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P6_TA(2005)0284 

Recht van toepassing op niet-contractuele verbintenissen ("Rome II") ***I 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening 

van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op 

niet-contractuele verbintenissen ("Rome II") (COM(2003)0427 – C5-0338/2003 – 

2003/0168(COD)) 

 

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2003)0427)1, 

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 61, onder c) van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 

voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C5-0338/2003), 

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en het advies van de Commissie 

burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0211/2005), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 

de Commissie.

                                                 
1 Nog niet in het PB gepubliceerd. 
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P6_TC1-COD(2003)0168 

 

Standpunt van het Europees Parlement, in eerste lezing vastgesteld op 6 juli 2005, met het 

oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. …/2005 van het Europees Parlement en 

de Raad 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, 

onder c), 

 

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, 

 

Overwegende hetgeen volgt: 

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

rechtvaardigheid te handhaven en te ontwikkelen. Daartoe moet de Gemeenschap met 

name maatregelen nemen op het gebied van de justitiële samenwerking in burgerlijke en 

handelszaken met grensoverschrijdende gevolgen, voor zover dit noodzakelijk is voor 

het goed functioneren van de interne markt, waarbij er onder meer naar wordt gestreefd 

de verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende regels op het gebied van het 

conflictenrecht te bevorderen. 

(2) Met het oog op een doeltreffende tenuitvoerlegging van de desbetreffende bepalingen 

van het Verdrag van Amsterdam heeft de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 

3 december 1998 een actieplan vastgesteld, waarbij werd gepreciseerd dat de invoering 

van een rechtsinstrument inzake het recht dat van toepassing is op buitencontractuele 

verbintenissen een van de maatregelen is die moeten worden genomen binnen twee jaar 

na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam3. 

(3) Op zijn bijeenkomst in Tampere op 15 en 16 oktober 19994 heeft de Europese Raad de 

stelling onderschreven dat het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke 

beslissingen van prioritair belang is voor de totstandbrenging van de Europese 

rechtsruimte. In het ontwerp voor een programma voor wederzijdse erkenning5 wordt 

aangegeven dat maatregelen voor de harmonisatie van de collisieregels maatregelen zijn 

die de toepassing van dit beginsel helpen te bevorderen. 

                                                 
1 PB C 241 van 28.9.2004, blz. 1. 
2 Standpunt van het Europees Parlement van 6 juli 2005. 
3 Actieplan van de Raad en de Commissie over hoe de bepalingen van het Verdrag van Amsterdam 

inzake de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid het best 

kunnen worden uitgevoerd (PB C 19 van 23.1.1999, blz. 1). 
4 Conclusies van het voorzitterschap van 16 oktober 1999, punten 28 tot en met 39. 
5 PB C 12 van 15.1.2001, blz. 1. 
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(4) 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.  

(5) Het toepassingsgebied en de bepalingen van deze verordening moeten zodanig worden 

vastgesteld dat de samenhang 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 handelszaken1 en Verordening 

(EG) nr. ../.... betreffende het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst ("Rome I")2. 

(6) Het streven naar samenhang in het gemeenschapsrecht vereist dat deze verordening 

geen afbreuk doet aan de bepalingen in instrumenten van afgeleid recht, buiten deze 

verordening, die regelen welk recht van toepassing is of die een invloed hebben op het 

recht dat van toepassing is, zoals collisieregels op specifieke gebieden, 

communautaire bepalingen van bijzonder dwingend recht, en de fundamentele 

rechtsbeginselen van de interne markt. Uiteindelijk moet deze verordening de goede 

werking van de interne markt bevorderen, met name het vrije verkeer van goederen en 

diensten. 

(7) Alleen eenvormige regels die worden toegepast ongeacht het recht dat zij aanwijzen, 

kunnen concurrentievervalsing tussen communautaire justitiabelen voorkomen. 

(8) Het is noodzakelijk dat collisieregels in alle lidstaten een zo uniform mogelijk 

karakter hebben om rechtsonzekerheid tot een minimum te beperken. De noodzaak 

van rechtszekerheid moet echter altijd ondergeschikt blijven aan de 

allesoverheersende noodzaak recht te doen aan individuele gevallen, en derhalve 

moeten de rechtbanken een beoordelingsmarge behouden. Voorts moeten de 

bedoelingen van partijen worden gerespecteerd wanneer deze een uitdrukkelijke keuze 

hebben gemaakt ten aanzien van het recht dat van toepassing is op een geschil uit 

onrechtmatige daad of wanneer een dergelijke rechtskeuze redelijkerwijs door de 

rechter kan worden afgeleid. 

                                                 
1 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). 
2 PB L ... 
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(9) Deze verordening dient de voorspelbaarheid van rechterlijke uitspraken te vergroten en 

een billijk evenwicht te garanderen tussen de belangen van de persoon die aansprakelijk 

wordt gesteld en die van de persoon die schade lijdt. De verordening moet ook  aan 

redelijke verwachtingen van partijen beantwoorden door de rechter in een gegeven 

procedure de ruimte te laten voor een benadering van de vraag naar het toepasselijke 

recht, die beantwoordt aan de behoeften van het internationale handelsverkeer in een 

Statengemeenschap zonder binnengrenzen. 

(10) De collisieregels in deze verordening gelden ook voor verbintenissen uit hoofde van 

risicoaansprakelijkheid, en de geharmoniseerde  aanknopingsregels gelden ook voor 

de vraag naar de rechts- of handelingsbekwaamheid voor aansprakelijkheid uit 

onrechtmatige daad. 

(11) Inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken moet de collisieregel 

beantwoorden aan doelstellingen zoals een billijke verdeling van de risico’s die 

verbonden zijn aan een moderne samenleving die wordt gekenmerkt door een hoge 

graad van technologisering, bescherming van de gezondheid van de consument, streven 

naar vernieuwing, het garanderen van niet-vervalste concurrentie en vergemakkelijking 

van het handelsverkeer. Aanknoping met het recht van de gewone verblijfplaats van de 

persoon die schade lijdt, in combinatie met een clausule inzake voorspelbaarheid, biedt 

in het licht van deze doelstellingen een evenwichtige oplossing. 

(12) Deze verordening belet de lidstaten niet hun grondwettelijke bepalingen inzake 

persvrijheid en vrijheid van meningsuiting in de media toe te passen. Het land waar 

het (de) meest significante element(en) intreedt (intreden) of kan (kunnen) intreden 

wordt geacht het land te zijn waarop de publicatie of uitzending voornamelijk is 

gericht of, indien dit niet duidelijk is, het land waar de redactionele controle wordt 

uitgevoerd, en de wetgeving van dat land is van toepassing. Het land waarop een 

publicatie of uitzending is gericht, wordt met name vastgesteld aan de hand van de 

taal van de publicatie of uitzending of de verkoopvolumes of de luister- of 

kijkdichtheid in een bepaald land in verhouding tot de totale verkoopvolumes of de 

luister- of kijkdichtheid, of een combinatie van deze factoren. Dergelijke 

overwegingen gelden ook voor publicatie op het internet of andere elektronische 

netwerken. 
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(13) De onderscheiden vormen van persoonlijkheidsrechten en de historisch gegroeide 

perstradities in de Europese Unie wijzen in een in toenemende mate op continentaal 

niveau opererende communicatiewereld op de noodzaak van meer uniforme 

voorwaarden en normen voor de oplossing van geschillen. Juist gezien het 

beschermingswaardige karakter van de persvrijheid en de rol ervan in de 

maatschappij ligt het echter voor de hand zich hierbij met name te richten op media 

die op verantwoorde wijze met de persoonlijkheidsrechten omgaan en die bereid zijn 

via zelforganisatie op basis van consensus een zelfverplichtende Europese mediacode 

en/of een "Europese Mediaraad" te creëren die ook voor de desbetreffende 

rechtbanken kan voorzien in besluitvormingsrichtlijnen die zich geleidelijk 

consolideren. De Commissie wordt verzocht na te gaan wat de mogelijkheden zijn om 

een dergelijk proces te begeleiden. 

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

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

deze verordening dient onder de term intellectuele-eigendomsrechten te worden 

verstaan: het auteursrecht en de naburige rechten, het sui generis recht inzake de 

bescherming van gegevensbestanden en de industriële-eigendomsrechten. 

(15) Er dient te worden voorzien in speciale regels voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit 

ongegronde verrijking of zaakwaarneming. 

(16) In het belang van de wilsautonomie van de partijen moeten dezen kunnen kiezen welk 

recht van toepassing dient te zijn op een niet-contractuele verbintenis. Om zwakke 

partijen te beschermen is het wenselijk aan deze vrije rechtskeuze bepaalde 

voorwaarden te verbinden. 

(17) Om redenen van algemeen belang is het in uitzonderlijke omstandigheden 

gerechtvaardigd dat de rechters van de lidstaten zich beroepen op rechtsfiguren zoals de 

openbare orde-exceptie en bepalingen van bijzonder dwingend recht.  

(18) Het streven naar een billijk evenwicht tussen de partijen veronderstelt dat, voorzover 

mogelijk, rekening wordt gehouden met de veiligheidsregels en gedragsregels die 

gelden in het land waar het schadebrengende feit is gepleegd, zelfs wanneer de niet-

contractuele verbintenis wordt beheerst door een ander recht. Dit geldt niet voor 

inbreuken op persoonlijkheidsrechten en de eerlijke mededinging. 
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(19) Het recht dat van toepassing is op een niet-contractuele verbintenis uit enigerlei 

ophanden zijnde of gevoerde vakbondsactie, is dat van het land waar de actie zal 

worden of is gevoerd. 

(20) Om te verzekeren dat door partijen en de rechter naar behoren aandacht wordt 

besteed aan de vraag naar het toepasselijke recht, dienen partijen verplicht te zijn om 

de rechter in het inleidende processtuk of in het verweerschrift mee te delen welk 

recht naar hun mening geheel of gedeeltelijk van toepassing is op de vordering. 

(21) De eerbiediging van de internationale verplichtingen van de lidstaten rechtvaardigt dat 

deze verordening de verdragen en internationale overeenkomsten waarbij de lidstaten 

partij zijn en die bijzondere onderwerpen bestrijken, onverlet laat. Om de 

doorzichtigheid van de terzake geldende regels te verbeteren 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. 

(22) Aangezien de doelstelling van het voorgenomen optreden, namelijk een betere 

voorspelbaarheid van rechterlijke uitspraken – hetgeen strikt eenvormige regels vereist 

die zijn vastgelegd in een dwingend en rechtstreeks toepasselijk communautair 

rechtsinstrument –, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, die 

immers geen eenvormige regels op communautair niveau kunnen uitvaardigen, en 

derhalve vanwege zijn gevolgen 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 evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening, die de rechtszekerheid 

vergroot zonder evenwel een harmonisatie van de materiële voorschriften van intern 

recht op te leggen, niet verder dan wat nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken. 

(23) [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. / Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het protocol 

betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, dat aan het Verdrag 

betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese 

Gemeenschap is gehecht, nemen het Verenigd Koninkrijk en Ierland niet deel aan de 

aanneming van deze verordening, die derhalve deze twee lidstaten niet bindt.] 

(24)  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 derhalve deze lidstaat niet bindt,  
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HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:  

Hoofdstuk I 

 

Toepassingsgebied 

Artikel 1 

Materiële werkingssfeer 

1. Deze verordening is, in gevallen waarin tussen het recht van verschillende landen moet 

worden gekozen, van toepassing op niet-contractuele verbintenissen op burgerlijk en 

handelsgebied. Uitsluitend voor de doeleinden van deze verordening worden 

verbintenissen uit ongegronde verrijking en zaakwaarneming als niet-contractuele 

verbintenissen beschouwd. 
 

Ze is niet van toepassing op fiscaal, administratief of douanegebied noch op de 

aansprakelijkheid van overheidsinstanties voor handelen of nalaten in het kader van 

de uitoefening van hun taken. 
 

2. Uitgesloten van de werkingssfeer van deze verordening zijn: 

a) niet-contractuele verbintenissen uit familiebetrekkingen of daarmee 

gelijkgestelde betrekkingen, met inbegrip van onderhoudsverplichtingen; 

b) niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien of kunnen voortvloeien uit het 

huwelijksvermogensrecht, het vermogensrecht bij betrekkingen die krachtens 

het op dergelijke betrekkingen toepasselijke recht worden geacht vergelijkbare 

gevolgen te hebben als het huwelijk en het erfenisrecht; 

c) niet-contractuele verbintenissen uit wisselbrieven, cheques, orderbriefjes 

alsmede andere verhandelbare waardepapieren, voorzover de verbintenissen uit 

deze andere papieren het gevolg zijn van hun verhandelbaarheid; 

d) niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien of kunnen voortvloeien uit de 

persoonlijke aansprakelijkheid van de vennoten en de organen voor de 

verbintenissen van een vennootschap, een vereniging of een rechtspersoon en 

uit de persoonlijke aansprakelijkheid van accountants van een vennootschap of 

haar vennoten bij het wettelijke toezicht op de boekhoudkundige bescheiden; 

e) niet-contractuele verbintenissen tussen de oprichters, de trustees en de 

begunstigden van een trust die vrijwillig in het leven is geroepen; 
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f) niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit een kernongeval; 

g) het bewijs en de rechtspleging, behoudens de artikelen 18 en 19; 

h) de aansprakelijkheid voor het handelen van de overheid, met inbegrip van de 

aansprakelijkheid van publiekelijk benoemde ambtsdragers. 

3. Deze verordening laat de toepassing of vaststelling van besluiten van de instellingen 

van de Europese Gemeenschappen onverlet: 

a) die voor bijzondere gebieden regels bevatten voor de oplossing van 

wetsconflicten met betrekking tot niet-contractuele verbintenissen; of 

b) die regels vaststellen die van toepassing zijn ongeacht welk nationaal recht 

krachtens deze verordening de betrokken niet-contractuele verbintenis 

beheerst; of 

c) die in de weg staan aan de toepassing van een bepaling of bepalingen van het 

recht van het land van de rechter of het door deze verordening aangewezen 

recht; of 

d) die bepalingen vaststellen die moeten bijdragen aan de goede werking van de 

interne markt, voorzover zij niet in combinatie met het door de regels van 

internationaal privaatrecht aangewezen recht kunnen worden toegepast. 

 

4. Binnen het bestek van deze verordening wordt onder "lidstaten" verstaan: alle lidstaten 

behalve [het Verenigd Koninkrijk, Ierland en] Denemarken. 

Artikel 2 

Universeel karakter 

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

lidstaat is. 
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Hoofdstuk II 

 

Uniforme regels 

Afdeling 1 

 

Regels inzake niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit een onrechtmatige daad 

Artikel 3 

Rechtskeuze door de partijen 

 

1. De partijen kunnen in een beding dat wordt gesloten na het ontstaan van hun geschil, 

of in gevallen waarin sprake is van een reeds bestaande commerciële betrekking op 

basis van gelijkwaardigheid tussen marktdeelnemers met gelijke 

onderhandelingskracht, in een voor het ontstaan van het geschil vrijelijk 

overeengekomen beding, overeenkomen de niet-contractuele verbintenissen te 

onderwerpen aan het recht dat zij kiezen. Deze keuze moet uitdrukkelijk geschieden of 

ondubbelzinnig uit de omstandigheden van de zaak blijken. Zij mag geen afbreuk 

doen aan de rechten van derden en laat de toepassing van bepalingen van dwingend 

recht in de zin van artikel 14 onverlet. 

 

2. Een rechtskeuze van partijen kan een werknemer die partij is bij een 

arbeidsovereenkomst niet de bescherming ontnemen die hem zou worden geboden 

door de bepalingen van dwingend recht 

 

a) van het land waar hij overeenkomstig de arbeidsovereenkomst zijn arbeid 

gewoonlijk verricht; of 

 

b) wanneer de werknemer zijn arbeid gewoonlijk niet in eenzelfde land verricht, 

van het land waar het bedrijf waar hij werkzaam is, is gevestigd; of 

 

c) van het land waarmee de arbeidsovereenkomst de nauwste banden heeft. 

 

3. De keuze door de partijen van het toepasselijke recht laat, wanneer alle overige 

elementen van het geval op het tijdstip waarop de schade ontstaat in een of meer van 

de lidstaten waren gelokaliseerd, de toepassing van de bepalingen van het 

gemeenschapsrecht onverlet. 
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Artikel 4 

Algemene regel 

1. Bij ontbreken van een beding als bedoeld in artikel 3 en tenzij in deze verordening 

anders geregeld, is het recht dat van toepassing is op de niet-contractuele verbintenis uit 

onrechtmatige daad het recht van het land waar de schade zich voordoet of dreigt zich 

voor te doen, ongeacht in welk land de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft 

voorgedaan en ongeacht in welk(e) land(en) sprake is van indirecte gevolgen van de 

schade. 

 

2. In geval van persoonlijk letsel als gevolg van verkeersongevallen en met het oog op de 

motorvoertuigenverzekeringsrichtlijn passen het gerecht waar de zaak aanhangig is 

en de verzekeraar van de aansprakelijke chauffeur echter met het oog op de 

vaststelling van de aard van de schadeclaim en de berekening van de hoogte van de 

schadeclaim de regels toe van de gewone verblijfplaats van de individuele 

gelaedeerde, tenzij dit voor de gelaedeerde onbillijk is. 
 

Met betrekking tot de aansprakelijkheid is het recht van de plaats van het ongeval van 

toepassing. 
 

3. Wanneer, in weerwil van lid 1,  uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de niet-

contractuele verbintenis kennelijk nauwere banden met een ander land heeft, is bij wijze 

van uitzondering het recht van dat andere land van toepassing. 

 

Tot de factoren die kunnen wijzen op een kennelijk nauwe band tussen een niet-

contractuele verbintenis en een ander land behoren: 

 

a) waar het gaat om schadeverdeling en rechts- of handelingsbekwaamheid: de 

omstandigheid dat de aansprakelijk gestelde persoon of personen en de 

gelaedeerde(n) hun gewone verblijfplaats  in hetzelfde land hebben of dat de 

relevante wetgeving van het land van de gewone verblijfplaats van de 

aansprakelijk gestelde perso(o)n(en)en en die van het land van de gewone 

verblijfplaats van de gelaedeerde(n) in wezen identiek is; 

 

b) een reeds bestaande juridische of feitelijke relatie tussen partijen, zoals 

bijvoorbeeld een overeenkomst, die nauw verband houdt met de betrokken 

niet-contractuele verbintenis; 
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c) de behoefte aan zekerheid, voorzienbaarheid en een uniform resultaat; 

 

d) bescherming van gerechtvaardigde verwachtingen; 

 

e) de beleidsoverwegingen die aan het toe te passen recht ten grondslag liggen en 

de gevolgen van de toepassing van dat recht. 

 

4. Bij de beantwoording van de vraag naar het toepasselijke recht zal het gerecht waar 

de zaak aanhangig is zonodig ieder specifiek punt van het geschil aan een 

afzonderlijke analyse onderwerpen. 
 

Afdeling 2 
 

Bijzondere regels van toepassing op specifieke onrechtmatige daden en niet-contractuele 
verbintenissen  

Artikel 5 

Inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en op de persoonlijkheidsrechten 

1. Wat betreft het recht dat van toepassing is op een niet-contractuele verbintenis die 

voortvloeit uit een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer of de persoonlijkheidsrechten, 

is de wetgeving van toepassing van het land waar het (de) meest significante 

element(en) van de schade intreedt (intreden) of kan (kunnen) intreden. 

Wanneer de inbreuk wordt veroorzaakt door een publicatie of uitzending, wordt het 

land waar het (de) meest significante element(en) van de schade intreedt (intreden) of 

kan (kunnen) intreden geacht het land te zijn waarop de publicatie of uitzending 

voornamelijk is gericht of, indien dit niet duidelijk is, het land waar de redactionele 

controle wordt uitgevoerd, en is de wetgeving van dat land van toepassing. Het land 

waarop de publicatie of uitzending is gericht wordt met name vastgesteld aan de hand 

van de taal van de publicatie of uitzending of de verkoopvolumes of de luister- of 

kijkdichtheid in een bepaald land in verhouding tot de totale verkoopvolumes of 

luister- of kijkdichtheid, of een combinatie van deze factoren.  

 

Deze bepaling geldt mutatis mutandis voor publicaties op internet en andere 

elektronische netwerken. 
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2. Ten aanzien van het recht van antwoord of soortgelijke maatregelen en eventuele 

preventieve maatregelen of rechterlijke verbodsvoorzieningen tegen een 

dagbladuitgeverij of omroeporganisatie met betrekking tot de inhoud van een 

publicatie of uitzending is het recht van toepassing van het land waar de 

dagbladuitgeverij of de omroeporganisatie haar gewone verblijfplaats heeft. 

 

3. Het bepaalde in lid 2 geldt ook bij inbreuk op de persoonlijke levenssfeer of de 

persoonlijkheidsrechten als gevolg van de omgang met persoonsgegevens. 

Artikel 6 

Vakbondsacties 

Op een niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit enigerlei ophanden zijnde of gevoerde 

vakbondsactie, is het recht van toepassing van het land waar de actie zal worden of is 

gevoerd. 

Artikel 7 

Verkeersongevallen 

1. Tot het moment waarop de Gemeenschap nadere wetgeving vaststelt inzake het recht 

dat van toepassing is op verkeersongevallen, passen de lidstaten hetzij de in deze 

verordening opgenomen algemene regels toe, behoudens het bepaalde in artikel 15, 

hetzij het Verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 inzake het recht dat van toepassing 

is op verkeersongevallen. 

 

2. In geval van persoonlijk letsel als gevolg van verkeersongevallen past het gerecht 

waar de zaak aanhangig is voor de begroting van de schade de regels toe van de 

gewone verblijfplaats van de individuele gelaedeerde, tenzij zulks onbillijk zou zijn. 
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Artikel 8 

Inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten 

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

eigendomsrecht, is het recht van toepassing van het land waarvoor de bescherming is 

gevraagd. 

 

2. Op een niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een eengemaakt 

communautair industriële-eigendomsrecht, is de desbetreffende communautaire 

verordening van toepassing. Voor elke aangelegenheid die niet geregeld is door die 

verordening, is het recht van toepassing van de lidstaat waar inbreuk is gemaakt op dit 

recht. 

Artikel 9 

Ongegronde verrijking 

1. Wanneer een niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit ongegronde verrijking, 

verband houdt met een eerder bestaande betrekking tussen de partijen, zoals een 

contract dat nauw samenhangt met die niet-contractuele verbintenis, is het recht van 

toepassing dat deze betrekking beheerst. 
 

2. Wanneer het toepasselijke recht niet kan worden bepaald op basis van lid 1 en 

wanneer de partijen hun gewone verblijfplaats in hetzelfde land hebben op het tijdstip 

waarop de gebeurtenis die leidt tot de ongegronde verrijking plaatsvindt, is het recht 

van dat land van toepassing. 
 

3. Wanneer het toepasselijke recht niet kan worden bepaald op basis van de leden 1 en 2, 

is het recht van toepassing van het land waar de gebeurtenissen die leiden tot de 

ongegronde verrijking zich in hoofdzaak hebben voorgedaan, ongeacht de vraag in 

welk land de verrijking zich heeft voorgedaan. 
 

4. Wanneer uit het geheel van de omstandigheden blijkt dat de niet-contractuele 

verbintenis die voortvloeit uit ongegronde verrijking kennelijk nauwere banden heeft 

met een ander land dan het op grond van de leden 1, 2 en 3 bepaalde land, is het recht 

van dat andere land van toepassing. 
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Artikel 10 

Zaakwaarneming 

1. Wanneer een niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit zaakwaarneming, 

verband houdt met een eerder bestaande betrekking tussen de partijen, zoals een 

contract dat nauw samenhangt met de niet-contractuele verbintenis, is het recht van 

toepassing dat deze betrekking beheerst. 

 

2. Wanneer het toepasselijke recht niet kan worden bepaald op basis van lid 1 en 

wanneer de partijen hun gewone verblijfplaats in hetzelfde land hebben op het tijdstip 

waarop het schadebrengende feit plaatsvindt, is het recht van dat land van toepassing. 

 

3. Wanneer het toepasselijke recht niet kan worden bepaald op basis van de leden 1 en 2, 

is het recht van toepassing van het land waar de handeling plaatsvond. 

 

4. Wanneer uit het geheel van de omstandigheden blijkt dat de niet-contractuele 

verbintenis die voortvloeit uit zaakwaarneming kennelijk nauwere banden heeft met 

een ander land dan het op grond van de leden 1, 2 en 3 bepaalde land, is het recht van 

dat andere land van toepassing. 
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Afdeling 3 

 

Gemeenschappelijke regels inzake niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit een 

onrechtmatige daad dan wel uit een feit dat geen onrechtmatige daad is 

Artikel 11 

Werkingssfeer van het recht dat van toepassing is op de niet-contractuele verbintenis 

Het recht dat ingevolge de artikelen 3 tot en met 10 van deze verordening op de niet-

contractuele verbintenis van toepassing is, beheerst met name: 

a) de grond en de omvang van de aansprakelijkheid, met inbegrip van het bepalen van de 

personen uit wier handelingen aansprakelijkheid kan voortvloeien; 

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

aansprakelijkheid; 

c) het bestaan, de aard en de beoordeling van de schade of de gevraagde schadeloosstelling; 

d) binnen de grenzen van de bevoegdheden waarover hij op grond van zijn procesrecht 

beschikt, de maatregelen die de rechter kan treffen om schade of verdere schade te 

voorkomen of om de schade te herstellen; 

e) de begroting van de schade, voorzover daarop rechtsregels van toepassing zijn; 

f) de mogelijkheid tot overdracht of overgang van het recht op schadevergoeding; 

g) het bepalen van de personen die recht hebben op vergoeding van persoonlijk door hen 

geleden schade; 

h) de aansprakelijkheid voor handelingen van anderen; 

i) de diverse wijzen van tenietgaan van verbintenissen, alsmede de verjaringen en 

déchéances, gegrond op het verstrijken van een termijn, met inbegrip van de aanvang, de 

stuiting en de schorsing van de termijnen. 
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Tenzij anders is geregeld in deze verordening of in een geldig rechtskeuzebeding, past het 

gerecht waar de zaak aanhangig is zijn eigen regels voor de begroting van de schade toe, 

tenzij de omstandigheden van het geval de toepassing van het recht van een andere staat 

rechtvaardigen. 

Artikel 12 

 Stellingen van partijen omtrent het toepasselijke recht 

Een partij in een geding die voor een nationaal gerecht een vordering of tegenvordering 

instelt in de zin van deze verordening, deelt het gerecht en de wederpartij via de dagvaarding 

of het daarmee gelijk te stellen inleidende processtuk mede, welk recht hij geheel of 

gedeeltelijk op zijn vordering van toepassing acht. 

Artikel 13 

Vaststelling van de inhoud van het vreemde recht 

1. Het gerecht waar de zaak aanhangig is, stelt de inhoud van het vreemde recht uit 

eigen beweging vast. Hiertoe kan de medewerking van partijen nodig zijn. 

 

2. Indien vaststelling van de inhoud van het vreemde recht niet mogelijk blijkt en 

partijen daarmee instemmen, zal het recht van het gerecht waar de zaak aanhangig is, 

worden toegepast. 

Artikel 14 

Bepalingen van bijzonder dwingend recht 

1. De bepalingen van deze verordening laten de toepassing onverlet van de bepalingen 

van het recht van het land van de rechter die het geval dwingend beheersen, ongeacht 

welk recht op de niet-contractuele verbintenis van toepassing is. 
 

2. Bij de toepassing ingevolge deze verordening van het recht van een bepaald land kan 

uitwerking worden gegeven aan de dwingende bepalingen van het recht van een 

ander land waarmede 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 niet-contractuele verbintenis beheerst. Bij de beslissing of aan deze 

dwingende bepalingen uitwerking moet worden gegeven, wordt rekening gehouden 

met hun aard en strekking, alsmede met de gevolgen die uit de toepassing of niet-

toepassing ervan zouden voortvloeien. 
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Artikel 15 

Veiligheidsvoorschriften en gedragsregels 

Ongeacht welk recht toepasselijk is, wordt bij het bepalen van de aansprakelijkheid feitelijk, en 

voor zover passend, rekening gehouden met de veiligheidsvoorschriften en gedragsregels die 

van kracht waren op het tijdstip waarop en de plaats waar de schadeveroorzakende gebeurtenis 

zich heeft voorgedaan. 

Artikel 16 

Rechtstreekse vordering op de verzekeraar van de aansprakelijke persoon 

Het recht van de persoon die schade lijdt, om een rechtstreekse vordering in te stellen tegen de 

verzekeraar van de persoon die aansprakelijk wordt gesteld, wordt beheerst door het recht dat 

van toepassing is op de niet-contractuele verbintenis, tenzij de persoon die schade lijdt ervoor 

kiest zijn aanspraken te baseren op het recht dat van toepassing is op het verzekeringscontract 

voor zover een van beide rechtsstelsels deze mogelijkheid biedt. 

Artikel 17 

Subrogatie en gezamenlijke verbintenissen 

1. Wanneer een persoon, de schuldeiser, op grond van een niet-contractuele verbintenis 

rechten heeft jegens een andere persoon, de schuldenaar, en een derde verplicht is de 

schuldeiser te voldoen, dan wel wanneer die derde de schuldeiser op grond van de 

genoemde verplichting reeds heeft voldaan, bepaalt het recht dat op deze verplichting 

van de derde van toepassing is, of die de rechten die de schuldeiser jegens de 

schuldenaar heeft overeenkomstig het recht dat hun betrekkingen beheerst, kan 

uitoefenen en, zo ja, in welke mate. 

 

2. Hetzelfde geldt, wanneer eenzelfde verplichting op verschillende personen rust en één 

van hen de schuldeiser heeft voldaan. 
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Artikel 18 

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 de niet-contractuele 

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

Artikel 19 

Bewijs 

1. Het recht dat ingevolge deze verordening de niet-contractuele verbintenis beheerst, is 

van toepassing voorzover het ten aanzien van niet-contractuele verbintenissen wettelijke 

vermoedens vestigt of regels inzake de verdeling van de bewijslast omvat. 

 

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

recht van het land van de rechter of door een van de in artikel 18 bedoelde rechtsstelsels 

volgens hetwelk de rechtshandeling naar de vorm geldig is, voorzover het bewijs op 

deze wijze kan worden geleverd voor de rechter bij wie de zaak aanhangig is. 

 

3. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 12 en 13 en de leden 1 en 2, zijn de 

bepalingen van deze verordening niet van toepassing op de bewijs- en de procesregels. 



19 

Hoofdstuk III 

 

Overige bepalingen 

Artikel 20 

Gelijkstelling met het grondgebied van een staat 

Voor de toepassing van deze verordening worden met het grondgebied van een staat 

gelijkgesteld : 

a) de installaties en andere inrichtingen ten behoeve van de exploratie en exploitatie van 

natuurlijke rijkdommen, aanwezig in, op of boven het buiten de territoriale grens van die 

staat gelegen deel van de zeebodem voor zover die staat daar op grond van het 

internationale recht soevereine rechten mag uitoefenen ten behoeve van de exploratie en 

exploitatie van natuurlijke rijkdommen; 

b) een zich op volle zee bevindend schip dat door of vanwege die staat teboekgesteld is of 

van een zeebrief of daarmee gelijk te stellen document is voorzien, dan wel bij gebreke 

van enige teboekstelling, zeebrief of daarmee gelijk te stellen document, toebehoort aan 

een onderdaan van die staat; 

c) een zich in het luchtruim bevindend luchtvaartuig dat door of vanwege die staat 

teboekgesteld is of in het nationaliteitsregister van die staat is ingeschreven, dan wel bij 

gebreke van enige teboekstelling of inschrijving in het nationaliteitsregister, toebehoort 

aan een onderdaan van die staat. 

Artikel 21 

Gelijkstelling met de gewone verblijfplaats 

1. De belangrijkste vestiging van een vennootschap, vereniging of rechtspersoon geldt als 

gewone verblijfplaats. Wanneer echter het feit dat de verbintenis doet ontstaan, is 

gepleegd of de schade is geleden bij de exploitatie van een filiaal, agentschap of enige 

andere vestiging, geldt dit filiaal, agentschap of deze vestiging als gewone 

verblijfplaats. 

 

2. Wanneer het feit dat de verbintenis doet ontstaan, zich voordoet of de schade is ontstaan 

bij de uitoefening van de beroepsactiviteit van een natuurlijke persoon, geldt de 

daadwerkelijke bedrijfsvestiging als gewone verblijfplaats. Wanneer de desbetreffende 

activiteit ambulant of thuis wordt verricht, geldt het officieel geregistreerde adres van 

de natuurlijke persoon als gewone verblijfplaats. 
 

3. Voor de toepassing van artikel 5, lid 2, geldt de plaats waar de omroeporganisatie 

gevestigd is in de zin van Richtlijn 89/552/EEG1 van de Raad, als gewone verblijfplaats. 

                                                 
1 Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde 

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-

omroepactiviteiten (PB L 298 van 17.10.1989, blz. 23). Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 97/36/EG 

van het Europees Parlement en de Raad (PB L 202 van 30.7.1997, blz. 60). 



20 

 



21 

Artikel 22 

Uitsluiting van herverwijzing 

Wanneer 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 

internationaal privaatrecht. 

Artikel 23 

Staten met meer dan één rechtssysteem 

1. Indien een staat uit meer dan één territoriale eenheid bestaat en elke eenheid daarvan 

eigen rechtsregels inzake niet-contractuele verbintenissen bezit, wordt voor het bepalen 

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

een land beschouwd. 

 

2. Een staat waarbinnen verschillende territoriale eenheden eigen rechtsregels inzake niet-

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

gevallen waarin uitsluitend rechtsregels van deze territoriale eenheden voor toepassing 

in aanmerking komen. 

Artikel 24 

Openbare orde van het land van de rechter 

1. 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. 

 

2. In het bijzonder kan de toepassing van een bepaling van het door deze verordening 

aangewezen recht terzijde worden gesteld en/of kan het recht van het land van de 

rechter worden toegepast, indien de toepassing van die bepalingen in strijd zou zijn 

met fundamentele rechten en vrijheden zoals vastgelegd in het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens, nationale grondwettelijke bepalingen of 

internationaal humanitair recht. 
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3. Bovendien kan de toepassing van een bepaling van het door deze verordening 

aangewezen recht, die zou leiden tot de toekenning van een schadevergoeding die 

geen vergoedend karakter heeft, zoals schadevergoedingen die als voorbeeld of als 

straf zijn bedoeld, worden beschouwd als zijnde in strijd met de openbare orde van het 

land van de rechter. 

 

4. Indien overeenkomstig deze verordening het als toepasselijk aangewezen recht dat 

van een lidstaat is, kan de openbare orde-exceptie alleen worden toegepast op verzoek 

van een van de partijen. 

Artikel 25 

Verhouding tot internationale overeenkomsten 

1. Deze verordening laat de toepassing onverlet van internationale overeenkomsten 

waarbij de lidstaten op het tijdstip van de vaststelling van deze verordening partij zijn en 

waarbij op bijzondere gebieden met betrekking tot niet-contractuele verbintenissen de 

gevallen waarin tussen het recht van verschillende landen moet worden gekozen, 

worden geregeld. 

 

2. De bepalingen van deze verordening hebben voorrang op de bepalingen van 

internationale verdragen die tussen twee of meer lidstaten zijn gesloten, tenzij die 

verdragen zijn genoemd in bijlage I. 
 

3. Indien alle elementen van het geval op het tijdstip waarop de schade ontstaat in een of 

meer lidstaten waren gelokaliseerd, hebben de bepalingen van deze verordening 

voorrang op de bepalingen van het Verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 inzake het 

recht dat van toepassing is op verkeersongevallen. 
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Hoofdstuk IV 

 

Slotbepalingen 

Artikel 26 

Lijst van overeenkomsten als bedoeld in artikel 25 

1. De lidstaten bezorgen uiterlijk op ... aan de Commissie de lijst van de overeenkomsten 

als bedoeld in artikel 25. Na die datum delen de lidstaten aan de Commissie elke 

opzegging van die overeenkomsten mee. 

 

2. De Commissie maakt de in lid 1 bedoelde lijst van overeenkomsten binnen zes maanden 

na ontvangst van de volledige lijst in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend. 

Artikel 27 

Evaluatie 

Met inachtneming van de punten 1 en 2 brengt de Commissie uiterlijk op ...* verslag uit aan 

het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de 

toepassing van deze verordening en doet zij zonodig verdere voorstellen voor aanpassing van 

de verordening: 

 

1. In haar verslag schenkt de Commissie bijzondere aandacht aan de gevolgen van de 

wijze waarop vreemd recht in de verschillende rechtsgebieden wordt behandeld en 

aan het probleem van de schadevergoedingen, met inbegrip van de in bepaalde 

rechtsgebieden bestaande mogelijkheid om schadevergoedingen toe te kennen die zijn 

bedoeld als voorbeeld of als straf. 

 

2. In het verslag wordt ook aandacht geschonken aan de vraag of voorstellen moeten 

worden gedaan voor communautaire wetgeving die specifiek betrekking heeft op het 

recht dat van toepassing is op verkeersongevallen. Het verslag bevat ook een 

analytische studie betreffende de mate waarin rechtbanken in de lidstaten vreemd 

recht in de praktijk toepassen, met inbegrip van aanbevelingen met betrekking tot de 

wenselijkheid van een gemeenschappelijke aanpak ten aanzien van de toepassing van 

vreemd recht. 

 

                                                 
* Drie jaar na de datum van vaststelling van deze verordening. 
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3. De onderscheiden vormen van het persoonlijkheidsrecht in de historisch gegroeide 

perstradities in de Europese Unie wijzen in een in toenemende mate op continentaal 

niveau opererende communicatiewereld op de noodzaak van meer uniforme 

voorwaarden en normen voor de oplossing van geschillen. Juist gezien het 

beschermingswaardige karakter van de persvrijheid en de rol ervan in de 

maatschappij ligt het echter voor de hand zich hierbij met name te richten op media 

die op verantwoorde wijze met de persoonlijkheidsrechten omgaan en die bereid zijn 

via zelforganisatie op basis van consensus een zelfverplichtende Europese mediacode 

en/of een "Europese Mediaraad" te creëren die ook voor de desbetreffende 

rechtbanken kan voorzien in besluitvormingsrichtlijnen die zich geleidelijk 

consolideren. De Commissie wordt verzocht na te gaan wat de mogelijkheden zijn om 

een dergelijk proces te begeleiden en te ondersteunen en om in een verslag 

aanbevelingen te doen over de vraag in welke vorm verdergaande stappen wenselijk 

zijn. 

Artikel 28 

Inwerkingtreding en toepassing in de tijd 

Deze verordening treedt in werking op ... 

 

Zij is van toepassing op niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit feiten die zich na 

haar inwerkingtreding hebben voorgedaan. 

 

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 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 

De voorzitter De voorzitter 

 


