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Essentie
Verzoek om een prejudiciële beslïssing krachtens art. 267 VWEU, ingediend door het Landesarbeitsgericht BerlinBrandenburg (Duitsland) bij beslissing van 23 maart 2011.
EEX-Verordening. Bevoegdheid voor individuele arbeidsovereenkomst. Met ambassade van derde staat gesloten
overeenkomst. Immuniteit van jurisdictie. Begrip ‘agentschap, filiaal of andere vestiging’ in zin van art. 18 lid 2.
Verenigbaarheid met art. 21 van beding waarbij gerechten van derde staat bevoegd worden verklaard.

Samenvatting
Art. 18 lid 2 EEX-Verordening moet aldus worden uitgelegd dat een op het grondgebied van een lidstaat gevestigde
ambassade van een derde staat in een geschil over een door die ambassade namens de zendstaat gesloten
arbeidsovereenkomst een 'vestiging' in de zin van die bepaling vormt wanneer de door de werknemer verrichte taken
niet vallen onder de uitoefening van openbaar gezag. De aangezochte nationale rechter dient vast te stellen welke
taken de werknemer precies heeft verricht.
Art. 22 punt 2 EEX-Verordening moet aldus worden uitgelegd dat een vóór het ontstaan van een geschil
overeengekomen jurisdictiebeding onder die bepaling valt voor zover het de werknemer de mogelijkheid biedt, naast
de gerechten die normaal bevoegd krachtens de bijzondere regels van de art. 18 en 19 van die verordening, andere
gerechten aan te zoeken, daaronder begrepen, in voorkomend geval, buiten de Unie gelegen gerechten.

Partij(en)
Achmed Mahamdia
tegen
Democratische Volksrepubliek Algerije
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Hof van Justitie EU:
Arrest
1
Het verzoek om een prejudiciële beslissing heeft betrekking op de uitlegging van de artikelen 18, lid 2, en
21 van 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 (PB
2001, L 12, blz. 1).
2
Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Mahamdia, die was tewerkgesteld bij de
ambassade van de Democratische Volksrepubliek Algerije te Berlijn (Duitsland), en diens werkgever.
Toepasselijke bepalingen
Volkenrecht
Verdrag van Wenen
3
Artikel 3, lid 1, van het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer
bepaalt:
“De functies van een diplomatieke zending omvatten o.a.:
a) het vertegenwoordigen van de zendstaat in de ontvangende Staat;
b) het behartigen van de belangen van de zendstaat en van zijn onderdanen, binnen
de door het volkenrecht toegestane grenzen in de ontvangende Staat;
c) het onderhandelen met de regering van de ontvangende Staat;
d) het met alle wettige middelen nagaan van de toestanden en ontwikkelingen in de
ontvangende Staat en het uitbrengen van verslag daarvan aan de regering van de
zendstaat;
e) het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen tussen de zendstaat en de
ontvangende staat en het tot ontwikkeling brengen van hun economische,
culturele en wetenschappelijke betrekkingen.”
Recht van de Unie
Verordening nr. 44/2001
4
Punt 2 van de considerans van verordening nr. 44/2001 luidt:
“Sommige verschillen in de nationale regels inzake de rechterlijke bevoegdheid en de
erkenning van beslissingen bemoeilijken de goede werking van de interne markt.
Bepalingen die de eenvormigheid van de regels inzake jurisdictiegeschillen in
burgerlijke en handelszaken mogelijk maken alsook de vereenvoudiging van de
formaliteiten met het oog op een snelle en eenvoudige erkenning en tenuitvoerlegging
van de beslissingen van de lidstaten waarvoor deze verordening verbindend is, zijn
onontbeerlijk.”
5

In de punten 8 en 9 van de considerans van deze verordening, betreffende de bepalingen
inzake verweerders die hun woonplaats in een derde staat hebben, wordt het volgende
overwogen:
“(8)

(9)

De zaken waarin deze verordening wordt toegepast moeten een
aanknopingspunt hebben met het grondgebied van de lidstaten waarvoor deze
verordening verbindend is. De gemeenschappelijke regels inzake rechterlijke
bevoegdheid moeten derhalve in beginsel van toepassing zijn wanneer de
verweerder woonplaats in een van die lidstaten heeft.
Ten aanzien van verweerders die geen woonplaats in een lidstaat hebben,
gelden als regel de nationale bevoegdheidsregels die worden toegepast op het
grondgebied van de lidstaat van het gerecht waarbij de zaak is aangebracht,
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en voor verweerders met woonplaats in een lidstaat waarvoor deze
verordening niet verbindend is, blijft het [Verdrag van 27 september 1968
betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB L 299, blz. 32), zoals
gewijzigd bij de achtereenvolgende verdragen betreffende de toetreding van
nieuwe lidstaten tot dat verdrag (hierna: ‘Executieverdrag’)] gelden.”
6

Punt 13 van de considerans van genoemde verordening, betreffende onder meer de
bevoegdheidsregels voor individuele arbeidsovereenkomsten, luidt als volgt:
“In het geval van verzekerings-, consumenten- en arbeidsovereenkomsten moet de
zwakke partij worden beschermd door bevoegdheidsregels die gunstiger zijn voor haar
belangen dan de algemene regels.”

7

Artikel 1, lid 1, van verordening nr. 44/2001 definieert het toepassingsgebied van deze
verordening als volgt:
“Deze verordening wordt toegepast in burgerlijke en handelszaken, ongeacht de aard
van het gerecht. Zij heeft met name geen betrekking op fiscale zaken, douanezaken of
administratiefrechtelijke zaken.”

8

Voor rechtsvorderingen tegen een persoon met woonplaats in een derde staat bepaalt
artikel 4, lid 1, van die verordening:
“Indien de verweerder geen woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat,
wordt de bevoegdheid in elke lidstaat geregeld door de wetgeving van die lidstaat,
onverminderd de artikelen 22 en 23.”

9

Volgens artikel 5, punt 5, van de verordening kan een persoon die woonplaats heeft op het
grondgebied van een lidstaat worden opgeroepen in een andere lidstaat, waaronder, ‘ten
aanzien van een geschil betreffende de exploitatie van een filiaal, van een agentschap of
enige andere vestiging: voor het gerecht van de plaats waar zij gelegen zijn’.
10 Afdeling 5 van hoofdstuk II van verordening nr. 44/2001, die de artikelen 18 tot en met 21
bevat, geeft de bevoegdheidsregels voor geschillen betreffende individuele
arbeidsovereenkomsten.
11 Artikel 18 van verordening nr. 44/2001 bevat de volgende bepaling:
“1. Voor individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst wordt de bevoegdheid
geregeld door deze afdeling, onverminderd artikel 4 en artikel 5, punt 5.
2. Wanneer een werknemer een individuele arbeidsovereenkomst aangaat met een
werkgever die geen woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, maar
in een lidstaat een filiaal, agentschap of andere vestiging heeft, wordt de
werkgever voor geschillen betreffende de exploitatie daarvan geacht zijn
woonplaats te hebben op het grondgebied van die lidstaat.”
12 Artikel 19 van de verordening bepaalt:
“De werkgever met woonplaats op het grondgebied van een lidstaat kan voor de
volgende gerechten worden opgeroepen:
1) voor de gerechten van de lidstaat waar hij woonplaats heeft, of
2) in een andere lidstaat:
a) voor het gerecht van de plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt of voor
het gerecht van de laatste plaats waar hij gewoonlijk heeft gewerkt, of
b) wanneer de werknemer niet in eenzelfde land gewoonlijk werkt of heeft
gewerkt, voor het gerecht van de plaats waar zich de vestiging bevindt of
bevond die de werknemer in dienst heeft genomen.”
13 Artikel 21 van de verordening bepaalt
“Van deze afdeling kan slechts worden afgeweken door overeenkomsten:
Dit document is gegenereerd op 14-04-2015. Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Kluwer B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Kijk
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1)
2)

gesloten na het ontstaan van het geschil, of
die aan de werknemer de mogelijkheid geven de zaak bij andere gerechten dan
de in deze afdeling genoemde aanhangig te maken.”

Duits recht
14 Artikel 25 van het Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland bevat de volgende bepaling:
“De algemene regels van het volkenrecht maken deel uit van het federale recht. Zij hebben
voorrang op de wet en brengen rechtstreeks rechten en plichten mee voor de inwoners van
het Duitse grondgebied.”
15 § 18 van het Gerichtsverfassungsgesetz (Wet op de rechterlijke organisatie), in de versie die is
bekendgemaakt op 9 mei 1975, bepaalt:
“Overeenkomstig het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 18 april 1961 […]
genieten de leden van de binnen de werkingssfeer van deze wet ingestelde diplomatieke
vertegenwoordigingen, hun familieleden en hun particuliere bedienden immuniteit ten aanzien
van de Duitse jurisdictie. […]”
16 § 20 van de Wet op de rechterlijke organisatie luidt als volgt:
“1. De Duitse jurisdictie strekt zich evenmin uit tot vertegenwoordigers van andere Staten en
hun gevolg, die zich op officiële uitnodiging van de Bondsrepubliek Duitsland binnen de
werkingssfeer van deze wet bevinden.
2. Overigens strekt de Duitse jurisdictie zich evenmin uit tot andere dan in het eerste lid en
in de § § 18 en 19 vermelde personen, voor zover zij krachtens de algemene regels van
het volkenrecht, op grond van volkenrechtelijke verdragen of andere rechtsvoorschriften
immuniteit genieten ten aanzien van de Duitse jurisdictie.”
17 § 38 (‘Toelaatbare jurisdictiebedingen’) van de Duitse Zivilprozessordnung, in de versie
bekendgemaakt op 5 december 2005, bepaalt in lid 2:
“Een gerecht in eerste aanleg kan voorts als bevoegd worden aangewezen indien ten minste
een van de contractpartijen in Duitsland niet over een algemeen bevoegd forum beschikt. De
forumkeuze moet schriftelijk worden overeengekomen dan wel, indien zij mondeling wordt
overeengekomen, schriftelijk worden bevestigd. […]”
Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen
18 Mahamdia, die de Algerijnse en de Duitse nationaliteit bezit, woont in Duitsland. Op 1 september 2002
heeft hij met het ministerie van buitenlandse zaken van de Democratische Volksrepubliek Algerije een —
verlengbare — overeenkomst voor de tewerkstelling als tijdelijk bediende gesloten voor de duur van één
jaar, voor de functie van chauffeur bij de Algerijnse ambassade te Berlijn.
19 Die overeenkomst, opgesteld in het Frans, bevat het volgende jurisdictiebeding:
“VI.Geschillen
In geval van uit deze overeenkomst voortvloeiende meningsverschillen of geschillen zijn de Algerijnse
gerechten bij uitsluiting bevoegd.”
20 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat Mahamdia in de uitoefening van zijn werkzaamheden tot taak had,
bezoekers, medewerkers en — incidenteel — mede de ambassadeur te vervoeren. Daarnaast diende hij
de post van de ambassade naar Duitse instanties en naar het postkantoor te brengen. De diplomatieke
post werd in ontvangst genomen of verstuurd door een andere medewerker van de ambassade, die zelf
door Mahamdia werd vervoerd. Ook blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat partijen daarentegen van mening
verschillen over de vraag of Mahamdia ook tolkendiensten verstrekte.
21 Op augustus heeft Mahamdia de Democratische Volksrepubliek Algerije voor het Arbeitsgericht Berlin
gedaagd en betaling gevorderd van de overuren die hij in de jaren 2005 tot en met 2007 beweerde te
hebben gemaakt.
Dit document is gegenereerd op 14-04-2015. Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Kluwer B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Kijk
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22 Mahamdia is bij brief van de zaakgelastigde van de ambassade van 29 augustus 2007 per 30 september
2007 ontslagen.
23 Daarop heeft verzoeker bij het Arbeitsgericht Berlin een aanvullende vordering bij zijn hoofdvordering
ingediend waarbij hij de rechtmatigheid van de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst aanvocht en
verzocht om een schadevergoeding en voorlopige tewerkstelling tot de beslechting van het geschil.
24 In het kader van de ontslagprocedure heeft de Democratische Volksrepubliek Algerije een exceptie van
onbevoegdheid van de Duitse gerechten opgeworpen met een beroep op de volkenrechtelijke regels over
de immuniteit van jurisdictie en het in de arbeidsovereenkomst opgenomen jurisdictiebeding.
25 Bij uitspraak van 2 juli 2008 heeft het Arbeitsgericht Berlin die exceptie gegrond verklaard en bijgevolg de
vordering van Mahamdia afgewezen. Dit gerecht heeft overwogen dat de staten volkenrechtelijk immuniteit
van jurisdictie genieten in de uitoefening van hun soevereine bevoegdheden en dat de werkzaamheden
van verzoeker, die in functioneel verband stonden met de diplomatieke werkzaamheden van de
ambassade, aan de bevoegdheid van de Duitse gerechten onttrokken waren.
26 Verzoeker in het hoofdgeding heeft hoger beroep tegen die uitspraak ingesteld bij het Landesarbeitsgericht
Berlin-Brandenburg, dat bij beslissing van 14 januari 2009 de uitspraak van het Arbeitsgericht Berlin
gedeeltelijk heeft vernietigd.
27 Het Landesarbeitsgericht heeft overwogen dat de werkzaamheden van verzoeker als chauffeur van de
ambassade niet vielen onder de uitoefening van openbaar gezag van de verwerende staat, maar een
hulptaak vormden met betrekking tot de uitoefening van soevereine bevoegdheden van die staat. De
Democratische Volksrepubliek Algerije genoot dan ook geen immuniteit in het geschil. Het overwoog
bovendien dat de Duitse gerechten bevoegd waren daar de ambassade een ‘vestiging’ in de zin van artikel
18, lid 2, van verordening nr. 44/2001 was. Derhalve waren de regels van artikel 19 van die verordening
van toepassing. Weliswaar is een ‘vestiging’ in de regel een plaats waar handelsactiviteiten worden
verricht, maar artikel 18, lid 2, van verordening nr. 44/2001 vindt toepassing op ambassades, in de eerste
plaats omdat deze verordening geen bepaling bevat op grond waarvan diplomatieke vertegenwoordigingen
van staten van het toepassingsgebied ervan zijn uitgesloten, en in de tweede plaats omdat een ambassade
een eigen leiding heeft die zelfstandig overeenkomsten sluit, daaronder mede civielrechtelijke zoals
arbeidsovereenkomsten.
28 Het Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg heeft ook het in de betrokken arbeidsovereenkomst
opgenomen jurisdictiebeding van de hand gewezen. Daartoe heeft het overwogen dat dit beding niet aan
de voorwaarden van artikel 21 van verordening nr. 44/2001 voldeed daar het vóór het ontstaan van het
geschil was overeengekomen en de werknemer uitsluitend naar de Algerijnse gerechten verwees.
29 De Democratische Volksrepubliek Algerije heeft bij het Bundesarbeitsgericht beroep tot ‘Revision’ ingesteld
met een beroep op haar immuniteit van jurisdictie en het betrokken jurisdictiebeding.
30 Bij uitspraak van 1 juli 2010 heeft het Bundesarbeitsgericht de bestreden beslissing vernietigd en de zaak
teruggewezen naar het Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. Het Bundesarbeitsgericht heeft de
verwijzende rechter onder meer gelast, op basis van de overgelegde bewijzen de werkzaamheden van
verzoeker in het hoofdgeding te kwalificeren, en meer in het bijzonder na te gaan of zijn tolkendiensten als
soevereine werkzaamheden van de verwerende staat konden worden beschouwd. Voor het geval het
onderzoek mocht aantonen dat die staat geen immuniteit van jurisdictie geniet, heeft het het
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg voorts gelast, het voor de beslechting van het hoofdgeding
bevoegde gerecht te bepalen, rekening houdend onder meer met artikel 18, lid 2, van verordening nr.
44/2001 en artikel 7 van de Europese Overeenkomst inzake de immuniteit van Staten, opgesteld binnen de
Raad van Europa en ondertekend te Bazel op 16 mei 1972.
31 Aangaande het op de aan de orde zijnde overeenkomst toepasselijke recht heeft het Bundesarbeitsgericht
uitgemaakt dat de appèlrechter moest nagaan of partijen bij gebreke van een uitdrukkelijke keuze het
Algerijnse recht stilzwijgend op de overeenkomst toepasselijk hadden verklaard. Daarbij kon rekening
worden gehouden met gegevens als de taal waarin de overeenkomst was opgesteld, de herkomst van de
verzoeker of de aard van zijn werkzaamheden.
32 In zijn verwijzingsbeslissing overweegt het Landesarbeitsgericht Berlin Brandenburg dat staten op grond
van artikel 25 van het Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland de immuniteit van jurisdictie alleen
kunnen aanvoeren in geschillen die betrekking hebben op de uitoefening van hun soevereiniteit. Volgens
Dit document is gegenereerd op 14-04-2015. Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Kluwer B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Kijk
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34

35

36

de rechtspraak van het Bundesarbeitsgericht vallen arbeidsrechtelijke geschillen tussen medewerkers van
een ambassade en de betrokken staat onder de bevoegdheid van de Duitse gerechten wanneer de
werknemer voor de staat die hem tewerkstelt geen met de uitoefening van de soevereiniteit van die staat
verband houdende werkzaamheden heeft verricht.
In casu ‘neemt’ de verwijzende rechter ‘aan’ dat de werkzaamheden van geen verband hielden met de
uitoefening van die soevereiniteit, nu de Democratische Volksrepubliek Algerije niet heeft aangetoond dat
hij bedoelde werkzaamheden heeft verricht.
Dit gerecht geeft voorts aan dat de bevoegdheid van de Duitse gerechten voortvloeit uit de artikelen 18 en
19 van verordening nr. 44/2001, maar dat voor de toepassing van die artikelen moet worden vastgesteld of
een ambassade een ‘filiaal, […] een agentschap of enige andere vestiging’ is in de zin van artikel 18, lid 2,
van die verordening. Alleen in dat geval immers kan de Democratische Volksrepubliek Algerije als in een
lidstaat gevestigde werkgever worden beschouwd.
Bovendien zou in dat geval overeenkomstig artikel 21, punt 2, van verordening nr. 44/2001 het
jurisdictiebeding in de aan de orde zijnde arbeidsovereenkomst in beginsel de bevoegdheid van de Duitse
gerechten niet opzij kunnen zetten.
Op grond van deze overwegingen heeft het Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg de behandeling van
de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:
“1) Kan de in een lidstaat gevestigde ambassade van een staat die niet onder de werkingssfeer valt
van verordening [nr. 44/2001], worden beschouwd als een ‘filiaal, agentschap of andere
vestiging’ in de zin van artikel 18, lid 2, van verordening nr. 44/2001?
2) Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord: kan een gerecht dat niet onder de
werkingssfeer van verordening nr. 44/2001 valt, bevoegdheid ontlenen aan een vóór het
ontstaan van het geschil overeengekomen forumkeuze, indien als gevolg van deze forumkeuze
de op de artikelen 18 en 19 van verordening nr. 44/2001 gebaseerde bevoegdheid zou komen te
vervallen?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen
De eerste vraag
37 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in hoofdzaak te vernemen of artikel 18, lid 2,
van verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat een ambassade een ‘vestiging’ in de
zin van deze bepaling vormt en of bijgevolg die verordening van toepassing is voor de bepaling,
welk gerecht bevoegd is kennis te nemen van een vordering van een werknemer van een in een
lidstaat gelegen ambassade van een derde staat tegen die derde staat.
38 Om te beginnen moet worden opgemerkt dat verordening nr. 44/2001, die regels geeft voor de
bepaling van de bevoegdheid van de gerechten van de lidstaten, van toepassing is op alle
geschillen in burgerlijke zaken en handelszaken, met uitzondering van bepaalde in die verordening
uitdrukkelijk vermelde aangelegenheden. Zoals blijkt uit punt 10 van het onderhavige arrest, geeft
afdeling 5 van hoofdstuk II van deze verordening, die de artikelen 18 tot en met 21 bevat, de
bevoegdheidsregels voor geschillen waarin individuele arbeidsovereenkomsten aan de orde zijn.
39 Wat de territoriale werkingssfeer van verordening nr. 44/2001 betreft volgt uit punt 2 van de
considerans van deze laatste en advies 1/03 van 7 februari 2006 (Jurispr. blz. I-1145, punt 143) dat
met deze verordening eenheid moet worden gebracht in de bevoegdheidsregels van de lidstaten,
niet enkel voor gedingen die intern zijn aan de Unie, maar tevens voor gedingen waarin externe
elementen meespelen, met het doel de belemmeringen voor de werking van de interne markt weg
te nemen die kunnen ontstaan doordat de nationale wetgevingen ter zake verschillen vertonen.
40 Verordening nr. 44/2001, inzonderheid hoofdstuk II — waarin artikel 18 staat — bevat een stelsel
van regels dat een omvattend systeem vormt dat niet alleen van toepassing is op de verhoudingen
tussen de lidstaten, maar ook op de verhoudingen tussen een lidstaat en een derde staat (zie
advies 1/03, reeds aangehaald, punt 144).
41 Inzonderheid bepaalt artikel 18, lid 2, van die verordening dat wanneer een werknemer een
arbeidsovereenkomst aangaat met een werkgever die geen woonplaats heeft op het grondgebied
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van de Unie, maar in een lidstaat een filiaal, agentschap of andere vestiging heeft, de werkgever
voor de bepaling welk gerecht bevoegd is wordt geacht zijn woonplaats te hebben op het
grondgebied van die lidstaat.
Om de volle werking van die verordening en met name van voormeld artikel 18 te verzekeren, is
een autonome en dus voor alle staten gemeenschappelijke uitlegging van de erin vervatte
rechtsbegrippen geboden (zie in die zin, aangaande de uitlegging van het Executieverdrag, onder
meer arrest van 22 november 1978, Somafer, 33/78, Jurispr. blz. 2183, blz. 8 (NJ 1979/595, red.)).
Inzonderheid moet, om vast te stellen welke kenmerken bepalend zijn voor de begrippen ‘filiaal’,
‘agentschap’ en ‘andere vestiging’ in artikel 18, lid 2, van verordening nr. 44/2001, bij gebreke van
aanwijzingen in de tekst van de verordening het doel van deze laatste in de beschouwing worden
betrokken.
Voor geschillen inzake arbeidsovereenkomsten geeft afdeling 5 van hoofdstuk II van verordening
nr. 44/2001 een reeks regels die, zoals blijkt uit punt 13 van de considerans van die verordening, tot
doel hebben de zwakkere contractpartij te beschermen door bevoegdheidsregels die gunstiger zijn
voor de belangen van die partij (zie in die zin arrest van 22 mei 2008, Glaxosmithkline en
Laboratoires Glaxosmithkline, C-462/06, Jurispr. blz. I-3965, punt 17 (NJ 2009/393, red.)).
Inzonderheid kan de werknemer volgens die regels zijn werkgever dagen voor het gerecht dat zich
naar zijn oordeel het dichtst bij zijn belangen bevindt, doordat hij zich kan wenden tot een gerecht
van zijn woonstaat of van de staat waar hij gewoonlijk werkt dan wel de staat waar zijn werkgever
gevestigd is. Ook beperken de bepalingen van bedoelde afdeling de mogelijkheid van forumkeuze
voor de werkgever die optreedt tegen de werknemer, en de mogelijkheid om af te wijken van de in
de verordening neergelegde bevoegdheidsregels.
Blijkens de rechtspraak van het Hof inzake de in het Executieverdrag opgenomen
bevoegdheidsregels voor arbeidsovereenkomsten (zie arresten van 26 mei 1982, Ivenel, 133/81,
Jurispr. blz. 1891, punt 14 (NJ 1983/560, red.), 13 juli 1993, Mulox IBC, C-125/92, Jurispr. blz.
I-4075, punt 18 (NJ 1997/61, red.), 9 januari 1997, Rutten, C-383/95, Jurispr. blz. I-57, punt 22 ( NJ
1997/717, red.), en 10 april 2003, Pugliese, C-437/00, Jurispr. blz. I-3573, punt 18 (NJ 2007/416,
red.)), moet bij de uitlegging van de bepalingen van afdeling 5 van hoofdstuk II van verordening nr.
44/2001 rekening worden gehouden met het streven naar een passende bescherming van de
werknemer als de sociaal zwakkere contractpartij.
Om de continuïteit tussen die verordening en het Executieverdrag te waarborgen moeten
bovendien de erin vervatte begrippen ‘filiaal’, ‘agentschap’ of ‘andere vestiging’ worden uitgelegd
volgens de criteria die het Hof heeft aangegeven in zijn rechtspraak over artikel 5, punt 5, van het
Executieverdrag, dat dezelfde begrippen hanteert en bijzonderebevoegdheidsregels bevat voor
geschillen over de exploitatie van een tweede vestiging van een onderneming. Deze bepaling wordt
overigens letterlijk weergegeven in artikel 5, punt 5, van verordening nr. 44/2001.
Bij de uitlegging van voormelde begrippen ‘filiaal’, ‘agentschap’ of ‘andere vestiging’ heeft het Hof
aangegeven dat twee criteria bepalen of een rechtsvordering betreffende de exploitatie van een van
die categorieën vestigingen aanknoping met een lidstaat vertoont. In de eerste plaats impliceert het
begrip ‘filiaal’, ‘agentschap’ of ‘andere vestiging’ een centrum van werkzaamheid dat zich naar
buiten duurzaam manifesteert als het verlengstuk van een moederbedrijf. Dat centrum moet
beschikken over een eigen directie en materiële uitrusting, zodat het zaken kan doen met derden,
zonder dat die zich rechtstreeks tot het moederbedrijf hoeven te wenden (zie arrest van 18 maart
1981, Blanckaert & Willems, 139/80, Jurispr. blz. 819, punt 11 (NJ 1981/579, red.)). In de tweede
plaats moet het geschil betrekking hebben op hetzij handelingen die verband houden met de
exploitatie van die eenheden, hetzij verbintenissen die deze zijn aangegaan namens het
moederbedrijf, wanneer die moeten worden uitgevoerd in de staat waar de eenheden gelegen zijn
(zie in die zin arrest Somafer, reeds aangehaald, punt 13).
In het hoofdgeding moet om te beginnen in herinnering worden gebracht dat de functies van een
ambassade, zoals blijkt uit 3 van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer, hoofdzakelijk
bestaan in het vertegenwoordigen van de zendstaat, het behartigen van de belangen van die staat
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en het bevorderen van de betrekkingen met de ontvangende staat. In de uitoefening van die
functies kan de ambassade, als ieder ander openbaar orgaan, iure gestiones handelen en
civielrechtelijke rechten en verplichtingen krijgen, onder meer door het sluiten van civielrechtelijke
overeenkomsten. Dat is het geval wanneer hij arbeidsovereenkomsten sluit met personen die geen
werkzaamheden verrichten waarmee openbaar gezag wordt uitgeoefend.
Met betrekking tot het eerste in punt 48 van het onderhavige arrest genoemde criterium moet
worden opgemerkt dat een ambassade op één lijn kan worden gesteld met een centrum van
werkzaamheid dat zich naar buiten duurzaam manifesteert en dat de identificatie en de
vertegenwoordiging van de zendstaat bevordert.
Aangaande het in voormeld punt van het arrest genoemde tweede criterium is het duidelijk dat het
voorwerp van het hoofdgeding, te weten een betwisting op het gebied van de arbeidsverhoudingen,
voldoende samenhang vertoont met het functioneren van de betrokken ambassade wat het
personeelsbeleid van deze laatste betreft.
Voor door een ambassade namens de staat gesloten arbeidsovereenkomsten vormt de ambassade
derhalve een ‘vestiging’ in de zin van artikel 18, lid 2, van verordening nr. 44/2001 wanneer de
werkzaamheden van de personeelsleden met wie hij die overeenkomsten heeft gesloten verband
houden met de bedrijfsvoering van de ambassade in de ontvangststaat.
Voor de Duitse gerechten en in haar in de onderhavige prejudiciële procedure ingediende
opmerkingen heeft de Democratische Volksrepubliek Algerije te kennen gegeven dat erkenning van
de bevoegdheid van een gerecht van de staat van ontvangst van een ambassade in strijd is met de
regels van internationaal gewoonterecht betreffende de immuniteit van jurisdictie en dat, gelet op
die regels, verordening nr. 44/2001, inzonderheid artikel 18, niet van toepassing is op een geschil
zoals in het hoofdgeding aan de orde.
Dienaangaande moet worden opgemerkt dat het volgens op het gebied van de immuniteit van
jurisdictie algemeen erkende beginselen van volkenrecht uitgesloten is dat een staat in een geschil
zoals dat in het hoofdgeding aan de orde is voor het gerecht van een andere staat kan worden
gedaagd. Die immuniteit van jurisdictie van de staten is verankerd in het volkenrecht en berust op
het beginsel par in parem non habet imperium, op grond waarvan een staat niet aan de jurisdictie
van de andere staat kan worden onderworpen.
Zoals de advocaat-generaal in de punten 17 tot en met 23 van zijn conclusie opmerkt, heeft die
immuniteit echter geen absolute waarde, maar wordt zij algemeen erkend wanneer het geschil
betrekking heeft op iure imperii verrichte soevereine handelingen. Zij kan daarentegen uitgesloten
zijn indien het beroep betrekking heeft op iure gestionis verrichte, niet onder de uitoefening van
openbaar gezag vallende handelingen.
Gezien de inhoud van genoemd internationaal beginsel van gewoonterecht betreffende de
immuniteit van jurisdictie van staten moet dus worden geconstateerd dat het niet in de weg staat
aan toepassing van verordening nr. 44/2001 in een geschil — zoals aan de orde in het hoofdgeding
— waarin een werknemer schadevergoeding vordert en de beëindiging van de door hem met een
staat gesloten arbeidsovereenkomst betwist, wanneer het aangezochte gerecht vaststelt dat de
door die werknemer verrichte taken niet vallen onder de uitoefening van openbaar gezag of
wanneer niet het gevaar bestaat dat de rechtsvordering nadelig is voor de belangen van de staat op
het gebied van de veiligheid. Op basis van die constatering kan het gerecht dat is aangezocht in
een geschil zoals aan de orde in het hoofdgeding tevens oordelen dat dat geschil binnen de
materiële werkingssfeer van verordening nr. 44/2001 valt.
Blijkens het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 18, lid 2, van
verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat een op het grondgebied van een lidstaat
gevestigde ambassade van een derde staat in een geschil over een door die ambassade namens
de zendstaat gesloten arbeidsovereenkomst een ‘vestiging’ in de zin van die bepaling vormt
wanneer de door de werknemer verrichte taken niet vallen onder de uitoefening van openbaar
gezag. De aangezochte nationale rechter dient vast te stellen welke taken de werknemer precies
heeft verricht.
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De tweede vraag
58 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in hoofdzaak te vernemen of artikel 21, punt 2,
van verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat een vóór het ontstaan van een
geschil overeengekomen jurisdictiebeding onder die bepaling valt wanneer genoemd beding een
buiten de werkingssfeer van die verordening vallend gerecht uitsluitend bevoegd verklaart en
daarmee de op de bijzondere regels van de artikelen 18 en 19 van die verordening gebaseerde
bevoegdheid opzijzet.
59 De Democratische Volksrepubliek Algerije betoogt dat voormeld artikel 21 er niet aan in de weg
staat dat partijen door een in een arbeidsovereenkomst opgenomen beding een gerecht van een
derde staat bevoegd verklaren om kennis te nemen van uit die overeenkomst voortvloeiende
geschillen. In casu was die keuze niet nadelig voor de werknemer en strookte hij met de wil van
partijen bij de overeenkomst, dat hierop het recht van genoemde staat van toepassing zou zijn.
60 Zoals blijkt uit punt 13 van de considerans van verordening nr. 44/2001 dienen de bijzondere regels
van afdeling 5 van hoofdstuk II een passende bescherming van de werknemer te waarborgen.
Volgens de in punt 46 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak moet dat
doel bij de uitlegging van die regels in de beschouwing worden betrokken.
61 Artikel 21 van verordening nr. 44/2001 beperkt de mogelijkheid voor partijen bij een
arbeidsovereenkomst, een jurisdictiebeding overeen te komen. Zo moet een dergelijk beding zijn
overeengekomen gesloten na het ontstaan van het geschil of, wanneer het daarvóór is
overeengekomen, de werknemer de mogelijkheid geven de zaak aanhangig te maken bij andere
gerechten dan de gerechten die op grond van bedoelde regels bevoegd zijn.
62 Gelet op het doel van artikel 21 van verordening nr. 44/2001 moet deze laatste voorwaarde, zoals
de advocaat-generaal in de punten 58 en 59 van zijn conclusie heeft opgemerkt, aldus worden
opgevat dat een dergelijk — vóór het ontstaan van het geschil overeengekomen — beding ook
andere gerechten dan die genoemd in de artikelen 18 en 19 van verordening nr. 44/2001 bevoegd
moet verklaren om kennis te nemen van de vordering van de werknemer. Door dat beding wordt de
bevoegdheid van deze laatste gerechten dus niet uitgesloten, maar krijgt de werknemer een
ruimere keuze uit meerdere bevoegde gerechten.
63 Bovendien blijkt uit de formulering van voormeld artikel 21 van verordening nr. 44/2001 dat
jurisdictiebedingen de werknemer ‘de mogelijkheid’ kunnen geven, de zaak bij andere gerechten
dan de in de artikelen 18 en 19 van de verordening genoemde aanhangig te maken. Die bepaling
kan dan ook niet aldus worden uitgelegd dat een jurisdictiebeding exclusieve toepassing kan vinden
en de werknemer dus kan beletten zich te wenden tot de gerechten die bevoegd zijn krachtens
genoemde artikelen 18 en 19.
64 Het in de punten 44 en 46 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte doel, de werknemer
als zwakkere contractpartij te beschermen, zou niet worden bereikt indien de bevoegdheid van de
gerechten die in voormelde artikelen 18 en 19 zijn aangewezen om die bescherming te verzekeren,
opzij kon worden gezet door een vóór het ontstaan van het geschil overeengekomen
jurisdictiebeding.
65 Voor het overige blijkt niet uit de teneur noch uit het doel van artikel 21 van verordening nr. 44/2001
dat een dergelijk beding gerechten van een derde staat niet bevoegd kan verklaren, zolang het de
op basis van de artikelen van de verordening ingeruimde bevoegdheid maar niet uitsluit.
66 Blijkens het voorgaande moet op de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 21, lid 2, van
verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat een vóór het ontstaan van een geschil
overeengekomen jurisdictiebeding onder die bepaling valt voor zover het de werknemer de
mogelijkheid biedt, naast de gerechten die normaal bevoegd zijn krachtens de bijzondere regels
van de artikelen 18 en 19 van die verordening, andere gerechten aan te zoeken, daaronder
begrepen, in voorkomend geval, buiten de Unie gelegen gerechten.
[...]
Het Hof van Justitie (Grote kamer) verklaart voor recht: [zie cursieve kop]
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Noot
Auteur: Th.M. de Boer
1.

2.

3.

Sinds de opkomst van de relatieve immuniteitsleer rond het midden van de 20e eeuw hebben wetgevers,
rechters en geleerden geworsteld met de vraag op welke gronden een beroep op immuniteit van jurisdictie moet
worden aanvaard of afgewezen. Voordien gold onverkort de regel dat soevereine staten volkenrechtelijk aan
elkaar gelijk zijn en dat de ene staat zich dus niet hoefde te onderwerpen aan de rechtsmacht van de andere:
par in parem non habet imperium. In de absolute immuniteitsleer was een beroep op de soevereine status van
de verweerder voldoende voor een geslaagde exceptie van onbevoegdheid. Echter, naarmate staten meer
gingen deelnemen aan het privaatrechtelijk rechtsverkeer, groeide de behoefte aan uitzonderingen op het tot
dusver absolute par in parem-beginsel. Zo ontstond het besef dat er verschil gemaakt kan worden tussen acta
iure imperii en acta iure gestionis, een onderscheid dat zich richt op de aard van de overheidshandeling in
kwestie: enerzijds handelingen die alleen door de staat en met het gezag van de staat kunnen worden verricht,
anderzijds handelingen waarmee de staat op gelijke voet met particulieren deelneemt aan het maatschappelijk
verkeer. In gedingen betreffende overheidshandelingen van het tweede type (‘commercial transactions’ in de
terminologie van het VN Verdrag inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen 2004,
Trb. 2010, 272) geniet een vreemde staat geen immuniteit.
Een groot deel van de immuniteitsrechtspraak, zowel in Nederland als elders, betreft arbeidsgeschillen tussen
een vreemde staat en een werknemer van een in de forumstaat gevestigde consulaire of diplomatieke missie. In
dat soort gevallen blijkt het onderscheid tussen acta iure imperii en acta iure gestionis niet goed bruikbaar. Het
sluiten of opzeggen van een arbeidsovereenkomst is immers een rechtshandeling die, ongeacht de
publiekrechtelijke status van de werkgever, een privaatrechtelijk karakter draagt. Dat vreemde staten zich in
arbeidsgeschillen toch met succes op hun immuniteitsprivilege kunnen beroepen, vindt zijn verklaring dan ook in
andere factoren dan de aard van de handeling. In sommige regelingen, zoals de Europese Overeenkomst
inzake de immuniteit van staten, wordt de immuniteit afhankelijk gesteld van een combinatie van
aanknopingspunten: als de arbeid verricht moest worden in de forumstaat, zal een beroep op immuniteit alleen
kunnen slagen als de werknemer de nationaliteit van de zendstaat bezit of als hij zijn gewone verblijfplaats niet
in de forumstaat had en ook geen onderdaan is van die staat. In het VN-verdrag van 2004 is een soortgelijk
criterium opgenomen (art. 11 lid 2 onder e), maar primair bepaalt de aard van de aan de werknemer
opgedragen taken of de vreemde staat zich op immuniteit kan beroepen (art. 11 lid 2 onder a en b). In de
rechtspraak bestaan uitgesproken verschillen tussen de nationale benaderingswijzen, waarbij het accent kan
liggen op de soevereine status van de werkgever, de aard van het geschil, de aard van de overeenkomst, of de
aard van de te verrichten werkzaamheden. Vgl. Aukje A.H. van Hoek, ‘Staatsimmuniteit in het privaatrecht’,
preadvies, Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht nr. 138, 2011, p. 1-35, p. 22
e.v.; Xiaodong Yang, State Immunity in International Law, Cambridge University Press, 2012, p. 194: “This
odyssey through a voluminous yet chaotic body of case law that defies any effort to make the broadest of
generalizations yields a picture of enormous diversity.” In zijn conclusie voor bovenstaand arrest (nr. 24)
constateert A-G Mendozzi: “Deze nationale verschillen zijn dermate uitgesproken dat elke vorm van codificatie
op internationaal niveau niet alleen zeer moeilijk tot stand te brengen is, maar zelfs de vraag kan oproepen of
er, buiten een onmiskenbare tendens, werkelijk een regel van internationaal gewoonterecht op het betrokken
gebied bestaat.”
In bovenstaand arrest gaat het niet zozeer om de uitleg van de immuniteitsleer in arbeidsgeschillen ‒ dat ligt
ook niet op de weg van het Hof van Justitie EU ‒ maar om de betekenis van de EEX-Verordening in civiele
procedures tegen een soevereine staat, in casu Algerije. De in Duitsland wonende eiser was werkzaam als
chauffeur voor de Algerijnse ambassade in Berlijn, maar werd prompt ontslagen nadat hij het gewaagd had in
rechte betaling van overuren te vorderen. Daarop vermeerderde hij zijn eis met een vordering tot
schadevergoeding wegens onrechtmatig ontslag. In haar primaire verweer beriep de Democratische
Volksrepubliek Algerije zich enerzijds op immuniteit van jurisdictie, anderzijds op een in het arbeidscontract
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opgenomen forumkeuzeclausule waarin de Algerijnse rechter bij uitsluiting bevoegd was verklaard. Na een
behandeling in drie instanties en na terugverwijzing door het Bundesarbeitsgericht spitste de zaak zich toe op
de vraag of de onderhavige vordering onder het (formele) toepassingsgebied van de EEX-verordening valt.
Uit de overwegingen van het Hof valt op te maken dat de immuniteitskwestie los staat van de vraag naar de
internationaal privaatrechtelijke bevoegdheid van het aangezochte gerecht. Staat eenmaal vast dat de vreemde
staat naar volkenrechtelijke maatstaven geen aanspraak kan maken op immuniteit, dan valt de casus binnen
‘de materiële werkingssfeer’ van de EEX-verordening (r.o. 56) en zal dus moeten worden bezien of het
aangezochte gerecht ook naar de daarin neergelegde IPR-maatstaven bevoegd is. Dat was in dit geval een
lastige vraag, omdat de formele werkingssfeer van de verordening in beginsel beperkt is tot situaties waarin de
verweerder woonplaats heeft op het grondgebied van een EU-lidstaat (art. 4 lid 1). Ter versterking van de
positie van verzekerden, consumenten en werknemers geldt echter als aanvullende regel dat hun buiten de EU
gevestigde contractuele wederpartij geacht wordt woonplaats te hebben op het grondgebied van een lidstaat
wanneer zij daar een ‘filiaal, agentschap of enige andere vestiging heeft’: art. 8 lid 2, art. 15 lid 2, respectievelijk
art. 18 lid 2.
Daarmee rijst de vraag of een ambassade kan worden beschouwd als een ‘filiaal, agentschap of
vestiging’ van de zendstaat. De in genoemde bepalingen gebruikte terminologie is gelijk aan die van art.
5 lid 5, dat al voorkwam in de eerste versie van het EEG-Executie verdrag en waaraan het Hof al heel vroeg een
autonome uitleg heeft gegeven; zie: HvJ EG 22 november 1978, zaak 33/78, NJ 1979/595 (Somafer) en HvJ
EG 18 maart 1981, zaak 139/80, NJ 1981/579 (Blanckaert & Willems). Volgens de destijds geformuleerde
criteria, die hun gelding hebben behouden bij de uitleg van de EEX-verordening, moet er sprake zijn van ‘een
centrum van werkzaamheid dat zich naar buiten duurzaam manifesteert als een verlengstuk van het
moederbedrijf’ (Somafer), hetgeen ‘voor derden duidelijk kenbaar moet zijn’ (Blanckaert), en van een procedure
tegen het moederbedrijf die betrekking heeft op een geschil betreffende de exploitatie van de vestiging, zoals
een geschil betreffende ‘het ter plaatse aanstellen van aldaar werkzaam personeel’ (Somafer). Aangepast aan
de doelstelling van art. 18 lid 2 en de omstandigheden van het onderhavige geval kunnen dezelfde criteria
worden toegepast op de verhouding tussen een ambassade (‘vestiging’) en de door haar vertegenwoordigde
staat (‘moederbedrijf’). Dat betekent dus dat de Duitse rechter in dit geval als forum rei bevoegd is op grond van
art. 19 lid 1 jo. art. 18 lid 2 EEX-verordening: het geschil hangt ten nauwste samen met het personeelsbeleid
van een in Duitsland gelegen ‘vestiging’ van de staat bij wie de werknemer in dienst was, en daarom heeft die
staat ‘woonplaats’ in Duitsland in de zin van art. 18 lid 2.
Tot zover kan ik mij wel vinden in de overwegingen van het Hof. Ik heb echter mijn twijfels over de betekenis
van de beperkende voorwaarde die in r.o. 57 wordt gesteld: een ambassade kan alleen als vestiging van de
zendstaat worden beschouwd ‘wanneer de door de werknemer verrichte taken niet vallen onder de uitoefening
van openbaar gezag’. Hiermee begeeft het Hof zich toch op het gladde ijs van de immuniteitskwestie en lijkt het
zich uit te spreken voor een op de aard van de werkzaamheden toegespitst criterium. Die indruk wordt versterkt
door de uitdrukkelijke verwijzing naar het onderscheid tussen acta iure imperii en acta iure gestionis (r.o. 55) en
de stelling (r.o. 49) dat een ambassade iure gestionis handelt wanneer zij een arbeidsovereenkomst sluit ‘met
personen die geen werkzaamheden verrichten waarmee openbaar gezag wordt uitgeoefend’. Deze
gedachtegang staat hoe dan ook op gespannen voet met nationale en internationale immuniteitsregelingen
waarin deze voorwaarde niet wordt gesteld, zoals de Europese Overeenkomst (art. 5) of de Britse State
Immunity Act (Section 4), en miskent bovendien dat het onderscheid tussen acta iure imperii en acta iure
gestionis juist in arbeidszaken problematisch is (vgl. Yang, a.w., p. 132-134; J. Spiegel, Vreemde staten voor
de Nederlandse rechter, (diss. VU), Tjeenk Willink, 2001, p. 59-67). Mijns inziens had het Hof zich dan ook beter
niet kunnen uitlaten over de immuniteitskwestie. Dat had ook niet gehoeven als mag worden aangenomen dat
de bevoegdheidsregels van de EEX-verordening pas aan bod komen nadat is vastgesteld dat de vreemde staat
zich niet op immuniteit kan beroepen. Dat is een vraag van internationaal publiekrecht waarop de EEXverordening geen antwoord geeft en die ook niet aan het Hof van Justitie ter beantwoording stond (vgl. r.o. 36
onder 1). Zie in dit verband ook HvJ EG 15 februari 2007, nr. C-292/05, NJ 2008/618, m.nt. P. Vlas; Judith
Spiegel, NIPR 2007, p. 340-345 (Lechouritou/Duitsland), waarin het Hof wijselijk in het midden liet of een
beroep op immuniteit verenigbaar is met het stelsel van de EEX-bevoegdheidsregeling, ook al was die vraag
wel uitdrukkelijk door de verwijzende rechter gesteld.
Ik houd het er dan ook maar op dat het Hof niet meer heeft willen zeggen dan dat het begrip ‘filiaal, agentschap
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of andere vestiging’ in art. 18 lid 2 ook een ambassade omvat, mits er sprake is van een procedure waarin een
vreemde staat –‒ naar de in de forumstaat geldende regels van internationaal publiekrecht –‒ geen aanspraak
kan maken op immuniteit. Een andere lezing impliceert dat de aard van de werkzaamheden hoe dan ook in de
beschouwingen betrokken moet worden, ook als de in de forumstaat geldende immuniteitsregeling daaraan
geen betekenis toekent. Dat lijkt mij een zinloze exercitie.
De tweede vraag die aan het Hof werd voorgelegd betrof de exclusiviteit van de forumkeuze voor de Algerijnse
rechter. Het antwoord ligt betrekkelijk voor de hand. Als eenmaal vaststaat dat de vreemde staat zich niet op
immuniteit kan beroepen, zal het aangezochte gerecht zijn bevoegdheid moeten toetsen aan de regels van de
EEX-verordening. Blijkens art. 21 is een in een arbeidsovereenkomst opgenomen forumkeuze ongeldig, tenzij
het beding de werknemer een alternatief forum biedt (binnen of buiten de EU) naast de in art. 19 genoemde
gerechten. Maakt de werknemer van dat alternatief geen gebruik, dan kan de forumkeuze hem niet worden
tegengeworpen. In casu kon de bevoegdheid van het Arbeitsgericht Berlin dus niet worden uitgesloten door een
contractuele aanwijzing van de Algerijnse rechter als exclusief bevoegde instantie.
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