
CM\932029NL.doc PE508.141v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

27.3.2013

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1093/2012, ingediend door A.D. (Duitse nationaliteit), over het 
verzoek om niet-EU-bedrijven een rechtspositie in de EU te geven als zij 
binnen de EU-grenzen handel willen drijven

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt voor om wetgeving aan te nemen die niet-EU-bedrijven ertoe verplicht om een 
juridische entiteit binnen de EU op te richten als zij binnen de EU handel willen drijven. Hij 
verwijst naar twee Zwitserse bedrijven die reisdiensten aanbieden. Uit zijn ervaring is 
gebleken dat in zijn woonland geen rechtsvordering kon worden ingesteld tegen een van deze 
bedrijven, omdat het hoofdkantoor buiten de EU gevestigd is.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 december 2012 De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

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 stelt regels vast met betrekking tot de toegankelijkheid van gerechtelijke 
instanties in de EU in grensoverschrijdende gevallen.
Op grond van het algemene beginsel van deze verordening is de rechterlijke instantie van de 
woonplaats van de verweerder bevoegd. EU-bedrijven die in de EU gevestigd zijn, moeten 
derhalve worden opgeroepen voor het gerecht in de lidstaat waar ze woonplaats hebben. Er 
zijn beschermende bevoegdheidsregels vastgesteld voor consumenten, werknemers, en in 
geval van verzekeringscontracten, voor verzekeringnemers, verzekerden dan wel 
begunstigden, zodat zij de andere contractpartij voor het gerecht kunnen oproepen in de plaats 
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waar de zwakkere partij woonplaats heeft.
Soortgelijke bepalingen zijn vastgesteld in het Verdrag betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken van 2007 (het Verdrag van Lugano), waar de EU, IJsland, Noorwegen, 
Zwitserland en Denemarken partij bij zijn. Indien een bedrijf woonplaats heeft in IJsland, 
Noorwegen of Zwitserland wordt de mogelijkheid voor een Duitse eiser om een dergelijk 
bedrijf voor het Duitse gerecht op te roepen geregeld door het Verdrag van Lugano, dat net als 
de verordening voorziet in het algemene beginsel dat de rechterlijke instantie van de 
woonplaats van de verweerder bevoegd is.

Thans zijn de bevoegdheidsregels van de verordening (op enkele uitzonderingen na) niet van 
toepassing wanneer de verweerder woonplaats buiten de EU heeft; in die gevallen verwijst de 
verordening naar het nationale recht (de zogenaamde "residuele bevoegdheid"). De nationale 
bevoegdheidsregels voor verweerders uit derde landen variëren sterk tussen de verschillende 
EU-lidstaten. De mogelijkheid om een bedrijf dat buiten de EU gevestigd is in Duitsland voor 
het gerecht op te roepen, wordt derhalve geregeld door het Duitse recht inzake bevoegdheid. 
Zoals reeds vermeld, is het Verdrag van Lugano van toepassing indien het bedrijf in IJsland, 
Noorwegen of Zwitserland woonplaats heeft.

De verordening voorziet echter in een bevoegdheidsregel die uitgaat van de woonplaats van 
een filiaal, een agentschap of enige andere vestiging in een lidstaat van een bedrijf dat geen 
woonplaats heeft in de EU. Deze regel is opgenomen in artikel 9, lid 2 (geschillen in verband 
met verzekeringen), artikel 15, lid 2 (geschillen in verband met overeenkomsten met 
consumenten), en artikel 19, lid 2 (geschillen in verband met arbeidsovereenkomsten). In deze 
artikelen is bepaald dat wanneer een werkgever, een verzekeraar of een partij bij een 
consumentenovereenkomst geen woonplaats heeft in een lidstaat, maar in een lidstaat wel een 
filiaal, een agentschap of een vestiging heeft, hij voor de geschillen betreffende de exploitatie 
daarvan geacht wordt woonplaats te hebben in die lidstaat. De zwakkere partij (de consument, 
de werknemer, de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde) heeft zodoende de 
mogelijkheid om de andere contractpartij (die woonplaats buiten de EU heeft) voor het 
gerecht op te roepen in de lidstaat waar die partij een filiaal, een agentschap of enige andere 
vestiging heeft. Daarmee is de toegang tot gerechtelijke instanties van de EU gewaarborgd. 
Deze bevoegdheidsregel is van toepassing op voorwaarde dat het betreffende geschil 
voortvloeit uit de exploitatie van dat filiaal, dat agentschap of die vestiging.
In gevallen waarin het buitenlandse bedrijf geen woonplaats en evenmin een filiaal, een 
agentschap of een andere vestiging in een EU-lidstaat heeft zoals hierboven beschreven, 
wordt de toegang tot gerechtelijke instanties geregeld door het nationaal recht.

Bij de recente herschikking van Verordening (EG) nr. 44/2001 heeft de Commissie 
voorgesteld om de huidige bevoegdheidsregels uit te breiden tot verweerders die in derde 
landen woonplaats hebben en om de regels inzake subsidiaire bevoegdheid van de lidstaten te 
harmoniseren. Door deze wijziging zouden alle burgers en ondernemingen gelijke toegang tot 
de gerechtelijke instanties in Europa hebben. Deze algemene uitbreiding werd echter niet door 
de gezamenlijke wetgevers gesteund. Er werd echter wel overeenstemming bereikt over een 
gedeeltelijke uitbreiding ten gunste van de zwakkere partijen (consumenten en werknemers), 
teneinde de tenuitvoerlegging van dwingende EU-wetgeving te waarborgen. De herschikking 
van de verordening (Verordening (EU) nr. 1215/2012) treedt in januari 2015 in werking. 



CM\932029NL.doc 3/3 PE508.141v02-00

NL

Conclusie

Indien de verweerder binnen de EU woonplaats heeft, is Verordening (EG) nr. 44/2001 van 
toepassing.
Als het bedrijf in IJsland, Noorwegen of Zwitserland is gevestigd, is het Verdrag van Lugano 
van toepassing. Indiener geeft aan dat het bedrijf "Ith AG Kunast" in Zwitserland gevestigd is. 
De Commissie kan niet verifiëren of het bedrijf inderdaad in Zwitserland woonplaats heeft. 
Indien dit wel het geval is, is het Verdrag van Lugano van toepassing en zou het gerecht in 
Zwitserland bevoegd kunnen zijn ingevolge het algemene beginsel dat de gerechtelijke 
instantie van de woonplaats van de verweerder bevoegd is. Desalniettemin zou ook de Duitse 
rechter bevoegd kunnen zijn, bijvoorbeeld ingevolge de bepalingen ten aanzien van 
bevoegdheden op contractueel gebied (artikel 5, lid 1).
Als de verweerder geen woonplaats heeft in de EU, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, is het 
Duitse recht van toepassing.


