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IPR:: inleiding in doel en methoden 

11 Inhoud en bestaansreden van het IPR 

Dee wereld is opgedeeld in een groot aantal nationale staten. Elk van deze staten heeft in 

beginsell  zijn eigen rechtsorde, een samenstel van normen en regels dat globaal gesproken 

betrekkingg heeft op het eigen territoir en/of de eigen onderdanen.1 Het menselijk handelen 

trektt zich van deze opdeling van de wereld in nationale rechtsorden relatief weinig aan: 

wee boeken reizen naar verre oorden, doen zaken met het buitenland en trouwen met buiten-

landers.. In elk van die gevallen ontstaat een (privaatrechtelijke) rechtsverhouding die 

raakpuntenn heeft met meer dan één nationale rechtsorde, het zogenaamde 'internationale 

geval'.22 Het bestaan van internationale gevallen roept drie te onderscheiden vragen op 

11 De problematiek wordt hier enigszins vereenvoudigd weergegeven. In de praktijk vindt rechtsvorming 
plaatss op verschillende niveaus, zowel nationaal als internationaal en lokaal. Dit aspect wordt hier 
buitenn beschouwing gelaten omdat het vaststellen van regels van privaatrecht in Europa (nog) in sterke 
matee een nationale bevoegdheid is. Het onderscheid dat De Boer (RdC 1996,236 noot 3) maakt tussen 
internationalinternational en multistate rechtsverhoudingen blijf t dan ook verder buiten beschouwing. De term 
multistatemultistate bestrijkt ook het geval dat er een probleem ontstaat ten aanzien van het toepasselijk recht 
omdatt sommige naties meer dan één territoriaal bepaald privaatrechtsysteem kennen. Deze situatie 
doett zich voor in de Verenigde Staten van Amerika en in iets andere vorm tussen de rijksdelen van 
hett Koninkrijk der Nederlanden. Verder blijf t de situatie buiten beschouwing waarin er binnen eenzelfde 
territoirr verschillende rechtssystemen van kracht zijn die zich richten op verschillende bevolkings-
groepen,, bijvoorbeeld op basis van religie. 

22 De nadere afbakening tussen interne en internationale gevallen is bepaald niet eenvoudig. Het opstellen 
vann een algemeen geldende definitie van 'het internationale geval' is mijns inziens niet mogelijk. 
Voorr de vraag of een rechtskeuze is toegestaan kunnen andere criteria relevant zijn dan voor de vraag 
off  er redenen zijn de taal of de termijnen in een arbitrale procedure aan te passen. Mijns inziens is 
eenn zelfstandige 'definitie', los dus van de concrete reden waarom de internationaliteit van de casus 
relevantt zou zijn, ook niet nodig. Op dit probleem wordt hier echter verder niet ingegaan. Voor een 
besprekingg van dit probleem in het kader van het EVO zij verwezen naar Strikwerda 1981; Jessurun 
d'Oliveiraa NVIR 1975, 81 e.v.; Joustra 1997, 91 e.v. Voor overeenkomsten in het algemeen zie: 
Delaumee ICLQ (979, 258-279; Lalive in: FS Lipstein, 1980, 135-156; De Nova in: FS Ferid 1978, 
307-323.. Verdere literatuur: De Boer RdC 1996, 239-254; David in: FS Ficker, 1967, 121-137; 
Fragistass Rev.crit.dip 1960, 1-20; Schlosser RIW/AWD 1982, 857-867. In Deel IV hoofdstuk 1 par. 
22 wordt nader aandacht besteed aan de 'internationale arbeidsovereenkomst' in het Nederlandse IPR. 
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33 - IPR: inleiding in doel en methoden 

diee tezamen het rechtsgebied 'IPR' bepalen.3 Het bevoegdheidsrecht betreft de vraag welke 
rechterr in geval van een geschil bevoegd is te oordelen over het internationale geval.4 

Alss de bevoegdheid van de rechter eenmaal vaststaat, komt aan de orde welk recht hij 
dientt toe te passen op de rechtsvraag.5 Deze problematiek is onderwerp van het conflicten-
recht.. Als er tenslotte een vonnis voorhanden is, moet bepaald worden welke mogelijkheid 
err is dit vonnis in een ander land erkend te krijgen en eventueel ten uitvoer te leggen.6 

Hett Nederlandse IPR houdt zich uitsluitend vanuit Nederlands perspectief bezig met boven-
staandee vragen. Is de Nederlandse rechter bevoegd? Zo ja, welk recht zal hij dan toepassen 
opp het voorliggende geval? En tenslotte, als er een buitenlands vonnis gewezen is, kan 
datt dan in Nederland erkend worden? Het internationaal privaatrecht is dan ook, niet-
tegenstaandee zijn naam, nationaal recht. De bronnen van het Nederlandse IPR worden wel 
steedss internationalen naast het nationale, oftewel commune, IPR bestaat er steeds meer 
verdragenrechtt en secundair EG-recht op dit terrein. Het contractenrecht wordt zelfs in hoge 
matee beheerst door dit soort internationale instrumenten. 

Eenn deel van de nationale rechtsregels betreft de organisatie van de staat zelf of de 
verhoudingg tussen overheid en burgers. Dit gedeelte van het recht wordt in de continentaal-
europesee rechtsleer aangeduid met de term 'publiekrecht'. Een ander deel van het recht 
betreftt uitsluitend of mede de verhouding tussen burgers (natuurlijke personen en rechtsper-
sonen)) onderling: het privaatrecht en het semi-publiekrecht.7 De term 'internationaal 
privaatrecht'privaatrecht' geeft in zoverre een beperking weer, dat het IPR uitsluitend oplossingen beoogt 
tee geven voor gevallen waarin in ieder geval mede een privaatrechtelijke verhouding in 

33 De precieze invulling van de term 'internationaal privaatrecht' kan van land tot land enigszins ver-
schillen.. Zo vormen in Frankrijk het nationaliteitsrecht en het vreemdelingenrecht een onderdeel van 
hett rechtsgebied 'droit international privé', zie Mayer 1983, 2. Het Duitse begrip Internationales 
PrivatrechtPrivatrecht is daarentegen beperkt tot het conflictenrecht, oftewel het Kollisionsrecht. De Haagse 
Conferentiee voor IPR rekent de volgende onderwerpen tot zijn taak: toepasselijk recht, bevoegdheid, 
erkenningg en internationale samenwerking op het gebied van het privaatrecht. Zie De Boer RdC 1996, 
274-2755 en Strikwerda 1997, 21-22. 

44 Het bevoegdheidsrecht richt zich in het algemeen op de bevoegdheid van de burgerlijke rechter. Zie 
bijvoorbeeldd Mayer 1983,2 en Strikwerda 1997,20. Bevoegdheidsproblemen kunnen echter ook spelen 
bijj  andere autoriteiten. Zie bijvoorbeeld art. 1 van het Haagse Kinderbeschermingsverdrag 1961 Trb. 
1968,, 101. 

55 In de literatuur wordt het object van het conflictenrecht verschillend aangeduid. Volgens sommigen 
dientt het toepasselijk recht op de rechtsvraag gevonden te worden, bij anderen staat de rechtswr-
houdinghouding of zelfs de Lebensverhaltnis centraal. Zie hierover Baum 1985,35-38 en Van Hecke/Lenaerts 
1989,139.. In dit boek worden de begrippen 'rechtsvraag' en 'rechtsverhouding' door elkaar gebruikt. 

66 Ook hier ligt in de beschrijving weer sterk de nadruk op erkenning en eventueel tenuitvoerlegging 
vann rechterlijke vonnissen. Erkenningsproblemen kunnen echter ook spelen bij arbitrale vonnissen 
off  beëindiging van het huwelijk buiten de rechter om (verstoting); zie Strikwerda 1997, 297. 

77 Term ontleend aan Strikwerda 1978, 2. Met deze term wordt gedoeld op die rechtsregels die qua 
karakterr lussen het privaatrecht en het publiekrecht in liggen. Het betreft regels die op grond van 
algemeenn maatschappelijke belangen ingrijpen in particuliere verhoudingen. In deze Graue Zone tussen 
publiek-- en privaatrecht bevindt zich o.a. het kartelrecht en het arbeidsrecht. 
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DeelDeel I - Begripsbepaling 

hett geding is.8 Hoewel in oudere (en Franse) boeken ook het vreemdelingenrecht en het 
nationaliteitsrechtt tot het IPR werden (en worden) gerekend, worden deze onderwerpen 
hierr tot het publiekrecht gerekend en verder buiten beschouwing gelaten. 

Vrijwell  elk systeem van IPR heeft als uitgangspunt dat bevoegdheid in internationale zin 
(oftewell  rechtsmacht) van de eigen rechter niet automatisch meebrengt dat op de aan de 
rechterr voorgelegde rechtsvraag ook het eigen recht wordt toegepast. Hierin verschilt de 
situatiee in het IPR van die in bijvoorbeeld het internationaal strafrecht. Als de Nederlandse 
strafrechterr zich bevoegd verklaart, kan hij vervolgens alleen het Nederlandse strafrecht 
toepassen.. Ook voor administratieve organen is in het algemeen de bevoegdheid tot ingrij-
penn gekoppeld aan het toepassen van de eigen rechtsregels. De burgerlijke rechter kan 
echterr op grond van de eigen conflictregels verplicht zijn buitenlands recht toe te passen. 

Uitgangspuntt van elk systeem van IPR is de bereidheid tot relativering van de eigen 
rechtsorde.. Het spreekt niet vanzelf om een internationaal geval precies hetzelfde te 
behandelenn als een puur intern geval, en dus te beoordelen aan de hand van de eigen 
normenn en waarden. De belangen van het internationale rechtsverkeer, van de partijen 
betrokkenn bij de rechtsverhouding of van een andere betrokken staat kunnen voor de eigen 
rechtsordee aanleiding zijn buitenlands recht van toepassing te achten of speciale regels 
opp te stellen.9 Het eigen conflictenrecht bepaalt wanneer en in welke mate het eigen 
materiëlee recht zich terugtrekt. IPR kan dus beschouwd worden als een nationale reactie 
opp het bestaan van internationale gevallen. 

Hett IPR heeft in belangrijke mate zijn uitwerking in de civiele procedure waarin twee 
partijenn in een concreet (privaatrechtelijk) conflict tegenover elkaar staan. Het conflicten-
rechtt heeft dan tot doel te bepalen welke rechtsregels het concrete conflict beheersen.10 

Daarmeee heeft ook het conflictenrecht onmiskenbaar een processueel aspect. Theorieën 
alss de lex fori leer11, het facultatief IPR12 en de processuele rechtskeuze onderstrepen 
ditt nog eens. Het conflictenrecht functioneert echter ook buiten de rechtszaal. Met name 
dee verdragen op dit terrein beogen de partijen bij een rechtsverhouding zekerheid te 
verschaffenn over de rechtsgevolgen van hun handelen al voor er sprake is van een proce-
dure.. Deze voorspellende en gedragsregulerende rol van het IPR wordt onder andere bena-

88 Dit is in het algemeen dus een rechtsverhouding tussen natuurlijke personen en/of privaatrechtelijke 
rechtspersonen.. Ook de overheid kan partij zijn in een primair privaatrechtelijk conflict, bijvoorbeeld 
alss contractspartij bij een koop of als werkgever. De hieruit voortvloeiende complicaties worden echter 
buitenn beschouwing gelaten. 

99 De Boer RdC 1996, 274; Mostermans 1996, 99-100. 
100 Dit specifieke gezichtspunt bepaalt m.i. in belangrijke mate de gerichtheid op het individuele geval 

diee zo'n belangrijk kenmerk is van het (Nederlandse) IPR. 
111 Binnen (bepaalde vormen van) de lex fori leer wordt de problematiek rond het toepasselijk recht 

verschovenn naar de bevoegdheidsfase. De bevoegdheid dient te worden gebaseerd op het beginsel 
vann de nauwste betrokkenheid waarna de bevoegd verklaarde rechter zijn eigen recht kan toepassen. 
Ditt systeem is bijvoorbeeld toegepast in het Haagse Kinderbeschermingsverdrag 19617V£>. 1968, 101). 

122 Een systeem waarin de rechter het conflictenrecht alleen toepast als één der partijen zich erop beroept, 
ziee De Boer RdC 1996, 223-427. 
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druktt door Dubbink13, Haak14 en Jessurun d'Oliveira,15 Zolang het conflictenrecht echter 
niett geheel geünifïceerd is, zal de definitieve vaststelling van het toepasselijke recht toch 
pass plaatsvinden als een rechter zich hierover uitspreekt.16 

Voorr het oplossen van internationale wetsconflicten heeft het IPR een uitgebreid begrippenar-
senaall  ontwikkeld. In het onderstaande zullen de belangrijkste begrippen, te weten de ver-
wijzingsregel,, scope rules en voorrangsregels, en de openbare orde, kort worden toegelicht. 
Centraall  staat daarbij het conflictenrecht met betrekking tot overeenkomsten. 

22 Het Savigniaanse verwijzingsmodel 

2.11 Inleiding 

Binnenn het Savigniaanse model bestaat het conflictenrecht uit zogenaamde 'verwijzings-
regels'.. Deze regels bevatten geen materieelrechtelijke oplossing voor het conflict, ze 
beogenn slechts de internationale rechtsverhouding onder te brengen bij een bepaald nationaal 
rechtsstelsel.. Uitgangspunt van de methode van verwijzen is de rechtsverhouding.17 Deze 
wordtt allereerst ondergebracht in een bepaalde categorie, bijvoorbeeld 'huwelijk', 'onrecht-
matigee daad' of 'overeenkomst'. Dit proces heet kwalificatie. Per categorie geeft vervolgens 
dee verwijzingsregel aan welke elementen van de rechtsverhouding bepalend zullen zijn 
voorr het toepasselijk recht. Deze elementen worden aanknopingsfactoren genoemd. Door 
dee verwijzingsregel toe te passen op het concrete geval wordt het toepasselijk recht gevon-
den,, de zogenaamde lex causae. 

Inn de boven gegeven omschrijving is de verwijzingsregel meerzijdig/alzijdig: de aan-
knopingsfactorr kan, al naar gelang de omstandigheden, naar het eigen recht of naar buiten-
landss recht verwijzen. Bij een eenzijdige verwijzingsregel geeft de aanknopingsfactor slechts 
aann wanneer het eigen recht van toepassing is. Voorbeeld van een meerzijdige verwijzings-
regell  in zijn eenvoudigste vorm is de traditionele regel voor de onrechtmatige daad, de 
zogenaamdee lex loci delicti-regel. Deze regel stelt dat op een internationale onrechtmatige 
daadd van toepassing is het recht van het land waar de onrechtmatige daad heeft plaatsgevon-
den.. Hierin is dus de 'onrechtmatige daad' de verwijzingscategorie, de 'plaats waar de 
onrechtmatigee daad heeft plaatsgevonden' de aanknopingsfactor.18 

133 Dubbink in; Glastra van Loon e.a. 1973, 71. 
144 Haak W//? 1975, 18. 
155 Jessurun d'Oliveira NVIR 1975, 83. 
166 Jessurun d'Oliveira 1976, 25; Flessner 1990, 83-84; Wengler Rev.Cnt.dip 1990, 657. 
177 Dit in tegenstelling tot de rechts/-^/. Nogmaals: hiermee wordt geen stellingname beoogd ten aanzien 

vann de vraag wat nu precies centraal staat bij de verwijzing: de Lebensverhciltnis, de rechtsverhouding 
off  de rechtsvraag. Hoewel de kwestie niet helemaal zonder belang is, wordt voor deze inleiding 
gemakshalvee uitgegaan van het in Nederland gangbare standpunt dat de rechtsverhouding centraal 
staatt en door de verwijzing wordt toegedeeld aan een bepaald nationaal rechtsstelsel. 

188 Op de nuanceringen die inmiddels zijn aangebracht op deze regel, wordt hier niet nader ingegaan. 
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DeelDeel I - Begripsbepaling 

Dee verwijzing als iPR-methode is gebaseerd op het werk van Von Savigny die het IPR 
beschreeff  in de achtste band van zijn "System des heutigen Römischen Rechts" uit 1849. 
Vonn Savigny baseerde zijn opvatting over het IPR op het uitgangspunt dat de staat geen 
directt belang had bij de toepassing van het privaatrecht. Het conflictenrecht stond daarmee 
niett langer in het teken van de afbakening van soevereiniteit maar diende ertoe de 'op 
driftt geraakte' internationale rechtsverhouding middels de verwijzing onder te brengen 
bijj  dat nationaal rechtsstelsel waarin die rechtsverhouding haar 'zetel' heeft.19 Het systeem 
vann Von Savigny kenmerkte zich door een vergaande abstractie: er werd geabstraheerd 
vann de concrete omstandigheden van het geval en van de inhoud van de toepasselijke 
rechtsregelss (de zogenaamde 'regelblindheid' van de Savigniaanse methode). Bovendien 
gingg het systeem uit van dee uitwisselbaarheid van de diverse nationale stelsels van privaat-
recht,, tenminste binnen de groep van ontwikkelde christelijke naties (de 'neutraliteit'). 

Hett Savigniaanse model heeft in de na-oorlogse periode met name in de (Amerikaanse) 
doctrinee fel onder vuur gelegen. De kritiek op het Savigniaanse model richtte zich op de 
volgendee aspecten daarvan: 
11 Het Savigniaanse model miskent het ordeningsaspect van privaatrecht en houdt geen 

rekeningg met het belang van de staat en de nationale rechtsorde bij het al dan niet 
toepassenn van het eigen recht. 

22 Het Savigniaanse model abstraheert van de inhoud van het aangewezen recht en kan 
dann ook geen rekening houden met materieelrechtelijke belangen. 20 

33 Het Savigniaanse model gaat uit van de gelijkwaardigheid en uitwisselbaarheid van 
rechtsstelsels.. Een van de effecten hiervan is dat de procedureel andere positie van 
dee lex fori onder tafel verdwijnt.21 

Naastt en voor een groot deel in reactie op het Savigniaanse model zijn deze eeuw diverse 
anderee IPR-methoden ontwikkeld die met betrekking tot bovengenoemde kritiekpunten 
wezenlijkk van het Savigniaanse model afwijken. Zo stelt de governmental interest analysis 
hett belang van een bepaalde rechtsgemeenschap bij toepassing van haar rechtsregels juist 
centraall  bij de oplossing van wetsconflicten terwijl de better law benadering de nadruk 
legtt op de inhoud van het nationale materiële recht. De lex fori theorie tenslotte verplaatst 
dee aandacht naar de bevoegdheidsfase van het IPR-proces. Deze theorieën hebben een 
belangrijkee invloed gehad op het denken over het internationaal privaatrecht. Uiteindelijk 
hebbenn ze de vormgeving van het iPR-systeem in de landen van de Europese Unie echter 
niett wezenlijk kunnen veranderen. Het huidige Nederlandse IPR is nog steeds in belangrijke 
matee gebaseerd op het denkmodel van Von Savigny.22 Wel zijn er binnen het systeem 

199 Zie o.a. Strikwerda 1997, 56-57. 
200 Voor de vraag wiens belang precies centraal staat bij de governmental interest analysis, zie Pontier 

1997,, 2 e.v. 
211 Voor kritiek vanuit een processueel oogpunt: zie o.a. Flessner 1990, 59, De Boer RdC 1996 en Moster-

manss 1996. 
222 Strikwerda 1978, 112. 
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belangrijkee veranderingen opgetreden die deels de grondslagen van het Savigniaanse model 
onderr druk zetten. 

Eénn verandering is dat de verwijzingscategorieën in de loop der tijd wijzigingen hebben 
ondergaan.. Zo is de categorie 'overeenkomsten' inmiddels opgesplitst: consumententransac-
tiess en arbeidsovereenkomsten zijn ieder een aparte categorie geworden. Ook op andere 
gebiedenn is het aantal verwijzingscategorieën toegenomen. Deze verfijningen tasten echter 
dee grondslagen van het systeem niet aan. Belangrijker zijn dan ook de veranderingen in 
dee selectie van de aanknopingsfactoren. Daarin zijn veranderingen opgetreden die de invloed 
vann de andere IPR-stromingen verraden. Deze invloed is zelfs zo groot dat Strikwerda voor 
hett Nederlandse IPR van een methodenpluralisme binnen de verwijzing spreekt.23 

Dee aanwijzing van het toepasselijk recht wordt in het Nederlandse IPR inmiddels 
gestuurdd door een viertal principes of 'methoden'.24 De subjectieve methode laat de be-
palingg van het toepasselijk recht over aan partijen. Het beginsel van objectief-geografische 
nauwstbetrokkenheidd zoekt het zwaartepunt van de rechtsverhouding aan de hand van de 
spreidingg van de aanknopingspunten in de ruimte. Een variant hierop is de functionele 
aanknopingg waarin het doel van de materieelrechtelijke regels bepalend is voor de vraag 
welkk aanknopingspunt uiteindelijk gehanteerd wordt.25 Het begunstigingsbeginsel tenslotte 
steltt de keuze van het toe te passen recht afhankelijk van het antwoord dat de betrokken 

233 De term 'methodenpluralisme' wordt in het algemeen gebruikt om aan te duiden dat het IPR naast 
eenn methode die uitgaat van de rechtsverhouding (de verwijzing) een methode kent die uitgaat van 
dee rechtsregel (de hierna te bespreken leer der voorrangsregels of, in de Verenigde Staten, de interest 
analysis).. Strikwerda gebruikt de term echter (mede) om de verschillende uitgangspunten bij het 
formulerenn van de verwijzingsregel aan te duiden; zie zijn interventie op de jaarvergadering van de 
Nederlandsee vereniging voor rechtsvergelijking d.d. 22 december 1993 Meded. NVRv nr. 49, blz. 
76.. De verschillende 'methoden' van selectie van aanknopingsfactoren worden door hem behandeld 
in:: LA Van Rijn van Alkemade 1993, 245-258. Zie ook Strikwerda 1986, 16 en 1997, § 36 e.v. 

2*2*  Strikwerda (in: L.A. Van Rijn van Alkemade 1993, 246-248) onderscheidt naast de hier genoemde 
vierr ook nog de lex fori methode. Deze komt echter in het Nederlandse vermogensrechtelijke IPR 
vrijwell  niet voor. 

255 De term 'het nauwst betrokken recht' wordt gereserveerd voor het feiteüjk-geografische nauwst 
betrokkenn recht. Hij duidt op een objectieve band tussen de rechtsorde en de casus. Deze band ontstaat 
doorr feitelijke aanknopingspunten met die rechtsorde. Niet elk aanknopingspunt is echter even relevant: 
dee Engelse taal waarin een handelscontract is gesteld, weegt minder zwaar dan het feit dat een van 
dee partijen in Londen is gevestigd. Als bij dit toekennen van soortelijk gewicht, dat soms uitmondt 
inn de selectie van één vaste aankopingsfactor, het maatschappelijke doel van de materieelrechtelijke 
regelingg doorslaggevend is, is er sprake van functionele aanknoping. Vrije rechtskeuze doorbreekt 
dee nauwstbetrokkenheid omdat deze de mogelijkheid schept een 'neutraal' in de zin van verder niet-
betrokkenn recht te kiezen. Vanuit het belang van de rechtsorde gezien creëert de rechtskeuze geen 
relevantee band. Ook bij het begunstigingsbeginsel gaat het niet om de objectief nauwste band tussen 
rechtsordee en casus. Wel kan gesteld worden dat het land dat de hoogste graad van bescherming 
voorschrijft,, het meeste belang heeft bij toepassing; maar dan binnen de notie dat wie het mindere 
verplichtt stelt, het meerdere gedoogt. In dat geval is de uitspraak bij toepassing van het gunstigste 
rechtt immers met geen van beide stelsels in strijd. 
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rechtsstelselss geven op de voorliggende rechtsvraag. In het onderstaande zullen deze vier 
aanknopingsbeginselenn nader worden toegelicht. 

2.22 De subjectieve verwijzing of rechtskeuze 

Rechtskeuzee doelt op het principe dat partijen zelf het toepasselijk recht aanwijzen. In 1966 
bevestigdee de Hoge Raad in het Alnati-arrest dat het Nederlandse IPR (ten aanzien van 
overeenkomsten)) een zogenaamde primaire of conflictenrechtelijke rechtskeuze toestaat. 
Hiermeee bedoelt men dat de rechtskeuze effect heeft op het niveau van de verwijzing zelf: 
hett door partijen aangewezen recht is het toepasselijk recht. Het recht dat zonder rechts-
keuzee van toepassing zou zijn geweest, het objectief toepasselijke recht, doet bij een con-
flictenrechtelijkee rechtskeuze niet terzake. Dit recht is, inclusief zijn dwingendrechtelijke 
bepalingen,, buiten werking gezet. Deze opvatting staat tegenover de zogenaamde materieel-
rechtelijkee of secundaire rechtskeuze. Bij een secundaire rechtskeuze werkt het gekozen 
rechtt als een nadere afspraak tussen partijen die niet kan afwijken van dwingende regels 
vann het objectief toepasselijke recht.26 

Dee argumenten voor het erkennen van de conflictenrechtelijke rechtskeuze liggen sterk 
opp het vlak van de partijbelangen. Partijen kunnen het recht kiezen dat het beste aansluit 
bijj  hun wensen of de specifieke eigenschappen van hun rechtsverhouding. De rechtskeuze 
bevordertt de rechtszekerheid van partijen,27 kan een conflit mobile voorkomen, etc.28 

Dee tegenargumenten liggen deels op het theoretische vlak, deels zijn ze terug te voeren 
opp het feit dat door de rechtskeuze andere belangen in het gedrang kunnen komen.29 Zo 
kann een door partijen uitgebrachte rechtskeuze voor vreemd recht in strijd komen met het 
belangg van de staat bij toepassing van zijn eigen recht. Tevens berust de partij autonomie 
opp een veronderstelde gelijkwaardigheid van partijen. De bescherming van zwakkere 
contractspartnerss kan zich dan tegen het toelaten van rechtskeuze verzetten. 

Dee argumenten tegen de rechtskeuze maken dat een conflictenrechtelijke rechtskeuze 
opp lang niet alle gebieden toegestaan was en is. Waar hij wel is toegestaan, worden soms 
specifiekee beperkingen aan de partij autonomie opgelegd. Of en zo ja, onder welke voor-

266 Hiertussen in staat de leer van Batiffol waarin de rechtskeuze één van de aanknopingsfactoren is. 
Dee rechtskeuze heeft dan weliswaar zijn effect op het niveau van de verwijzing maar vormt geen 
zelfstandigee verwijzingsregel. Deze leer heeft in Nederland geen ingang gevonden. Zie Batiffol in: 
Mélangess Maury I960, 39-58 en Batiffol 1949, 306. 

277 Dit wordt overigens niet door iedereen zo gezien. Volgens Makarov (in: FS Lewald 1953, 307) dient 
dee rechtskeuze met name de soepelheid: partijen krijgen de mogelijkheid het toepasselijk recht aan 
tee passen aan de specifieke omstandigheden van het geval. De rechtszekerheid daarentegen zou gediend 
zijnn met vaste, gesloten verwijzingsregels. Of rechtskeuze de rechtszekerheid daadwerkelijk bevordert, 
hangtt overigens af van de vraag in hoeverre rechtskeuze geaccepteerd wordt binnen het IPR van de 
verschillendee bij de rechtsverhouding betrokken staten. 

288 Met de term conflit mobile wordt de situatie aangeduid dat tijdens de duur van een rechtsverhouding 
hett aanknopingspunt en daarmee het (objectief) toepasselijk recht wisselt. 

299 De Winter, verzameld werk 1979, 164 e.v.; Haak NVIR 1975, 4-6; Jessurun d'Oliveira e.a. 1974. 
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waardee een rechtskeuze is toegestaan wordt bepaald door het IPR van de rechter die moet 
beslissenn in het geschil. Zo kan het nationale conflictenrecht de rechtskeuze geheel ver-
biedenn of de keuzevrijheid beperken tot een aantal nauw betrokken rechtsstelsels. Met de 
inwerkingtredingg van het EVO is daarnaast een andersoortige beperking van de rechtskeuze-
vrijheidd in het Nederlandse IPR geïntroduceerd. Onder de regels van dit verdrag is de 
rechtskeuzee in ruime mate toegestaan, een beperking van de te kiezen stelsels kent het 
systeemm van het verdrag niet. De rechtskeuze wordt echter in arbeids- en consumentenzaken 
inn zijn effect beperkt: de rechtskeuze kan er niet toe leiden dat de werknemer c.q. con-
sumentt de bescherming verliest die hij geniet op grond van de dwingende bepalingen van 
hett objectief toepasselijke recht. Op deze beperking, en de precieze betekenis daarvan voor 
hett arbeidsrecht, kom ik terug bij de bespreking van art. 6 EVO in deel IV. 

2.33 Objectieve verwijzing; het criterium van de nauwstbetrokkenheid 

Alss partijen hebben nagelaten een rechtskeuze uit te brengen of als rechtskeuze niet is 
toegestaan,, wordt het toepasselijk recht bepaald aan de hand van objectieve factoren. Terwijl 
inn sommige landen, zoals Frankrijk en Duitsland, vanouds de rechtskeuze en de objectieve 
aanknopingg vloeiend in elkaar overliepen, ging en gaat het Nederlandse IPR in het algemeen 
uitt van een duidelijke scheiding.30 Is door partijen een rechtskeuze uitgebracht, al of niet 
stilzwijgend,, dan wordt deze rechtsaanwijzing door de rechter gevolgd voor zover het IPR 
datt toelaat. Ontbreekt een duidelijke aanwijzing door partijen, dan komt de objectieve 
verwijzingg aan bod. Bij het formuleren van de objectieve verwijzingsregel moet een keuze 
gemaaktt worden uit een van de drie andere hierboven vermelde aanknopingsprincipes. 

Hett idee dat de verwijzingsregel de rechtsverhouding moet 'thuisbrengen' bij het recht 
dat,, alle omstandigheden in aanmerking genomen, het meest in aanmerking komt voor 
toepassingg is nog steeds het uitgangspunt van de meeste verwijzingssystemen. Verschillende 
termenn worden gebruikt om dit streven aan te duiden zoals het 'meest betrokken' of 'nauwst 
verbonden'' recht en de 'proper law'. Als de verwijzingsregel niet meer aangeeft dan dit 
strevenn - van toepassing is het recht dat het nauwst betrokken is bij de casus - is er sprake 
vann een 'open' verwijzingsregel. Hiertegenover staat de 'abstracte' of 'gesloten' verwij-
zingsregel.. Deze geeft een vaste, van tevoren omschreven aanknopingsfactor of combinatie 
vann aanknopingsfactoren.31 De nauwste betrokkenheid wordt in dat geval geheel in abstrac-

300 Zie deel II hoofstuk 3 par. 1.2 en hoofdstuk 4 par. 2.1 en deel IV hoofdstuk 2 par. 1.1. De situatie 
inn Frankrijk en Duitsland is, voor wat betreft het internationale overeenkomstenrecht, gewijzigd door 
dee inwerkingtreding van het EVO. 

311 Er is terminologische onduidelijkheid over het gebruik van de termen 'aanknopingsfactor' en 
'aanknopingspunt'.. Eén opvatting wil, dat de aanknopings/actor het abstract geformuleerde criterium 
is,, terwijl het aanknopingspun/ de verwezenlijking daarvan in het concrete geval is. Zo is dan bijvoor-
beeldd voor arbeidsovereenkomsten de plaats waar de arbeid verricht wordt de aanknopingsfactor, voor 
dee arbeidsverhouding tussen mij en mijn voormalige werkgever Amsterdam het aanknopingspunt. 
Strikwerdaa (1997, 51) daarentegen beschouwt de aanknopingsfactor als algemene term voor de ver-
bindingg tussen verwijzingscategorie en toepasselijk recht. De aanknopingsfactor kan meerdere 
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too gedefinieerd. Een tussenvorm is de half-open verwijzingsregel. De half-open verwij-
zingsregell  bevat enerzijds een vaste aanknopingsfactor maar biedt anderzijds de rechter 
vrijheidd om hiervan af te wijken ats op grond van de concrete omstandigheden blijkt dat 
eenn ander recht nauwer verbonden is met de casus. Het Nederlandse IPR werkt in het 
algemeenn met half-open en gesloten verwijzingsregels. Bij beide soorten verwijzingsregels 
rijstt de vraag welke aanknopingsfactor het best in staat is de rechtsverhouding 'thuis te 
brengen'. . 

Vonn Savigny ging ervan uit dat de aanknopingsfactor dwingend volgde uit de aard van 
dee rechtsverhouding. Hike internationale rechtsverhouding zou in een bepaald rechtssysteem 
haarr natuurlijke Sitz hebben. Dit is een illusie gebleken.32 Zo bestaat er in het familierecht 
nogg steeds een controverse tussen zogenaamde nationaliteitslanden en landen die aanknopen 
aann het domicilie. Tot die laatste groep behoren onder andere de common kzw-landen.33 

Hett gevoel dat familierechtelijke problemen in een bepaalde rechtsorde 'thuis' horen, is 
waarschijnlijkk wel aanwezig, men kan het alleen niet eens worden over de vraag, waar 
dann wel.34 Ook in het overeenkomstenrecht was moeilijk een consensus te bereiken. All e 
vastee aanknopingspunten hadden ten aanzien van het veelvormige fenomeen van de 
internationalee overeenkomst iets willekeurigs. De rechtskeuzemogelijkheid werd in het 
overeenkomstenrechtt dan ook vaak als een verlegenheidsoplossing gezien.35 

Dee belangrijkste controverse ten aanzien van het objectief toepasselijk recht was lange 
tijdd die tussen de voorstanders van aanknoping aan de locus contractus en de voorstanders 
vann toepassing van de lex loci solutionis.36 De locus contractus, zijnde de plaats van slui-
tingg van de overeenkomst, had als voordeel dat deze één aanknopingsfactor leverde voor 
dee gehele overeenkomst en alle hieruit voortvloeiende verbintenissen, terwijl het voor op 
beurzenn en markten gesloten overeenkomsten een logisch overtuigende keuze was. De lex 

aanknopingspuntenn zoals woonplaats, nationaliteit, plaats van handelen, etc. bevatten. 
322 De Winter citeert in dit verband Brinz, Lehrbuch der Pandekten I blz. 102 die over de Sitz-theorie 

vann Von Savigny opmerkte dat een kenmerk van internationale rechtsverhoudingen nu juist is dat 
dezee "entweder überhaupt nicht sitzen, oder auf zwei Stühlen." Zie De Winter RM Themis 1947 
opgenomenn in verzameld werk 1979, 15. 

333 Ook Von Savigny kon nog niet aanknopen bij de nationaliteit. Dit begrip heeft zich pas later ontwik-
keld.. In het IPR dankt de nationaliteit zijn betekenis met name aan het werk van de Italiaanse 
rechtsgeleerdee Mancini. Zie Jayme, 1980. 

344 De Winter (RM Themis 1947 in: verzameld werk 1979, 27) legt de controverse tussen nationaliteit 
enn domicilie uit in het licht van emigratie- en immigratielanden. Zie ook Jessurun d'Oliveira 1976, 
28;.. Lerebours-Pigeonnière 1946, 245-246. 

355 Mostermans 1996, 76; Arminjon 1948, 139. Een tegengestelde mening ziet de rechtskeuze als een 
logischh gevolg van het consensuele karakter van de overeenkomst. De partij autonomie in het IPR 
komtt in die visie voort uit de 'aard van de overeenkomst'. Zie Batiffol 1949, 242; Ehrenzweig/Jayme 
1977/3,, 15-20; Strikwerda in: LA Van Rijn van Alkemade 1993, 246. 

366 De lex loci contractus, ook wel lex loci conclusion ̂ genoemd, werd volgens Von Bar (1889, 8) met 
namee toegepast in Frankrijk en Italië. De lex loci solutionis, oftewel lex loci executionis had de voor-
keurr in Duitsland (Von Bar 1889, 9). Zie Van Hecke/Lenaerts 1989, 328; De Winter in: LA Hijmans 
vann den Bergh, 367-379 (opgenomen in verzameld werk 1979, 236-237). 
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lociloci solutionis-regd, die afstemt op de plaats van uitvoering van de verbintenis, sloot daar-
entegenn nauw aan bij een bepaald idee over soevereiniteit en (internationaal) privaatrecht. 
Inn die opvatting hoeft een staat niet toe te staan dat binnen zijn territoir handelingen verricht 
wordenn die zijn wetgeving verbiedt. De wijze van uitvoering van een overeenkomst dient 
dann ook wettig te zijn in het land waar de uitvoering plaatsvindt.37 

Dee invloed van het recht van de plaats van uitvoering op de geoorloofdheid van de 
uitvoeringshandelingg is duidelijk terug te vinden in het oudere Duitse en Engelse IPR.38 

Dee norm is in verzwakte vorm terug te vinden in art. 10 lid 2 EVO dat stelt dat 'ten aanzien 
vann de wijze van nakoming ... rekening gehouden [wordt] met het recht van het land waar 
dee overeenkomst wordt nagekomen.39 Als algemene verwijzingsregel heeft de lex loci 
solutionis-regelsolutionis-regel het nadeel dat hij leidt tot opsplitsing van wederkerige overeenkomsten 
inn afzonderlijke verbintenissen, ieder met een eigen toepasselijk recht. Het zal immers vaak 
zoo zijn dat de verschillende verbintenissen, bijvoorbeeld levering en betaling bij een 
koopovereenkomst,, op verschillende plaatsen moeten worden uitgevoerd. Dit probleem 
wordtt in de Duitstalige literatuur aangeduid als de 'kleine Spaltung'.40 

Eenn belangrijke vernieuwing in de verwijzingsregel voor overeenkomsten trad op bij de 
ontwikkelingg van de leer der karakteristieke prestatie. Deze leer, die is uitgewerkt door 
dee Zwitsers A.F. Schnitzer en F. Vischer, is in Nederland verdedigd door De Winter.41 

Uitgangspuntt in deze leer is, dat de meeste overeenkomsten hun juridische en economische 
specificiteitt ontlenen aan één van de uit die overeenkomst voortvloeiende verbintenissen. 
Dezee verbintenis geldt dan als karakteristiek voor de overeenkomst. Zo kenmerkt de huur-
overeenkomstt zich door het tijdelijk ter beschikking stellen van zaken, de koopovereenkomst 
doorr de eigendomsverschaffing.42 De voornaamste tegenprestatie, het betalen van een 
geldsom,, heeft geen onderscheidend vermogen en geldt dus als niet-karakteristiek. De leer 
derr karakteristieke prestatie zegt dan, dat de aanknopingsfactor gerelateerd dient te zijn 
aann deze, de overeenkomst karakteriserende verbintenis. Dit laatste kan op verschillende 

377 Van Bar 1889, 7: "... wenn die Handlung, welche den Gegenstand der Obligation bildet, an dem Orte 
derr Erfüllung ... unmóglich oder verboten ist, die Obligation, ... ungültig sein muss. So würde die 
Anerkennungg der verbindlichen Kraft einer solchen Obligation eine Verletzung des Rechtes des anderen 
Staatess sein, welcher befugt erscheint Kraft seiner Territorial-Souveranetat gewisse Handlungen in 
seinemm Geblete nicht zu dulden." 

388 Voor Duitsland: Von Bar 1889, 7 en 30-31, Kegel 1985, 377; voor Engeland: Dicey-Morris 1958, 
7888 cv., Strikwerda 1978, 48-50. 

399 Zie bijvoorbeeld art. 10 lid 2 EVO. 
400 Sandrock 1980, 43. De zogenaamde grosse Spaltung verwijst naar een systeem waarin de 

totstandkomingg van een overeenkomst aan een ander recht wordt onderworpen dan de rechtsgevolgen 
vann de overeenkomst (Sandrock 1980, 41; De Winter, verzameld werk 1979, 244) 

411 Schnitzer in: FS Lewald 1953, 391, RdC 1968 I, 35 e.v; De Winter, verzameld werk 1979, 236-249; 
Dubbinkk voorwoord in De Winter, verzameld werk 1979, XIII . 

422 Vergelijk Batiffol die reeds in 1949 voorstelde de problemen met betrekking tot de aanknoping voor 
wederkerigee overeenkomsten op te lossen door te kiezen voor de plaats van uitvoering van de handeling 
diee de overeenkomst karakteriseert ("... la livraison paraissant Facte materiel caractéristique de la 
ventee ..."): Batiffol 1949, 589. 
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manierenn ingevuld worden; er kan worden aangeknoopt bij de plaats van uitvoering van 
dee verbintenis of bij degene die de karakteristieke prestatie verricht. 

Dee Winter maakte hierbij onderscheid tussen overeenkomsten gesloten in de uitoefening 
vann een beroep of bedrijf en incidentele overeenkomsten gesloten door particulieren. Als 
dee karakteristieke prestatie verricht wordt in het kader van de bedrijfsuitoefening zou men 
dienenn aan te knopen bij de plaats van vestiging van de karakteristieke prestant. Wordt 
dee karakteristieke prestatie geleverd door een particulier dan wilde De Winter aanknopen 
bijj  de plaats waar de 'wezenlijke activiteit moet worden verricht'.43 Zijn onderscheid 
heeftt het echter nooit gebracht tot heersende leer: in Nederland wordt aangeknoopt bij 
dee plaats van vestiging of woonplaats van de karakteristieke prestant ongeacht diens hoe-
danigheid.. Er is dus sprake van een aan de persoon gebonden aanknopingsfactor.44 

Dezee invulling leidde onder andere tot controversen waar het de toepassing van de 
leerr op arbeidsovereenkomsten betrof. Is het toepassen van de lex loci laboris-regQ\, waarbij 
wordtt aangeknoopt aan de plaats waar de arbeid verricht wordt, wel of niet een toepassing 
vann de leer der karakteristieke prestatie?45 Ten eerste kan er verschil van mening over 
bestaann of het verrichten van de arbeid zelf of juist het organiseren van de produktie waarbij 
dee arbeid wordt ingezet, als karakteristiek moet worden gezien. Ten tweede hoeft, ook 
alss wordt gekozen voor de werkgever als karakteristieke prestant, diens vestigingsplaats 
niett samen te vallen met de plaats van uitvoering van de werkzaamheden. Aanknoping 
aann de locus laboris bij arbeidsovereenkomsten kan dan ook niet beschouwd worden als 
eenn invulling van de in Nederland gangbare variant van de leer der karakteristieke prestatie. 
Opp de theoretische onderbouwing van de leer der karakteristieke prestatie (in het algemeen 
enn in zijn huidige vorm) is veel kritiek mogelijk46. Dit neemt niet weg dat de leer een 
vastee plaats heeft verworven in het Nederlandse en Europese (verdrags)-lPR. 

2.44 Het beschermingsbeginsel 

Hett klassieke Savigniaanse IPR werd gestuurd door abstracte rechtvaardigheidsnoties. Op 
grondd van een vergaand geabstraheerde verwijzingsregel werd de rechtsverhouding 'thuis-
gebracht'' De vraag of hiermee ook een materieel rechtvaardig resultaat werd bereikt, lag 
buitenn het blikveld van de iPR-beoefenaar. Langzamerhand groeide echter binnen de na-
oorlogsee doctrine de overtuiging dat het feit dat de overheid zich meer en meer de bescher-
mingg van bepaalde maatschappelijk zwakke groepen ging aantrekken ook zijn weerslag 

433 De Winter, verzameld werk 1979, 248. 
444 Een 'subjectieve' aanknopingsfactor in tegenstelling tot aanknopingsfactoren die aanknopen bij de 

rechtshandelingenn zelf of hun object. 
455 Zie Jessurun d'Oliveira NVIR 1975, 102 e.v., 107-108. 
466 Zie bijvoorbeeld Jessurun d'Oliveira WW? 1975,97 e.v.; De Boer RabelsZ 1990,46; Haak NVIR 1975, 

56-57. . 
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zouu moeten hebben op het conflictenrecht47. Een van de manieren om maatschappelijke 
waardenn door te laten klinken in het verwijzingsrecht is de toepassing van het bescher-
mingsbeginsell  oftewel de functionele aanknoping. Hiermee wordt gedoeld op een methode 
waarinn de keuze van de aanknopingsfactor bepaald wordt door de functie van het materiële 
rechtt met betrekking tot de specifieke verwijzingscategorie. 

Dee methode werd en wordt vooral gepropageerd voor verwijzingscategorieën waarbij 
rechtssubjectenn zijn betrokken die in het interne recht een speciale bescherming genieten.48 

Voorbeeldenn van zulke rechtssubjecten zijn de alimentatiegerechtigde, het kind, de con-
sumentt en de werknemer.49 De aanknopingsfactor zou in die gevallen zo moeten worden 
gekozen,, dat de maatschappelijk zwakkere ondanks de internationaliteit van het geval 
beschermdd wordt naar de maatstaven van zijn omgeving. 

Hett beschermingsbeginsel is niet gericht op het bereiken van het gunstigste materiële 
resultaat:: het recht van de directe omgeving kan nadeliger zijn voor de betrokkene dan 
dee andere betrokken rechtsstelsels. Wel wordt een specifieke vorm van gelijkheid nage-
streefd:: alle consumenten in één land krijgen dezelfde behandeling, alle alimentatiegerechtig-
denn idem. Bij deze aanknopingsmethode zijn de doelstellingen van het eigen interne recht 
vann doorslaggevend belang bij het formuleren van de verwijzingsregel. Daarmee verliest 
hett verwijzingsrecht aan neutraliteit. Vooral ten opzichte van groepen waarvoor de bescher-
mingg niet vanzelf spreekt zoals bijvoorbeeld de handelsagent, kunnen discrepanties ontstaan 
tussenn de verwijzingsregels in de verschillende rechtsstelsels. 

Inn de Nederlandse literatuur worden de termen 'functionele aanknoping' en 'bescher-
mingsbeginsel'' in het algemeen gebruikt om een en hetzelfde fenomeen aan te duiden, 
namelijkk een verwijzingsmethode waarin de functie van het nationale recht op een bepaald 
terreinn doorslaggevend is voor de selectie van de aanknopingsfactoren in het verwij-
zingsrecht.. Anders dan de term 'beschermingsbeginsel' suggereert, hoeft deze functie echter 
niett per se de bescherming van een zwakkere te zijn. Zo wordt het arrest Jurgens-Van 
Heeschh als een van de eerste voorbeelden beschouwd van functionele aanknoping in de 

477 Beroemd geworden is de titel van Zweigerts oproep tot verandering in RabelsZ 1973, 435-452: "Zur 
Armutt des Internationalen Privatrechts an sozialen Werten". Dit geschrift maakte deel uit van een 
brederee reactie tegen het overgeleverde Savigniaanse model die zijn hoogtepunt had in de jaren zeventig 
{Dee Boer in: 40 Years On 1990,4). Zie bijvoorbeeld Jessurund'Oliveira 1976; Joerges 1971;Juenger 
19744 met naschrift van Kegel. Rehbinder heeft de Duitse stroming op dit gebied aangeduid als de 
zgn.. 'Politische Schule' in het IPR (Strikwerda 1986, 10). 

488 In het Nederlands IPR wordt in het algemeen aangenomen dat de rechtsverhouding centraal staat in 
dee verwijzing. Bij het beschermingsbeginsel wordt de aandacht echter (mede) gericht op de betrok-
kenen.. Bij het consumentenrecht wordt de categorie te beschermen personen niet meer gedefinieerd 
aann de hand van de rechtsverhouding waarin ze zijn betrokken, maar aan de hand van hun persoonlijke 
status.. Bij arbeidsovereenkomsten is er wel sprake van een samenval van rechtsverhouding en status. 

499 Heuzé (1990, 213-216) onderscheidt ten aanzien van contracten de consument, de werknemer, de 
debiteurr van een geldleningsovereenkomst en de huurder als zwakkere. Opvallende afwezige in dit 
rijtj ee contractspartijen is de verzekeringsnemer. 
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rechtspraak.500 Dit arrest betrof de geldigheid van een schenking. De Hoge Raad stelde 

inn dit arrest vast dat de wetgever bij het opstellen van het interne schenkingsrecht zich 

mett name de belangen van de schenker heeft aangetrokken. De bescherming van de schen-

kerr dient dan ook centraal te staan bij het formuleren van de verwijzingsregel. De schenker 

kann echter moeilijk beschouwd worden als een zwakkere.51 

Hett beschermingsbeginsel hoeft zich zelfs niet te richten op de bescherming van een 

bepaaldd rechtssubject. Het huurrecht en het arbeidsrecht, bijvoorbeeld, hebben naast hun 

beschermendee functie ook duidelijk ordeningsrechtelijke aspecten.52 De betreffende regels 

beogenn regulering, en soms 'bescherming', van een bepaalde markt, bijvoorbeeld de woning-

marktt of de arbeidsmarkt. Ook een aanknoping die afstemt op deze ordeningsbelangen 

iss te beschouwen als functionele aanknoping.53 Door de nadruk die de functionele aan-

knopingg legt op het doel van de materiële rechtsregels, is deze verwijzingsmethode een 

meerzijdigee variant op en een belangrijke alternatief voor de hierna te bespreken leer der 

voorrangsregels.54 4 

Functionelee aanknoping veronderstelt dat een bepaald rechtsgebied een duidelijk te 

omschrijvenn functie heeft, die ook nog eens richtinggevend is voor de verwijzing.55 Hier-

500 HR 2 april 1942 NJ 1942, 468 {Jurgens v. Van Heesch). 
511 Economisch zal de schenker veelal in een goede positie verkeren, meestal zelfs in een betere dan 

dee begiftigde. Bovendien is de schenking (naar Nederlands recht) een eenzijdige rechtshandeling. 
Vann overwicht van een contractspartij kan dus geen sprake zijn. 

522 Kropholler RabelsZ 1978, 652 
533 ik stel mij dus op het standpunt dat de verwijzingsregel in bepaalde gevallen gebaseerd is op ordenings-

belangenbelangen van de betrokken rechtsstelsels. Dit standpunt sluit niet uit dat het verwijzingsrecht als 
zodanigg en met name de bereidheid tot toepassing van buitenlands recht private belangen dient. De 
belangenn van de staat c.q. rechtsgemeenschap kunnen erin bestaan dat een bepaald niveau van 
beschermingg en/of een bepaalde remedie beschikbaar is voor bijvoorbeeld de consument of de 
werknemer.. Het is vervolgens een vraag van procesrecht of de betrokken bescherming ambtshalve 
off  slechts op verzoek wordt verleend. In deze visie laten sommige ordeningsbelangen zich dan ook 
goedd verenigen met een systeem van facultatief IPR. Vergelijk Heuzé 1990, 212 nt 16. 

544 De functionele aanknoping is tevens, waar hij de functie van rechtsregels en het belang van de 
rechtsgemeenschapp bij handhaving daarvan naar voren haalt, verwant aan de interest analysis. Er is 
echterr een aantal verschillen aan te wijzen tussen functionele aanknoping aan de ene kant en de 
techniekenn van voorrangsregels en interest analysis aan de andere kant. De functionele methode is 
abstractt en richt zijn aandacht primair op rechtsgebieden. De andere twee hebben concrete rechtsregels 
alss uitgangspunt. De functionele aanknoping wijst uiteindelijk één toepasselijk recht aan. De andere 
tweee methoden bepalen primair voor afzonderlijke regels of ze al dan niet van toepassing willen zijn. 
Daarnaa blijkt dan wel of er sprake is van een positief of negatief wetsconflict. Op beide punten van 
verschill  zijn echter nuanceringen aan te brengen. Zie voor de voorrangsregels de bespreking van dit 
leerstukk hieronder. 

555 M.i. doen deze twee problemen zich voor in elk systeem van IPR dat zich baseert op de functie van 
rechtsnormenn en rechtsgebieden. Wel lijk t het makkelijker om globaal de functie van een rechtsgebied 
tee bepalen (het arbeidsrecht, het consumentenrecht) dan specifiek de functie van een afzonderlijke 
rechtsregel.. Zie hierover in het kader van de interest analysis: De Boer 1987, 428. Vergelijk ook in 
hett kader van het op de sociale functie van de rechtsregel gebaseerde IPR-systeem van Pillet: De 
Winter,, verzameld werk 1979, 37. 
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doorr lijk t de functionele aanknoping slechts op een beperkt aantal rechtsgebieden bruikbaar. 
Zoo komt Heuzé in een uitgebreide analyse van het Franse overeenkomstenrecht tot de 
conclusiee dat genoemde vooronderstellingen voor het overeenkomstenrecht slechts opgaan 
voorr zover het recht in het teken staat van bescherming van zwakkere groepen.56 Bij hem 
vallenn functionele aanknoping en bescherming dus samen. 

2.55 Het begunstigingsbeginsel 

Werdd met de functionele verwijzing al een belangrijke wijziging aangebracht in het oor-
spronkelijkk systeem, nog verder verwijderd van het waardenneutrale Savigniaanse systeem 
iss het favor- of begunstigingsbeginsel. Hierin wordt de verwijzing gebruikt om een van 
tevorenn bepaald, wel omschreven resultaat te bereiken. Het criterium van de geografisch 
nauwstee betrokkenheid wordt daarbij opzij gezet ten gunste van het bereiken van bepaalde 
materieelrechtelijkee doelen.57 Het oudste voorbeeld van een door de /avor-gedachte 
geïnspireerdee verwijzing betreft de vorm van rechtshandelingen.58 Op grond van de favor 
negotiinegotii offavor validitatis werd getracht in vrijheid verrichte rechtshandelingen of gesloten 
overeenkomstenn zo min mogelijk op grond van technische verschillen tussen nationale 
wettenn nietig te verklaren. Daarom werd zo'n rechtshandeling of overeenkomst geldig geacht 
naarr de vorm als zij voldeed aan de vormvoorschriften van een van de bij de rechtshan-
delingg betrokken rechtsstelsels. 

Dezee favor stond nog geheel in het teken van de oorspronkelijke doelstelling van de 
Savigniaansee methode, het vergemakkelijken van het internationale rechtsverkeer. Er werd 
duss geen nieuwe, mogelijk aan het oorspronkelijke doel van het IPR tegengestelde, waarde 
inn het IPR geïntroduceerd. Nieuwere/avor-regels daarentegen zijn veelal geïnspireerd op 
inn het nationale materiële recht besloten liggende waardenvoorstellingen. Zo bestaan er 
/avor-regelss ten gunste van wettiging van kinderen en/avor-regels gericht op het verkrijgen 
vann (kinder)alimentatie.59 

Begunstigingg in het IPR werkt in het algemeen via het procédé van de alternatieve verwij-
zing.600 Dit houdt in dat niet blind gekozen wordt uit een van de betrokken rechtsstelsels 

566 En dan nog alleen ten aanzien van de consument, de huurder en de werknemer. De vierde aan het 
Fransee recht ontleende categorie te weten de geldlening levert geen eenduidige verwijzing op. Heuzé 
1990,, 213-227. 

577 Strikwerda 1986, tekst bij noot 35. 
588 Baum 1985, 3. 
599 Zie ten aanzien van het eerste onderwerp de Overeenkomst inzake wettiging door huwelijk, Rome 

100 september 1970 Trb. 1972, 61 art. ! lid 1. Ten aanzien van het tweede, zie het Verdrag nopens 
dee wet welke op alimentatieverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is, Den Haag 24 oktober 1956 
Trb.Trb. 1956, 144 (1959, 20 voor Nederlandse tekst) en het Verdrag inzake de wet die van toepassing 
iss op onderhoudsverplichtingen, Den Haag 2 oktober 1973 Trb. 1974, 86. 

600 Hier wordt het begrip 'alternatieve verwijzing' in ruimere zin gebruikt dan bij Baum. In zijn werk 
'' Alternativanknüpfungen' uit 1985 beperkt hij het begrip tot het systeem waarin de rechter de verschil-
lendee stelsels met elkaar vergelijkt. Hierdoor vallen de volgende systemen niet onder zijn definitie: 
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maarr dat de keuze gemaakt wordt op grond van dee respectieve oplossingen die de verschil-
lendee rechtsstelsels bieden voor de materiële rechtsvraag. Een belangrijke onderscheiding 
binnenn de diverse vormen van begunstiging is het ja/nee alternatief versus de rechtsvergelij-
kendee methode.61 Bij ja/nee-beslissingen is het voldoende als één van de betrokken rechts-
stelselss het gewenste resultaat sanctioneert. Als voorbeeld kan dienen de bovengenoemde 
formelee geldigheid van rechtshandelingen: een rechtshandeling is naar de vorm geldig als 
hijj  voldoet aan vormvoorschriften van hetzij de lex loci, hetzij de lex causae. Rechtsvergelij-
kingg is in zo'n geval niet nodig: als het voorgeschreven resultaat bereikt wordt via recht 
XX is het niet nodig ook nog recht Y te bestuderen. Omdat vaak het recht van de rechter 
(dee lex fori) tot de betrokken rechtsstelsels behoort en het gewenste resultaat strookt met 
dee in het interne recht neergelegde waarden zal de rechter meestal kunnen volstaan met 
hett toepassen van de lex fori.62 

Niett altijd bestaat de concrete rechtsvraag echter uit een simpel ja of nee: een formeel 
geldigee of ongeldige rechtshandeling, een wettig of een onwettig kind. Voor het verkrijgen 
vann schadevergoeding bij onrechtmatige daad bijvoorbeeld speelt een complex van factoren 
mee:: bepaling van de onrechtmatigheid, de aard van de aansprakelijkheid, de soort schade 
waarvoorr vergoeding mogelijk is, bewijslastverdeling enz. Ook bij ontslag van een 
werknemerr zijn er meerdere aspecten tegelijkertijd in het geding. Welke redenen wettigen 
ontslag,, welke termijnen moeten in acht genomen worden, bestaat er een recht op afkoop-
sommenn en/of schadevergoeding en zo ja, wanneer en hoeveel? In zo'n geval is de favor-
notiee niet eenvoudig toe te passen. 

Inn het begunstigingssysteem wordt het conflictenrechtelijke beginsel van geografische 
nauwstbetrokkenheidd dus ondergeschikt gemaakt aan een in het algemeen aan het interne 
materiëlee recht ontleende waarde. Deze waarde kan gericht zijn op het bereiken van een 
bepaaldd materieel resultaat of op de bevoordeling van een bepaalde categorie personen. 
Inn tegenstelling tot de functionele verwijzing, die tezamen met de rechtskeuzebeperking 

hett systeem waarin onder bepaalde voorwaarden naar een volgend recht wordt overgestapt zoals bij 
dee kinderalimentatie (achtereenvolgens toepassen) en systemen waarin de betrokkene zelf de keuze 
uitbrengtt (o.c. 72 en 171). 

611 Baum (1985, 16 e.v.) inventariseert de diverse onderscheidingen die in de literatuur zijn aangebracht. 
All ee door hem genoemde auteurs hanteren een tweedeling die ongeveer overeenkomt met ja/nee versus 
gunstigstee recht maar in hun terminologie leggen ze het accent wat anders. Kisch (in: LA Gutzwiller 
1959,, 373 e.v.) onderscheidt de loi validante ou invalidante van de lois comparées. Lewald ziet het 
verschill  in het bepalen van de voorwaarden voor het ontstaan van een juridische toestand (wel of 
niett een geldig testament bijv.) versus het bepalen van de gevolgen van een juridische toestand. 
Strikwerda(1986,, 13-14) maakt onderscheid tussen het bevorderen van een toestand (wettigheid van 
eenn kind, geldigheid van een huwelijk) versus het beschermen van een persoon (consument, werknemer, 
slachtofferr van een onrechtmatige daad etc). 

622 Immers, een land waar echtscheiding verboden is, zal geen verwijzingsregel kennen die gebaseerd 
iss op de favor divortü; Strikwerda 1986, 20-21. De mogelijkheid om te volstaan met toepassing van 
hett eigen recht gaat ook bij ja/nee-beslissingen niet op als de volgorde waarin de rechtsstelsels aan 
bodd komen, dwingend is voorgeschreven zoals bij de kinderalimentatie volgens het Alimentatieverdrag 
vann 1973 en in art. 9 van het Verkeersongevallen verdrag Trb. 1971, 118 ten aanzien van de action 
directe.. Baum rekent deze gevallen dan ook niet tot de alternatieve aanknoping. 
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slechtss een conflictenrechtelijke bescherming biedt, levert het begunstigingsbeginsel een 
materieell  voordeel op voor de betrokkene. De hiervoor gehanteerde methode is de alter-
natievee verwijzing in de hierboven omschreven zin. 

33 Scope rules en voorrangsregels 63 

3.11 Inleiding 

Hett systeem van verwijzen in al zijn variëteiten stelt de rechtsverhouding centraal bij het 
oplossenn van wetsconflicten. Het is echter ook mogelijk de internationale casus te benaderen 
vanuitt de geldingspretentie van de diverse betrokken rechtsregels. Bij die techniek staat 
duss de rechtsregel of een complex van rechtsregels centraal. In het continentaal-europese 
IPRR heeft deze techniek zich een plaats verworven naast de methode van de verwijzing. 
Hijj  wordt gebruikt voor een specifieke groep regels en staat in het Nederlandse IPR bekend 
alss de leer der voorrangsregels. De leer der voorrangsregels is een leerstuk binnen het IPR 
datt in diverse continentaal-europese landen is opgekomen ais een correctie op het Savig-
niaansee verwijzingsmodel. Achter de termen regies d'application immediate, wetten van 
politiee en veiligheid, Eingriffsnormen en Sonderanknüpfung gaan min of meer gelijke 
rechtsverschijnselenn schuil. 

Inn Nederland was het De Winter die als eerste aandacht vroeg voor het feit dat de 
verwijzingsmethodee soms onvoldoende rekening houdt met het belang van de staat bij 
toepassingg van zijn eigen recht. In eerste instantie richtte de aandacht zich daarbij op het 
overeenkomstenrechtt waar de betrokken partijen door middel van een rechtskeuze de 
rechtsverhoudingg konden onttrekken aan het objectief nauwst betrokken recht.64 Maar 
all  spoedig ontwikkelde het leerstuk zich tot een conflictenrechtelijk procédé dat zowel 
dee rechtskeuze als de objectieve verwijzing kan doorkruisen. Dit procédé bestaat uit drie 
tee onderscheiden stappen. De eerste stap behelst dat bepaalde rechtsregels op grond van 
hunn functie en/of vormgeving worden ingedeeld in de categorie 'voorrangsregels'. Ze zijn 
dann niet meer onderworpen aan de verwijzingsregel maar hebben in het IPR een 'status 
aparte'.. Ten tweede wordt aan de hand van de functie van de betrokken regel bepaald in 
welkee gevallen die regel gelding pretendeert. 

Err wordt met andere woorden vastgesteld wat de 'scope' oftewel de 'werkingssfeer' 
vann de regel is. Net als bij de verwijzing wordt hierbij gebruik gemaakt van aanknopings-

633 Voor een uitgebreide analyse van voorrangsregels en de positie van publiekrechtelijke regels in het 
IPRR wordt verwezen naar de proefschriften van L. Strikwerda 1978 en R. van Rooy 1976. 

644 De Winter, verzameld werk 1979, 164-181 en 182-217; Deelen, 1965, 3-4. Van Rooy stelt in zijn 
dissertatiee op blz. 248 dat de Sonderanknüpfung in eerste instantie een reactie was op de par-
tijautonomiee in het IPR. Dit lijk t mij te algemeen gesteld. In Frankrijk, en met name bij Francescakjs 
lagg het accent mijns inziens op een soort positieve openbare orde-status van bepaalde regels van het 
eigenn recht (verg. Haak NVIR 1975, 23-24). In Duitsland daarentegen ontwikkelde het leerstuk zich 
inn sterke mate in reactie op de lex cau.sae-lcer voor de behandeling van juist het buitenlandse publiek-
recht. . 
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punten.. De derde stap, tenslotte, wordt gezet in de rechtspraktijk, als op grond van de 
omstandighedenn van het concrete geval bepaald moet worden of de voorrangsregel toepas-
singg claimt. Of, met andere woorden, de concrete casus binnen de werkingssfeer van de 
regell  valt. 

Hett toekennen van de status van voorrangsregel aan een rechtsregel en het omschrijven 
vann de werkingssfeer van die regel kan geschieden door de wetgever. In dat geval is er 
sprakee van een geschreven scope rule. Het nationale recht wordt echter in het algemeen 
geschrevenn met het oog op interne rechtsverhoudingen. Lang niet altijd geeft de wetgever 
zelff  aan of en wanneer de regeling moet worden toegepast op internationale gevallen.65 

Alss een regeling niet door de wetgever is voorzien van een geschreven scope rule, wil 
ditt echter nog niet zeggen dat de regeling onderworpen is aan de verwijzing. Soms worden 
rechtsregelss namelijk door de rechter voorzien van een, in casu dus ongeschreven, scope 
rule.. In dat geval moet de rechter de vragen beantwoorden, die bij geschreven scope rules 
all  zijn beantwoord door de wetgever. 

Hett gaat dan allereerst om de vraag welke rechtsregels onder dit speciale regime vallen 
enn waarom. Dit is het probleem van de identificatie van voorrangsregels. Ten tweede moet 
bijj  in de rechtspraak geïdentificeerde voorrangsregels de rechter de werkingssfeer van de 
voorrangsregell  vaststellen. Tenslotte zal in de rechtspraak steeds ook de toepassing van 
dee regel op het individuele geval worden vastgesteld. De problemen die daarbij kunnen 
ontstaan,, worden in dit hoofdstuk niet verder besproken. Hieronder zal wel kort op de eerste 
tweee problemen worden ingegaan waarna een aantal onduidelijkheden rond de positie van 
dee geschreven scope rules aan de orde zal worden gesteld. De paragraaf besluit met een 
kortee conclusie. 

3.22 Voorrangsregels, wat en hoe 

Volgenss een in Nederland gebruikelijke omschrijving zijn voorrangsregels regels van 
dwingendd recht die een zo zwaarwichtig sociaal, economisch en/of maatschappelijk belang 
dienenn dat hun toepassing in internationale gevallen niet afhankelijk mag zijn van het 
resultaatt van de verwijzing.66 Francescakis kende een aparte positie toe aan regels die, 
inn zijn omschrijving, raken aan de organisatie van de staat.67 Strikwerda spreekt in dit 

655 Kotting NVIR 1984, 126; Joustra 1997, 425. Zie ook Jessurun d'Oliveira NV1R 1975, 115: "In veel 
gevallenn heeft de wetgever zich helemaal niet afgevraagd wat de ruimtelijke werkingssfeer zou zijn 
vann een bepaald voorschrift, of heeft hij daar onduidelijke of tegenstrijdige voorstellingen over 
gehuldigd." " 

666 De Boer AAe 1987, 561. 
677 Francescakis was degene die de term lois d'application immediate het licht liet zien in zijn werk La 

theorietheorie du renvoi et les conflits de systêmes en d.i.p., Paris Sirey 1958. Een nadere uitwerking van 
zijnn theorie is te vinden in de artikelen Quelques precisions sur les lois d'application immediate et 
leurleur rapports avec les regies de conflits de lois. Rev. Crit.dip 1966, 1-18; Lois d 'application immediate 
etet droit de travail. Rev, Crit.dip 1974, 273-296; Répertoire de droit international 1968 Tome I Conflit 
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verbandd van semi-publiekrecht.68 Hoewel deze aanduidingen ons ook niet veel verder 
helpen,, valt eruit te destilleren dat het moet gaan om dwingend recht dat hogere belangen 
dientt dan dat van partijen. In het algemeen gaat het om ordeningsrecht. 

Inn de literatuur worden twee soorten regels onderscheiden die voor de status van 
voorrangsregell  in aanmerking zouden komen namelijk gemeenschapsbeschermende bepalin-
genn met een duidelijke publiekrechtelijke vormgeving en/of strekking enerzijds en 
privaatrechtelijkee regels ter bescherming van structureel zwakkeren anderzijds.69 Tot die 
eerstee groep worden zulke verschillende bepalingen gerekend als het systeem van ontslag-
vergunningenn in het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA), deviezenregelingen, 
invv en exportrestricties en milieuwetgeving™. Ook de Arbeidsomstandighedenwetgeving 
kann hier genoemd worden. Deze regelingen hebben in het algemeen een publiekrechtelijke 
vormgeving:: ze bevatten strafbepalingen, voorzien in het toezicht van overheidsinstanties 
(arbeidsinspectie,, milieudienst etc.) of werken met vergunningensystemen. De privaatrech-
telijkee effecten van de regelingen zijn vaak secundair of indirect. De status van voor-
rangsregell  voor dit type normen wordt algemeen aanvaard en lijk t op relatief weinig prak-
tischee bezwaren te stuiten.71 

Veell  discutabeler is de positie van de tweede groep regels.72 Tot deze groep worden 
dee bepalingen gerekend ter bescherming van de werknemer, de consument en de huurder. 
Mett name in de oudere literatuur wordt voor dit soort bepalingen een bijzondere aanknoping 
bepleit,, in de zin dat deze regels beschouwd moeten worden als voorrangsregels.73 Hierbij 
speeldee een belangrijke rol dat de bescherming van de zwakkere contractspartij in het 
toenmaligee verwijzingsmodel vergaand kon worden ondergraven via een door de sterkere 
contractspartnerr opgedrongen rechtskeuze. In de rechtspraak zijn echter weinig uitspraken 
tee vinden waarin aan privaatrechtelijke regels de status van voorrangsregel verleend wordt. 
Binnenn het overeenkomstenrecht betreft het met name enkele uitspraken met betrekking 
tott de handelsagentuur.74 

Pogingenn om delen van de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst in het BW 
(art.. 7:610 BW e.v.) in de rang van voorrangsregels te doen opnemen, zijn tot nu toe ge-
strand.755 De Hoge Raad heeft nog nooit een regel van dwingend privaatrecht de status 

dee lois Section 5 no. 122 e.v. 
688 Strikwerda 1978, 2. 
699 Strikwerda 1978, 2-3; Kotting NVIR 1984, 118; De Boer AAe 1987, 561. 
700 De Botï AAe 1987, 561. 
711 Met uitzondering van het BBA waarvan regelmatig de voorrangsregel-status ter discussie wordt gesteld. 

Ziee Mostermans 1996, 103-104 met verdere verwijzingen. 
722 De Boer AAe 1987, 561. 
733 Bijv. De Winter, verzameld werk 1979, 184 en 232. Zie verder de preadviezen van Haak (NVIR 1975, 

23)) en Jessurun d'Oliveira (NVIR 1975, 123) en het verslag van de algemene ledenvergadering van 
dee NVIR van 1975 (NVIR nr. 72). Tijdens de vergadering reageren o.a. Verheul (deze werkt liever 
mett het leerstuk van de openbare orde, verslag blz. 9) en Duintjer Tebbens (deze wil het voor-
rangsregeleffectt uitsluitend laten gelden ten opzichte van rechtskeuze, verslag blz. 11). 

744 Joustra 1997, 426; Mostermans 1996, 105; Vlas 1989, 10; De Boer AAe 1987, 561-562. 
755 Zie o.a. HR 23 oktober 1987 NJ 1988, 842 (Sorensen v. Aramco). 
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vann voorrangsregel toegekend. Dit gebrek aan animo om bescherming van zwakkeren 
tee realiseren via het procédé van de voorrangsregels hangt nauw samen met de ontwikkeling 
vann de methode van de functionele verwijzing.77 Bij bescherming van zwakkeren gaat 
hett in het algemeen niet om de gelding in internationale gevallen van een geïsoleerde or-
deningsmaatregell  maar om de toepassing van een complex van rechtsregels die een afzon-
derlijkk rechtsgebied uitmaken, bijvoorbeeld het arbeidsovereenkomstenrecht of het con-
sumentenrecht.. Als de verwijzing bij dit soort rechtsverhoudingen reeds gebaseerd is op 
dee functie van de rechtsregels op het betrokken terrein is er weinig aanleiding deze verwij-
zingg te doorkruisen op grond van, opnieuw, de functie van de rechtsregels.78 

Alss een regel de status van voorrangsregel krijgt, is dat omdat hij een zwaarwegend 
maatschappelijkk belang dient, of in ieder geval een doel heeft dat uitgaat boven de partij-
belangen.. Dit doel van de regel, bepalend voor zijn status, is tevens bepalend voor zijn 
toepasselijkheidd in internationale gevallen. Een Nederlandse regeling die bedoeld is om 
dee (Nederlandse) arbeidsmarkt te beschermen tegen ondoordacht en maatschappelijk 
onwenselijkk ontslag (art. 6 BBA), hoeft alleen te worden toegepast, maar moet dan ook 
wordenn toegepast, als de Nederlandse arbeidsmarkt geraakt wordt door het voorliggende 
ontslag.. Of Nederlands recht ook voor het overige de arbeidsverhouding en het ontslag 
beheerst,, is daarbij niet relevant. 

Voorrangsregelss worden namelijk naar Nederlands recht niet in- of uitgeschakeld door 
dee verwijzingsregel maar zijn voor toepassing geheel afhankelijk van de aan die regels 
toegekendee scope rule. Dit betekent bijvoorbeeld dat een bepaling in een arbeidsovereen-
komstt waarin Nederlands recht van toepassing wordt verklaard niet tot effect kan hebben 
datt het BBA van toepassing wordt. Een rechtsregel volgt immers in het Nederlandse model 
off  het 'spoor' van de verwijzing of het geheel gescheiden pad van de eigen werkings-
sfeer.799 Zoals hier onder nog zal blijken staat deze strikte 'tweesporigheid' overigens van 
verschillendee kanten onder druk. De wetgever houdt zich er niet altijd aan bij het formuleren 
vann de - nationale zowel als Europese - regelgeving terwijl ook de doorwerking van 
grondrechtenn in het privaatrecht zich slecht laat inpassen in het traditionele voorrangsregel-
model. . 

Kenmerkendd voor het systeem van voorrangsregels is dat het voorafgaat aan de verwijzing. 
Iss er een voorrangsregel in het geding en pretendeert die regel gelding dan wordt hij 
toegepastt ongeacht het recht dat op grond van de verwijzing toepasselijk zou zijn en 
ongeachtt de inhoud van dat recht. Tenminste, als de voorrangsregel afkomstig is uit de 

766 Mostermans 1996, 104-106. 
777 Kotting^V//? 1984, 121-123. 
788 Mayer 1983, 105. 
799 In deze strikte 'tweesporigheid' verschilt de Nederlandse voorrangsregelleer overigens van het in 

Frankrijkk en België ontwikkelde systeem van de his de police. Vanwege dit verschil leent het 
Nederlandsee systeem van voorrangsregels zich er in verhouding tot het lois de police-model slecht 
voorr om zwakkere groepen een extra bescherming te bieden naast het verwijzingsrecht. 
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lexlex fori. De situatie lijk t anders te liggen als de voorrangsregel afkomstig is uit een buiten-
landss rechtsstelsel. 

Inn de meeste verhandelingen over een aparte behandeling van het semi-publiekrecht 
ligtt de nadruk op de vraag of en wanneer toepassing gegeven kan worden aan buitenlandse 
(semi-)publiekrechtelijkee regels die op grond van hun doel of geschreven scope rule toege-
pastt willen worden op de rechtsverhouding in geschil.80 De leer der voorrangsregels is, 
zekerr in Duitsland, mede ontwikkeld als reactie op de gangbare theorieën over dit pro-
bleem.811 Volgens een van deze theorieën komen regels van semi-publiekrecht van een 
buitenlandss recht vanwege hun aard niet in aanmerking om toegepast te worden (terri-
torialiteitsleer).. Volgens een andere hangt de bereidheid om zo'n regel toe te passen nauw 
samenn met de vraag of de betreffende regel deel uitmaakt van de lex causae (lex causae-
leer). . 

Mett beide theorien breekt de leer der voorrangsregels.82 In het Alnati-arrest uit 1966, 
datt als bakermat van het leerstuk der voorrangsregels wordt beschouwd, werd namelijk 
dee bereidheid uitgesproken bepaalde buitenlandse rechtsregels 'voorrang' te verlenen boven 
hett door partijen gekozen recht. De casus betrof zogenaamde derdelands voorrangsregels: 
rechtsregelss die noch uit lex fori, noch uit lex causae afkomstig zijn.83 Deze principiële 
stellingname,, waarmee de Hoge Raad internationaal naam heeft gemaakt, is in verdunde 
vormm terug te vinden in art. 7 lid 1 EVO.84 Op grond van deze bepaling kan de rechter 
rekeningg houden met een derdelands rechtsregel die toegepast wil worden ongeacht het 
overigenss op de rechtsverhouding toepasselijke recht, als aan een aantal voorwaarden is 
voldaan.. In de praktijk blijkt echter directe toepassing van buitenlandse voorrangsregels 
vrijwell  niet voor te komen.85 De leer der voorrangsregels bevoordeelt dan ook met name 
regelss van de lex fori. Dit eenzijdig voordringen van de lex fori verstoort het coördinatieoog-
merkk van het verwijzingsrecht. In Nederland is dit een belangrijke reden om terughoudend 
tee zijn met het hanteren van het voorrangsregelprocédé voor regels van Nederlands recht. 

800 Hoe de publiekrechtelijke regeling doorwerkt hangt af van de mhoud en vormgeving van de regel. 
Sommigee regels definiëren zelf hun effect op de privaatrechtelijke rechtsverhouding: ze creëren een 
aanspraakk of verklaren een rechtshandeling nietig. Andere daarentegen stellen slechts een (verbods-
off  gebods)norm. Het effect daarvan op de rechtsverhouding volgt uit de algemene regels met betrekking 
tott de rechtsverhouding zelf. Een bekende open norm waarlangs ge- en verboden inwerken op 
overeenkomstenn in het Nederlandse privaatrecht is wat vroeger de 'ongeoorloofde oorzaak' werd 
genoemdd (art. 3:40 BW; art. 1371 jo. 1373 oud BW); een open norm in het arbeidsrecht is het goed 
werkgeverschapp van art. 7:611 (vroeger art. 7A:1638z). Zie hierover ook Kotting NVIR 1984, 142. 

811 Wengler ZVgl.R.Wiss. 1941, 168 e.v.; Zweigert RabelsZ 1942, 283 e.v. 
822 Strikwerda 1978, 3-4. 
833 HR 13 mei 1966 NJ 1967, 3. 
844 Jessurun d'Oliveira NVIR 1975, 117; Kotting NVIR 1984, 117; De Boer 1990, 6. 
855 Zo weigerde de Hoge Raad in het arrest Sewrajsing (12 januari 1979 NJ 1980, 526) uiteindelijk een 

overduidelijkk toepassing verlangende buitenlandse voorrangsregel ook daadwerkelijk toe te passen. 
Dee Hoge Raad beriep zich daarbij op een zwaarwegend Nederlands belang. Mostermans 1996, 107; 
WasBW-KrantWasBW-Krant 1985, 68; Kotting NVIR 1984, 120-121. Een voorbeeld van toepassing van buitenlandse 
voorrangsregelss is te vinden in de uitspraak van de Rb. Maastricht van 7 maart 1996 NIPR 1996, 
2400 r.o. 5.9. Deze uitspraak vormt echter geen weergave van de heersende leer. 
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Wordtt de methode toch noodzakelijk geacht dan dient de scope zo precies mogelijk aan 
tee sluiten bij het doel: onevenredig ruime scope rules leiden tot onredelijke bevoordeling 
vann de lex fori. 

Hett aanvankelijke enthousiasme in de literatuur voor de leer der voorrangsregels is inmid-
delss bekoeld. Hiervoor is een aantal redenen aan te voeren. Een daarvan is dat het on-
mogelijkk bleek een goed hanteerbaar criterium te vinden om voorrangsregels te onder-
scheidenn van regels van dwingend recht die onder de verwijzingsregel bleven vallen.86 

Verderr stuitte men bij het bepalen van de scope van voorrangsregels op onduidelijkheden: 
dientt het BBA nu de bescherming van de arbeidsmarkt, van de werknemer of van beide? 
Veell  regels van semi-publiekrecht en zeker van dwingend privaatrecht hebben meer dan 
éénn functie.87 Niet zelden lopen bescherming van bepaalde groepen en ordening van een 
bepaaldd maatschappelijk gebied door elkaar heen. 

Zoalss gezegd werd voor de bescherming van zwakkeren in het algemeen de voorkeur 
gegevenn aan functionele verwijzing. Dit procédé is mijn inziens verwant aan het leerstuk 
derr voorrangsregels: beide hanteren de doelstelling van een rechtsregel of rechtsgebied 
alss maatstaf voor de toepassing van die rechtsregels in internationale gevallen. Een belang-
rijkk kenmerk van voorrangsregels is echter dat deze 'rechtskeuzebestendig' zijn: hun toe-
passingg wordt niet beïnvloed door een eventuele rechtskeuze door partijen. Wil de 
functionelee aanknoping in gelijke mate bescherming bieden, dan zal de rechtskeuze geen 
factorr van belang meer mogen zijn bij de bepaling van het toepasselijk recht op grond 
vann de verwijzing. Deze consequentie is voor arbeidsovereenkomsten en consumententrans-
actiess in het Nederlands IPR echter pas getrokken bij inwerkingtreding van het EVO. 

3.33 Geschreven scope rules revisited 

Langg niet iedere Nederlandse rechtsregel is voorzien van een expliciete werkingssfeer-
bepaling.. Wel lijk t het aantal scope rules de laatste jaren toe te nemen. Als verklaring 
hiervoorr kan worden gewezen op de toenemende internationalisering van de samenleving. 
Daarnaastt levert de toegenomen bemoeienis van de Europese Unie met het (internationaal) 
privaatrechtt ook een aantal nieuwe scope rules op, waaronder die uit de detacheringsricht-
lijn.lijn.  Bij nadere analyse blijken scope rules zich op verschillende manieren te kunnen 
verhoudenn tot de verwijzingsregel. Afgaande op de gangbare opvatting zoals deze is ver-
woordd in de Nederlandse leer der voorrangsregels, zou verwacht mogen worden dat scope 
ruless de toepasselijkheid van de regeling in internationale gevallen integraal bepalen, waarbij 
hett niet relevant is welk recht voor het overige de rechtsverhouding beheerst. Dit soort 

866 Jessurun d'Oltveira NVIR 1975, 124 en 1976, 23; Heuzé 1990, 172 e.v. 
877 Zie voor het vergelijkbare probleem ten aanzien van de methode van de interest analysis (eveneens 

eenn methode die uitgaat van het belang van de staat bij toepassing van zijn eigen recht): De Boer 
RdCRdC 1996, 286 en 1987, 463-483. 
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scopee rules komt inderdaad voor, maar geschreven werkingssfeerbepalingen kunnen ook 
eenn andere structuur hebben. 

Inn deze paragraaf wil ik kort aanduiden welke varianten er mogelijk zijn binnen het 
principee van de scope rule. Hiervoor zal ik twee werkingssfeerbepalingen nader analyseren 
tee weten art. 6:247 BW en het vroegere art. 2:138 lid 11 BW. 

Art.. 6:247 BW regelt de toepasselijkheid van dee afdeling algemene voorwaarden. De eerste 
tweee leden van dat artikel bevatten de volgende, samengestelde, scope rule: 

""  1. Op overeenkomsten tussen partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf 
enn die beide in Nederland gevestigd zijn, is deze afdeling van toepassing, ongeacht het recht 
datt de overeenkomst beheerst. 
2.. Op overeenkomsten tussen partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf 
enn die niet beide in Nederland gevestigd zijn, is deze afdeling niet van toepassing, ongeacht 
hett recht dat de overeenkomst beheerst." 

Hett eerste lid bepaalt de positieve geldingspretentie, het geeft aan wanneer de regel 
toegepastt wil worden. In het tweede lid wordt de negatieve geldingspretentie vastgelegd, 
oftewell  de gevallen waarop de regel niet (meer) van toepassing is. De toepasselijkheid 
vann de betreffende afdeling is daarmee louter afhankelijk van de in de scope rule vermelde 
aanknopingsfactor,, in casu de vestigingsplaats van partijen. Het toepasselijk recht op de 
overeenkomstt is irrelevant, de twee bepalingen dekken samen alle mogelijke feitenconstel-
latiess af.88 Niet altijd is de geschreven scope rule echter zo compleet. Een voorbeeld hier-
vann treffen we al aan in het vierde lid van het bovengenoemde artikel, dat consumenten-
overeenkomstenn betreft. De hierin opgenomen bepaling heeft dezelfde structuur als het 
eerstee lid van art. 6:247 en luidt als volgt: 

"Opp overeenkomsten tussen een gebruiker [van algemene voorwaarden AH] en een wederpartij, 
natuurlijkee persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is, indien de 
wederpartijj  haar gewone verblijfplaats in Nederland heeft, deze afdeling van toepassing, ongeacht 
hett recht dat de overeenkomst beheerst.". 

Eenn aan lid 2 verwante bepaling ontbreekt echter waardoor voor consumentencontracten 
slechtss de positieve geldingspretentie van de regel wordt aangegeven. De conclusie ligt 
voorr de hand dat de wetgever hiermee ook een andere bedoeling had dan met de eerste 
tweee leden van hetzelfde artikel. De scope rule geeft hier slechts aan dat de beschermende 

888 Deze constatering staat los van de vraag of een dergelijke werkingssfeerbepaling wenselijk is. Van 
dee Paverd (in: Wessels 1995, 193) pleit ervoor bij een rechtskeuze voor Nederlands recht de beperkende 
werkingg van lid 2 te negeren. De Staatscommissie Internationaal Privaatrecht geeft er de voorkeur 
aann beide leden geheel te schrappen (advies van 20 maart 1994). De Memorie van Antwoord bij de 
Invoeringswett NBW stelt nadrukkelijk dat een rechtskeuze voor Nederlands recht in principe niet 
tott toepasselijkheid van de afdeling algemene voorwaarden leidt (MvA K I 1986-1987, 16 983 nr. 
76blz.. 15). 
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bepalingenn van de afdeling algemene voorwaarden in ieder geval van toepassing zouden 
moetenn zijn als de consument in Nederland woont. Voor welke overeenkomsten deze bepa-
lingenn verder nog relevant zijn, is niet uit de regel af te leiden. Op grond van de ont-
staansgeschiedeniss is het waarschijnlijk dat de verdere toepasselijkheid van de afdeling 
algemenee voorwaarden wordt overgelaten aan de verwijzingsregel.89 Met andere woorden, 
dee regeling met betrekking tot algemene voorwaarden is voor consumentenovereenkomsten 
tevenss deel van het Nederlandse recht als lex causae.90 De regeling van art. 6: 247 lid 
44 is tot stand gekomen vóór de inwerkingtreding van het EVO en was gericht op de bescher-
mingg van de consument. In die functie is hij grotendeels achterhaald door art. 5 RVO.91 

Vann verschillende zijden is dan ook voorgesteld de bepaling te schrappen.92 De kans 
datt dat gebeurt, lijk t echter op het moment niet erg groot.93 De bepaling wordt namelijk 
inmiddelss beschouwd als implementatie van de werkingssfeerbepaling van een Europese 
richtlijn.94 4 

Eenn tweede, minder controversiële, regeling die leidt tot een dubbele toepasbaarheid van 
hett Nederlandse recht, was te vinden in de bepalingen over de aansprakelijkheid van 
bestuurderss van een vennootschap inzake faillissement wegens onbehoorlijk bestuur. Art. 
2:1388 lid 11 BW bepaalde daaromtrent: 

"Ditt artikel is van overeenkomstige toepassing in geval van faillissement van een naar buitenlands 
rechtt opgerichte rechtspersoon die aan de heffing van vennootschapsbelasting is onderworpen." 

Art.. 2:138 lid 11 BW is bij de inwerkingtreding van de Wet conflictenrecht corporaties 
inn 1998 vervallen.95 Art. 5 van deze wet bevat echter, zij het in andere woorden, dezelfde 
regeling.. Het effect van zowel de nieuwe als de oude bepaling is, dat de in art. 2:138 BW 
opgenomenn bepalingen deel uitmaken van het Nederlandse vennootschapsrecht, waarvoor 

899 Joustra 1997, 358-359 en 381 e.v.; Sandee 1995, 202; Mondeling Overleg K I 1986-1987, 16 983 
nr.. 76a blz. 6, 

900 Vergelijk de werking van de Duitse parallel-bepaling ten aanzien van het Allgemeine Ge schaft sbedin-
gungengungen Gesetz (§ 12 AGB-Gesetz). Ook deze wet kan zowel op grond van zijn scope rule als als 
deell  van de lex causae worden toegepast: Duintjer Tebbens in: LA Erades 1983, 35-36; Kötz 1984, 
1809-1811;; Joustra 1997, 381. 

911 Vlas 1989, 8; Westenberg NJB 1987, 465-466 achten het beiden zelfs in strijd met de bedoeling van 
hett EVO om de scope rule van art. 6:247 lid 4 nog langer te hanteren. 

922 Zie bijvoorbeeld het advies van de Staatscommissie IPR van 20 maart 1994; Van de Paverd in: Wessels 
1995,, 198 en 200. 

933 Wessels/Jongeneel 1997, 271. 
944 Ri 93/13/EEG PB EG 1993 L 95/29. Art. 6 lid 2 bevat namelijk de volgende bepaling: "De Lid-Staten 

nemenn de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de consument de door deze richtlijn geboden 
beschermingg niet wordt ontzegd door de keuze van het recht van een derde land als recht dat op de 
overeenkomstt van toepassing is, wanneer er een nauwe band bestaat tussen de overeenkomst en het 
grondgebiedd van een Lid-Staat." Voor nadere informatie zij verwezen naar Joustra 1997, 332-339. 

955 Zie art. 8 van de Wet conflictenrecht corporaties Stb, 1997,699. Van Rijn van Alkemade WPNR 1996, 
563-566. . 
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eenn verwijzingsregel geldt, maar dat zij daarnaast in een specifiek omschreven geval van 
toepassingg zijn als voorrangsregels. De ratio voor een dergelijke voorkeursbehandeling 
kann gelegen zijn in het feit dat de specifieke regel een eigen functie heeft die een eigen 
aanknopingg met zich meebrengt, terwijl de regel toch niet uit het totaal gelicht kan worden 
zonderr de samenhang van het geheel te verstoren.96 Dit is bijvoorbeeld aannemelijk bij 
dee aansprakelijkheid van bestuurders. De aansprakelijkheidsregel maakt een integraal 
onderdeell  uit van het Nederlandse vennootschapsrecht. Mede door de in Nederland gangbare 
incorporatieleerr met betrekking tot het toepasselijk recht op vennootschappen, is het echter 
mogelijkk dat in Nederland bedrijven gevestigd zijn die toebehoren aan rechtspersonen die 
niett onder het Nederlandse vennootschapsrecht vallen. Om de Nederlandse crediteuren 
tegenn misbruik van een dergelijke constructie te beschermen is de aansprakelijkheidsbepaling 
ookk op deze vennootschappen van toepassing. Het specifieke doel van de anti-misbruik 
bepalingg vraagt dus om een aangepaste werkingssfeer. 

Hetzelfdee procédé kan ook gebruikt worden om bepaalde minimumeisen aan het toepas-
selijkee recht te stellen.97 Deze doelstelling, die verwant is met het leerstuk van de openbare 
orde,, lijk t een verklaring te kunnen bieden voor de werkingssfeer van bovengenoemde 
Europesee richtlijn inzake consumententransacties en speelt duidelijk een rol in de detache-
ringsrichtlijn.. Wat ook de precieze achtergrond is voor de dubbele toepasbaarheid, het 
systeemm leidt onvermijdelijk tot een toename van zogenaamde 'positieve wetsconflicten', 
datt wil zeggen situaties waarin één rechtsverhouding of rechtsvraag door meer dan één 
rechtsstelsell  wordt beheerst. Dit fenomeen wordt in het vennootschapsrecht aangeduid met 
dee term Überlagerung. Hoe meer de aanknopingsfactoren in de scope rule afwijken van 
diee in de verwijzingsregel, hoe groter de kans op Überlagerung. 

Geschrevenn scope rules gedragen zich dus niet allemaal conform de door de Hoge Raad 
ontwikkeldee voorrangsregeMeer. Voor voorrangsregels die als zodanig zijn geïdentificeerd 
inn de jurisprudentie, wordt namelijk door de Hoge Raad vastgehouden aan een strikt 
tweesporigg systeem waarin voorrangsregels uitsluitend op grond van hun (op hun sociaal-
economischee of maatschappelijke functie gebaseerde) werkingssfeerbepaling van toepassing 
kunnenn worden en dus geheel onafhankelijk van de lex causae opereren. Deze strikte 
tweesporigheidd lijk t op grond van de bestaande wetgeving bij geschreven scope rules echter 
niett volgehouden te kunnen worden. In art. 6:247 lid 4 BW en art. 5 van de Wet conflicten-
rechtt corporaties geeft de scope rule aan wanneer de betreffende regel in ieder geval of 

966 Mayer (1983, 106) formuleert het als volgt: is de regel tevens 'un mode de réglementation adéquat 
dess rapports de droit privé, non lié par nature a un environnement économique ou social particulier' 
dann maakt de regel ook deel uit van de lex causae. 'En revanche, certames lois de police ne trouvent 
leurr justification que dans la nécessité de réaliser un objectif national dans Ie domaine politique, écono-
miquee ou social.' Deze laatste regels worden uitsluitend toegepast op grond van hun van dat doel 
afgeleidee geldingspretentie. Sonnenberger (MünchKomm 1990, 29) spreekt van 'Ordnungsrelevante, 
zugleichh der Lösung von Privatkonflikten dienende Normen'. 

977 Joustra 1997, 383. 
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medemede toegepast wil worden. Verdere toepassing wordt afhankelijk gesteld van het verwij-
zingsresultaat.. Naast dit soort scope rules, die de werkingssfeer van een rechtsregel 
uitbreidenn buiten de lex causae om, zijn ook scope rules denkbaar die de werkingssfeer 
vann de lex causae juist beperken.98 Deze tweede soort scope rules zou dan uitsluitend 
dee negatieve geldingspretentie van de regel vastleggen. In de literatuur wordt in dat verband 
well  gesproken van self-limiting of self-denying statutes." Zo hebben sommige Duitse 
schrijverss wel verdedigd dat scope rules uitsluitend beperkend zouden kunnen werken omdat 
zee zelf deel uitmaken van de lex causae. Deze opvatting heeft het echter ook daar niet 
tott heersende leer gebracht.100 Dit neemt niet weg dat het wel degelijk mogelijk is een 
uitsluitendd zelf-limiterende scope rule op te nemen in de wetgeving. Zowel de Nederlandse 
alss de Engelse algemene voorwaardenregeling bevatten, naast zogenaamde overriding 
elementen,, ook duidelijk self-denying elementen.101 

Samenvattendd kom ik tot de conclusie dat er drie soorten scope rules bestaan. Allereerst 
kann de scope rule uitsluitend de positieve geldingspretentie van een rechtsregel aangeven 
enn toepasselijkheid van die regel verder overlaten aan de verwijzing. Ten tweede kan de 
scopee rule uitsluitend een negatieve geldingspretentie tot uitdrukking brengen. Deze wordt 
pass relevant als de regel deel uit maakt van de lex causae. Tenslotte kunnen zowel de 
positievee als de negatieve geldingspretentie zijn vastgelegd, waardoor de regel geheel 
onafhankelijkk opereert van de lex causae. Hoewel in Nederland een voorkeur lijk t te bestaan 
voorr de laatste, volledig autonome variant, komen rechtsvergelijkend gezien alle drie de 
vormenn voor.102 

Niett elke geschreven scope rule duidt erop dat de betrokken regeling een zwaarwegend 
maatschappelijkk belang dient. Mayer wijst voor het Franse recht op de werkingssfeer-
bepalingg van het Franse echtscheidingsrecht, die volgens hem niet gebaseerd kan worden 
opp het belang van de betreffende regels.103 Nationale rechtsregels die gebaseerd zijn op 

988 Westenberg NJB 1987, 464. 
999 De termen self-limiting en self-denying statutes worden in deze betekenis gebruikt door Morris (1980, 

224;; in: FS Lipstein 1980, 204). De termen 'zelflimiterende wetgeving' (Kotting NVIR 1984, 124 
e.v.)) en 'normes autolimitées' (De Nova in: Mélanges Maury 1960-1, 381) kunnen echter ook in het 
algemeenn verwijzen naar regels met een zelfstandig internationaal geldingsbereik. 

1000 Verg. Rammeloo (1992, 356) ten aanzien van de vraag of de negatieve geldingspretentie van een 
vreemdee voorrangsregel deel uitmaakt van het IPR of van de materieelrechtelijke werkingssfeer van 
dee regeling. 

1011 De Nederlandse regeling geldt, in niet-consumentenzaken, vrijwel alleen ten aanzien van interne 
contracten.. De regeling van de Unfair Contracts Terms Act 1977 is op grond van Section 27 (1) van 
diee wet met van toepassing op zogenaamde international supply contracten en ook niet als Engels 
rechtt slechts als gevolg van een rechtskeuze toepasselijk is op de overeenkomst. Morris in: FS Lipstein 
1980,, 204; Vlas BW-krant 1985, 72-73; Rammeloo 1992, 353. 

1022 Zie voor Frankrijk: Mayer 1983, 100-101 en 106. 
1033 Mayer 1983, 110-111. Art. 310 CC (Wet no. 75-617 van 11 juni 1975) luidt als volgt "Le divorce 

ett la separation de corps sont regis par la loi franchise: - lorsque 1'un et 1'autre époux sont de 
nationalitéé franchise; - lorsque les époux ont, 1'un et 1'autre, leur domicile sur le territoire francais; 
-- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaït competente, alors que les tribunaux francais sont 
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unificatieverdragen,, kunnen werkingssfeerbepalingen bevatten die eerder met de verdrags-

herkomstt van de regel dan met een zwaarwegend belang voor de nationale rechtsorde te 

makenn hebben.104 Mayer onderscheidt in dat verband voor het Franse recht tussen het 

begripp lois d'application immediate, wat als koepelbegrip wordt beschouwd en het begrip 

loislois de police, dat zou verwijzen naar de ondergroep van regels die daadwerkelijk een 

zwaarwegendd belang dienen.105 

Hett is echter de vraag of een dergelijke onderscheid zinvol is. Of een regel een dermate 

zwaarwegendd algemeen belang dient dat daarvoor de verwijzing moet worden doorkruist, 

iss immers een kwestie van waardering. Hierover kan binnen een bepaald rechtssysteem, 

maarr zeker tussen de verschillende rechtssystemen onderling, verschil van opvatting bestaan. 

Dee rechter zal echter voor het eigen recht gebonden zijn aan de daarin expliciet opgenomen 

scopee rules ook al voldoen de regels niet aan de definitie van voorrangsregel. Voor buiten-

landsee voorrangsregels ligt dit echter anders. De Nederlandse rechter is immers niet 

gebondenn aan de geldingspretentie van buitenlands recht.106 Het is denkbaar dat binnen 

eenn bepaald nationaal iPR-systeem de eigen voorrangsregels worden 'gebilateraliseerd' dat 

will  zeggen dat de reikwijdte die de eigen regels wordt gegund, ook toegekend wordt aan 

compétentss pour conn altre du divorce ou de la separation de corps." Zie ook Jessurun d'Oliveira 1976, 
29;; Francescakis Rev.crit. dip 1975, 582. 

1044 Een bekend voorbeeld was de incorporatie van de The Hague Visby Rules in art. 517d WvK. Zie 
overr deze regel en zijn Belgische pendant: HR 12 december 1948 NJ 1948, 608 (Solbandera, P-G 
Berger);; HR 13 mei 1966 NJ 1967, 3 (Alnati, A-G Minkenhof); De Winter, verzameld werk 1979, 
229.. De incorporatie van de Hague-Visby Rules is inmiddels anders vorm gegeven en verplaatst naar 
art.. 8:371 BW. 

1055 Ook Van Rooy (1976,6-7) onderscheidt drie soorten direct toepasbare regels, te welen de zelfstandige 
regelss van IPR (materieelrechtelijke regelingen speciaal voor internationale gevallen zoals bijv. art. 
9922 oud BW), regels met een geschreven scope rule en voorrangsregels. 

1066 HR 23 juni 1972 NJ 1973, 36. Jessurun d'Oliveira NVIR 1975, 113; Van Rooy 1976, 54; Strikwerda 
1978,, 79 en 1997, 94-95; Rotting NVIR 1984, 128 en 132 e.v. In dit opzicht is het verschil tussen 
hett Solbandera-arrest (HR 12 december 1947 NJ 1948, 608) en het Alnati-arrest (HR 13 mei 1966 
NJNJ 1967, 3) illustratief. In beide gevallen speelden de aansprakelijkheidsregels met betrekking tot 
zeevervoerr onder cognossement een rol. In Solbandera was de Nederlandse regeling in het toenmalige 
Wetboekk van Koophandel in het geding, in Alnati de Belgische pendant. Beide regelingen waren 
voorzienn van een, vrijwel gelijkluidende, eenzijdige verwijzingsregel. De Belgische 'werkingssfeer-
bepaling'' werd in België beschouwd als een internationaal dwingendrechtelijke bepaling, zijnde van 
'internationalee openbare orde' (zie NJ 1968 blz. 18 en NJ 1948 blz.980). Volgens de Hoge Raad was 
ookk de Nederlandse werkingssfeerbepaling internationaal dwingendrechtelijk en verzette deze zich 
derhalvee tegen een andersluidende rechtskeuze (Solbandera). De Belgische regeling wordt daarentegen 
doorr een rechtskeuze opzij gezet omdat de 'Belgische voorschriften niet van dien aard zijn dat de 
Nederlandsee rechter met het oog op de bij de toepassing daarvan betrokken Belgische belangen 
gehoudenn zou zijn daaraan boven het door pp. te dezen gekozen Nederlandse recht voorrang te ver-
lenen'' (Alnati). Zie ook De Winter, verzameld werk 1979, 229 en 231. De gebondenheid aan Neder-
landsee werkingssfeerbepalingen geldt in het Nederlandse recht slechts voor zover de regel of toepassing 
ervann in het concrete geval niet in strijd is met hoger recht, met name verdragsverplichtingen. Over 
hett effect in dit opzicht van art. 7 van het voorontwerp EVO zie Jessurun d'Oliveira NVIR 1975, 
113.. Voor de invloed van het EG-verdrag als zodanig wordt verwezen naar deel III van dit boek. 
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vergelijkbaree buitenlandse regelingen. Zowel de vraag welke regels voorrangsregels zijn 
alss de vraag naar het geldingsbereik worden dan afgeleid van de lex fori}01 Gebruikelijker 
iss het echter om buitenlandse rechtsregels slechts als voorrangsregels te beschouwen als 
zee die status op grond van het IPR van datzelfde buitenlandse recht ook hebben.108 Deze 
regelss zullen dan ook binnen dat recht voorzien zijn van een geschreven of ongeschreven 
scopee rule.109 

Uitgaandee van een principiële bereidheid om buitenlandse voorrangsregels toe te passen, 
iss het de vraag of en in welke mate de rechter hierbij rekening moet houden met de gel-
dingspretentiee van de buitenlandse regel. In de praktijk doet dit probleem zich op twee 
manierenn voor. Enerzijds kan het door de verwijzingsregel aangewezen recht regels bevatten 
diee op grond van een geschreven of ongeschreven scope rule in het concrete geval geen 
geldingg pretenderen. In dit scenario komt alleen het self-denying karakter van voorrangs-
regelss en scope rules naar voren. Rammeloo geeft voor dit geval als heersende leer weer, 
datt in beginsel de negatieve geldingspretentie van de buitenlandse regel gevolgd dient te 
worden.1100 Toepassing van buitenlandse rechtsregels op casusposities die buiten de 
werkingssfeerr van de regels vallen, zou namelijk neerkomen op 'rechtsvervalsing'.1" 

Anderzijdss kan de vraag rijzen of aan de positieve geldingspretentie van een buiten-
landsee regel gehoor wordt gegeven.112 In theorie zou bij dit laatste een soort 'bilatera-
lisatie'' kunnen optreden waarbij de bereidheid tot toepassing zal afhangen van de vraag 

1077 In het Belgische en Franse IPR is duidelijk een stroming aan te wijzen die het leerstuk van de lois 
dede police beschouwt als een bijzondere verwijzingscategorie die zich niet op de rechtsverhouding 
richtt maar op een bepaald rechtsgebied(je). De scope rule van dit soort voorrangsregels wordt dan 
gebilateraliseerdd tot een alzijdige verwijzingsregel. Haak (1975, 24) noemt in dit verband de werken 
vann Deby-Gérard en Toubiana. Een dergelijke ontwikkeling komt niet voor binnen de voorrangsregel-
leerr in het Nederlandse IPR. 

1088 Art. 7 lid 1 EVO; art. 16 Haags vertegenwoordigingsverdrag 1978 Trb. 1987, 138. Voor Duitsland: 
Krophollerr 1997, 19; A/«nc/iföwim-Martiny 1990 Art. 34 Rdnr. 98, 1777. 

1099 Hier wordt verder niet ingegaan op de problematiek dat de rechter geconfronteerd wordt met een 
nogg niet uitgekristalliseerde ongeschreven scope rule van een buitenlandse voorrangsregel. 

1100 In het Duitse taalgebied aangeduid met de term Geltungswille, zie Strikwerda 1978, 53. 
1111 Dit zou slechts anders zijn als hierdoor strijd ontstaat met de ratio van de verwijzingsregel: Rammeloo 

1992,, 357-359. Ook Kotting (1984, 136-137) opteert, voor het geval de lex causae dergelijke self-
limitinglimiting statutes bevat, voor het respecteren van de beperking ten aanzien van de werkingssfeer die 
volgtt uit de scope mie. MünchKomm-Marliny 1990, 1760 Art. 34 Rdnr. 40 gaat ervan uit dat de 
opstellerss van het EVO deze mening deelden. Zie ten aanzien van het probleem dat een consumenten-
contractt naar Engels recht niet binnen de werkingssfeer viel van de Unfair Contracts Terms Act: 
Rammelooo 1992, 353; ten aanzien van de negatieve geldingspretentie van het Engelse ontslagrecht: 
Junkerr 1992, 176 e.v. en Rammeloo 1992, 354. 

1122 Derdelands voorrangsregels (dat wil zeggen regels die noch tot de lex fori, noch tot de lex causae 
behoren)) worden niet toegepast buiten hun eigen geldingsbereik om. De vraag is slechts of een ruim 
bemetenn scope rule door de rechter nader wordt ingeperkt. Kotting (NVIR 1984, 138-139) pleit in 
ditt geval voor het volgen van de buitenlandse scope rule, behoudens strijd met het volkenrecht en/of 
dee internationaal privaatrechtelijke openbare orde. 
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off  het forale recht een gelijksoortige voorrangsregel kent en of die regel in het omgekeerde 
gevall  gelding zou pretenderen. Met ander woorden: of de forale regel een vergelijkbaar 
geldingsbereikk heeft. In de praktijk komt daadwerkelijke toepassing van buitenlandse voor-
rangsregelss echter nauwelijks voor. Dit ondanks artikel 7 lid 1 van het EVO waarin voor 
dee toepassing van buitenlandse voorrangsregels, mede onder invloed van Nederland, expli-
ciett een regeling is getroffen. In één van de weinige gevallen waarin expliciet een buiten-
landsee voorrangsregel werd toegepast, werd verrassenderwijs zowel de status van de regel 
alss zijn reikwijdte direct overgenomen uit het buitenlandse recht."3 Het leerstuk der 
voorrangsregelss is daarmee, en zeker waar het de omgang met buitenlandse voorrangsregels 
betreft,, te beschouwen als een 'onaf' deel van het conflictenrecht. 

3.44 Conclusie 

Inn het Duitse taalgebied wordt de leer van de voorrangsregels wel aangeduid met de term 
Sonderanknüpfung.Sonderanknüpfung. Deze term 'bijzondere aanknoping' verwijst dan naar de eigenschap 
vann voorrangsregels dat ze een bijzondere, van de normale verwijzing afwijkende aankno-
pingsfactorr hanteren die wordt afgeleid uit hun doel. Hiermee sluit de Sonderanknüpfung 
aann bij de functionele verwijzing die immers ook de aanknoping laat afhangen van het 
doell  van de materieelrechtelijke regeling. Deze invulling, waarbij de bijzondere aanknoping 
voorr een categorie regels zoals het arbeidsrecht of het consumentenrecht het resultaat van 
dee standaardverwijzing corrigeert, is voor het Nederlandse IPR terug te vinden in het werk 
vann De Winter en Deelen. Het leerstuk heeft echter meer gezichten. Francescakis zag de 
functiee van de door hem lois d'application immediate genoemde regels met name in het 
bewakenn van de integriteit van het eigen recht. Bij Wengler en Zweigert daarentegen diende 
hett leerstuk met name als breekijzer om toepassing van buitenlands publiekrecht mogelijk 
tee maken. 

Dee tweesporigheid van het Nederlandse IPR probeert de doelstellingen van Francescakis 
tee combineren met die van Wengler en Zweigert onder maximaal behoud van de alzijdigheid 
vann het systeem. Binnen het leerstuk van de voorrangsregels moet een onderscheid worden 
gemaaktt tussen voorrangsregels in enge zin, die door de rechter op grond van hun zwaar-
wegendd algemeen belang zijn geïdentificeerd en van een geldingsbereik voorzien, en regels 
diee om wat voor reden dan ook een geschreven scope rule hebben. Voor de eerste categorie 
geldtt in het Nederlandse IPR strikte tweesporigheid: de Nederlandse voorrangsregel opereert 
geheell  zelfstandig van de verwijzing. Geschreven scope rules kunnen daarentegen beper-
kend,, uitbreidend of verzelfstandigend bedoeld zijn. Op grond van het Nederlandse IPR 
kunnenn in principe buitenlandse voorrangsregels toegepast worden. In de praktijk gebeurt 
ditt echter zelden. 

1133 Rb. Maastricht 7 maart 1996 NIPR 1996, 240, zie blz. 492. 
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44 De openbare orde 

4.11 De veiligheidsklep van het Savigniaanse systeem 

Hett Savigniaanse verwijzingssysteem is gebaseerd op de principiële bereidheid buitenlands 
rechtt toe te passen op voet van gelijkheid met het eigen recht. Er wordt in het algemeen 
neutraall  en regelblind verwezen. Dat wil zeggen dat de verwijzingsregel zich niet bekom-
mertt om herkomst en inhoud van het toepasselijk recht. Dit kan ertoe leiden dat de rechter 
zichh geconfronteerd ziet met een buitenlandse rechtsregel die naar zijn inhoud of naar zijn 
uitwerkingg in het concrete geval in strijd komt met fundamentele rechtvaardigheidsnoties 
vann de eigen rechtsorde. Het Savigniaanse systeem heeft dan ook een mechanisme nodig 
omm dit soort buitenlandse rechtsregels te weren. Dit mechanisme heet de openbare orde-
exceptie.1144 De openbare orde wordt ook wel de veiligheidsklep van het Savigniaanse 
verwijzingssysteemm genoemd. De termen 'veiligheidsklep' en 'exceptie' duiden al aan dat 
hett beroep op de openbare orde een uitzondering zou moeten zijn. Het enkele feit dat 
buitenlandss recht anders is dan het Nederlandse recht of in concrete gevallen tot andere 
resultatenn leidt, rechtvaardigt niet het weren van dat recht op grond van de openbare orde. 
Inn het algemeen bestaat daarover consensus: de openbare orde is slechts bedoeld ter 
beschermingg van fundamentele beginselen van onze rechtsorde.115 Welke beginselen dit 
preciess zijn en wanneer deze in het geding zijn, is echter allesbehalve uitgekristalliseerd. 

Aann de toetsing aan de openbare orde worden in het algemeen twee aspecten onderscheiden, 
éénn gericht op de inhoud van de regel en één gericht op het resultaat van de concrete 
toepassing."66 Het eerste criterium is absoluut: een wet die naar zijn inhoud niet door 
dee beugel kan, wordt nooit toegepast. Voorbeelden hiervan in de literatuur zijn huwelijksver-
bodenn met een discriminatoir karakter en slavernij-verhoudingen.117 De praktijk levert 
weinigg voorbeelden waarin deze harde kern van de openbare orde geschonden werd."8 

Hett betreft voornamelijk regels van personen- en familierecht zoals verschillen in echt-
scheidingsgrondenn tussen mannen en vrouwen, het opleggen van een 'wachttijd' na echt-

1144 Public policy exception, réserve de Vordre public, Vorbehaltsklausel. zie Strikwerda 1997, 76. Hiermee 
wordtt overigens niet gesuggereerd dat andere IPR-systemen geen vergelijkbaar mechanisme kennen. 
Doorr zijn neutraliteit leidt het Savigniaanse systeem echter vaker tot toepasselijkheid van buitenlands 
rechtt dan IPR-systemen als de governmental interest analysis en de lex /on-leer. Dit verhoogt de 
behoeftee aan een correctiemechanisme. 

1155 Vonken in: Cliteur/Vonken 1993, 168; A-G Franx bij Saudi Independence HR 16 december 1983 
NJNJ 1985, 311 blz. 1092. 

1166 Strikwerda 1997, 76-78. 
1177 Vonken in: Cliteur/Vonken 1993, 169; A-G Franx bij Saudi Independence HR 16 december 1983, 

10933 NJ 1985, 311 blz. 1093. 
1188 Jessurun d'Oliveira (in: L.A. Kisch 1975, 244) spreekt over het ijzeren bestand. Strikwerda (1997, 

§§ 64) gebruikt voor hetzelfde aspect de term 'buitengrenscriterium'. 
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scheidingg en omgangsregelingen die in strijd worden geacht met het belang van het 
kind."99 Het tweede criterium is relatief: of het resultaat in het concrete geval in strijd 
komtt met de openbare orde hangt mede af van de mate van betrokkenheid van de Neder-
landsee rechtsorde met het geval in kwestie. Dit laatste wordt ook wel de glijdende schaal 
vann de openbare orde genoemd.120 

Tweee arbeidsrechtelijke zaken kunnen de werking van de openbare orde in het Neder-
landsee IPR illustreren. In de eerste zaak, die leidde tot het Sorensen-arrest, werd een ontslag 
aangevochten.1211 Het op de casus van toepassing geachte Texaanse recht geeft de 
werkgeverr het recht de werknemer at will  te ontslaan. Deze bevoegdheid was volgens de 
werknemerr in strijd met de openbare orde en dit zou het ontslag nietig maken. Rechtbank 
enn Hoge Raad volgden de werknemer hierin niet. Het concrete ontslag was niet in strijd 
mett de openbare orde nu er een ook naar Nederlandse opvattingen geldige ontslagreden 
aanwezigg was, de werkgever een redelijke opzegtermijn in acht had genomen en een 
vergoedingg voor de kosten van repatriëring had aangeboden. De casus was weliswaar nauw 
mett Nederland verbonden maar het concrete ontslag was ook naar Nederlandse maatstaven 
keurig.. Het arrest suggereert dat een echt ontslag at will, dat wil zeggen per direct en zonder 
geldige,, tijdig meegedeelde reden, wél in strijd met de openbare orde geweest zou zijn. 

Hett tweede voorbeeld betrof een staking van Filippijnse zeelieden aan boord van de 
Saudii  Independence, een onder Saoedi-Arabische vlag varend schip. De toepasselijke 
Filippijnsee wetgeving maakte het recht op staking afhankelijk van vooraf door een semi-
overheidsinstantiee verleende vergunning. Ook hier werd geen strijd met de openbare orde 
geconstateerd.. Weliswaar week het Filippijnse recht beduidend af van wat in Nederland 
redelijkk werd geacht maar het concrete resultaat was, ook gezien de zwakke band met de 
Nederlandsee rechtsorde - deze bestond namelijk slechts uit de aanwezigheid van het schip 
inn een Nederlandse haven op het moment dat de staking uitbrak - niet onaanvaardbaar. 
Dee Hoge Raad volstond met de volgende overweging: "Het achtste onderdeel van het 
middell  berust op de stelling dat de Nederlandse rechter, oordelend in kort geding, buiten-
landsee regels van stakingsrecht die de werkstaking verbieden of essentieel beperken, wegens 
strijdd met de Nederlandse openbare orde buiten toepassing moet laten, ook indien de 
concretee uitkomst van het geding naar Nederlandse opvattingen niet onaanvaardbaar is. 
Dezee stelling kan in zijn algemeenheid niet worden aanvaard." Volgens Advocaat-Generaal 
Franxx zou een absoluut stakingsverbod overigens wel in strijd met de openbare orde zijn 
geweest,, en wel op grond van het eerste criterium. m 

Uitt deze voorbeelden lijk t het volgende beeld naar voren te komen. Een buitenlandse 
rechtsregell  is niet gauw reeds op grond van zijn inhoud in strijd met de openbare orde. 
Ookk tot de grondrechten gerekende rechten zoals het stakingsrecht zijn in het algemeen 
geclausuleerd.. Een verschil in clausulering, en daarmee een wat beperktere werking van 

1199 Rb. Maastricht 11 januari 1968 NJ 1969, 64; Rb. Haarlem 7 september 1976 AK 10.351; Hof Den 
Boschh 30 oktober 1975 NJ 1976, 419. 

1200 A-G Franx NJ 1985, 311 blz. 1093. 
1211 HR 23 oktober 1987 NJ 1988, 842 nt Schultz; Polak SMA 1988, 331-337. 
1222 HR 16 december 1983 NJ 1985, 311; S&S 1984, 25. 
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zo'nn grondrecht in het buitenlandse recht, maakt de buitenlandse rechtsregel nog niet ipso 
factofacto in strijd met de openbare orde. De beoordeling geschiedt aan de hand van de concrete 
omstandighedenn van het geval. Het resultaat van de toepassing van de buitenlandse 
rechtsregell  en de betrokkenheid van de Nederlandse rechtsorde bij de casus zijn daarbij 
vann doorslaggevend belang. 

Tenn aanzien van de positie van grondrechten in het IPR bestaat echter nog veel onduidelijk-
heid,, met name daar waar de grondrechten (tevens) zijn opgenomen in verdragen.123 Moeten 
dezee rechten gehandhaafd worden via de negatieve openbare orde. zijn de verdragsbepa-
lingenn te beschouwen als voorrangsregels of neemt de grondrechtentoetsing een geheel 
eigenn plaats in in de IPR-procedure?124 Hierbij spelen verschillende problemen een rol. 

Tenn eerste is het ene grondrecht het andere niet. Een bekend onderscheid is dat tussen 
dee klassieke vrijheidsrechten enerzijds en sociale grondrechten anderzijds. Koopmans 
onderscheidtt in zijn conclusie bij HR 24 mei 1991 NJ 1991, 706 tussen grondrechten die 
directt de menselijke waardigheid betreffen, zoals het recht op gezinsleven, en grondrechten 
diee dat niet doen zoals het stakingsrecht. De eerste groep grondrechten wordt door hem 
wezenlijkerr geacht dan de tweede.125 Ook de Hoge Raad maakt een dergelijk onderscheid 
tussenn de verschillende grondrechten, waarbij het recht op gezinsleven in het procesrecht 
eenn hogere status heeft dan het stakingsrecht.126 Dit onderscheid zou ook invloed kunnen 
hebbenn op de striktheid van de toetsing aan de openbare orde in de iPR-betekenis. A-G 
Franxx maakt bijvoorbeeld zo'n verschil in zijn conclusie bij het Saudi-Independence 
arrest.127 7 

Tenn tweede bestaat er een verschil tussen de verticale en de horizontale werking van 
grondrechten.1288 Privacy-bescherming kan ingeroepen worden tegen de overheid maar 
ookk tegenover de werkgever. Ook het stakingsrecht wordt in Nederland in het algemeen 
ingeroepenn tegenover particulieren, in een horizontale context derhalve.129 Juist op het 
hierr onderzochte terrein van het arbeidsrecht zal vaak de horizontale werking in het geding 

1233 Zie A-G Franx bij genoemd arrest NJ 1985, 311. 
1244 Vergelijk in dit opzicht A-G Franx NJ 1985, 311 blz. 1094-1095 (toepassing van ESH op grond van 

dee openbare orde); A-G Strikwerda NJ 1994, 576 blz. 2686 (toepassing op basis van eigen 
werkingssfeer)) en Vonken in: Cliteur/Vonken 1993, 181-184 (mensenrechtenverdragen werken op 
eigenn kracht door). Voor een terughoudende toepassing van grondrechten in internationale gevallen 
pleitt Dubbink, in: LA Struycken 1996, 51-56. Zie verder Hammjefov.Crü.dip 1997, 1-31; Van Loon 
in:: LA Van Rijn van Alkemade 1993, 135-148; Mayer Rev.Crit.dip 1991, 651-665; Stille in: LA 
Sumampouww 1996, 57-64. 

1255 Idem Mostermans 1996, 89. 
1266 Het eerste recht is wel, het tweede recht niet van openbare orde in procesrechtelijke zin. HR 10 mei 

19855 NJ 1986, 5 (art. 8 EVRM) versus HR 24 mei 1991 NJ 1991, 706 (art. 6 lid 4 ESH). Zie voor 
dee processuele betekenis van het openbare orde-begrip: Mostermans 1996, 86 e.v. 

1277 NJ 1985, 311 blz. 1094. 
1288 Verhulp 1999, 15. 
1299 Zie voor de horizontale werking van art. 6 lid 4 ESH HR 30 mei 1986 NJ 1986, 688 nt. PAS (NS-

arrest). . 
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zijn.. De bescherming wordt dan ingeroepen binnen een privaatrechtelijke, in casu contrac-
tuele,, verhouding. Dit is mijns inziens anders op het terrein van het personen- en familie-
rechtt waar de wetgever de tussenkomst van een overheidsorgaan voorschrijft om een 
bepaaldd resultaat te bereiken en daarbij tevens dwingend de voorwaarden oplegt.130 Daar 
zijnn het in het algemeen de wettelijke voorwaarden zelf die onder vuur komen te liggen. 
Ditt blijkt ook uit het feit dat de casus waarin de 'harde kern' van grondrechten aan de 
ordee komt, met name betrekking hebben op het personen- en familierecht. In die gevallen 
iss het namelijk het recht dat (of de rechter die) de beperkingen op het grondrecht aanbrengt. 
Inn het geval van horizontale werking is de rol van het recht meestal een andere. De 
beperkingg van of inbreuk op het grondrecht wordt dan namelijk veroorzaakt door feitelijke 
handelingenn of rechtshandelingen van een derde. Het buitenlandse recht veroorzaakt de 
schendingg niet zelf, het verzuimt alleen de schending juridisch te sanctioneren.131 

Tenslottee zijn grondrechten nooit absoluut, maar geclausuleerd. Zij vinden hun grens 
inn de rechten en belangen van anderen of de samenleving als geheel. Ook landen die partij 
zijnn bij een en hetzelfde grondrechtenverdrag, zoals het EVRM, kunnen van mening verschil-
lenn over de vraag welke beperkingen gerechtvaardigd en noodzakelijk zijn. Het Europese 
Hoff  voor de rechten van de mens, dat naleving van genoemd verdrag moet verzekeren, 
erkentt deze verschillen ook: de lidstaten bij het verdrag hebben een margin of appreciation 
tenn aanzien van de precieze omvang van het recht.132 Nu dus het verdrag de mogelijkheid 
openn laat dat de bescherming van grondrechten, binnen bepaalde grenzen, van land tot 
landd verschilt, rijst de vraag welk niveau van bescherming de nationale rechter moet 
handhavenn in een internationaal geval. 

Hett is mijn stelling dat in zuiver contentieuze procedures waarin grondrechten in een hori-
zontalee context spelen de rechter rekening mag houden met de invulling van het betreffende 
grondrechtt in het andere bij de casus betrokken rechtsstelsel zolang dat recht blijf t binnen 
dee margin of appreciation. Aan de hand van de betrokkenheid van Nederland bij de casus 
dientt de rechter vervolgens uit te maken in welke mate de casus binnen de Nederlandse 

1300 Dit resultaat kan bestaan uit het tot stand brengen of slechten van familiebanden, het toekennen van 

voogdijj  etc. 
1311 Dit staat los van het gegeven dat de grondrechtenbescherming in de arbeidsverhouding in zekere mate 

eenn 'verticaal' karakter heeft in verband met de gezagsverhouding tussen de werkgever en de 
werknemer.. Rood spreekt in: LA De Leede (1994, 401) van de werkgever als 'quasi-overheid'. Zie 
ookk Verhulp 1999,41. 

1322 De omvang van het recht verwijst hierbij voornamelijk naar de daarop aangebrachte beperkingen. 
Off  iets een beperking van een grondrecht inhoudt, leent zich veel minder voor nationale interpretatie. 
Bijvoorbeeld:: of de verplichting om asiel aan te vragen in het 'Schengen-land' van eerste binnenkomst, 
ookk als de echtgenoot in een ander land binnenkwam en dus asiel moest aanvragen, een beperking 
oplevertt van het recht op familieleven (Netwerk, Nederland 1, 24 oktober 1996). Het verschil is 
overigenss niet altijd helder. Zo stelt A-G Franx (NJ 1985, 311 blz. 1094) "dat ook naar Nederlandse 
rechtsopvattingenn een staking niet onder alle omstandigheden (doelstelling en procedure) rechtmatig 
iss en dat men in die zin niet kan spreken van 'het recht om te staken' als fundamenteel en absoluut 
geldendd onderdeel van de Nederlandse rechtsorde. Hierin ligt een belangrijk verschil met een fundamen-
teell  beginsel als het discriminatieverbod zoals verankerd in art. 1 van de nieuwe Grondwet." 
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rechtssfeerr en daarmee ook onder het Nederlandse normenstelsel valt.133 De harde kern 
vann een grondrecht dient echter altijd gerespecteerd te worden. Daarbij moet wel bedacht 
wordenn dat de horizontale doorwerking van een grondrecht in het algemeen indirect is. 
Hett grondrecht werkt door in de privaatrechtelijke rechtsverhouding als een rechtsbeginsel 
waarmeee bij de belangafweging rekening wordt gehouden.134 

Hiermeee is de uitkomst van horizontale doorwerking sterk afhankelijk van de omstan-
dighedenn van het geval. Beide aspecten, te weten de glijdende schaal en de toetsing aan 
dee concrete casus, maken de openbare orde in internationaal-privaatrechtelijke zin een 
geschiktt instrument voor de inwerking van grondrechten op het ïPR. Min of meer hetzelfde 
resultaatt kan echter ook bereikt worden door de grondrechten als voorrangsregels te 
beschouwen,, maar bij de interpretatie van de uitzonderingsbepalingen rekening te houden 
mett het internationale karakter van de casus.135 

Bijj  verdragen speelt overigens ook een volkenrechtelijk aspect mee, namelijk welke 
verplichtingg in dit opzicht op Nederland als verdragsland bij de mensenrechtenverdragen 
rust.. Op grond van artikel 1 van het EVRM dienen de lidstaten bij dat verdrag de daarin 
opgenomenn rechten te garanderen aan een ieder die ressorteert onder hun rechtsmacht.136 

Ookk het Internationaal verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten bevat in art. 2 lid 1 
eenn dergelijke werkingssfeerbepaling.137 Hier dient de staat de in het verdrag opgenomen 
rechtenn te garanderen aan een ieder die binnen zijn territoir verblijft of onderworpen is 
aann zijn rechtsmacht. Het Europees sociaal handvest en het International verdrag inzake 
economische,, sociale en culturele rechten bevatten een dergelijk bepaling daarentegen 

1333 Ik laat mij dus niet uit over de werking van de grondrechten in procedures over onderwerpen die 
niett ter vrije bepaling van partijen staan zoals de verschillende onderwerpen in het personen- en 
familierecht.. Ook blijf t het probleem van de betekenis van de openbare orde in de fase van de 
erkenningg van vreemde vonnissen of rechtsfeiten buiten beschouwing. Zie hiervoor Mostermans 1996, 
86. . 

1344 Verhulp 1999, 20 en 26-27. 
1355 Zie over deze problematiek in het kader van de AWGB: deel IV hoofdstuk 4 par. 6.4 en Van Hoek 

SociaalSociaal Recht 1997,355-356. Zie voor de leer der voorrangsregels als een afsplitsing/verbijzondering 
vann het leerstuk van de openbare orde: Jessurun d'Oliveira in: LA Kisch 1975, 241; Kegel 1997, 
116-1222 en 374-378. 

1366 Verdrag van 4 november 1950 Trb. 1951, 154; Trb 1990, 156. Europese Commissie voor de rechten 
vann de mens 12 december 1988 Appl. No. 12516/86 Decisions & Repons 1988, 119-122 (Spaans 
v.. Nederland). A-G Strikwerda, HR 15 april 1994 NJ 1994, 576 blz. 2686. 

1377 Verdrag van 19 december 1966 Trb. 1969, 99; Trb. 1978, 177. 
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niet.1388 In welke gevallen Nederland volkenrechtelijk gebonden is een verdragsbepaling 
toee te passen, hangt dan ook af van de werkingssfeer van het betreffende verdrag.139 

4.22 De positieve openbare orde 

Hett hierboven beschreven mechanisme wordt ook wel de negatieve openbare orde genoemd. 
Ditt in tegenstelling tot een tweede mechanisme dat in het IPR van sommige landen nog 
eenn rol speelt, te weten de positieve openbare orde. 

Dee positieve openbare orde duidt erop dat bepaalde nationale rechtsregels van zo groot 
belangg worden geacht, dat ze altijd moeten worden toegepast. De inhoud van het door 
dee verwijzing aangewezen recht is voor de toepassing van het forale recht van openbare 
ordee dus niet van belang.140 Het gebruik van de positieve openbare orde, dat met name 
populairr is geworden in het Romaanse IPR, wordt in Nederland in het algemeen afge-
wezen.1411 Ook in de literatuur in de diverse West-Europese landen is veel kritiek op het 
gebruikk van de positieve openbare orde. Het leidt tot overbedeling van het eigen recht ten 
kostee van de coördinerende taak van het IPR.142 Bovendien is het begrip niet nodig om de 
voorrangg van forale rechtsregels te regelen: daar waar het eigen recht dwingende toepassing 
eist,, kan gebruik gemaakt worden van het leerstuk van de voorrangsregels. Deze laatste 
leerr heeft voor Nederland het leerstuk van de positieve openbare orde grotendeels verdron-
gen.143 3 

Dee grens tussen de positieve werking van de openbare orde en de negatieve werking 
vann de openbare orde is in concrete gevallen overigens niet altijd makkelijk te trekken.144 

1388 Verdrag van 18 oktober 1961 Trb. 1961, 90 en Trb. 1962, 3 resp. Verdrag van 19 december 1966 
Trb.Trb. 1969, 100 en Trb. 1978, 178. Art. 34 ESH bepaalt dat het Handvest van toepassing is op het 
grondgebiedd van het moederland van de verdragsluitende partijen. Dit lijk t bedoeld als een nadere 
omschrijvingg van de verdragsluitende partijen en niet zozeer als een uiting van de territoriale gelding 
vann het verdrag. Vergelijk art. 28 van het IVESC: "De bepalingen van dit Verdrag strekken zich uit 
tott alle delen van federale Staten, zonder enige beperking of uitzondering." 

1399 Hier wordt even afgezien van allerlei volkenrechtelijke en constitutionele complicaties. Het EVRM 
brengtt geen verplichting met zich mee tot directe toepassing van het verdrag in civiele procedures. 
Datt de Nederlandse rechter dit toch doet is een gevolg van onze nationale regelgeving. 

1400 Wel kan binnen sommige IPR-systemen de territoriale betrokkenheid een rol spelen. De invulling 
vann het openbare orde-begrip in het IPR van de romaansrechtelijke landen hangt nauw samen met 
dee invloed die de leer van Mancini daar heeft uitgeoefend. De ordre public was daar het algemene 
argumentt voor territoriale werking van wetgeving (in tegenstelling tot toepasselijkheid op grond van 
nationaliteit).. Kegel 1995, 148; Jessurun d'Oliveira in: L.A. Kisch 1975, 240. 

UII  Strikwerda 1997, 78-79; Joustra 1997, 357. Zie echter voor een recent gebruik van de term nog Van 

Rijnn van Alkemade WPNR 1996, 564. 
1422 Zieo.a. Dumortier 1981,57, 111, 113, 162, 179 en 216. 
1433 Zie Van Rooy 1976, 50-52 voor een overzicht van literatuur op dit punt en Strikwerda 1978, 25-29 

(m.n.. de literatuur in noten 124 en 125 op blz. 28). 
1444 Verg. Jessurun d'Oliveira in: LA Kisch 1975, 244-247. 
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Zoo rekent Polak in zijn proefschrift het discriminatieverbod van art. 7:646 BW (art. 
7A:1637ijj  oud BW) tot de bepalingen van openbare orde. Als dit inhoudt dat die bepaling 
altijdd integraal gerespecteerd moet worden door de werkgever en toegepast door de rechter, 
geldtt de bepaling in feite als een bepaling van positieve openbare orde. Als daarentegen 
buitenlandss recht slechts niet voor toepassing in aanmerking komt als in het concrete geval 
hett resultaat van die toepassing in strijd komt met het beginsel van non-discriminatie, is 
err sprake van de negatieve werking van de openbare orde. Een positief getint openbare 
orde-begripp komt in het internationaal arbeidsrecht nogal eens voor. Niet alleen de buiten-
landsee literatuur en rechtspraak werken ermee, ook in de Nederlandse dissertatie van Polak 
wordtt een systeem verdedigd dat op zijn minst genomen verwantschap vertoont met de 
positievee openbare orde.145 Dit rechtvaardigt mijns inziens de voorgaande bespreking 
vann een mechanisme dat in de Nederlandse literatuur in het algemeen verworpen wordt 
enn in de Nederlandse rechtspraak zijn functie verloren heeft. 

55 Waardering 

Hett conflictenrecht bestaat uit een verzameling leerstukken en technieken, waarvan hier-
bovenn aan de orde zijn geweest: de verwijzingsregel, de voorrangsregels en de openbare 
orde.. Met behulp van deze technieken probeert het conflictenrecht een oplossing te bieden 
voorr de problemen die de rechtsverscheidenheid oproept voor het internationale rechts-
verkeer.. Daarbij moet een balans gevonden worden tussen het belang van de burger bij 
toepassingg van buitenlands recht enerzijds en het bewaken van de integriteit van de eigen 
rechtsordee anderzijds.146 De diverse technieken binnen het conflictenrechtelijke systeem 
hebbenn daarin hun eigen funktie. De centrale techniek in het Europese IPR is de verwijzing. 
Bijj  het formuleren van de verwijzingsregel kunnen opnieuw verschillende belangen een 
roll  spelen. Flexibiliteit, rechtszekerheid, de bescherming van zwakkere contractspartijen 
enn zelfs ordeningsbelangen kunnen alle invloed hebben op de uiteindelijke keuze van de 
aanknopingsfactor. . 

Inn het ideale geval dat alle landen dezelfde verwijzingsregel hanteren, en deze ook 
opp dezelfde manier uitleggen, ontstaat wat in het IPR Entscheidungsharmonie wordt ge-
noemd.. Entscheidungsharmonie houdt in dat de rechtsverhouding in alle betrokken landen 
onderworpenn wordt aan hetzelfde recht, er ontstaan geen positieve of negatieve wetsconflic-
ten.. Dit verhoogt de stabiliteit van en rechtszekerheid in internationale rechtsverhoudingen. 
Dee meerzijdige methode van de verwijzing wordt echter aangevuld met twee andere, meer 
eenzijdigg gebruikte, technieken, te weten de openbare orde en het leerstuk der voor-
rangsregels. . 

1455 Strikwerda NJB 1988, 1447. 
1466 Ik ga hierbij voorbij aan de mogelijkheid dat het conflictenrecht wordt ingezet om de belangen van 

anderee staten te behartigen. Ook het toepassen van buitenlandse voorrangsregels kan mijns inziens 
gezienn worden als een maatregel in het partijbelang. Het bevordert namelijk de Entscheidungsharmonie. 
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Dee openbare orde bewaakt de fundamentele beginselen van de nationale en eventueel de 
internationalee rechtsorde. Binnen dit leerstuk kunnen de grondrechten hun plaats vinden. 
Dee (negatieve) openbare orde is principieel eenzijdig en weert de toepassing van buitenlands 
rechtt in die gevallen dat dat recht in strijd komt met fundamentele beginselen van de forale 
rechtsorde.1477 Toepassing van de openbare orde vormt altijd een verstoring van de Ent-
scheidungsharmonie.scheidungsharmonie. In de praktijk komt deze verstoring echter weinig (meer) voor. Dit 
heeftt enerzijds te maken met een terughoudende toepassing van het leerstuk, anderzijds 
mett een toegenomen convergentie van rechtsstelsels binnen Europa. Het leerstuk speelt 
namelijkk alleen een rol als het toepasselijk geachte recht duidelijk van het eigen recht 
afwijkendee waarden belichaamt. 

Eenn tweede bedreiging voor de Entscheidungshannonie vormt het leerstuk der voor-
rangsregels.. Dit leerstuk biedt ruimte voor die - sociale - doelstellingen van het recht die 
niett of onvoldoende in de verwijzing verdisconteerd zijn. In beginsel kan het leerstuk mijns 
inzienss een positieve bijdrage leveren aan de harmonieuze oplossing van internationale 
wetsconflicten.. Daarvoor is echter nodig dat de doelstellingen van de verschillende 
rechtssystemenn min of meer op elkaar aansluiten. Bovendien moet de praktische toepassing 
vann het leerstuk voorzien in een min of meer gelijke behandeling van forale en vreemde 
voorrangsregels.. Aan deze voorwaarden wordt in Europa echter - nog - niet voldaan. 

Bijj  de huidige stand van zaken kan het waarborgen van de materieelrechtelijke doelstel-
lingenn van de diverse betrokken rechtsstelsels dan ook in strijd komen met - bijvoorbeeld -
dee rechtszekerheid van de bij de internationale casus betrokken rechtssubjecten. Elk systeem 
vann IPR moet een afweging maken tussen deze verschillende in het geding zijnde belangen. 
Dee Belgische auteur Dumortier zag in 1981 op dit punt een belangrijk verschil tussen ener-
zijdss het Nederlandse en Duitse IPR en anderzijds het IPR van Romaansrechtelijk landen 
alss België, Frankrijk en Luxemburg. De Romaanse school legt volgens hem de nadruk 
opp het beschermen van de eigen rechtsorde. Het Duitse en Nederlandse IPR streven allereerst 
naarr Entscheidungsharmonie en stellen daarmee de private belangen en de belangen van 
hett internationale rechtsverkeer voorop.148 

Dezee verschillen in uitgangspunt tussen het IPR van verschillende landen zijn niet 
bevorderlijkk voor de rechtszekerheid en een onbelemmerd internationaal rechtsverkeer. 
Gezienn de kritiek van de Europese Commissie op het IPR inzake arbeidsovereenkomsten 
iss het interessant om te onderzoeken hoe de diverse JPR-technieken op dat rechtsgebied 
wordenn ingezet en welke doelstellingen van het IPR in het discours over het internationale 
arbeidsrechtt domineren. Deze vragen zijn het onderwerp van deel il van dit boek. 

1477 In het arrest Chelouche-Van Leer van 10 december 1976 A7 1977,275 sprak de Hoge Raadeen'veto 
overr de lex fori' uit (Jessurun d'Oliveira e.a. 1977). In die casus was echter niet de inhoud van het 
Nederlandsee recht in strijd met de openbare orde, maar de toepassing op het voorliggende geval. Een 
bilateralisatiee van het leerstuk is hieruit m.i. niet af te leiden. 

U88 Dumortier 1981, 179. Zie voor het huidige Belgische IPR: Meeusen 1997. 
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