
spoedeisend belang χ kansen in bodemprocedure χ resti-
tutierisico. Ook deze formule geeft duidelijk aan dat de
drie voorwaarden communicerende vaten zijn.

Slotsom

Bij toewijzing van een geldvordering in kort geding dient
de rechter de nodige terughoudendheid in acht te nemen.
In de eerste plaats dient sprake te zijn van een spoed-
eisend belang, voor de aanwezigheid waarvan een ver-
zwaarde motiveringseis voor de rechter geldt. In de prak-
tijk lijkt aan deze voorwaarde echter veelal slechts lip-
pendienst te worden bewezen, een enkele uitzondering
daargelaten. Dat de eiser met het conservatoir beslag een
goed alternatief heeft om de verkrijging van zijn geldvor-

dering zeker te stellen, lijkt door de meeste voorzienin-
genrechters uit het oog te worden verloren. De aandacht
wordt doorgaans gericht op de overige twee voorwaar-
den: voldoende aannemelijkheid van de vordering in
combinatie met het restitutierisico. Voorzieningenrech-
ters zouden meer oog moeten hebben voor de ver-
zwaarde (motiverings-)eisen voor de aanwezigheid van
spoedeisend belang. Ten slotte zouden de voorzieningen-
rechters in de Rechtbank Rotterdam de lat minder hoog
moeten leggen en zich moeten aansluiten bij de door de
Hoge Raad en andere voorzieningenrechters gehanteerde
maatstaf.

A.F. Eeken

advocaat in Den Haag

Kroniek algemeen

1. Inleiding
Dit tijdschrift heeft het vastgestelde
aantal pagina's 2002 bijna overschre-
den. Ik beperk deze kroniek daarom
tot het hoogstnoodzakelijke: aan-
dacht voor twee BW-krant Jaarboe-
ken (nr. 2), een tweede rampenboek
(nr. 3), het internationale delictsrecht
(nr. 4), een recente dissertatie over
de arbitrage (nr. 5), de Duitse Schuld-
rechtsreform (nr. 6), de aanbevolen
kerstgeschenken (nr. 7) en de gebrui-
kelijke aandacht voor het Europees
privaatrecht (nr. 8), Nederlands pri-
vaatrecht in den vreemde (nr. 9) en
elektronische publicaties (nr. 10). Er
ligt nog veel meer op de plank, maar
het wordt 2003 voordat dit kroniek-
klaar is gemaakt.

2. Twee Jaarboeken BW-

krant

'Recht en belang' is het thema van
het vorige BW-krant Jaarboek, dat
gelijk bekend het visitekaartje is van
de Leidse sectie burgerlijk recht. In
zijn openingsbijdrage snijdt Snijders
(H.J.) de twee deelthemata van dit

Jaarboek aan: de Jeffrey-zaak, N J
1998, 853 (waarin de Hoge Raad
weigerde om over een zuiver emo-
tioneel belang te oordelen) en media-
tion. De inleiding is vooral nuttig
vanwege de terminologische ophel-
dering die zij ons brengt; er blijkt
voorts een verrassende band tussen
de twee deelthemata te bestaan (p. 9-
26). B.T.M, van der Wiel en E. de
Kezel gaan nader in op het Jeffrey-
arrest naar Nederlands (p. 27-42), re-
spectievelijk Belgisch recht (p. 43-
73). Onze zuiderburen blijken een
zuiver emotioneel belang wél rech-
tens relevant te achten, terecht vol-
gens de schrijfster - en met haar vele
Nederlandse auteurs. Mediation
komt aan de orde in de bijdragen
van E.J.M, van Beukering-Rosmuller
(p. 73-89) over 'de tabel van Pel' en
van M. Pel zelf, die als projectleider
van het landelijk Project Mediation
in de Rechterlijke Macht een van de
trekkers van dit instituut is (p. 91-
104). Dit Jaarboek wordt afgesloten
met een positieve analyse van de
klachtencommissies in de gezond-
heidszorg door L.E. Kalkman-Bo-
gerd (p. 105-120).
Het tweede hier aan te kondigen
BW-krant Jaarboek ziet op 'Gemeen-
schap'. Dit Jaarboek begint met een
algemeen commentaar op de ge-
meenschap en haar ontstaan door
J.F.M. Janssen (p. 9-29). G.G. Breed-
veld-de Voogd besteedt aandacht
aan de moeilijke positie van de
schuldeiser die zijn privé-vordering
wil verhalen op een aandeel dat zijn
schuldenaar heeft in een gemeen-
schap (p. 31-46). Studiemateriaal

voor verkeersonderricht, dat was
vervaardigd door een tweetal au-
teurs, geeft een goede illustratie voor
de bijdrage van F. W. Grosheide over
co-auteurschap en gemeenschap
(p. 47-57). Collectief beheer van vast-
goed is het thema van de bijdrage
van H.D. Ploeger (p. 59-73). M.J.G.C.
Raaijmakers bepleit, ook al in navol-
ging van de Belgen, overbrenging
van het gehele ondernemingsrecht
naar een nieuwe wet (p. 75-89). B.E.
Reinhartz schrijft over 'Echtgenoten
en hun gemeenschappelijke goede-
ren' (p. 91-107) en T.J. Mellema-Kra-
nenburg ten slotte vraagt zich af 'In
hoeverre kan het uitoefenen van
wilsrechten in het nieuwe erfrecht
leiden tot een gemeenschap?' (p.
109-133).
(I. Brand en anderen (red.), Recht(er)
en belang, BW-krant jaarboek 17,
Deventer: Kluwer 2001,120 p.; I.
Brand en anderen (red.), Gemeen-
schap, BW-krant jaarboek 18, Deven-
ter: Kluwer 2002,133 p.)

3. Rampen II
De afgelopen jaren werd ons land
opgeschrikt door een aantal catastro-
fale gebeurtenissen: de vliegtuig-
ramp met een El Al-toestel in de Bijl-
mer, de legionella-epidemie bij de
Westfriese flora te Bovenkarspel, de
vuurwerkramp in Enschede en de
nieuwjaarsbrand in café Het Hemel-
tje te Volendam. Wat hebben deze
rampen gemeen? Twee congressen
werden reeds aan deze vraag ge-
wijd. Eerst organiseerde het Leidse
Meijers Instituut een conferentie
over 'ramp en recht'. Het tijdstip -
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mei 2000 - was met vooruitziende
blik gekozen: twee weken na de
vuurwerkramp in Enschede. Begin
dit jaar was het de beurt aan de Vrije
Universiteit om, met wat meer re-
flectie, een vervolgcongres te organi-
seren, meer speciaal over de aan-
sprakelijkheidsvragen. Reeds thans
liggen de gebundelde papers van het
congres in de boekhandel. Daar zal
veel belangstelling voor bestaan, ze-
ker in het licht van de nog niet afge-
sloten aansprakelijkheidsprocedures
die het gevolg van de rampen zijn.
Voor de redactie tekenen Akkermans
en Brans. Die kunnen eer inleggen
met hun redactionele arbeid, want
de verschillende papers zijn keurig
op logische volgorde geordend - iets
wat men niet van iedere bundel kan
zeggen.
Na een inleidend hoofdstuk van de
beide redacteuren (p. 9-25) komt
eerst de feitelijke toedracht van de
Bijlmerramp (J.M. van de Laar, p. 27-
36), de legionella-affaire (A.J. Van, p.
38-53), de vuurwerkramp (A.E. Dek,
p. 54-65) en de cafébrand in Volen-
dam (M. Zwagerman, p. 67-78) aan
de orde. Vervolgens analyseren E.
Bauw en N. Frenk het verhaal van
massaschade (p. 79-94, met reactie
van Chr.H. van Dijk, p. 95-101). De
auteurs, beiden verbonden aan het
ministerie van Justitie, bepleiten -
naast uitbreiding van de collectieve
actie tot vergoeding van collectieve
schade en de door de Minister van
Justitie voorziene verzekeringsplicht
voor risicovolle ondernemers - een
directe actie voor het slachtoffer.
C.C. van Dam acht aansprakelijk-
heid van de overheid in het geval
van Enschede en Volendam aanne-
melijk, maar verwacht van de over-
heidsaansprakelijkheid geen wonde-
ren (p. 103-123), evenmin als M.B.
Koetser (p. 125-127). De eerder door
Bauw en Frenk genoemde gedachte
van een verzekeringsplicht wordt
nader uitgewerkt door J.H. Wansink
(p. 129-143), die de voorkeur geeft
aan first-party insurance. Twee opstel-
len werpen een blik (van) over de
grenzen: C. Van Schoubroeck be-
spreekt een Belgische brand in een
discotheek te La Louvière met 15 do-
den en 28 zwaargewonden (p. 145-
170), terwijl R.J.P. Kopenhagen de
mogelijkheid om psychische schade
te claimen beziet vanuit rechtsverge-
lijkend perspectief (p. 265-279). Hij

doet dit mede aan de hand van een
symposium over 'Rechtliche
Aspekte des Schadenersatzes bei
Grossunfällen und Katastrophen,
augezeigt im Zusammenhang mit
dem Seilbahnunglück vom Kitz-
steinhorn/Kaprun/Salzburg', dat in
2001 plaatsvond te Innsbruck. Zijn
Rotterdamse collega E.H. Hulst
waarschuwt dat al te ruimhartige
uitkeringen door schadefondsen via
de voordeelstoerekening ook aan de
veroorzakers ten goede komen
(p. 171-211). J.L. Smeehuijzen ziet
wel mogelijkheden voor bestuur-
dersaansprakelijkheid (p. 213-223).
T.A. Hekster bespreekt de mogelijk-
heid om in de legionella-affaire de
bezitter van de opstel (veilinghal)
aansprakelijk te stellen, maar zij
komt tot een negatieve conclusie (p.
225-242). Zij wordt bestreden - op de
onjuiste grond dat zij wel mogelijk-
heden voor opstalaansprakelijkheid
ziet - door F.E.J. Beekhoven van den
Boezem, die deze mogelijkheid
eveneens afwijst (p. 243-246). E.H.P.
Brans onderzoekt de vraag in hoe-
verre de gedogende overheid aan-
sprakelijk kan worden gesteld voor
dit gedogen (p. 247-264).
Over psychische schade bericht be-
halve Kottenhagen ook A.J. Verheij
(p. 281-301). Statistisch-epdemiolo-
gisch bewijs zal bij het onderzoek
naar causaal verband volgens A.J.
Akkermans slechts een geringe rol
spelen (p. 303-335). Het omgaan met
deskundigenberichten ten slotte kan
volgens E.H.P. Brans en A.J. Van
sterk worden verbeterd door acht te
slaan op Amerikaanse precedenten
zoals Daubert v. Merrell (p. 337-353).
(Arno Akkermans, Edward Brans
(red.), Aansprakelijkheid en schadever-
haal bij rampen, Nijmegen: Ars Aequi
2002, 375 p.)

4. Internationaal delictsrecht
Deze zomer werd de wereld van
conflictualisten opgeschrikt door de
grondige Duitstalige studie over ge-
harmoniseerd internationaal privaat-
recht van Graziano. De titel van dit
boek is misleidend. Het gaat niet
over (Europees) internationaal pri-
vaatrecht in het algemeen, maar over
Europees internationaal delictsrecht.
Dat komt wel - een beetje - tot uit-
drukking in de ondertitel 'Harmoni-
sierung des IPR durch Wissenschaft
und Lehre (am Beispiel der außer-

vertraglichen Haftung für Schäden)',
Tübingen: Mohr 2002. Maar daarmee
is zo ongeveer alle slechts over het
boek gezegd. Ik heb er althans met
veel plezier in zitten lezen. Het boek
beoogt de grondslag te leggen voor
een Europese ipr-cursus. In deel l
behandelt de auteur de - nog niet
voltooide - codificatie van het inter-
nationaal privaatrecht. In deel 2 ver-
schuift het accent naar het interna-
tionale delictsrecht. Deel 3 wordt
door hem beschreven als 'Muster-
kapitel eines europäischen Lehr-
buchs', compleet met 'Übungsfälle'
over verkeersaansprakelijkheid,
sportletsel, milieuaansprakelijkheid,
produktenaansprakelijkheid en pers-
misbruik. Dit deel wordt afgesloten
met 'Leitsätze für ein gemeineuro-
päisches Deliktskoordinationsrecht'.
De twee hoofdregels: '§ 2. Mangels
Rechtswahl ist die außervertragliche
Haftung für Schäden nach dem
Recht des Staates zu beurteilen, in
dem die Verletzung des geschützten
Gutes eingetreten ist. § 3 Haben
Schädiger und Geschädigte ihren
gewöhnlichen Aufenthalt jedoch in
demselben Staat, so sind Ansprüche
aus außervertraglicher Haftung für
Schäden vorbehaltlich der folgenden
Regelungen nach dem Recht dieses
Staates zu beurteilen'.
(Thomas Kadner Graziano, Gemein-
europäisches Internationales Privat-
recht/Harmonisierung des IPR durch
Wissenschaft und Lehre (am Beispiel der
außervertraglichen Haftung für Schä-
den, Tübingen: Mohr 2002, 687 p.)

5. Arbitrage: kan beter
Dankzij een gezamenlijke publicatie
met zijn promotor heeft C.B.E. van
Bladel er inmiddels de nodige rucht-
baarheid aan gegeven: de arbitrage
in de bouw kan - veel - beter. Zijn
empirisch onderzoek naar de arbi-
trage bij met name de Raad van Ar-
bitrage voor de Bouwbedrijven, als
proefschrift verdedigd in Utrecht,
mondde uit in de volgende conclu-
sies. Allereerst stelt de auteur, te-
recht, dat het ongeclausuleerde arbi-
traal beding ten onrechte niet is te-
rechtgekomen op de zwarte lijst van
art. 6:236 BW. Waar hij verwijdering
van arbitrale bedingen uit stan-
daardregelingen in de zin van art.
6:214 bepleit, schiet hij te ver door:
het gaat er om dat de
consument/particulier de keuze
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heeft tussen arbitrage en overheids-
rechtspraak, niet dat hem de moge-
lijkheid om voor arbitrage te opteren
volledig wordt ontnomen. Hoger be-
roep kan worden afgeschaft. Beslo-
tenheid wordt blijkens de interviews
door arbiters noch partijen op prijs
gesteld. De auteur acht het ten slotte
onbegrijpelijk dat arbiters bij veel ar-
bitrage-instituten geen enkele vorm
van opleiding krijgen. In het NJB-ar-
tikel van Van Bladel en zijn promo-
tor Bruinsma wordt voorts geopperd
dat gepensioneerden hun voeling
met de praktijk verliezen en daarom
van het tableau zouden moeten wor-
den geschrapt. Ook wordt hier het
'old boys' netwerk van de arbitrage-
praktijk aan de kaak gesteld. De au-
teurs hebben hun bijdrage de onder-
titel 'Aandachtspunten voor de wet-
gever' gegeven, omdat momenteel
een herziening van de arbitragewet
aan de orde is.
(C.B.E. van Bladel, Arbitrage in de
praktijk/Een empirisch onderzoek naar
institutionele arbitrage, met name bij de
Raad van Arbitrage voor de Bouw (diss.
Utrecht), Den Haag: Boom 2002,144
p.; E. van Bladel, F. Bruinsma, Arbi-
trage in de praktijk/Aandachtspun-
ten voor de wetgever, NJB 2002, p.
1882-1887.)

6. Schuldrechtsreform in het
Engels

Kort na de Engelstalige elektroni-
sche studie van Schlechtriem heeft
ook een traditioneel papieren com-
mentaar van Zimmermann op de
Duitse Schuldrechtsreform het licht
gezien. Waarom in een Nederlands
tijdschrift aandacht vragen voor een
Engelstalig commentaar op een
Duitse wet in een Italiaanse reeks?
Het antwoord is eenvoudig: vóór de
herziening van het Duitse contrac-
tenrecht was dat zo ingewikkeld dat
het voor een Nederlandse jurist op
zijn minst met moeite was te door-
gronden. Leest men nu een van de
inmiddels tientallen Duitse studies
over de herziening, dan moet men
toch in die ingewikkelde voorge-
schiedenis duiken. Die staat immers
centraal in de literatuur die de
Duitse jurist als geadresseerde heeft.
Dit is anders in Engelstalige publica-
ties. Evenals Schlechtriem, en mis-
schien nog beter dan deze, en zeker
in beter Engels, slaagt Zimmermann
er in juist de niet-ingevoerde in het

Duitse recht de betekenis en het be-
lang van de nieuwe regeling diets te
maken. In de laatste fase van de
Schuldrechtsreform zijn ook de Prin-
ciples of European Contract Law en de
UNIDROIT Principles of International
Commercial Contracts nog door de
Duitse wetgever geconsulteerd. Het
gevolg is dat deze volgens Zimmer-
mann 'should now much more rea-
dily be resorted to as a comparative
baseline for evaluating, interpreting
and developing the new German
rules' (p. 51). Maar dit mag geen
eenrichtingsverkeer zijn: 'On the
other hand, however, German law
contains a number of rules and ideas
which can, and should, be used to
refine the international Principles'
(ibidem).
Het nieuwe Duitse verbintenissen-
recht wordt ook, in het kader van
een themanummer over de richtlijn
consumentenkoop, beschreven door
Micklitz. De auteur spreekt de hoop
uit dat het Europese Hof van Justitie
zich spoedig geroepen zal zien om
de richtlijn nader te interpreteren.
Gelet op de ervaringen met eerdere
richtlijnen als die inzake producten-
aansprakelijkheid en oneerlijke con-
tractsbedingen, zal het toch nog wel
een tiental jaren duren voordat het
zover is.
(Hans-W. Micklitz, The New Ger-
man Sales Law: Changing Patterns
in the Regulation of Product Quality,
Journal of Consumer Policy 2002, p.
379-401; Reinhard Zimmermann,
Breach of Contract and Remedies under
the New German Law of Obligations,
Roma: Centro di studi e ricerche di
diritto comparato e straniero 48,
2002, 52 p.)

• 7. De kerstlij st
Wat geven we met de kerst aan neef
Thomas, die een rechtenstudie in ge-
dachten heeft maar een opleiding tot
lithograaf evenmin uitsluit? Mijn top
vier van dit jaar gepubliceerde boe-
ken om Thomas over te halen be-
slaat in alfabetische volgorde de vol-
gende titels: Van Caenegem's Euro-
pean Law in the Past and the
Future/Unity and Diversity over Two
Millennia (aangekondigd in NTBR
2002, p. 70); Pieter Ippel, Modern
recht en het goede leven/Over gezond-
heid, milieu en privacy, Den Haag:
Boom 2002, 273 p.; M.A. Loth,
A.M.P. Gaakeer, Meesterlijk recht,

Den Haag: Boom 2002, 424 p. en
Lurger's Grundfragen der Vereinheit-
lichung des Vertragsrechts in der Eu-
ropäischen Union (aangekondigd in
NTBR 2002, p. 401). Als Thomas een
voorliefde voor studeren in Utrecht
heeft, ligt voorts de keuze voor Rech-
ten in Utrecht/de academische studie in
verleden/heden en toekomst (aangekon-
digd in NTBR 2002, p. 144) voor de
hand.
De boeken van Ippel en Loth/Gaa-
keer heb ik nog niet eerder aange-
kondigd; zij liggen ook meer op het
gebied van de algemene rechtsleer
dan op dat van het privaatrecht. Het
boek van Ippel werpt een vaak ver-
rassend licht op bekende terreinen.
Sterk in het boek is dat het het pri-
vaatrecht overstijgt en tevens be-
stuursrechtelijke en strafrechtelijke
aspecten van de drie besproken
rechtsgebieden bestrijkt. Ook de mo-
raal komt uitvoerig aan de orde. De
auteur laat het niet bij een beschrij-
ving, maar komt zelf met voorstellen
tot verandering. Het boek van Loth
en Gaakeer is ontstaan als onder-
wijsmateriaal. Het bestrijkt drie pro-
bleemcomplexen: 'recht in context',
'rechtswetenschap: tussen eenheid
en verscheidenheid' en 'de juridi-
sche professie tussen ideaal en prak-
tijk'. Het boek opent met een actuele
beschouwing naar aanleiding van
het baby Joost-arrest (NJ 2000, 734).
Deel l voert ons van democratische
rechtsstaat naar de multiculturele sa-
menleving, van Plato naar Popper.
Deel 2 beschrijft de ontwikkeling
van wetenschappelijke eenheid naar
verscheidenheid, zowel geografisch
als in methodologisch opzicht. Deel
3 biedt aan de hand van een vergelij-
king tussen de Amerikaanse en de
Nederlandse jurist een toekomstide-
aal voor de toekomstige jurist. Welke
van de vijf genomineerde studies nu
cadeau te geven? De keuze is uitein-
delijk niet moeilijk: voor de aanko-
mende jurist is het boek van Van
Caenegem veruit het meest inspire-
rend. Voor de gevorderde jurist tip
ik het boek van Lurger.
(W.M.J. Bekkers, R.H. Koning, N.J.
Vette (red.), Rechten in Utrecht/de aca-
demische studie in verleden/heden en
toekomst, Deventer: Kluwer 2002, 247
p.; R.C. van Caenegem, European
Law in the Past and the future/Unity
and Diversity over Two Millennia,
Cambridge: Cambridge University
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Press 2002,175 p.; Pieter Ippel,
Modem recht en het goede
leven/Over gezondheid, milieu en
privacy, Den Haag: Boom 2002,
273 p.; M.A. Loth, A.M.P. Gaakeer,
Meesterlijk recht, Den Haag: Boom
2002, 424 p.; Brigitta Lurger, Grund-
fragen der Vereinheitlichung des Ver-
tragsrechts in der Europäischen Union,
Wien: Springer 2002,599 p.)

8. Europees privaatrecht
Jaarlijks verzamelen zich in de
Noorditaliaanse stad Trento zo'n
honderd vijf tig deelnemers in het
Trento Common core of European Pri-
vate Law project. Aan de hand van
questionnaires proberen de drie
groepen (respectievelijk contracten-
recht, onrechtmatige daad en eigen-
dom) gelijke uitkomsten - ondanks
verschillende structuren en technie-
ken - in het privaatrecht van de lid-
staten van de Europese Unie op te
sporen. Aan het begin en aan het slot
van deze bijeenkomsten is er altijd
een plenaire bijeenkomst. De redes
voor deze plenaire bijeenkomsten
zijn thans in druk verschenen. Eer-
der was dit reeds in intern beheer
geschied. Thans zijn de verzamelde
redes ook uitgegeven bij Kluwer.
Het zijn er vijftien. Na een introduc-
tie van het common core project door
Mauro Bussani en Ugo Mattei (p. 1-
7) zijn er twee tributen aan een van
de twee rechtsvergelijkende theore-
tici achter het project, de Duits-Ame-
rikaanse comparatist Rudolf Schle-
singer. De twee bedoelde bijdragen
zijn afkomstig van zijn oud-studen-
ten Xavier Blanc-Jouvan (p. 9-14) en
Ulrich Drobnig (p. 29-33), thans bei-
den zelf grote namen in de rechts-
vergelijking. Wolfgang Fikentscher
bepleit de oprichting van een Euro-
pean Law Institute (p. 43-48). Chris-
tian Joerges besteedt aan de hand
van het Dietzinger arrest van het Eu-
ropese Hof aandacht aan de 'Disinte-
grative Effects of Legislative Harmo-
nization' (p. 105-110). Arthur Hart-
kamp ziet wel 'Perspectives for the
Development of a European Civil
Law' (p. 67-78). Zelf besteed ik aan-
dacht aan de verschillen in rechts-
vinding in de Europese rechtsstelsels
(p. 79-103). Het common core project
trekt behalve Europese onderzoe-
kers, ook tal van Amerikanen, Cana-
dezen en Israeli's naar Trento. Mei-
vin A. Eisenberg besteedt aandacht

aan de unificatie van recht in de Ver-
enigde Staten (p. 35-42). H. Patrick
Glenn maakt een verrassende verge-
lijking tussen de 'informal harmoni-
zation' in Noord-Amerika en 'Euro-
pean medieval legal thought' (p. 49-
59). James R. Gordley verdedigt de
aanpak via cases van het common core
project (p. 61-66). Nicholas Kasirer
ziet het recht als geheel losstaand
van de taal (p. 111-129). Nili Cohen
bericht ons van het Israëlisch recht
als een gemengd rechtsstelsel tussen
common law en continentaal recht (p.
15-27). Niet iedere schrijver kan zich
vinden in de doelstellingen van het
project. David Kennedy ziet de
rechtsvergelijking als een politieke
zaak; hij is het niet eens met het ac-
cent van de common core aanhangers
op het enkel zoeken naar overeen-
komsten (p. 131-197). Ook Hein Kötz
adviseert de Trentogangers 'to bring
out the similarities, but not to belittle
the differences between the laws of
the European countries, and, where
such differences exist, to speculate
on their reasons' (p. 199-202). Martin
Shapiro ten slofte waarschuwt dat
de Trento exercitie wellicht heel
mooi voor academici is, maar dat de
praktijk gewoon voor toepasselijk-
heid van ofwel het Engelse recht of-
wel het recht van de staat New York
kiest (p. 211-215).
(Mauro Bussani, Ugo Mattei, The
Common Core of European Private Law,
The Hague: Kluwer 2002, 221 p.,
tijdelijk niet in de handel).

9. Nederlands recht in den
vreemde

Een eiland in het Caraïbisch gebied
besluit een formule-1 (althans een
race-) circuit aan te leggen. Er wor-
den vergaande afspraken gemaakt
met een Amerikaanse sportorganisa-
tie en een projectontwikkelaar. Pre-
mier Henny Eman en 'Minister Ju-
nior Croes' zien het al helemaal zit-
ten. Op het laatste moment wordt
het project echter door het eilandbe-
stuur afgeblazen. Hebben de Ameri-
kaanse sportorganisatie en de pro-
jectontwikkelaar recht op schadever-
goeding wegens afgebroken onder-
handelingen? Jazeker, oordeelt de
Amerikaanse rechter. Partijen ver-
keerden in de laatste fase van het on-
derhandelingsproces, om in de ter-
minologie van Plas/Valburg te spre-
ken, en daarom hebben eisers recht

op vergoeding van de gederfde
winst, respectievelijk ca $ 13,6 mil-
joen en $ 7 miljoen. Het eiland in
kwestie - u hebt het reeds geraden -
is Aruba, vandaar dat de rechter het
Arubaanse (= Nederlandse) recht
toepast als lex loci delicti. De rechter
verwijst behalve naar Plas/Valburg
en Vogelaar/Skil naar een ander
mislukt Arubaans avontuur: HR 19
februari 1993, N} 1995, 704 inzake
Aruba/Lopez & Trias Resorts als
precedent. De onderhavige uit-
spraak inzake Aruba/Sanchez is
mede door de voorbeeldige presen-
tatie van de feiten een interessante
zaak, waarop ik attent werd ge-
maakt door S. Bartels (KUN).
(Government of Aruba v. Rafael A.
Sanchez & Motorsports Americas,
Inc., United States District Court for
the Southern District of Florida,
Miami Division, 9 augustus 2002,
2002 U.S. Dist. LEXIS 15367.)

10. Elektronische publicaties
Een van de twee meest gerenom-
meerde juridische faculteiten van Is-
raël is die van Tel Aviv. Net als Ox-
ford geeft ook Tel Aviv een elektro-
nisch juridisch tijdschrift uit, de Theo-
retical Inquiries in Law. Nr. 2002/2 be-
vat het eerste deel van een reeks pa-
pers over aansprakelijkheidsrecht,
waarvan het merendeel de moeite
van het - niet gratis - downloaden
waard is. De bijdragen zijn geschre-
ven door George Fletcher, 'The Fault
of Not Knowing', Kenneth W. Si-
mons, 'Dimensions of Negligence in
Criminal and Tort Law', Heidi M.
Hurd en Michael S. Moore, 'Negli-
gence in the Air, Part Γ (een categori-
sche verwerping van de 'risk analy-
sis'), Alon Harel en Assaf Jacob, 'An
Economic Rationale for the Legal
Treatment of Omissions in Tort Law:
the Principle of Salience', Hans-
Bernd Schäfer, 'Liability of Experts
and the Boundary between Tort and
Contract' (een economische analyse),
Victor P. Goldberg, 'A Reexamination
of 'Glanzer v. Shepard': Surveyors on
the Tort-Contract Boundary', Israel
Gilead, 'Non-Consensual Liability of
a Contract Party: Contract, Negligen-
ce, Both, or In-Between?' en Mena-
chem Mautner, 'Contract, Culture,
Compulsion, or: What Is So Proble-
matic in the Application of Objective
Standards in Contract Law?'.
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oktober 2001-augustus 2002

Deze kroniek sluit aan op de kroniek
over de periode juli 2000-oktober
2001 welke in NTBR 2002, p. 27-37
werd gepubliceerd. Wederom is er
van afgezien in die kroniek ge-
noemde uitspraken, welke inmid-
dels in de N J zijn verschenen, nog-
maals op te nemen. Evenzo hebben
we ons wat betreft de vindplaatsen
van de diverse uitspraken moeten
beperken tot met name N] en RvdW.
Om de omvang van deze kroniek
enigszins te beperken kon geen vol-
ledigheid worden betracht en heb-
ben wij ons beperkt tot de meer en
de iets minder importante uitspra-
ken. Uitspraken die een bevestiging
van de staande rechtspraak betref-
fen, zijn in de regel niet vermeld.
Daarnaast is aandacht besteed aan
regelgeving en in beperkte mate aan
artikelen en boeken. Dat op l januari
j.l. het burgerlijk procesrecht en de
rechterlijke organisatie ingrijpend
werden veranderd, hebben we als
bekend verondersteld. Dat het hui-
dige procesrecht geen eindstation is,
bleek bij de installatie van de com-
missie voor de fundamentele herbe-
zinning van het Nederlands proces-
recht. Onlangs is een eerste tussen-
bericht verschenen waarvoor wordt
verwezen naar 3. Voor degenen die
'bijscholing' op het punt van o.m.
het herziene burgerlijk procesrecht
noodzakelijk achten, wordt verwe-
zen naar de onder 4 opgenomen lite-
ratuur.

1. JURISPRUDENTIE

1.1. Fundamentele
beginselen

Openbare orde-exceptie
Op zeker moment wordt in Neder-
land de tenuitvoerlegging verzocht
van vier elkaar opvolgende Oosten-
rijkse alimentatiebeschikkingen. Op
deze verzoeken was het Nederlands-
Oostenrijks Executieverdrag (Trb.
1963, 51) van toepassing, omdat de
alimentatiebeslissingen dateerden

van voor l december 1998. Vanaf
deze datum is dit verdrag vervangen
door het EEG-executieverdrag (zie
art. 55 EEX), dat op zijn beurt op l
maart 2002 is vervangen door de
Brussel-I Verordening. De rechtbank
verleent verlof t.a.v. de eerste drie
beschikkingen. Maar ten aanzien
van de als laatste gegeven beschik-
king wordt geoordeeld dat deze in
strijd met de Nederlandse openbare
orde tot stand gekomen is vanwege
schending van de motiveringsplicht
en het beginsel van horen en weder-
hoor door de Oostenrijkse rechter.
LBIO stelt in zijn incidentele grief
dat de vader geen beroep op strijd
met de openbare orde toekomt nu hij
geen gebruik gemaakt heeft van de
mogelijkheid een rechtsmiddel in te
stellen. In zijn uitspraak van 5 april
2002, RvdW 2002, 65 (LBIO/W., te G)
oordeelt de Hoge Raad dat in cassa-
tie terecht betoogd wordt dat het hof
buiten de grenzen van de rechtsstrijd
is getreden door een onderzoek in te
stellen naar de vraag of de wijze van
totstandkoming van de Oostenrijkse
beslissing in strijd is met de Neder-
landse openbare orde. Een beroep op
strijd met de openbare orde van de
erkenning/tenuitvoerlegging in Ne-
derland is uitgesloten indien tegen
de beslissing een rechtsmiddel had
kunnen worden ingesteld en de be-
zwaarde procespartij nagelaten heeft
hiervan gebruik te maken

Aanvullen van rechtsgronden
In een echtscheidingsprocedure tus-
sen een Nederlandse man en een
Duitse vrouw verzocht de vrouw
toepassing van Duits recht, zodat zij
aanspraak kan maken op teruggave
aan haar van een bedrag van DM
125 000 uit erfenissen, welk bedrag
staande het huwelijk aan de tussen
partijen bestaande Zugewinnge-
meinschaft ten goede is gekomen. In
de feitelijke instanties werd niet be-
streden dat de vrouw het bedrag uit
erfenissen ontvangen had. Het hof
had daarom volgens de Hoge Raad
in HR 22 februari 2002, RvdW 2002,
46, ook wat het Duitse recht betreft,
zonodig zelf rechtsgronden moeten
aanvullen (art. 25 Rv; art. 48
(oud)Rv) en dus zelf moeten onder-
zoeken of op basis van de regels met
betrekking tot de Duitse Zugewinn-
gemeinschaft de vrouw onder deze
omstandigheden aanspraak kon ma-

ken op teruggave van genoemde
DM 125 000.

Hoor en wederhoor (devolutieve werking
appel)
De vrouw had de rechtbank verzocht
een dwangvertegenwoordiger te be-
noemen krachtens art. 3:300 lid l BW
j" art. 3:181 BW, met als doel de man
te vertegenwoordigen bij de notariële
akte tot verdeling van onroerend
goed alsmede bij de inschrijving van
deze akte tot verdeling in de openba-
re registers. Vaststaat dat de man in
de procedure niet gehoord is. On-
danks schending van het beginsel
van hoor en wederhoor heeft het hof
geoordeeld dat geen hernieuwde be-
handeling in eerste aanleg kon plaats-
vinden, omdat ook in verzoekschrift-
procedures het verbod van terugver-
wijzing geldt. Ook de Hoge Raad
overweegt dat de regel van de devo-
lutieve werking in verzoekschriftpro-
cedures onverkort toepassing moet
vinden, zelfs als dat meebrengt dat in
een aantal gevallen het geschil tussen
partijen slechts in één feitelijke in-
stantie zal worden berecht, aldus HR
l februari 2002, RvdW 2002,28.

Motivering
In een alimentatieprocedure ver-
schillen partijen van mening over de
vraag wat de strekking is van een
alimentatiebeschikking waarin opge-
nomen is dat de vrouw binnen tien
jaar zal trachten eigen inkomsten te
verwerven en de man na die termijn
niet meer gehouden zal zijn tot beta-
ling van alimentatie aan de vrouw.
De vrouw heeft met een beroep op
art. II Wet limitering na scheiding
verzocht deze termijn na het verstrij-
ken van de termijn van tien jaar als-
nog te laten doorlopen. Het hof oor-
deelde dat, hoewel de alimentatiebe-
schikking geen expliciet oordeel be-
vat over het al dan niet verlengbaar
zijn van de termijn, deze aldus moet
worden gelezen dat de rechtbank
verlenging van de termijn impliciet
heeft uitgesloten. De Hoge Raad
daarentegen overweegt (HR 9 no-
vember 2001, Nf 2001, 690) dat het
hof blijk heeft gegeven van een on-
juiste rechtsopvatting, althans dat
zijn oordeel zonder nadere motive-
ring, welke ontbreekt, onbegrijpelijk
is, omdat de beschikking van de
rechtbank een dergelijke overweging
en beslissing niet bevat.
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