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VERORDENING (EG) Nr …/… VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van

betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen

("ROME II")

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 61, 

punt c), en artikel 67,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag2,

  

1 PB C 241 van 28.9.2004, blz. 1.
2 Advies van het Europees Parlement van 6 juli 2005 (PB C 157 E van 6.7.2006, blz. 371), 

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van … (nog niet bekendgemaakt in het 
Publicatieblad) en Standpunt van het Europees Parlement van …(nog niet bekendgemaakt in 
het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld een ruimte van vrijheid, veiligheid en 

rechtvaardigheid te handhaven en te ontwikkelen. Met het oog op geleidelijke totstand-

brenging van een dergelijke ruimte dient de Gemeenschap onder meer de maatregelen op 

het gebied van de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken vast te stellen die voor de 

goede werking van de interne markt nodig zijn.

(2) Overeenkomstig artikel 65, punt b), van het Verdrag omvatten deze maatregelen maat-

regelen ter bevordering van de verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende regels voor 

toepasselijk recht en jurisdictie.

(3) Tijdens de bijeenkomst in Tampere van 15 en 16 oktober 1999 heeft de Europese Raad 

bevestigd dat het beginsel van wederzijdse erkenning van vonnissen en andere beslissingen 

van gerechtelijke autoriteiten de hoeksteen van de justitiële samenwerking in burger-

rechtelijke zaken zou moeten worden, en de Commissie en de Raad verzocht een pakket 

maatregelen vast te stellen om gestalte te geven aan dit beginsel .

(4) Op 30 november 2000 heeft de Raad een programma van maatregelen voor de uitvoering 

van het beginsel van wederzijdse erkenning van beslissingen in burgerlijke en handels-

zaken aangenomen1. In dit programma worden de maatregelen voor de harmonisatie van 

de collisieregels aangemerkt als maatregelen die de wederzijdse erkenning van 

beslissingen helpen te bevorderen.

  

1 PB C 12 van 15.1.2001, blz. 1.
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(5) In het op 5 november 2004 door de Europese Raad goedgekeurde Haagse Programma1

wordt opgeroepen voortvarend verder te werken aan het conflictenrecht inzake niet-

contractuele verbintenissen ("Rome II"). 

(6) De goede werking van de interne markt vereist, ter bevordering van de voorspelbaarheid 

van de uitslag van rechtsgedingen, de rechtszekerheid en het vrij verkeer van vonnissen, 

dat de in de lidstaten geldende collisieregels hetzelfde nationale recht aanwijzen, ongeacht 

bij welke rechter het geding aanhangig wordt gemaakt. 

(7) Het materiële toepassingsgebied en de bepalingen van de verordening moeten stroken met 

Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 

burgerlijke en handelszaken (Brussel I)2 en met het Verdrag van Rome van 1980 inzake het 

recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst3.

(8) Deze verordening is van toepassing ongeacht de aard van het aangezochte gerecht.

(9) Onder vorderingen wegens "acta iure imperii" dienen ook te vallen vorderingen jegens 

ambtenaren die namens de staat optreden, alsmede de aansprakelijkheid van de overheid, 

waaronder begrepen van overheidswege benoemde ambtsdragers. Zulke vorderingen 

vallen dus ook buiten het toepassingsgebied van de verordening.

(10) Familierechtelijke betrekkingen omvatten bloedverwantschap, huwelijk en aanverwant-

schap. De verwijzing in lid 2 van artikel 1 naar relatievormen die met het huwelijk en 

andere familierechtelijke betrekkingen vergelijkbare gevolgen hebben, zal worden 

uitgelegd overeenkomstig het recht van de lidstaat waar de zaak aanhangig wordt gemaakt.

  

1 PB C 53 van 3.3.2005, blz. 1.
2 PB L 12 van 16.1.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)

nr. 2245/2004 van de Commissie (PB L 381 van 28.12.2004, blz. 10).
3 PB C 27 van 1.1.1998, blz. 34.
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(11) Het begrip "niet-contractuele verbintenis" verschilt per lidstaat. Derhalve dient het in deze 

verordening als een autonoom begrip te worden opgevat.

(12) Eenvormige regels die worden toegepast ongeacht het recht dat zij aanwijzen, kunnen 

concurrentievervalsing tussen communautaire justitiabelen voorkomen.

(13) Weliswaar is de lex loci delicti commissi in nagenoeg alle lidstaten het basisbeginsel met 

betrekking tot niet-contractuele verbintenissen, maar indien de elementen van de zaak 

verspreid zijn over meerdere lidstaten, leidt de concrete toepassing van dit principe 

niettemin tot verschillende oplossingen. Dit zorgt voor rechtsonzekerheid.

(14) Eenvormigheid van de regels moet de voorspelbaarheid van rechterlijke uitspraken 

vergroten en een redelijk evenwicht garanderen tussen de belangen van de persoon die 

aansprakelijk wordt gesteld en die van de persoon die schade lijdt. De aanknoping met het 

land van de plaats waar de directe schade zich heeft voorgedaan (lex loci damni) zorgt voor 

een billijk evenwicht tussen de belangen van de persoon die de schade veroorzaakt en van 

de persoon die schade lijdt, en ligt tevens in de lijn van de moderne opvatting van het aan-

sprakelijkheidsrecht en van de ontwikkeling van stelsels van risicoaansprakelijkheid.

(15) Het toepasselijke recht moet worden bepaald volgens de plaats waar de schade zich voor-

doet, ongeacht in welke landen de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen. In 

geval van letselschade en vermogensschade moet bijgevolg het land waar het letsel of de 

materiële schade is opgelopen, gelden als het land waar de schade zich voordoet.
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(16) Zoals bepaald in artikel 4, lid 1, is de algemene regel in deze verordening de "lex loci 

damni". Artikel 4, lid 2, dat beschouwd moet worden als een uitzondering op dit algemene 

beginsel, geeft voor het geval dat beide partijen hun gewone verblijfplaats in hetzelfde land 

hebben, een bijzonder aanknopingspunt. Artikel 4, lid 3, dient te worden opgevat als een 

ontsnappingsclausule ten opzichte van artikel 4, leden 1 en 2, voor het geval dat uit alle 

omstandigheden van het geval blijkt dat de onrechtmatige daad een kennelijk nauwere 

band heeft met een andere lidstaat. 

(17) Er dient te worden voorzien in specifieke regels voor bijzondere soorten van onrechtmatige 

daden waarvoor op grond van de algemene regel geen billijk evenwicht kan worden bereikt 

tussen de in het geding zijnde belangen.

(18) Inzake productaansprakelijkheid moet de collisieregel beantwoorden aan doelstellingen 

zoals een billijke verdeling van de risico's die verbonden zijn aan een moderne, technisch 

geavanceerde samenleving, bescherming van de gezondheid van de consument, 

bevordering van innovatie, het garanderen van niet-vervalste concurrentie en vergemakke-

lijking van het handelsverkeer. Een systeem van hiërarchisch geordende aanknopings-

punten, in combinatie met een clausule inzake voorspelbaarheid, biedt in het licht van deze 

doelstellingen een evenwichtige oplossing. Het eerste element waarmee rekening wordt 

gehouden is het recht van het land waar degene die schade lijdt, zijn gewone verblijfplaats 

had op het tijdstip dat de schade zich voordeed, mits het product in dat land op de markt is 

gebracht. Onverminderd het bepaalde in artikel 4, lid 2, en de mogelijkheid dat er een 

klaarblijkelijk nauwere samenhang met een ander land bestaat, treden de andere elementen 

van de hiërarchie in werking indien het product niet in dat land op de markt is gebracht.
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(19) De bijzondere regel in artikel 6 vormt geen uitzondering op de algemene regel in artikel 4, 

lid 1, maar juist een verduidelijking daarvan. Inzake oneerlijke concurrentie dient de 

collisieregel bescherming te bieden aan concurrenten, consumenten en het publiek in het 

algemeen, en tevens garant staan voor het goed functioneren van de markteconomie. Deze 

doelstellingen zijn in het algemeen te bereiken door aanknoping bij het recht van het land 

waar de concurrentieverhoudingen dan wel de gezamenlijke belangen van de consumenten 

worden of dreigen te worden aangetast.

(20) Onder niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit beperking van de mededinging, 

in de zin van artikel 6, lid 3, moeten zowel inbreuken op nationale als op communautaire 

mededingingsregels worden verstaan. Het recht dat op dergelijke niet-contractuele 

verbintenissen van toepassing is, is het recht van het land waar de beperking invloed heeft 

of zou kunnen hebben op de markt, waarbij wel sprake moet zijn van een rechtstreekse en 

aanzienlijke invloed. In het geval dat de schade zich in meer dan een land voordoet, moet 

de toepassing van het recht van elk van de betrokken landen worden beperkt tot de schade 

die zich in het land voordoet.

(21) Onder artikel 6, lid 3, vallen bijvoorbeeld overeenkomsten tussen ondernemingen, 

besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die 

de handel in of tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten 

gevolge hebben dat de mededinging binnen een lidstaat of op de interne markt wordt 

verhinderd, beperkt of vervalst, alsmede het misbruiken van een machtspositie in een 

lidstaat of op de interne markt.



9751/7/06 REV 7 CS/mm 7
DG H III NL

(22) Met betrekking tot milieuschade vormt artikel 174 van het Verdrag - dat een hoog niveau 

van bescherming voorschrijft, berustend op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van 

preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te 

worden bestreden, en het beginsel dat de vervuiler betaalt - een afdoende verantwoording 

voor de toepassing van het beginsel van voorrang voor de persoon die schade lijdt. De 

vraag op welk tijdstip degene die schadevergoeding vordert het toepasselijke recht kan 

kiezen, dient te worden beantwoord aan de hand van het recht van de lidstaat van de 

aangezochte rechter.

(23) Ten aanzien van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten dient het algemeen erkende 

beginsel lex loci protectionis te worden gehandhaafd. Voor de toepassing van de onder-

havige verordening worden onder intellectuele-eigendomsrechten bijvoorbeeld verstaan, 

het auteursrecht, de naburige rechten, het recht sui generis inzake de bescherming van 

gegevensbestanden, en de industriële-eigendomsrechten.

(24) De precieze inhoud van het begrip collectieve actie - bijvoorbeeld een staking of 

uitsluiting - verschilt van lidstaat tot lidstaat en wordt door de interne regels van elke 

lidstaat bepaald. Daarom wordt in deze verordening als algemeen beginsel aangehouden 

dat, ter bescherming van de rechten en verplichtingen van werknemers en werkgevers. het 

recht van het land waar de actie is ondernomen van toepassing is. 

(25) De bijzondere regel in artikel 9 inzake collectieve acties laat de voorwaarden betreffende 

het voeren van zulke acties, overeenkomstig het nationaal recht en de in het nationaal recht 

van de lidstaten geldende rechtspositie van de representatieve werknemersorganisaties of 

vakbonden, onverlet.
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(26) Er dient te worden voorzien in regels voor gevallen waarin schade wordt veroorzaakt door 

een feit dat geen onrechtmatige daad is, zoals ongerechtvaardigde verrijking, zaakwaar-

neming en precontractuele aansprakelijkheid.

(27) Precontractuele aansprakelijkheid is, voor de toepassing van deze verordening, een auto-

noom begrip, dat niet noodzakelijkerwijs in de zin van het nationale recht dient te worden 

geïnterpreteerd. Het dient mede te omvatten het achterhouden van informatie en het doen 

mislukken van besprekingen over contracten. Deze bepaling geldt uitsluitend voor niet-

contractuele verbintenissen die rechtstreeks samenhangen met de onderhandelingen 

voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst. Dit betekent dat indien iemand tijdens 

de onderhandelingen letsel oploopt, artikel 4 of andere terzake dienende bepalingen van de 

verordening op hem van toepassing zijn.

(28) Om de intentie van partijen te eerbiedigen, alsook ter wille van de rechtszekerheid, moeten 

de partijen uitdrukkelijk kunnen kiezen welk recht op een niet-contractuele verbintenis van 

toepassing is. Om zwakke partijen te beschermen moeten aan deze vrije rechtskeuze 

bepaalde voorwaarden worden verbonden.

(29) Om redenen van algemeen belang is het gerechtvaardigd dat de rechters van de lidstaten 

zich in uitzonderlijke omstandigheden kunnen beroepen op rechtsfiguren zoals de exceptie 

van openbare orde en op bepalingen van bijzonder dwingend recht.

(30) Het streven naar een billijk evenwicht tussen de partijen veronderstelt dat in passende mate 

rekening wordt gehouden met de veiligheidsvoorschriften en gedragsregels die gelden in 

het land waar het schadeveroorzakende feit is gepleegd, zelfs indien op de niet-

contractuele verbintenis het recht van een ander land van toepassing is. Onder "veilig-

heidsvoorschriften en gedragsregels" dienen alle regelingen te worden verstaan die op 

enigerlei wijze met veiligheid en gedrag verband houden, bijvoorbeeld ook, in geval van 

ongelukken, de verkeersveiligheid.
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(31) Voorkomen dient te worden dat verwijzingsregels over verschillende instrumenten worden 

verspreid en dat deze regels onderling afwijken. Deze verordening belet evenwel niet dat in 

bepalingen van Gemeenschapsrecht op bepaalde gebieden verwijzingsregels betreffende 

niet-contractuele verbintenissen worden opgenomen.

Deze verordening moet de toepassing onverlet laten van andere instrumenten waarin voor-

schriften ten behoeve van de goede werking van de interne markt zijn vervat, voorzover 

deze voorschriften niet in combinatie met het door de regels van deze verordening aan-

gewezen recht kunnen worden toegepast.

(32) De eerbiediging van de internationale verplichtingen van de lidstaten vereist dat deze 

verordening internationale verdragen en internationale overeenkomsten waarbij op het tijd-

stip van de vaststelling van deze verordening een of meer lidstaten partij zijn, onverlet laat. 

Om de geldende regels toegankelijker te maken zal de Commissie aan de hand van de 

gegevens die de lidstaten haar doorgeven, de lijst van de betrokken overeenkomsten 

bekendmaken in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(33) De Commissie zal het Europees Parlement en de Raad een op artikel 65 van het Verdrag 

gebaseerd voorstel voorleggen over de procedures en voorwaarden volgens welke de lid-

staten het recht hebben om in afzonderlijke en uitzonderlijke gevallen en met betrekking 

tot sectorale aangelegenheden zelf met derde landen over overeenkomsten te onder-

handelen en overeenkomsten houdende bepalingen betreffende het recht dat van toepassing 

is op niet-contractuele verbintenissen te sluiten.
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(34) Aangezien de doelstelling van deze verordening niet voldoende door de lidstaten kan 

worden verwezenlijkt en derhalve vanwege de omvang en de gevolgen van deze 

verordening beter door de Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap 

overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheids-

beginsel gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is om deze doelstelling te 

bereiken.

(35) Overeenkomstig artikel 3 van het protocol betreffende de positie van het Verenigd 

Koninkrijk en Ierland, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het 

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht, hebben het Verenigd 

Koninkrijk en Ierland laten weten dat zij wensen deel te nemen aan de aanneming en de 

toepassing van deze verordening.

(36) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het protocol betreffende de positie van 

Denemarken, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot 

oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht, neemt Denemarken niet deel aan de 

aanneming van deze verordening, die dus niet verbindend is voor, noch van toepassing is 

op deze lidstaat,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
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Hoofdstuk I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Materieel toepassingsgebied

1. Deze verordening is, in de gevallen waarin tussen de rechtsstelsels van verschillende 

landen moet worden gekozen, van toepassing op niet-contractuele verbintenissen in 

burgerlijke en in handelszaken. Zij is in het bijzonder niet van toepassing op fiscale zaken, 

douanezaken en administratiefrechtelijke zaken, noch op de aansprakelijkheid van de staat 

wegens een handeling of nalaten in de uitoefening van het openbaar gezag ("acta jure 

imperii").

2. Uitgesloten van het toepassingsgebied van deze verordening zijn:

a) niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit familierechtelijke betrekkingen 

of uit betrekkingen die overeenkomstig het op deze betrekkingen toepasselijke recht 

vergelijkbare gevolgen hebben, waaronder begrepen onderhoudsverplichtingen;

b) niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit het huwelijksvermogensrecht,

uit het vermogensrecht met betrekking tot relatievormen die overeenkomstig het op 

deze relatievormen toepasselijke recht met het huwelijk vergelijkbare gevolgen 

hebben, of uit het erfrecht;

c) niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit wisselbrieven, cheques, order-

briefjes of andere verhandelbare waardepapieren, voor zover de verbintenissen uit 

deze andere papieren het gevolg zijn van de verhandelbaarheid;
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d) niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit het recht inzake vennoot-

schappen, verenigingen en rechtspersonen, zoals de oprichting door registratie of 

anderszins, de rechts- en handelingsbevoegdheid, het inwendig bestel en de 

ontbinding van vennootschappen, verenigingen en rechtspersonen, de persoonlijke 

aansprakelijkheid van de vennoten en de leden van de organen voor de schulden van 

de vennootschap, vereniging of rechtspersoon, en de persoonlijke aansprakelijkheid 

van de accountants jegens een vennootschap of de leden van haar organen voor de 

wettelijke controle op de boekhoudkundige bescheiden;

e) niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit de betrekkingen tussen de 

oprichters, de trustees en de begunstigden van een trust die vrijwillig in het leven is 

geroepen;

f) niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit een kernongeval;

g) niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit een inbreuk op de persoonlijke 

levenssfeer of op de persoonlijkheidsrechten, waaronder begrepen smaad.

3. Onverminderd de artikelen 21 en 22 is deze verordening niet van toepassing op de 

bewijsvoering en de rechtspleging.

4. In deze verordening wordt onder "lidstaat" verstaan, iedere lidstaat, behalve Denemarken.
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Artikel 2

Niet-contractuele verbintenissen

1. In deze verordening wordt onder schade verstaan, ieder gevolg dat voortvloeit uit onrecht-

matige daad, ongerechtvaardigde verrijking, zaakwaarneming of precontractuele aan-

sprakelijkheid.

2. Deze verordening is tevens van toepassing op de niet-contractuele verbintenis die dreigt te 

ontstaan.

3. In deze verordening wordt mede verstaan onder:

a) schadeveroorzakende gebeurtenis, de schadeveroorzakende gebeurtenis die zich 

dreigt voor te doen;

b) schade, de schade die dreigt te ontstaan.

Artikel 3

Universeel karakter

Het door deze verordening aangewezen recht is van toepassing, ongeacht of dit het recht van een 

lidstaat is.
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Hoofdstuk II

Onrechtmatige daad 

Artikel 4

Algemene regel

1. Tenzij in deze verordening anders is bepaald, is het recht dat van toepassing is op een 

onrechtmatige daad het recht van het land waar de schade zich voordoet, ongeacht in welk 

land de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en ongeacht in welke 

landen de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen.

2. Indien evenwel degene wiens aansprakelijkheid in het geding is en degene die schade lijdt 

beiden hun gewone verblijfplaats in hetzelfde land hebben op het tijdstip waarop de schade 

zich voordoet, is het recht van dat land van toepassing.

3. Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de onrechtmatige daad een kennelijk 

nauwere band heeft met een ander dan het in de leden 1 en 2 bedoelde land, is het recht van 

dat andere land van toepassing. Een kennelijk nauwere band met een ander land zou met 

name kunnen berusten op een reeds eerder bestaande, nauw met de onrechtmatige daad 

samenhangende betrekking tussen de partijen, zoals een overeenkomst.
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Artikel 5

Productaansprakelijkheid

1. Onverminderd artikel 4, lid 2, wordt de niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit de 

door een product veroorzaakte schade beheerst door:

a) het recht van het land waar degene die schade lijdt, op het tijdstip dat de schade zich 

voordeed zijn gewone verblijfplaats had, indien het product in dat land op de markt is 

gebracht;

b) subsidiair, het recht van het land waar het product is verkregen, indien het product in 

dat land op de markt is gebracht;

c) subsidiair, het recht van het land waar de schade zich heeft voorgedaan, indien het 

product in dat land op de markt is gebracht.

Indien echter de persoon wiens aansprakelijkheid in het geding is redelijkerwijs niet kon 

voorzien dat het product, of een soortgelijk product, in het respectievelijk onder a), b) en c) 

bedoelde land op de markt zou worden gebracht, is het recht van het land waar hij zijn 

gewone verblijfplaats heeft van toepassing.

2. Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de onrechtmatige daad een kennelijk 

nauwere band heeft met een ander dan het in lid 1 bedoelde land, is het recht van dat 

andere land van toepassing. Een kennelijk nauwere band met een ander land zou met name 

kunnen berusten op een reeds eerder bestaande nauw met de onrechtmatige daad 

samenhangende betrekking tussen de partijen, zoals een overeenkomst.
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Artikel 6

Oneerlijke concurrentie en daden die de vrije concurrentie beperken

1. De niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een daad van oneerlijke concurrentie 

wordt beheerst door het recht van het land waar de concurrentieverhoudingen of de 

collectieve belangen van de consumenten worden geschaad of dreigen te worden geschaad.

2. In het geval dat een daad van oneerlijke concurrentie uitsluitend de belangen van een 

bepaalde concurrent schaadt, is artikel 4 van toepassing.

3. De niet-contractuele verbintenis die uit beperking van de mededinging voortvloeit, wordt 

beheerst door het recht van het land waar de beperking invloed heeft of dreigt te hebben op 

de markt.

4. Van het recht dat krachtens dit artikel van toepassing is, kan niet bij overeenkomst op 

grond van artikel 14 worden afgeweken.

Artikel 7

Milieuschade

De niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit milieuschade dan wel uit letsel- of vermogens-

schade als gevolg van milieuschade, wordt door het overeenkomstig artikel 4, lid 1, bepaalde recht 

beheerst, tenzij de persoon die schadevergoeding vordert besluit zijn vordering te baseren op het 

recht van het land waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
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Artikel 8

Inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten

1. De niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een intellectuele-

eigendomsrecht, wordt beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming 

wordt gevorderd.

2. De niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een unitair communau-

tair intellectuele-eigendomsrecht, wordt, voor alle aangelegenheden die niet door het 

desbetreffende communautaire instrument zijn geregeld, beheerst door het recht van het 

land waar de inbreuk is gepleegd.

3. Van het recht dat krachtens dit artikel van toepassing is, kan niet bij overeenkomst op 

grond van artikel 14 worden afgeweken.

Artikel 9

Collectieve actie bij arbeidsconflicten

Onverminderd artikel 4, lid 2, wordt de niet-contractuele verbintenis, ten aanzien van de aan-

sprakelijkheid van een persoon als werknemer of werkgever of van de organisaties die zijn beroeps-

belangen vertegenwoordigen voor de schade veroorzaakt door een aanstaande of reeds gevoerde 

collectieve actie, beheerst door het recht van het land waar de actie zal plaatsvinden of heeft plaats-

gevonden.
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HOOFDSTUK III

Ongerechtvaardigde verrijking, zaakwaarneming

en precontractuele aansprakelijkheid

Artikel 10

Ongerechtvaardigde verrijking

1. De niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit ongerechtvaardigde verrijking, waar-

onder begrepen onverschuldigde betaling, en die tevens verband houdt met een bestaande, 

nauw met die ongerechtvaardigde verrijking samenhangende betrekking tussen de partijen, 

zoals een overeenkomst of een onrechtmatige daad, wordt beheerst door het recht dat op 

die betrekking van toepassing is.

2. In het geval dat het toepasselijke recht niet op grond van lid 1 kan worden bepaald en de 

partijen, op het tijdstip van de gebeurtenis die de ongerechtvaardigde verrijking veroor-

zaakt, hun gewone verblijfplaats in hetzelfde land hebben, is het recht van dat land van 

toepassing.3. Indien het toepasselijke recht niet op grond van de leden 1 en 2 kan worden 

bepaald, wordt de niet-contractuele verbintenis beheerst door het recht van het land waar 

de ongerechtvaardigde verrijking zich voordoet.

4. Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de niet-contractuele verbintenis die uit 

de ongerechtvaardigde verrijking voortvloeit, een kennelijk nauwere band heeft met een 

ander dan het respectievelijk in de leden 1 tot en met 3 bedoelde land, is het recht van dat 

andere land van toepassing.
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Artikel 11

Zaakwaarneming

1. Op de niet-contractuele verbintenis die uit zaakwaarneming voortvloeit en die tevens 

verband houdt met een reeds eerder bestaande, nauw met die niet-contractuele verbintenis 

samenhangende betrekking tussen de partijen, zoals een overeenkomst of een onrecht-

matige daad, is het recht dat die betrekking beheerst van toepassing.

2. Indien het toepasselijke recht niet op grond van lid 1 kan worden bepaald en de partijen 

hun gewone verblijfplaats in hetzelfde land hebben op het tijdstip waarop de schade 

veroorzakende gebeurtenis zich voordoet, is het recht van dat land van toepassing.

3. Indien het toepasselijke recht niet op grond van de leden 1 en 2 kan worden bepaald, wordt 

de niet-contractuele verbintenis beheerst door het recht van het land waar de zaakwaar-

neming heeft plaatsgevonden.

4. Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de niet-contractuele verbintenis die uit 

zaakwaarneming voortvloeit een kennelijk nauwere band heeft met een ander dan het in de 

leden 1 tot en met 3 bedoelde land, is het recht van dat andere land van toepassing.
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Artikel 12

Precontractuele aansprakelijkheid

1. De niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit onderhandelingen voorafgaand aan het 

sluiten van een overeenkomst wordt, ongeacht of de overeenkomst al dan niet daad-

werkelijk is gesloten, beheerst door het recht dat van toepassing is op de overeenkomst of 

dat op de overeenkomst van toepassing zou zijn geweest indien zij was gesloten.

2. Het toepasselijke recht is, indien het niet op grond van lid 1 kan worden bepaald:

a) het recht van het land waar de schade zich voordoet, ongeacht in welk land de 

schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en ongeacht in welke landen 

de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich hebben voorgedaan, of

b) het recht van het land waar de partijen beiden hun gewone verblijfplaats hebben op 

het tijdstip waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet, of

c) indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de niet-contractuele verbintenis 

die voortvloeit uit onderhandelingen voorafgaand aan het sluiten van een overeen-

komst een kennelijk nauwere band heeft met een ander dan het onder a) en b) 

bedoelde land, is het recht van dat andere land van toepassing.

Artikel 13

Toepasselijkheid van artikel 8

Voor de toepassing van dit hoofdstuk is artikel 8 van toepassing op de niet-contractuele verbintenis 

die voortvloeit uit een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht.
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HOOFDSTUK IV

Rechtskeuze door de partijen

Artikel 14

Rechtskeuze door de partijen

1. Partijen kunnen overeenkomen om niet-contractuele verbintenissen aan het door hen 

gekozen recht te onderwerpen:

a) bij overeenkomst die zij sluiten nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft 

voorgedaan;

of

b) indien elk van hen handelsactiviteiten verricht, tevens bij een beding dat zij vrijelijk 

overeengekomen zijn voordat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft 

voorgedaan.

De keuze moet uitdrukkelijk geschieden of voldoende duidelijk blijken uit de omstandig-

heden van het geval. De keuze laat de rechten van derden onverlet.
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2. Indien alle op het tijdstip van de schadeveroorzakende gebeurtenis mogelijke aanknopings-

punten zich in een ander land bevinden dan dat waarvan het recht is gekozen, laat de 

rechtskeuze de toepassing van de rechtsregels van dat andere land, waarvan niet bij 

overeenkomst kan worden afgeweken, onverlet.

3. Indien alle op het tijdstip van de schadeveroorzakende gebeurtenis mogelijke aanknopings-

punten zich in een of meer lidstaten bevinden, laat de keuze door de partijen van het recht 

van een niet-lidstaat de toepassing van de bepalingen van het Gemeenschapsrecht waarvan 

niet bij overeenkomst kan worden afgeweken, in voorkomend geval zoals deze in de 

lidstaat van de rechter zijn geïmplementeerd, onverlet.
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HOOFDSTUK V

Gemeenschappelijke regels

Artikel 15

Werkingssfeer van het toepasselijke recht

Het recht dat krachtens deze verordening op de niet-contractuele verbintenis van toepassing is, 

regelt met name:

a) de grond en de omvang van de aansprakelijkheid, waaronder begrepen het vaststellen wie 

voor een handeling aansprakelijk gesteld kan worden;

b) de gronden tot uitsluiting van aansprakelijkheid, alsook elke beperking en verdeling van de 

aansprakelijkheid;

c) het bestaan, de aard en de begroting van de schade of het gevorderde;

d) de maatregelen die de rechter, binnen de grenzen van zijn procesrechtelijke bevoegdheid, 

kan treffen om letsel of schade te voorkomen, te beperken of te laten vergoeden;

e) de mogelijkheid tot overdracht van het recht om schadevergoeding of schadeloosstelling te 

eisen, waaronder begrepen erfopvolging;

f) het bepalen wie recht heeft op vergoeding van de persoonlijk geleden schade;



9751/7/06 REV 7 CS/mm 24
DG H III NL

g) de aansprakelijkheid voor handelingen van anderen;

h) de wijze van tenietgaan van de verbintenis, alsmede de verjaring en het verval, waaronder 

begrepen de aanvang, de stuiting, en de schorsing van de verjarings –of vervaltermijn.

Artikel 16

Bepalingen van bijzonder dwingend recht

De bepalingen van deze verordening laten onverlet de toepassing van de rechtsregels van het land 

van de rechter die, ongeacht het recht dat op de niet-contractuele verbintenis van toepassing is, ter 

zake een dwingend karakter hebben.

Artikel 17

Veiligheidsvoorschriften en gedragsregels

Bij de beoordeling van het gedrag van de persoon wiens aansprakelijkheid in het geding is, moet 

feitelijk en in passende mate rekening worden gehouden met de veiligheidsvoorschriften en 

gedragsregels die van kracht zijn op het tijdstip en de plaats van de gebeurtenis welke de aan-

sprakelijkheid veroorzaakt.
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Artikel 18

Rechtstreekse vordering op de verzekeraar van de aansprakelijke persoon

Degene die schade heeft geleden kan zijn vordering rechtstreeks tegen de verzekeraar van de aan-

sprakelijke persoon instellen, indien het op de niet-contractuele verbintenis toepasselijke recht of 

het op het verzekeringscontract toepasselijke recht hierin voorziet.

Artikel 19

Subrogatie

In het geval dat een persoon ("de schuldeiser") een niet-contractuele vordering heeft jegens een 

andere persoon ("de schuldenaar") en een derde verplicht is de schuldeiser te voldoen of de 

schuldeiser reeds heeft voldaan, bepaalt het recht dat op de verplichting van de derde jegens de 

schuldeiser van toepassing is, of en in welke mate de derde tegen de schuldenaar de rechten kan 

uitoefenen die de schuldeiser jegens de schuldenaar heeft overeenkomstig het recht dat op hun 

betrekkingen van toepassing is. 

Artikel 20

Meervoudige aansprakelijkheid

In het geval dat een schuldeiser een vordering heeft op verscheidene voor dezelfde vordering 

aansprakelijke schuldenaren, van wie er een de schuld reeds geheel of gedeeltelijk heeft voldaan, 

wordt het recht van deze schuldenaar om van de andere schuldenaren vergoeding te eisen beheerst 

door het recht dat van toepassing is op de niet-contractuele verbintenis van deze schuldenaar jegens 

de schuldeiser.
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Artikel 21

Vorm

Een eenzijdige rechtshandeling met betrekking tot een niet-contractuele verbintenis is naar de vorm 

geldig, indien zij voldoet aan de vormvereisten van het recht dat op de niet-contractuele verbintenis 

van toepassing is, of van het recht van het land waar deze rechtshandeling is verricht.

Artikel 22

Bewijs

1. Het recht dat van toepassing is op de niet-contractuele verbintenis krachtens deze 

verordening is van toepassing voor zover het ter zake van niet-contractuele verbintenissen 

wettelijke vermoedens vestigt of de bewijslast regelt.

2. Rechtshandelingen kunnen worden bewezen door ieder middel dat is toegelaten door het 

recht van het land van de rechter of voor zover het bewijs kan worden geleverd voor de 

rechter bij wie de zaak aanhangig is, door een van de in artikel 21 bedoelde rechtsstelsels 

volgens hetwelk de rechtshandeling naar de vorm geldig is
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HOOFDSTUK VI

Overige bepalingen

Artikel 23

Gelijkstelling met de gewone verblijfplaats

1. In deze verordening wordt onder de gewone verblijfplaats van een vennootschap, 

vereniging of rechtspersoon verstaan, de plaats waar zich de hoofdvestiging bevindt.

Indien de schadeveroorzakende gebeurtenis of de schade zich voordoet bij de exploitatie 

van een dochteronderneming, bijkantoor of een andere vestiging, geldt de locatie van de 

dochteronderneming, het bijkantoor of de andere vestiging als gewone verblijfplaats.

2. In deze verordening wordt onder de gewone verblijfplaats van een natuurlijk persoon bij de 

uitoefening van zijn beroep verstaan, de voornaamste plaats van bedrijvigheid.

Artikel 24

Uitsluiting van herverwijzing

Waar deze verordening de toepassing van het recht van een land voorschrijft, worden daaronder 

verstaan de rechtsregels die in dat land gelden, met uitsluiting van de regels van het internationaal 

privaatrecht.
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Artikel 25

Staten met meerdere rechtsstelsels

1. In het geval van een staat die meerdere territoriale eenheden telt welke ieder hun eigen 

rechtsregels inzake niet-contractuele verbintenissen bezitten, wordt voor het bepalen van 

het overeenkomstig deze verordening toe te passen recht elke territoriale eenheid als een 

land beschouwd.

2. Een lidstaat die verschillende territoriale eenheden met eigen rechtsregels inzake niet-

contractuele verbintenissen telt, is niet verplicht deze verordening toe te passen in de 

gevallen waarin uitsluitend rechtsregels van deze territoriale eenheden voor toepassing in 

aanmerking komen.

Artikel 26

Openbare orde van het land van de rechter

De toepassing van een bepaling van het door deze verordening aangewezen recht kan slechts 

terzijde worden gesteld, indien deze toepassing kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde 

van het land van de rechter.
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Artikel 27

Verhouding tot andere bepalingen van Gemeenschapsrecht

Deze verordening laat onverlet de toepassing van de in de bepalingen van Gemeenschapsrecht 

vervatte en op bepaalde gebieden geldende regels inzake het toepasselijke recht op niet-contractuele 

verbintenissen.

Artikel 28

Verhouding tot bestaande internationale overeenkomsten

1. Deze verordening laat onverlet de toepassing van internationale overeenkomsten waarbij 

een of meer lidstaten op het tijdstip van de vaststelling van de verordening partij zijn en die 

regels bevatten inzake het toepasselijke recht op niet-contractuele verbintenissen.

2. Deze verordening heeft echter tussen de lidstaten voorrang op uitsluitend tussen lidstaten 

gesloten overeenkomsten, voor zover deze betrekking hebben op aangelegenheden waarop 

deze verordening van toepassing is.
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HOOFDSTUK VII

Slotbepalingen

Artikel 29

Lijst van overeenkomsten

1. De lijst van de in artikel 28, lid 1, bedoelde overeenkomsten wordt door de lidstaten 

uiterlijk op …* aan de Commissie bezorgd. Zij delen aan de Commissie elke na die datum 

gedane opzegging van een overeenkomst mee.

2. Binnen zes maanden na ontvangst ervan maakt de Commissie in het Publicatieblad van de 

Europese Unie bekend:

i) de in artikel 28, lid 1, bedoelde lijst van overeenkomsten;

ii) de opzeggingen van bovengenoemde overeenkomsten.

  

* Twaalf maanden na de aanneming van deze verordening.
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Artikel 30

Herzieningsclausule

Uiterlijk …* brengt de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees 

Economisch en Sociaal Comité verslag uit over de toepassing ervan. Het verslag gaat indien nodig 

vergezeld van voorstellen tot aanpassing van de verordening. In het verslag wordt in het bijzonder 

aandacht besteed aan niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit verkeersongevallen en uit 

inbreuken op de persoonlijke levenssfeer of op de persoonlijkheidsrechten, met inbegrip van laster.

Artikel 31

Temporele toepassing

Deze verordening is van toepassing op schadeveroorzakende gebeurtenissen die zich voordoen na 

de inwerkingtreding van de verordening.

Artikel 32

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op ….

Zij is van toepassing met ingang van ...**, met uitzondering van artikel 29, dat van toepassing is met 

ingang van …***.

  

* Vier jaar na de inwerkingtreding van deze verordening.
** 18 maanden na de aanneming.
*** 12 maanden na de aanneming.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten 

overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Gedaan te Brussel, 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter
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I. Inleiding 

 

De Raad heeft op 1-2 juni 2006 algemene overeenstemming bereikt over de tekst van de ontwerp-

verordening betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen. Dit 

heeft geleid tot de vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt op 25 september 2006 in het 

kader van de medebeslissingsprocedure. 

 

De Raad heeft zijn besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen genomen. De delegaties 

van Estland en Letland stemden tegen wegens hun voorbehoud bij artikel 9 inzake collectieve actie 

bij arbeidsconflicten en de gevolgen daarvan voor de vrije dienstverrichting. 1 

 

Bij de vaststelling van zijn standpunt heeft de Raad rekening gehouden met het advies dat het 

Europees Parlement in eerste lezing heeft uitgebracht op 6 juli 2005. 2 

 

Met dit voorstel wordt beoogd een eenvormige reeks rechtsregels vast te stellen die van toepassing 

zijn op niet-contractuele verbintenissen, ongeacht in welk land een geding bij de rechter aanhangig 

wordt gemaakt. Dit moet tot meer rechtszekerheid leiden, en de voorspelbaarheid van de uitslag van 

juridische geschillen en het vrije verkeer van vonnissen verbeteren. 

 

II. Analyse van het gemeenschappelijk standpunt 

 

I. Algemeen 

 

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad stemt in grote mate overeen met het oorspronkelijke 

Commissievoorstel, als gewijzigd bij het gewijzigde voorstel dat op 22 februari 2006 bij de Raad is 

ingediend 3. 

 

                                                 
1 Zie nota I/A-punt 12219/2006 CODEC 838 JUSTCIV 181. 
2 Zie 10812/05 CODEC 590 JUSTCIV 132. 
3 Zie 6622/06 JUSTCIV 32 CODEC 171. 
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De belangrijkste wijzigingen in de tekst zijn de volgende: 

 

1. In vergelijking met het oorspronkelijke Commissievoorstel is het toepassingsgebied van het 

instrument verduidelijkt en verder uitgewerkt. Burgerlijke en handelszaken bestrijken niet de 

aansprakelijkheid van de staat wegens een handeling of nalaten in de uitoefening van het 

openbaar gezag ("acta jure imperii"). Een extra uitsluiting is toegevoegd aan artikel 1, lid 2, 

onder g), om de besprekingen en het definitieve compromis betreffende inbreuken op de 

persoonlijke levenssfeer of op de persoonlijkheidsrechten weer te geven. 

 

2. De verordening volgt dezelfde logica als het oorspronkelijke Commissievoorstel in die zin dat 

in de verordening een algemene regel wordt gesteld voor het recht dat van toepassing is op 

een onrechtmatige daad.  De algemene regel is dat het recht van het land waar de schade zich 

heeft voorgedaan, wordt toegepast. Dat is in vergelijking met het oorspronkelijke Commissie-

voorstel niet veranderd. Artikel 4, lid 2, vormt een uitzondering op dit algemene beginsel, 

doordat het voor het geval dat beide partijen hun gewone verblijfplaats in hetzelfde land 

hebben, een bijzondere band creëert. Artikel 4, lid 3, dient te worden opgevat als een ont-

snappingsclausule ten opzichte van artikel 4, leden 1 en 2, voor het geval dat uit alle 

omstandigheden van het geval blijkt dat de onrechtmatige daad een kennelijk nauwere band 

heeft met een andere lidstaat. 

 

Principieel moet de algemene regel gelden voor alle niet-contractuele verbintenissen die 

onder de verordening vallen. Alleen in een beperkt aantal, naar behoren gemotiveerde, 

omstandigheden moet van de algemene regel worden afgeweken en moeten bijzondere 

regels worden toegepast. Overeenkomstig de voorwaarden van artikel 14 kunnen de partijen 

overeenkomen om niet-contractuele verbintenissen aan het door hen gekozen recht te 

onderwerpen. 

 

3. In vergelijking met het oorspronkelijke Commissievoorstel is het toepassingsgebied van de 

bijzondere regels verder verduidelijkt om de praktische toepassing ervan te vergemakkelijken. 

De verordening bevat momenteel bijzondere regels inzake productaansprakelijkheid, 

oneerlijke concurrentie, milieuschade, inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten en 

collectieve actie bij arbeidsconflicten. 
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4. Vele delegaties hadden problemen met de besprekingen over inbreuken op de persoonlijke 

levenssfeer of op de persoonlijkheidsrechten. De Raad heeft talrijke besprekingen over dit 

punt gevoerd en alle opties op de onderhandelingstafel zorgvuldig in overweging genomen, 

ook het voorstel van het Europees Parlement.  

 

Desalniettemin heeft de Raad, bij wijze van definitief compromis en in een poging om de 

strijdige belangen te verzoenen, besloten de bijzondere regel inzake inbreuken op de persoon-

lijke levenssfeer of op de persoonlijkheidsrechten in dit stadium te schrappen. Derhalve 

worden dergelijke aangelegenheden momenteel bij artikel 1, lid 2, onder g), uitgesloten van 

het toepassingsgebied van de verordening. 

 

Dit artikel moet echter in combinatie met artikel 30 worden gelezen. In de herzienings-

clausule, die door het Europees Parlement is voorgesteld en momenteel is vervat in artikel 30, 

is bepaald dat de Commissie uiterlijk vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de 

verordening een verslag moet indienen. In dit verslag moeten met name niet-contractuele 

verbintenissen worden belicht die voortvloeien uit een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer 

of op de persoonlijkheidsrechten, met inbegrip van laster. 

 

5. In tegenstelling tot het oorspronkelijke Commissievoorstel bevat de verordening nu ook een 

regel inzake collectieve actie bij arbeidsconflicten conform het voorstel van het Europees 

Parlement. Om een evenwicht tot stand te brengen tussen de belangen van werknemers en 

werkgevers bestaat deze regel erin het recht van het land waar de actie is ondernomen toe te 

passen. Twee delegaties hadden het echter zo moeilijk met deze bepaling dat zij tegen het 

gemeenschappelijk standpunt hebben gestemd. 

 

6. Het oorspronkelijke Commissievoorstel bevatte een bepaling betreffende niet-contractuele 

verbintenissen die voortvloeien uit andere handelingen dan onrechtmatige daden. De 

verordening bevat nu een specifiek hoofdstuk met aparte bepalingen inzake ongerecht-

vaardigde verrijking, zaakwaarneming en precontractuele aansprakelijkheid. 

 

7. De artikelen betreffende bepalingen van bijzonder dwingend recht, de verhouding tot andere 

bepalingen van Gemeenschapsrecht en de verhouding tot bestaande internationale overeen-

komsten zijn verder vereenvoudigd. 
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8. De verordening bevat nu, zoals gevraagd door het Europees Parlement, een herzienings-

clausule, waarbij de Commissie wordt verplicht aan het Europees Parlement, de Raad en het 

Europees Economisch en Sociaal Comité verslag uit te brengen over de toepassing van de 

verordening. In het verslag moet in het bijzonder aandacht worden besteed aan niet-

contractuele verbintenissen die voortvloeien uit verkeersongevallen en uit inbreuken op de 

persoonlijke levenssfeer of op de persoonlijkheidsrechten, met inbegrip van laster. 

 

Andere wijzigingen hebben meer betrekking op de formulering en zijn aangebracht om de tekst 

leesbaarder te maken. 

 

Na bijwerking door de juristen/vertalers zijn de tekst en de overwegingen vernummerd. De bijlage 

bevat een tabel met de respectieve nummers van het gemeenschappelijk standpunt en daarnaast de 

overeenkomstige nummers van het oorspronkelijke voorstel. 

 

2. Amendementen van het Parlement 

 

De Raad heeft vele van de amendementen van het Europees Parlement aanvaard. In een aantal 

gevallen echter is uit de besprekingen in de Raad en de bijwerking van de tekst door de 

juristen/vertalers gebleken dat er een aantal technische verduidelijkingen nodig waren. Om te 

garanderen dat de overwegingen overeenstemmen met de bepalingen van de verordening, werden 

zij aangepast en geactualiseerd. 

 

De wijzigingen in de artikelen 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 28 en 30 vereisen aanvullende overwegingen. 

 

De overwegingen 1-5 zijn geactualiseerd om rekening te houden met de laatste ontwikkelingen op 

politiek niveau. Dienovereenkomstig is de verwijzing naar het actieplan van 1998 vervangen door 

richtsnoeren die zijn vervat in het door de Europese Raad in 2004 aangenomen Haags Programma. 
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a) Volledig aanvaarde amendementen 

 

De amendementen 12, 17, 21, 22, 35, 37, 39, 40, 45, 51, 52 en de mondelinge amendementen 

kunnen worden aanvaard zoals zij door het Parlement zijn voorgesteld, omdat zij tot de duidelijk-

heid en de samenhang van het instrument of tot detailkwesties bijdragen. 

 

b) Inhoudelijk aanvaarde amendementen 

 

De amendementen 2, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 31, 34, 38, 45 en 54 zijn in beginsel na her-

formulering aanvaardbaar. 

 

Amendement 2 is in de huidige overwegingen (29) en (31) opgenomen. 

 

Amendement 15 is inhoudelijk overgenomen in overweging (24). 

 

De in amendement 18 voorgestelde wijzigingen zijn inhoudelijk weergegeven in de artikelen 2 

en 1, lid 1. 

 

De amendementen 19 en 20 zijn opgenomen in de tekst van artikel 1, lid 2, onder b) en onder d). 

De formulering is echter vereenvoudigd, met name ingevolge de invoeging van artikel 2. 

 

Amendement 23 wordt inhoudelijk aanvaard. De Raad acht dit amendement echter overbodig, 

gezien de wijzigingen die zijn aangebracht in overweging (9) en artikel 1, lid 1. 

 

De Raad is van oordeel dat de in amendement 24 voorgestelde wijzigingen inhoudelijk zijn vervat 

in de wijzigingen die in de artikelen 16, 26 en 27, en in overweging (31) zijn aangebracht. 
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Het beginsel van de amendementen 28 en 34, die de structuur en de titel van de afdelingen 

wijzigen, is voor de Raad aanvaardbaar. De Raad is van mening dat dit wordt weergegeven in de 

huidige structuur van de verordening, die is verdeeld in Hoofdstuk I - Toepassingsgebied, Hoofd-

stuk II - Onrechtmatige daad, Hoofdstuk III - Ongerechtvaardigde verrijking, zaakwaarneming en 

precontractuele aansprakelijkheid, Hoofdstuk IV - Rechtskeuze door de partijen en Hoofdstuk V - 

Gemeenschappelijke regels, en hetzelfde doel heeft. 

 

Bij amendement 31 wordt een nieuwe bepaling inzake collectieve actie ingevoerd. Dit is in over-

eenstemming met de onderhandelingen in de Raad. De inhoud van de regel is echter verder uitge-

werkt in artikel 9 en in de overwegingen (24) en (25). 

 

Amendement 38 is inhoudelijk overgenomen in artikel 14. De Raad heeft echter getracht de 

formulering te vereenvoudigen en flexibeler te maken. 

 

Amendement 46 is inhoudelijk overgenomen in artikel 18. 

 

c) Gedeeltelijk aanvaarde amendementen 

De amendementen 3, 14, 25, 26, 36, 44, 53 en 54 kunnen gedeeltelijk worden aanvaard. 

 

Amendement 3 is slechts gedeeltelijk aanvaardbaar omdat de overweging betrekking heeft op 

artikel 4 en amendement 26 betreffende artikel 4 niet volledig wordt aanvaard. De eerste zin van het 

amendement wordt inhoudelijk weergegeven in de huidige tekst van de overwegingen (13) en (14). 

Het laatste deel van het amendement wordt weergegeven in de huidige tekst van overweging (28). 

 

In amendement 14 wordt voorgesteld ten eerste de woorden "indien passend" toe te voegen om de 

beoordelingsvrijheid van de rechter te benadrukken, en ten tweede deze mogelijkheid uit te sluiten 

bij inbreuken op de persoonlijke levenssfeer en oneerlijke concurrentie. Hoewel de Raad het eerste 

deel van het amendement kan aanvaarden, zijn inbreuken op de persoonlijke levenssfeer uitgesloten 

van het toepassingsgebied, en de Raad ziet geen gegronde reden om een uitzondering te maken voor 

gevallen van oneerlijke concurrentie. 
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Amendement 25 is in beginsel aanvaardbaar. De voorwaarden voor een keuze ex ante moeten 

echter volgens de Raad in duidelijke en ondubbelzinnige termen worden vastgelegd. 

 

Amendement 26 heeft betrekking op de algemene regel van artikel 4. 

 

De voorgestelde wijzigingen met betrekking tot artikel 4, lid 1, zijn aanvaardbaar voor de Raad. 

 

De wijzigingen in lid 2 kan de Raad echter niet aanvaarden. Lid 2 voert een bijzondere regel in voor 

verkeersongevallen, die de niet-contractuele verbintenis enerzijds en het bedrag van de schade-

vergoeding anderzijds aan twee verschillende rechtssystemen onderwerpt. Zoals de Commissie in 

haar herziene voorstel 1 heeft verklaard, wijkt een dergelijke oplossing af van het in de lidstaten 

geldende positieve recht en kan zij derhalve niet zonder diepgaand en voorafgaand onderzoek 

worden aangenomen. Daarom wordt voorgesteld om deze kwestie meer gedetailleerd te bestuderen 

in het kader van het in artikel 30 bedoelde verslag. 

 

Artikel 4, lid 3, dient te worden opgevat als een ontsnappingsclausule ten opzichte van artikel 4, 

leden 1 en 2, voor het geval dat uit alle omstandigheden van het geval blijkt dat de onrechtmatige 

daad een kennelijk nauwere band heeft met een andere lidstaat. In het licht hiervan ziet de Raad 

geen noodzaak om specifieke factoren op te sommen. 

 

Amendement 36 heeft betrekking op het nieuwe artikel 10. Hoewel de voorgestelde wijzigingen in 

beginsel aanvaardbaar zijn, is de Raad van oordeel dat het recht van het land waar de verrijking zich 

heeft voorgedaan, een passender aanknopingspunt is ingeval niet op basis van artikel 10, lid 1 of lid 

2, kan worden bepaald welk recht van toepassing is. 

 

Het eerste deel van amendement 44 ís aanvaardbaar voor de Raad. In de loop van de besprekingen 

is echter overeengekomen om lid 2, dat voor bepaalde lidstaten fundamentele problemen zou 

opleveren, te schrappen, en de Raad kan dit deel van het amendement derhalve niet aanvaarden. 

 

                                                 
1  Zie 6622/06 JUSTCIV 32 CODEC 171. 
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Amendement 53 wordt gedeeltelijk aanvaard. De Raad acht het wenselijker dat de verordening 

automatisch voorrang zou hebben op uitsluitend tussen twee of meer lidstaten gesloten overeen-

komsten, voor zover deze betrekking hebben op aangelegenheden waarop deze verordening van 

toepassing is. De voorgestelde wijziging van artikel 28, lid 3, wordt niet aanvaard, aangezien het 

Verdrag van Den Haag in een specifieke regeling voor verkeersongevallen voorziet en vele van de 

lidstaten die partij zijn bij het Verdrag de wens hebben geuit om deze regeling te behouden. In dit 

verband dient rekening te worden gehouden met de herzieningsclausule in artikel 30, die een 

specifieke verwijzing naar verkeersongevallen bevat. 

 

De Raad is ingenomen met de in amendement 54 voorgestelde herzieningsclausule. Hij suggereert 

evenwel dat een meer generieke herzieningsclausule passender zou zijn om een doeltreffende 

beoordeling in het kader van de bestaande bevoegdheden te garanderen (zie artikel 30). 

 

d) Niet overgenomen amendementen 

 

De amendementen 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 27, 29, 32, 33, 41, 42, 43, 47, 49, 50, 56 en 57 

worden verworpen. 

 

In amendement 1 wordt verwezen naar de verordening “Rome I” . Totdat de verordening wordt 

aangenomen, is het echter beter te verwijzen naar het bestaande Verdrag van Rome I van 1980 

inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst. 

 

Amendement 4 heeft betrekking op de voorgestelde wijzigingen van de algemene regel (amende-

ment 26). Aangezien amendement 26 gedeeltelijk verworpen is, moeten ook de overeenkomstige 

wijzigingen van de overweging worden verworpen. 

 

Gezien de wijzigingen die in het toepassingsgebied van de verordening zijn aangebracht, ziet de 

Raad geen reden om amendement 5 over te nemen. 

 



 
9751/7/06 REV 7 ADD 1  dau/NGS/mg 10 
 DG H III   NL 

De amendementen 6, 8, 11 en 13 behelzen een aanpassing van de overwegingen ingevolge de 

schrapping van verscheidene bijzondere regels uit de verordening zoals voorgesteld in de amende-

menten 27 (productaansprakelijkheid), 29 (oneerlijke concurrentie en daden die de vrije concur-

rentie beperken) en 33 (milieu-inbreuken). De Raad kan de schrapping van deze bijzondere regels 

niet aanvaarden; derhalve moeten ook de desbetreffende amendementen op de overwegingen 

worden verworpen. De Raad heeft echter een inspanning gedaan om de werkingssfeer van deze 

bijzondere regels duidelijk te omschrijven, teneinde de praktische toepassing ervan te vergemakke-

lijken. 

 

De amendementen 10 en 56 moeten worden verworpen, aangezien niet-contractuele verbintenissen 

die voortvloeien uit inbreuken op de persoonlijke levenssfeer of op de persoonlijkheidsrechten, met 

inbegrip van laster, van het toepassingsgebied van de verordening zijn uitgesloten. 

 

Amendement 16 is niet aanvaardbaar voor de Raad, aangezien de Raad amendement 42, waarmee 

dit amendement overeenstemt, verwerpt. 

 

Met amendement 27 wordt beoogd de bijzondere regel inzake productaansprakelijkheid te 

schrappen. Volgens de Raad maakt de toepassing van de algemene regels in gevallen van product-

aansprakelijkheid het niet mogelijk om met een redelijke zekerheid te voorspellen wel recht van 

toepassing zal zijn. Een systeem van hiërarchisch geordende aanknopingspunten, in combinatie met 

een clausule inzake voorspelbaarheid, lijkt met het oog op deze doelstelling een evenwichtige 

oplossing te bieden. 

 

In amendement 29 wordt voorgesteld de bijzondere regel inzake oneerlijke concurrentie te 

schrappen. Voor de Raad is dit onaanvaardbaar. De regel in artikel 6 is niet een uitzondering op de 

algemene regel van artikel 4, lid 1, maar eerder een toelichting daarop, teneinde te bepalen waar de 

schade zich heeft voorgedaan. Inzake oneerlijke concurrentie dient de regel bescherming te bieden 

aan concurrenten, consumenten en het publiek in het algemeen, en tevens garant te staan voor het 

goed functioneren van de markteconomie. Deze doelstellingen zijn in het algemeen te bereiken door 

aanknoping bij de plaats waar de concurrentieverhoudingen of de gezamenlijke belangen van de 

consumenten worden aangetast, of in geval van beperking van de mededinging, het land waar de 

beperking gevolgen heeft of kan hebben. Onder niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit 

beperking van de mededinging, in de zin van artikel 6, lid 3, moeten zowel inbreuken op commu-

nautaire als op nationale mededingingsregels worden verstaan.
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Amendement 32 houdt verband met amendement 26, dat door de Raad is verworpen voor zover het 

betrekking heeft op verkeersongevallen. Om dezelfde redenen als hierboven wordt dit amendement 

verworpen. 

 

De Raad kan de in amendement 33 voorgestelde schrapping van de bijzondere regel voor milieu-

schade niet aanvaarden. De voorgestelde regel stemt overeen met het door de Gemeenschap aange-

nomen beginsel “de vervuiler betaalt”, dat reeds in verschillende lidstaten van kracht is. 

 

De Raad kan amendement 41 niet aanvaarden, aangezien dit in strijd zou lijken te zijn met de in 

amendement 40 voorgestelde wijzigingen, die de Raad wel aanvaardt. 

 

In de amendementen 42 en 43 wordt de kwestie van de toepassing door de rechter van vreemd 

recht behandeld. De Raad verwerpt deze amendementen, aangezien deze aangelegenheid in een 

andere context moet worden behandeld. 

 

Aangezien amendement 22 is aanvaard, acht de Raad amendement 47 overbodig. 

 

De Raad vindt de verduidelijking in artikel 23, lid 2, voldoende wat betreft natuurlijke personen bij 

de uitoefening van hun beroep. Derhalve wordt amendement 49 verworpen. 

 

Amendement 50 strekt ertoe het begrip openbare orde te verduidelijken. Momenteel is het moeilijk 

gemeenschappelijke criteria en referentie-instrumenten voor het definiëren van openbare orde vast 

te stellen. Daarom wordt amendement 50 verworpen. 
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Amendement 57 heeft betrekking op artikel 6 van het oorspronkelijke Commissievoorstel. De 

Raad heeft talrijke besprekingen over dit punt gevoerd en alle opties op de onderhandelingstafel 

zorgvuldig in overweging genomen, ook de door het Europees Parlement voorgestelde oplossing.  

Niettemin stelt de Raad, bij wijze van definitief compromis en in een poging om de strijdige 

belangen te verzoenen, voor om de bijzondere regel inzake inbreuken op de persoonlijke levens-

sfeer of op de persoonlijkheidsrechten in dit stadium te schrappen. Amendement 57 moet bijgevolg 

worden verworpen. In plaats daarvan wordt in artikel 1, lid 2, onder g), in een uitsluiting van de 

werkingssfeer voorzien. 

 

Dit artikel moet echter in combinatie met artikel 30 worden gelezen. In de herzieningsclausule van 

artikel 30 is bepaald dat de Commissie uiterlijk vier jaar na de datum van inwerkingtreding van de 

verordening een verslag moet indienen. In dit verslag moeten met name niet-contractuele verbinte-

nissen worden belicht die voortvloeien uit een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer of op de 

persoonlijkheidsrechten, met inbegrip van laster. 

 

III. Conclusie 

 

De Raad is van mening dat met de tekst van het gemeenschappelijk standpunt inzake de veror-

dening betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen een even-

wichtig systeem van collisieregels op het gebied van niet-contractuele verbintenissen wordt opgezet 

en de gewenste eenvormigheid van de toepasselijke rechtsregels wordt bereikt.  Voorts stemt het 

gemeenschappelijk standpunt in grote lijnen overeen met het oorspronkelijke Commissievoorstel en 

het advies van het Europees Parlement. 
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BIJLAGE 

 

CONCORDANTIETABEL 

 
Oorspronkelijk Commissievoorstel Gemeenschappelijk standpunt van de Raad 
Overweging (1) Overweging (1) 
nieuw Overweging (2) 
Overweging (2) geschrapt 
Overweging (3) Overweging (3) 
nieuw Overweging (4) 
nieuw Overweging (5) 
Overweging (4) Overweging (6) 
Overweging (5) Overweging (7) 
nieuw Overweging (8) 
nieuw Overweging (9) 
nieuw Overweging (10) 
nieuw Overweging (11) 
Overweging (6) Overweging (12) 
Overweging (7) Overweging (13) 
Overweging (8) Overweging (14) 
nieuw Overweging (15) 
nieuw Overweging (16) 
Overweging (9) Overweging (17) 
Overweging (10) Overweging (18) 
Overweging (11) Overweging (19) 
nieuw Overweging (20) 
nieuw Overweging (21) 
Overweging (12) geschrapt 
Overweging (13) Overweging (22) 
Overweging (14) Overweging (23) 
nieuw Overweging (24) 
nieuw Overweging (25) 
Overweging (15) Overweging (26) 
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Oorspronkelijk Commissievoorstel Gemeenschappelijk standpunt van de Raad 
nieuw Overweging (27) 
Overweging (16) Overweging (28) 
Overweging (17) Overweging (29) 
Overweging (18) Overweging (30) 
Overweging (19) Overweging (31) 
Overweging (20) Overweging (32) 
nieuw Overweging (33) 
Overweging (21) Overweging (34) 
Overweging (22) Overweging (35) 
Overweging (23) Overweging (36) 
Artikel 1 Artikel 1 
nieuw Artikel 2 
Artikel 2 Artikel 3 
Artikel 3 Artikel 4 
Artikel 4 Artikel 5 
Artikel 5 Artikel 6 
Artikel 6 geschrapt 
Artikel 7 Artikel 7 
Artikel 8 Artikel 8 
nieuw Artikel 9 
Artikel 9, lid 1 Artikel 12 
Artikel 9, lid 2 Artikel 10, lid 2; 11, lid 2; 12, lid 2, 

onder b) 
Artikel 9, lid 3 Artikel 10 
Artikel 9, lid 4 Artikel 11 
Artikel 9, lid 5 Artikel 10, lid 4; 11, lid 4; 12, lid 2, 

onder c) 
Artikel 9, lid 6 Artikel 13 
Artikel 10 Artikel 14 
Artikel 11 Artikel 15 
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Oorspronkelijk Commissievoorstel Gemeenschappelijk standpunt van de Raad 
Artikel 12 Artikel 16 
Artikel 13 Artikel 17 
Artikel 14 Artikel 18 
Artikel 15, lid 1 Artikel 19 
Artikel 15, lid 2 Artikel 20 
Artikel 16 Artikel 21 
Artikel 17 Artikel 22 
Artikel 18 geschrapt 
Artikel 19 Artikel 23 
Artikel 20 Artikel 24 
Artikel 21 Artikel 25 
Artikel 22 Artikel 26 
Artikel 23 Artikel 27 
Artikel 24 geschrapt 
Artikel 25 Artikel 28 
Artikel 26 Artikel 29 
nieuw Artikel 30 
Artikel 27, alinea 2 Artikel 31 
Artikel 27, alinea's 1 en 3 Artikel 32 
 

 

 

____________________ 
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("ROME II") [eerste lezing] 
- Aanneming (gs + v) 
a) van het gemeenschappelijk standpunt 
b) van de motivering van de Raad 
- Verklaringen 

 
 

VERKLARING VAN DE DELEGATIES VAN CYPRUS EN GRIEKENLAND 

BETREFFENDE ARTIKEL 9 

 

De delegaties van Cyprus en Griekenland willen erop wijzen dat de toepassing van artikel 9 van de 

verordening waarschijnlijk problemen voor de scheepvaart zal doen rijzen, aangezien schepen, 

ongeacht of zij volledig in overeenstemming zijn met de wetgeving van de vlaggenstaat, 

onderworpen zullen zijn aan voorschriften die verschillen naar gelang van de wetgeving van de 

lidstaten van de havens die zij aandoen. 
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GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE REPUBLIEK LETLAND EN DE REPUBLIEK 

ESTLAND BETREFFENDE ARTIKEL 9 

 

 

Letland en Estland erkennen dat collectieve acties een wezenlijk recht zijn van een werknemer, een 

werkgever of de organisaties die hun beroepsbelangen vertegenwoordigen. Daarom zou het in 

artikel 9 opgenomen beginsel alleen mogen gelden in de gevallen die rechtstreeks voortvloeien uit 

de uitoefening van die wezenlijke rechten. Letland en Estland beklemtonen terzelfder tijd dat de 

toepassing van artikel 9 geen bijkomende beperkingen op het vrij verrichten van diensten binnen de 

Gemeenschap mag opleveren. 

 

________________________ 
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gemeenschappelijk standpunt van de Raad over de aanneming van de verordening van 
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niet-contractuele verbintenissen ("Rome II") 
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2003/0168 (COD) 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE 
AAN HET EUROPEES PARLEMENT 

 
overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag 

 
betreffende het 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad over de aanneming van de verordening van 
het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op 

niet-contractuele verbintenissen ("Rome II") 

1. OVERZICHT VAN DE PROCEDURE 

Indiening van het voorstel bij het Europees Parlement en de Raad 
(document COM(2003) 427 definitief - 2003/0168 (COD)): 

 

 
22.7.2003 

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: 2.6.2004 

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 6.7.2005 

Indiening van het gewijzigde voorstel: 21.2.2006 

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt (stemming met 
gekwalificeerde meerderheid): 

 
25.9.2006 

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE 

De internationale rechterlijke bevoegdheid alsook de erkenning en tenuitvoerlegging in een 
lidstaat van in andere lidstaten gegeven rechterlijke beslissingen worden geregeld bij 
Verordening (EG) nr. 44/2001, die op burgerlijk en handelsgebied van toepassing is op 
contractuele en niet-contractuele verbintenissen. Wat het collisierecht betreft, werden de 
regels inzake contracten geharmoniseerd tussen de lidstaten door het Verdrag van Rome van 
1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst. De 
Gemeenschap beschikt echter nog niet over algemene, geharmoniseerde regels om te bepalen 
welk recht er van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen. Het voorstel van de 
Commissie heeft ten doel deze leemte op te vullen.  

Doel van het voorstel van de Commissie is dus de harmonisatie van de collisieregels inzake 
niet-contractuele verbintenissen op burgerlijk en handelsgebied (verkeersongevallen, 
productaansprakelijkheid, oneerlijke concurrentie, enz.) alsook de vaststelling van 
gemeenschappelijke regels op EU-niveau om te bepalen welk recht van toepassing is op 
dergelijke verbintenissen.  
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De harmonisatie van deze regels heeft ten doel personen en ondernemingen meer 
rechtszekerheid te bieden dan voorheen en “forum shopping” te vermijden, die kan leiden tot 
verschillende resultaten voor de partijen afhankelijk van het gerecht waarbij de zaak is 
aangebracht.  

3. OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

3.1. Algemene opmerking 

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad handhaaft in wezen het oorspronkelijke 
voorstel van de Commissie, zoals dat werd gewijzigd bij het gewijzigde voorstel, waarin 
rekening werd gehouden met een aantal door het Europees Parlement in eerste lezing 
aangenomen amendementen. 

De voornaamste wijzigingen die door het gemeenschappelijk standpunt in het gewijzigde 
voorstel van de Commissie en de amendementen van het Parlement zijn aangebracht, worden 
hieronder gedetailleerd uiteengezet. 

3.2. Belangrijke verschillen met het gewijzigde voorstel van de Commissie 

Artikel 1, lid 2, onder g), ligt in de lijn van het gewijzigde voorstel van de Commissie 
(artikel 1, lid 2, onder h)), waarin de Commissie voorstelde inbreuken op de persoonlijke 
levenssfeer en op de persoonlijkheidsrechten van de werkingssfeer van de verordening uit te 
sluiten wanneer zij worden begaan door de media. Het gemeenschappelijk standpunt gaat 
echter verder: de uitsluiting wordt niet beperkt tot niet-contractuele verbintenissen die 
ontstaan in het kader van de media, maar wordt uitgebreid tot alle niet-contractuele 
verbintenissen die voortvloeien uit dergelijke inbreuken. De belangrijkste reden waarom 
uiteindelijk voor deze oplossing werd gekozen, is dat er geen overeenstemming kon worden 
bereikt over de definitie van het begrip media.  

Deze uitsluiting wordt verzacht door de bewoordingen van de herzieningsclausule 
(artikel 30), waarin wordt bepaald dat er in het verslag over de toepassing van de toekomstige 
verordening bijzondere aandacht zal worden besteed aan deze specifieke soort 
niet-contractuele verbintenissen. 

Artikel 5 over productaansprakelijkheid is aanzienlijk anders geformuleerd dan artikel 6 van 
het gewijzigde voorstel van de Commissie. Het doel van dit artikel is echter niet gewijzigd. 
Zoals ook blijkt uit het gemeenschappelijk standpunt is het nodig een specifieke regel inzake 
productaansprakelijkheid vast te stellen, waarbij wordt gezorgd voor een billijk evenwicht 
tussen de belangen van het slachtoffer en die van de aansprakelijke persoon.  

De Commissie betreurt nog steeds de oplossing die werd gekozen in het gemeenschappelijk 
standpunt, dat een relatief complex cascadesysteem van aanknopingspunten invoert. De 
Commissie is er nog steeds van overtuigd dat haar oorspronkelijke en veel eenvoudiger 
geformuleerde oplossing een passend evenwicht tot stand bracht tussen de betrokken 
belangen. 

Artikel 6 breidt de werkingssfeer van de regel inzake oneerlijke concurrentie uit tot daden die 
de vrije concurrentie beperken, terwijl artikel 7 van het gewijzigde voorstel van de Commissie 
slechts van toepassing is op oneerlijke handelspraktijken. Uit de toelichting bij het gewijzigde 
voorstel (punt 3.4, amendement 29) blijkt dat er in het gewijzigde voorstel geen specifieke 
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regel voor mededingingszaken is ingevoerd omdat er op dat ogenblik een openbare 
raadpleging werd gehouden over het groenboek van de Commissie betreffende 
“Schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels”. De 
Commissie wilde niet vooruitlopen op de resultaten van die raadpleging en zag er dus van af 
om reeds in haar gewijzigde voorstel een collisieregel op te nemen inzake niet-contractuele 
verbintenissen die voortvloeien uit een inbreuk op de mededingingsregels. De Commissie gaf 
in de toelichting echter aan dat zij voor mededingingszaken eventueel een andere oplossing 
zou kiezen in het kader van de medebeslissingsprocedure. De Commissie behoudt zich het 
recht voor dit te doen met name om de doeltreffendheid te bewaren van het recht van 
natuurlijke en rechtspersonen om vergoeding te vorderen van schade die is veroorzaakt door 
een inbreuk op de mededingingsregels. In het licht van het gemeenschappelijk standpunt van 
de Raad handhaaft de Commissie haar standpunt en behoudt zij zich de mogelijkheid voor om 
een andere oplossing te kiezen in het kader van de medebeslissingsprocedure. 

Bij artikel 9 wordt een specifieke collisieregel ingevoerd voor niet-contractuele 
verbintenissen die voortvloeien uit collectieve actie bij arbeidsconflicten. Deze bepaling vindt 
haar oorsprong in door het Parlement aangenomen amendementen die de Commissie niet 
heeft overgenomen en was dus niet in het gewijzigde voorstel van de Commissie opgenomen.  

De geherformuleerde tekst van de in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen bepaling 
tracht tegemoet te komen aan de belangrijkste bezwaren die door de Commissie zijn 
geformuleerd tijdens de besprekingen met de Raad. De werkingssfeer van deze bepaling is 
thans nauwkeuriger omschreven en is met name beperkt tot de aansprakelijkheid van 
werkgevers, werknemers en/of vakbonden in het kader van collectieve acties. De Commissie 
betreurt echter dat uit de tekst nog steeds niet duidelijk blijkt dat deze bepaling niet mag 
gelden ten aanzien van derde partijen.  

Artikel 16 wijkt af van artikel 13 van het gewijzigde voorstel van de Commissie, waarin een 
extra lid is opgenomen, op basis waarvan de rechter uitwerking kan geven aan dwingende 
bepalingen van het recht van een ander land dan het land waarvan het recht ingevolge de 
regels van het instrument van toepassing is. Deze in het voorstel van de Commissie 
opgenomen bepaling had geen bijzonder communautair belang; deze bepaling was ingevoerd 
om redenen van consistentie en was geïnspireerd op een soortgelijke bepaling in het Verdrag 
van Rome van 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst. 
De Commissie heeft deze schrapping aanvaard. 

Artikel 26 inzake openbare orde stemt niet overeen met de formulering van artikel 23 van het 
gewijzigde voorstel van de Commissie, dat zelf het resultaat was van eerdere besprekingen in 
de Raad, die afwijzend stond tegenover het in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie 
opgenomen specifieke artikel inzake schadevergoeding die geen vergoedend karakter heeft. 
Na besprekingen over het gewijzigde voorstel, werd deze wijziging eerst in een overweging 
opgenomen en tot slot volledig weggelaten omdat geen overeenstemming kon worden bereikt 
over de inhoud ervan, waarbij door niemand wordt betwist dat de clausule inzake openbare 
orde voldoende waarborgen en bescherming biedt tegen de potentiële negatieve gevolgen van 
de toekenning van buitensporig hoge schadevergoedingen zonder vergoedend karakter.  

Artikel 27 wijkt af van artikel 23 van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie 
(artikel 3 van het gewijzigde voorstel), dat een veel gedetailleerdere regel bevatte ter 
verduidelijking van de verhouding tot de verschillende bronnen van het Gemeenschapsrecht 
(met name wat betreft de verhouding tot specifieke instrumenten die de goede werking van de 
interne markt bevorderen). Gezien de recente ontwikkelingen in het Europees Parlement en de 
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Raad in het kader van onderhandelingen over andere voorstellen, lijkt het niet langer nodig in 
dit instrument een dergelijke specifieke bepaling op te nemen. 

Artikel 28 over de verhouding tot bestaande internationale overeenkomsten verschilt van het 
gewijzigde voorstel van de Commissie op de volgende punten: 

a) de werkingssfeer van lid 1 wordt niet beperkt tot multilaterale overeenkomsten die op 
"bijzondere gebieden" zijn gesloten; 

b) lid 2 bevat een specifieke regel krachtens welke de verordening voorrang heeft op 
uitsluitend tussen lidstaten gesloten overeenkomsten; 

c) gelet op het bovenstaande leidt dit artikel ertoe dat het Verdrag van Den Haag van 1971 
inzake verkeersongevallen en het Verdrag van Den Haag van 1973 inzake producten met 
gebreken in alle omstandigheden voorrang hebben, ook wanneer alle relevante elementen van 
het geval in de Gemeenschap zijn gelokaliseerd. 

Hoewel de Commissie in beginsel geen problemen heeft met de eerste twee bovenvermelde 
verschillen ten opzichte van haar gewijzigde voorstel, betreurt zij nog steeds dat 
overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt multilaterale overeenkomsten over het 
algemeen voorrang hebben, zelfs wanneer alle relevante elementen van het geval uitsluitend 
in de Gemeenschap zijn gelokaliseerd. Het Europees Parlement wenste in dergelijke 
omstandigheden de nieuwe verordening voorrang te geven op het Verdrag van Den Haag 
inzake verkeersongevallen. De in het gemeenschappelijk standpunt gekozen benadering 
ondermijnt de pogingen om in de Gemeenschap te komen tot geharmoniseerde oplossingen.  

Hoewel dit aspect enigszins wordt afgezwakt door de specifieke verwijzing naar 
verkeersongevallen in de herzieningsclausule (artikel 30 van het gemeenschappelijk 
standpunt), op basis waarvan in het verslag over de toepassing van de verordening bijzondere 
aandacht zal worden besteed aan de kwestie van verkeersongevallen teneinde na te gaan wat 
de gevolgen zijn van het ontbreken van volledig geharmoniseerde collisieregels voor 
verkeersongevallen in de Gemeenschap, had de Commissie toch liever gezien dat de tekst van 
haar gewijzigde voorstel (artikel 24, lid 2, van dat voorstel) zou worden behouden.  

De Commissie betreurt dat de verklaring die zij in de eindfase van de onderhandelingen met 
de Raad heeft afgelegd niet op accurate wijze is weergegeven in overweging 33 van het 
gemeenschappelijk standpunt1.  

                                                 
1 Op de Raad JBZ van 27 en 28 april 2006 te Luxemburg legde de Commissie de volgende verklaring af: 

"The Commission is prepared in appropriate cases, to examine the possibility of making proposal to the 
Council authorising Member States to conclude international agreements concerning specific sectoral 
matters which contain provisions on the law applicable to non-contractual obligations. This remains 
without prejudice to the possibility of the Community to negotiate and conclude such international 
agreements in accordance with the provisions of Article 300 EC." (De Commissie is bereid om in 
passende gevallen de mogelijkheid te onderzoeken om bij de Raad een voorstel in te dienen dat lidstaten 
machtigt om internationale overeenkomsten betreffende specifieke, sectorale aangelegenheden te sluiten 
die bepalingen bevatten inzake het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen. Dit 
doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de Gemeenschap om overeenkomstig artikel 300 van het 
EG-Verdrag te onderhandelen over en over te gaan tot de sluiting van dergelijke overeenkomsten). 



 

NL 6   NL 

3.3. Amendementen van het Parlement 
Al met al bevat het gemeenschappelijk standpunt volledig dan wel qua strekking de meeste 
amendementen van het Europees Parlement met betrekking tot de belangrijkste bepalingen 
van het voorstel die door de Commissie zijn aanvaard en zijn opgenomen in haar gewijzigde 
voorstel.  

Wat de amendementen van het Parlement betreft, zijn er echter een aantal belangrijke 
verschillen tussen het gewijzigde voorstel en het gemeenschappelijk standpunt, die reeds 
hierboven in punt 3.2 zijn behandeld, zoals: 

artikel 9 van het gemeenschappelijk standpunt ligt in de lijn van amendement 31 van het 
Europees Parlement, dat niet werd aanvaard door de Commissie en dus niet werd opgenomen 
in haar gewijzigde voorstel; 

artikel 27 van het gemeenschappelijk standpunt stemt niet volledig overeen met artikel 3 van 
het gewijzigde voorstel, dat in de lijn ligt van amendement 24 van het Parlement. 

de in artikel 28 van het gemeenschappelijk standpunt gekozen oplossing verschilt van die van 
artikel 24 van het gewijzigde voorstel (zie ook amendement 53 van het Parlement), met name 
met betrekking tot de verhouding tot het Verdrag van Den Haag van 1971 inzake 
verkeersongevallen. 

3.4. Door de Raad ingevoerde nieuwe bepalingen:  

Artikel 2 is een technische bepaling waarin bepaalde begrippen worden omschreven die in de 
verordening worden gebruikt teneinde de formulering van de afzonderlijke bepalingen te 
vereenvoudigen. 

Artikel 12 voert een specifieke regel in voor niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien 
uit onderhandelingen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst. Het voorstel van de 
Commissie bevatte geen dergelijke specifieke bepaling, hoewel het altijd de bedoeling was dit 
soort verbintenissen onder dit instrument te laten vallen. Dit ligt in de lijn van de rechtspraak 
van het Europees Hof van Justitie over het Verdrag van Brussel van 1968 (dat is vervangen 
door Verordening (EG) nr. 44/2001), waarin wordt gesteld dat dit soort verbintenissen 
niet-contractueel zijn2. De Commissie had in artikel 5, lid 3, van haar gewijzigde voorstel 
gekozen voor een meer flexibele oplossing, terwijl de Raad op dat gebied blijkbaar heeft 
gekozen voor een meer gedetailleerde bepaling. Inhoudelijk leidt de voorgestelde bepaling in 
beginsel tot het resultaat dat ook door de Commissie wordt beoogd, d.w.z. de toepassing van 
het recht van het land waarmee de betrokken niet-contractuele verbintenis de nauwste banden 
heeft.  

                                                 
2 In dezelfde gedachtegang werd dit soort verbintenissen uitgesloten van de werkingssfeer van het op 

15 december 2005 aangenomen voorstel van de Commissie voor een Verordening van het Europees 
Parlement en de Raad inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst 
(“Rome I”) (COM(2005) 650 definitief, 2005/0261 (COD)). 
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4. CONCLUSIE 

De Commissie aanvaardt het gemeenschappelijk standpunt omdat het alle kernpunten bevat 
van het oorspronkelijke voorstel en van de amendementen van het Europees Parlement zoals 
die zijn overgenomen in het gewijzigde voorstel. 




