onderwerp 
betreffen en op dezelfde oorzaak berusten, waarvan de eerste v66r de datum van inwerkingtre
ding van voonneld Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging 
van beslissingen in burgerlijke en handelszaken tussen deze staten en de tweede na die datum is 
aangebracht, het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht artikel 21 Executieverdrag 
moet toepassen, indien het gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht, zich bevoegd heeft 
verklaard op basis van een regel die overeenkomt met de bepalingen van titel II van dit verdrag 
of met de bepalingen van een verdrag dat tussen de twee betrokken staten van kracht was to en 
de vordering werd aangebracht, en dit artikel voorlopig moet toepassen, indien het gerecht 
waarbij de zaak het eerst is aangebracht, zich nog niet over zijn bevoegdheid heeft uitge
sproken. Daarentegen dient het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht, artikel 21 van 
het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging in burgerlijke en 
handelszaken niet toe te passen, indien het gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht, 
zich bevoegd heeft verklaard op basis van een regel die niet overeenkomt met de bepalingen 
van titel II van dit verdrag, of met de bepalingen van een verdrag dat tussen die twee staten van 
kracht was toen de vordering werd aangebracht". 
De in dit arrest besproken problematiek werd ook reeds behandeld bij: PERTEGAS-SENDER, M., 
,Aanhangigheid, samenhang en voorlopige maatregelen", in Europese I.P.R.-Verdragen, 
Leuven, A ceo, 1997, 118. 
(30) Zie: Art. 54 van het door het Verdrag van San Sebastian aangepaste EEX-Verdrag. 
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30. Het lijkt evenwel niet mogelijk aan de hand van art. 29 van 
het toetredingsverdrag van San Sebastian met zekerheid te bepalen 
of de regels inzake aanhangigheid van art. 21 EEX-Verdrag (versie 
1989)(31) toepasselijk zijn, wanneer de eerste vordering in een on
dertekenende staat is aangebracht v66r de inwerkingtreding van het 
toetredingsverdrag van 1989, terwijl de tweede vordering na de datum 
van de inwerkingtreding van het verdrag(32), in een andere verdrags
luitende staat is aangebracht, dan wel of beide vorderingen moeten 
zijn aangebracht na de inwerkingtreding van het EEX-Verdrag, versie 
1989, in beide betreffende verdragsluitende staten. 

31. Het interpretatieprobleem is toe te schrijven aan het ontbreken 
van een bepaling in art. 29, lid 1 Verdrag van San Sebastian(33) 
aangaande de vraag of het in art. 21 van het EEX-Verdrag (versie 
1989) bedoelde geval van aanhangigheid van vorderingen voor de 
gerechten van verschillende verdragsluitende staten zich enkel voor
doet indien alle vorderingen na de inwerkingtreding ervan zijn inge
steld dan wei of het volstaat dat de inwerkingtreding zich heeft 
voorgedaan vooraleer de vordering werd ingeleid voor het gerecht 
waarbij de zaak het laatst is aangebracht. 

32. Het Hofvan Justitie heeft geopteerd voor een interpretatie van art. 
29, lid 1 van het V erdrag van San Sebastian in het licht van de 
doelstellingen van het Executieverdrag. Volgens het Hof zouden de 
twee in het vorig randnummer genoemde interpretatiemogelijkheden 
immers tot situaties kunnen leiden die, in weerwil van de doelstel
lingen van het Executieverdrag, de wederzijdse erkenning en tenuit
voerlegging van rechterlijke beslissingen kunnen bemoeilijken en de 
rechtsbescherming van de binnen de Europese Gemeenschap geves
tigde personen in de weg staan. 

33. In de overwegingen 14 en 15 illustreert het Hof deze stelling aan 
de hand van twee voorbeelden. 

(31) Art. 21 EEX-Verdrag, zoals gewijzigd door het Verdrag van San Sebastian, luidt als 
volgt: ,Wanneer voor gerechten van verschillende verdragsluitende staten tussen dezelfde 
partijen vorderingen aanhangig zijn, welke hetzelfde onderwerp betreffen en op dezelfde 
oorzaak berusten, houdt het gerecht, waarbij de zaak het laatst is aangebracht zijn uitspraak 
ambtshalve a an totdat de bevoegdbeid van het gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht, 
vaststaat. 
Wanneer de bevoegdheid van het gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht, vaststaat, 
verklaart het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht, zich onbevoegd." 
(32) Bedoe!d wordt de inwerkingtreding van het verdrag in de verhoudingen tussen beide 
staten. Deze vond in casu plaats op juli 1992. 
(33) Het Verdrag van Lugano bevat in artikel 54 een analoge overgangsregeling. 
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* De stelling dat artikel 21 van toepassing is mits de tweede proce
dure mi de datum van inwerkingtreding van het V erdrag van San 
Sebastian, in de onderlinge verhouding tussen de beide betrokken 
staten, aanhangig is gemaakt, ook al was de eerste vordering v66r 
die datum aangebracht, zou ertoe kunnen leiden dat de gedingvoe
rende partijen geen beslissing kunnen krijgen die ten uitvoer kan 
worden gelegd in de verdragsluitende staat waar de tweede proce
dure aanhangig is. De rechter waarbij de zaak het laatst is aange
bracht zou namelijk zijn uitspraak moeten aanhouden, en zich in 
voorkomend geval onbevoegd moeten verklaren, omdat een proce
dure aanhangig is voor een gerecht van een andere verdragsluitende 
staat, ook al zouden de erkenning en de tenuitvoerlegging van de in 
het kader van deze laatste procedure gegeven beslissing in de 
aangezochte staat(34) onmogelijk blijken. Dit zou zich, ingevolge 
artikel29, lid 2 van het Verdrag van San Sebastian(35) onder meer 
kunnen voordoen indien de bevoegdheid van het gerecht van de 
verdragsluitende staat van herkomst berustte op regels die niet 
overeenkomen met titel II van het EEX-Verdrag of met de bepalin
gen van een verdrag dat tussen de staat van herkomst en de aange
zochte staat van kracht was toen de vordering werd ingesteld. 

* De andere stelling zou tot gevolg hebben dat beide procedures in de 
twee verdragsluitende staten worden voortgezet en leiden tot de 
uitspraak van twee verschillende beslissingen, die wegens hun 
onderlinge onverenigbaarheid ten gevolge van art. 27, sub 3 
EEX-Verdrag niet worden erkend in de andere staat. 

34. Uitgangspunt bij de interpretatie van deze bepaling dient volgens 
bet Hof de zorg te zijn parallelle vorderingen, en de eventuele tegen
strijdige beslissingen die daarvan het gevolg kunnen zijn, van meet af 

(34) Het is tevens de staat waar de bodemprocedure laatst aanhangig werd gemaakt. 
(35) Geparafraseerd luidt deze bepaling als volgt: 
,Even wei worden de beslissingen, gegeven na de dag van de inwerkingtreding van het Verdrag 
van San Sebastian, in de betrekkingen tussen de staat van herkomst en de aangezochte staat, 
naar aanleiding van v66r deze dag ingestelde vorderingen, erkend en ten uitvoer gelegd 
overeenkomstig het EEX-Verdrag, versie 1989; indien de bevoegdheid berustte op regels 
die overeenkomen met deze uit het EEX-Verdrag of met de bepalingen neergelegd in een 
verdrag dat tussen de staat van herkomst en de aangezochte staat van kracht was op het 
ogenblik dat de vordering werd ingesteld". 
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aan te vermijden(36). Teneinde onverenigbare beslissingen te vermij
den, welke krachtens art. 27, sub 3 EEX-Verdrag niet ten uitvoer 
kunnen worden gelegd, heeft het Hof, in de lijn van art. 29, lid 2 
Verdrag van San Sebastian, geoordeeld dat 

het laatst aangezochte gerecht, gevat mi de inwerkingtreding van 
het EEX-Verdrag (versie 1989)(37), overeenkomstig art. 21 van dit 
verdrag zijn uitspraak aanhoudt 
totdat de bevoegdheid van het gerecht dat het eerst, en zelfs v66r de 
inwerkingtreding van het Verdrag van San Sebastian in de verhou
ding tussen de betrokken staten, werd aangezocht, vaststaat(3 8), 
indien de bevoegdheid van het eerst aangezochte gerecht berustte 
op regels die overeenkomen met de bepalingen van titel II van het 
EEX-Verdrag(39) 
of met de bepalingen neergelegd in een verdrag tussen de staat van het 
eerst aangezochte gerecht, het gerecht van herkomst, en de staat van 
het laatst aangezochte gerecht, die in een verdere fase eventueel de 
staat van het om erkenning/tenuitvoerlegging verzochte gerecht wordt. 

35. Immers, in de in randnummer 34 ontwikkelde hypothese zal de 
latere erkenning/tenuitvoerlegging van een uitspraak van het eerst 
aangezochte gerecht door de gerechten van de staat van het laatst 
aangezochte gerecht aan de hand van het Executieverdrag geschieden, 

(36) Het Executieverdrag lijkt, zoals reeds uiteengezet, in beginsel enkel toepasselijk op 
procedures van erkenning/tenuitvoerlegging waarbij zowel in de staat van herkomst als de 
aangezochte staat het EEX-Verdrag (versie 1989) van kracht was op het ogenblik dat de 
vordering, die tot de beslissing om de erkenning/tenuitvoerlegging waarvan wordt verzocht 
aanleiding heeft gegeven, werd ingeleid. Art. 29, lid 2 Verdrag van San Sebastian bevat een 
uitzondering op deze regel. In functie van deze uitzondering kan het argument dat erin bestaat 
weigering van erkenning/tenuitvoerlegging op grand van art. 27, sub 3 EEX-Verdrag te 
vermijden, enkel betrekking hebben op beslissingen gegeven na de inwerkingtreding van het 
EEX-Verdrag (versie 1989) in de staat van herkomst naar aanleiding van v66r deze datum 
ingeleide vorderingen, die voldoen aan de in art. 29, lid 2 Verdrag van San Sebastian (cfr. art. 
54, lid 2, EEX-Verdrag, versie 1989) figurerende voorwaarden. Bijgevolg dient de bevoegd
heid te berusten op regels die overeenkomen met de bepalingen van titel II EEX-Verdrag 
(versie 1989) of met bepalingen neergelegd in een verdrag dat tussen de staat van herkomst en 
de aangezochte staat van kracht was toen de vordering werd aangebracht. 
Het Hofvan Justitie spreekt zich eveneens in deze richting uit (rechtsoverwegingen 18 e.v.). 
(37) Het spreekt voor zich dat indien op dat ogenblik beide procedures nog aanhangig zijn 
voor het eerst en het laatst aangezochte gerecht, de uitspraak van het eerst aangezochte gerecht 
pas zal worden gegeven na de inwerkingtreding van het EEX-Verdrag (versie 1989) in de 
onderlinge verhouding tussen beide staten. Art. 29, lid 2 Verdrag van San Sebastian heeft enkel 
betrekking op beslissingen gegeven na de inwerkingtreding ervan. Aan deze toepassings
voorwaarde van art. 29, lid 2 Verdrag van San Sebastian is in casu dan ook voldaan. 
(38) Indien de bevoegdheid van het eerst aangezochte gerecht komt vast te staan, verklaart het _ 
laatst aangezochte zich op grand van art. 21 EEX-Verdrag onbevoegd ten gunste van het eerst 
aangezochte. 
(39) Artikelen 2-24. 

1955 



en zou een ermee onverenigbare beslissing in laatstgenoemde staat, de 
erkenning van de uitspraak van het eerst aangezochte gerecht in de 
staat van het laatst aangezochte gerecht in de weg staan (art. 27, sub 3 
EEX-Verdrag)( 40). 

36. Indien de bevoegdheid van het eerst aangezochte gerecht niet 
berust op regels die overeenkomen met de bepalingen van titel II van 
het EEX-V erdrag of van een verdrag dat tussen deze staat en de staat 
van het laatst aangezochte gerecht van kracht was toen de vordering 
werd aangebracht, kan de beslissing van dit gerecht in de verdrags
luitende staat van het gerecht dat het laatst is aangezocht, niet worden 
erkend op grond van het EEX-Verdrag. Het laatst aangezochte gerecht 
moet art. 21 buiten toepassing Iaten en zal de voor hem aanhangige 
procedure voortzetten( 41 ). 

C. Verhouding van het Verdrag Lugano tot het EEX-Verdrag 

1. Art. 54ter, punt 1 Verdrag van Lugano 

37. Art. 54 ter van het Verdrag van Lugano bepaalt onder punt 1 dat 
het EEX-Verdrag blijft gelden voor de betrekkingen tussen~de EG~ 
lidstaten. Voor de toepassing van deze bepaling dient men onder het 
begrip ,EG-Staat" te verstaan: een EG-lidstaat die eveneens is toe
getreden tot het EEX-V erdrag. 

38. Deze interpretatie kan worden afgeleid uit de samenlezing van 
art. 220 EG-Verdrag en art. 63 EEX-Verdrag. Art. 220 EG-Verdrag 
dat de communautaire Qasis voor het EEX-Verdrag vormt en nieuwe 
lidstaten verplicht tot toetreding tot het Executieverdrag, luidt als 
volgt: ,De lidstaten treden, voor zover nodig, met elkaar in onder
handeling ter verzekering voor hun onderdanen, van ... 
- de vereenvoudiging van de formaliteiten waaraan de wederzijdse 

( 40) Bij deze uitlegging toetst het gerecht van een verdragsluitende staat de bevoegdheid van 
het gerecht van een andere verdragsluitende staat. Dit is zeer ongewoon en volgens het verdrag 
enkel mogelijk overeenkomstig art. 28 en 34, lid 2 (deze bepalingen verwijzen naar de 
schending van de artikelen 7~16 en 59). Deze afwijking lijkt echter noodzakelijk, aangezien 
art. 29, lid 2 Verdrag van San Sebastian de toepassing van de verdragsregels betreffende 
erkenning en tenuitvoerlegging precies athankelijk maakt van de vraag op welke grondslag het 
eerst aangezochte gerecht zijn bevoegdheid baseerde. Daarenboven is deze afwijking slechts 
van toepassing om de uit de inwerkingtreding van het EEX~Verdrag, versie San Sebastian, 
voortvloeiende problemen van ,overgangsrecht" op te lossen, zolang v66r die inwerkingtre~ 
ding ingeleide procedures in een verdragsluitende staat aanhangig zijn. 
Zie hierover: H.v.J. nr. C-163/95, 9 oktober 1997 (E. Freifrau von HorniK. Cinnamond), 
rechtsove1wegingen 24-26. 
( 41) Zie rechtsoverwegingen 20-21. 
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erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en 
scheidsrechterlijke uitspraken onderworpen zijn". 

Art. 63 van het EEX-Verdrag verduidelijkt een en ander. Laatstge
noemde bepaling luidt als volgt: ,De verdragsluitende Staten erken
nen dat elke Staat die lid wordt van de Europese Economische 
Gemeenschap, verplicht zal zijn te aanvaarden dat het onderhavige 
V erdrag de grondslag zal vormen bij de onderhandelingen welke 
noodzakelijk zijn om, in de betrekkingen tussen de verdragsluitende 
Staten en die Staat, de uitvoering van artike1220, laatste alinea van bet 
V erdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
pen te verzekeren. 
Omtrent de noodzakelijke aanpassingen zal een bijzonder verdrag 
tussen de verdragsluitende Staten enerzijds en die Staat anderzijds 
kunnen worden gesloten". 

39. Dit impliceert in concreto dat het EEX-Verdrag zal worden 
toegepast wanneer iemand, ongeacht zijn nationaliteit, met woon
plaats in een EEX-lidstaat(42), wordt opgeroepen voor een gerecht 
van een andere ,EG-staat"(43) ofindien een in een EG/EEX-lidstaat 
gegeven beslissing in een andere EG/EEX-lidstaat moet worden er
kend of tenuitvoergelegd. 

40. Het is eveneens op grond van art. 4 van het Executieverdrag dat, 
onverminderd de toepassing van de exclusieve rechtsmachtregels van 
art. 16 EEX-Verdrag, een verweerder met woonplaats buiten het 
ruimtelijk toepassingsgebied van de Verdragen van Brussel en Luga
no( 44) voor een gerecht van een EEX -lidstaat kan worden gedaagd op 
basis van de rechtsmachtregels van de betreffende staat, met inbegrip 
van de in art. 3, lid 2 EEX-Verdrag opgenomen exorbitante fora(45). 

41. Het onderscheid tussen ,EG-" en ,EEX-"staten is allerminst 
academisch. Oostenrijk, Zweden en Finland, voormalige EVA-landen 
en lidstaten bij het Verdrag van Lugano, traden reeds toe tot de 

(42) Hoewel de tekst het heeft over een ,EG-staat". 
( 43) Lees natuurlijk: EEX-lidstaat. 
( 44) Deze toevoeging is het gevolg van een interferentie van art. 4 Verdrag van Lugano dat een 
aan art. 4 EEX-Verdrag analoge bepaling bevat ten aanzien van verweerders met woonplaats 
buiten het grondgebied van de bij het Verdrag van Lugano aangesloten staten. 
(45) Vergelijk: JENARD, P., MOLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan 
te Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 67, nr. 15. 
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Europese Unie, doch zijn nog geen partij bij het EEX-Verdrag( 46). De 
formulering van art. 54 ter, punt 1 kan dan ook aanleiding geven tot 
enige verwarring. De tekst handelt over ,EG-lidstaten". Art. 54 ter 
biedt geen uitdrukkelijke regel inzake de toepasselijkheid van het 
Verdrag van Lugano in de verhouding tot lidstaten van de EG die, 
vooralsnog, niet zijn toegetreden tot het EEX-Verdrag. 

42. Welk verdrag dient bijgevolg toegepast te worden in de verhou
ding tussen Nederland en Zweden? Zweden is geen EEX-lidstaat. De 
beide betrokken EG-staten zijn wel toegetreden tot het Verdrag van 
Lugano. Dient de bevoegdheid van een Nederlands gerecht om kennis 
te nemen van een vordering tegen een in Zweden woonachtige ver
weerder te worden gesteund op het EEX-Verdrag nu beide staten tot 
de Europese Unie behoren en art. 54 ter, punt 1, het EEX-Verdrag 
toepasselijk verklaart in de verhouding tussen EG-lidstaten? 

43. In antwoord op de in het voorgaande randnummer opgeworpen 
hypothese kan samenvattend geste1d worden dat het onderscheid dat 
het Verdrag van Lugano in art. 54 ter maakt tussen EVA-lidstaten die 
al dan niet tot de Europese Unie behoren, moet worden_ gelezenals het 
onderscheid tussen Lugano-lidstaten die wel of niet tot het Verdrag 
van Brussel zijn toegetreden. Voor EG-lidstaten, die nog niet zijn 
toegetreden tot het Executieverdrag, maar onder de werking van het 
Verdrag van Lugano vall en( 4 7), moet het laatstgenoemde Verdrag als 
enige rechtsgrond in aanmerking worden genom en( 48). 

2. Art. 54 ter, punten 2 en 3 Verdrag van Lugano 

44. In de punten 2 en 3 omschrijft art. 54 ter van het Verdrag van 
Lugano op zijn beurt de gevallen waarin het in ieder geval van 
toepassing is. 
De toepasselijkheid van het Verdrag van Lugano betreft: 

a. Inzake rechterlijke bevoegdheid, het geval waarbij een verweerder 
woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende staat 
van het V erdrag van Lugano die niet is toegetreden tot de Europese 

( 46) Het toetredingsverdrag hiertoe werd afgelopen jaar reeds ondertekend doch is nog niet in 
werking getreden. 
(47) Het betreft inmiddels aile lidstaten van de Europese Unie, zoals uit tabel II blijkt. 
(48) De hier gesuggereerde oplossing vindt steun bij JENARD, P., MoLLER, G., ,Rapport bij het 
Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 
1990, 68-69. 
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Unie. Niet zijn toegetreden tot de Europese Unie moet voor de inter
pretatie van art. 54 ter begrepen worden als geen EEX-lidstaat zijn. 

45. Het V erdrag van Lugano is daarenboven in ieder geval van 
toepassing indien de gerechten van een Lugano-staat, die geen 
EEX-lidstaat is, rechtsmacht hebben gekregen op grond van de arti
kelen 16 of 17 van eerstgenoemd Verdrag. Het betreft de gevallen 
waarin de gerechten van een lidstaat bij het V erdrag van Lugano 
exclusieve rechtsmacht hebben verkregen, bijvoorbeeld omdat het 
kwestieuze onroerend goed er gelegen is (art. 16) of krachtens een 
forumclausule (art. 17). 

46. Vooralsnog zijn de lidstaten bij het V erdrag van Lugano die nog 
niet tot het EEX-Verdrag toetraden de volgende: 
- Oostenrijk 
- Finland 
- Zweden 
- Zwitserland 
- Noorwegen 
- IJsland. 

47. Aangezien Oostenrijk, Finland en Zweden reeds tot de Europese 
Unie toetraden en afgelopenjaar het verdrag dat hun toetreding tot het 
Executieverdrag regelt ondertekenden, zal art. 54 ter, 2, a behoudens 
uitbreiding van het V erdrag van Lugano, slechts toepassing hebben op 
Noorwegen, Zwitserland en IJsland. Oostenrijk, Finland en Zweden 
dienen nog slechts over te gaan tot ratificatie van het vermelde 
toetredingsverdrag opdat het EEX-V erdrag voor hen in werking zou 
kunnen treden( 49). 

48. De in art. 54 ter, 2, a Verdrag van Lugano neergelegde criteria 
kunnen aan de hand van een tweetal voorbeeldjes (50) worden ver
duidelijkt. 

Iemand met woonplaats in Noorwegen kan voor een Franse rechter 
in burgerlijke en handelszaken slechts worden gedaagd op grond 

( 49) Het Belgiscbe verbaalleert dat de neerlegging van de ratificatie-instrumenten op zicb kan 
Iaten wacbten. 
(50) De bier gebruikte voorbeelden werden overgenomen uit: DE GROOTE, B., ,Het Europees 
Executieverdrag: recente ontwikkelingen- Het Verdrag Van Lugano en bet EEX-Verdrag, 
zoals gewijzigd door het Toetredingsverdrag van San Sebastian: een scbets", A.JT.-Dossier, 
1994-1995, nr. 42. 
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van bepalingen uit het Verdrag van Lugano. De exorbitante be
voegdheidsregels van art. 4 EEX-Verdrag zijn tegen deze verweer
der niet inroepbaar(51). 

- De in art. 54 ter, 2, a opgenomen toepassingscriteria voor het 
Verdrag van Lugano laten niet toe een Franse rechtbank bevoegd 
te achten om kennis te nemen van een geschil over zakelijke 
rechten op een onroerend goed gelegen in Zwitserland, tegen een 
in Frankrijk won en de verweerder. Op deze feiten dient het V erdrag 
van Lugano immers toegepast te worden: artikel 16, sub 1 van dit 
Verdrag verleent de Zwitserse gerechten, te weten de gerecbten van 
de verdragsluitende staat waar het betwiste onroerend goed gelegen 
is, exclusieve recbtsmacht. Op zijn beurt is art. 16, sub 1 van het 
EEX-V erdrag enkel van toepassing indien bet betwiste onroerende 
goed op bet grondgebied van een EEX-lidstaat ligt. 

49. Een tweede toepassingsgeval van het Verdrag van Lugano, krach
tens art. 54 ter, 2, b, wordt biema toegelicht. 

b. Op grond van art. 54 ter, 2, b van bet Verdrag van Lugano_dient-dit 
ten aanzien van aanhartgigbeid en samenbang, zoals bedoeld in de 
artikelen 21 en 22, toegepast te worden indien procedures zijn aan
gespannen in een lidstaat van het V erdrag van Lugano, die geen lid is 
van het EG/EEX-Verdrag, en een Lugano-staat die wel tot het Execu
tieverdrag is toegetreden. 

50. Een laatste hypothese luidt als volgt: 

c. Art. 54 ter, 2, c bepaalt dat bet V erdrag van Lugano, ten aanzien 
van erkenning en tenuitvoerlegging, in ieder geval van toepassing is 
indien de staat van herkomst of de aangezochte staat geen lid is van de 
'Europese Gemeenschappen'. Deze bepaling richt zich op procedures 
van erkenning of tenuitvoerlegging waarbij de aangezochte staat, dan 
wel de staat van berkomst, een lidstaat van het Verdrag van Lugano is 
die niet is toegetreden tot het Executieverdrag. Het betreft dus niet 
enkel, zoals de tekst het laat uitschijnen, beslissingen die in Zwitser
land, Noorwegen of IJsland zijn gegeven of er ter erkenning/tenuit
voerlegging worden aangeboden, docb, vooralsnog, ook de procedu-

(51) JENARD, P., MOLLER, G., "Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegd
heid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te 
Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28juli 1990,67-68, nr. 16. 
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res van erkenning/tenuitvoerlegging, waarbij Oostenrijk, Finland of 
Zweden- wel reeds lidstaten van de Europese Unie- aangezochte 
staat, dan wel staat van herkomst, zijn. Deze toelichting ligt volledig 
in de lijn van hetgeen in randnummers 37 en volgende werd ontwik
keld ten aanzien van de interpretatie van art. 54 ter, 1. 

51. Hypothese c, en haar draagwijdte, wordt duidelijk aan de hand 
van onderstaand voorbeeld: 

Franse gerechten aanvaarden, op basis van art. 4 EEX-Verdrag, 
rechtsmacht tegen een verweerder met woonplaats in Noorwegen. 
Zij steunen hun rechtsmacht op een van de in art. 3, lid 2 EEX
V erdrag opgesomde rechtsmachtfactoren en negeren zodoende de op 
hen rustende verplichting tot toepassing van het V erdrag van Lugano. 
Art. 54 ter, 2, c garandeert de toepassing van het Verdrag van Lugano 
op een eventuele procedure tot erkenning of uitvoerbaarverklaring 
van het Franse vonnis in Noorwegen, aangezien in casu de aange
zochte staat een niet tot het EEX-Verdrag behorende lidstaat van het 
Verdrag van Lugano is. 

52. In dit geval kan art. 54 ter, 3(52) de in Noorwegen gevestigde 
verweerder te hulp komen en de tenuitvoerlegging van de beslissing 
van het Franse gerecht verhinderen. Op grond van art. 54 ter, 3 
Verdrag van Lugano kan immers tenuitvoerlegging geweigerd wor
den indien: 

- de rechterlijke bevoegdheidsgrond waarop de te erkennen/ten uit
voer te leggen beslissing is gebaseerd, zoals in casu, verschilt van 
de rechtsmachtgrond krachtens het Verdrag van Lugano; 

en 

indien erkenning of tenuitvoerlegging wordt geeist tegen een partij 
met woonplaats in een lidstaat van het Verdrag van Lugano, die nog 
niet tot het EEX-Verdrag is toegetreden(53). 

Aan beide genoemde voorwaarden dient te zijn voldaan. 

(52) Deze bepaling wordt hierna geanalyseerd in de randnummers 58 en volgende. 
(53) Volgens art. 54 ter, 3 is de erkenning/tenuitvoerlegging alsnog mogelijk indien het recht 
van de aangezochte staat dit op een andere wijze mogelijk maakt (, ... tenzij de beslissing 
volgens het recht van de aangezochte staat anderszins kan worden erkend of ten uitvoer kan 
worden gelegd. "). 
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53. Dit beschermingsmechanisme kan niet enkel ingeroepen worden 
indien de erkenning of tenuitvoerlegging in Noorwegen wordt ge
vraagd, doch ook indien hierom in Zwitserland, waar de in Noor
wegen gevestigde verweerder een bankrekening houdt, wordt ver
zocht. Art. 54 ter, 3 is toepasselijk indien erkenning of tenuitvoerleg
ging wordt gevraagd tegen een partij met woonplaats op het grond
gebied van een lidstaat van het Verdrag van Lugano, die niet tot het 
EEX-Verdrag is toegetreden. De bepaling eist niet dat de tenuitvoer
legging of erkenning in een niet EEX -staat wordt gevraagd en even
min dat de procedure hiertoe zou ingeleid worden in de staat waar de 
partij tegen wie de erkenning/tenuitvoerlegging wordt gevorderd, 
woonplaats heeft. 

54. Daarenboven valt de hier geschetste hypothese binnen het toepas
singsgebied van het V erdrag van Lugano dat zichzelf in elk geval van 
toepassing verklaart indien de aangezochte staat, dan wel de staat van 
herkomst een niet tot het Executieverdrag behorende verdragsstaat 
van het Verdrag van Lugano is (Art. 54 ter, 2, c, zoals hierboven 
aangehaald). 

55. Laatstgenoemde toepassingsvoorwaarde impliceert dat het Ver
drag van Lugano, en het erin vervatte art. 54 ter, c daarentegen niet 
zou kunnen worden toegepast indien erkenning of tenuitvoerlegging 
van de in Frankrijk gewezen beslissing in ItaW~ wordt gevraagd. Staat 
van herkomst en aangezochte staat traden in deze ·hypothese heiden 
toe tot het Executieverdrag. 

56. Deze onmogelijkheid blijft onverminderd bestaan indien het ver
zoek om een uitvoerbaarverklaring plaatsvond met het oog op het 
leggen van uitvoerend beslag op de tegoeden van de in Noorwegen 
gevestigde verweerder op een Italiaanse rekening. 

57. Dit spreekt voor zich aangezien zowel de staat van herkomst als 
de aangezochte staat bij het Executieverdrag aangesloten zijn (art. 54 
ter, 2, c Verdrag van Lugano). Bijgevolg wordt deze hypothese enkel 
beheerst door de bepalingen inzake erkenning en tenuitvoerlegging, 
welke zijn opgenomen in de artikelen 25 en volgende van het Execu
tieverdrag. 

58. Het in het voorbeeld aangehaalde art. 54 ter, 3 dient samen
gelezen te worden met het tweede lid van art. 28 van het Verdrag 
van Lugano. Deze bepaling, welke niet is terug te vinden in het 

1962 



]
-------------.. ~~.---__ - ·-- -.-

1---:-- - ! '~'-

Executieverdrag zoals aangepast door het Verdrag van San Sebastian, 
bevat twee extra gronden voor weigering van erkenning en tenuit
voerlegging. Zij houden verband met de artikelen 54 ter, 3 en 57, lid 4 
van het V erdrag van Lugano, waarin de verhouding van het V erdrag 
van Lugano tot respectievelijk het EEX-Verdrag en de verdragen die 
de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning oftenuitvoerlegging van 
beslissingen voor bijzondere onderwerpen regelen, wordt omschre
ven(54). 

3. Art. 54 ter, punt 2 versus art. 54 ter, punt 3 Verdrag van Lugano: 
onderzoek naar de onderlinge verhouding 

59. Art. 54 ter, 3 bepaalt, zoals reeds uit het hierboven gegeven 
voorbeeld mocht blijken, dat, be halve op de in titel III V erdrag van 
Lugano(55) genoemde gronden(56), erkenning of tenuitvoerlegging 
kan worden geweigerd indien de rechterlijke bevoegdheidsgrond 
waarop de beslissing gebaseerd is verschilt van de grond krachtens 
het V erdrag van Lugano en erkenning of tenuitvoerlegging wordt 
geeist tegen een partij met woonplaats in een lidstaat van het Verdrag 
van Lugano die niet tot het EEX-Verdrag(57) behoort, tenzij de 
beslissing volgens het recht van de aangezochte staat anderszins kan 
worden erkend of ten uitvoer gelegd. 

60. Op grond van de hier ontwikkelde casus zou men zich kunnen 
afvragen of de toepasselijkheid van het in art. 54 ter, 3 Verdrag van 
Lugano opgenomen beschermingsmechanisme niet losgekoppeld 
moet worden van art. 54 ter, 2, c dat inzake erkenning en tenuitvoer
legging de toepasselijkheid van het V erdrag van Lugano koppelt aan 
de voorwaarde dat de aangezochte staat, dan wel de staat van her
komst, een Lugano-staat is, die niet tot het Executieverdrag is toe
getreden. 

61. Bijgevolg zou een inzake erkenning oftenuitvoerlegging aange
zochte Italiaanse rechter, op grond van art. 54 ter, 3 gehouden zijn de 
in Frankrijk gegeven beslissing niet te erkennen noch ten uitvoer te 

(54) Het tweede lid van art. 28 van bet Verdrag van Lugano luidt als volgt: 
,Erkenning van een beslissing kan voorts worden geweigerd indien een van de in artikel 54 ter, 
lid 3 of in artikel 57, lid 4, bedoelde gevallen zicb voordoen". 
(55) Deze titel beslaat de artikelen 25 tot 49. 
(56) In bet bijzonder deze uit artikel 27, welke gelijklopend zijn met deze figurerend in bet 
Executieverdrag. 
(57) Hoewel de tekst van bet Verdrag van Lugano bet over bet ,EG-Verdrag" beeft. 
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leggen, indien zij gegeven is met inachtneming van een bevoegd
heidsgrond die van deze in het Verdrag van Lugano verschilt en de 
erkenning/tenuitvoerlegging tegen een in, bijvoorbeeld, Noorwegen 
gevestigde partij gevraagd wordt. Ret feit dat staat van herkomst en 
aangezochte staat beide tot het Executieverdrag behoren (art. 54 ter, 2, 
c V erdrag van Lugano ), zou overeenkomstig deze interpretatie de 
toepassing van art. 54 ter, 3 niet in de weg staan. 

62. Bovenvermelde interpretatiemethode lijkt verkieslijk aangezien 
zij de partij tegen wie om erkenning/tenuitvoerlegging wordt verzocht 
en die woont in een Lugano-staat die niet tot het EEX-Verdrag 
toetrad, de mogelijkheid biedt, hoewel de erkenning/tenuitvoerleg
ging niet door het V erdrag van Lugano wordt beheerst, de erkenning/ 
tenuitvoerlegging te weren indien tegen haar rechtsmacht werd aan
genomen in weerwil van het V erdrag van Lugano. Art. 54 ter, 2, a 
garandeert de verweerder met woonplaats in een Lugano-staat, die 
niet tot het EEX-Verdrag behoort, immers de aanwending van de 
rechtsmachtgronden uit het Verdrag van Lugano. 

63. Anderzijds zou de formulering-van artikel 54 ter, 3 Verdrag van 
Lugano deze brede interpretatie in de weg kunnen lijken te staan. 
Deze bepaling stelt dat door de partij met woonplaats in een lidstaat 
van het Verdrag van Lugano, die niet tot het EEX-Verdrag behoort, 
behalve op de gronden genoemd in titel III van dit V erdrag een beroep 
kan gedaan worden op het in deze bepaling opgenomen bijzonder 
beschermingsmechanisme. 

64. De bepalingen van het V erdrag van Lugano inzake erkenning en 
tenuitvoerlegging (titel III, met name de artikelen 25-50) zijn enkel 
van toepassing zijn indien de staat van herkomst of de aangezochte 
staat geen EEX-lidstaat is. Derhalve zou het gebruik van het woord 
,behalve" er kunnen op wijzen dat de toepasselijkheid van het in art. 
54 ter, 3 opgenomen bijzonder beschermingsmechanisme moet wor
den beperkt tot de gevallen waarin titel III van het V erdrag van 
Lugano van toepassing is. 

65. Hierbij dient men zich wel de vraag te stellen of deze interpretatie 
van de formulering van art. 54 ter- aangaande de verhouding van de 
punten 2, c, en 3 - de doelmatigheid van de in punt 3 vervatte 
bescherming niet in de weg staat. De verweerder met woonplaats in 
een niet tot het Executieverdrag toegetreden lidstaat van het V erdrag 
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van Lugano zou immers de erkenning/tenuitvoerlegging van een 
tegen hem uitgesproken gerechtelijke beslissing niet kunnen weren 
op grond van art. 54 ter, 3 indien, bijvoorbeeld, de in Frankrijk 
uitgesproken beslissing in Italie wordt aangeboden. Art. 54 ter, 3 
zou daarentegen wel inroepbaar zijn indien in Noorwegen, waar hij 
woonplaats heeft, om tenuitvoerlegging wordt verzocht. Nochtans 
moest de rechter in de staat van oorsprong, in beginsel, in beide 
gevallen zijn rechtsmacht beoordelen aan de hand van het V erdrag 
van Lugano. 

66. Een uitzondering op dit beginsel doet zich bijvoorbeeld voor 
indien een Frans gerecht krachtens art. 16 of omwille van een forum
clausu1e (art. 17) bevoegd is. In dit geval krijgt het rechtsmacht 
verleend op grond van het Executieverdrag. De artikelen 16 en 17 
van de V erdragen van Brussel en Lugano zijn, zoals verder za1 worden 
uiteengezet, niet identiek. Deze vaststelling verleent de vraag naar de 
toepasselijkheid van art. 54 ter, 3 a fortiori belang. 

67. Om bovenvermelde redenen zou het wenselijk kunnen zijn het 
toepassingsgebied van art. 54 ter, 3 los te koppelen van art. 54 ter, 2, c 
van het Verdrag van Lugano. Immers, indien men onderstelt dat het in 
art. 54 ter, 3 Verdrag van Lugano gebruikte woord 'behalve' er niet 
aan in de weg staat dat de verweerder met woonplaats in een lidstaat 
bij dit verdrag, die niet tot het Executieverdrag behoort, de tegen hem 
gevraagde erkenning/tenuitvoerlegging kan weren op grond van ge~ 
noemde bepaling, terwijl titel III van het Verdrag van Lugano krach
tens art. 54 ter, 2, c niet toepasselijk is, lijkt een 'bredere' interpretatie 
niet uitgesloten. 

68. Daarenboven lijkt het gebruik van de termen ,in elk geval'' in de 
aanhefvan art. 54 ter, 2 een indicatie te zijn voor het niet-exhaustieve 
karakter van het in art. 54 ter, 2 bepaalde toepassingsgebied van het 
Verdrag van Lugano. Ook hier lijkt dus geen beletsel te bestaan voor 
een van art. 54 ter, 2, c onafhankelijke toepasselijkheid van het in art. 
54 ter, 3 neergelegde beschermingsmechanisme. 

69. Ook de structuur van art. 54 ter biedt hiervoor een mogelijk 
argument. Art. 54 ter, 2 geeft de gevallen aan waarin het verdrag in 
ieder geval toegepast wordt. Los daarvan wordt in art. 54 ter, 3 een 
bijzonder beschermingsmechanisme uitgebouwd voor de inwoners 
van de Lugano-staten die nog niet tot het EEX-Verdrag toetraden. 
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70. Het hier uitvoerig toegelichte art. 54 fer, dat zich in eerste orde 
richt tot de rechters in de bij het Executieverdrag aangesloten lidstaten 
van het Verdrag van Lugano(58), fungeert als veiligheidsklep(59) 
voor verweerders met woonplaats in een niet- "EG "-lidstaat, die 
aangesloten is bij het Verdrag van Lugano(60). 

71. Het belang van het criterium ,woonplaats", als toepassingsvoor
waarde voor art. 54 fer, 3 wordt duidelijk aan de hand van de volgende 
voorbeelden: 

- Indien een Belgische rechter zich na 1 oktober 1997, in afwijking 
van het Verdrag van Lugano, bevoegd verklaart om kennis te 
nemen van een vordering tegen een verweerder met woonplaats 
in IJsland of Zweden, dan zal de in Belgie gegeven rechterlijke 
beslissing in IJsland of Zweden erkend noch ten uitvoer gelegd 
kunnen worden. De Zweedse ofiJslandse rechter zal zich hiertegen 
verzetten op grond van het hierboven besproken art. 54 fer, 3 
Verdrag van Lugano. 

- Deze weigering zal zich niet voordoen indien voor een Zwitserse 
rechter om tenuitvoerlegging wordt gevraagd van een in Duitsland 
of Oostenrijk gewezen beslissing tegen een partij met woonplaats in 
Frankrijk. Dit illustreert dat art. 54 ter enkel werkt ter bescherming 
van verweerders met woonplaats in niet-EEX-lidstaten die tot het 
Verdrag van Lugano behoren. Hoewel de exequaturprocedure 
wordt beheerst door het Verdrag van Lugano, aangezien de aange
zochte staat( 61) tot het V erdrag van Lugano maar nog niet tot het 
EEX-Verdrag is toegetreden, kan art. 54 ter, 3 niet worden aange
wend indien de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt ge
vraagd woonplaats heeft op grondgebied van een EEX-lidstaat. 

72. Tegen de achtergrond van de bespreking van art. 54 fer dient 
opgemerkt dat het EEX-Verdrag, in tegenstelling tot het Verdrag van 

(58) Zij alleen staan immers voor de keuze tussen de toepassing van het EEX-Verdrag en het 
Verdrag van Lugano. 
Zie hierover: JENARD, P., MOLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan 
te Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 67, nr. 15. 
(59) Meer in het bijzonder het art. 54 fer, 3. 
(60) PELLIS, L., ,All roads lead to Brussels: towards a uniform european civil procedure", 
NILR, 1990, 385-386. 
(61) Indien de beslissing in Oostenrijk wordt gewezen, vooralsnog, eveneens de staat van 
herkomst. 
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Lugano, in beginsel ook de erkenning en tenuitvoerlegging van rech
terlijke beslissingen die gebaseerd zijn op een niet in het Executiever
dag figurerende, ja zelfs exorbitante, rechtsmachtgrond, niet in de weg 
staat(62). Art. 28, lid 1, EEX-Verdrag bevat enkel een uitzondering bij 
schending van de artikelen 7-16. 

D. Verhouding van het Verdrag van Lugano tot bijzondere 
verdragen 

73. Behalve op de gronden genoemd in titel III(63), kan de erkenning 
of tenuitvoerlegging eveneens worden geweigerd, wanneer de aange
zochte staat geen partij is bij het bijzonder verdrag waarop het gerecht 
in het land van herkomst zijn bevoegdheid grondde, en de persoon 
tegen wie erkenning of tenuitvoerlegging wordt gevraagd woonplaats 
heeft in de aangezochte staat, aldus art. 57, 4 Verdrag van Lugano. 
Art. 57, 4 verzacht tegelijk dit beginsel, waar het bepaalt dat de 
erkenning en tenuitvoerlegging wel mogelijk is indien zij volgens 
het recht van de aangezochte staat anderszins kan geschieden. Een 
met art. 57, 4 Verdrag van Lugano gelijklopende bepaling is niet 
opgenomen in het EEX-Verdrag. Tevens zal men ook opmerken dat 
de beslissing in de overige lidstaten van het V erdrag van Lugano vrij 
kan blijven circuleren en er voor erkenning/tenuitvoerlegging in aan
merking komt(64). De beperking kan enkel worden ingeroepen in de 
aangezochte staat waar de persoon tegen wie om erkenning/tenuit
voerlegging wordt verzocht, woonplaats heeft. 

74. De praktische relevantie van art. 57, 4 ligt in art. 57, 1 en 2 
Verdrag van Lugano. Deze bepalingen houden immers, zoals oak art. 
57, 1 en 2, a van het EEX-Verdrag (versie 1989), in dat de bevoegd
heidsbepalingen in bijzondere verdragen mogen afwijken van respec
tievelijk de bevoegdheidsbepalingen uit het Verdrag van Lugano en 
het EEX-V erdrag, ook al heeft de verweerder woonplaats op het 
grondgebied van een verdragsluitende staat die bij het bijzonder 
verdrag geen partij is(65). 

(62) Art. 28 EEX-Verdrag. 
(63) Ook hier laat zich de band van deze bepaling met art. 28 Verdrag van Lugano duidelijk 
voelen. 
(64) DROZ, G.A.L., ,La Convention de Lugano paralli:le a la Convention de Bruxelles 
concernant la competence judiciaire et !'execution des decisions en matiere civile et commer
ciale", RCDIP, 1989, 46. 
(65) Cfr.: PELLIS, L., ,All roads lead to Brussels: towards a uniform european civil proce
dure", NILR, 1990, 388. 
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75. Samengevat betekent dit dat het beschermingsmechanisme m 
werking treedt: 

en 

indien erkenning/tenuitvoerlegging wordt gevraagd in een lidstaat 
van het Verdrag van Lugano, die geen partij is bij het bijzonder 
verdrag(66), waarop de rechter in de staat van herkomst zijn rechts
macht baseerde; 

de persoon tegen wie erkenning of tenuitvoerlegging wordt ge
vraagd woonplaats heeft in de aangezochte staat. 

76. Deze bijkomende grond tot weigering van erkenning heeft in het 
bijzonder tot doel de EVA-staten de mogelijkheid te bieden zich in te 
dekken tegen bepalingen betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de 
erkenning of de tenuitvoerlegging van beslissingen in bijzondere ma
teries, die zijn opgenomen in besluiten van de Europese Gemeenschap
pen. Krachtens art. 1 van Protocol Nr. 3 betreffende de toepassing van 
artikel 57 Verdrag van Lugano( 67) wo_rden eerstge11oemde immers met 
de in art. 57, lid 1 Verdrag van Lugano bedoelde verdragen voor 
bijzondere onderwerpen gelijkgesteld. De rechtsmachtbepalingen op
genomen in besluiten van de EG wensen de lidstaten van het V erdrag 
van Lugano niet zonder meer te ondergaan, omdat zij veelal geen 
formele inspraak hebben gehad bij hun totstandkoming(68). 

(66) Het dient opgemerkt dat de voorrang van het bijzonder verdrag natuurlijk slechts geldt 
inzoverre de in het geding zijnde materie door het bijzonder verdrag geregeld wordt. Het Hof 
van Justitie stelde dat de EEX-regels in verband met aanhangigheid en samenhang niet wijken 
indien een bijzonder verdrag wei een bevoegheidsgrond inhoudt voor de in tweede instantie 
aangezochte rechter, maar geen oplossing biedt voor de vraag betreffende de aanhangigheid in 
een andere verdragstaat. 
Zie: H.v.J. nr. C-406/92, 6 december 1994 (Owners of cargo lately laden on board the ship 
Tatry/Owners of the Ship Maciej Rataj), Jur. H v.J., 1994, 5439. 
(67) Vindplaats: PB. L. 319,25 november 1988, 33. 
art. 57, 3 EEX-Verdrag regelt de gelijkstelling van bijzondere regels die zijn neergelegd in EG
verordeningen, EG-richtlijnen of de nationale uitvoeringswetgeving van dergelijke EG-regels. 
Een voorbeeld hiervan is de EG-verordening inzake het 'gemeenschapsmerk'. Zij wijkt 
uitdrukkelijk af van de artikelen 2, 4, 5, 17 en 24 van het Executieverdrag. 
(DurNTJER-TEBBENS, H., ,Het toepassingsgebied van de Verdragen van Brussel en Lugano naar 
onderwerp, tijd en ruimte", in Europese IPR-Verdragen, Leuven, Acco, 1997, 31). 
(68) Dit gevaar, waartegen het besche1mingsmechanisme van art. 57, 4 van het Verdrag van 
Lugano een dam wou opwerpen, lijkt steeds minder dreigend, aangezien intussen Oostenrijk, 
Zweden en Finland tot de Europese Unie zijn toegetreden en nog enkel de Lugano-lidstaten 
Zwitserland, Noorwegen en IJsland buiten het communautair kader blijven. 
(DurNTJER-TEBBENS, H., ,De Europese bevoegdheids- en executieverdragen: uitlegging, sa
menloop en perspectief", Meded. Ned. Ver. Int. R., 1992, nr. 105, 99-102. 
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77. Ret spreekt dan ook voor zich dat deze bepaling niet wordt 
toegepast indien enkel EEX-lidstaten bij de zaak betroldcen zijn. 
Indien erkenning of tenuitvoerlegging van een gerechtelijke beslissing 
uit een EEX-lidstaat, waarbij bevoegdheid wordt aanvaard op grond 
van een besluit van de EG met betrekking tot een bijzonder onder
werp, wordt gevraagd in een andere lidstaat bij het Executieverdrag, 
waar de partij tegen wie de erkenning of tenuitvoerlegging wordt 
geeist woonplaats heeft, dient deze bescherming niet te worden toe
gekend. Aangezien iedere EEX-staat ook tot de Europese Unie be
hoort, kan men ervan uitgaan dat laatstgenoemde staat inspraak heeft 
gehad bij de totstandkoming van het betrokken besluit. Ret hoeft dan 
ook geen verbazing te weldcen dat het EEX-V erdrag, dat als enige de 
erkenning/tenuitvoerlegging in intra-EEX-verkeer beheerst, geen aan 
art. 57, 4 Verdrag van Lugano analoge bepaling bevat. 

78. Deze beschermingsratio is daarentegen wel aanwezig indien te
gen een partij met woonplaats in een lidstaat bij het V erdrag van 
Lugano, die niet tot de Europese Unie behoort, voor de gerechten van 
diezelfde lidstaat erkenning of tenuitvoerlegging wordt gevraagd van 
een beslissing die tegen eerstgenoemde werd gegeven. 

79. Onderstel dat in Noorwegen tegen een verweerder met woon
plaats in Belgie een vonnis wordt uitgesproken, waarin rechtsmacht 
wordt aangenomen op grond van een verdrag betreffende een bijzon
der onderwerp, waarbij Belgie geen partij was. Bij afwezigheid van 
dit verdrag zouden de rechtsmachtregels uit het Verdrag van Lugano 
zijn aangewend. Overeenkomstig art. 57, 4 Verdrag van Lugano kan 
de in Belgie gevestigde verweerder zich verzetten tegen de erkenning/ 
tenuitvoerlegging van het Noorse vonnis, waarom in Belgie wordt 
verzocht. In voorliggende hypothese is geen besluit van de Europese 
Unie betreffende een bijzonder onderwerp - de achterliggende mo
tivatie voor art. 57, 4 Verdrag van Lugano - aan de orde. Niettemin 
wordt, aangezien de staat van herkomst een lidstaat van het V erdrag 
van Lugano is, die niet toetrad tot het EEX-Verdrag, het Verdrag van 
Lugano, inclusief art. 57, 4 toegepast. 

80. Men kan hierbij opmerken dat een probleem met betrekking tot 
de toepasselijkheid van art. 57, 4 Verdrag van Lugano zich, in tegen
stelling tot art. 54 ter, 3 niet stelt. Ben situatie waarbij de aangezochte 
staat en de staat van herkomst heiden tot het Executieverdrag behoren 
en erkenning/tenuitvoerlegging wordt gevraagd tegen een partij met 
woonplaats in een niet tot het EEX-Verdrag behorende lidstaat van het 
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Verdrag van Lugano, valt sowieso buiten het toepassingsgebied van 
art. 57, 4 Verdrag van Lugano. De partij tegen wie om erkenning en 
tenuitvoerlegging wordt gevraagd heeft irnrners geen woonplaats in 
de aangezochte staat. Indien de aangezochte staat, waar de partij tegen 
wie om erkenning wordt verzocht woonplaats heeft, en de staat van 
herkomst, beide tot het EEX-Verdrag behoren lijkt er, overeenkom
stig art. 54 ter, 2, c Verdrag van Lugano, evenmin een gegronde reden 
te bestaan voor de toepassing van het Verdrag van Lugano, en meer in 
het bijzonder van art. 57, 4 ervan. Indien de woonplaats van de partij 
tegen wie om erkenning/tenuitvoerlegging wordt verzocht in de, niet 
tot het Executieverdrag aangesloten, aangezochte Lugano-staat ligt, 
zal, ook indien de staat van herkomst een EEX-lidstaat is, het Verdrag 
van Lugano, overeenkomstig art. 54 ter, 2, c worden toegepast, 
inclusief art. 57, 4. 

E. Territoriale werking 

1. V66r de Verdragen van San Sebastian en Lugano 

81. Art. 60 van het EEX-Verdrag heeft steeds een bepaling van zijn 
territoriaal toepassingsgebied bevat. Deze werd geschrapt door het 
toetredingsverdrag van San Sebastian. Ook in het V erdrag van Lugano 
werd een nauwkeurige omschrijving van het territoriaal toepassings
gebied achterwege gelaten. In het licht van deze weglating zal hier 
uitvoerig worden stilgestaan bij de vraag naar de territoriale reik
wijdte van enerzijds het Verdrag van Lugano en anderzijds het EEX
Verdrag, versie 1989. 

82. De territoriale werking van het EEX-Verdrag werd, in de versie 
van 1982, behoudens welbepaalde uitzonderingen, beperkt tot het 
Europees grondgebied van de verdragsluitende staten. De hoofdregel, 
die voorzag in de toepasselijkheid van het Executieverdrag op het 
Europese grondgebied van de verdragsluitende staten, lag vervat in 
art. 60, lid 1, eerste zin. 

83. Het Executieverdrag zou, ten gevolge van de nuancering van deze 
hoofdregel in art. 60, lid 1 tevens van toepassing zijn op aile gebieden 
die integrerend deel uitmaken van de Franse Republiek, te weten de 
Franse overzeese gebieden en departementen, alsmede Mayotte. 

84. Wat Denemarken betreft, verklaarde art. 60, lid 1 het EEX-Ver
drag van toepassing op Groenland. De Faeroer werden, behoudens 
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andersluidende Deense verklaring(69), van het toepassingsgebied uit
gesloten in lid 2, onder nummer 1, van dezelfde bepaling(70). Tevens 
valt aan te stippen dat Denemarken bij de bekrachtiging van het 
Executieverdrag verklaarde dat het verdrag niet zou gelden voor 
Groenland, dit volledig in weerwil van art. 60, lid 1, dat het verdrag 
uitdrukkelijk van toepassing verklaart op Groenland. Niettegen
staande de vraag of dergelijke eenzijdige verklaring een verdrags
bepaling kan ontkrachten(71 ), dient men er voor de praktijk van uit te 
gaan dat, bij gebreke van andersluidende verklaring van Denemarken, 
Groenland niet tot het grondgebied van het EEX-Verdrag kan worden 
gerekend(72). 

85. Ten aanzien van de Nederlandse Antillen werd bepaald dat deze 
door middel van een daartoe strekkende verklaring door Nederland, 
waarvan kennis zou worden gegeven aan de Secretaris-Generaal van 
de Raad der Europese Gemeenschappen, binnen het toepassingsge
bied van dit verdrag konden worden gebracht(73). Dergelijke verkla
ring werd enkel ten aanzien van Aruba afgelegd(74). 

86. In lid 2, punt 2 werd een aan de Deense regeling analoge regeling 
voorzien voor het Verenigd Koninkrijk. Het EEX-Verdrag zou niet 
van toepassing zijn op Europese gebieden buiten het V erenigd Ko
ninkrijk waarvan het Verenigd Koninkrijk de buitenlandse betrek-

(69) Dergelijke verklaring werd door Denemarken niet afgelegd. 
(70) Men kan opmerken dat art. 60, lid 5 bepaalt dat rechtszaken die in het Koninkrijk 
Denemarken worden behandeld volgens de wet op de burgerlijke rechtsvordering voor de 
Faeroer worden beschouwd als zaken die voor de gerechten van de Faeriier worden gevoerd. 
(71) Zie hierover: DROZ, G.L., ,La Convention de San Sebastian alignant Ia Convention de 
Bruxelles sur Ia Convention de Lugano", RCDIP, 1990, 16. 
(72) DE GROOTE, B., ,Het Europees Executieverdrag: recente ontwikkelingen- Het Verdrag 
Van Lugano en het EEX-Verdrag, zoals gewijzigd door het Toetredingsverdrag van San 
Sebastian: een schets", A.J.T.-Dossier, 1994-1995, voetnoot 111 en DUINTJER-TEBBENS, H., 
,Het toepassingsgebied van de Verdragen van Brussel en Lugano naar onderwerp, tijd en 
ruimte", in Europese IPR-Verdragen, Leuven, Acco, 1997, 38. 
(73) Art. 60, lid 1,: , ... Het Koninkrijk der Nederlanden kan op het tijdstip van de onderteke
ning of de bekrachtiging van dit verdrag, of op elk tijdstip nadien, door middel van een 
kennisgeving aan de Secretaris-Generaa1 van de Raad der Europese Gemeenschappen ver
klaren dat dit Verdrag van toepassing is op de Nederlandse Antillen. Bij gebreke van een 
dergelijke verk1aring worden de procedures welke binnen het Europese grondgebied van het 
Koninkrijk ten gevolge van het instellen van een beroep in cassatie tegen de beslissingen van 
gerechten van de Nederlandse Antillen gevoerd worden, beschouwd als procedures welke voor 
deze gerechten worden gevoerd." 
(74) Verklaring van 30 juni 1986. Zij is verschenen in het Tractatenblad, 1986, 129. 
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kingen verzorgt, behoudens andersluidende verklaring(75). Aange
zien dergelijke verklaringen niet werden afgelegd bleven deze uit
sluitingen op basis van art. 60, lid 2, punt 2 EEX-Verdrag van kracht. 

2. Na de Verdragen van San Sebastian en Lugano 

87. Voor de weglating van art. 60(76) zijn twee redenen aan te 
WIJzen. 

Enerzijds wou men de beperking van het toepassingsgebied tot de 
Europese gebieden van de EEX-lidstaten niet langer weerhouden. 
Deze beperking werd als niet nuttig beschouwd. De onderhande
laars vreesden dat belangrijke financiele centra buiten Europa 
buiten de werking van het verdrag zouden vallen. Hierdoor zou 
men de werking van het verdrag en de erin opgenomen efficiente 
regeling inzake, bijvoorbeeld, tenuitvoerlegging kunnen uitschake
len door vermogen onder te brengen in een buiten-Europees finan
cieel centrum(77). 

Anderzijds verhinderde onenigheid tussen Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk omtrenthet statuut van Gibraltar('78) detotstandkoming 
van een voor alle partijen aanvaardbare formulering van art. 60. Er 
werd geen bepaling met betrekking tot de territoriale werking in het 
Verdrag van Lugano opgenomen en art. 60 werd uit het EEX
Verdrag geschrapt door het toetredingsverdrag van 26 mei 1989. 

(75) Art. 60, lid 2, punt 2 en de !eden 3 en 4: Het EEX-Verdrag is in afwijking van de 
boofdregel in lid I niet van toepassing op ,de Europese gebieden buiten bet Verenigd 
Koninkrijk, waarvan bet Verenigd Koninkrijk de buitenlandse betrekkingen verzorgt, tenzij 
bet Verenigd Koninkrijk anders verklaart ten aanzien van zodanig gebied. 
Deze verklaringen kunnen op elk tijdstip worden afgelegd door middel van een kennisgeving 
aan de Secretaris-Generaal van de Raad der Europese Gemeenscbappen. 
De beroepsprocedures die in bet Verenigd Koninkrijk worden ingesteld tegen beslissingen van 
gerecbten, gelegen in een van de in bet derde lid, nr. 2, bedoelde gebieden, worden bescbouwd 
als procedures die voor deze gerecbten worden gevoerd". 
(De bier vermelde procedure voor bet afleggen van een verklaring van toepasselijkheid geldt 
eveneens voor de in lid 2, punt I ten aanzien van Denemarken gecreeerde mogelijkbeid) 
(76) Zie over de gevolgen van de scbrapping van art. 60 op de bepaling van bet territoriaal 
toepassingsgebied onder meer: JENARD, P., MOLLER, G., ,Rapport bij bet Verdrag betreffende 
de rechterlijke bevoegdbeid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en bandels
zaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 85-86, nrs. 91-97. 
(77) Vergelijk: JENARD, P., ,Les develloppements attendus et inattendus de Ia Convention de 
Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant Ia competence judiciaire et !'execution des 
decisions en matiere civile et commerciale', J.T., 1989, 177. 
(78) Spanje vreesde dat de ovemame van art. 60, versie 1982, bet Verenigd Koninkrijk de 
mogelijkheid zou bieden bet nieuwe verdrag toepasselijk te verklaren op Gibraltar. 

1972 



- . -
--__ .-~1 

!• I 

88. Het rapport van de heren J enard en Moller(79) geeft een overzicht 
van de gebieden die, zoals is gebleken uit de onderhandelingen, 
ambtshalve binnen het toepassingsgebied van het Verdrag van Luga
no vallen. 

89. Wat Frankrijk betreft zou het Verdrag van toepassing zijn op alle 
gebieden die integrerend deel uitmaken van de Franse republiek, met 
inbegrip van de overzeese gebiedsdelen(80), de overzeese departe
menten(81) en de bijzondere territoria(82). 

90. Ten aanzien van Frankrijk lijkt de weglating van art. 60 weinig 
nieuws onder de zon te brengen. Niet enkel Frankrijk zal het Verdrag 
van Lugano en het EEX-V erdrag toepassen op alle gebieden -
Europese of niet-Europese - die tot zijn grondgebied behoren. 
Ook Spanje(83) en Portugal(84) nemen deze houding aan. 

91. Deze houding sluit aan bij de beginselen van het volkenrecht, dat 
zich in principe niet verzet tegen de binding van verdrag voor het hele 
grondgebied van de partijen. Het wegvallen van art. 60 lijkt de vraag 
naar de territoriale toepasselijkheid immers aan de principes van het 
volkenrecht toe te vertrouwen(85). 

(79) Het rapport bij het toetredingsverdrag van San Sebastian verwijst uitdrukkelijk naar de 
bepalingen inzake de territoriale werking in het rapport bij het Verdrag van Lugano. 
(80) Polynesie, Nieuw-Caledonie, de Zuidpoolgewesten. 
(81) Guadeloupe, Martinique, Guyana, Reunion. 
(82) Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte. 
(83) Het betreft de Canarische eilanden, Ceuta en Melilla. 
(84) Tot het Pmtugees grondgebied behoren Madeira en de Azoren. 
(85) DUINTJER-TEBBENS, H., ,Het toepassingsgebied van de Verdragen van Brussel en Lugano 
naar onderwerp, tijd en ruimte", in Europese IPR-Verdragen, Leuven, Acco, 1997, 38-39; 
MEIJKNECHT, P.A.M., ,Het Verdrag van Lugano en het EEX-Verdrag zoals gewijzigd door het 
Toetredingsverdrag van San Sebastian", Ars Aequi, 1992, 603-604; MEIJKNECHT, P.A.M., 
,The Lugano Convention and the San Sebastian Accession Convention viewed in their mutual 
context", NILR, 1993, 493-494. 
Zie eveneens: MEIJKNECHT, P.A.M., ,Het Verdrag van Lugano en het Toetredingsverdrag van 
San Sebastian, in onderling verband", in MEIJKNECHT, P.A.M., DuiNTJER-TEBBENS, H., Euro
pees bevoegdheids- en executierecht op weg naar de 21" eeuw (Preadvies), Mededelingen van 
de Nederlandse Vereniging voor Intemationaal Recht, Deventer, Kluwer Rechtswetenschap
pen, 1992, 3 e.v. 
DROZ, G.A.L. behandelt in ,La Convention de Lugano parallele it Ia Convention de Bruxelles" 
(RCDIP, 1989, 49) zelfs de vraag often·itoriale uitbreiding nog mogelijk is, aangezien art. 60 is 
weggevallen. 
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92. De problemen rijzen voomamelijk ten aanzien van de niet tot het 
grondgebied(86) van het Verdragsluitende staten behorende gebie
den, Europese en overzeese(87). 

93. Denemarken verklaarde hieromtrent zich de mogelijkheid te 
will en voorbehouden de werkingssfeer van het EEX-V erdrag en het 
Verdrag van Lugano, na raadpleging van de betrokken grondgebie
den, te kunnen uitbreiden tot Groenland en de Faeroer. 

94. Ten aanzien van Nederland geldt hetzelfde. Men zou nochtans 
kunnen aannemen dat het EEX-V erdrag wel toepasselijk is op Aruba, 
omdat ervan kan uitgegaan worden dat de verklaring tot toepassing 
van het EEX-V erdrag op Aruba, gegeven v66r de schrapping van art. 
60 bij het Verdrag van San Sebastian, niet stilzwijgend is ongedaan 
gemaakt door de bekrachtiging van laatstgenoemd verdrag door Ne
derland. 

95. De Kanaaleilanden(88) en Gibraltar lijken, behoudens verklaring 
in die zin door het V erenigd Koninkrijk, niet binnen het territoriaal 
toepassingsgebied van het EEX-V erdrag te vall en. 

96. Het Verenigd Koninkrijk heeft een aantal niet-Europese gebie
den, waarvan het de intemationale betrekkingen behartigt, aangeduid, 
ten opzichte waarvan een territoriale uitbreiding van de Verdragen 
van Brussel en Lugano overwogen zou kunnen worden. Het betreft 

(86) Het spreekt voor zich dat Andorra, Monaco, Lichtenstein, San Marino en Vaticaanstad
aile soevereine staatjes - buiten het toepassingsgebied van de Verdragen van Brussel en 
Lugano blijven, niettegenstaande hun nauwe banden met een verdragsluitende staat. 
(87) Zie hieromtrent: JENARD, P., MOLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handels
zaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189,28 juli 1990, 85-86, nrs. 95-96. 
(88) Jersey is, bijvoorbeeld, niet te beschouwen als een dee! van het grondgebied van een 
EEX-staat, te weten het Verenigd Koninkrijk, aldus het Duitse Bundesgerichtshof in een 
beslissing van 27 oktober 1994 (RIW, 1995, 150). Zodoende zal het, behoudens andersluidende 
verklaring, niettegenstaande de weglating van art. 60, niet binnen het territoriaal toepassings
gebied van de hier geanalyseerde verdragen vallen. 
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Anguilla, de Bermuda-eilanden, de Britse Maagden-eilanden, Mon
serrat, de Turkseilanden en de Caicoseilanden(89). 

97. De uitbreiding van het toepassingsgebied van de genoemde ver
dragen tot Macao en Timor-Leste lijkt ook afhankelijk van een 
Portugese beslissing in die zin(90)(91 ). 

F. Dee/name aan het Verdrag van Lugano 

98. Art. 60 bepaalt welke staten aan het Verdrag van Lugano kunnen 
deelnemen. Deelname kan geschieden onder de vorm van een onder
tekening (art. 61) of een toetreding (artt. 62-63). 

99. Ret Verdrag van Lugano staat open voor deelname van de staten 
die, op het ogenblik van openstelling voor ondertekening (art. 60, a) of 
nadat het verdrag voor ondertekening is opengesteld (art. 60, b), lid 
zijn of worden van de Europese Gemeenschappen of van de Europese 
Vrijhandelsassociatie(92). Tevens kunnen, op grand van art. 60, c, de 

(89) JENARD, P., MoLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegd
heid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te 
Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 86, nr. 96. 
Volgens de gegevens in voetnoot 8 bij dit rapport vertonen deze gebieden zelfbelangstelling 
voor deelneming aan het EEX-Verdrag en het Verdrag van Lugano. 
Ret Verenigd Koninkrijk verklaarde dat ook Hong Kong eventueel voor toepassing van het 
Verdrag van Lugano/EEX-Verdrag in aanrnerking zou komen. Duintjer-Tebbens merkt terecht 
op dat de vermelding van Hong-Kong in deze lijst niet Ianger relevant is aangezien Hong-Kong 
op 1 juli 1997 aan China werd overgedragen (DurNTJER-TEBBENS, H., ,Ret toepassingsgebied 
van de Verdragen van Brussel en Lugano naar onderwerp, tijd en ruimte", in Europese IPR
Verdragen, Leuven, Acco, 1997, 39, voetnoot 71). 
De andere niet-Europese gebieden die van het Verenigd Koninkrijk afbangen zijn: 
- in het Caribisch gebied en de Noordatlantische Oceaan: de Caymaneilanden 
- in de Zuidatlantische Oceaan: Brits Antarctica, Falkland-eilanden, Zuid-Georgie en Zuid-

Sandwicheilanden, St.-Helena en de onderhorigheden Ascension en Tristan de Cunha 
- het Britse gebied in de Indische Oceaan 
- In de Zuidelijke Stille Oceaan: Pitcairn, Henderson, Ducie en Oeno. 
(90) JENARD, P., MOLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegd
heid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te 
Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 86, nr. 96. 
(91) Tevens dient men, ten bes1uite, voor ogen te houden dat onafbankelijk geworden 
gebieden, in overeenstemming met het vo1kenrecht, bepalen of zij zich door het Verdrag 
gebonden achten. Iedere verdragsluitende staat kan op haar beurt uitmaken of zij zich tegen
over de nieuwe staat door het Verdrag gebonden acht (JENARD, P., MOLLER, G., ,Rapport bij 
het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van bes1issingen 
in burgerlijke en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189,28 juli 
1990, 86, nr. 97). 
Nieuwe, onafbankelijk geworden, staten kunnen krachtens art. 60, c juncto art. 62, I, b Verdrag 
van Lugano worden uitgenodigd tot toetreding. 
(92) Art. 60, a en b Verdrag van Lugano. 
Lichtenstein voldoet aan de in art. 60, b, neergelegde voorwaarde (MEIJKNECHT, P.A.M., ,Ret 
Verdrag van Lugano en het EEX-Verdrag zoals gewijzigd door het Toetredingsverdrag van 
San Sebastian", Ars Aequi, 1992, 603). 
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staten deelnemen die overeenkomstig art. 62,1, b tot toetreding wer
den uitgenodigd(93). 

100. De deelname kan gebeuren onder de vorm van de ondertekening 
van het Verdrag van Lugano. Overeenkomstig art. 61, lid 1 kan het 
V erdrag ondertekend worden door de staten die op het ogenblik dat 
het Verdrag van Luano voor ondertekening werd opengesteld (16 
september 1988(94)), lid waren van de EVA of de EG. De definitieve 
tekst werd immers door de gemachtigden van de lidstaten opgesteld 
en aangenomen(95). 

101. Art. 62 creeert de mogelijkheid tot het Verdrag van Lugano toe 
te treden mi de inwerkingtreding ervan. Zij staat open voor de, 

(93) Art. 62, 1, b Verdrag van Lugano laat een verdragsluitende staat, via de staat van 
nederlegging (in casu: Zwitserland), toe een staat tot toetreding uit te nodigen. De staat van 
nederlegging zal de betrokken staat pas om toetreding verzoeken indien hij de inhoud van de 
mededelingen die de betroldcen staat overeenkomstig art. 63 wil doen ter kennis bracht van de 
ondetiekenende staten en de overige in ati. 60, a en b vermelde verdragsluitende (de facto: 
,toegetreden") staten en daarop hun algemene instemming heetl verhegen (art. 62, 1, b). 
Art. 63 verplicht een toetredende staat bij de nederlegging van zijn akte van toetreding de voor 
de toepassing van de artikelen 3, 32, 37, 40 en 41 vereiste mededelingen te doen (bv., wat 
betreft art. 3: de mededeling van de,_exorbitante, rechtsmachtgronden-op-basis waarvan-tegen 
een verweerdei·-met woonplaats in een verdragsluitende staat in de toetredende staat geen 
rechtsmacht zal mogen worden aangenomen/bv., wat betreft art. 32: mededeling van de 
instantie waartoe een verzoek tot tenuitvoerlegging zal moeten worden gericht in de toetre
dende staat). Tevens dient de toetredende staat, zo nodig, de bijzonderheden die tijdens de 
onderhandelingen voor de toepassing van Protocol Nr. 1 (betreffende enkele ondetwerpen van 
bevoegdheid, wijze van procederen en tenuitvoerlegging) werden vastgesteld, te verstrekken. 
Dit Protocol bevat enke1e reserves op de toepassing van het Verdrag van Lugano. 
Indien een toetredende staat bijzonderheden wenst te verstrekken voor de toepassing van 
Protocol m. I betreffende enkele onderwerpen van bevoegdheid, wijze van procederen en 
tenuitvoerlegging, worden daartoe, nadat besloten werd zijn voordracht te aanvaarden, onder
handelingen geopend. Hiertoe roept de Zwitserse Bondsraad een conferentie bijeen (art. 62, 2). 
De onderhandelingen naar aanleiding van een toetreding hebben betrekking op de bijzonder
heden voor de toepassing van Protocol nr. I en, wat een tot toetreding uitgenodigde staat 
betreft, de mededelingen die deze overeenkomstig ati. 63 wil doen. Bij toetreding komt het 
Verdrag van Lugano zelfniet op de tocht te staan, in tegenstelling tot het EEX-Verdrag dat, 
krachtens art. 63, lid 2, bij een bijzonder verdrag tussen de verdragsluitende staten en de 
toetredende staat de noodzakelijke aanpassingen dient te ondergaan om art. 220 EEG-Verdrag 
uitvoering te geven in de verhouding tussen de verdragsluitende staten en een nieuwe EU
Iidstaat. 
Een herziening van het Verdrag van Lugano gebeurt niet naar aanleiding van een toetreding, 
doch op verzoek van een verdragsluitende staat, waama de Zwitserse Bondsraad binnen zes 
maanden een conferentie voor herziening bijeemoept (ali. 66 Verdrag van Lugano). 
Er dient hierbij onderstreept te worden dat de in art. 63 geregelde mededelingen en de 
verplichte onderhandelingen met het oog op eventuele bijzonderheden bij de toepassing van 
Protocol nr. I, voor alle toetredende staten voorgeschreven zijn, met inbegrip van deze die na de 
openstelling voor ondetiekening toetraden tot de EG of de EVA. 
(94) Op die dag ondertekenden Belgie, Denemarken, Griekenland, ItaWi, Luxemburg, Portu
gal, IJsland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. Finland, Nederland, Duitsland, Ierland, het 
Verenigd Koninkrijk, Spanje, Frankrijk en Oostenrijk volgden later. 
(95) Zie hierover: JENARD, P., MoLLER, G., ,Rappoli bij het Verdrag betreffende de rechter
lijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, 
gedaan te Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28juli 1990, 83, nr. 87. 

1976 



overeenkomstig art. 62, 1, b tot toetreding uitgenodigde staten en de 
staten die na openstelling voor ondertekening lid werden van de EG of 
de EV A(96). Deze mogelijkheid bestaat niet voor de staten die lid 
waren van de EG of de EVA op het ogenblik dat het Verdrag van 
Lugano voor ondertekening werd opengesteld. 

102. Deze mogelijkheid, neergelegd in art. 62, 1, b, lijkt in eerste 
instantie een opening te creeren naar de nieuwe lidstaten van de Raad 
van Europa en de staten die reeds Associatieverdragen hebben ge
sloten met de Europese Unie. Met name wordt gedacht aan Hongarije, 
Polen, Tsjechie en Slowakije. Aangezien het Verdrag van Lugano in 
de eerste plaats een Europees verdrag is lijkt hun toetreding logischer 
dan die van, bijvoorbeeld, de Verenigde Staten(97). De toetreding van 
deze Oost-Europese staten zou daarenboven een tegengewicht kunnen 
vonnen voor het afkalvend belang van het Verdrag van Lugano. 
Oostemijk, Zweden en Finland traden immers tot de Europese Unie 
toe. Hun toetreding tot het EEX-Verdrag zal noodzakelijkerwijze 
volgen(98). In het kader van art. 220 EG-Verdrag, werd op 29 
november 1996 te Brussel reeds het betreffende Toetredingsverdrag 
afgesloten. Tenslotte 'acclimatiseert' het Verdrag van Lugano de 
Midden- en Oost-Europese staten die toetreding tot de Europese Unie 
ambieren aan het beginsel van het ,vrij verkeer van vonnissen" 
binnen deze Unie. 

103. Het spreekt voor zich dat het Verdrag van San Sebastian geen 
bepaling bevat die inhoudelijk analoog is aan de hier geanalyseerde 
artikelen 60 en 62. Het Executieverdrag is een gesloten verdrag, dat 
ingebed ligt in art. 220 van het Verdrag van Rome. Artikel 63 van 
EEX-Verdrag bepaalt trouwens dat ,de verdragsluitende staten er
kennen dat elke staat die lid wordt van de EEG, verplicht zal zijn te 
aanvaarden dat het EEX-Verdrag de grondslag zal vormen bij de 
onderhandelingen welke noodzakelijk zijn om, in de verhoudingen 
tussen de verdragsluitende staten en die staat, de uitvoering van artikel 

(96) Art. 62, 1, aanhef, a en b Verdrag van Lugano. 
(97) Men dient hier trouwens te wijzen op de activiteiten van de ,Commission speciale sur Ia 
question de Ia competence, de Ia reconnaissance et de !'execution des jugements etrangers en 
matiere civile et commerciale" van de ,Conference de LaHaye de Droit Intemational Prive" 
die van 17 tot 27 juni jongstleden een eerste keer bijeen kwam met de ambitie een 'mondiaal' 
verdrag af te sluiten dat de bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging in burgerlijke en 
handelszaken zal regelen. 
(98) MEIJKNECHT, P.A.M., ,The Lugano Convention and the San Sebastian Accession Con
vention viewed in their mutual context, NILR, 1993,493. 
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220, laatste lid, van het Verdrag tot oprichting van de EEG te 
verzekeren' '. 

104. Het is van belang de aandacht te vestigen op art. 62, 4 dat bepaalt 
dat tegen de toetreding van een staat, die hiertoe werd uitgenodigd, 
dan wei na de ondertekening lid werd van de Europese Gemeenschap
pen of de Europese Vrijhandelsassociatie, bezwaar kan worden ge
maakt. Het Verdrag van Lugano kan slechts werking hebben in de 
verhouding tussen de toegetreden staat en de overige verdragsluitende 
staten, indien laatstgenoemden niet v66r de eerste dag van de derde 
maand die volgt op het neerleggen van de akte van toetreding bezwaar 
hebben gemaakt. Lidstaten van de EG hebben geen greep op toetre
ding van nieuwe staten tot de EVA en vice versa. Anderzijds kunnen 
de EG/EVA-lidstaten wei zonder de in art. 62, 1, b vervatte instem
mingsprocedure, toetreden tot het Verdrag van Lugano (art. 62, 1, a). 
Ten aanzien van de overeenkomstig art. 62, 1, a en b toegetreden 
staten kan een verdragsluitende staat echter bezwaar maken tegen de 
werking van het V erdrag van Lugano in haar verhoudingen met de 
toetredende staat(99). Men kan opmerken dat deze beschermings
clausule. ook geldUen-aanzien van-tot toetreding uitgenodigde-derde 
staten, hoewel alle ondertekenende staten en de overige tot de EG of 
EVA behorende, verdragsluitende staten (art. 60, a en b) eenparig 
dienen te besluiten of de voorgedragen staat om toetreding zal worden 
verzocht (art. 62, 1, b)(lOO). Een toegetreden derde staat beschikt 
evenwel niet over dit 'veto-recht', aangezien het Verdrag van Lugano 
voomamelijk een verdrag tussen de EG/EVA-lidstaten is(101). De in 
art. 62, 4 vervatte clausule, ontleend aan de verdragen van de Haagse 
Conferentie voor Intemationaal Privaatrecht, kan, voor de in art. 62, 1, 
b vermelde staten dienstig zijn, indien zij de toetreding van een derde 
staat niet willen verhinderen, doch zich niet kunnen verzoenen met de 
werking van het Verdrag van Lugano in hun verhoudingen met de 
toetredende staat. 

(99) JENARD, P., MoLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegd
heid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te 
Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 84, nr. 89. 
(100) Zie: JENARD, P., MoLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan 
te Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 84, nr.90. 
(101) JENARD, P., MoLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegd
heid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te 
Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28juli 1990,84-85, nr.90. 
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G. Inwerkingtreding 

105. De Verdragen van Lugano en het Brussels Executieverdrag, 
zoals gewijzigd door het Verdrag van San Sebastian zijn beide, sinds 
1 oktober jongstleden- door de toetreding van Belgie -, voor alle 
ondertekenende staten in werking getreden. De regelen dienaangaan
de behoeven hier bijgevolg slechts summier toegelicht te wor
den(102). De inwerkingtreding van het EEX-Verdrag in de verhou
ding tot Oostenrijk, Finland en Zweden wordt bepaald door wat 
hieromtrent werd vermeld in het verdrag dat hun toetreding tot het 
Executieverdrag regelt(103). De regeling is gemodelleerd op deze 
in het Verdrag van San Sebastian(104) en Lugano(105) en luidt als 
volgt: 

(102) Zie hierover: DE GROOTE, B., ,Het Europees Executieverdrag: recente ontwikkelingen 
- Het Verdrag Van Lugano en het EEX-Verdrag, zoals gewijzigd door het Toetredings
verdrag van San Sebastian: een schets", A.J.T.-Dossier, 1994-1995, nr. 48. 
(103) Art. 16. 
(104) Ook in de toetredingsverdragen van 1978 (art. 39) en 1982 (art. 15) werd een ,traps
gewijze" inwerkingtreding voorzien. Het toetredingsverdrag van 1978 eiste voor de eerste 
inwerkingtreding echter de bekrachtiging door de staten die a1 lid waren en een toetredende 
staat. Deze toetredingsrege1 is aldus vee! strenger dan deze in art. 32 van het Verdrag van San 
Sebastian. 
De eerste inwerkingtreding van versie 1978 dateert dan ook van 1 november 1986, door de 
Deense ratificatie. Ten aanzien van de andere toetreders kreeg het EEX-Verdrag uitwerking op 
1 januari 1987 (Verenigd Koninkrijk) en 1 juni 1988 (Ierland). 
Het toetredingsverdrag van 1982, dat evenveel gestrengheid aan de dag legde, bepaa1t dat het 
verdag ,tussen de staten die het hebben bekrachtigd in werking treedt op de eerste dag van de 
derde maand volgend op het nederleggen van de laatste akte van bekrachtiging door de 
Helleense Republiek en die staten die het verdrag van 1978 overeenkomstig artikel 39 daarvan 
in werking hebben doen treden". Griekenland leg de zijn ratificatie-instrumenten neer 19 
januari 1989. De laatste neerlegging door de zes oorspronkelijke lidstaten (Belgie, Duitsland, 
Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Italie) en Denemarken- die het toetredingsverdag van 
1978 in werking deden treden- dateert van 8 augustus 1988. De Deense ratificatie van het 
toetredingsverdrag van 1978 (27 augustus 1986) zette laatstgenoemd verdrag in werking. Van 
voomoemde zeven lidstaten en Griekenland, deponeerde Griekenland als laatste zijn ratifica
tie-instrumenten op 19 januari 1989. Tussen 8 genoemde staten trad het EEX-Verdrag bijge
volg op 1 april in werking. Ten aanzien van Ierland - dat evenwel de werking van het 
toetredingsverdrag niet bewerkstelligde, aangezien het slechts op 31 maar 1988 zijn ratificatie
instrumenten neerlegde- trad het toetredingsverdrag van 1982 eveneens op 1 april 1989 in 
werking. Het ratificeerde het toetredingsverdag van 1982 eveneens op 31 maart 1988. Groot
Brittanie ratificeerde het Verdrag tot toetreding van Griekenland eerst op 31 juli 1989. In de 
verhouding tot deze staat trad versie 1982 van het EEX-Verdrag eerst op 1 oktober 1989 in 
werking. 
Zie hierover ook: JENARD, P., ,Convention de Bruxelles", Rep. Not., tome IX, L. VI, 1994, nrs. 
259-260, pp. 224-225. 
(105) art. 61, 2 en 3. 
,2. Het Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de derde maand die volgt op de datum 
waarop twee staten, waarvan de een lid is van de EG en de ander van de EVA, hun akten van 
bekrachtiging nederleggen. 
3. Het Verdrag wordt met betrekking tot elke andere ondertekenende staat van kracht op de 
eerste dag van de derde maand vo1gende op het nederleggen van de akte van bekrachtiging van 
die staat". 
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Het V erdrag treedt in werking op de eerste dag van de derde maand 
na de datum waarop twee ondertekenende staten, waarvan een een 
toetredende -met name Oostenrijk, Finland of Zweden- hun 
akte van bekrachtiging hebben neergelegd. 

Ten aanzien van elke andere ondertekenende staat heeft het toetre
dingsverdrag rechtsgevolgen vanaf de eerste dag van de derde 
maand die volgt op de nederlegging van zijn akte van bekrachti
gmg. 

106. Bekrachtigingsprocedures kunnen, zoals laatst nog de Belgische 
toetreding tot het V edrag van San Sebastian/Lugano aantoonde, nogal 
wat tijd vergen. Om dit te ondervangen en een spoedige(l 06) in
werkingtreding van het toetredingsverdrag van Brussel van 29 novem
ber 1996 te waarborgen werd dus, naar analogie met de Verdragen van 
San Sebastian(l07) en Lugano(108), een trapsgewijze inwerkingtre
ding voorzien. 

107. Ook de inwerkingtreding van de toetredingsverdragen van 1978 
en 1-982 liet, zgals invm~tno0t-werduiteengezet, -,,enige"tijdopzich 
wachten, hetgeen te wijten was aan het grate aantal voor inwerking
treding vereiste ratificaties. De in het Verdrag van Lugano uitgewerk
te regeling vereiste bekrachtiging door een EVA-lidstaat en een 
,EG" -lidstaat en beoogde hierdoor een spoedige inwerkingtre
ding(l 09). Voor deze absolute minimumvoorwaarde werd tevens 
geopteerd omdat het stellen van een bepaald minimum willekeurig 
zou zijn in het licht van het grote aantal ondertekenende staten(110). 

(106) De oorspronkelijke versie van het EEX-Verdag is pas in werking getreden op de eerste 
dag van de derde maand die volgde op het nederleggen van de akte van bekrachtiging door de 
ondertekenende staat, die als laatste deze handeling verrichtte, met name op I februari 1973. 
(1 07) Zie art. 32 
(108) Zie uitgebreid over deze problematiek: JENARD, P., MOLLER, G., ,Rapport bij het 
Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 
1990, 84, m.88. 
(109) Zwitserland bekrachtigde op 18 oktober 1991. Nederland op 23 januari 1990 en Frank
rijk op 3 augustus 1990. Bijgevolg trad het Verdrag van Lugano in de verhouding tussen deze 
staten op 1 januari 1992 in werking. 
(110) MEIJKNECHT, P.A.M., ,Ret verdrag van Lugano en het Toetredingsverdrag van San 
Sebastian, in onderling verband", in MEIIKNECHT, P.A.M., DuiNTJER-TEBBENS, H., Europees 
bevoegdheids- en executierecht op weg naar de 21" eeuw (Preadvies), Mededelingen van de 
Nederlandse Vereniging voor Intemationaal Recht, Deventer, Kluwer Rechtswetenschappen, 
1992, 37. 
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108. De absolute minimumvereiste voor de inwerkingtreding van het 
toetredingsverdrag van 1989, een breuk met de betreffende regeling in 
de toetredingsverdragen van 1978 en 1982, wordt in het verklarend 
rapport laconiek verantwoord door het verlangen de inwerkingtreding 
van het Verdrag van San Sebastian te bespoedigen(111 ). Ook con
currentie-overwegingen(112) zouden deze regeling inzake inwerking
treding hebben ingegeven. Het lijkt weinig wenselijk het EEX-Ver
drag, zoals gewijzigd door het Verdrag van San Sebastian, tussen de 
,EG"-lidstaten pas jaren na het ,modemere"(l13) Verdrag van 
Lugano in werking te laten treden(114). Een spoedige inwerkingtre
ding moest de peri ode waarin problematische overgangssituaties - in 
het bijzonder ten gevolge van de schrapping van art. 60 - zich 
konden voordoen, reduceren(115). Men merke tenslotte, wat het 
Verdrag van Lugano betreft, op dat eventuele bijkomende toetredin
gen de inwerkingtreding van het verdrag, ten aanzien van de toetre
dende staat, op de eerste dag van de derde maand die volgt op het 
nederleggen van de akte van toetreding, inhoudt(ll6). 

H. Het Zwitserse voorbehoud 

109. Art. Ibis van het Protocol Nr. 1 betreffende enkele onderwer
pen van bevoegdheid, wijze van procederen en tenuitvoerleg-

(111) ALMEIDA-CRUZ, M., 'Rapport', PB. C. 189, 28 juli 1990, 51, nr. 39. 
Deze intentie blijkt ook uit de reeds vermelde verklaring bij het Verdrag van San Sebastian, 
waarin de lidstaten worden verzocht zo spoedig mogelijk, en zo mogelijk v66r 31 december 
1992, tot bekrachtiging over te gaan. 
(112) MEIJKNECHT, P.A.M., ,Ret verdrag van Lugano en het Toetredingsverdrag van San 
Sebastian, in onderling verband", in MEIJKNECHT, P.A.M., DUINTJER-TEBBENS, H., Europees 
bevoegdheids- en executierecht op weg naar de 21" eeuw (Preadvies), Mededelingen van de 
Nederlandse Vereniging voor Intemationaal Recht, Deventer, Kluwer Rechtswetenschappen, 
1992, 38, voetnoot 64 .. 
(113) Ten opzichte van versie 1982 van het Executieverdrag. 
(114) De Spaanse ratificatie vond plaats op 22 november 1990. Frankrijk en Nederland legden 
hun ratificatie-instrumenten respectievelijk op 17 oktober 1990 en 11 januari 1990 neer. In de 
verhouding tussen deze drie staten trad versie 1989 van het EEX-Verdrag bijgevolg in werking 
op 1 februari 1991, 1 jaar v66r het Verdrag van Lugano. 
(115) Zie uitgebreid: ALMEIDA-CRUZ, M., ,Rapport", PB. C. 189, 28 juli 1990, 51, nrs. 37 en 
38. 
(116) Art. 62, 3 Verdrag van Lugano. 
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ging(117)(118) bevat de mogelijkheid voor Zwitserland om bij de 
nederlegging van zijn akte van bekrachtiging een voorbehoud te 
maken op de werking van het Verdrag van Lugano. Het Protocol 
Nr. 1 bij het Executieverdrag bevat geen soortgelijke bepaling. Het 
Zwitserse voorbehoud houdt verband met art. 59 van de Zwitserse 
federale grondwet dat bepaalt dat een verweerder met woonplaats in 
Zwitserland ter zake van overeenkomsten voor de rechter van zijn 
woonplaats gedagvaard moet worden(119). 

110. Het voorbehoud bestaat erin dat Zwitserland bij de bekrachti
ging kan verklaren - men merke op dat Zwitserland de verldaring 
aflegde die het voorbehoud in werking zet(120) - dat een in een 
andere bij het V erdrag van Lugano aangesloten staat gewezen beslis-

(117) De overige verschillen van dit Protocol ten opzichte van Protocol nr. 1 bij het Execu
tieverdrag betreffen voornamelijk technische ingrepen om de bepalingen uit laatstgenoemd 
Protocol ook toepassing te Iaten vinden op de lidstaten van het Verdrag van Lugano die niet tot 
het Executieverdrag zijn toegetreden. Hierover kan men de artikelen V, V bis, V ter, VI van 
Protocol Nr. 1 bij het Verdrag van Lugano raadplegen. 
Att. I ter van het Protocol bij het Verdrag van Lugano bevat ook de mogelijkheid een 
verldaring van voorbehoud te maken ten aanzien van de erkenning/tenuitvoerlegging van 
beslissingen, waarbij de bevoegdheid van het gerecht van de staat van herkomst overeenkom
stig artikel 16, sub 1, b Verdrag van Lugano (de bepaling inzake rechtsmacht aangaande 
geschillen betreffende de huur van onroerende goederen voor tijdelijk particulier gebruik) 
uitsluitend berust op de woonplaats van de verweerder in de staat van herkomst. Het voorbe
houd geldt enkel indien het litigieuze onroerend goed gelegen is in de aangezochte staat, die het 
voorbehoud heeft gemaakt. De bepaling wordt verder geanalyseerd. 
Zie eveneens: BROECKX, K., ,Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen", in 
Europese IPR-Verdragen, Leuven, Acco, 1997, 170-171. 
(118) Vindplaats: PB. C. 319, 25 november 1988, 29-30. 
(119) Een conflict met art. 5, sub 1 Verdrag van Lugano is niet onmogelijk. Art. 5, sub 1 
bepaalt immers dat de verweerder met woonplaats op het grondgebied van een verdrag
sluitende staat, in een andere verdragsluitende staat kan worden opgeroepen voor het gerecht, 
ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst, van de plaats waar de verbintenis die aan de 
eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd; ten aanzien van individuele 
arbeidsovereenkomsten is dit de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht en, 
wanneer de werknemer niet in eenzelfde land gewoonlijk zijn arbeid verricht, de plaats waar 
zich de vestiging bevindt die de werlmemer in dienst heeft genomen. 
De Zwitserse delegatie heeft verklaard dat een voorbehoud volgens art. I bis geen betrekking 
zal hebben op individuele arbeidsovereenkomsten. Zwitserland zal de erkenning of tenuit
voerlegging van een gerechtelijke beslissing aangaande een individuele arbeidsovereenkomst 
nooit weigeren omwille van het feit dat de bevoegdheid van de rechter die de beslissing heeft 
gegeven, uitsluitend op art. 5, sub 1, zin 2 van het Verdrag van Lugano zou berusten (JENARD, 
P., MOLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 
september 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 86, nr. 101). Het voorbehoud is immers niet van 
toepassing voor zover de Zwitserse Bondsstaat een uitzondering op de toepassing van art. 59 
van de Zwitserse Federale Grondwet toestaat. 
Uit de formulering van het voorbehoud kan daarenboven blijken dat het de bedoeling is 
geweest de gevolgen ervan tot het strikte minimum te reduceren. 
(120) Zie: ERAUW, J., ,Niet-uitsluitende bevoegdheidsgronden", in Europese IPR-Verdragen, 
Leuven, Acco, 1997, 85, 
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sing in Zwitserland niet kan worden erkend oftenuitvoergelegd. Deze 
weigering vindt plaats indien cumulatief aan de volgende voorwaar
den(121) is voldaan, t.t.z. indien: 

* de bevoegdheid van het gerecht dat de beslissing heeft gegeven 
alleen op art. 5, sub 1 van het Verdrag van Lugano berust; 

en 

In het begeleidende rapport licht een voorbeeld dit toe(122): 

Een verweerder met woonplaats in Zwitserland wordt op grond 
van art. 5, sub 1 EEX-Verdrag, voor een Frans gerecht, het 
forum executionis, gedaagd. De verweerder verzet zich niet 
tegen de bevoegdheid van het Franse gerecht en de bevoegdheid 
wordt stilzwijgend aanvaard. Naderhand kan laatstgenoemde 
zich niet op het voorbehoud van art. I bis Protocol nr. 1 be
roepen. Door zijn aanvaarding is de bevoegdheid van het Franse 
gerecht immers niet uitsluitend op art. 5, sub 1 maar ook op 
art. 18 Verdrag van Lugano gebaseerd 

111. * de verweerder, op het tijdstip dat de procedure tegen hem 
werd ingeleid, woonplaats had in Zwitserland; 

(121) Art. Ibis, 1 van Protocol nr. I betreffende enkele onderwerpen van bevoegdheid, wijze 
van procederen en tenuitvoerlegging. 
Aangezien Zwitserland het in Art. I bis Protocol Nr. 1 voorziene voorbehoud heeft gemaakt 
kunnen de andere Lugano-staten het wederkerigheidsbeginsel toepassen en de erkenning/ 
tenuitvoerlegging van een in Zwitserland gegeven beslissing weigeren indien het gerecht 
van oorsprong zijn bevoegdheid uitsluitend op art. 5, sub 1, Verdrag van Lugano baseerde 
en de overige in art. I bis vemoemde voorwaarden vervuld zijn. 
De wederkerigheidsclausule werd, omwille van verschillen in de grondwettelijke regeling 
dienaangaande, niet in het Protocol opgenomen en dient te worden vastgesteld volgens het 
intemationaal publiekrecht. Dit kan verschillend vertaald zijn in de nationale wetgevingen. Ret 
internationaal publiekrecht van iedere betrokken staat dient bijgevolg nagekeken te worden. 
Voor bijkomende informatie: JENARD, P ., MOLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handels
zaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 86, nr. 102. 
(122) JENARD, P., MOLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegd
heid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te 
Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 86, nr. 101. 
Op grond van dit voorbeeld wijst Prof. Dr. K. BROECKX op het belang goed na te gaan of de 
bevoegdheid van een niet-Zwitsers gerecht om van een vordering tegen een verweerder met 
woonplaats in Zwitserland kennis te nemen niet kan worden gebaseerd op een andere bepa1ing 
dan art. 5, sub 1 EEX-Verdrag (BROECKX, K., ,Erkenning en tenuitvoerlegging van buiten
landse vonnissen", in Europese IPR-Verdragen, Leuven, Acco, 1997, 169). 
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Indien de persoon tegen wie de erleenning/tenuitvoerlegging 
wordt gevorderd woonplaats heeft in Zwitserland op het ogen
blile van dit verzoele, doch op het ogenblile van het inleiden van 
de procedure, wellee tot de te erleennen beslissing heeft geleid, in 
Nederland woonde, lean hij zich bijgevolg niet op het voorbe
houd beroepen. 

De woonplaats van een natuurlijlee persoon zal worden bepaald 
aan de hand van de in art. 52 bepaalde (verwijzings)regels. 
Voor rechtspersonen en vennootschappen zal de woonplaats 
aan de hand van art. 53 worden geconcipieerd. Overeenleomstig 
art. Ibis, 1, b Protocol nr. 1 worden, voor de toepassing van dit 
voorbehoud, evenwel slechts vennootschappen en rechtsperso
nen die er hun hoofdvestiging en het daadwerleelijle centrum van 
hun activiteiten hebben, geacht in Zwitserland woonplaats te 
hebben. Door deze bijleomende vereiste wou men vermijden dat 
vennootschappen met een statutaire zetel op een Zwitsers post
busadres, waarvan het werleelijlee centrum van de activiteiten 
zich buiten Zwitserland bevindt, zich op art. I his zouden leunnen 
beroepen(123). 

112. * de verweerder bezwaar maakt tegen de erleenning of de ten
uitvoerlegging van de beslissing in Zwitserland en geen afstand heeft 
gedaan van zijn recht om deze verlelaring van bezwaar af te leggen. 

Het voorbehoud lean enleel werleen indien de verweerder zich te 
goeder trouw tegen de erleenning/tenuitvoerlegging in Zwitser
land verzet. De verweerder kan te allen tijde op geldige wijze 
afstand doen van zijn bescherming uit hoofde van art. 59 van de 
Zwitserse grondwet. In een overeenkomst met een partij met 
woonplaats in Zwitserland lean dus rechtsgeldig worden bedon
gen dat deze afstand doet van de hem door art. 59 van de 
Zwitserse Federale Grondwet geboden bescherming. Niettegen
staande de Zwitserse voorbehoudsverlelaring zal de erleenning/ 

(123) Zie: BROECKX, K., ,Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen", in 
Europese IPR-Verdragen, Leuven, Acco, 1997, 169; JENARD, P., MoLLER, G., ,Rapport bij het 
Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juU 
1990, 87, nr. 101; KRoPHOLLER, J., Europiiisches Zivilprozessrecht- Kommentar zu EuGVU 
und Lugano-Ubereinkommen, Heidelberg, Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, 1996, 355. 
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tenuitvoerlegging van beslissingen met betrekking tot deze 
overeenkomst niet op grond van art. I bis worden geweigerd 
in Zwitserland. De overeenkomst kan schriftelijk of mondeling 
tot stand komen, maar moet wel op afdoende wijze kunnen 
worden bewezen(124). 

113. Het hier geanalyseerde voorbehoud zal niet van toepassing zijn 
voor zover op het tijdstip waarop om erkenning of tenuitvoerlegging 
wordt verzocht een uitzondering op art. 59 van de Zwitserse Federale 
Grondwet zal zijn toegestaan(125). Het heeft in ieder geval geen 
gevolg meer na 31 december 1999(126). Bovendien kan het te allen 
tijde worden ingetrokken(127). 

L Eenvormige uitlegging van het Verdrag van Lugano en parallelle 
ontwikkeling van het EEX-Verdrag en het Verdrag van Luga
no(128) 

1. Eenvormige uitlegging van het Verdrag van Lugano 

114. Protocol Nr. 2 van het Verdrag van Lugano(129) beoogt de 
eenheid in de uitlegging van het Verdrag te garanderen. De eenvor
mige uitlegging van het EEX-Verdrag, zoals gewijzigd door zijn 
toetredingsverdragen, wordt gegarandeerd door het Hof van Justitie, 
dat daartoe de bevoegdheid kreeg bij het Protocol betreffende de 
uitlegging door het Hofvan Justitie van het Verdrag van 27 september 

(124) Zie: JENARD, P., MoLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan 
te Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 86, nr. 101. 
(125) Art. Ibis, 2. 
Deze bepaling verplicht de Zwitserse regering de ondertekenende en toetredende staten van 
dergelijke uitzonderingen in kennis te stellen. 
(126) Art. Ibis, 3. 
Is de Zwitserse federate grondwet op 31 december 1999 niet gewijzigd dan kan Zwitserland het 
Verdrag van Lugano opzeggen en er opnieuw partij bij worden zodra de moeilijkheden van de 
baan zijn (JENARD, P., MoLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoer1egging van beslissingen in burgerlijke en hande1szaken, gedaan 
te Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 86, nr. 101). 
(127) Art. Ibis, 3. 
(128) Voor een uitvoerige bespreking van dit thema wordt verwezen naar: MEIJKNECHT, 
P.A.M., ,Het verdrag van Lugano en het Toetredingsverdrag van San Sebastian, in onderling 
verband", in MEIJKNECHT, P.A.M., DUJNTJER-TEBBENS, H., Europees bevoegdheids- en execu
tierecht op weg naar de 21" eeuw (Preadvies), Mededelingen van de Nederlandse Vereniging 
voor Intemationaal Recht, Deventer, Kluwer Rechtswetenschappen, 1992, 72-88. 
(129) Zie: PB. L. 319,25 november 1988, 31. 
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1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging 
van beslissingen in burgerlijke en handelszaken van 3 juni 1971 en 
aangepast door de diverse toetredingsverdragen(130). Het Hof van 
Justitie is een gemeenschapsinstelling. Het kan derhalve zijn uitleg
gingsbevoegdheid niet aanwenden ten aanzien van het Verdrag van 
Lugano. Het Verdrag van Lugano is geen bron van gemeenschaps 
recht(131). Anderzijds wilden ook de EVA-lidstaten de uitspraken 
van het Hofvan Justitie, als instantie waarin zij geen vertegenwoordi
ging hadden, niet als bindend aanvaarden(132). 

115. In artikel 1 van het Protocol(133), waarvan de bepalingen de
zelfde bindende kracht hebben als het Verdrag zelf(134), verbinden de 
gerechten van elke verdragsluitende staat zich ertoe bij de toepassing en 
uitlegging van het verdrag(135) naar behoren rekening te houden(l36) 

(130) De gecodificeerde versie van het Uitleggingsprotocol, inclusief de aanpassingen door 
het toetredingsverdrag van San Sebastian is afgedrukt in PB. C. 189, 28 juli 1990, 2. 
Het Uitl(:ggingsrrotocol bijhet Executieverdrag is t~n aan_zien van de door het Verdrag van 
San Sebastian tot het EEX-Verdrag toegetreden staten, Portugal en Spanje, in werking getreden 
op de dag van de inwerkingtreding van het EEX-Verdrag in deze staten (respectievelijk: 1 juli 
1992 en 1 februari 1991). 
(131) JENARD, P., MOLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegd
heid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te 
Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 89, nr. 110. 
Meijknecht verwerpt dit argument. Ook het EEX-Verdrag zou geen bron van gemeenschaps
recht zijn. Precies om die reden zou dan ook een afzonderlijk protocol noodzakelijk geweest 
zijn om het Hof van Justitie uitleggingsbevoegdheid voor het Executieverdrag te verlenen 
(MEIJKNECHT, P.A.M., ,Het verdrag van Lugano en het Toetredingsverdrag van San Sebastian, 
in onderling verband", in MEIJKNECHT, P.A.M., DuiNTJER-TEBBENS, H., Europees bevoegd
heids- en executierecht op weg naar de 21" eeuw (Preadvies), Mededelingen van de Neder
landse Vereniging voor Intemationaal Recht, Deventer, Kluwer Rechtswetenschappen, 1992, 
73). 
(132) Evenmin wou men opteren voor de instelling van een afzonderlijk gerecht voor de 
interpretatie van het Verdrag van Lugano. Men vreesde bevoegdheidsgeschillen en het risico 
op het verlies aan samenhang tussen beide verdragen, omwille van twee langs elkaar heen 
werkende instanties. 
(133) Deze bepaling streeft interne uniformiteit na in de uitlegging en toepassing van het 
Verdrag van Lugano. 
(134) Art. 65 van het Verdrag van Lugano dat bepaalt dat Protocol Nr. 2, evenals de 
Protocollen Nrs. 1 en 3, aan het verdrag werden toegevoegd en er deel van uitmaken. 
(135) Hier wordt natuurlijk het Verdrag van Lugano bedoeld. 
Dit wordt bevestigd door: JENARD, P., MoLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handels
zaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 90, nr. 113. 
(136) De draagwijdte van dit begrip, dat eveneens in de twee hiema vermelde verklaringen 
wordt gebruikt, vindt men uitvoerig toegelicht in MEIJKNECHT, P.A.M., ,Het verdrag van 
Lugano en het Toetredingsverdrag van San Sebastian, in onderling verband", in MEIJKNECHT, 
P.A.M., DUINTJER-TEBBENS, H., Europees bevoegdheids- en executierecht op weg naar de 21" 
eeuw (Preadvies), Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Intemationaal Recht, 
Deventer, Kluwer Rechtswetenschappen, 1992, 77. 
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met de beginselen vervat in alle relevante(l37) beslissingen van de 
gerechten van de andere verdragsluitende staten met betrekking tot 
het V erdrag van Lugano. Art. 1 waarborgt de ,interne' 'uniformiteit in 
de interpretatie van het Verdrag van Lugano. 

2. Parallelle ontwikkeling van het EEX-Verdrag en het Verdrag van 
Lugano 

116. De zorg voor een gelijklopende ontwikkeling van het EEX
Verdrag en het Verdrag van Lugano(138) vindt op zijn beurt haar 
weerslag in een niet-bindende verklaring van de vertegenwoordigers 
van de regeringen van de staten die het Verdrag van Lugano hebben 
ondertekend en lid zijn van de Europese gemeenschappen(l39), waar
bij zij het juist achten dat het Hof van Justitie(140) bij zijn inter-

(137) Relevant zijn, volgens het verklarend rapport, de beslissingen van de gerechten van de 
verdragsluitende staten die overeenkomstig art. 2, lid 1, le gedachtenstreepje aan de centrale 
instantie zijn toegezonden. Ret betreft de arresten van de gerechten in laatste aanleg en andere 
in kracht van gewijsde gegane beslissingen die van bijzonder belang zijn (JENARD, P., MOLLER, 
G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging 
van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988", 
PB. C. 189, 28 juli 1990, nr. 113 juncto 117). 
Bekleed met een bijzonder belang zijn bijvoorbeeld uitspraken die gemotiveerd partij kiezen in 
een reeds ontstane controverse over de juiste interpretatie van een verdragsbepaling of deze 
waarin voor het eerst een uitleggingsvraag wordt beoordeeld. 
(138) Reeds in de Preambule van Protocol nr. 2 werd het belang van interne en exteme 
congmentie in de interpretatie van het Verdrag van Lugano, respectievelijk van laatstgenoemd 
verdrag en het Executieverdrag, in de verf gezet. 
(, Verlangende om verschillen in uitlegging te voorkomen en een zo groot mogelijke eenheid te 
bereiken in de uitlegging van dit Verdrag, alsmede van het onderhavige Verdrag en de 
bepalingen van het Verdrag van Bmssel die in hoofdzaak in dit Verdrag zijn overgenomen", 
PB L 319,25 november 1988, 31). 
(139) PB. L. 319, 25 november 1988, 37-39. 
,Lidstaten van de Europese Gemeenschappen" dient natuurlijk te worden begrepen als ,EEX
lidstaten". 
(140) Ret lijkt intemationaal publiekrechtelijk niet moge1ijk het Hof van Justitie, als aparte 
instelling, ertoe te verbinden rekening te houden met de uitspraken van de gerechten van de 
EVA -staten over het Verdrag van Lugano, dat zich niet binnen het kader van de Europese Unie 
situeert. Dit leek a fortiori onmogelijk zolang niet aile EEX-lidstaten tot het Verdrag van Lugano 
zijn toegetreden (BoRN, H., ,Les regles communautaires de competence judiciaire intemationale 
relatives au recouvrement des creances commerciales", Act. Dr., 1994, 62-63; JENARD, P., 
MOLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoer
legging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 september 
1988", PB. C. 189, 28juli 1990,91, nr. 114). 
Meijknecht verwerpt deze stelling. Wanneer het Hof van Justitie krachtens het Uitleggings
protocol van 1971 wordt aangezocht, treedt het op als intemationaa1 verdragsrechter en niet als 
EG-instelling. De lidstaten bij het Executieverdrag zouden dan ook in staat moeten zijn een 
inspanningsverplichting, met name om rekening te houden met de ontwikkeling van het Verdrag 
van Lugano, aan het Hof op te leggen. Hiertegen zou evenmin kunnen worden ingeroepen dat het 
Hof van Justitie niet aan de onderhande1ingen over het Verdrag van Lugano heeft deelgenomen. 
Evenmin gebeurde dit toen in 1971 het Uitleggingsprotocol werd afges1oten. 
Zie: MEDKNECHT, P.A.M., ,Ret verdrag van Lugano en het Toetredingsverdrag van San Sebastian, 
in onderling verband", in MEUKNECHT, P.A.M., DUINTJER-TEBBENS, H., Europees bevoegdheids
en executierecht op weg naar de 21" eeuw (Preadvies), Mededelingen van de Nederlandse 
Vereniging voor Intemationaal Recht, Deventer, Kluwer Rechtswetenschappen, 1992, 75-76. 
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pretatie van het EEX-V erdrag rekening houdt met de rechtspraak over 
het Verdrag van Lugano(141). 

117. De vertegenwoordigers van de regeringen van de staten die het 
Verdrag van Lugano ondertekenden en lid zijn van de Europese 
Vrijhandelsassociatie, verklaarden(142) op hun beurt dat zij het juist 
achten dat hun gerechten bij de uitlegging van het Verdrag van 
Lugano rekening houden met de rechtspraak van het Hof van Justitie 
en de nationale gerechten van de ,EG" -lidstaten inzake de bepalingen 
van het EEX-V erdrag die in hoofdzaak in het V erdrag van Lugano 
zijn overgenomen(143). Er wordt verwacht dat de rechtscolleges van 
de lidstaten van de twee verdragen kennis nemen van de bestaande 
rechtspraak en hun beslissing in geval van afwijking degelijk moti
veren. 

118. Ook de in voorgaande alinea vermelde oproep houdt geen 
afdwingbare verplichting in. Aangezien het Hof van Justitie bij de 
uitlegging van de bepalingen uit het EEX-Verdrag die zijn overge
nomen in het Verdrag van Lugano niet reeel gebonden is, noch kan 
zijn, g()()I <1~-r~<:;ll!~prftak_yan de_gerechten-van de leden--van de 
Europese Vrijhandelsassociatie die tot het Verdrag van Lugano toe
traden, kon men laatstgenoemden op hun beurt bezwaarlijk verplich
ten rekening te houden met de rechtspraak van het Hof van Justitie 
aangaande dezelfde bepalingen. Omwille van dit evenwicht werd de 
richtlijn voor de EVA-rechters om bij de uitlegging van het Verdrag 
rekening te houden met de ontwildceling van het EEX-V erdrag niet 

(141) Het 1ijkt 1ogisch dat ook de nationa1e gerechten van de EEX-lidstaten bij hun recht
spraak betreffende het EEX-Verdrag, rekening houden met de rechtspraak over het Verdrag 
van Lugano. Zij richten immers hun rechtspraak op de uitlegging gegeven door het Hof, dat 
wordt verzocht hierbij de evo1utie van de rechtspraak over het Verdrag van Lugano in rekening 
te nemen. 
Deze verplichting werd waarschijnlijk dermate vanzelfsprekend geacht dat zij niet in de tekst 
werd opgenomen (MEIJKNECHT, P.A.M., ,Het verdrag van Lugano en het Toetredingsverdrag 
van San Sebastian, in onderling verband", in MEIJKNECHT, P.A.M., DUINTJER-TEBBENS, H., 
Europees bevoegdheids- en executierecht op weg naar de 2 r eeuw (Preadvies ), Mededelingen 
van de Nederlandse Vereniging voor Intemationaal Recht, Deventer, Kluwer Rechtsweten
schappen, 1992, 79). 
(142) Vindplaats van deze verklaring: PB. L. 319, 25 november 1988, 40-42. 
(143) Merk op dat de gerechten van de Iidstaten van het Verdrag van Lugano, met het oog op 
de interne interpretatiecongruentie, bij hun toepassing en uit1eg van het Verdrag van Lugano, 
wei naar behoren rekening moeten houden met de relevante beslissingen van de andere 
Lugano-staten met betrekking tot dit verdrag. 
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neergelegd in het Uitleggingsprotocol. Men opteerde daarentegen 
voor een niet-bindende verklaring(144)(145). 

119. Bij de uitlegging van het Verdrag van Lugano dient men zich 
bewust te zijn van de interpretatie die het Hof van Justitie aan het 
Verdrag van Brussel heeft gegeven tot op het tijdstip van de onder
tekening van eerstgenoemd verdrag, met name 16 september 
1988(146). Het EEX-Verdrag fungeerde immers als ,moederver
drag" van het Verdrag van Lugano. 

3. Informatie en consultatie: peilers voor de parallelle ontwikkeling 

a. info r m at i e 

120. De zorg voor een gelijklopende jurisprudentiele ontwikkeling 
van beide verdragen houdt de richtlijn in ,naar behoren rekening te 
houden'' met de relevante beslissingen over het EEX-V erdrag en het 
Verdrag van Lugano. De verplichting gemotiveerd af te wijken van 
een bepaald interpretatiepatroon is gekoppeld aan de emstige inover
wegingneming van iedere relevante beslissing. Dit betekent dat het 
Uitleggingsprotocol en de verklaringen bij het Verdrag van Lugano, 
zoals hier geschetst, een kennisnemingsverplichting inhouden. Met 
het oog hierop organiseert art. 2 van het Uitleggingsprotocol een 
informatiesysteem over de rechtspraak van het EEX-V erdrag en het 
Verdrag van Lugano. 

121. Art. 2 van het Protocol, waarop de informatiepeiler rust, bouwt 
een informatiesysteem op rond de griffier van het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen(147). Deze fungeert als centrale in
stantie. De bevoegde nationale autoriteiten sturen de centrale instantie 
de binnen hun land gegeven relevante rechtspraak over het Executie-

(144) JENARD, P., MOLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegd
heid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te 
Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 91, nr. 114. 
(145) Born plaatst dan ook terecht vraagtekens bij de efficientie van deze constructie: BORN, 
H., ,Les regles communautaires de competence judiciaire intemationale relatives au recou
vrement des creances commerciales", Act. Dr., 1994, 63. 
(146) Preambule bij Protocol Nr. 2 betreffende de eenheid in de uitlegging van het Verdrag 
van Lugano (PB. L. 319,25 november 1988, 31). (Ret protocol werd gesloten met volledige 
kennis van ... ). 
In zoverre het Verdrag van Lugano niet uitdrukkelijk afwijkt van het Executieverdrag aan
vaarden de ondertekenende niet-EEX-staten de op het ogenblik van de ondertekening reeds 
gegeven interpretatie van het EEX-Verdrag door het Hofvan Justitie als ,acquis convention
nel". 
(147) Art. 2, 2 Uitleggingsprotocol. 
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verdragN erdrag van Lugano. De toezending heeft de in laatste aanleg 
gegeven beslissingen en de beslissingen van het Hof van Justitie tot 
voorwerp. Tevens krijgt de centrale instantie ook de andere in kracht 
van gewijsde gegane belissingen, uit hoofde van het EEX-Verdrag of 
het Verdrag van Lugano, toegestuurd, althans voor zover zij van 
bijzonder belang zijn(148). 

122. Na ze geclassificeerd, vertaald en eventueel samengevat(149) te 
hebben worden ze door de centrale autoriteit naar de bevoegde 
nationale autoriteiten van de ondertekenende en toetredende staten 
bij het V erdrag van Lugano verstuurd. Deze documentatie wordt ook 
aan de Europese Commissie overgemaakt(150). 

b. consult at i e 

123. Het consultatieluik werd uitgewerkt in de artikelen 3 en 4 van 
het Uitleggingsprotocol. Een Permanent Comite, bestaande uit verte
genwoordigers van de staten die het V erdrag van Lugano onderte
kenden of erbij toetreden, kan, op verzoek van een verdragsluitende 
staat, bijeengeroepen worden door de Zwitserse Bondsraa<f,_ge_ in-_ 
stantie van nederlegging,- om over de -werkingvanhetVerdrag van 
Lugano van gedachten te wisselen. De Europese Gemeenschap
pen(l51) en de Europese Vrijhandelsassociatie kunnen als waamemer 
aan deze vergaderingen deelnemen(152). Het Permanent Comite 
buigt zich over de ontwikkeling van de door de centrale autoriteit 
verzamelde(l53) rechtspraak(154), en kan in het Iicht van deze dis
cussies onderzoeken of het wenselijk is het V erdrag van Lugano te 
herzien(155), en daaromtrent eventueel aanbevelingen doen. 

(148) De informatie-uitwisseling gaat niet over aile beslissingen. Het betreft de beslissingen 
van de gerechten in laatste aanleg van de Iidstaten, van het Hofvan Justitie, alsmede de andere 
in kracht van gewijsde gegane beslissingen met betrekking tot het EEX-VerdragNerdrag van 
Lugano met een bijzonder belang (JENARD, P., MoLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag be
treffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke 
en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 ju1i 1990, 91, nr. 
117). 
(149) Art. 2, 1, 2e gedachtenstreepje van het Uit1egginsprotocol. 
(150) Art. 2, 1, 3e gedachtenstreepje van het Uitlegginsprotocol. 
(151) Met name de Commissie, het Hof van Justitie en het Secretariaat Generaa1 van de Raad. 
(152) Art. 3, 3 Uitleggingsprotocol. 
(153) Dit gebeurt overeenkomstig het geanalyseerde ati. 2, 1, 1e gedachtenstreepje Uitleg
gingsprotocol. 
(154) Daamaast buigt het Permanent Comite zich, op basis van art. 4, 1, 2° gedachtenstreepje, 
Uitleggingsprotocol over de toepassing van art. 57, dat de verhouding van het Verdrag van 
Lugano tot de zogenaamde bijzondere verdragen rege1t. 
(155) De herzieningsprocedure is neergelegd in art. 66. Herziening van het Verdrag gebeurt op 
verzoek van een verdragsluitende staat. 
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J. Het woonplaatsbegrip 

124. Het toetredingsverdrag van 29 mei 1989 schrapte het derde lid 
van art. 52 EEX-Verdrag. Ook in het Verdrag van Lugano werd geen 
aan art. 52, lid 3 EEX-Verdrag (oorspronkelijke versie) analoge bepa
ling opgenomen. Art. 52, lid 3 EEX-Verdrag verbond de bepaling van 
de woonplaats van een natuurlijke persoon, in het kader van het EEX
Verdrag, aan een originele, maar tegelijk onredelijke, verwijzings
regel. De woonplaatsbepaling aan de hand van deze conflictregel had 
vooral implicaties voor gehuwde vrouwen, handelingsonbekwame 
meerderjarigen en niet-ontvoogde minderjarigen. 

125. De kwestieuze bepaling luidde namelijk als volgt: ,Evenwel wordt, 
om de woonplaats van een partij vast te stellen, de nationale wet van die 
partij toegepast indien volgens deze wet de woonplaats afhankelijk is van 
de woonplaats van een andere persoon of van de zetel van een autoriteit''. 
Indien dus de nationale wet van een partij diens woonplaats verbindt aan 
de woonplaats van een andere persoon of de zetel van een autoriteit, 
wordt de woonplaats met toepassing van deze wet bepaald. 

126. Art. 52, lid 3 EEX-Verdrag (v66r versie 1989) bracht met zich 
mee dat voor een Belgische rechter, tegen een reeds vele jaren in een 
andere verdragsluitende staat wonende vrouw, het forum actoris kon 
worden ingeroepen, op grond van art. 4 juncto art. 3, lid 2 EEX
V erdrag, indien: 

zij gehuwd was met een onderdaan van een derde staat 
die woonplaats in zijn moederland had en 
in de nationale wet van deze vrouw een afhankelijk domiciliebe
ginsel was ingeschreven. 

Overeenkomstig art. 52, lid 3 EEX-Verdrag werd zij in dat geval 
geacht woonplaats te hebben in het land waar de woonplaats van haar 
echtgenoot gelegen was. 

127. De weglating van deze bepaling drong zich volgens het verkla
rend rapport bij het V erdrag van Lugano op aangezien, sinds de op
stelling van het EEX-Verdrag in 1968, een en ander veranderd is, met 
name met betrekking tot de woonplaats van de gehuwde vrouw(156). 

(156) JENARD, P., MOLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegd
heid en de tenuitvoerlegging van bes!issingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te 
Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 80-81, nr. 73. 
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Het beginsel de woonplaats van een partij te laten afhangen van de 
woonplaats van een andere persoon of autoriteit lijkt bijgevolg niet 
langer aanvaardbaar(157). In de praktijk kan het voomamelijk voor 
een vrouw wiens nationale wet een afhankelijk domiciliebeginsel 
kent, belangrijk zijn niet a priori naar deze wet te worden verwezen, 
maar de afhankelijkheidsvraag onderworpen te weten aan het inter
nationaal privaatrecht van het gevatte gerecht(158). Aldus ondervindt 
zij bij de bepaling van haar woonplaats niet langer een andere be
handeling dan gelijk welke andere verweerder. 

128. Het schrappen van art. 52, lid 3 EEX-Verdrag impliceert dat de 
rechter, om vast te stellen of een partij woonplaats heeft op het 
grondgebied van de verdragsluitende staat bij een van welks gerechten 
een zaak aanhangig is, zijn interne wet zal toepassen. Indien de partij 
geen woonplaats heeft in die staat, past de rechter ter vaststelling ofzij 
een woonplaats heeft in een andere verdragsluitende staat, de wet van 
deze staat toe. 

129. Het teruggrijpen naar de bepalingen van art. 52, lid 1 en 2 EEX
Verdrag/Verdrag vanLugano lijkt, volgens Erauw, de ,afhankelijke" 
bepaling van de woonplaats evenwel niet volledig uit te sluiten(159). 
Volgens hem sneuvelde de bepaling voomamelijk omdat het niet voor 
alle Europese landen aanvaardbaar is dat de nationale wet van de 
onbekwame persoon beslist of de woonplaats van een partij ,afhanke
lijk is van de woonplaats van een andere persoon of van de zetel van 
een autoriteit". Gebrek aan uniformiteit in de verwijzingsregel ligt 
aan de schrapping van art. 52, lid 3 ten grondslag. Zonder art. 52, lid 3 
bepaalt de rechter aan de hand van de verwijzingsregels van het 
forum(160) of de persoon waarvan de woonplaats bepaald dient te 

(157) DRoz, G.A.L., ,La Convention de San Sebastian alignant Ia Convention de Bruxelles 
sur Ia Convention de Lugano", RCDIP, 1990, 5; DROZ, G.A.L., ,La Convention de Lugano 
paralle!e a Ia Convention de Bruxelles concernant Ia competence judiciaire et !'execution des 
decisions en matiere civile et commerciale", RCDIP, 1989, 46, nrs. 61-62 en de voorbeelden 
aldaar; PELLIS, L., ,Het Parallel-Verdrag:(EVEX): geen reden tot Euro-forie, NJB, 1989, 79. 
(158) GAUDEMET-TALLON, H., Les Conventions de Bruxelles et de Lugano- Competence 
internationale, reconnaissance et execution des jugements en Europe, Parijs, Librairie generale 
de droit et de jurisprudence, 1996, 53. 
Volgens haar stelt de verwijzing naar de nationale wet, omwille van een vrij algemene 
aanvaarding van meerderjarigheid op 18 jaar, weinig problemen ten aanzien van minderjari
gen, niettegenstaande de meeste wetgevingen voor hen een afhankelijk domicilie voorzien. 
(!59) Zie hierover: ERAUW, J., ,Niet-uitsluitende bevoegdheidsgronden", in Europese IPR
Verdragen, Leuven, Acco, 1997, 77, nr. 3.13. 
(160) Conform art. 3, lid l B.W. geldt in Belgie nog steeds de nationaliteitsaanknoping voor 
vragen naar de staat en bekwaamheid van natuurlijke personen. 
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worden ,afhankelijk" is(l61). Indien komt vast te staan dat de partij 
,afhankelijk" is (bijvoorbeeld een minderjarige of een onbekwame 
meerderjarige) zal, in overeenstemming met art. 52, lid 1, de gevatte 
rechter aan de hand van zijn interne wet nagaan of de ,afhankelijke" 
woonplaats zich situeert op het grondgebied van de staat van het 
gevatte gerecht. Indien niet, zal hij nagaan of de ,afhankelijke" 
woonplaats in een andere verdragsluitende staat kan worden gelokali
seerd aan de hand van de interne wet van de betrokken staat (lid 2). 

130. Deze constructie kan ertoe leiden dat met kennis van wie, in het 
door het IPR van het forum aangewezen recht dat de ,afhankelijk
heidsvraag" beheerst(162), wordt aangewezen als ouder, voogd of 
voogdijorgaan, de woonplaats van laatstgenoemde moet worden ge
zocht (Art. 52, lid 1 en 2) om, voor de toepassing van het EEX-Verdrag, 
de woonplaats van de ,afhankelijke" persoon vast te stellen(163). 

K. Litispendentie 

131. De oorspronkelijke versie van art. 21 van het Executieverdrag 
luidt als volgt: 

, W anneer voor gerechten van verschillende verdragsluitende staten 
tussen dezelfde partijen vorderingen aanhangig zijn, welke hetzelfde 
onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak berusten, moet het ge
recht, waarbij de zaak het laatst is aangebracht, zelfs ambtshalve, de 
partijen verwijzen naar het gerecht bij hetwelk de zaak het eerst 
aanhangig is gemaakt. 
Ret gerecht dat tot verwijzing zou moeten overgaan kan zijn uitspraak 
aanhouden indien de bevoegdheid van het andere gerecht wordt betwist ''. 

(161) Cfr.: JENARD, P., MoLLER, G., ,Rapport bij bet Verdrag betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan 
te Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28juli 1990, 80-81, nr. 73. 
Men kan bier een analogie met art. 53 EEX-Verdrag opmerken. Vo1gens deze bepaling moet 
een rechter de woonplaats van een rechtspersoon bepalen aan de hand van zijn regels van 
intemationaal privaatrecht. 
(162) In Belgie, de nationale wet van de ,afhankelijke". 
In bet Belgisch recht heeft bet huwelijk als dusdanig geen invloed op de woonplaats van de 
echtgenoten, die niet noodzakelijk samenvalt met de echtelijke verblijfplaats (zie: SENAEVE, P ., 
,Compendium van bet Personen- en Familierecht", III, Leuven, Acco, 1996, 57, nr. 1606). 
(163) ERAUW, J., ,Niet-uitsluitende bevoegdheidsgronden", in Europese IPR-Verdragen, 
Leuven, Acco, 19.?7, 77, nr. 3.13,; KROPHOLLER, J., Europiiisches Zivilprozessrecht- Kom
mentar zu EuGVU und Lugano-Ubereinkommen, Heidelberg, Verlag Recht und Wirtschaft 
GmbH, 1996, 424. 
De complexiteit van de bier gesuggereerde oplossing toont eens te meer bet belang aan bet 
begrip ,verblijfplaats", dat een feitelijk karakter heeft, in bet EEX-Verdrag/Verdrag van 
Lugano te introduceren. 
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132. In het Verdrag van Lugano en het door het toetredingsverdrag 
van San Sebastian gewijzigde Executieverdrag, vindt men een lichtjes 
aangepast art. 21. Het leest als volgt: 

, Wanneer voor gerechten van verschillende ·verdragsluitende staten 
tussen dezelfde partijen vorderingen aanhangig zijn, welke hetzelfde 
onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak berusten, houdt het ge
recht, waarbij de zaak het laatst is aangebracht zijn uitspraak ambts
halve aan totdat de bevoegdheid van het gerecht waarbij de zaak het 
eerst is aangebracht, vaststaat. 
Wanneer de bevoegdheid van het gerecht waarbij de zaak het eerst is 
aangebracht, vaststaat, verklaart het gerecht waarbij de zaak het laatst 
is aangebracht, zich onbevoegd.'' 

133. De wijziging aan art. 21 strekt er voornamelijk toe negatieve 
bevoegdheidsconflicten te voorkomen(164). Onder de voorgaande 
versie van het EEX-V erdrag moest, bij litispendentie, het gerecht 
waarbij de zaak het laatst werd aangebracht, de partijen ambtshalve 
verwijzen naar de eerst gevatte rechter. Hierop werd slechts een 
uitzondering voorzien: indien de bevoegdheid van het gerecht waarbij 
de zaak het eerst werd aangebracht, werd betwist, kon het gerecht dat 
tot verwijzing moest overgaan zijn uitspraak aanhouden. 

134. Volgende hypothese was onder de gelding van de oorspronke
lijke versie van art. 21 niet ondenkbaar: 

- Ben vordering wordt voor een rechter gebracht die bevoegd is, maar 
er niet als eerste kennis van neemt. 

- Deze rechter moet de zaak ambtshalve verwijzen naar de rechter bij 
wie de zaak het eerst aanhangig is gemaakt, aangezien diens be
voegdheid niet wordt betwist. 

- De eerst aangezochte rechter beslist uiteindelijk dat hij niet over de 
bevoegdheid beschikt om van de zaak kennis te nemen. 

- Er doet zich een ,negatief bevoegdheidsconflict" voor dat er toe 
leidt dat beide vorderingen worden afgewezen. 

(164) Zie: PERTEGAs-SENDER, M., ,Aanhangigheid, samenhang en voorlopige maatregelen", 
in Europese l.P.R.-Verdragen, Leuven, Acco, 1997, 123. 
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135. Deze inconvenientie kan verstrekkende gevolgen hebben indien 
intussen de termijnen zijn verstreken en de vordering verjaarde(165), 
waardoor de werking van art. 21 de eiser volledig achter het net kan 
Iaten vissen. 

136. Indien het tweede gerecht niet onmiddellijk hoeft te verwijzen, 
doch het kan volstaan dat het de behandeling van de zaak opschort tot 
de bevoegdheid van het eerst gevatte gerecht komt vast te staan, 
vermijdt men de door een negatiefbevoegdheidsconflict veroorzaakte 
valkuil(166). Hierin ligt dan ook de verdienste van de nieuwe redactie 
van art. 21. 

L. Bijkomende bevoegdheidsregel inzake individuele arbeidsover
eenkomsten( 167) 

1. Art. 5, sub 1 EEX-Verdrag versus Verdrag van Lugano: algemene 
schets 

137. De algemene rechtsmachtfactor, neergelegd in art. 2 van het 
V erdrag van Lugano en het door het V erdrag van San Sebastian 
gewijzigde EEX-Verdrag, biedt de mogelijkheid een verweerder 

(165) JENARD, P., MoLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegd
heid en de tenuitvoer1egging van bes1issingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te 
Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 78, nr. 64. 
Vaak moet een vordering worden ingesteld om een termijn nate Ieven of de verjaring te stuiten. 
Of een termijn werd nageleefd wanneer de vordering bij een internationaal niet bevoegd 
gerecht is ingesteld, is omstreden. Het spreekt dan ook voor zich dater een gevaar schuilt in de 
verplichting voor het laatst aangezochte gerecht de partijen ambtshalve naar het eerst aange
zochte gerecht te verwijzen indien, hoewel onbevoegd, de bevoegdheid van 1aatstgenoemd 
gerecht niet wordt betwist. Het is voorzichtiger het laatst aangezochte gerecht de kans te geven 
de zaak aan te houden tot de bevoegdheid van het eerst gevatte vaststaat. 
(166) MEJJKNECHT, P.A.M., ,Het Verdrag van Lugano en het EEX-Verdrag zoals gewijzigd 
door het Toetredingsverdrag van San Sebastian", Ars Aequi, 1992, 602. 
(167) Met betrekking tot deze problematiek lijkt het nuttig Richtlijn 96/71 van het Europese 
Parlement en de Raad (16 december 1996, PB. L. 18, 21 januari 1997) betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, te signa
leren. Deze richtlijn heeft tot gevolg dat een, ten opzichte van het Executieverdrag, bijkomend 
forum zal worden gecreeerd in hetland van ,detachering" (ontvangststaat) met het oog op de 
afdwinging van de aan de gedetacheerde werknemer krachtens deze richtlijn verleende 
minimale arbeidsvoorwaarden. 
Deze richtlijn is een bepaling als de in art. 57, 3 van het EEX-Verdrag (versie 1989) genoemde 
bepalingen die voor bijzondere onderwerpen de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen regelen, die opgenomen zijn of zullen worden in de 
besluiten van de instellingen van de Europese Gemeenschappen of in de nationale wetgevingen 
die ter uitvoering van deze besluiten geharmoniseerd zijn. 
Zie hierover: ERAUW, J., ,Niet-uitsluitende bevoegdheidsgronden", in Europese IPR-Verdra
gen, Leuven, Acco, 1997, 94; GAUDEMET-TALLON, H., noot onder H.v.J. C-383/95, 9 januari 
1997 (P.W. Rutten/Cross Medical Ltd.), RCDIP, 1997, 346 en referenties a1daar. 
Over het personeel toepassingsgebied van de richtlijn: ENGELS, C., ,Internationale Arbeids
overeenkomsten", in Europese IPR-Verdragen, Leuven, Acco, 1997, 254-255. 
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met woonplaats binnen het grondgebied van een verdragsluitende 
staat op te roepen voor de gerechten van die staat. Berst in het V erdrag 
van Lugano en de versie van het EEX-Verdrag, zoals aangepast door 
het toetredingsverdrag van 26 mei 1989, werd het begrip ,arbeids
overeenkomst" gei"ntegreerd(168). Niettemin heeft het steeds boven 
alle twijfel gestaan dat art. 5, sub 1 van het EEX-Verdrag, in zijn 
vorige versies, ook kon worden aangewend ten aanzien van arbeids
overeenkomsten(169). 

138. In vroegere tekstversies bepaa1de art. 5, sub 1 van het EEX
Verdrag dat de verweerder met woonplaats op het grondgebied van 
een verdragsluitende staat, ook in een andere verdragsluitende staat 
dan die waar zijn woonplaats gelegen is, kan worden opgeroe
pen(170): namelijk ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst 
voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten 
grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. 

139. Ten aanzien van verbintenissen uit individuele arbeidsovereen
komsten wordt laatstgenoemde plaats, volgens art. 5, sub 1 van het 
Verdrag van L11gan(), ge_i"~entifi<;eerd Q}et d~ . 

- plaats waar de werlmemer gewoonlijk zijn arbeid verricht 
- en, wanneer de werknemer niet in eenzelfde land gewoonlijk zijn 

arbeid verricht, de plaats waar zich de vestiging bevindt die de 
werknemer in dienst heeft genomen. 

140. De rechter van de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn 
arbeid verricht is dus bijkomend bevoegd ten opzichte van de gerechten 
van de verdragsluitende staat van de woonplaats van de verweerder, 
welke op grond van art. 2 eveneens over rechtsmacht beschikken. 

141. Door de in randnummer 139 in het 1 e gedachtenstreepje weerge
geven- toevoeging codificeerden de opstellers van het Verdrag van 
Lugano de interpretatie die het Hof van Justitie aan art. 5, sub 1 EEX
Verdrag had gegeven in de arresten Ivenel!Schwab en Shenavai!Kreisch-

(168) Het be grip werd toen ook opgenomen in art. 17, lid 5, dat betrekking heeft op fomm
clausules in individuele arbeidsovereenkomsten. 
(169) MEJJKNECHT, P.A.M., ,Het Verdrag van Lugano en het EEX-Verdrag zoals gewijzigd 
door het Toetredingsverdrag van San Sebastian", Ars Aequi, 1992, 599. 
(170) Art. 5, sub I EEX-Verdrag creeert een bijkomende bevoegdheidsgrond ten opzichte van 
het forum rei, de algemene rechtsmachtregel in art. 2 EEX-Verdrag, die toelaat de verweerder 
op te roepen voor de gerechten van de verdragsluitende staat waar zijn woonplaats gelegen is. 
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ner. In het arrest lvenel/Schwab heeft het Hof van Justitie beslist dat de 
verbintenis die voor de toepassing van art. 5, sub 1 EEX-Verdrag in 
aanmerking moet worden genomen bij vorderingen gebaseerd op ver
schillende verbintenissen voortvloeiend uit een vertegenwoordigings
overeenkomst tussen een werknemer in loondienst en een ondememing, 
deze is waardoor de overeenkomst wordt gekarakteriseerd(171). 

142. Meer in het bijzonder moet, overeenkomstig deze beslissing, 
voor de toepassing van art. 5, sub 1 EEX-Verdrag de verbintenis van 
de werknemer om het werk uit te voeren in aanmerking worden 
genomen. Laatstgenoemde verbintenis karakteriseert de overeen
komst. Er wordt, voor vorderingen met betrekking tot een vertegen
woordigingsovereenkomst in loondienst, afstand gedaan van het be
ginsel dat de rechter van de plaats van uitvoering van de verbintenis 
die aan de eis ten grondslag ligt, kan worden gevat. 

143. Het arrest Shenavai/Kreischner breidde deze door het Hof van 
Justitie aan art. 5, sub 1 EEX-Verdrag gegeven interpretatie expliciet 
uit tot alle arbeidscontracten(172). 

144. Indien de werknemer doorgaans zijn werkzaamheden verricht in 
verscheidene staten, en bijgevolg niet onder de in het 1 e gedachten
streepje vermelde hypothese (randnummer 139) thuishoort, verleent 
art. 5, sub 1 Verdrag van Lugano bijkomend bevoegdheid aan de 
rechter van de plaats waar de vestiging die de werknemer in dienst 
heeft genomen zich bevindt. Deze bevoegdheidsverlening gebeurt op 
voorwaarde dat deze vestiging zich op het grondgebied van een ver
dragsluitende staat situeert(173). Werknemer zowel als werkgever 
kunnen zich op de hier geanalyseerde bijkomende bevoegdheidsgrond 
beroepen, tenminste indien de verweerder woonplaats heeft op het 
grondgebied van een verdragsluitende staat(174). Het hier vermelde 
altematief wou een versplintering van bevoegde rechters vermijden 
bij geschillen tussen een werkgever en een werknemer, waarbij de 
werknemer zijn werk in meerdere Ianden moet uitoefenen, derwijze 

(171) H.v.J. nr. C-133/81, 26 mei 1982 (Ivene1/Schwab), Jur. Hv.J., 1982, 1891. 
(172) H.v.J. nr. C-266/85, 15 januari 1987 (Shenavai!Kreischner), Jur. Hv.J., 1987,239. 
Zie hierover ook: HERBOTS, J., KREMLIS, G., ,La Convention paralle1e concernant 1a compe
tence judiciaire et 1' execution des decisions en matieres civiles et commercia1es' ', Cah. Dr. 
Eur., 1990, 7. 
(173) Af te 1eiden uit art. 5, sub 1, aanhef van bet Verdrag van Lugano. 
(174) PELLIS, L., ,Nieuwe versie EEX van kracht, inwerkingtreding Paralle1verdrag ver
wacht", TVVS, 1991, 148. 
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dat geen sprake meer kan zijn van een plaats waar hij gewoonlijk zijn 
arbeid verricht(175). 

145. Art. 5, sub 1 EEX-Verdrag, zoals gewijzigd door het toetre
dingsverdrag van San Sebastian, verschilt een weinig van de gelijk
namige bepaling in het Verdrag van Lugano. Ret bepaalt immers dat, 
met betrekking tot arbeidsovereenkomsten, de werkgever tevens kan 
opgeroepen worden voor het gerecht van de plaats waar de vestiging 
zich bevindt of bevond die de werknemer in dienst heeft genomen, 
indien deze zijn werk niet gewoonlijk in eenzelfde land verricht(176). 

146. Bijvoorbeeld: een werknemer verricht zijn arbeid in Belgie, 
Nederland en in Duitsland. Ret is niet mogelijk uit te maken in welke 
verdragsluitende staat hij gewoonlijk zijn arbeid verricht. Door zijn 
werkgever kan hij enkel worden opgeroepen voor de gerechten van de 
verdragsluitende staat waar hij woonplaats heeft (forum rei, art. 2 
EEX-Verdrag). De werknemer beschikt daarentegen ook over de 
mogelijkheid zijn werkgever te dagen voor het gerecht van de plaats 
waar zich de vestiging bevindt of bevond die eerstgenoemde in dienst 
heeft genomen. Indien de werlmemer in dienst werd genomen door de 
Franse vestiging van een Italiaanse ondememing, dan kan hij, in de 
beschreven hypothese, de Italiaanse werkgever/verweerder dagen 
voor het Franse gerecht van de plaats waar de vestiging die hem in 
dienst nam, is gelegen. Reeft de werkgever woonplaats in een derde 
staat (bijvoorbeeld: Japan) en/of is de in dienst nemende vestiging 
gelegen in een derde staat (bijvoorbeeld: Litouwen), dan kan art. 5, 
sub 1 EEX-Verdrag geen uitwerking krijgen. 

(175) Deze bevoegdheidsregels zijn gelnspireerd op art. 6, 2°, b Verdrag van 19 juni 1980 
inzake het recht dat van toepassing is op de verbintenissen uit overeenkomsten, ondertekend te 
Rome (goedgekeurd bij wet van 14 juli 1987, B.S., 9 oktober 1987). Voor de lidstaten van het 
Verdrag van Lugano die tevens partij zijn bij het eerstgenoemde verdrag brengt dit mee dat 
bevoegdheid en toepasselijke wet samenvallen. Art. 6, 2°, b verklaa1t, bij gebrek aan rechts
keuze en voor het geval er geen land is waarin de arbeid gewoonlijk wordt verricht, het recht 
van het land waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in dienst heeft genomen, op de 
arbeidsovereenkomst toepasselijk. 
Cfr.: HERBOTS, J., KREMLIS, G., ,La Convention parallele concernant Ia competence judiciaire 
et !'execution des decisions en matieres civiles et commerciales", Cah. Dr. Eur., 1990, 7; 
JENARD, P., MoLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en 
de tenuitvoer!egging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 
september 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 72-73, nr. 38. 
(176) De oplossing voorzien in art. 5, sub 1 EEX-Verdrag, versie 1989, is analoog met de 
bijzondere rechtsmachtregels in het EEX-Verdrag inzake consumentenovereenkomsten, zoals 
neergelegd in art. 14, lid I. Deze bepaling verleent enkel de eisende consument de mogelijk
heid de wederpartij op te roepen voor de gerechten van de verdragsluitende staat waar 
eerstgenoemde woonplaats heeft .. 
Cfr.: DROZ, G.A.L., ,La Convention de San Sebastian alignant Ia Convention de Bruxelles sur 
Ia Convention de Lugano", RCDIP, 1990, 10. 
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147. Het gerecht van de p1aats waar zich de vestiging bevindt of 
bevond die de werknemer in dienst heeft genomen en waaraan art. 5, 
sub 1 EEX-Verdrag, versie 1989, bevoegdheid kan verlenen indien de 
werkgever er opgeroepen wordt, za1 vaak samenvallen met een van de 
gerechten van de verdrags1uitende staat waar de verweerder-werk
gever woonp1aats heeft en die art. 2 EEX-Verdrag rechtsmacht ver-
1eent. Zo ook za1 de verdrags1uitende staat waar de vestiging is 
ge1egen die de werknemer in dienst heeft genomen vaak samenvallen 
met een van de verdrags1uitende staten waar een dee1 van de arbeid, 
we1ke niet gewoon1ijk in een Staat wordt verricht, wordt uitgevoerd. 
Het spreekt natuurlijk voor zich dat deze overlappingen geen must 
zijn, waardoor de re1evantie van het in het tweede gedachtenstreepje 
verme1de altematief vaststaat. 

148. Het in art. 5, sub 1, gebruikte begrip 'vestiging' moet in ruime 
zin worden opgevat. Hieronder wordt ook iedere eenheid zonder 
rechtspersoon1ijkheid, zoa1s een bijkantoor of een agentschap, begre
pen. Deze ruime interpretatie ge1dt zowe1 ten aanzien van het EEX
Verdrag(177) a1s ten opzichte van het Verdrag van Lugano(178). 

149. Het eventue1e forum actoris-e1ement in hoofde van de werk
gever, dat er in bestaat voor de werkgever de moge1ijkheid te creeren 
de werknemer, die zijn arbeid niet gewoon1ijk in deze1fde ver
drags1uitende staat verricht, ook te dagen voor het gerecht waar zich 
de vestiging bevindt of bevond die de werknemer in dienst heeft 
genomen, werd, zoa1s verme1d, bij de redactie van het verdrag van 
San Sebastian verwijderd. De moge1ijkheid de rechter van de p1aats 
waar zich de vestiging bevindt of bevond die de werknemer in dienst 
heeft genomen rechtsmacht te verlenen, werd beperkt tot het geva1 
waarbij de werkgever wordt opgeroepen door de werknemer(179). 
Men kan hierbij opmerken dat de werknemer zich, op grand van art. 5, 
sub 1 EEX-Verdrag, kan wenden tot het gerecht van de p1aats waar de 
in dienst nemende vestiging zich bevindt of bevond. Art. 5, sub 1 
V erdrag van Lugano 1aat enke1 toe rekening te houden met de p1aats 
waar deze vestiging zich bevindt op het ogenb1ik dat de bevoegdheid 
dient te worden bepaa1d. Het voor de toepassing van art. 5, sub 1 

(177) ALMEIDA-CRUZ, M., ,Rapport", PB. C. 189, 28 juli 1990, 45, noot 1. 
(178) JENARD, P., MoLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegd
heid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te 
Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 73, nr. 43. 
(179) Zie hierover: MEIJKNECHT, P.A.M., ,Het Verdrag van Lugano en het EEX-Verdrag zoals 
gewijzigd door het Toetredingsverdrag van San Sebastian", Ars Aequi, 1992, 599. 
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relevante tijdstip van vestiging is bijgevolg in beide verdragen ver
schillend. 

150. Door deze oplossing poogden de opstellers van het toetredings
verdrag van 26 mei 1989 de oplossing uit het Verdrag van Lugano te 
verbeteren overeenkomstig de bakens die het Hof van Justitie inzake 
de bescherming van de zwakste contractpartner, namelijk de werk
nemer, uitzette in de zaak Six Constructions!Humbert. Daarbij wilden 
zij evenwel niet al te zeer afwijken van laatstgenoemd verdrag(180). 

151. Het arrest Six Constructions/Humbert bevat een nauwelijks 
verhalen laitiek op de bevoegdheid van het gerecht van de plaats 
waar zich de vestiging bevindt die de werlmemer in dienst heeft 
genomen, zoals neergelegd in art. 5, sub 1 Verdrag van Lugano(181). 
Het arrest Six Constructions/Humbert werd kart na de ondertekening van 
het Verdrag van Lugano gegeven en heeft de onderhandelaars bij het 
V erdrag van San Sebastian sterk be'invloed. Het Hof van Justitie besliste 
in de zaak Six Constructions/Humbert dat inzake arbeidsovereenkom
sten, de onder art. 5, sub 1 EEX-V erdrag, in zijn oorspronkelijke versie, 
in aanmerking te nemen verbintenis, de verbintenis is om de overeen
gekomen werkzaamhederi te verrichten. Hiermee ligt dit arrest in de lijn 
van de arresten Ivenel/Schwab en Shenavai/Kreischner. Art. 5, sub 1 
dusdanig interpreteren dat ook de rechter van de plaats waar zich de 
vestiging bevindt die de werknemer in dienst heeft genomen bevoegd
heid zou worden verleend, zoals overeenkomstig het V erdrag van Luga
no, vond het Hofvan Justitie een al te verregaande afwijking van de tekst 
van art. 5, sub 1 van het Executieverdrag. Bovendien zou deze uitlegging 
te weinig rekening houden met de noodzaak de werlmemer, als sociaal
economisch zwakste partij, een passende bescherming te bieden. 

152. Deze laatste overweging kan worden gekoppeld aan de wil van 
het Hof van Justitie te vermijden dat het zou komen tot een bevoegd
verldaring van de rechter van de plaats waar de werkgever ,geves
tigd" is indien laatstgenoemde de werknemer daagt. Het EEX-Ver
drag streeft immers de beperking na van de gevallen waarin de 

(180) ALMEIDA-CRUZ, M., ,Rapport", PB. C. 189, 28 juli 1990, 45, nr. 23 c. 
(181) Deze bevoegdheidsgrond is onverenigbaar met de beoogde bescherming van de sociaal 
zwakste partij. 
Cfr.: PELLIS, L., ,Nieuwe versie EEX van kracht, inwerkingtreding Parallelverdrag verwacht", 
TVVS, 1991, 148. 
Zo ook: MEJJKNECHT, P .A.M., ,Het Verdrag van Lugano en het EEX-Verdrag zoals gewijzigd 
door het Toetredingsverdrag van San Sebastian", Ars Aequi, 1992, 599. 
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verweerder kan worden opgeroepen voor het forum actoris. Het Hof 
van Justitie keurde bijgevolg uitdrukkelijk de keuze voor de plaats 
waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in dienst heeft 
genomen (,vestiging van de werkgever"), af. Nu in het voorliggende 
geval de arbeid niet gewoonlijk binnen eenzelfde lidstaat werd uit
gevoerd, de uitvoering situeerde zich namelijk buiten het grondgebied 
van de verdragsluitende staten, besliste het Hof van Justitie dat aan het 
gerecht van de plaats waar zich de in dienst nemende vestiging 
bevindt geen bevoegdheid kan worden verleend op grond van art. 5, 
sub 1 EEX-Verdrag ( oorspronkelijk versie ). Men moest in de zaak Six 
Constructions/Humbert dan ook terugvallen op het forum rei van art. 2 
EEX-Verdrag. Bijgevolg kon enkel rechtsmacht worden verleend aan 
de gerechten van de verdragsluitende staat waar de woonplaats van de 
verweerder(182) was gevestigd. 

2. ,Plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht" 
& ,niet in een zelfde land gewoonlijk zijn arbeid verrichten ": 
begripsomschrijving 

153. Het in de nieuwe redactie van art. 5, sub 1 gebezigde concept 
,plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht" vergt enige toe
lichting. Volgens het arrest Six Constructions!Humbert kan art. 5, 
sub 1 EEX-Verdrag, in de versie v66r de wijzigingen aangebracht 
door het toetredingsverdrag van San Sebastian, niet worden toegepast 
indien de plaats van de gewoonlijke arbeid van de werknemer buiten 
het grondgebied van het Executieverdrag valt. In dit geval dient men 
terug te vallen op het forum domicilii van art. 2. Hetzelfde geldt, in 
beginsel, inzake de toepasselijkheid van art. 5, sub 1 Verdrag van 
Lugano en het EEX-Verdrag (versie 1989). Indien de plaats waar de 
arbeid gewoonlijk wordt uitgevoerd zich buiten het grondgebied van 
het EEX/EVEX-verdrag situeert, kan nog enkel een beroep gedaan 
worden op art. 2(183). 

154. Er dient evenwel gesignaleerd dat, in ieder geval voor wat het 
EEX-Verdrag (versie 1989) betreft, het verslag bij het toetredings
verdrag van San Sebastian aangeeft dat de uitdrukking ,in een zelfde 
land" ook slaat op het geval waarin de arbeid, volledig of gedeeltelijk, 
buiten het grondgebied van de Gemeenschap (lees: het Executiever-

(182) In casu de werkgever. 
(183) ERAUW, J., ,Niet-uitsluitende bevoegdheidsgronden", in Europese IPR-Verdragen, 
Leuven, Acco, 1997, 95. 
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drag, versie 1989) is verricht(184). Dit betekent dat een werknemer 
wordt geacht zijn werk niet gewoonlijk in een zelfde land te verrichten 
in de gevallen waarin de arbeid, volledig of gedeeltelijk, buiten het 
grondgebied van de lidstaten is verricht. Aldus lijkt het rapport bij het 
toetredingsverdrag van San Sebastian aan te geven dat de werknemer 
die zijn arbeid volledig of gedeeltelijk in een derde staat/staten uit
oefent, een beroep kan doen op het, in art. 5, sub 1 voorziene, forum 
van de plaats waar de hem in dienst nemende vestiging zich bevindt. 

155. In de zaak Six Constructions/Humbert(185) werd het gerecht 
van de plaats waar de in dienst nemende vestiging zich bevindt geen 
rechtsmacht verleend omdat de creatie van een forum actoris ten 
voordele van de werkgever dreigde. De niet-toepasselijkheid van 
art. 5, sub 1 was bijgevolg niet essentieel terug te voeren op de 
omstandigheid dat de arbeid in een niet-verdragsluitende staat werd 
uitgevoerd, doch had te maken met de bescherming van de werlmemer 
als socio-economisch zwakste partij. De gewijzigde versie van art. 5, 
sub 1 Executieverdrag neemt deze vrees weg, zodat niets de toepas
sing van art. 5, sub 1 in de weg lijkt te staan in de hypothese dat de 
arbeid niet gewoonlijk in eenzelfde verdragsluitende staat wordt uit
gevoerd. Hierbij lijkt het van geen belang meer of de arbeid gewoon
lijk geheel of gedeeltelijk buiten het grondgebied van een verdrags
luitende staat wordt verricht. Evenmin lijkt het relevant of de arbeid al 
dan niet gewoonlijk in een, dan wei meerdere, niet-verdragsluitende 
sta(a)t( en) werd verricht. 

156. Het lijkt daarentegen minder duidelijk of een gelijkaardige hou
ding dient te worden aangenomen ten aanzien van art. 5, sub 1 van het 
V erdrag van Lugano. De formulering ervan laat, zoals zal worden 
aangetoond, het in het arrest Six Construction/Humbert gesuggereerde 
gevaar op de creatie van een forum actoris in hoofde van de werkgever 
bestaan. Het is dan ook de vraag of voor vorderingen uit individuele 
arbeidsovereenkomsten de, in art. 5, sub 1 Verdrag van Lugano voor-

(184) ALMEIDA-CRUZ, M., DESANTES REAL, M, JENARD, P., ,Rapport over het Verdrag inzake 
de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot het Verdrag betreffende 
de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handels
zaken, alsmede tot het Protocol betreffende de uitlegging daarvan door het Hof van Justitie, 
zoals deze werd gewijzigd bij het Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemar
ken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Ierland en bij het 
Verdrag inzake de toetreding van de Helleense Republiek" (ALMEIDA-CRuz, M., ,Rapport"), 
PB. C. 189, 28juli 1990,45, nr. 23 d. 
(185) Voor dit arrest, zie: H.v.J. nr. C-32/88, 15 februari 1989 (Six Constructions Ltd./ 
Humbert), RCDIP, 1989, 555. 
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ziene, mogelijkheid te dagen voor het gerecht van de in dienst nemende 
vestiging, kan worden aangewend indien de plaats waar de arbeid 
gewoonlijk wordt uitgevoerd zich niet in een verdragsluitende staat 
bevindt. De tekst van art. 5, sub 1 V erdrag van Lugano handelt trouwens 
over het geval waarbij de werknemer ,niet in een zelfde land gewoonlijk 
zijn arbeid verricht". Men kan zich dan ook afvragen of, indien de 
arbeid gewoonlijk in eenzelfde niet-verdragsluitende staat wordt uit
geoefend, de band van het gerecht, van de verdragsluitende staat waar de 
in dienst nemende vestiging is gesitueerd, met de vordering voldoende 
sterk is om het risico op een forum actoris ten nadele van de werknemer, 
als socio-economisch zwakste partij, te rechtvaardigen. 

157. Volgende interpretatie lijkt dan ook te mogen worden aange
nomen: 

- indien de plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt uitgevoerd zich 
buiten het grondgebied van het V erdrag van Lugano situeert, kan 
geen beroep gedaan worden op art. 5, sub 1. De arbeid wordt, hoewel 
gewoonlijk op dezelfde plaats, niet in een verdragsluitende staat 
uitgevoerd, terwijl art. 5, sub 1 enkel de gerechten van verdrags
luitende staten bijkomend bevoegdheid kan verlenen. Anderzijds 
doet zich niet de hypothese voor waarbij de werknemer niet in 
eenzelfde land gewoonlijk zijn arbeid verricht en kan bijgevolg de 
plaats van de in dienst nemende vestiging geen bevoegdheid creeren. 

- Indien de werknemer zijn arbeid niet gewoonlijk in eenzelfde land 
uitoefent - dus ook indien de arbeid op het grondgebied van 
diverse niet-lidstaten wordt uitgevoerd -, lijkt a contrario te 
moeten worden aangenomen dat wel kan gevorderd worden op de 
plaats waar de in dienst nemende vestiging zich bevindt(186). 
Indien de arbeid niet gewoonlijk op eenzelfde plaats wordt verricht, 
ongeacht ofhij in dit geval binnen ofbuiten het grondgebied van de 
verdragsluitende staten wordt uitgevoerd, lijkt de plaats waar de in 
dienst nemende vestiging zich bevindt/bevond een nauwere band 
met de vordering te vertonen, dan indien de arbeid gewoonlijk in 
eenzelfde niet-lidstaat wordt uitgeoefend. Ret spreekt voor zich dat 
in dit geval de plaats van vestiging van de in dienst nemende 
werkgever zich op het grondgebied van een verdragsluitende staat 
dient te bevinden. De dispersie van arbeidsplaatsen creeert een 

(186) ERAUW, J., ., ,Niet-uitsluitende bevoegdheidsgronden", in Europese IPR-Verdragen, 
Leuven, Acco, 1997, 95. 
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verhoudingsgewijze zwaardere binding van de vordering met de 
plaats van vestiging, dan mocht de arbeid op eenzelfde plaats 
worden uitgevoerd, waar evenwel niet kan gevorderd worden om
dat zij zich buiten het grondgebied van een verdragsluitende staat 
bevindt. Derhalve zou men kunnen aannemen dat deze nauwere 
binding ook het eventuele risico op een forum actoris rechtvaardigt. 

158. Het door het toetredingsverdrag van San Sebastian gewijzigde 
art. 5, sub 1, EEX-V erdrag werd onlangs door het Hof van Justitie 
ge!nterpreteerd in het arrest Rutten!Cross Medical. Het Hof gaf er 
uitlegging aan het begrip ,plaats waar de werlmemer gewoonlijk zijn 
arbeid verricht". De vraag deed zich voor naar aanleiding van een 
geschil tussen P.W. Rutten, met woonplaats in Nederland, en de te 
Londen gevestigde vennootschap naar Engels recht, Cross Medical 
Ltd., over de opzegging van Ruttens arbeidsovereenkomst door laatst
genoemde. De betwisting concentreerde zich rond de vraag of een 
Amsterdams gerecht bevoegd was kennis te nemen van Ruttens vor
dering tot, onder meer, betaling van achterstallig loon. Rutten ver
richte zijn werkzaamheden immers niet uitsluitend in Nederland. 
Voor ongeveer een derde van zijn arbeidstijd werkte hij ook in het 
Vereniga Koniiilcrijk, :Efelg!e, Duitsland en de Verenigde Staten. 
Daarentegen deed hij zijn werk vanuit een kantoor dat hij in zijn 
woning in Nederland had ingericht. Hij keerde er ook na elke zaken
reis terug. 

159. De vragen van de Nederlandse Hoge Raad strekten ertoe houvast 
te Iaijgen bij de interpretatie van art. 5, sub 1 EEX-Verdrag (versie 
1989) indien de werkzaamheden ter uitvoering van een arbeidsover
eenkomst in meer dan een verdragsluitende staat worden verricht. 
Volgens het Hofvan Justitie is de plaats waar de werknemer gewoon
lijk zijn arbeid verricht, in de zin van art. 5, sub 1 ,de plaats waar de 
werknemer het werkelijke centrum van zijn beroepsactiviteiten heeft 
gevestigd". Voor het vaststellen van deze plaats in het concrete geval 
moet, volgens het Hof, rekening worden gehouden met de omstandig
heid, dat de werlmemer het grootste deel van zijn arbeidstijd door
brengt in een van de verdragsluitende staten, waar hij een kantoor 
heeft van waaruit hij de voor zijn werkgever te verrichten werkzaam
heden organiseert en waar hij na elke in verband met zijn werk 
gemaakte buitenlandse reis terugkeert(187). 

(187) H.v.J. nr. C-383/95, 9 januari 1997 (P.W. Rutten/Cross Medical Ltd.), Jur. Hv.J., 1997, 
I, 79-80. 
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160. Met deze beslissing lijkt de interpretatie van art. 5, sub 1 EEX
Verdrag, versie 1989, aansluiting te zoeken bij de uitlegging door het 
Hof van Justitie aan deze bepaling, zoals geredigeerd in de vorige 
versies, gegeven in het arrest Mulox!Geels. De vraag is trouwens 
opgeworpen in het kader van een analoog geschil. De heer Geels, 
met woonplaats in Aix-les-Bains, werkt als directeur intemationale 
marketing voor de te Londen gevestigde vennootschap naar Engels 
recht, Mulox IBC Ltd. Geels wordt ontslagen en vordert, onder meer, 
een opzeggingsvergoeding voor het gerecht te Aix-les-Bains. De heer 
Geels had zijn bureel ondergebracht in zijn woning te Aix-les-Bains. 
Hij ondemam van daaruit vaak dienstreizen naar Duitsland, Belgie, 
Nederland en Scandinavie. Er diende bijgevolg onderzocht te worden 
of de toepassing van het in art. 5, sub 1 voorziene bevoegdheidscri
terium vereiste dat de verbintenis die de arbeidsovereenkomst karak
teriseert volledig op het grondgebied van de verdragsluitende staat 
van het gevatte gerecht wordt uitgevoerd, dan wel of het volstaat dat 
een deel, eventueel het hoofdzakelijke deel, van deze verbintenis op 
het grondgebied van deze staat werd uitgevoerd. 

161. Het Hof oordeelde dat art. 5, sub 1 EEX-V erdrag dusdanig moet 
worden uitgelegd dat met betrekking tot arbeidsovereenkomsten het 
begrip ,plaats van uitvoering" van de, in de zin van deze bepaling, 
relevante verbintenis, doelt op de plaats waar de werknemer in feite de 
met zijn werkgever overeengekomen werkzaamheden verricht. Indien 
de werknemer zijn werkzaamheden in meer dan een verdragsluitende 
staat(188) verricht is die plaats de plaats waar, of van waaruit, de 
werknemer hoofdzakelijk zijn verplichtingen jegens zijn werkgever 
vervult(189). 

162. Het arrest Rutten/Cross Medical waarborgt een naadloze inpas
sing van de interpretatie van het gewijzigde art. 5, sub 1 EEX-V erdrag 
in de uitlegging die aan deze bepaling werd gegeven v66r zij werd 
gewijzigd door het toetredingsverdrag van San Sebastian. Zoals in de 
zaak Mu1ox IBC/Geels werd art. 5, sub 1 in eerstgenoemd arrest 

(188) In de zaak Six Constructions/Humbert oordeelde het Hof dat de toepassing van art. 5, 
sub 1 niet mogelijk was, aangezien de werkzaamheden volledig buiten het grondgebied van de 
verdragsluitende staten bij het Executieverdrag werd uitgeoefend. 
(189) H.v.J. nr. C-125/92, 13 juli 1993 (Mulox IBC Ltd./Hendrik Geels), Jur. H.v.J, 1993, I, 
4105 (rechtsoverweging 20) en 4106-4107 (rechtsoverweging 26 en beschikkend gedeelte). 
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verdragsautonoom uitgelegd(190). Tot de gegeven interpretatie werd 
het Hof van Justitie niet enkel door het streven naar continu"iteit in zijn 
rechtspraak ge"inspireerd(191). De uitlegging van art. 5, sub 1 in het 
arrest Rutten/Cross Medical waarborgt, met het oog op een vlotte 
rechtsgang, de aanwezigheid van een nauwe band, die de bevoegd
heidsregels uit art. 5 verantwoordt, tussen het geschil en de rechter die 
er kennis van neemt(192). Daarenboven zou de bevoegdheid van het 
gerecht van de plaats waar de werknemer zijn verplichtingen jegens 
zijn werkgever vervult de werknemer, als sociaal zwakste contract
partij, best beschermen(193).Tenslotte vermijdt deze interpretatie het 
ontstaan van concurrent bevoegde rechters, en het daaruit voortko
mende gevaar op tegenstrijdige beslissingen, indien de werknemer 
zijn arbeid in meer dan een verdragsluitende staat verricht(194). 

163. Art. 5, sub 1 EEX-Verdrag, versie 1989, dat nochtans sterk 
afwijkt van de oude versie van art. 5, sub 1, doet, in het Iicht van 
het arrest Mulox IBC/Geels, geen afbreuk aan de ratio en doelstelling 
van de oude versie van deze bepaling. Wat meer is, art. 5, sub 1 EEX
Verdrag (versie 1989) consolideert de in de zaak Mulox IBC/Geels 
g~gevt::n_l1itlt::ggi]1g. ;Bet spreekt dan ook voor zich dat eel1 uitlegging 
van de nieuwe versie van art. 5, sub 1, in de lijn van de in het arrest 
Mulox IBC/Geels gegeven interpretatie, aangehouden blijft(195). 
W anneer derhalve een werknemer zijn arbeid in meer dan een land 
verricht, zijn de maatstaven aan de hand waarvan moet worden 
beoordeeld ofhij in een van die Ianden gewoonlijk zijn arbeid verricht 
in wezen dezelfde als die aan de hand waarvan voorheen had moet 

(190) H.v.J. nr. C-383/95, 9 januari 1997 (P.W. Rutten/Cross Medical Ltd.), Jur. H.v.J., 1997, 
I, 74-75 (rechtsoverwegingen 12 en 13); H.v.J. nr. C-125/92, 13 juli 1993 (Mulox IBC Ltd./ 
Hendrik Geels), Jur. H. v.J., 1993, I, 4102 (rechtsoverweging 10). 
(191) Over de overwegingen van het hof, zie ook: GAUDEMET-TALLON, H., noot onder H.v.J. 
C-383/95, 9 januari 1997 (P.W. Rutten/Cross Medical Ltd.), RCD/P, 1997, 343. 
(192) H.v.J. nr. C-383/95, 9 januari 1997 (P.W. Rutten/Cross Medical Ltd.), Jur. H.v.J., 1997, 
I, 75 (rechtsoverweging 16), verwijzend naar H.v.J. nr. C-125/92, 13 juli 1993 (Mulox IBC 
Ltd./Hendrik Geels), Jur. H.v.J., 1993, I, 4104 (rechtsoverweging 17). 
(193) H.v.J. nr. C-383/95, 9 januari 1997 (P.W. Rutten/Cross Medical Ltd.), Jur. H.v.J., 1997, 
I, 76 (rechtsoverweging 17); H.v.J. nr. C-125/92, 13 juli 1993 (Mulox IBC Ltd./Hendrik 
Geels), Jur. H.v.J., 1993, I, 4104 (rechtsoverwegingen 18 en 19). 
(194) H.v.J. nr. C-383/95, 9 januari 1997 (P.W. Rutten/Cross Medical Ltd.), Jur. H. v.J., 1997, 
I, 76 (rechtsoverweging 18) verwijzend naar H.v.J. nr. C-125/92, 13 juli 1993 (Mulox IBC 
Ltd./Hendrik Geels), Jur. H.v.J., 1993, I, 4105 (rechtsoverwegingen 21 en 23). 
(195) H.v.J. nr. C-383/95, 9 januari 1997 (P.W. Rutten/Cross Medical Ltd.), Jur. H. v.J., 1997, 
I, 77, rechtsoverweging 21. 
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worden beoordeeld of hij in een van die landen hoofdzakelijk zijn 
verplichtingenjegens zijn werkgever vervulde(196). De ,plaats waar 
de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht'' heeft gegeven (art. 5, 
sub 1 EEX-Verdrag, versie 1989) doelt bijgevolg op de plaats waar de 
werknemer het werkelijke centrum van zijn beroepswerkzaamheden 
heeft gevestigd en waar of van waaruit hij in feite het belangrijkste 
deel van zijn verplichtingen jegens zijn werkgever vervult(197). 

164. Men zou zich kunnen afvragen of de interpretatie die het arrest 
Rutten/Cross Medical aan het begrip ,plaats waar de werknemer 
gewoonlijk zijn arbeid verricht" heeft gegeven het toepassingsgebied 
van het tweede altematief, voorzien in art. 5, sub 1, EEX-Verdrag 
(versie 1989), niet dreigt uit te hollen. Er kan immers opgemerkt 
worden dat het geen sinecure is in het feitenrelaas van het geschil 
tussen Rutten en Cross Medical op overtuigende wijze een plaats 
terug te vinden waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht. Er moet 
nochtans, aldus Adv. Gen. Jacobs, ,serieus geprobeerd worden de 
voomaamste plaats van arbeid vast te stellen, telkens wanneer er 
sprake is van een werknemer die in verschillende Ianden werkzaam 
is''. Op die manier kan worden gewaarborgd dat bevoegdheid wordt 
verleend aan de gerechten van een verdragsluitende staat die een reele 
band met het geschil heeft. Het gerecht van de plaats waar zich de 
vestiging bevindt of bevond die de werknemer in dienst heeft geno
men garandeert het bestaan van deze nauwe band niet(l98). 

M. Voeging van persoonlijke en zakelijke vorderingen 

165. Het Verdrag van Lugano en het EEX-Verdrag (versie 1989), 
bevatten een specifieke bijkomende bevoegdheidsregel aangaande de 
voeging van persoonlijke en zakelijke vorderingen. Deze bijkomende 

(196) JACOBS, F.G., conclusie in H.v.J. nr. C-383/95, 9 januari 1997 (P.W. Rutten/Cross 
Medical Ltd.), gegeven op 24 oktober 1996, Jur. H.v.J, 1997, I, 67 en 69, rechtsoverwegingen 
32 en 40 .. 
(197) H.v.J. nr. C-383/95, 9 januari 1997 (P.W. Rutten/Cross Medical Ltd.), Jur. H.v.J., 1997, 
I, 77, rechtsoverwegingen 23. 
(198) JACOBS, F.G., conclusie in H.v.J. nr. C-383/95, 9 januari 1997 (P.W. Rutten/Cross 
Medical Ltd.), gegeven op 24 oktober 1996, Jur. H.v.J, 1997, I, 68, rechtsoverweging 37. 
Goedkeurend: GAUDEMET-TALLON, H., noot onder H.v.J. C-383/95, 9 januari 1997 (P.W. 
Rutten/Cross Medical Ltd.), RCDIP, 1997, 345. 
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rechtsmachtfactor (199) is neergelegd in art. 6, 4. Art. 6, 4 Verdrag 
van Lugano/Executieverdrag (versie 1989) bepaalt dat de verweerder 
- met woonplaats in een verdragsluitende staat(200) -, indien de 
vordering jegens dezelfde verweerder vergezeld kan gaan van een 
zakelijke vordering betreffende een onroerend goed, ten aanzien van 
een verbintenis uit overeenkomst eveneens kan gedaagd worden voor 
de gerechten van de verdragsluitende staat waarin het onroerend goed 
gelegen is. 

166. Voor de toepassing van art. 6, 4 is vereist dat de persoonlijke en 
zakelijke vordering, welke voldoende samenhang vertonen(20 1 ), door 
eenzelfde eiser(202) tegelijk worden ingesteld tegen dezelfde ver
weerder met woonplaats op het grondgebied van een verdragsluitende 
staat. 

167. Het belang van deze bijkomende rechtsmachtfactor wordt dui
delijk in de hiema geschetste hypothese: 

(199) Met betreld<ing tot art. 6, 2 EEX-VerdragNerdrag van Lugano, Iijkt bet aangewezen de 
volgende reserve te vennelden: _ .. ___ _ -
Een verweerdei met woonplaats in een lidstaat bij bet Verdrag van Lugano kan op grond van de 
attikelen 6, 2 en 10 niet worden opgeroepen in de Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland of Spanje (Art. V Protocol nr. 1 bij het Verdrag van Lugano betreffende enkele 
onderwerpen van bevoegdheid, wijze van procederen en tenuitvoerlegging) ten aanzien van de 
vordering tot vrijwaring of de vordering tot voeging of tussenkomst. Ten aanzien van Duitsland 
werd dit voorbehoud ook in art. V van Protocol nr. 1 bij het Executieverdrag ingeschreven. Art. 
8 van het Verdrag betreffende de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot het EEX
Verdrag breidde de toepasselijkheid van art. V van Protocol nr. 1 bij het Executieverdrag uit 
tot Oostenrijk (PB. C. 015, 15 januari 1997, 3). De inwerl<ingtreding van het Verdrag van San 
Sebastian heeft tot gevolg dat de door Spanje ten aanzien van de werking van het Verdrag van 
Lugano geuite, resetve niet Ianger zal gelden in de relatie tussen Spanje en Belgie. Daarentegen 
zal een verweerder met woonplaats in Belgie niet kunnen worden opgeroepen op grond van art. 
6, 2 of 10 van het EEX-VerdragNerdrag van Lugano voor een Oostenrijks, Duits of Zwitsers 
gerecht. 
(Anders: ERAUW, J., ,Niet-uitsluitende bevoegdheidsgronden", in Europese IPR-Verdragen, 
Leuven, Acco, 1997, I 11. Volgens Erauw zal de toetreding van Oostenrijk, dat een gelijk
luidend voorbehoud maakte in art. V van Protocol nr. I bij het EVEX-Verdrag, tot bet EEX
Verdrag tot gevolg hebben dat deze reserve niet Ianger zal gelden in de relatie van Oostenrijk 
met Belgie. Bij deze gevolgtrekking gaat Erauw ervan uit dat Oostenrijk bij zijn toetreding tot 
het EEX-Verdrag deze reserve niet zou gemaakt hebben). 
(200) Art. 6, aanhef juncto art. 5, aanhef juncto art. 2. 
(201) ERAUW, J. ,Niet-uitsluitende bevoegdheidsgronden", in Europese IPR-Verdragen, 
Leuven, Acco, 1997, 114 en ERAuw, J., ,De verdragen van Brussel en Lugano uit elkaar 
houden voor intemationale bevoegdheid en exequatur", TBH, 1997, 776. 
(202) JENARD, P., MoLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegd
heid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te 
Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 74, nr. 47. 
De voorwaarden waaronder voeging mogelijk is blijven, volgens deze commentaar bij het 
Verdrag van Lugano, bepaald door het nationaal procesrecht van de verdragsluitende staten. 
Ret EEX-Verdrag lijkt in dezelfde zin te moeten worden begrepen. In het verslag bij het 
Verdrag van San Sebastian wordt het verslag bij het Verdrag van Lugano dienaangaande 
overgenomen (ALMEIDA-CRuz, M., 'Rapport', PB. C. 189, 28 juli 1990, 45-46). 
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De eigenaar van een in Noorwegen gelegen onroerend goed heeft 
woonplaats in Frankrijk. Hij heeft een lening aangegaan, die is 
gewaarborgd op het in Noorwegen gelegen onroerend goed. Indien 
de lening niet tijdig wordt terugbetaald, verleent art. 16, sub 1, a 
V erdrag van Lugano de Noorse gerechten exclusieve rechtsmacht 
onder meer om van de rechtsvordering tot gedwongen verkoop van 
het gehypothekeerde goed kennis te nemen, aangezien het kwestieuze 
goed op het Noorse grondgebied is gelegen. Omdat de verweerder 
geen woonplaats heeft in Noorwegen (art. 2) en in de onderstelling dat 
zijn verbintenis tot terugbetaling van het geleende bedrag niet in 
Noorwegen moet worden uitgevoerd (art. 5, sub 1), kan een Noors 
gerecht in beginsel geen kennis nemen van een vordering tegen 
eerstgenoemde op grond van zijn persoonlijke verbintenis tot betaling. 
Art. 6, 4 verstrekt de Noorse gerechten rechtsmacht om kennis te 
nemen van een vordering tegen de eigenaar van het goed ter zake van 
zijn persoonlijke verbintenis tot betaling, indien de schuldeiser deze 
vordering voegt bij zijn eis tot gedwongen verkoop van het gehypo
thekeerde onroerende goed(203). 

N. Huur voor particulier gebruik van korte duur 

1. Schets van het probleem 

168. Wat betreft de in het Executieverdrag opgenomen exclusieve 
rechtsmachtfactoren brachten de verdragen van Lugano en San Se
bastian een belangrijke wijziging teweeg aan art. 16, sub 1, dat de 
rechtsmachtregeling inzake vorderingen betreffende zakelijke rech
ten, huur, verhuur en verpachting van in een verdragsluitende staat 
gelegen onroerende goederen bevat. 

169. Art. 16, sub 11uidde in de oorspronkelijke versie van het EEX
V erdrag als volgt: 

,Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd, ten aanzien van 
zakelijke rechten op en huur en verhuur, pacht en verpachting van 

(203) Hiermee kan de mogelijkheid rechtsvorderingen ter zake van de persoonlijke verbinte
nis van de eigenaar van een onroerend goed te voegen bij een rechtsvordering strekkende tot 
gedwongen verkoop van dat goed, voorzien in het recht van een aantal verdragsluitende staten, 
worden uitgebreid naar grensoverschrijdende geschillen. 
Zie hierover: JENARD, P., MoLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan 
te Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 74, nr. 46. 
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onroerende goederen: de gerechten van de verdrags1uitende staat(204) 
waar het onroerend goed gelegen is''. 

170. In 1985 bes1iste het Hof van Justitie in het arrest Rosler/Rott
winke/(205) dat de in art. 16, sub 1 EEX-V erdrag ( oorspronke1ijke 
versie) vervatte rechtsmachtregeling van toepassing is op elke over
eenkomst inzake huur en verhuur van onroerend goed, zelfs wanneer 
zij voor korte duur is gesloten en uitsluitend het gebruik van een 
vakantiewoning betreft. Voorts oordee1de het Hof dat de rechtsmacht
factor van art. 16, sub 1 inzonderheid geldt voor geschillen betref
fende het bestaan of de uitlegging van huurovereenkomsten, de duur 
ervan, de teruggave van het onroerend goed aan de verhuurder, het 
herste1 van de door de huurder veroorzaakte schade of de inning van 
de huurpenningen(206) en de door de huurder verschuldigde bijko
mende kosten, zoals die voor gebruik van water, gas en elektrici
teit(207). 

(204) Indien bet litigieuze omoerend goed niet op het grondgebied van een verdragsluitende 
staat is gelegen stelt zich de vraag of de overige bepalingen van het Executieverdrag!V erdrag 
van Lugano van toepassing zijn (bijvoorbeeld: art. 2, indien de verweerder op bet grondgebied 
van een verdragsluitende staaLwoonplaats-heeft en art. 4, indien_hij_in_een derde-staaLwoont), 
dan wei of in dit geval de toepassing van bet Executieverdrag/V erdrag van Lugano wordt 
uitgesloten op grand van de ,reflex-werking" ervan. Verdedigers van laatstgenoemde stelling 
voeren aan dat de redenen die ertoe leiden dat een Frans gerecht zich niet mag buigen over een 
vordering betreffende een onroerend goed dat in Duitsland is gelegen, blijven gel den indien bet 
kwestieuze omoerend goed niet in een verdragsluitende staat zou zijn gelegen (DROZ, G., 
Competencejudiciaire et effets desjugements dans le Marche commun", Parijs, Dalloz, 1972, 
109, m. 165; GAUDEMET-TALLON, H., Les Conventions de Bruxelles et de Lugano- Compe
tence internationale, reconnaissance et execution des jugements en Europe, Parijs, Librairie 
generale de droit et de jurisprudence, t996, 60, nr. §4; KROPHOLLER, J., Europiiisches 
Zivilprozessrecht- Kommentar zu EuG VU und Lugano-Ubereinkommen, Heidelberg, Verlag 
Recht und Wirtschaft GmbH, 1996, 190-191. 
Eerstgenoemde stelling vindt men dan weer in: JENARD, P., MOLLER, G., ,Rapport bij bet 
Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 
1990, 76, m. 54, overgenomen in ALMEIDA-CRUZ, M., 'Rapport', PB. C. 189, 28 juli 1990, 47, 
m. 25 d. 
Over deze problematiek: DE WIT, R., ,lnternationaalprivaatrechtelijke aspecten van krediet
overeenkomsten", in De internationale contractuele relaties: de rol van de notaris, Antwer
pen, Maklu, 1995, 345, m. 7 (Op. p. 345 wijst hij in m. 9 op de eventuele problemen van niet
aanvaarding van de reflexwerking bij de vraag om tenuitvoerlegging van een beslissing over de 
zakemechtelijke aspecten van een kredietsovereenkomst in de derde staat waar bet onroerend 
goed gelegen is); WATTE, N., ,La Convention de Bruxelles relative a Ia competence judiciaire 
eta !'execution des decisions: quelle version appliquer?", TBH, 1996, 765-766, nrs. 21-22. 
(205) Zie: H.v.J. nr. C-241183, 15 januari 1985 (Rosler/Rottwinkel), Jur. H.v.J., 1985, 99. 
(206) ,Rapport over bet Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoer
legging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken" van P. Jenard (PB. C. 59, 5 maart 
1979, 35) 
(207) Vorderingen die slechts indirect volgen uit gebreken in bet gehuurde goed, zoals de 
schadevergoeding voor een vergalde vakantie of de vergoeding van de reiskosten naar de 
vakantiewoning, vallen niet onder bet toepassingsgebied van art. 16, sub I. 
Cfr.: VAN HOUTTE, H., ,Uitsluitende bevoegdheidsgronden", in Europese IP R-Verdragen, 
Leuven, Acco, 1997, 46. 
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171. Het arrest Rosler/Rottwinkel kon de goedkeuring van de onder
handelaars van het Verdrag van Lugano niet wegdragen. De proble
matische gevolgen van de in dit arrest gegeven interpretatie, waardoor 
de huurder van een vakantiehuisj e in verband met huurgeschillen 
slechts kan vorderen of gedaagd worden voor de gerechten van het 
land waar het onroerend goed gelegen is, waar hij met andere woorden 
zijn vakantie doorbracht terwijl hij er voor het overige waarschijnlijk 
niet de minste band mee heeft, zouden zich binnen het V erdrag van 
Lugano nog scherper aftekenen door de groter wordende afstanden 
tussen de diverse verdragsluitende staten(208). 

172. Met deze interpretatie(209) week het Hof van Justitie daaren
boven duidelijk af van de houding van de opstellers van het EEX
V erdrag, die van oordeel waren dat de ratio legis van art. 16, sub 1 
zeker niet verlangde dat deze bepaling van toepassing zou zijn op 
kortlopende overeenkomsten inzake gebruik van een onroerend goed, 
met name in het geval van een vakantieverblijf(210). 

178. Het V erdrag van Lugano en het toetredingsverdrag van San 
Sebastian brachten de tekst van art. 16, in tegenstelling tot de in het 
arrest Rosler/Rottwinkel(211) aan deze bepaling gegeven interpreta-

(208) Men denke aan het geval waarbij een Griek een vakantiewoning gaat huren in IJsland. 
(209) Het Hofvan Justitie weigerde in deze zaak afte wijken van de strikte toepassing van art. 
16, sub 1 EEX-Verdrag omdat zulks het gevaar van verruimingen, die afbreuk kunnen doen aan 
de toepassing van de nationale wettelijke regelingen inzake het gebruik van onroerend goed, in 
zich draagt (sic) (Jur. H. v.J., 1985, 126, rechtsoverweging 22). Bovendien zou het toestaan van 
uitzonderingen op de algemene regel van art. 16, sub 1 - die het voordeel biedt onder aile 
omstandigheden een ondubbelzinnige en vaste bevoegdheid toe te kennen en daarmee te 
beantwoorden aan het doe! van het EEX-Verdrag, namelijk te voorzien in een vaste en 
voorzienbare bevoegdheidsverdeling- tot onzekerheid aanleiding geven (Jur. H.v.J., 1985, 
127, rechtsoverweging 23). 
Zie ook: .. KROPHOLLER, J., Europiiisches Zivilprozessrecht - Kommentar zu EuGVU und 
Lugano-Ubereinkommen, Heidelberg, Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, 1996, 199). 
(210) SCHLOSSER, P., ,Rapport over het Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk 
Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Ierland tot 
het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen 
in burgerlijke en handelszaken alsmede tot het Protocol betreffende de uitlegging daarvan door 
het Hof van Justitie", PB. C. 59,"5 maart 1979, 120, nr. 164). 
(211) Wat de huurvan vakantiehuisjes betreft dientte worden vermeld dat het Hofvan Justitie 
in een arrest van 16 februari 1992 het toepassingsgebied van art. 16, sub I EEX-Verdrag 
( oorspronkelijke versie) beperkend heeft uitge1egd. De prejudiciele vraag, waarop dit arrest 
antwoordde, kaderde in een geschil dat betrekking had op een Duitser die via een Duits 
reisbureau in Nederland een vakantiewoning had gehuurd. Het arrest stelde dat art. 16, sub 1 
EEX-Verdrag aldus moet worden uitgelegd dat het niet van toepassing is op een in een 
verdragsstaat gesloten overeenkomst waarbij een in deze staat gevestigde professionele reis
organisator zich er jegens een in dezelfde staat woonachtige client toe verbindt om aan deze 
laatste voor enkele weken een in een andere verdragsstaat gelegen vakantiewoning, die niet 
zijn eigendom is, ter beschikking te stellen en te zorgen voor de reservatie van de reis. 
Zie: H.v.J. nr. C-280/90, 26 februari 1992 (E. Hacker/Euro-Relais GmbH), Jur. H. v.J., 1992, 
1111 (1131-1132). 
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tie, in overeenstemming met genoemde doelstelling van de opstellers 
van het Verdrag van Brussel. Bijgevolg werd in een punt b een 
,bijkomende" rechtsmachtfactor opgenomen in art. 16, sub 1. 

2. Art. 16, sub 1 Verdrag van Lugano 

179. In het Verdrag van Lugano luidt de wijziging van art. 16, zoals 
opgenomen in het EEX-Verdrag (oorspronkelijke versie), als volgt: 

,Ten aanzien evenwel van huur en verhuur, pacht en verpachting van 
onroerende goederen voor tijdelijk particulier gebruik voor ten hoog
ste zes opeenvolgende maanden: (zijn) eveneens (bevoegd)(212) de 
gerechten van de verdagsluitende staten waar de verweerder woon
plaats heeft, mits de huurder of pachter een natuurlijke persoon is en 
geen van de partijen woonplaats heeft in de verdragsluitende staat 
waar het onroerend goed gelegen is". 

180. Een voorbeeld kan de draagwijdte van deze wijziging illustreren. 

Een vakantieganger, met woonplaats in Belgie, huurt van een immobi
lienmaatschappij, waarvan- de zetel-- de effeetieve leiclingszetel-en de 
statutaire zetel - in Zweden is gelegen, een appartementje aan de 
Spaanse kust. De toerist is van oordeel dat de in het appartement voor
ziene accamodatie niet in overeenstemming is met hetgeen in de huur
overeenkomst is bepaald. Een eventuele vordering hieromtrent kan hij niet 
enkel voor de Spaanse, doch overeenkomstig art. 16, sub 1, b Verdrag van 
Lugano eveneens voor de Zweedse gerechten brengen. Op haar beurt zal 
de Zweedse vennootschap de vakantieganger, bijvoorbeeld in betaling 
van de verschuldigde huurgelden, kunnen dagen voor de Spaanse of de 
Belgische gerechten, respectievelijk omdat het betrold(en onroerend goed 
in die verdragsluitende staten ligt (art. 16, sub 1, a), of omdat de 
verweerder-natuurlijke persoon er woonplaats heeft (art. 16, sub 1, b). 

181. Voor de toepasselijkheid van sub 1, b bevat art. 16 twee belang
rijke voorwaarden, welke hier in de verf moeten worden gezet: 

- het in art. 16, sub 1, b opgenomen altematief geldt enkel indien de 
huurder ofpachter een natuurlijke persoon is; de hoedanigheid van 
de verhuurder is daarentegen van geen belang; 

en 

(212) () --> eigen toevoeging. 
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eiser noch verweerder woonplaats hebben in de verdragsluitende 
staat waar het kwestieuze onroerend goed gelegen is; 

daarenboven 

geldt deze mogelijkheid enkel voor huur en pacht van onroerende 
goederen voor tijdelijk particulier gebruik voor ten hoogste zes 
opeenvolgende maanden. 

Art. I ter van Protocol nr. 1: voorbehoud tegen de 
werking van art. 16, sub 1, b Verdrag van Lugano 

182. Volgens sommige onderhandelaars dreigde een te grote opening, 
zoals deze opgenomen in art. 16, sub 1, b V erdrag van Lugano, een 
onaanvaardbare discriminatie tot gevolg te hebben tussen de eigen 
lokale en de buitenlandse huurders(213). Zij stuurden er dan ook op 
aan in het verdrag de mogelijkheid te voorzien een voorbehoud te 
maken tegen de werking van art. 16, sub 1, b. Voomamelijk de zuide
lijke (EG-)staten, waar de huur van vakantiewoningen een aanzienlijke 
inkomstenbron vertegenwoordigt, waren beducht voor een brede afwij
king van de in art. 16, sub 1, EEX-V erdag ( oorspronkelijke versie) 
opgenomen exclusieve rechtsmachtfactor, en de gevolgen voor de 
impact van de lex fori. De huur van gebouwde onroerende zaken is 
in veel Ianden het voorwerp van economische en sociale politiek en 
wordt dus deels geregeerd door de openbare orde en door dwingend 
recht(214). Hun vrees sproot voomamelijk voort uit hun streven naar 
het behoud van de nodige greep op de huur(prijs)regulering(215). 

(213) Over deze problematiek: MEDKNECHT, P.A.M., ,The Lugano Convention and the San 
Sebastian Accession Convention viewed in their mutual context", NILR, 1993, 490, eveneens: 
MEUKNECHT, P .A.M., ,Ret verdrag van Lugano en het Toetredingsverdrag van San Sebastian, in 
onder ling verband", in MEIJKNECHT, P .A.M., DUINTJER-TEBBENS, H., Europees bevoegdheids- en 
executierecht op weg naar de 21" eeuw (Preadvies), Mededelingen van de Nederlandse Vereni
ging voor Intemationaal Recht, Deventer, Kluwer Rechtswetenschappen, 1992, 27. 
(214) Art. 7, sub 1 van het Europees Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op 
verbintenissen uit overeenkomst (EVO) kan de dreiging die de Zuid-Europese lidstaten in 
deze rechtsmachtfactor lezen enigszins matigen. Ret bepaalt dat bij de toepassing, ingevolge 
het EVO, van het recht van een bepaald land, gevolg kan toegekend worden aan de dwingende 
bepalingen van het recht van een ander land waarmee het geval nauw is verbonden, indien en 
voor zover deze bepalingen volgens het recht van het laatstgenoemde land toepasselijk zijn, 
ongeacht het recht dat de overeenkomst beheerst. Bij de beslissing of aan deze dwingende 
bepalingen gevolg moet worden toegekend, wordt rekening gehouden met hun aard en 
strekking, alsmede met de gevolgen die uit de toepassing of niet-toepassing van deze bepalin
gen zouden voortvloeien, aldus art. 7, sub 1. 
Art. 4, 3 EVO geeft daarenboven te kennen dat overeenkomsten die een zakelijk recht op of een 
recht tot gebruik van een onroerend goed tot onderwerp hebben, worden geacht nauwst te zijn 
verbonden met het land waar het onroerend goed is gelegen. 
(215) PELLIS, L., ,All roads lead to Brussels: towards a uniform european civil procedure", 
NILR, 1990, 383. 

2013 



183. Om tegemoet te komen aan een aantal Zuid-Europese staten, die 
art. 16, sub 1, b Verdrag van Lugano niet konden aanvaarden, werd 
een reserve neergelegd in art. I ter van het Protocol Nr. 1 betreffende 
enkele onderwerpen van bevoegdheid, wijze van procederen en ten
uitvoerlegging(216). De bepaling luidt als volgt: 

,Elke verdragsluitende staat kan, door middel van een verklaring die 
wordt afgelegd bij de ondertekening of bij de neerlegging van zijn 
akte van bekrachtiging of toetreding, zich het recht voorbehouden om, 
in weerwil van het bepaalde in art. 28, in de andere verdragsluitende 
staten gegeven beslissingen niet te erkennen en ten uitvoer te leggen 
wanneer de bevoegdheid van het gerecht in de staat van herkomst 
overeenkomstig art. 16, sub 1, b uitsluitend berust op de woonplaats 
van de verweerder in de staat van herkomst en het onroerend goed 
gelegen is in de staat die het voorbehoud maakte"(217). 

184. Griekenland, Franlaijk, Spanje, ItaW~ en Portugal gaven tijdens 
de onderhandelingen te kennen eventueel van het voorbehoud gebruik 
te zullen maken of een voorbehoud met een meer beperkte strekking 
te maken(218). Frankrijk maakte naar aanleiding-van zijn ratificatie 
op 3 augustus 1990 daadwerkelijk deze reserve(219) en zal geen in de 
andere verdragsluitende staten gegeven beslissingen erkennen, noch 
ten uitvoer leggen, wanneer de bevoegdheid van het gerecht in de staat 
van herkomst, overeenkomstig art. 16, sub 1, b Verdrag van Lugano, 
uitsluitend berustte op de woonplaats van de verweerder in laatst
genoemde staat en het onroerend goed is gelegen in Frankrijk, met 
name op het grondgebied van de aangezochte staat die het in art. I ter 
Protocol nr. 1 vervatte voorbehoud maakte. Deze laatste voorwaarde 
impliceert dat het voorbehoud van Franlaijk niet tot gevolg heeft dat 
Franse gerechten de erkenning/tenuitvoerlegging kunnen weigeren 
van een beslissing op een vordering ter zake van een huurovereen-

(216) Zie: PB. L. 319, 25 november 1988, 29. 
(217) Deze reserve wordt uitvoerig besproken bij BROECKX, K., ,Erkenning en tenuitvoerleg
ging van buiten1andse vonnissen", in Europese IP R-Verdragen, Leuven, Acco, 1997, 170-171. 
(218) MEIJKNECHT, P.A.M., ,Het verdrag van Lugano en het Toetredingsverdrag van San 
Sebastian, in onderling verband", in MEIJKNECHT, P.A.M., DUINTJER-TEBBENS, H., Europees 
bevoegdheids- en executierecht op weg naar de 21" eeuw (Preadvies), Mededelingen van de 
Nederlandse Vereniging voor Intemationaal Recht, Deventer, Kluwer Rechtswetenschappen, 
1992, 29. 
(219) GAUDEMET-TALLON, H., Les Conventions de Bruxelles et de Lugano- Competence 
internationale, reconnaissance et execution des jugements en Europe, Parijs, Librairie generale 
de droit et de jurisprudence, 1996, }33-334, m. 44:~; KROPHOLLER, J., Europiiisches Zivilpro
zessrecht- Kommentar zu EuGVU und Lugano-Ubereinkommen, Heidelberg, Verlag Recht 
und Wirtschaft GmbH, 1996, 200. 
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komst als bedoeld in art. 16, sub 1, b indien het onroerend goed 
bijvoorbeeld in Italie gelegen is en de beslissing werd gegeven in 
Zweden, waar de verweerder woonplaats heeft. Mocht Italie, op het 
grondgebied waarvan het onroerend goed gelegen is, deze reserve 
hebben ingeroepen, dan zou zulks geen invloed hebben op het ge
schetste voorbeeld, aangezien het niet de aangezochte staat be
treft(220). 

3. Art. 16, sub 1 EEX-Verdrag 

185. Aangezien een soortgelijk voorbehoud in het kader van een op 
art. 220 Verdrag van Rome gebaseerd verdrag 'moeilijk denkbaar' 
werd geacht(221), doch anderzijds de Zuid-Europese Ianden -in het 
bijzonder Griekenland en Spanje- emstige bezwaren hadden tegen de 
tekst van het art. 16, sub 1, b Verdrag van Lugano indien die niet 
vergezeld ging van de mogelijkheid tot het maken van een voorbe
houd(222), werd besloten de toepassingsvoorwaarden van art. 16, sub 
1, b (versie 1989) restrictiever te concipieren. 

186. Bijgevolg luidt art. 16, sub 1, b EEX-Verdrag (versie 1989) als 
volgt: 

,ten aanzien evenwel van huur en verhuur, pacht en verpachting van 
onroerende goederen voor tijdelijk particulier gebruik voor ten hoog
ste zes opeenvolgende maanden: (zijn) eveneens (bevoegd) de ge
rechten van de verdragsluitende staat waar de verweerder woonplaats 
heeft, mits de eigenaar en de huurder of pachter natuurlijke person en 
zijn en zij (beiden)(223) woonplaats hebben in dezelfde verdrag
sluitende staat". 

187. Aldus zijn de toepassingsvoorwaarden voor art. 16, sub 1, b 
EEX-Verdrag (versie 1989) congruent met de feitelijke situatie, die 
aanleiding heeft gegeven tot het veelbesproken arrest Rossler/Rott
winkel: twee in Duitsland gevestigde natuurlijke personen, eigenaar 

(220) In die zin: JENARD, P., MOLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan 
te Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 76, m. 53. 
(221) ALMEIDA-CRUZ, M., ,Rapport", PB. C., 28 juli 1990, 46, m. 25 c. 
(222) MEUKNECHT, P.A.M., ,Het verdrag van Lugano en het Toetredingsverdrag van San 
Sebastian, in onderling verband", in MEIJKNECHT, P.A.M., DUINTJER-TEBBENS, H., Europees 
bevoegdheids- en executierecht op weg naar de 21" eeuw (Preadvies), Mededelingen van de 
Nederlandse Vereniging voor Intemationaal Recht, Deventer, Kluwer Rechtswetenschappen, 
1992, 30. 
(223) () --> eigen toevoeging. 
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en huurder, brengen voor een Duits gerecht een geschil omtrent de 
huur van een in Italie gelegen vakantiehuisje(224). 

188. Voor de toepassing van art. 16, sub 1, b EEX-Verdrag(225), 
zoals aangepast door het V erdrag van San Sebastian, moeten: 

(224) DRoz, G.A.L., ,La Convention de San Sebastian alignant Ia Convention de Bruxelles 
sur Ia Convention de Lugano", RCDIP, 1990, 13. 
(225) In ,La Convention de Bruxelles relative a Ia competence judiciaire et !'execution des 
decisions: quelle version appliquer?" (TBH, 1996, 767-768) licht Watte de toepassing van art. 
16, sub 1, b in de verhouding tussen lidstaten en niet-verdragsluitende staten bij het toetre
dingsverdrag van San Sebastian toe. Tegelijk bekijkt zij de gevolgen hiervan voor de erkenning 
en tenuitvoerlegging. 
- Onderstel een geschil over de betaling van de huurprijs van een vakantiewoning in Spanje, 

waarbij huurder en verhuurder in Belgie woonplaats hebben en de huurprijs in Belgie dient 
te worden betaald. Op het ogenblik van bet geschil was Spanje tot bet EEX-Verdrag 
toegetreden. Belgie had bet Verdrag van San Sebastian toen nog niet geratificeerd. De 
Belgische rechter kon, volgens Watte, bevoegdheid aannemen op grond van art. 2 of 5, sub 1 
EEX-Verdrag (vorige versie). Indien de beslissing in Frankrijk voor tenuitvoerlegging 
aangeboden wordt zal Frankrijk, in de veronderstelling dat het EEX-Verdrag (versie 
1989) er in werking is, de Belgische beslissing uitvoerbaar verklaren. Versie 1989 van het 
EEX-Verdrag laat immers toe de zaak in te lei den voor de gerechten van de verdragsluitende 
staat waar beide partijen woonplaats hebben. 
Hierbij lijken twee bedenkingen te passen: 
1 o Kan een Franse recbter een Belgisch vonnis uitvoerba11r vs:rklaren op grond van bet EEX

Verdrag, zoals gewijzigd door bet Vefdrag-van San Sebastian, indien de staat van 
herkomst, Belgie, hierbij geen partij is? Onderstel hierbij dat de tenuitvoer!egging v66r 
l oktober 1997 werd gevorderd. 

2° Dient bet aangezochte Franse gerecht bet onderzoek of de in Belgie gegeven beslissing 
kan worden ten uitvoer gelegd niet te voeren aan de hand van een vorige versie van het 
EEX-Verdrag? Indien ja, zou zulks de tenuitvoerlegging onmogelijk maken, aangezien 
de Belgische rechter, op het ogenblik dat bet geschil hem werd voorgelegd niet door het 
Verdrag van San Sebastian was gebonden en bijgevolg art. 16 EEX-Verdrag niet kon 
schenden aangezien bet litigieuze onroerend goed, vanuit Belgiscb oogpunt, in een derde 
staat was gelegen? Art. 28, lid 1 lijkt de tenuitvoerlegging bier bijgevolg niet in de weg te 
staan 

- In een tweede voorbeeld gaat Watte ervan uit dat de beide partijen bij het geschil woonplaats 
hebben in SpaJtie en bet onroerend goed in Belgie - op het ogenblik van bet initiele geschil 
nog niet toegetreden tot het Verdrag van San Sebastian- gelegen is. De Spaanse rechter 
aanvaardt zijn bevoegdheid op grond van art.16, sub 1, b aangezien beide partijen woon
plaats bebben in Spanje. Deze beslissing kan, volgens Watte, in Belgie niet ten uitvoer 
gelegd worden, aangezien de Belgische recbter moet vaststellen dat art. 16 van bet EEX
Verdrag, in zijn vorige versies, niet toelaat dat een huurgeschil betreffende een vakantiewo
ning wordt ingeleid in een andere staat dan deze waar bet betrokken onroerend goed gelegen 
is. Aangezien Spanje, de staat van herkomst, in bet door Watte gegeven voorbeeld, vanuit 
Belgisch oogpunt niet tot bet EEX-Verdrag was toegetreden, lijkt het onwaarschijnlijk dat 
bet aangezochte Belgische gerecht de tenuitvoerlegging beoordeelt aan de hand van een 
vroegere versie van bet EEX-Verdrag, op een ogenblik dat Belgie bet toetredingsverdrag van 
San Sebastian nog niet ratificeerde. Lijkt bet niet aangewezen, in voornoemd geval, de 
erkenning en tenuitvoerlegging van de Spaanse rechterlijke uitspraak te beoordelen aan de 
hand van het Belgisch gemeen recht (art. 570 e.v. Ger. W.)? 

- Men kan hier opmerken dat Watte, onder verwijzing naar J.P. Beraudo, poneert dat ook de in 
SpaJtie gegeven rechterlijke beslissing, welke in Frankrijk met het oog op tenuitvoerlegging 
wordt aangeboden, niet zal worden tenuitvoergelegd. Hoewel aangezochte staat en staat van 
herkomst beide toetraden tot bet verdrag van San Sebastian, en de Spaanse rechter zich 
bevoegd verklaarde overeenkomstig art. 16, sub 1, b EEX-Verdrag (versie 1989) nude beide 
partijen woonplaats hadden op zijn grondgebied, zou de rechter de tenuitvoerlegging 
weigeren. Vol gens Beraudo zou de aangezochte rechter de bevoegdheid van de rechter uit de 
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I. 

- eigenaar en huurder/pachter beiden natuurlijke personen(226) zijn; 

en 

staat van herkomst toetsen aan een vorige versie van bet EEX-Verdrag. Indien men immers 
de Spaanse rechter zou toelaten bevoegdheid te putten uit art. 16, sub 1, b zou de exclusieve 
rechtsmachtfactor uit art. 16 van de in Belgie geldende vorige versie van het EEX-Verdrag 
worden geschonden, luidt de redenering van Beraudo. De beoordeling zou dan ook dienen te 
geschieden volgens de versie van het Executieverdrag in werking tussen de aangezochte 
staat en deze waar laatstgenoemde exclusieve rechtsmachtfactor zich realiseert, met name 
Belgie. Voor de toepassing van art. 16, sub 1, b EEX-Verdrag zou vereist zijn dat eigenaar en 
huurder woonplaats zouden hebben in een andere verdragsluitende staat dan de verdrags
luitende staat waarin bet onroerend goed gelegen is. Aangezien in voorliggend geval Belgie 
nog geen verdragsluitende staat was konden de Spaanse gerechten, vo1gens Beraudo, niet 
met recht toepassing maken van art. 16, sub I, b EEX-Verdrag (versie 1989) bij de 
beoordeling van hun bevoegdheid. 
Zie: BERAUDO, J.P., ,Convention de Saint-Sebastien", in Jurisclasseur (Europe), Fasc. 
3070, p. 6, nr. I9. 
Bij deze interpretatie passen twee bedenkingen: 
1° Bij de behandeling van een verzoek tot tenuitvoerlegging van een gerechtelijke beslis

sing dient, volgens deze redenering, de bevoegdheid van het gerecht van herkomst te 
worden beoordeeld aan de hand van een vorige versie van bet EEX-Verdrag, waardoor 
deze staat nooit gebonden is geweest (Spanje is pas door de inwerkingtreding van het 
Verdrag van San Sebastian een EEX-staat geworden), terwijl zowel de aangezochte staat 
als de staat van herkomst tot de meest recente versie van bet EEX-Verdrag zijn 
toegetreden. Bij de behandeling van een vraag om tenuitvoerlegging, die in principe 
conform bet EEX-Verdrag, zoals gewijzigd door bet Verdrag van San Sebastian dient te 
geschieden, zou volgens deze stelling worden nagekeken of de bevoegdheid van de 
rechter in de staatvan herkomst, gesteund op art. 16, sub I, b van de recentere versie van 
bet EEX-Verdrag, verenigbaar is met art. 16 van een oudere versie van bet EEX-Verdrag, 
waarbij de staat van herkomst nooit partij is geweest. 

2° Is het verenigbaar met de tekst van art. 16, sub 1, b van bet EEX-Verdrag, zoals 
aangepast door bet Verdrag van San Sebastian, de toepassing van eerstgenoemde bepa
ling te Iaten afhangen van de Jigging van het betrokken goed op een verdragsluitende 
staat (staat reeds toegetreden tot bet Verdrag van San Sebastian)? Art. 16, sub I, b EEX
Verdrag (versie 1989) creeert ten opzichte van de gerechten van de verdragsluitende staat 
waar bet onroerend goed gelegen is, een bijkomende rechtsmachtfactor, in hoofde van de 
gerechten van de verdragsluitende staat waar verweerder woonplaats heeft en zowel 
eigenaar als huurder of pachter gelegen zijn, voor betwistingen over vakantiewoningen. 
In tegenstelling tot de overeenkomstige bepaling in het Verdrag van Lugano lijkt niet 
vereist te zijn dat bet kwestieuze onroerend goed op bet grondgebied van een verdrag
sluitende staat zou gelegen zijn (daarentegen: art. 16, sub 1, b Verdrag van Lugano: 
, ... mits de huurder ofpachter een natuurlijke persoon is en geen van de partijen woon
plaats heeft in de verdragsluitende staat waar het onroerend goed gelegen is"). 

(226) Art. 16, sub 1, b, kan, volgens Gaudemet-Tallon, niet meer toegepast worden indien de 
verhuurder een of andere vereniging is, zelfs zonder rechtspersoonlijkheid, die vakantiewonin
gen verhuurt (,un groupement quelconque depourvu de personnalite morale qui loue des 
appartements, chalets ou bungalows"). Het volstaat dus niet dat de eigenaar geen rechts
persoon is. 
GAUDEMET-TALLON, H., Les Conventions de Bruxelles et de Lugano - Competence interna
tional e. reconnaissance et execution des jugements en Europe, Parijs, Librairie generale de 
droit et de jurisprudence, 1993, 62. 
Op eenzelfde manier lijkt ons de, in art. 16, sub 1, b Verdrag van Lugano figurerende vereiste 
dat de huurder of pachter een natuurlijke persoon is, te moe ten worden uitgelegd. 
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daarenboven dienen beide partijen woonplaats te hebben in de
zelfde verdragsluitende staat(227). 

189. In tegenstelling tot het Verdrag van Lugano kan de 'bijkomende' 
exclusieve rechtsmachtfactor uit art. 16, sub 1, b EEX-Verdrag, waardoor 
men in geschillen betreffende de huur van vakantiewoningen voor korte 
duur onder bepaalde voorwaarden kan dagen voor de gerechten van de 
verdragsluitende staat waar de verweerder woonplaats heeft, zowel als 
voor die van de verdragsluitende staat waar de betrokken vakantiewoning 
gelegen is (art. 16, sub 1, a), niet worden ingeroepen wanneer een 
eigenaar met woonplaats in Belgie een in Frankrijk gelegen bungalow 
aan een huurder met woonplaats in Nederland verhuurt. Dit feitencom
plex voldoet immers niet aan de vereiste dat eigenaar en huurder/ver
pachter in dezelfde verdragsluitende staat woonplaats hebben. 

190. Art. 16, sub 1, b EEX-Verdrag kan, in tegenstelling tot de 
overeenkomstige bepaling uit het V erdrag van Lugano, evenmin 
toegepast worden wanneer een in Duitsland gevestigde vennootschap 
een in Frankrijk gelegen studio verhuurt aan een natuurlijke persoon 
met woonplaats in Duitsland. Voor de toep_a~sing van_art. 16, sub 1, b 
EEX-Verdrag (versie 1989) is veie1stdat zowel de eigenaar(-verhuur
der/pachter) als de huurder/pachter natuurlijke personen zijn. Art. 16, 
sub 1, b V erdrag van Lugano wordt ook toegepast als de verhuurder 
rechtspersoon is. Deze bepaling neemt er voor haar toepasselijkheid 
genoegen mee dat de huurder een natuurlijke persoon is. 

191. Art. 16, sub 1, b van het Verdrag van Lugano en van het EEX
Verdrag, zoals gewijzigd door het toetredingsverdrag van San Sebas
tian, biedt, onder bepaalde voorwaarden, eveneens rechtsmacht aan de 
gerechten van de verdragsluitende staat waar de verweerder woon
plaats heeft, naast deze van de verdragsluitende staat waar het be
trokken onroerend goed gelegen is (art. 16, sub 1, a)(228). Deson-

(227) Hierbij weze opgemerkt dat volgens Meijknecht onderhuur uitdrukkelijk niet onder art. 
16, sub 1 valt en hiervoor uitsluitend de artikelen 2 en 5, sub 1, gelden. Op eerder onduidelijke 
wijze baseerthij deze stelling opm. 25, d vanhetrapportbij het Verdrag van San Sebastian, dat 
betrekking heeft op onroerende goederen die niet in lidstaten zijn gelegen en refereert naar m. 
54 van het rapport bij het Verdrag van Lugano. 
MEIJKNECHT, P.A.M., ,Het verdrag van Lugano en het Toetredingsverdrag van San Sebastian, in 
onderling verband", in MEJJKNECHT, P.A.M., DUINTJER-TEBBENS, H., Europees bevoegdheids- en 
executierecht op weg naar de 21" eeuw (Preadvies), Mededelingen van de Nederlandse Vereni
ging voor Intemationaal Recht, Deventer, Kluwer Rechtswetenschappen, 1992, 30. 
(228) Art. 16, sub 1, a legt de exclusieve rechtsmacht van de gerechten van de verdrags-
1uitende staat waar het omoerend goed gelegen is vast. Punt b verleent eveneens rechtsmacht 
aan de gerechten van de verdragsluitende staat waar de verweerder woonplaats heeft, onder de 
in art. 16, sub 1, b genoemde voorwaarden. 
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danks mag de in art. 16, sub 1, b neergelegde rechtsmachtfactor niet 
verward worden met de algemene rechtsmachtfactor uit art. 2 Verdrag 
van Lugano/EEX-V erdrag. De bijkomende rechtsmachtfactor uit art. 
16, sub 1, b, die voor betwistingen over de huur van vakantiewoningen 
voor korte duur een corrigerend ,altematief" voor art. 16, sub 1, a, 
bevat, gaat de algemene rechtsmachtfactor uit art. 2 vooraf. De 
rechtsmachtfactor uit art. 16, sub 1, b kan evenmin door een forum
clausule wegbedongen worden. 

192. Wel dient men er waakzaam voor te zijn dat art. 16, sub 1, b -
in tegenstelling tot punt a- enkel toepassing kan krijgen indien de 
verwerende partij woonplaats heeft in een verdragsluitende staat. Het 
criterium ,woonplaats" - van eiser alsook van verweerder - is 
daarentegen irrelevant voor de toepassing van art. 16, sub 1, a Verdrag 
van Lugano/EEX-Verdrag (versie 1989). 

0. Vormvereisten voor forumclausules(229) 

193. Art. 17, lid 1 EEX-Verdrag (versie 1978) bepaalt dat de overeen
komst tot aanwijzing van een bevoegde rechter(230) op geldige wijze 
kan worden gesloten: 

- bij een schriftelijke overeenkomst; 

of 

- bij een schriftelijk bevestigde mondelinge overeenkomst; 

(229) In de rand van deze bespreking worden twee recente beslissingen van het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen onder de aandacht gebracht. 
- De eerste belissing betreft de verhouding tussen art. 17, lid 1 EEX-Verdrag en het personeel 

toepassingsgebied van de in afdeling 4 vervatte bijzondere rechtsmachtregelen ten aanzien 
van door consumenten gesloten overeenkomsten. De werking van een overeenkomstig art. 
17, lid 1 EEX-Verdrag ges!oten forumclausule wordt niet verhinderd door bijzondere 
rechtsmachtregels inzake door consumenten gesloten overeenkomsten, aangezien het in 
art. 13, lid 1 en 14, lid 1 gebruikte begrip ,consument" geen betrekking heeft op een 
verzoeker die een overeenkomst heeft gesloten met het oog op een nag niet uitgeoefende, 
maar toekomstige, beroepsactiviteit. Het Hof bevestigde in hetzelfde arrest dat het gerecht 
van een verdragsluitende staat, dat in een volgens art. 17, lid I EEX-Verdrag geldig tot 
stand gekomen bevoegdheidsbeding is bevoegd is verldaard, oak dan bij uitsluiting bevoegd 
is, wanneer de rechtsvordering onder meer ertoe strekt, de ongeldigheid te doen vaststellen 
van de overeenkomst waarin dat beding is opgenomen. Hiermee zocht het Hof aansluiting 
bij zijn eerdere uitspraak in de zaak E./Jeri Kantner. Het stelde er dat men zich, krachtens art. 
5, sub 1 EEX-Verdrag, ook kan wenden tot het gerecht van de plaats van uitvoering van de 
verbintenis, indien de totstandkoming van de overeenkomst die aan de vordering ten 
grondslag ligt tussen partijen in geschil is (H.v.J. nr. C 38/81,4 maart 1982 (Effer/Kantner), 
Jur. H.v.J., 1982, 825). 
Zie: H.v.J. nr. C 269/95, 3 juli 1997 (F. Benincasa/Dentalkit Sri), nog niet gepubliceerd. 
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of 

- in de intemationale handel, in een vorm die wordt toegelaten door 
de gebruiken op dit gebied en die de partijen kennen of geacht worden 
te kennen. 

194. * In een zeer recente beslissing ging het Hof van Justitie over 
tot de uitlegging van deze in 1978 aan art. 17 EEX-Verdrag 
toegevoegde vorm waarin een forumclausule geldig tot stand 
kan komen(231 ). Het Hof oordeelde dat art. 17, lid 1, tweede 
zin, derde geval EEX-Verdrag (versie 1978) derwijze moet 
worden uitgelegd, dat in het kader van een in de internatio
nale handel mondeling gesloten contract, een overeenkomst 
tot aanwijzing van de bevoegde rechter wordt geacht ten 
aanzien van die bepaling geldig te zijn gesloten door het feit 
dat de ene partij bij het contract niet reageert op een bevesti
gingsbrief die de andere partij hem heeft gezonden, of zonder 

- Een tweede arrest !egt een belangrijk beginsel vast inzake de verhouding tussen artikel5, sub 
1 en 17 EEX-Verdrag. Aangezien de bijkomende bevoegdheidsregd~n. opgenomen-in arto-5 
EEX-Verdrag, met het oog op een -nuttige procesinrichtiiig -werden ingevoerd in de gevallen 
waa:ri:n een bijzonder nauw verband bestaat tussen een vordering en de rechter die kan 
worden geroepen daarvan kennis te nemen en art. 5, sub 1 EEX-Verdrag bevoegdheid 
ver!eent aan het gerecht van de plaats waar de verbintenis, die aan de eis ten grondslag ligt, 
,is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd", besliste het Hof dat een mondeling akkoord 
over de plaats van uitvoering, dat niet strekt tot bepaling van de plaats waar de schuldenaar 
de door hem verschuldigde prestatie moet verrichten, maar enkel beoogt de bevoegde 
rechter aan te wijzen, niet onder artikel 5, sub 1 maar onder art. 17 EEX-Verdrag valt en 
s1echts geldig is wanneer de a1daar geformuleerde voorwaarden in acht zijn genomen. Art. 5, 
sub 1 EEX-Verdrag heeft enkel betrekking op de plaats van daadwerkelijke uitvoering van 
de verbintenis. De contractuele vaststelling van een plaats van uitvoering zonder daadwer
kelijk verband met de reele inhoud van het contract is fictief en strekt ertoe de bevoegde 
rechter aan te wijzen. Om deze omzeiling van art. 17 tegen te gaan, dient deze c!ausule in 
overeenstemming te zijn met de in art. 17 bepaalde vormvoorwaarden. Deze strikte vorm
voorwaarden rechtvaardigen de invoering van een uitsluitende bevoegdheid onafhankelijk 
van een objectieve samenhang tussen aangewezen gerecht en de in het geding zijnde 
rechtsbetrekking. Deze interpretatie maakt het niet !anger mogelijk de in art. 17 EEX
Vedrag opgenomen vormvereisten uit te schake1en door een p1aats van uitvoering te 
bedingen- waar de uit het contract voortvloeiende verbintenissen volgens de bewoordin
gen van het contractnietkunnen worden uitgevoerd- die, in het Iicht van art. 5, sub 1 EEX
Vedrag, enkel aan de voorwaarden van het op de overeenkomst toepasselijke recht dient te 
voldoen. 
Zie: H.v.J. nr. C-106/95, 20 februari 1997 (Mainschiffahrts-Genossenschaft eG/Les Gra
vieres Rhenanes SARL), RCDJP, 1997, 563 e.v. (noot: GAUDEMET-TALLON, H.). 
Zie in het bijzonder: rechtsoverwegingen 26 en volgende en beschikkend gedeelte. 

(230) Art. 17, lid 1 EEX-Verdrag 1uidt a1s vo1gt: ,Indien de partijen, waarvan ten minste een 
zijn woonplaats heeft op het grondgebied van een verdrags!uitende staat, een gerecht of de 
gerechten van een verdragsluitende staat hebben aangewezen voor de kennisneming van 
geschillen we ike naar aan1eiding van een welbepaalde rechtsbetrelddng zijn ontstaan of zullen 
ontstaan, is dit gerecht of zijn de gerechten van die staat bij uitsluiting bevoegd". 
(231) H.v.J. nr. C-1 06/95, 20 februari 1997 (Mainschiffahrts-Genossenschaft eG!Les Gravier
es Rhenanes SARL), RCDIP, 1997, 563. 
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bezwaar herhaaldelijk facturen betaalt waarop een voorge
drukte aanwij'zing van de bevoegde rechter voorkomt, indien 
een dergelijke handelwijze overeenkomt met een gebruik in de 
tak van de internationale handel waar de betrokken partijen 
werkzaam zijn, en indien deze partijen dit gebruik kennen of 
geacht worden het te kennen(232). Het Hof ging er immers 
vanuit dat moet worden aangenomen dat in deze hypothese 
wilsovereenstemming voorhanden is en met de omstreden 
forumclausule werd ingestemd(233). De nationale rechter zal 
beoordelen of het contract in het kader van de internationale 
handel werd gesloten, of er in de tak van de internationale 
handel waar de betrokken partijen werkzaam zijn een gebruik 
terzake bestaat en of partijen dit gebruik kennen of geacht 
worden het te kennen(234). Het Hof stipt tevens aan dat het 
bestaan van een gebruik niet wordt bepaald door verwijzing 
naar de wetgeving van een der verdragsluitende staten en 
evenmin moet worden vastgesteld in de internationale handel 
in het algemeen(235). Volgens het Hof van Justitie is er met 
name sprake van een gebruik in een tak van de internationale 
handel wanneer de in deze tak werkzame contracterende par
tijen bij het sluiten van een bepaald soort contracten doorgaans 
een bepaalde handelwijze aan de dag leggen(236). Dat de 
partijen bij het contract dit gebruik kennen, moet, volgens 
het Hof van Justitie, met name worden aangenomen wanneer 
zij tevoren reeds onderling of met andere in de betrokken 
handelstak werkzame partijen handelsbetrekkingen hadden 
aangeknoopt, of wanneer in die handelstak een bepaalde han
delwijze bij het sluiten van een bepaald soort contracten door
gaans en regelmatig aan de dag wordt gelegd, zodat zij als een 
vaste praktijk kan worden aangemerkt(237). Door deze inter
pretatie lijkt het Hof de toepassing van art. 17, lid 1, tweede 
zin, derde geval EEX-Verdrag (versie 1978) in perfecte over
eenstemming te brengen met art. 17, 1, c Verdrag van Lugano 
en EEX-Verdrag (versie 1989). 

(232) Beschikkend gedeelte. 
(233) Rechtsoverweging 20. 
(234) Rechtsoverweging 21 en in dezelfde zin het beschikkend gedeelte. 
(235) Rechtsoverweging 23. 
(236) Rechtsoverweging 23 en beschikkend gedeelte. 
(23 7) Rechtsoverweging 24 en beschikkend gedee!te. 
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195. Laatstvermelde mogelijkheid werd ingevoerd door het toetre
dingsverdrag van Luxemburg van 9 oktober 1978 (houdende de 
toetreding van Ierland, Denemarken, het V erenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannie en Noord-Ierland tot het Executieverdrag). Ret be
treft een, door de behoeften van de intemationale handel ge"inspi
reerde, versoepeling van art. 17, lid 1 EEX-Verdrag, dat in zijn 
oorspronkelijke versie voor het geldig tot stand komen van een 
forumclausule een schriftelijke of een schriftelijk bevestigde monde
linge overeenkomst voorschreef. De toevoeging beoogde de door het 
Hof van Justititie aan art. 17 gegeven interpretatie(238), die stelt dat 
een wederpartij van degene die werkt met algemene verkoopvoor
waarden schriftelijk moet bevestigen dat hij daarmee akkoord gaat 
opdat de rechtsmachtverlenende clausule effect zou sorteren, te mil
deren. Er werd immers vanuit gegaan dat de internationale handel niet 
zonder standaardvoorwaarden met rechtsmachtclausules - welke 
vaak niet vooraf door een partij zijn opgesteld, maar worden onder
handeld door vertegenwoordigers van de diverse partijen -
kan(239)(240). 

(238) In H.v.J. nr. C-25/76, 14 december 1976 (Galeries Segoura/Firma R.ahim B~nakdarian), 
:Jitr. H.v:J,-1976, 1851 e.v. werd geoordeeld dat bij een mondeling gesloten overeenkomst 
slechts voldaan is aan de in art. 17, lid 1, EEX-Verdrag neergelegde vormvereisten, indien de 
schriftelijke bevestiging van de verkoper waarbij diens algemene verkoopvoorwaarden zijn 
gevoegd, door de koper schriftelijk is aanvaard. Het feit dat de koper geen bezwaar maakt tegen 
een eenzijdige bevestiging van de wederpartij geldt, volgens het Hof van Justitie, niet als 
aanvaarding ten aanzien van de clausule tot aanwijzing van een bevoegde rechter, (behalve 
indien de mondelinge overeenkomst dee! uitmaakt van de lopende handelsbetrekkingen tussen 
partijen, welke zijn gegrond op de algemene voorwaarden van een der partijen, waarin een 
clausule tot aanwijzing van een bevoegde rechter is opgenomen) (beschikkend gedeelte, p. 
1863). 
(239) De bij het toetredingsverdrag van 1978 aanvaarde versoepeling in functie van de 
gebruiken van de intemationale handel werd voomamelijk door Groot-Brittannie benaarstigd. 
(240) Zie hierover: SCHLOSSER, P., ,Rapport over het verdrag inzake de toetreding van het 
Koninlaijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninlaijk van Groot-Brittannie en Noor
Ierland tot het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelszaken alsmede tot het Protocol betreffende de uitlegging 
daarvan door het Hofvan Justitie", PB. C. 59, 5 maart 1979, 124-125, nr. 179, die ook stelt dat 
de aangebrachte versoepeling enkel de vormvereisten betrof, de totstandkoming van wilsover
eenstemming over de toepasselijkheid van algemene verkoopvoorwaarden en de daarbij 
behorende clausules moet niettemin worden bewezen. 
Evenwel dient men, aldus het Hofvan Justitie in rechtsoverwegingen 15-19 van arrest C-106/ 
95, 20 februari 1997 (Mainschiffahrts-Genossenschaft eG/Les Gravieres Rh€manes), niet te 
stellen dat de door het toetredingsverdrag van 1978 aan art. 17 EEX-Verdrag aangebrachte 
wijziging, enkel de vorrnvoorwaarden betreft, aangezien het enkele wegvallen van het vereiste 
dat de wilsovereenstemming op schrift moet worden gesteld, zou ingaan tegen de eisen van 
vormvrijheid, eenvoud en snelheid in de internationale handel. De versoepeling van art. 17 
impliceert, met het oog op het behoud van het nuttig effect van deze bepaling, dat de 
wilsovereenstemming van de contracterende partijen over een forumclausule wordt geacht 
te bestaan wanneer er dienaangaande in de betrokken tak van de intemationale handel handels
gebruiken bestaan die deze partijen kennen of geacht worden te kennen. Deze verzachting 
impliceert echter niet dat wilsovereenstemrning, welke de doelstelling van art. 17 blijft, tussen 
de partijen over de clausule tot aanwijzing van de bevoegde rechter niet Ianger vereist zou zijn. 
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196. De EVA-staten, in het bijzonder de Scandinavische Ianden, 
gesteund door Zwitserland, vonden deze bepaling te vaag. Tevens 
zou zij een bedreiging uitmaken voor de rechtszekerheid. De door het 
toetredingsverdrag van 1978 gerealiseerde toevoeging zou ertoe lei
den een overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegde rechter in de 
intemationale handel als aanvaard te beschouwen louter op grond van 
de afwezigheid van bezwaar tegen een forumclausule in een eenzij
dige verklaring(241) van een partij(242). Ret recente arrest Main
schiffahrts-Genossenschaft eG/Les Gravieres Rhenanes toont aan dat 
de rechtspraak van het Hofvan Justitie deze vrees perfect zou hebben 
ondervangen. 

197. Men besloot de bij het toetredingsverdrag van 1978 ingevoerde 
versoepeling van de vormvereisten voor forumclausules bijgevolg te 
nuanceren en in overeenstemming te brengen met art. 9, 2 van het 
Weens Koopverdrag(243). Geherformuleerd werd de vormvereiste 
opgenomen in art. 17, lid 1, c EEX-Verdrag (versie 1989) en Verdrag 
van Lugano. Overeenkomstig deze bepaling kan een overeenkomst tot 
aanwijziging van een bevoegde rechter, in de intemationale handel, 
worden gesloten in een vorm die overeenstemt met een gewoonte 
waarvan de partijen op de hoogte zijn ofhadden behoren te zijn en die 
in de intemationale handel algemeen bekend is en door partijen bij 

(241) Bijvoorbee1d in algemene verkoopvootwaarden. 
(242) JENARD, P., MoLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegd
heid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te 
Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 76, m. 57; MEIJKNECHT, P.A.M., 
,Het verdrag van Lugano en het Toetredingsverdrag van San Sebastian, in onderling verb and'', 
in MEIJKNECHT, P.A.M., DUINTJER-TEBBENS, H., Europees bevoegdheids- en executierecht op 
weg naar de 21' eeuw (Preadvies), Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor 
Intemationaal Recht, Deventer, Kluwer Rechtswetenschappen, 1992, 31. 
(243) Art. 9, 2 van het Verdrag der Verenigde Naties inzake intemationale koopovereen
komsten betreffende roerende zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980 luidt als volgt: 
,Tenzij anders is overeengekomen, worden partijen geacht op hun overeenkomst of de 
totstandkoming hiervan stilzwijgend toepasselijk te hebben verklaard een gewoonte waarmee 
zij bekend waren ofbehoorden te zijn en die in de intemationale handel op grote schaal bekend 
is aan, en regelmatig wordt nageleefd door partijen bij overeenkomsten van dezelfde soort in de 
desbetreffende handelsbranche". 
De wet waarbij Belgie het Verdrag goedkeurde dateert van 4 september 1996 (BS, 1 juli 1997, 
17471 e.v.). Op 1 oktober 1996 werd de bekrachtigingsoorkonde neergelegd en het Weens 
Koopverdrag is op 1 november 1997 in Belgie in werking getreden. Op deze dag traden het 
Verdrag houdende een eenvormige wet inzake de intemationale koop van roerende lichame
lijke zaken en het Verdrag houdende een eenvormige wet inzake de totstandkoming van 
intemationale koopovereenkomsten betreffende roerende 1ichamelijke zaken, heiden op I juli 
1964 te 's Gravenhage ondertekend, buiten werking (BS, I juli 1997, 17491). Het Weens 
Koopverdrag vervangt laatstgenoemde verdragen. 
Over deze concordantie van de Verdragen van Lugano en San Sebastian met het Weens 
Koopverdrag, zie ook: LAENENS, J., ,Bevoegdheidsovereenkomsten in Europese Context", in 
Liber Amicorum Prof Em. E. Krings, Brnssel, Story-Scientia, 1991, 655. 
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dergelijke overeenkomsten in de betrokken handelsbranche doorgaans 
in acht wordt genomen(244). 

198. Art. 17, lid 1, c kan enkel worden toegepast ten aanzien van in de 
intemationale handel gesloten overeenkomsten. Overeenkomsten met 
een louter particulier karakter worden uit het toepassingsgebied van 
art. 17, lid, c gesloten. Daarentegen is niet vereist dat beide partijen 
,handelaar'' zouden zijn. Men bevindt zich niet op het terrein van de 
internationale handel om het loutere feit dat beide contractspartijen 
een verschillende nationaliteit bezitten(245). Indien de levering grens
overschrijdend is of de contractspartijen in verschillende staten zijn 
gevestigd kan de kwalificatie ,intemationaal" wei plaatshebben. 

199. Daarenboven moet de nageleefde vorm in overeenstemming zijn 
met een gewoonte die door partijen bij dergelijke overeenkomsten 
doorgaans in acht wordt genomen. Meer in het bijzonder moet het een 
gewoonte bij overeenkomsten in de intemationale handel betreffen, 
hetgeen plaatsgebonden handelsgebruiken niet hoeft uit te sluiten, 
tenminste indien het plaatsen (havens, beurzen, e.d.m.) betreft die 
een belang vertonen voor de intemationale handel. 

200. Opdat een partij niet onverhoeds zou zijn gebonden door een 
forumclausule moeten de contractspartijen van deze gewoonte, over
eenkomstig welke de bevoegdheidsovereenkomst vorm kreeg, op de 
hoogte zijn of op de hoogte behoren te zijn. Het ,op de hoogte 
behoren te zijn" dient te worden beoordeeld in het licht van de 
vereiste dat de gewoonte ,in de intemationale handel algemeen be
kend is en door partijen bij dergelijke overeenkomsten in de betrokken 

(244) De in littera c vermelde voorwaarden zijn verdragsautonoom en dienen ook derwijze te 
worden uitgelegd. 
Zie over deze voorwaarden: GAUDEMET-TALLON, H., Les Conventions de Bruxelles et de 
Lugano - Competence internationale, reconnaissance et execution des jugements en Europe, 
Parijs, Librairie generale de droit et de jurisprudence, 1996, 90-91, nr. ~~6 en voomall}elijk 
KROPHOLLER, J., Europiiisches Zivilprozessrecht- Kommentar zu EuGVU und Lugano-Uber
einkommen, Heidelberg, Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, 1996, 236 en de referenties 
aldaar. 
(245) Het Verdrag van Lugano noch het EEX-Verdrag maken gebruik van het concept 
,nationaliteit' '. 
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handelsbranche doorgaans in acht wordt genomen(246)". Om na te 
gaan of aan deze voorwaarde voldaan is dient mente onderzoeken of 
het wereldwijd geldende, dan wel eerder ,regionale" intemationale 
handelsgebruiken betreft. Iedereen die optreedt in de betrokken han
delsbranche dient met eerstgenoemde vertrouwd te zijn, laatstge
noemde kum1en enkel gelden ten aanzien van wie zich in hun gel
dingsgebied begeeft. 

201. De draagwijdte van deze bepaling zal duidelijker worden eens 
het Hof van Justitie zal worden verzocht haar uit te leggen(247). 

202. De Verdragen van Lugano en San Sebastian voorzien ook in de 
geldigheid van een bevoegdheidsovereenkomst in een vorm die wordt 
toegelaten door de handelwijzen die tussen de partijen gebruikelijk 
zijn geworden(248). Er kan slechts sprake zijn van een tussen de 
partijen gebruikelijk geworden handelwijze als hun handelsbetrek
king door een langere duur wordt gekenmerkt, zodat een partij er kan 
op vertrouwen dat een bepaalde vorm in de verhouding met zijn 
wederpartij gebruikelijk is geworden(249). 

(246) Deze voorwaarde betreft, aldus Kropholler, de 'Brancheniiblichkeit'. Het gebruikt moet 
bijgevolg door een ruime meerderheid van de in de betreffende branche handelende personen 
zijn gekend en nageleefd. Het hoeft evenwel niet om een wereldwijd verspreid gebruik te gaan, 
hetgeen overeestemt met hetgeen hierboven werd gesteld ten aanzien van bepaalde plaats
gebon4.en gebruiken (~OPHOLLER, J., Europiiisches Zivilprozessrecht - Kommentar zu 
EuGVU und Lugano-Ubereinkommen, Heidelberg, Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, 
1996, 237). 
(247) Gaudement-Tallon waarschuwt voor een extensieve interpretatie, die de juridische 
,veiligheid" op de helling zou kunnen zetten. Enkel ,les secteurs miles echanges interna
tionaux sont plus ou moins institutionnalises et regis par des conditions types telles que 
mentionm\es par le rapport Schlosser" (De verwijzing naar het Rapport Schlosser slaat waar
schijnlijk op nr. 179, waar gewag wordt gemaakt van door beide partijen onderhandelde 
standaardvoorwaarden; SCHLOSSER, P., ,Rapport over het Verdrag inzake de toetreding van 
het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en 
Noord-Ierland tot het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging 
van beslissingen in burgerlijke en handelszaken alsmede tot het Protocol betreffende de 
uitlegging daarvan door het Hofvan Justitie", PB. C. 59, 5 maart 1979, 125, nr. 179), zoals 
de grondstoffenmarkt, dienen onder de toepassing van art. 17, lid I, c te vallen. 
Zie: GAUDEMET-TALLON, H., Les Conventions de Bruxelles et de Lugano - Competence 
internationale, reconnaissance et execution des jugements en Europe, Parijs, Librairie generale 
de droit et de jurisprudence, 1993, 87. 
(248) Een analoge formulering is opgenomen in het Weens Koopverdrag. Art. 9, 1 (BS, I juli 
1997, 17473) bepaalt dat de partijen zijn gebonden door elke gewoonte waarmee zij hebben 
ingestemd en door aile handelwijzen die tussen hen gebruikelijk zijn. 
(249) Art. 17, lid I, b heeft in tegenstelling tot c enkel betrekking op handelwijzen tussen de 
partijen, die geen algemeen karakter hebben. 
~ie: KROPHOLLER, J., Europiiisches Zivilprozessrecht- Kommentar zu EuGVU und Lugano
Ubereinkommen, Heidelberg, Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, 1996, 235. 
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203. Art. 17, lid 1, b heeft tot gevolg dat een forumclausule, opge
nomen in de algemene verkoopsvoorwaarden waarop een handels
relatie, waarbij maandelijks duizenden overeenkomsten tot verkoop 
van eenzelfde goed plaatsvinden en enkel hoeveelheid, prijs en kwa
liteit per fax worden gepreciseerd, is gebaseerd, aan de betrokken 
partijen tegenstelbaar is(250). 

204. De hier vermelde creatie van een bijkomende hypothese waarin 
aan de vormvereisten voor een tegenstelbare forumclausule kan wor
den voldaan strekt ertoe de rechtspraak van het Hof van Justitie in de 
verdragstekst te consolideren. In het arrest Segoura!Bonakdarian 
overwoog het Hofuitdrukkelijk dat het feit dat de koper geen bezwaar 
maakt tegen een eenzijdige bevestiging(251) van de wederpartij, niet 
geldt als aanvaarding ten aanzien van de clausule tot aanwijzing van 
een bevoegde rechter, behalve indien de mondelinge overeenkomst 
dee! uitmaakt van de lopende handelsbetrekkingen tussen partijen, 
welke zijn gegrond op de algemene voorwaarden van een der partijen, 
waarin een clausule tot aanwijzing van een bevoegde rechter is 
opgenomen(252). 

205. Een gelijkaardige houding nam het Hof van Justitie aan in de 
zaak Tilly Russ/Nova, waar het oordeelde dat een bevoegdheidsbeding 
in op een cognossement gedrukte voorwaarden voldoet aan de ver
eisten van art. 17 EEX-Verdrag, indien het cognossement een onder
dee! vormt van de lopende handelsbetrekking tussen partijen en voor 
zover daarbij blijkt, dat die betrekkingen worden beheerst door alge
mene voorwaarden die dat beding bevatten(253). 

206. Samengevat betekent zulks dat forumclausules onder de gelding 
van art. 17, lid 1 EEX-Verdrag (versie 1989) en Verdrag van Lugano 
gesloten kunnen worden: 

(250) GAUDEMET-TALLON, H., Les Conventions de Bruxelles et de Lugano- Competence 
internationale, reconnaissance et execution desjugements en Europe, Parijs, Librairie generale 
de droit et de jurisprudence, 1996, 90, nr. 125. 
(251) Door de verkoper, waarbij diens algemene verkoopvoorwaarden zijn gevoegd, van de 
mondeling gesloten overeenkomst. 
(252) H.v.J. nr. C-25/76, 14 december 1976 (Galeries Segoura/Firma Rahim Bonakdarian), 
Jur. Hv.J.,1976, 1863 (beschikkend gedeelte). 
(253) H.v.J. nr. C-71183, 19 juni 1984 (Partenredderei ms. Tilly Russ en Ernest Russ/ NV 
Haven- en VervoerbedrijfNova en NV Goeminne Rout), Jur. H v.J.,1984, 2417 (beschikkend 
gedeelte). 
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- hetzij bij een schriftelijke of schriftelijk bevestigde mondelinge 
overeenkomst(254); 

hetzij in een vorm die wordt toegelaten door de handelwijzen die 
tussen de partijen gebruikelijk zijn geworden; 

- hetzij, in de intemationale handel, in een vorm die overeenstemt 
met een gewoonte waarvan de partijen op de hoogte zijn ofhadden 
behoren te zijn(255) en die in de intemationale handel algemeen 
bekend is en door partijen bij dergelijke overeenkomsten in de 
betrokken handelsbranche doorgaans in acht wordt genomen(256). 

207. Het spreekt tens lotte voor zich dat een forumclausule onder art. 
17, lid 1 EEX-VerdragNerdrag van Lugano slechts gelding kan 
krijgen indien hierbij een gerecht of de gerechten van een verdrag
sluitende staat bij respectievelijk het ExecutieverdragN erdrag van 
Lugano wordt aangewezen en minstens een van de partijen bij de 
bevoegdheidsovereenkomst woonplaats heeft op het grondgebied van 
een staat die bij de respectievelijke verdragen partij is. 

P. F orumclausules in arbeidsovereenkomsten 

1. Art. 17, lid 5 Verdrag van Lugano 

208. Het Verdrag van Lugano en het Verdrag van San Sebastian 
legden, door middel van de toevoeging van een vijfde lid aan art. 
17, de wilsautonomie bij het inlassen van forumclausules in intema
tionale individuele arbeidsovereenkosmten beperkingen op. V 66r de 
inwerkingtreding van deze verdragen kregen forumclausules ten aan
zien van geschillen uit individuele arbeidsovereenkomsten gelding 
onder dezelfde voorwaarden als andere forumclausules(257). Forum
clausules in arbeidsovereenkomsten worden niet op precies dezelfde 

(254) Overeenkomstig de oorspronkelijke versie van bet Executieverdrag. 
(255) In zoverre loopt de bepaling grotendeels parallel met art. 17, lid 1 van bet EEX-Verdrag 
(versie 1978). 
(256) Deze bijkomende voorwaarden, opdat sprake zou kunnen zijn van een in bet Iicht van 
art. 17, lid I, c aanvaarde gewoonte, wordt extra onderstreept in JENARD, P ., MoLLER, G., 
,Rapport bij bet Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988", PB. C. 
189, 28 juli 1990, 77, nr. 58 
(257) In zoverre het Executieverdrag van kracht was, waren deze voorwaarden neergelegd in 
art. 17. 
Zie hierover: VAN HoUTTE, H., ,Uitsluitende bevoegdheidsgronden", in Europese IPR-Ver
dragen, Leuven, Acco, 1997, 61-62. 
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wijze behandeld in het Verdrag van Lugano en het EEX-Verdrag, 
zoals aangepast door het toetredingsverdrag van San Sebastian. 
Laatstgenoemd verdrag biedt de werknemer meer bescherming. 

209. Art. 17, lid 5 Verdrag van Lugano bepaalt dat: 

overeenkomsten tot aanwijzing van een bevoegde rechter ten aan
zien van gesc~illen inzake individuele arbeidsovereenkomsten 

alleen gevolg hebben indien deze laatste overeenkomsten(258) zijn 
gesloten mi het ontstaan van het geschi/(259). 

210. Ratio van deze bepaling, voorgesteld door Zweden, Finland en 
Noorwegen(260), is de bescherming van de werknemer als socio
economisch zwakste partij(261) bij de arbeidsovereenkomst. Deze 

(258) M.a.w. deze overeenlcomsten tot aanwijzing van een bevoegde rechter. 
(259) In een bespreking van art. 17, lid 5 EEX-Verdrag en Verdrag van Lugano stelt Van 
Houtte (onder ve1wijzing naar Kli. Haarlem, 2 december 1994, NIPR, 1995, 441) dat een 
werkgever slechts op een forumbeding kan steunen wanneer dit werd bedongen na het ontstaan 
van bet geschil, behoudens indien bet de rechter van de woonplaats van de werlmemer of van 
de plaats van tewerkstelling aanduidt (VAN HoUTTE, H., ,Uitsluitende bevoegdheidsgronden", 
in Europese IPR-Verdragen, Leuven, Acco, 1997, 61). 
Dit standpunt lijkt niet volledig in overeenstemming te zijn met art. 17, lid 5 van bet Verdrag 
van Lugano en bet Executieverdrag. Het Verdrag van Lugano verleent, inzake individuele 
arbeidsovereenkomsten, enkel gelding aan forumbedingen die tot stand kwamen na bet ont
staan van bet geschil. Het EEX-Verdrag, zoals aangepast door het toetredingsverdrag van San 
Sebastian, voorzi et in art. 17, lid 5 weliswaar een afwijking op deze regel, doch enkel de 
werknemer kan, overeenkomstig deze afwijking, de bevoegdheidsovereenlcomst inroepen. De 
draagwijde van art. 17, lid 5, EEX-Verdrag lijkt veeleer zo te moeten worden begrepen dat 
indien de werlmemer wordt gedaagd voor bet gerecht van, bijvoorbeeld, zijn woonplaats- op 
grand van art. 2-of van de plaats waar hij zijn arbeid gewoonlijk verricht- op grand van art. 
5, sub l -, hij zich in zijn verweer niet kan beroepen op een v66r bet ontstaan van het geschil 
gesloten forumclausule. Dit betekent echter niet dat de werkgever zich, op basis van art. 17, op 
een beding, gesloten v66r bet ontstaan van bet geschil, dat, bijvoorbeeld, de recbter van de 
woonplaats van de werknemer aanduidt, zou kunnen beroepen. De werkgever kan de werk
nemer, zonder dat deze bet vo6r het ontstaan van bet geschil overeengekomen forumbeding 
hiertegen kan imoepen, daarentegen wel voor laatstgenoemde fora oproepen krachtens de 
artikelen 2 en 5, sub I. 
(260) MEIJKNECHT, P.A.M., ,Het verdrag van Lugano en het Toetredingsverdrag van San 
Sebastian, in onderling verband", in MEJJKNECHT, P.A.M., DUJNTJER-TEBBENS, H., Europees 
bevoegdheids- en executierecllt op weg naar de 21" eeuw (Preadvies), Mededelingen van de 
Nederlandse Vereniging voor Intemationaal Recht, Deventer, Kluwer Rechtswetenschappen, 
1992, 23. 
(261) Tijdens de onderhandelingen werd, terecht, opgemerkt dat de werknemer bij intema
tionale arbeidsovereenkomsten zelden de zwalckere partij is (MEIJKNECHT, P.A.M., ,Het 
verdrag van Lugano en het Toetredingsverdrag van San Sebastian, in onderling verband", in 
MEJJKNECHT, P.A.M., DUINTJER-TEBBENS, H., Europees bevoegdheids- en executierecht op weg 
naar de 21" eeuw (Preadvies), Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Intematio
naal Recht, Deventer, Kluwer Rechtswetenschappen, 1992, 23). 

2028 



,--------, __ ,_- -

j. 

ratio lag ook aan art. 5, sub 1, 2e hypothese ten gronde(262) en men 
wou een mogelijke opheffing van de bescherming, neergelegd in 
laatstgenoemde bepaling, door het aangaan van overeenkomsten tot 
aanwijzing van een bevoegde rechter v66r het ontstaan van het 
geschil, uitsluiten(263). Voor de wijziging werd eveneens inspiratie 
gevonden bij de artikelen 12, 1 en 15, 1 van het EEX-Verdrag (versie 
1978), zoals overgenomen in het Verdrag van Lugano. Deze bepalin
gen maken, respectievelijk in verzekeringszaken en ten aanzien van 
consumentenovereenkomsten, onder meer bij overeenkomsten ont
staan na het ontstaan van het geschil, een afwijking van de bepalingen 
van de afdelingen 3 en 4 mogelijk. 

2. Art. 17, lid 5 EEX- Verdrag 

211. Bij de onderhandelingen over de toetreding van Spanje en 
Portugal tot het EEX-Verdrag werd geopteerd voor de gelijkschake
ling(264) van beide verdragen. De toevoeging van een vijfde lid aan 
art. 17 van het EEX-Verdrag wist deze gelijkschakeling gedeeltelijk te 
realiseren. Immers, aan het uit het V erdrag van Lugano overgenomen 
vijfde lid van art. 17 werd toegevoegd dat, ten aanzien van geschillen 
uit individuele arbeidsovereenkomsten, de overeenkomst tot aanwij
zing van een bevoegde rechter gesloten v66r het ontstaan van het 
geschil toch gelding kan krijgen, ,indien de werknemer zich daarop 
beroept om andere gerechten aan te zoeken dan dat van de woon
plaats van de verweerder of het in art. 5, sub 1 bedoelde gerecht''. 

212. Ook indien de forumclausule v66r het ontstaan van het geschil is 
gesloten, kan de werkenemer , in een geschil met zijn werkgever, op 
grond van art. 17 EEX-Verdrag (versie 1989), het overeengekomen 
gerecht aanzoeken. Aan deze mogelijkheid zijn twee voorwaarden 
verbonden(265): 

(262) De bescherming die de werknemer krachtens art. 5, sub 1 Verdrag van Lugano geniet is 
op zichzelfreeds zwakker dan deze neergelegd in art. 5, sub 1 EEX-Verdrag, zoals aangepast 
door het toetredingsverdrag van San Sebastian. 
(263) JENARD, P., MOLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegd
heid en de tenuitvoerlegging van bes!issingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te 
Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 77, nr. 60 
(264) Zie hierover: JENARD, P., MoLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechter-
1ijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, 
gedaan te Lugano op 16 september 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 77-78, nr. 61. 
(265) pe hierover O<J.k: KROPHOLLER, J., Europiiisches Zivilprozessrecht - Kommentar zu 
EuGVU und Lugano-Ubereinkommen, Heidelberg, Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, 1996, 
250. 
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De faculteit wordt hem enkel als eiser geboden. Met het oog op de 
bescherming van de rechtszekerheid en de voorkoming van vertra
gingstechnieken kan de werknemer zich, wanneer hij bijvoorbeeld 
op grond van art. 2 voor de gerechten van de verdragsluitende staat 
waar hij woonplaats heeft wordt gedaagd, niet in zijn verweer op 
een v66r het ontstaan van het geschil gesloten forumclausule be
roepen om de rechtsmacht in hoofde van het gevatte gerecht te 
betwisten(266). 

- Daarenboven kan de werknemer zich enkel op een v66r het ont
staan van het geschil gesloten fommclausule beroepen om: 

andere gerechten aan te zoeken dan 

~ dat van de woonplaats van de verweerder 

of 

~ het in art. 5, sub 1, bedoelde gerecht: 

Laatstgenoemde beperking spreekt, in het Iicht van de aan de werk
nemer-eiser krachtens de artikelen 2 en 5, sub 1 verleende rechts
machtgronden, voor zich. 

213. Door deze toevoeging versoepelt het Verdrag van San Sebastian 
de regeling neergelegd in art. 17, lid 5 Verdrag van Lugano. Hierdoor 
kan de werknemer zich, ook al werd de fommclausule gesloten v66r 
het ontstaan van het geschil, op de bevoegdheidsovereenkomst be
roepen indien hij van oordeel is dat deze voor hem gunstiger zou 
kunnen zijn(267). De onderhandelaars van het toetredingsverdrag van 
San Sebastian waren van oordeel dat er in deze hypothese geen reden 
is de werknemer een beroep op de foumclausule te ontzeggen(268). 
Hoewel zij de bescherming van de werknemer beoogt, dreigt de 

(266) ALMEIDA-CRUZ, M., ,Rapport", PB. C. 189, 28 juli 1990, 47-48, nr. 27 e. 
(267) ALMEIDA-CRUZ, M., ,Rapport", PB. C. 189, 28 juli 1990, 47, nr. 27 c-d. 
(268) MEIJKNECHT, P.A.M., ,The Lugano Convention and the San Sebastian Accession 
Convention viewed in their mutual context", NJLR, 1993, 491- Zie eveneens: MEIJKNECHT, 
P.A.M., ,Het verdrag van Lugano en het Toetredingsverdrag van San Sebastian, in onderling 
verband", in MEIJKNECHT, P.A.M., DUINTJER-TEBBENS, H., Europees bevoegdheids- en execu
tierecht op weg naar de 2r eeuw (Preadvies), Mededelingen van de Neder!andse Vereniging 
voor Internationaal Recht, Deventer, Kluwer Rechtswetenschappen, 1192, 24. 
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strakke bepaling van art. 17, lid 5 Verdrag van Lugano, zich immers in 
bepaalde gevallen tegen de werknemer te keren. 

214. Ben voorbeeld(269) illustreert dit gevaar. 

Ben werknemer, met woonplaats in Belgie, gaat een arbeidsovereen
komst aan met een in Noorwegen gevestigde werkgever. In de ar
beidsovereenkomst wordt een clausule opgenomen die de Belgische 
gerechten rechtsmacht verleent om kennis te nemen van de uit de 
arbeidsovereenkomst voortvloeiende geschillen. Overeenkomstig art. 
17, laatste lid Verdrag van Lugano(270) kan de werknemer de in 
Noorwegen gevestigde werkgever niet oproepen voor een Belgisch 
gerecht. Indien ook de arbeid niet gewoonlijk in Belgie werd verricht, 
in welk geval de werknemer zich op art. 5, sub 1 kan beroepen, kan de 
werkgever enkel in Noorwegen worden gedaagd(271). Art. 17, lid 5 
BBX-Verdrag zou de werknemer daarentegen de mogelijkheid bieden 
zich in deze omstandigheden alsnog op de forumclausule te beroepen 
om de werkgever voor een Belgisch gerecht te dagen. 

215. Zoals ten aanzien van art. 5, sub 1 heeft het arrest van het Hof 
van Justitie in de zaak Six Constructions/Humbert(272), waarin werd 
gevraagd om bijzondere aandacht voor de bescherming van de werk
nemer als socio-economisch zwakste partij, ook invloed gehad op de 

(269) Het voorbeeld is gelnspireerd op een voorbeeld uit DROZ, G.A.L., ,La Convention de 
Lugano parallele a Ia Convention de Bruxelles concernant Ia competence judiciaire et I' execu
tion des decisions en matiere civile et commerciale", RCDIP, 1989, nrs. 36 e.v. 
Zie ook: GAUDEMET-TALLON, H., Les Conventions de Bruxelles et de Lugano- Competence 
internationale, reconnaissance et execution des jugements en Europe, Parijs, Librairie generale 
de droit et de jurisprudence, 1993, 324. 
(270) Art. 17, lid 5 juncto art. 54 fer, 2, a. 
Laatstgenoemde bepaling luidt als volgt: ,Dit Verdrag (lees: Verdrag van Lugano) is in elk 
geval van toepassing ... 
a. ten aanzien van de rechterlijke bevoegdheid, indien de verweerder woonplaats heeft op het 
grondgebied van een verdragsluitende staat die geen lid is van de Europese Gemeenschappen 
of indien de artikelen 16 of 17 van dit verdrag de gerechten van een dergelijke verdragsluitende 
staat bevoegdheid verlenen". 
(271) Op basis van art. 2 Verdrag van Lugano. In de geschetste hypothese bevindt ook de 
vestiging die de werknemer in dienst heeft genomen zich in Noorwegen (art. 5, sub 1). 
(272) Dit arrest werd gegeven op 15 januari 1989, met andere woorden nil de ondertekening 
van het Verdrag van Lugano. 
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verschillende formulering van art. 17, lid 5 in het V erdrag van Lugano 
en het Executieverdrag(273)(274). 

216. Bij geschillen inzalee individuele arbeidsovereenleomsten lean
volgens art. 17, lid 5 EEX-Verdrag (versie 1989)- slechts worden 
afgeweken van de algemene rechtsmachtregel (art. 2) en de bijzondere 
bijleomende bevoegdheidsregel uit art. 5, sub 1 aan de hand van een 
forumclausule ontstaan na het ontstaan van het geschil. Van laatst
genoemde bepalingen lean, bij forumclausules die werden overeen
geleomen v06r het ontstaan van het geschil, slechts worden afgeweleen 
indien de werknemer zich op het bevoegdheidsbeding beroept om 
andere gerechten aan te zoeleen dan degene waaraan de artileelen 2 en 
5, sub 1 rechtsmacht verlenen. Bijgevolg lean men de algemene 
rechtsmachtregel en de bijzondere bijleomende bevoegheidsregel voor 
individuele arbeidsovereenleomsten, neergelegd in respectievelijle de 
artileelen 2 en 5, sub 1 EEX-Verdrag (versie 1989), als imperatieften 
voordele van de werlenemer lewalificeren(275). 

217. Het spreelet voor zich dat art. 17, lid 5 van de V erdragen van 
l3_fl.lssel e!l Luga_l!_o ~ zo~l§_ oo)&_a_rt. 5, su1JJ--:= enleeld~ i!ldividu,t:Je 
arbeidsverhoudingen betreft en niet de collectieve overeenleomsten 
tussen werlegevers(organisaties) en werknemersvertegenwoordi
gers(276). 

218. De problemen van intertemporeel recht wellee zich leunnen 
stellen ten aanzien van forumclausules, die gesloten zijn v66r de 
inwerleingtreding in Belgie van het EEX-Verdrag (versie 1989)/Ver
drag van Lugano, maar worden ingeroepen na de inwerleingtreding 

(273) Een aanpak als deze waarvoor werd gekozen bij de redactie van art. 17, lid 5, EEX
Verdrag, is eveneens terug te vinden in de artikelen 12 en 15 EEX-Verdrag/Verdrag van 
Lugano. 
(274) MEIJKNECHT, P.A.M., ,Het verdrag van Lugano en het Toetredingsverdrag van San 
Sebastian, in onderling verband", in MEIJKNECHT, P.A.M., DuiNTJER-TEBBENS, H., Europees 
bevoegdheids- en executierecht op weg naar de 21" eeuw (Preadvies), Mededelingen van de 
Nederlandse Vereniging voor Intemationaal Recht, Deventer, Kluwer Rechtswetenschappen, 
1192,24. 
Volgens Meijknecht heeft het arrest Six Constructions/Humbert bij de redactie van de artikelen 
5 en 17 als een splijtzwam gewerkt, waarvan de gevolgen enkel bij een herziening van het 
Verdrag van Lugano kunnen worden weggewerkt. 
(275) Vergelijk: HEYVAERT, A., Belgisch Internationaal Privaatrecht- Een Inleiding, Gent, 
Mys & Breesch, 1995, 52, nr. 110. 
(276) ALMEIDA-CRUZ, M., ,Rapport", PB. C. 189, 28 juli 1990, 47, nr. 27 a; JENARD, P., 
MoLLER, G., ,Rapport bij het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuit
voerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 septem
ber 1988", PB. C. 189, 28 juli 1990, 73, nr. 56. 
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ervan, kunnen worden opgelost aan de hand van de Sanicentral-regel. 
Blijkens dit arrest moet een Belgisch gerecht hun geldigheid vanaf 1 
oktober jongstleden beoordelen aan de hand van de bepalingen neer
gelegd in art. 17 van het gewijzigde EEX-Verdrag ofhet Verdrag van 
Lugano. Bepalend is immers het ogenblik waarop de rechtsvordering 
wordt ingesteld. Dit betekent dat bevoegdheidsbedingen ten aanzien 
van geschillen uit individuele arbeidsovereenkosmten, die toen zij 
werden opgesteld geldig waren overeenkomstig een vorige versie van 
het EEX-V erdrag, na de inwerkingtreding van de nieuwe versie van 
laatstgenoemd verdrag eveneens de toets van art. 17, lid 5 zullen 
moeten doorstaan. In het arrest Sanicentral overwoog het Hof van 
Justitie dat ,de in een arbeidsovereenkomst opgenomen schriftelijke 
clausule tot aanwijzing van een bevoegde rechter uiteraard een be
voegdheidskeuze is die zonder rechtsgevolg blijft zolang geen geschil 
in rechte aanhangig is gemaakt. Deze bevoegdheidskeuze laijgt bijge
volg slechts consequenties op de dag waarop de rechtsvordering wordt 
ingesteld, zodat men van dit tijdstip dient uit te gaan om de betekenis 
van de clausule te toetsen aan de dan geldende rechtsregels(277). 

IV. DE TOEKOMST VAN HET EEX-VERDRAG 

219. Terwijl in Belgie het Verdrag van San Sebastian en de erdoor 
ingevoerde wijzigingen aan het Executieverdrag temauwernood in 
werking zijn getreden, worden binnen de schoot van de Europese Unie 
reeds belangrijke stappen gezet in de richting van een grondige herzie
ning van het EEX-Verdrag. De krijtlijnen voor de aanpassing maken 
het voorwerp uit van een ontwerp(278) van Mededeling van de Euro
pese Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, getiteld: 
,Vers une Efficacite accrue dans !'obtention et !'execution des deci
sions au sein de l'Union europeenne". Deze mededeling, die het de bat 
over een gelijke toegang van de Europese rechtszoekenden tot een 
snelle, efficiente en goedkope rechtsbedeling op gang wil trekken, zal 
gepaard gaan met een ,Proposition d'acte au Conseil etablissant la 
convention relative a la competence judiciaire, la reconnaissance et 

(277) H.v.J. m. C-25/79, 13 november 1979 (Sanicentral GmbH/Rene Collin), Jur. H.v.J., 
1979, 3249-3430, rechtsoverweging 6. 
Zie ook het beschikkend gedee\te op p. 3431. 
Vergelijk: WATTE, N., ,La Convention de Bruxelles relative a Ia competence judiciaire eta 
!'execution des decisions: quelle version appliquer?", TBH, 1996, 770, nr. 32. 
(278) Deze analyse is uitgevoerd aan de hand van de ontwerp-teksten, zoals beschikbaar in 
december 1997, door Mevr. Gradin en Mr. Monti ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese 
Commissie. 
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!'execution dans les Etats membres de l'Union europeenne, des deci
sions en matiere civile et commerciale"(279). Deze teksten, die voor
namelijk tot doel hebben de discussie te stofferen, liggen in de lijn van 
de aangewakkerde werkzaamheden met het oog op een herziening van 
het EEX-Verdrag en het Verdrag van Lugano. Immers, voomamelijk 
wegens tijdsgebrek kon geen rekening worden gehouden met de desi
derata- behoudens indien zij van I outer technische aard waren -van 
Oostenrijk, Finland en Zweden omtrent hun toetreding tot het Execu
tieverdrag (Toetredingsverdrag van Brussel van 29 november 1996). 
Daarenboven dringt ook het Permanent Comite van het V erdrag van 
Lugano sterk aan op een aanlijning van de bepalingen van beide ver
dragsteksten. 

220. De voorgestelde wijziging van het EEX-Verdrag, die de struc
tuur en fundamenten ervan ongemoeid laat, beoogt vooreerst de tekst 
in overeenstemming te brengen met de interpretatie die er in bepaalde, 
voomamelijk na de ondertekening van het V erdrag van San Sebastian 
gewezen, beslissingen van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen aan werd gegeven. Daamaast beoogt zij de ver
dragstekst aan te passen aan de evolutie van de economische relaties 
tussen de lidstaten, zoals deze zich heeft voorgedaan sinds de onder
tekening van het V erdrag in 1968. 

221. Men kan er zich hier toe beperken enkele inhoudelijke high
lights aan te duiden: 

- Overeenkomstig de drafts van de wijzigingsvoorstellen zal het 
begrip ,woonplaats" achterwege gelaten worden. Omwille van 
de problemen inzake de interpretatie van het juridisch concept 
, woonplaats ", voor de invulling waarvan naar het recht van de 
diverse lidstaten wordt teruggegrepen, zou het worden vervangen 
door het begrip ,gewone verblijfplaats". Voor rechtspersonen zou 
de centrale leidingszetel, en bij gebrek daaraan de statutaire zetel, 
hiermee gelijkgesteld worden (voorgesteld art. 2). 

(279) De eventuele totstandkoming van dit verdrag zal grondig verschillen van deze van de 
vorige versies van bet EEX-Verdrag. De Raad neemt bet verdrag aan, waama de lidstaten bet 
kunnen aanvaarden. Negentig dagen nadat de laatste lidstaat van haar aanvaarding kennis heeft 
gegeven, treedt bet in werking. Tevoren kunnen lidstaten die bet reeds aanvaardden bet van 
toepassing verklaren op hun onderlinge relaties. De Commissie en de lidstaten kunnen 
wijzigingen aan bet Verdrag voorstellen. Deze worden aangenomen door de Raad en daama 
aan de lidstaten voorgelegd met bet oog op hun aanvaarding. Bovendien kan men opmerken dat 
bet nieuwe verdrag communautair ,acquis" zou gaan vormen. Toetreding tot de Europese Unie 
zou bijgevolg toetreding tot bet EEX-Verdrag inhouden. 
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De interpretatie van art. 5, sub 1 EEX-Verdrag- dat voor de be
paling van de plaats van uitvoering van een verbintenis uit overeen
komst teruggrijpt naar het door het intemationaal privaatrecht van 
de staat van het aangezochte gerecht aangewezen recht -, waarvan 
de problematische aard laatst nog bleek uit het arrest Custom Made 
Commercia/(280), kan tot een heroverweging van de formulering 
van art. 5, sub 1 EEX-Verdag aanleiding hebben gegeven. Het 
voorstel zou de draagwijdte van art. 5, sub 1 beperken tot koop
overeenkomsten. Geschillen die voortvloeien uit koopovereenkom
sten zouden voor het gerecht van de plaats van levering kunnen 
worden gebracht, behoudens indien de levering plaatsvindt, of 
plaats moest vinden, op diverse plaatsen. De plaats van levering 
van het goed zou, zo lijkt de voorgestelde formulering althans aan 
te geven, als rechtsmachtfactor fungeren voor betwistingen aan
gaande de verbintenissen van de verkoper (bijv. gebrekkige leve
ring) en de koper (bijv. niet-nakoming van de betalingsverbintenis). 
Het wijzigingsvoorstel sluit aan bij de conclusies van Adv. Gen. 
Lenz bij het arrest Custom Made Commercial, waarin hij ervoor 
pleit de plaats van uitvoering van de litigieuze betalingsverbintenis, 
wat intemationale koopovereenkomsten betreft, te situeren op de 
plaats van de levering van het verkochte goed(281 ). 

De bijkomende bevoegdheidsgrond van art. 5, sub 2 zou kunnen 
worden aangepast in functie van het arrest Farrell, waar de term 

(280) H.v.J., nr. C-288/92, 29 juni 1994 (Custom Made Commercial Ltd./Stawa Metallbau 
GmbH), Jur. H.v.J., 1994, 2913. 
In een recent arrest brak bet Franse Hof van Cassatie brutaal met de zogenaamde Tessili
rechtspraak (In H.v.J., nr. C-12176, 6 oktober 1976 (Industria Tessili Italiana Como/Dunlop 
AG), Jur. H.v.J, 1976, 1486-1487, bepaalde bet Hof van Justitie dat de gevatte rechter, 
overeenkomstig zijn eigen verwijzingsregels bet recht moet bepalen dat de aan de eis ten 
grondslag liggende verbintenis beheerst, en aan de hand van bet aangewezen recht de plaats 
van uitvoering ervan dient vast te leggen). Het overwoog dat de plaats van ten uitvoering van 
de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, voor de toepassing van art. 5, sub 1 moet 
worden gedefinieerd ,en fonction de Ia nature du rapport d'obligation et des circonstances de 
l'espece, comme etant celui ou Ia prestation avait ete ou devait etre, effectivement fournie". 
(Cass. fr., 11 maart 1997, RCDIP, 1997, 585, noot GAUDEMET-TALLON, H.). 
(281) LENZ, C.O., conclusies bij H.v.J., nr. C-288/92, 29 juni 1994 (Custom Made Commercial 
Ltd./Stawa Metallbau GmbH), Jur. H.v.J., 1994, 2947, rechtsoverweging 127. 
Zie hierover ook: DE GROOTE, B., ,Art. 5, sub 1 EEX-Verdrag: problematiek van de bepaling 
van de p1aats waar de verbintenis die aan de eis ten gronds1ag ligt is uitgevoerd of moet worden 
uitgevoerd" (noot onder Kh. Mechelen, 31 mei 1996), A.JT., 1996-1997, nrs. 33 e.v. en 
verwijzingen a!daar. 
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,tot onderhoud gerechtigde" geacht wordt eenieder die onderhoud 
vordert te betreffen(282). · 

Art. 5, sub 3 zou overeenleomstig het voorstel uitdrukkelijle rechts
macht verlenen aan het gerecht van de plaats waar de schadever
oorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan of waar de schade 
(of een deel ervan) is opgetreden. Hiermee wordt aansluiting ge
zocht bij de arresten Bier(283) en Shevil/(284). 

In art. 6, 1 wordt de voorrang van art. 17 EEX-Verdrag ten aanzien 
van deze bepaling ingeschreven. Een mede-verweerder lean slechts 
worden opgeroepen in de verdragsluitende staat van de gewone 
verblijfplaats van een andere verweerder, indien eerstgenoemde 
geen geldige forumclausule afsloot met de eiser(285). Er wordt 
eveneens geexpliciteerd dat art. 6, 1 niet lean worden ingeroepen 
met de loutere bedoeling de mede-verweerders van het gerecht van 
hun gewone verblijfplaats af te trelek:en. 

De voorgestelde wijzigingen ten aanzien van verzek:erings- en 
consumentenovereenkomsten worden omwille _yan hun techniciteit 
buiten beschouwing gelaten. 

In art. 18 zou de stilzwijgende bevoegdheidsaanvaarding uitdruk:
kelijk afhankelijk gesteld worden van iedere proceshandeling die 
er, direct of indirect, accessoir of subsidiair, toe strek:t de onbe
voegdheid op te werpen. Nationale bepalingen betreffende de vorm 
waarin, en de middelen waarmee de onbevoegdheid lean worden 
opgeworpen, k:unnen een ondubbelzinnige uitdrukking van de wil 

(282) H.v.J., nr. C-295/95, 20 maart 1997 (Farell/Long), PB. C. 142, 10 mei 1997, 5 
( dispositief). 
Het voorstellijkt geen afstand te doen van het, door art. 5, lid 3 van het toetredingsverdrag van 
1978, in att. 5, sub 2 opgenomen tweede alternatief, dat indien de onderhoudsvordering een 
bijkomende eis is die is verbonden met een vordering betreffende de staat van personen, het 
gerecht dat volgens zijn eigen recht bevoegd is daarvan kennis te nemen toe1aat van de 
onderhoudsvordering kennis te nemen, behoudens indien deze bevoegdheid uitsluitend berust 
op de nationaliteit van een der partijen. 
(283) H.v.J., nr. C-21/76, 30 november 1976 (Bier e.a./Mines de Potasse d'Alsace), Jur. 
H v.J., 1976, 1735. 
(284) H.v.J., nr. C-68/93, 7 maart 1995 (F. Shevill/Chequepoint, Presse Alliance), Jur. Hv.J., 
1995, 415. 
(285) Reeds in 1976 legde bet Hofvan Justitie de primauteit van art. 17 op art. 6 vast (H.v.J., 
nr. C-24/76, 14 december 1976 (Estasis Salotti & Colzani/Riiwa), Jur. Hv.J., 1976, 1831). 
Voor enke1e kritische bedenkingen betreffende de primauteit van art. 17 op art. 6, 2 EEX
Verdrag (voomamelijk vanuit proceseconomisch oogpunt): WAUTERS, W., ,De verhouding 
tussen de artikelen 17 en 6.2° van het EEX-Verdrag. Wilsautonomie te allen prijze?" (noot 
onder Kh. Luilc, 10 maart 1993), T.B.B.R., 1995, 223 e.v. (225-228). 
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van de verweerder de bevoegdheid van het aangezochte gerecht te 
betwisten, niet in de weg staan, aldus de voorgestelde tekstwijzi
ging. In de lijn van het arrest Elefanten Shuh(286) wordt een 
verzachting van art. 18 EEX-V erdrag, dat vooralsnog enkel reke
ning houdt met de verschijning van de verweerder die uitslui
tend(287) ten doel heeft de bevoegdheid te betwisten, voorgesteld. 

In art. 22(288) wordt voorgesteld de zinssnede ,aangebracht en in 
eerste aanleg aanhangig"(289) te vervangen door ,aanhangig". 
Het gerecht bij hetwelk de zaak het laatste is aangebracht zal, 
overeenkomstig de voorgestelde wijziging, zijn uitspraak aanhou
den indien samenhangende vorderingen bij gerechten van verschil
lende verdragsluitende staten aanhangig zijn. Een eventuele wijzi
ging van het huidige art. 22, lid 2 zal dan weer impliceren dat 
verwijzing enkel mogelijk is indien de twee vorderingen in dezelfde 
aanleg aanhangig zijn en de wetgeving van de eerst, in plaats van 
laatst, aangezochte staat de voeging toestaat. 

Een gesuggereerde wijziging van art. 23 zou inhouden dat indien 
enkel het gerecht waarbij de zaak het laatst aanhangig werd ge
maakt over exclusieve bevoegdheid beschikt, dit er niet toe ge
houden zou zijn de uitspraak aan te houden tot het gerecht waarbij 
de zaak het eerst aanhangig werd gemaakt uitspraak deed over zijn 
bevoegdheid. Art. 21, versie 1989, EEX-Verdrag verplicht het 

(286) H.v.J., m. C-150/80, 24 juni 1981 (Elefanten Shuh GmbH/P. Jacqmain), Jur. Hv.J, 
1981, 1671 e.v. Het Hof oordeelde dat art. 18 EEX-Verdrag aldus moet worden uitgelegd, dat 
de daarin gestelde bevoegdheidsrege1 niet van toepassing is wanneer de verweerder niet slechts 
de bevoegdheid betwist, doch ook over de grand van de zaak zelf concludeert, mits de 
betwisting van de bevoegdheid, zo zij al voorafgaat aan elk verweer ten grande, niet plaats 
vindt na het tijdstip van de stellingname die naar nationaal procesrecht als het eerste voor de 
aangezochte rechter voorgedragen verweer is te beschouwen (p. 1689). 
Dit beginsel werd onlangs nog hernomen in: Brussel, 22 mei 1995, Pas., 1995, II, 25, dat op p. 
33 preciseert dat ook een subsidiair ingestelde tegenvordering geen stilzwijgende aanvaarding 
van bevoegdheid inhoudt (anders: Kh. Antwerpen, 28 januari 1986, TBH, 1987, 125, noot: 
WATTE, N.). 
(287) Men kan hierbij opmerken dat de Franse versie van art. 18 geen gewag maakt van ,une 
comparution qui a pour seul objet de contester Ia competence", maar van ,une comparution 
qui a pour objet...". 
(288) Men kan in de rand van deze bespreking ook opmerken dat de gewijzigde vorm van art. 
20 en mi. 21, dat een verdragsautonome definitie van het begrip ,aanhangig zijn gemaakt" zou 
inhouden, zou verwijzen naar art. 9 van Verdrag betreffende de betekening en kennisgeving in 
de lidstaten van de Europese Unie van gerechtelijke en buitengerechte1ijke stukken in burger
lijke en handelszaken, vastgesteld door de Raad op 26 mei 1997 (PB. C. 261,27 augustus 1997, 
1). Dit verdrag is nog niet in werking. 
In beginsel zal de betekening/kennisgeving, overeenkomstig art. 9, 1 van genoemd verdrag, 
geacht worden plaats te hebben gevonden op het ogenblik waarop de betekening/kennisgeving 
plaatsgreep overeenkomstig de wetgeving van de staat waar hierom werd verzocht. 
(289) In de huidige tekstversie: art. 22, lid I. 
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laatst aangezochte gerecht zijn uitspraak aan te houden. Deze 
verplichting lijkt evenwel weinig nut te hebben indien het laatst 
aangezochte gerecht exclusief bevoegd is, aangezien dit de onbe
voegdheid van het gerecht waarbij de zaak het eerst aanhangig werd 
gemaakt, evenals de onmogelijkheid(290) de beslissingen van 
laatstgenoemd gerecht in een andere verdragsluitende staat ten 
uitvoer te leggen, impliceert(291). 

222. In het oog springend is een voorgestelde herschikking van de 
bepalingen betreffende de voorlopige en bewarende maatregelen, die 
ertoe strekt afstand te nemen van de diverse nationale wetgevingen en 
de regelgeving een Europese dimensie te verschaffen(292). Verreweg 
opmerkelijkst zijn echter de aangereikte wijzigingen aan de bepalin
gen inzake erkenning en tenuitvoerlegging. Over het verzoek om 
tenuitvoerlegging zal worden geoordeeld binnen 15 dagen na de 
neerlegging ervan. De uitvoerbaarverklaring zal volgen op een on
derzoek naar de formele geldigheid van de beslissing waarvan de 
uitvoerbaarverklaring wordt gevraagd, op basis van een document dat 
zal worden uitgegeven door een gerecht of een autoriteit van de staat 
van herkomst. DiLdocumentzaLin het bijzonder-de-uitvoerbaarheid 
van de betreffende gerechtelijke beslissing in de staat van herkomst 
attesteren. 

223. Tevens worden de redenen voor niet-erkenbaarheid gewijzigd. 
Zo zal bijvoorbeeld iedere verwijzing naar de openbare orde van de 
aangezochte staat verdwijnen. De onverenigbaarheid met een tussen 
dezelfde partijen gegeven beslissing zal ook in aanmerking worden 
genomen indien deze laatste niet in de aangezochte staat, maar in een 
andere lidstaat werd gegeven. De in het huidige art. 27, 4 figurerende 
grond zal verdwijnen. Ook ten aanzien van art. 27, 2 wordt een 
belangrijke wijziging voorgesteld. Erkenning zal, overeenkomstig 

(290) Ingevolge de voorgestelde verdragswijziging betreft het een eventuele onmogelijkheid. 
(291) De toevoeging van een tweede lid aan art. 23 sluit aan bij de stelling van Gaudemet
Tallon, die reeds in H.v.J., nr. C-351/89, 27 juni 1991 (Overseas Union Insurance Ltd./New 
Hampshire Insurance Co.), R.C.D.I.P., 1991, 764 (voomamelijk het tweede dee! van het 
beschikkend gedeelte) een opening in deze richting leek te zien. 
Zie: GAUDEMET-TALLON, H., Les Conventions de Bruxelles et de Lugano - Competence 
internationale, reconnaissance et execution des jugements en Europe, Parijs, Librairie generale 
de droit et de jurisprudence, 1996, 211. 
(292) Het voorgestelde art. 18 bis, 2, zou volgende verdragsautonome definitie van het 
concept inhouden: ,Au sens de Ia presente convention, les mesures provisoires et conserva
toires sont les mesures urgentes destinees a instruire un litige, a assurer Ia conservation de 
preuves ou de biens en vue de Ia decision ou de I' execution forcee, a maintenir ou a regler une 
situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont Ia reconnaissance est ou pourra 
etre demandee au juge de fond,. 
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het voorgestelde art. 3 7 his, 2, worden geweigerd indien de beslissing 
bij verstek werd gewezen en het gedinginleidend stuk niet (regel
matig) werd betekend of meegedeeld. Een onregelmatigheid zal even
wei slechts in aanmerking genomen worden indien zij de verweerder 
schade berokkende. Tevens dient het stuk zo tijdig als met het oog op 
de verdediging nodig is te worden meegedeeld of betekend. De wei
geringsgronden betreffende het gedinginleidend stuk kunnen niet 
worden ingeroepen indien rechtsmiddelen openstonden tegen de be
slissing en daarvan geen gebruik werd gemaakt, hoewel van deze 
beslissing tijdig en regelmatig kennis werd gegeven(293). Overeen
komstig de voorgestelde wijziging zullen de in art. 28 opgenomen 
weigeringsgronden terzake de bevoegdheidsgronden van het gerecht 
in de staat van herkomst worden overgenomen in art. 37 ter. De in art. 
37 bis(294) en ter opgenomen weigeringsgronden zullen slechts 
kunnen worden ingeroepen nadat de tenuitvoerlegging reeds werd 
toegestaan, en de persoon tegen wie de tenuitvoerlegging werd ge
vraagd verzet doet tegen de tenuitvoerlegging. Tijdens de eerste fase 
van de procedure zal enkel een formele controle van de beslissing, om 
de tenuitvoerlegging waarvan wordt verzocht, plaatsvinden. De be
slissing die de tenuitvoerlegging toestaat is uitvoerbaar bij voorraad. 
Niettemin zal de reele executie (vb. verkoop, toebedeling) worden 
opgeschort gedurende de periode waarin tegen de tenuitvoerlegging 
kan worden opgekomen en, desgevallend, tot over deze rechtsmidde
len uitspraak is gedaan. In deze laatste hypothese kan het gerecht dat 
uitspraak doet over de rechtsmiddelen tegen de tenuitvoerlegging 
anderszins beslissen (het voorgestelde art. 36, 3). In de marge van 
genoemde andersluidende beslissing kan eventueel een waarborgver
plichting worden uitgesproken. In ieder geval zou het EEX-Verdrag, 
krachtens de gesuggereerde wijzigingen (art. 36, 4), toelaten op grond 
van de uitvoerbaarverklaring bewarende maatregelen te treffen op de 
goederen van de partij tegen wie om tenuitvoerlegging wordt ver
zocht. Ook uitspraken die werden gegeven in een verdragsluitende 
staat, zouden, hoewel nog niet uitvoerbaar (verklaard), voor de erin 

(293) Hiermee zou de tekst van het Executieverdrag tegemoet komen aan de kritiek op H.v.J., 
nr. C-123/91, 12 november 1992 (Minalmet GmbH/Brandeis Ltd.), Jur. Hv.J., 1982, 5661 
waarin wordt geoordeeld dat art. 27, 2 EEX-Verdrag zich verzet tegen de erkenning van een in 
een verdragsluitende staat gewezen verstekvonnis in een andere verdragsluitende staat, wan
neer het stuk dat het geding inleidt niet regelmatig aan de versteklatende verweerder is 
betekend, zelfs indien deze verweerder later van de gegeven beslissing kennis heeft gekregen 
en daartegen geen door het procesrecht van de staat van herkomst geboden rechtsmiddel heeft 
aangewend. 
Vo1gens deze beslissing moe ten de rechten van verdediging, in de zin van art. 27, 2, reeds bij de 
inleiding van het geding gewaarborgd zijn. 
(294) Cfr. het huidige art. 27 EEX-Verdrag 
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uitgesproken veroordelingen, het bestaan van een schuldvordering 
vaststellen op basis waarvan, overeenkomstig de wetgeving van de 
aangezochte staat, voorlopige en bewarende maatregelen(295) kun
nen worden genomen(296). 

V. BESLUIT 

224. De bovenstaande analyse van de wijzigingen die het Verdrag 
van Lugano en het toetredingsverdrag van Spanje en Portugal tot het 
Executieverdrag aan het EEX-Verdrag (versie 1982) hebben aange
bracht, maken duidelijk dat, hoewel het V erdrag van San Sebastian 
werd gegoten in de mal van het Verdrag van Lugano, beide verdragen 
op een aantal niet onbelangrijke punten van elkaar verschillen. 

225. Het betreft meer in het bijzonder: 

* de in art. 5, sub 1 figurerende bijkomende bevoegdheidsgrond 
inzake intemationale arbeidsovereenkomsten; 

* de behandeling van forumclausules in internationale arbeidsover
eenkomsten; 

* de rechtsmachtregel voor geschillen met betrekking tot de huur 
voor particulier gebruik van korte duur van onroerende goederen; 

* de weigeringsgronden voor erkenning en tenuitvoerlegging van 
vreemde gerechtelijke beslissingen. 

226. De opgesomde verschillen dwingen de rechtspracticus ten aan
zien van iedere casus, betreffende burgerlijke en handelszaken, en met 

(295) Zie het voorgestelde art. 27. 
De uitvoering van een beslissing die een veroordeling tot een dwangsom inhoudt zal, hoewel 
het bedrag ervan door de gerechten van de staat van herkomst nog niet definitief is bepaald, 
overeenkomstig de voorgestelde wijzigingen (art. 43), kunnen worden gewaarborgd door 
voorlopige en bewarende maatregelen. 
(296) Er weze opgemerkt dat de voorgestelde wijziging ertoe strekt dat in art. 38 rekening zou 
worden gehouden met de mogelijkheid buitengewone rechtsmiddelen in te stellen in de staat 
van herkomst, in welk geval de rechter die over het verzet tegen de tenuitvoerlegging oordeelt 
in afwachting zijn uitspraak kan aanhouden. 
De wijziging omvat eveneens een verdragsautonome definitie van het begrip ,authentieke 
akte". Het betreft ,un instrument dresse par une autorite publique, suivant les regles de 
competence et de forme prevues par Ia loi de l'Etat au nom duquell'autorite agit" (art. 50). 
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contactpunten op het grondgebied van lidstaten bij het EEX-Verdrag 
en/of het V erdrag van Lugano, meticuleus te onderzoeken welk van 
beide verdragen toepassing vindt. Dit belang situeert zich op twee 
terreinen: 

* Indien men het toepassingsgebied van het Verdrag van Lugano en 
het EEX-V erdrag, zoals aangepast door het V edrag van San Sebas
tian, niet uit elkaar weet te houden dreigt een vordering te stranden 
bij de aangezochte rechter, aangezien deze zijn bevoegdheid niet 
correct kan funderen(297). 

* Indien de rechter zich ten onrechte bevoegd verklaart op grond van 
een bepaling uit het EEX-Verdrag, waarvan de inhoud afwijkt van 
de overeenstemmende bepaling in het Verdrag van Lugano, dreigt 
een verzoek om erkenning of tenuitvoerlegging van de bekomen 
beschilddng, afkomstig uit en/of aangeboden in een niet tot het 
EEX-Verdrag toegetreden lidstaat bij het Verdrag van Lugano, op 
grond van art. 28, lid 2 Verdrag van Lugano te worden afgewezen. 

227. Het spreekt voor zich dat de verschillen tussen beide verdragen 
en de draagwijdte van hun gevolgen het ,vrij verkeer van vonnissen" 
niet ten goede komen en betreurd kunnen worden. Daarenboven dient 
de rechtsbeoefenaar voortdurend op zijn hoede te zijn voor de diverse 
besproken voorbehouden en reserves, waarmee de toepassing van de 
verdragen gepaard gaat. 

228. Het valt te hopen dat de ratificatie van beide verdragen door 
hekkensluiter Belgie stilaan een einde zal maken aan de problemen 
die het gevolg zijn van de verschillende data waarop de verdragen in 
de diverse ondertekenende Ianden in werking zijn getreden. Proble
matisch is met name de bepaling welk verdrag(298) in relatie met 
welke staat in werking is getreden, en wanneer. Bovendien zijn ook de 
overgangsregelingen van de verdragen een echt mijnenveld. 

229. De bijkomende bevoegdheid ten aanzien van individuele ver
bintenissen uit arbeidsovereenkomsten, zoals uitgewerkt in art. 5, 
sub 1 EEX-Verdrag, toont aan dat laatstgenoemd verdrag een betere 
bescherming van de werknemer waarborgt dan het V erdrag van 

(297) A1t. 5, sub 1 EEX-Verdrag (versie 1989) is bijvoorbeeld niet identiek aan dezelfde 
bepaling in het Verdrag van Lugano. 
(298) Wat het EEX-Verdrag betreft: we1ke versie ervan. 
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Lugano. Eenzelfde opmerking geldt ten aanzien van de tegenstelbaar
heidsvoorwaarden voor forumclausules in arbeidsovereenkomsten. 
De bevoegdheidsregeling voor geschillen betreffende de particuliere 
huur van korte duur uit het EEX-Verdrag (versie 1989) sluit beter aan 
bij het arrest Rosler/Rottwinkel en vermijdt de uitholling van het 
forum rei sitae (art. 16, sub 1, a). Het zou dan ook aanbeveling 
verdienen het Verdrag van Lugano bij een herziening in overeenstem
ming te brengen met het Executieverdrag. Zodoende zouden de 
problemen die voortspruiten uit de distributieve toepassing van beide 
verdragen kunnen worden vermeden. 

230. Het verdient daarenboven aanbeveling, naar aanleiding van een 
herziening van de Verdragen van Brussel en/of Lugano, de impera
tieve rechtsmachtregels ter bescherming van de werknemers in een 
afzonderlijke afdeling onder te brengen, zoals, respectievelijk in de 
afdelingen 3 en 4, gebeurde ten aanzien van verzekeringen en door 
consumenten gesloten overeenkomsten(299). De coherentie van de 
verdragstekst zou meer gebaat zijn met de neerlegging van de rechts
machtregels ten aanzien van individuele arbeidsovereenkomsten in 
een afzonderlijke afdeling, dan me~ frJtgmentairewijzigingen-van-de 
tekst van de artikefen 5, sub 1 en 17 van een vroegere versie van het 
EEX-Verdrag(300). De artikelen 5, sub 1 en 17 handelen respectie
velijk over verbintenissen uit overeenkomsten en forumclausules in 
het algemeen. Zij hebben in beginsel geen betrekking op de specifieke 
rechtsmachtproblemen bij individuele arbeidsovereenkomsten. 

231. De toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot het EEX
Verdrag wordt weldra een feit. Het zal Zwitserland, Noorwegen en 
IJsland wellicht niet stimuleren een herziening van het Verdrag van 
Lugano te overwegen. Evenmin zullen zij, ten bate van de harmonie, 
de, hen door het Verdrag van Lugano verleende, bijkomende midde
len om uitvoering tegen een partij met woonplaats op hun grond
gebied te verhinderen, prijs wensen te geven. Nochtans biedt een 
herziening van het Verdrag van Lugano, in het kader waarvan het 
aangelijnd zou worden op het EEX-Verdrag, de kans het afkalvend 

(299) Ret Verdrag van Brussel van 29 november I996 (PB C I5, 15 januari I997), houdende 
de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot het EEX-Verdrag, wijzigde het EEX
Verdrag niet in deze zin. 
De draft van het hierboven vermelde ontwerp van de Europese Cormnissie tot wijziging van het 
EEX-Verdrag voorziet wei in de bundeling van het huidige art. 5, sub I (wat individuele 
arbeidsovereenkomsten betreft) en art. I 7, lid 5 in een nieuw art. 5 his. 
(300) Vergelijk: DROZ, G.A.L., ,La Convention de San Sebastian alignant la Convention de 
Bruxelles sur Ia Convention de Lugano", RCDIP, 1990, 12. 
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be lang van het V erdrag van Lugano op te krikken. Overeenstemming 
met het Verdrag van Brussel maakt het mogelijk het te profileren als 
verdrag dat de Midden- en Oost-Europese staten, die toetreding tot de 
Europese Unie ambieren, vertrouwd maakt met het binnen de Euro
pese Unie geldende beginsel van ,vrij verkeer van vonnissen"(301). 

(301) Vergelijk: DE GROOTE, B., ,Ret Europees Executieverdrag: recente ontwikkelingen
Ret Verdrag van Lugano en het EEX-Verdrag, zoals gewijzigd door het Toetredingsverdrag 
van San Sebastian: een schets", A.J.T.-Dossier, 1994-1995, nr. 58, 89. 
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~ VI. TABELLEN 
~ 

A. Verdrag van San Sebastian 

232. T ABEL 1. 
Data van de inwerkingtreding van het Verdrag van San Sebastian in de onderlinge verhouding tussen de diverse verdragsluitende Staten. 

X Spanje Frankrijk Nederland Verenigd Luxemburg Italif: Griekenland Portugal Ierland Duitsland Denemarken Belgie 
Koninkrijk 

Spanje 1.2.1991 1.2.1991 1.12.1991 1.2.1992 1.5.1992 1.7.1992 1.7.1992 1.12.1993 1.12.1994 1.3.1996 1.10.1997 
Frankrijk 1.2.1991 1.2.1991 1.12.1991 1.2.1992 1.5.1992 1.7.1992 1.7.1992 1.12.1993 1.12.1994 1.3.1996 1.10.1997 
Nederland 1.2.1991 1.2.1991 1.12.1991 1.2.1992 1.5.1992 1.7.1992 1.7.1992 1.12.1993 1.12.1994 1.3.1996 1.10.1997 
Verenigd 1.12.1991 1.12.1991 1.12.1991 1.2.1992 1.5.1992' 1.7.1992 1.7.1992 1.12.1993 1.12.1994 1.3.1996 1.10.1997 
Koninkrijk 
Luxemburg 1.2.1992 1.2.1992 1.2.1992 1.2.1992 1.5.1992 1.7.1992 1.7.1992 1.12.1993 1.12.1994 1.3.1996 1.10.1997 
Italie 1.5.1992 1.5.1992 1.5.1992 1.5.1992 1.5.1992 1.7.1992 1.7.1992 1.12.1993 1.12.1994 1.3.1996 1.10.1997 
Griekenland 1.7.1992 1.7.1992 1.7.1992 1.7.1992 1.7.1992 1.7.1992 1.7.1992 1.12.1993 1.12.1994 1.3.1996 1.10.1997 
Portugal 1.7.1992 1.7.1992 1.7.1992 1.7.1992 1.7.1992 1.7.1992 1.7.1992 1.12.1993 1.12.1994 1.3.1996 1.10.1997 
Ierland 1.12.1 993 1.12.1993 1.12.1993 1.12.1993 1.12.1993 1.12.1993 • 1.12.1993 1.12.1993 1.12.1994 1.3.1996 1.10.1997 
Duitsland 1.12.1994 1.12.1994 1.12.1994 1.12.1994 1.12.1994 1.12.1994 1.12.1994 1.12.1994 1.12.1994 1.3.1996 1.10.1997 
Denemarken 1.3.1996 1.3.1996 1.3.1996 1.3.1996 1.3.1996 1.3.1996 1.3.1996 1.3.1996 1.3.1996 1.3.1996 1.10.1997 
Bel~e 1.10.1997 1.10.1997 1.10.1997 1.10.1997 1.10.1997 1.10.1997 1.10.1997 1.10.1997 1.10.1997 1.10.1997 1.10.1997 

Legende 
X = In de verhouding tot 
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B. Verdrag van Lugano 

233. T ABEL 2. 
Data van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lugano in de onderlinge verhouding tussen de diverse verdragsluitende Staten. 

Ned. Zwi. Fr. Lux. V.K. Port. !tat. Zwe. Noorw. Fin!. lerl. Sp. Duitst. ljst. Den. Oost. Griek. Bel g. 
Ned. 1.1.1992 1.1.1992 1.2.1992 1.5.1992 1.7.1992 1.12.1992 !.1.1993 1.5.1993 !.7.1993 1.!2.1993 1.!1.!994 1.3.1995 !.12.1995 !.3.1996 1.9.1996 1.9.1997 1.!0.1997 
Zwi. !.!.1992 1.1.!992 1.2.1992 1.5.1992 1.7.1992 !.12.1992 1.1.1993 1.5.1993 1.7.1993 1.12.1993 1.11.1994 1.3.1995 1.12.1995 1.3.1996 1.9.1996 1.9.1997 1.10.1997 
Fr. 1.1.1992 1.!.1992 1.2.1992 1.5.1992 1.7.1992 1.12.1992 1.1.1993 1.5.1993 1.7.1993 !.12.1993 !.11.1994 1.3.1995 1.12.1995 1.3.1996 1.9.1996 1.9.1997 1.10.1997 
Lux. 1.2.1992 1.2.1992 1.2.1992 1.5.1992 1.7.1992 1.12.1992 1.1.1993 1.5.1993 1.7.1993 1.12.1993 1.11.1994 1.3.1995 1.12.1995 1.3.1996 1.9.1996 1.9.1997 1.10.1997 
V.K. 1.5.1992 1.5.1992 1.5.1992 1.5.1992 1.7.1992 1.12.1992 1.1.1993 1.5.1993 1.7.1993 1.12.1993 1.11.1994 1.3.1995 1.12.1995 1.3.1996 1.9.1996 1.9.1997 1.!0.1997 
Port. !.7.1992 1.7.1992 1.7.1992 1.7.1992 1.7.1992 1.12.1992 1.!.1993 1.5.1993 1.7.1993 1.12.1993 1.11.1994 !.3.1995 1.12.1995 !.3.1996 1.9.1996 1.9.1997 !.10.1997 
!tal. 1.12.1992 !.12.1992 !.12.1992 !.12.1992 1.12.1992 1.12.1992 1.1.1993 1.5.1993 1.7.1993 1.12.1993 1.11.!994 !.3.1995 1.!2.1995 1.3.1996 1.9.1996 1.9.1997 1.10.1997 
Zwe. l.l.l993 1.1.!993 1.1.!993 1.1.1993 1.!.1993 !.1.!993 !.1.!993 1.5.1993 !.7.1993 !.12.1993 !.11.!994 1.3.1995 1.12.1995 1.3.1996 1.9.1996 1.9.1997 1.10.1997 
Noorw. 1.5.1993 1.5.1993 1.5.1993 !.5.1993 1.5.1993 !.5.1993 !.5.1993 1.5.1993 1.7.1993 1.12.1993 l.l1.1994 1.3.1995 l.l2.1995 1.3.1996 !.9.19% 1.9.1997 l.l0.1997 
Finl. 1.7.1993 !.7.1993 !.7.1993 1.7.1993 1.7.1993 1.7.1993 1.7.1993 1.7.1993 1.7.1993 1.!2.1993 l.ll.l994 1.3.1995 !.12.1995 1.3.1996 !.9.1996 1.9.1997 1.!0.1997 
Ierl. 1.!2.1993 1.12.1993 1.12.1993 1.12.1993 1.12.1993 1.12.1993 1.12.1993 !.12.1993 1.12.1993 !.12.1993 1.!!.1994 !.3.1995 1.!2.1995 !.3.1996 !.9.1996 !.9.1997 1.!0.1997 
Sp. 1.!!.1994 1.1!.1994 1.11.1994 !.1!.1994 1.11.!994 1.11.!994 1.!1.1994 1.11.1994 !.11.1994 1.11.1994 1.11.1994 1.3.1995 1.12.1995 1.3.1996 1.9.1996 1.9.1997 l.l0.1997 
Duits1. !.3.1995 !.3.1995 1.3.1995 1.3.1995 1.3.1995 1.3.1995 1.3.1995 1.3.1995 1.3.1995 1.3.1995 1.3.1995 1.3.1995 1.12.1995 1.3.1996 1.9.1996 1.9.1997 1.10.1997 
ljsl. 1.12.1995 1.12.1995 !.12.1995 1.!2.1995 !.12.1995 !.12.1995 1.12.1995 1.12.1995 1.12.1995 1.12.1995 1.12.1995 1.12.1995 1.12.1995 1.3.1996 1.9.1996 1.9.1997 1.10.1997 
Den. 1.3.1996 1.3.1996 1.3.1996 1.3.1996 !.3.1996 1.3.1996 1.3.1996 1.3.1996 1.3.1996 !.3.1996 !.3.1996 1.3.1996 1.3.1996 1.3.1996 1.9.1996 1.9.1997 1.10.1997 
Oost. 1.9.1996 1.9.1996 1.9.1996 1.9.1996 1.9.1996 1.9.1996 1.9.1996 1.9.1996 1.9.1996 1.9.1996 1.9.1996 1.9.1996 !.9.1996 1.9.1996 1.9.1996 1.9.1997 1.10.1997 
Griek. 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 !.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.10.1997 
Be1g. 1.10.1997 l.l0.1997 1.10.1997 1.10.1997 1.10.1997 !.10.1997 !.10.1997 !.10.1997 !.10.1997 !.10.1997 1.!0.1997 1.10.1997 1.10.1997 1.10.1997 1.10.1997 1.]0.1997 1.10.1997 

Legende 
X = In de verhouding tot 
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SOMMAIRE 

ENTRilE EN VIGUEUR EN BELGIQUE DES CONVENTIONS DE SAN SEBASTIAN ET DE LUGANO. 

REVISION APPROFONDIE DU DROIT DE PROcilDURE INTERNATIONALE 

Le 1er octobre 1997 sont entrees en vigueur en Belgique 1a Convention de Lugano et 
1a Convention dite de San Sebastian concernant la competence judiciaire, la recon
naissance et !'execution des decisions en matiere civile et commerciale, la Belgique 
etant ainsi le dernier Etat signataire a ratifier ces conventions conclues respective
ment le 16 septembre 1988 et le 26 mai 1989. 

Cette lenteur se trouve soulignee par la constatation qu'avant meme qu'intervienne la 
ratification de la Convention de San Sebastian par la Belgique, le 29 novembre 1996, 
une nouvelle Convention avait ete conclue pour !'adhesion de nouveaux Etats 
membres de l'U.E., l'Autriche, la Suede et la Finlande, ala Convention europeenne 
sur la competence judiciaire. 

L'entree en vigueur des conventions de Lugano et de San Sebastian est intervenue a 
des dates differentes dans les differents Etats signataires, ce qui necessite une analyse 
approfondie du champ d' application territorial mais aussi dans le temps de ces 
conventions. Les questions de competences et procedures de reconnaissance ou 
d'execution impliquent, dans un cadre international, que se trouvent concemes 
plusieurs Etats qui n'ont pas tous - et a fortiori pas tous au meme moment
adhere aux dites conventions. 

Pour la pratique juridique,_il ~s14onc_ de .la plus haute importance-de savoir dans 
queUes hypotheses inteP/Ient l' appreciation, sur base ou non des conventions de San 
Sebastian et/ou de Lugano, d'une question de competence ou d'une demande de 
reconnaissance ou d'execution. 

Tous les Etats signataires ayant entre-temps ratifie les cqnventions de Lugano et de 
San Sebastian, on verra diminuer a l'avenir le nombre de problemes afferents a 
!'application dans le temps de ces conventions en raison des divergences precitees 
dans leurs dates d'entree en vigueur. 

Cette analyse n'en garde pas moins son importance pratique. L'entree en vigueur de 
la Convention d'adhesion de l'Autriche, de la Suede et de la Finlande ala Conven
tion sur la competence judiciaire fait, en effet, I' objet de regles (art. 10) analogues a 
celle prevue dans les conventions ici a I' etude. 

Par ailleurs, il est necessaire de pouvoir se faire une idee claire des rapports mutuels 
entre la Convention sur la competence judiciaire, telle que modifiee par la Conven
tion de San Sebastian, et la Convention de Lugano. Bien que la premiere ait servi de 
modele a la Convention de Lugano qui, a son tour, a inspire la Convention de San 
Sebastian, il existe quelques differences importantes dans le contenu des textes de la 
Convention sur la competence judiciaire, telle que modifiee en 1989, et la Conven
tion de Lugano. II convient egalement de faire la lumiere sur les rapports entre la 
Convention de Lugano et les Conventions particulieres. Une meconnaissance des 
regles de competence de l a Convention de Lugano peut, en effet, impliquer, dans 
certains cas, un refus ulterieur de reconnaissance ou d'execution. 

La Convention sur la competence judiciaire, telle que modifiee par la Convention de 
San Sebastian, ne comporte plus de definition de son champ d'application territorial. 
Dans la Convention de Lugano aussi, ce probleme n'est plus regie, le present article 
examinant des lors !'incidence pratique de cette situation. 
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La Convention de Lugano et celle sur la competence judiciaire, telle que modifiee 
par la Convention de San Sebastian, si elles ne sont pas identiques, presentent 
neanrnoins de fortes similitudes. Les redacteurs des textes entendaient egalement 
maintenir ces similitudes dans !'evolution ulterieure des deux conventions. La 
Convention sur la competence judiciaire et celle de Lugano ont un contexte different. 
La premiere a ete conclue en execution de !'article 220 du Traite CEE, Ia seconde sur 
base d'une initiative prise par les Etats respectifs de !'Union Europeenne et de 
!'Association Europeenne de Libre Echange. La Convention de Lugano n'a pas de 
cadre C.E. et son interpretation uniforme ne peut etre garantie par la Cour de Justice 
des Communautes Europeennes. Il s'impose des lors d'arreter les mesures appro
priees- examinees dans le present article- pour garantir !'unite d'interpretation 
des deux conventions. 

Les Conventions de San Sebastian et de Lugano ont entraine quelques bouleverse
ments d'importance dans le droit international beige de Ia procedure, les modifica
tions concernant principalement les regles de competence. 
Une modification par rapport a !'art. 52 dans la version precedente de Ia Convention 
sur la competence judiciaire supprime le renvoi a Ia loi nationale d'une des parties 
pour determiner la dependance de son domicile. Un art. 21 modifie entend eliminer 
un certain nombre de difficultes resultant des consequences liees a la litispendance 
dans une version precedente de Ia Convention. 

Une innovation est surtout constituee par Ia nouvelle regie complementaire de 
competence en matiere de contrat de travail individuel, inscrite a !'art. 51 de la 
Convention sur la competence judiciaire et la Convention de Lugano integrant la 
notion de ,contrat de travail" dans le texte de la Convention. Dans son analyse de 
cette disposition, I' auteur accorde une attention particuliere aux differences entre les 
deux conventions eta leur impact sur la situation du travailleur ainsi qu'a !'influence 
de Ia jurisprudence de la Cour de Justice des Communautes Europeennes. 

Par ailleurs, !'auteur examine la portee de l'introduction d'un nouvel art. 6, 4 per
mettant la jonction d'actions personnelles et reelles. 

Une des reformes les plus radicales pour les praticiens du droit est contenue dans 
l'art. 16.l.b de la Convention de Lugano et de la Convention sur Ia competence 
judiciaire, tel que modifie par la Convention de San Sebastian. Une decision de Ia 
Cour de Justice des C.E. confmnant !'attribution exclusive de la competence aux 
juridictions de l'Etat contractant ouest situe le bien immobilier lorsque le contrat de 
bail porte sur !'utilisation pour une courte duree d'une residence de vacances, a 
donne lieu a une adaptation des regles de competence en cas de litiges portant sur la 
location de residence de vacances. lei aussi, une attention particuliere doit aller aux 
differences entre les textes des deux conventions ainsi qu'a leurs cause et conse
quences pratiques. 
De meme, les nouvelles regles en matiere de clauses de for dans les contrats de travail 
individuels, contenues dans !'art. 17,5, font apparaitre une distinction entre Ia 
Convention de Lugano et Ia Convention sur la competence judiciaire adaptee par 
la Convention de San Sebastian. L'art. 17,5 de Ia Convention de Lugano ne donne 
effet qu'aux seules clauses de for adoptees apres la naissance du litige a l'endroit de 
litiges survenant dans des contrats de travail individuels. Cette disposition stricte 
peut, dans certains cas, se retoumer contre le travailleur, ce qui a amene les 
negociateurs de la Convention de San Sebastian a offrir au travailleur, moyennant 
certaines conditions destinees a assurer sa protection, la possibilite d'invoquer une 
clause de for etablie avant Ia naissance du litige. 
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En ce qui concerne les exigences de forme des clauses de for, l'art. 17,1,c comporte 
un affinement du renvoi a la forme admise en vertu des usages en vigueur dans le 
commerce international. En meme temps, !'introduction de l'art. 17,l,b pn!voit la 
validite de clauses de for etablies dans une forme qui est admise par les pratiques 
commerciales usuelles entre parties. 

L'auteur tennine par une evaluation de la Convention modifiee sur la competence 
judiciaire et de la Convention de Lugano et brosse en meme temps un bref aperyu de 
l'avenir de ces Conventions sur la competence judiciaire. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE INKRAFTTRETUNG DER ABKOMMEN VON SAN SEBASTIAN UNO LUGANO IN BELGIEN: 

EINE GRUNDLICHE REVISION DES INTERNATIONALEN PROZEJJRECHTES 

Am 1. Oktober 1997 sind die Abkommen von Lugano und das Abkommen tiber den 
Zutritt Spaniens und Portugais zum EEX-Abkommen, das sogenannte Abkommen 
von San Sebastian, in Belgien in Kraft getreten. Belgien war der letzte unterzeich
nende Staat der zur Ratifikation dieser am 16. September 1988, bzw. am 26. Mai 
1989 abgeschlossenen Abkommen iibergegangen ist. Kennzeichnend fiir diese Trag
heit ist die Feststellung, daB noch vor der belgischen Ratifikation des Abkommens 
von San Sebastian, namlich am 29. November 1996, ein neues Zutrittsabkommen 
abgeschlossen wurde urn die neut:_n_EU-Mitgliedstaaten Osterreich, Schweaen l.irid 
Finnland ztim EEX-Abkommen zuzulassen. 

Die Inkrafttretung der Abkommen von Lugano und San Sebastian erfolgte in den 
einzelnen unterzeichnenden Staaten an unterschiedlichen Zeitpunkten. Dieser Urn
stand verpflichtet dazu, neben der territotialen Anwendbarkeit, auch den tempore lien 
Anwendungsbereich beider Abkommen griindlich zu analysieren. Fragen der Rechts
befugnis und Verfahren zur Anerkennung oder Vollstreckung setzen, im internatio
nalen Rahmen, das Engagement mehrerer Staaten voraus, die nicht aile- und a 
fortiori nicht aile zum gleichen Zeitpunkt- zu den genannten Abkommen zutraten. 
Fiir die juristische Praxis ist es deshalb von allergroBter Bedeutung zu wissen, in 
welchen Hypothesen die Beurteilung einer internationalen Befugnisfrage oder eines 
Gesuchs zur Anerkennung oder Vollstreckung wohl oder nicht anhand der Abkom
men von San Sebastian und/oder Lugano erfolgt. 

W eil alle unterzeichnenden Staaten inzwischen die Abkommen von Lugano und San 
Sebastian ratifiziert haben, werden die Probleme hinsichtlich der temporellen An
wendbarkeit dieser Abkommen, die sich aus den Zeitunt'erschieden bei der Inkraft
tretung ergeben, in Zukunft erheblich abnehmen. Diese Analyse behalt allerdings 
ihre praktische Bdeutung. Die Inkrafttretung des Zutrittsabkommen von Osterreich, 
Schweden und Finnland zum EEX-Abkommen ist ja analog (Art. 16) zu den hier 
besprochenen Abkommen geregelt worden. 

Dariiber hinaus ist es unerlaBlich, sich eine deutliche Darstellung der gegenseitigen 
Beziehung zwischen dem EEX-Abkommen, wie es durch das Abkommen von San 
Sebastian verandert worden ist, und dem Abkommen von Lugano machen zu kon
nen. Obwohl das EEX -Abkommen die Vorlage zum Abkommen von Lugano bildete, 
das seinerseits das Abkommen von San Sebastian inspririert hatte, weisen die Wor
tlaute des EEX-Abkommens, wie 1989 abgeiindert, und des Abkommens von Lu-
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gano einige wichtige Unterschiedeauf. Auch ilber die Beziehung des Abkommens 
von Lugano zu Sonderabkommen muB Klarheit geschaffen werden. Eine MiBach
tung der Rechtsmachtsregeln aus dem Abkommen von Lugano kann in gewissen 
Fallenja eine spatere Verweigerung der Anerkennung oder Vollstreckung implizie
ren. 

Das EEX-Abkommen, wie es durch das Abkommen von San Sebastian verandert 
worden ist, enthalt nicht Ianger eine Umschreibung seines territorialen Anwendungs
bereiches. Auch im Abkommen von Lugano wurde dieses Problem nicht geregelt, 
sodaB in diesem Beitrag die praktische Rilckwirkung dieser Auslassung untersucht 
wird. 

Die Abkommen von Lugano und das EEX-Abkommen, wie es durch das Abkommen 
von San Sebastian verandert worden ist, sind zwar nicht eines das Spiegelbild des 
anderen aber sie zeigen dennoch groBe Ahnlichkeiten. Die Verfasser des Abkom
menstextes beabsichtigten auch in der W eiterentwicklung der heiden Abkommen, 
daB sie miteinander Schritt halten wilrden. Das EEX-Abkommen und das Abkom
men von Lugano haben einen unterschiedlichen Kontext. Ersteres Abkommen ist in 
Ausfiihrung des Art. 220 des EG-Abkommens zustande gekommen, letzteres auf
gmnd einer Iniative zwischen den EG- und EFTA-Mitgliedstaaten. Das Abkommen 
von Lugano hat keinen EG-Rahmen und dessen einheitliche Deutung kann nicht vom 
Europaischen Gerichtshof gewahrleistet werden. Deshalb waren angemessene MaB
nahmen- die im Beitrag erortert werden- erforderlich urn eine Einheitlichkeit der 
Deutung fiir beide Abkommen zu gewahrleisten. 

Die Abkommen von San Sebastian und Lugano brachten im belgischen intematio
nalen ProzeBrecht einige wichtige Revolutionen mit sich. Die Abandemngen galten 
vorwiegend die Rechtsmachtsreglung. 

Eine Abandemng des Art. 52 in einer friiheren Version des EEX-Abkommens 
streicht die Verweisung auf das nationale Gesetz einer Partei zur Bestimmung der 
Abhangigkeit deren Wohnortes. Ein abgeanderter Art. 21 beabsichtigt die Beseiti
gung einer Reihe von Unannehmlichkeiten der in einer frilheren Version des EEX
Abkommens mit der Litispendenz verbundenen Rechtsfolgen. 

Innovierend ist vor allem die neue zusatzliche Befugnisregel hinsichtlich individuel
ler Arbeitsvertrage die im Art. 5, sub 1, des EEX-Abkommens und des Abkommens 
von Lugano festgelegt worden ist, mit der der Begriff ,Arbeitsvertrag" in den 
Abkommenstext integriert wird. Bei der Analyse dieser Bestimmung werden die 
gegenseitigen Unterschiede zwischen heiden Abkommen und deren EinfluB auf die 
Stellung des Arbeitnehmers auf die Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofes 
besonders beachtet. 

Daneben wird die Reichweite der Einfiihrung eines neuen Art. 6, 4, der das Filgen 
von personlichen und geschaftlichen Fordemngen ermoglicht, untersucht. 

Eine der fiir Rechtspraktiker am eingreifendsten Reform en wurde in Art. 16, sub 1, b 
des Abkommens von Lugano und des EEX-Abkommen, wie es durch das Abkom
men von San Sebastian verandert worden ist, festgelegt. Ein Urteil des Europaischen 
Gerichtshofes wobei die exklusive Zuerkennung der Rechtsmacht an die Gerichte 
des vertragsschlieBenden Staates wo sich das immobile Gut befindet, so gar bestatigt 
wurde, wenn es sich urn einen Mietvertag - die kurzfristige Benutzung einer 
Ferienwohnung- handelte, veranlaBte bei Streitigkeiten iiber die Miete von Ferie
nhausem eine angemessene Reglung der Rechtsmachtsreglung. Auch hier werden 
die Unterschiede zwischen dem W ortlaut beider Abkommen und deren Ursachen und 
praktische Folgen, besonders beachtet. 
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Auch die neue Reglung der Forumklauseln in individuellen Arbeitsvertriigen, die in 
Art. 17, Abschnitt 5, festgelegt wurde, bringt einen Unterschied zwischen dem 
Abkommen von Lugano und dem EEX-Abkommen, wie es durch das Abkommen 
von San Sebastian veriindert worden ist, ans Licht. Der Art. 17, Abschnitt 5, des 
Abkommens von Lugano erkennt nur den nach dem Entstehen der Streitigkeit 
entstandenen Forumklauseln hinsichtlich der Streitigkeiten in individuellen Arbeits
vertriigen Rechtsfolgen zu. Diese strenge Bestimmung kann sich in einigen Fallen 
gegen den Arbeitnehmer wenden, was die Verhandlungspartner beim Abkommen 
von San Sebastian dazu anregte, unter gewissen Bedingungen, die den Rechtsschutz 
des Arbeitsnehmers beabsichtigen, dem Arbeitnehmer die Chance zu bieten, sich auf 
eine vor dem Entstehen einer Streitigkeit vereinbarten Forumklausel zu berufen. 

Hinsichtlich der Formbedingungen fiir Forumklauseln wird in Art. 17, Abschnitt 1, c, 
die Verweisung auf die Form, die kraft der im intemationalen Handelsverker iibli
chen Handelsbriiuche akzeptiert wurde, noch verfeinert. Zugleich sieht die Einfiih
rung des Art.l7, Abschnitt 1, b, die Giiltigkeit von Forumklauseln vorher, die in einer 
durch die zwischen den Parteien iiblich gewordenen Handelsbriiuchen genehmigten 
Form festgelegt wurden 

Zum SchluB erfolgt die Auswertung des abgeiinderten EEX-Abkommens und des 
Abkommens von Lugano. Zugleich wird ein kurzer Vorausblick auf die Zukunft des 
EEX-Abkommens geboten. 

SUMMARY 

APPLYING THE TREATIES OF SAN SEBASTIAN AND LUGANO IN BELGIUM: 

A FUNDAMENTAL REAPPRAISAL OF INTERNATIONAL PROCEDURAL LAW 

On 1110/1997 the Treaties of Lugano, as well as the Treaty by which Spain and 
Portugal acceded to the EEX Treaty - otherwise known as the Treaty of San 
Sebastian - entered into effect in Belgium. Belgium was the last signatory state 
to proceed to the ratification of these treaties, which were concluded on 16/9/1988 
and 26/5/1989 respectively. It is characteristic of this delay that, even before Belgium 
ratified the Treaty of San Sebastian - i.e. on 29/11/1996 - a new treaty of 
accession had already been signed in order to enable the new EU member states 
- Austria, Sweden and Finland - to become signatory states to the EEX Treaty. 

The Treaties ofLugano and San Sebastian entered into effect in the various signatory 
states on different dates. This fact prompts a thorough examination of the applic
ability in time of both treaties, in addition to their territorial scope. The various issues 
of court jurisdiction and the problems raised by mutual recognition and enforcement 
of foreign court judgments imply, in a international context, the involvement of 
several states, not all of which have actually signed the Treat- let alone done so at 
the same time. For legal practitioners, it is of fundamental importance to discover the 
conditions in which issues of court jurisdiction, or applications for the recognition or 
enforcement of a foreign court judgment, can or cannot be assessed in the light of the 
Treaties of San Sebastian and Lugano. 

Since all signatory states have in the meantime ratified the Treaties of Lugano and 
San Sebastian, the problems arising from the applicability in time of these treaties, 
which result from the diversity of the dates on which the treaty entered into effect in 
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these countries, are bound to diminish in importance in the future. In spite of this, this 
analysis retains its practical significance, since the entry into effect of the Treaty in 
relation to the accession Austria, Sweden and Finland to the EEX Treaty is dealt with 
in a similar manner (Article 16) to that which applies in the treaties under review. 

It is also necessary to be able to form a clear picture of the relationship between the 
EEX treaty, as amended by the Treaty of San Sebastian, and the Treaty of Lugano. 
Although the EEX Treaty served as a model for the Treaty of Lugano - which in 
turn inspired the Treaty of San Sebastian - the provisions laid down in the EEX 
Treaty, as amended in 1989, and in the Treaty of Lugano display a number of 
material differences. Light must also be shed on the relationship between the Treaty 
of Lugano and specific treaties, since misapplying the rules on court jurisdiction in 
the Treaty ofLugano could, in certain cases, lead to subsequent refusal to recognise 
of enforce the foreign judgment in question. 

The EEX treaty, as amended by the Treaty of San Sebastian, no longer contains any 
definition of its territorial scope. This problem was not dealt with in the Treaty of 
Lugano either, which explains the attempt made in this paper to discover the practical 
implications of this omission. 

The Treaties of Lugano and the EEX Treaty, as amended by the Treaty of San 
Sebastian, although they are far from being each other's mirror image, nevertheless 
reveal a large number of similarities. The drafters of the text of the Treaty also 
envisaged that these two treaties should keep pace with each other in their subsequent 
development. The EEX Treaty and the Treaty ofLugano arose in different contexts. 
The first-named treaty was adopted pursuant to Article 220 of the EC Treaty, 
whereas the last-named treaty arose from a joint initiative taken by the EC and 
EFTA countries. The Treaty ofLugano did not arise in the context of the EC, and its 
uniform interpretation cannot be guaranteed by the Court of Justice of the European 
Communities. This circumstance compelled the adoption of appropriate measures
which are explained in this paper- in order to ensure unity of interpretation of both 
treaties. 

The Treaties of San Sebastian and of Lugano caused a number of major reforms in 
Belgian international procedural law. These changes related in particular tot the rules 
relating to court jurisdiction. 

One amendment, which concerns Article 52 of an earlier version of the EEX Treaty, 
removed the reference to the national legislation of one of the parties in order to 
establish whether his residence is dependent. The amended Article 21 seeks to settle 
once and for all the various disadvantages arising from the consequences for court 
proceedings under a previous version of the EEX Treaty. 

Particularly innovatory is the new rule of jurisdiction which relates to individual 
contracts of employment, which is laid down in Article 5 (1) of the EEX Treaty and 
of the Treaty of Lugano, which has served it integrate the term ,contract of employ
ment" into the text ofthe Treaty. When analysing this provision, particular attention 
should be given to the differences between the two treaties, and their impact on the 
position of the employee, as well as the influence of the case law of the Court of 
Justice of the European Communities. 

This article also examines the implications of the adoption of new Article 6 (4), 
which would enable personal actions and actions in rem to be joined. 

One of the reforms which will have the most significant implications for legal 
practitioners is contained in Article 16 (1) (b) of the Treaty of Lugano and of the 
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EEX Treaty, s amended by the Treaty of San Sebastian. One particular decision of 
the Court of Justice of the European Communities, which confirmed the exclusive 
jurisdiction of the courts of the signatory state in which the real property is located,n 
even where the action in question concerned a rent agreement, or a short-term lease, 
of a holiday home, gave rise to an adjustment of the rules of court jurisdiction for 
disputed arising from the renting of holiday homes. Here too, particular attention 
should be given to the differences between the text of both treaties, as well as their 
practical implications. 

The new rules on forum clauses in individual contracts of employment, contained in 
Article 17 (5), highlights a difference between the Treaty of Lugano and the EEX 
Treaty as adjusted in the wake of the Treaty of San Sebastian. Article 17 (5) of the 
Treaty ofLugano only gives recognition to the implications offorum clauses inserted 
after the dispute arose, in relation to disputes in individual contracts of employment. 
This inflexible rule can sometimes be used against the employee, which prompted 
the negotiators of the Treaty of San Sebastian to give the employee the opportunity to 
rely upon a forum clause concluded before the dispute arose. 

As regards the formal requirements which must be met by forum clauses, the 
reference to the form, which is acceptable under custom and practice allowed in 
international trade, has been made more sophisticated. In addition, the newly
inserted Article 17 ( 1) makes provision for validity of forum clauses which are 
formulated in a manner which is allowed under the practices which have become 
customary as between the parties. 

The conclusions to this article contains an assessment of the amended EEK-Treaty 
and theTreaty ofLugano. :At1l:le same time, the future of the EEX Treaty is cursorily 
examined. 

RESUMEN 

Los CONVENIOS DE SAN SEBASTIAN Y DE LUGANO HAN ENTRADO EN VIGOR EN BELGICA: 

EL DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL PROFUNDAMENTE REVISADO 

Ell ode octubre de 1997, entraron en vigor en Belgica los Convenios de Lugano y el 
Convenio de adhesion de Espaiia y de Portugal al Convenio relativo ala competencia 
judicial y a la ejecucion de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, el 
llamado Convenio de San Sebastian (Convenio de Ejecucion). Belgica fue el ultimo 
Estado signatario que procedio a la ratificacion de esos convenios, concluidos 
respectivamente ell6 de septiembre de 1988 y el26 de mayo de 1989. Caracteristica 
de esa lentitud es la constatacion de que, alin antes de la ratificacion por Belgica del 
Convenio de San Sebastian, es decir el 29 de noviembre de 1996, se concluyo un 
nuevo tratado de adhesion para admitir a los nuevos Estados de laUE, o sea Austria, 
Suecia y Finlandia, al Convenio de Ejecucion. 

Los Convenios de San Sebastian y de Lugano entraron en vigor en. fechas diferentes 
en los diversos Estados signatarios. Esto obliga a analizar profundamente, ademas de 
la aplicabilidad territorial, el ambito de aplicacion temporal de ambos convenios. Las 
cuestiones de competencia y los procedimientos de reconocimiento ode ejecucion 
suponen, en un marco internacional, la implicacion de varios Estados, que no 
adhirieron todos a los tratados citados y, a fortiori, no todos en el mismo momento. 
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Por consiguiente, en la pnictica juridica, es sumamente importante saber en que 
hip6tesis la evaluaci6n de una cuesti6n de competencia intemacional o de una 
demanda de reconocimiento/ejecuci6n se hace o no se hace con arreglo a los 
Convenios de San Sebastian y/o de Lugano. 
Puesto que, entretanto, todos los Estados signatarios han ratificado los Convenios de 
Lugano y de San Sebastian, disminuira el nfunero de problemas relativos a la 
aplicabilidad temporal de estos convenios que resultan de la diversidad en las fechas 
de su entrada en vigor. Sin embargo, este analisis mantiene su interes practico. De 
hecho, la entrada en vigor del Tratado relativo a la adhesion de Austria, Suecia y 
Finlandia al Convenio de Ejecuci6n esta contemplada (art. 16) de una manera 
analoga a la de los tratados aqui discutidos. 
Ademas, es necesario poder hacerse una idea clara de la relaci6n mutua entre el 
Convenio de Ejecuci6n, tras su ultima modificaci6n por el Convenio de San Sebas
tian, y el Convenio de Lugano. Aunque el Convenio de Ejecuci6n fue el modelo para 
el Convenio de Lugano que, a su vez, inspir6 el Convenio de San Sebastian, los 
textos del Convenio de Ejecuci6n, tras su ultima modificaci6n en 1989, y el 
Convenio de Lugano presentan unas diferencias importantes en cuanto a su conte
nido. Tambien hay que aclarar la relaci6n del Convenio de Lugano frente a otros 
convenios particulares, ya que la omisi6n en la aplicaci6n de las reglas de jurisdic
ci6n del Convenio de Lugano puede, en determinados casos, implicar un denegaci6n 
ulterior de reconocimiento o de ejecuci6n. 
El Convenio de Ejecuci6n, tras su ultima modificaci6n por el Convenio de San 
Sebastian, ya no contiene una definicion de su ambito de aplicaci6n territorial. 
Tampoco se contempl6 este problema en el Convenio de Lugano, de manera que, 
en este articulo, se examina cual es la repercusi6n practica de esa omisi6n. 
Los Convenios de Lugano y el Convenio de Ejecuci6n, tras su ultima modificaci6n 
por el Convenio de San Sebastian, muestran grandes semejanzas, aunque no son 
replicas el uno del otro. Los autores del texto del convenio tambien han aspirado a 
que, en la evoluci6n futura de este, ambos convenios se mantengan a un mismo nivel. 
El Convenio de Ejecuci6n y el Convenio de Lugano se sitUan en un contexto distinto. 
El Convenio de Ejecuci6n se realiz6 en cumplimiento del art. 220 del Tratado de la 
CE, el Convenio de Lugano con aneglo a una iniciativa entre los Estados de la CE y 
los de la AELC. El Convenio de Lugano no tiene un marco CE y su interpretacion 
uniforme no puede ser garantizada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas. Por eso, se imponia la necesidad de tomar unas medidas adaptadas - que 
se explican aqui - a fin de garantizar la unidad en la interpretacion de ambos 
convenios. 
Los Convenios de San Sebastian y de Lugano provocaron importantes cambios en el 
derecho procesal internacional helga. Las modificaciones concernian sobre todo la 
regulaci6n de competencia. 
Una modificaci6n del art. 52 de una version anterior del Convenio de Ejecuci6n 
suprime la referencia ala ley nacional de una parte para determinar si el domicilio de 
esta es dependiente. Un art. 21 modificado pretende poner fin a algunas consecuen
cias negativas de la litispendencia en una version anterior del Convenio de Ejecu
ci6n. 
Particularmente innovadora es la nueva regia de competencia adicional en lo relativo 
a contratos de trabajo individuales, fijada en el art. 5, sub 1, del Convenio de 
Ejecuci6n del Convenio de Lugano, que integra la noci6n de ,contrato de trabajo" 
en el texto del convenio. En el analisis de esa disposici6n, se presta una atenci6n 
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particular a las diferencias entre ambos convenios y su impacto en la posicion del 
trabajador y la influencia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas. 
Ademas, tambien se examina el alcance de la introduccion de un nuevo art. 6, 4, que 
permite la acumulaci6n de demandas personales y reales. 

Una de las reformas mas radicales para los juristas fue fijada en el art. 16, sub 1, b, del 
Convenio de Lugano y del Convenio de Ejecuci6n, tras su ultima modificacion por el 
Convenio de San Sebastian. Una decision del Tribunal de Justicia de las Comuni
dades Europeas, que incluso confirmo la concesi6n exclusiva de la competencia a los 
juzgados del Estado contratante donde esta situado el bien inmueble si se trataba de 
un contrato de alquiler de utilizaci6n de corta duraci6n de una casa de veraneo, fue el 
motivo de una regulaci6n adaptada de la competencia en caso de litigios relativos al 
arrendamiento de casas de veraneo. Aqui tambien, las diferencias entre el texto de 
ambos convenios, y sus causas y cons'ecuencias practicas, obtienen una atencion 
particular. 
La nueva regulacion para clausulas de fuero en contratos de trabajo individuales, 
como queda expresada en el art. 17, parrafo 5, tambien revela una distinci6n entre el 
Convenio de Lugano y el Convenio de Ejecuci6n, modificado por el Convenio de 
San Sebastian. El art. 17, parrafo 5, del Convenio de Lugano solo toma en conside
racion las clausulas de fuero nacidas despues de originarse ellitigio frente a litigios 
en contratos de trabajo individuales. En determinados casos, esa disposici6n rigida 
puede volverse contra el trabajador, lo que incit6 a los negociadores del Convenio de 
San Sebastian a ofrecer al trabajador la oportunidad de invocar una clausula cie_fuexo_ 
concluida antes de_que_se originara-ellitigio y bajo ufias condiciones bien determi
nadas, que pretenden proteger al trabajador. 

En cuanto a los requisitos formales de las clausulas de fuero, en el art. 17, parrafo 1, 
c, se perfecciona la referencia a la forma, aceptada en virtud de los usos admitidos en 
el comercio intemacional. Ademas, la introducci6n del art. 17, parrafo l, b, preve la 
validez de las clausulas de fuero redactadas en una forma admitida por los procedi
mientos usuales entre las partes. 

En conclusion, se propone una evaluacion del Convenio de Ejecuci6n modificado y 
del Convenio de Lugano. A la vez, se mira brevemente al futuro del Convenio de 
Ejecucion. 
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