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Algemeen
1. Inleiding

',

In deze Kroniek wil ik aandacht besteden
aan de verschijning van een nieuw Algemeen deel van de Asser-serie (nr 2), de
verzamelde geschriften van W. Snijders
(nr 3), de feestbundel voor Soons (nr 4),
een bundel ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van een advocatenkantoor
(nr 5), een bundel over Europees privaatrecht (nr 6), een Jaarboek konsumentenrecht (nr 7), het gebruik van parlementaire geschiedenis bij de wetsinterpretatie
(nr 8), de verdere ontwikkeling van een
Europees privaatrecht (nr 9), een Engels
arrest over beroepsaansprakelijkheid (nr
10), een tweetal arresten — Duits en
Frans — over produktenaansprakelijkheid
(nr 11) en ten slotte de export van Nederlands privaatrecht (nr 12).
2. Een nieuw algemeen deel van de Asserserie
2.1. Jarenlang hebben we er op moeten
wachten. Nu is het er dan: een nieuw algemeen deel van de Asser-serie, verzorgd
door J.B.M. Vranken. Het oude Algemeen deel, in 1931 in eerste druk verschenen en in 1954 vrijwel ongewijzigd
in tweede druk, van de hand van Paul
Scholten, had een dermate onaantastbare
positie, dat het niet denkbaar leek dat iemand dit deel zou willen bewerken. Het
nieuwe algemeen deel is dan ook geen bewerking, maar een geheel nieuwe uitgave.
Een zeer verstandige keus van redactie
en/of schrijver.
Het boek van Vranken wijkt op een belangrijk punt af van dat van Scholten, in
die zin, dat het veel aandacht besteedt
aan procesrecht. Vranken schrijft dat ook
hij dit in zijn dissertatie niet heeft gedaan. Inmiddels is hij door de praktijk
als advokaat en thans AG wijs geworden
(nr 6).
2.2. Net als Scholten besteedt Vranken
veel aandacht aan de betekenis van de feiten. In hoofdstuk I bespreekt hij de feitelijke grondslag van het geschil. Met als
uitgangspunt Zeug geel (Bardoel/Swinkels, NJ 1984, 415) laat hij aan de hand
van het boek van Bruinsma en Welbergen, De Hoge Raad van onderen, zien dat
de Hoge Raad soms van een geheel andere feitenconstellatie uitgaat dan de werkelijke. Dat hangt samen met de wijze van
procederen (nrs 7-8). Vier factoren licht
hij er uit: (a) mondelinge of schriftelijke
procedure, (b) informatieplichten, (c) deformalisering, (d) de lijdelijkheid (door
Vranken met 'bedrijvigheid' aangeduid).
Wat de wijze van procederen betreft, laat
Vranken blijken dat de dagvaardingspro-

cedure wat hem betreft diverse nadelen
heeft, vooral omdat 'de rechter (...) vaak
slechts een fractie weet van wat zich tussen partijen heeft afgespeeld' (nr 14).
Dat alles is beter in de verzoekschriftprocedure, waar vanouds het mondeling element sterk aanwezig is. In de dagvaardingsprocedure bestaat voor partijen, anders dan in de common law landen (nr
19), geen stimulans om met voor partijen
ongunstige informatie te komen. De
rechter kan er naar vragen, maar heeft
daartoe geen verplichting (nr 37).
2.3. Na de feitelijke grondslag komt in
hoofdstuk II het juridisch beoordelingskader aan bod. Achtereenvolgens besteedt
Vranken aandacht aan art. 48 Rv, het petitum, bewijsrecht, grievenstelsel en de
devolutieve werking van het appel, toetsing in cassatie, rechterlijke verrassingen
en art. 6 EVRM.
Met betrekking tot art. 48 Rv stelt Vranken dat de literatuur er niet in is geslaagd
hiervoor scherpe criteria te ontwikkelen
(nr 47). Veel ongelukken kunnen volgens hem worden voorkomen, indien partijen wat minder terughoudend zouden
zijn bij het schetsen van de feiten (nr 49).
Met betrekking tot het bewijs stelt Vranken dat het bewijsrecht grotendeels achterhaald, overbodig of vanzelfsprekend is
(nr 50). Dit brengt mij op het volgende
punt. Vranken sluit in één opzicht geheel
bij de traditie van Scholten aan. Zijn
boek is, net als dat van Scholten, volledig
georiënteerd op het rechterlijk oordeel.
Vranken erkent dat er daarnaast ook andere invalshoeken mogelijk zijn. Men
moet deze beperking wel voor ogen houden, want vanuit die andere invalshoeken
zal soms een andere keus gewettigd zijn.
Vranken ziet dat wel eens over het hoofd.
Zo op het punt van het bewijsrecht, waar
hij er niet aan denkt, dat de praktijk wel
degelijk gebaat kan zijn bij codificatie
van regels, die voor de rechter wellicht
zonneklaar zijn. Ik geef een ander voorbeeld. Vranken signaleert dat het voorstel
om in het BW een bepaling op te nemen
over afgebroken onderhandelingen, thans
geen zin meer heeft, omdat de rechter de
inhoud hiervan toch al heeft overgenomen (nr 123). Ook hier heeft schrijver
uitsluitend de rechterlijke macht en niet
de praktijk in het vizier.
Het proces werkt als een trechter: steeds
meer feiten en grondslagen worden uitgewied. Met name geschiedt dit ook in appel en cassatie. Vranken beschrijft dit in
het kader van de spanning tussen devolutieve werking en grievenstelsel (nr 56 en
59). Jammer voor de minder geoefende
lezer dat hij niet uiteenzet wat onder devolutieve werking moet worden verstaan.
Jammer ook dat hij de in mijn oren depreciërende naam 'vage normen' (nr 60)
hanteert. Met Van Dunne prefereer ik de
'open norm'. Aan het instituut van de

cassatie kent Vranken een drietal doeleinden toe: het bevorderen van de rechtseenheid (nr 63), de bijdrage aan de rechtsontwikkeling (nr 64) en het waarborgen
van een deugdelijk en fair procesverloop
(nr65).
Onder het hoofd 'rechterlijke verrassingen' bepleit Vranken de invoering van de
mogelijkheid voor partijen om hun stellingen aan te passen, wanneer de rechter
met toepassing van art. 48 Rv een andere
kant opgaat dan waarop partijen zich hebben geconcentreerd (nr 66). Aan de andere kant meent hij dat de rechter, anders
dan nu het geval is, moet kunnen terugkomen op een beslissing in een tussenvonnis (nr 68).
2.4. In aansluiting op een studie van H.
Drion maakt Vranken in hoofdstuk IV
onderscheid tussen moeilijke en simpele
gevallen. Volgens Drion zijn de moeilijke
gevallen verre in de minderheid. Vranken
sluit zich bij deze analyse aan: in de overgrote meerderheid van de gevallen heeft
men aan rechtsvindingstheorieën geen behoefte. Wel kan het feitencomplex ingewikkeld zijn of de procesgang moeizaam,
maar de normen zijn hier simpel (nr 87).
In de rest van het boek gaat het alleen
om de moeilijke gevallen. Dit doet mij
denken aan de bekende controverse of
woorden altijd uitleg behoeven, danwei
slechts indien zij onduidelijk zijn.
Welke gevallen duidt Vranken nu als
moeilijk aan? Dat zijn de gevallen waarin
de toepasselijke norm gegeven is, maar
die in de omstandigheden van het individuele geval niet past (nr 89), de gangbare
interpretatie van de norm is achterhaald
of betwist (nr 92), de norm is aangetast
door ontwikkelingen op andere terreinen
van het recht (nr 95), de a-typische situaties (nr 97) en de casus waarin niet duidelijk is of een ingeroepen norm of leerstuk
tot het rechtssysteem behoort, danwei
een toepasselijke norm ontbreekt (nr 99).
2.5. In een omvangrijk vijfde hoofdstuk
bespreekt Vranken wat hij noemt 'de gereedschapskist van de rechter'. Zeven attributen hieruit onderwerpt hij aan nadere beschouwing: (a) systeem, (b) rechtsbeginselen, (c) wetsgeschiedenis, (d) anticipatie, (e) rechtspraak en literatuur, (f) interne rechtsvergelijking en (g) externe
rechtsvergelijking.
Qua systeem hebben de jaren tachtig zich
gekenmerkt door individualisering en differentiatie. Voor de negentiger jaren verwacht Vranken een reactie (nr 124).
Met betrekking tot rechtsbeginselen onderscheidt Vranken twee categorieën: zedelijkheidsbeginselen (nr 132) en karakteristieke eigenschappen (nr 139). Van
deze twee zijn de zedelijkheidspostulaten
veruit het belangrijkst. Het zijn oriëntatiepunten, die geen direkt herleidbare oplossingen leveren maar ertoe dwingen
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'het recht te beschouwen in al zijn elkaar
versterkende en tegenwerkende krachten'
( nr 135). We moeten hierbij niet alleen
aan het personen- en familierecht denken, maar ook aan het vermogensrecht.
Tot de beginselen rekent hij het evenredigheidsbeginsel (nr 137), het gelijkheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het
beginsel dat niemand van zijn eigen kwalijk gedrag mag profiteren (nr 138). Deze
beginselen zouden in onze literatuur veel
meer aandacht moeten krijgen.
De wetsgeschiedenis komt er als argument niet zo goed af: daar zijn nogal wat
bezwaren van praktische (nr 143), als
principiële (nr 148) aard tegen aan te voeren: 'de wetsgeschiedenis heeft nooit het
laatste woord' (nr 154).
Anticipatie is in de ogen van de auteur
uitzondering en zij behoort dat bij afwijken van oud en nieuw recht ook te blijven. 'Vervelend is alleen dat het precieze
omslagpunt tussen wat nog net wel en
wat net niet meer door de beugel kan,
niet te bepalen is' (nr 167).
Rechtspraak en literatuur behandelt
Vranken verrassend dooreen. Dat komt
vermoedelijk omdat hij aan beide 'persuasive authority' toekent (nr 190, resp.
179). Die literatuur moet dan wel kritisch-opiniërend zijn (nr 175) en vooral
niet te lief voor de Hoge Raad.
Vranken werpt zich op als een kampioen
van de interne rechtsvergelijking (nr
197). Wat mij betreft bestaat daartegen
geen bezwaar behoudens wellicht de
vraag of dit alles niet gewoon onder het
hoofd 'systeem' kan worden gebracht?
De externe rechtsvergelijking wordt door
Vranken aan een uitvoerige rechtsvergelijkende analyse onderworpen, die uitmondt in de constatering dat hier sprake
dient te zijn van een grote mate van terughoudendheid: 'Het overgrote deel van
het privaatrecht bevat geen kenbare verbinding met buitenlands recht' (nr 214).
2.6. Wat moet de rechter nu met deze instrumenten aan? Van veel belang is wat
Vranken in zijn zesde hoofdstuk daarover
opmerkt. Er is geen vaste rangorde: 'een
sluitende reglementering vóóraf van de
door de rechter in zijn afweging te betrekken maatstaven, richtlijnen en gezichtspunten [is] niet mogelijk' (nr 217). Het
enige wat de rechter wel kan doen is het
eindresultaat van zijn proces van meningsvorming begrijpelijk en aanvaardbaar maken. Dit komt ook tot uitdrukking in het arrest Vrcdo/Veenhuis, NJ
1993, 659. In alle andere gevallen moet
de rechter volgens Vranken motiveren
waarom hij van oordeel is dat de rechtsvormcnde beslissing geboden is. Dit is
van belang, want volgens de auteur gebeurt het bijna nooit (nr 244).
Een laatste consequentie is dat de rechter
door zijn rechtsvorming problemen van
overgangsrecht creëert. De rechter moet
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hier volgens Vranken op ingaan. Dat
geldt niet alleen voor procesrecht (nr
253), maar ook voor materieel recht (nr
254).
2.7. Door het boek heen komen diverse
rechtsvragen voor waarop Vranken antwoord geeft. Hieronder geef ik een overzicht van enkele van de meer controversiële stellingnamen:
— Vranken bepleit uitbreiding van art.
843a Rv tot een ieder met een rechtmatig belang (nr 24);
- hij betreurt dat art. 3:84 lid 3 de ontwikkeling van trust en leasing bemoeilijkt. Naar zijn mening is het bezitloos
pandrecht een anachronisme, nu immers
iedereen weet dat bijna iedere ondernemer werkt met kredieten en dat deze alleen verstrekt worden als er zekerheden
tegenover staan (nr 94).
— Vranken betreurt de arresten inzake
Van Amersfoort/Staat, NJ 1991, 462 en
Van Wijngaarden/Staat, NJ 1993, 643
(nr98).
-Art. 7A:1638x moet als achterhaald
worden beschouwd (nr 29).
- Art. 6:77 dient te worden geïnterpreteerd in het licht van het veel ruimere
art. 6:173 (nr 129).
— Het begrip 'algemeen belang zonder
nadere adstruktie is Vranken een doorn
in het oog (nr 136).
2.8. Ik kom tot een (voorlopige) afronding. Vranken heeft een mooi boek geschreven. Het is een boek dat men, net
als Scholtens Algemeen deel, met plezier
ter hand zal nemen. Het boek is in die
zin wat onevenwichtig, dat bepaalde problemen uitputtend worden besproken,
terwijl andere in Vranken hooguit een
stiefmoeder hebben.
De schrijver aarzelt niet om stelling te nemen. Dat geldt zowel voor de fundamentele rechtsvindingsvragen, waarmee hij
zich bezig houdt, als voor concrete vragen van alle dag.
Hij toont zich iemand die belezen is in
de moderne literatuur (Haasse, Nabokov,
Palmen) en die de loodzware problematiek weet te verluchtigen door een aansprekende terminologie ('gereedschapskist', 'slijpsteen') en door een vleugje humor, zoals waar hij spreekt over de antwoorden van de regeringscommissaris op
parlementaire vragen over het nieuwe
BW: 'Het heeft mij altijd verbaasd hoe
vaak de literatuur het volgens de minister
(regeringscommissaris) bij het verkeerde
eind heeft gehad' (nr 150). Die juridische literatuur komt bij Vranken, evenals
de rechtspraak, voldoende aan bod, met
name de civielrechtelijke literatuur; de
rechtsfilosofische literatuur (Bruggink)
zal zich wat misdeeld voelen. Op het
punt van de rechtsvergelijking zijn het
vooral Duitstalige schrijvers die Vranken
verwerkt. Een tip voor een volgende

druk: de Introduction générale van
Jacques Ghestin, Gilles Goubeaux en
Muriel Fabre-Magnan in het Traité de
droit civil onder redaktie van Ghestin
(vierde druk Parijs 1994) bevat voor het
Franse taalgebied een schat aan gegevens.
Het belangrijkste lijkt mij het volgende.
De auteur bestrijdt dat het mogelijk is de
rechtsvorming door de rechter te vangen
in een louter juridisch schema. Zijns inziens spelen andere faktoren een beslissende rol: staatkundige overwegingen, politiek-maatschappelijke opvattingen, de
kwaliteit van de wetgeving, enz. (zie met
name ook Vrankens bijdrage 'Le bon
juge en onbillijke rechtspraak' in de Leijten-bundel, blz. 51, 63). Hij slaagt er in
om ten aanzien van die moeilijke vraag:
hoe valt te voorspellen wat de Hoge
Raad straks gaat oordelen, enige klaarheid te brengen.
(C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht,
Algemeen deel door J.B.M. Vranken,
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995,
ISBN 90 271 4241 6, 218 blz.).
3. Wetgevende geschriften van W. Snijders
De zojuist genoemde regeringscommissaris die zoveel kritiek had op de juridische
literatuur, draagt zelf het zijne bij aan de
rechtsliteratuur. Het is niet zo bekend,
want het overgrote deel van zijn wetenschappelijke produktie leidt tot anonieme publikaties: arresten en wetgevende
stukken. Toch is er ook een gedegen oeuvre van veertig onder eigen naam gepubliceerde bijdragen. Vele daarvan zijn terechtgekomen in feestbundels, die vergaarbakken van juweeltjes en prullaria.
Het is daarom plezierig dat deze verspreide geschriften thans zijn gebundeld. Wat
daarbij opvalt is dat Snijders ook in recensies niet zachtzinnig is (men leze zijn
recensie van de dissertatie van Barendrecht).
Er is nog een derde deel van het werk
van Snijders: dat zijn de niet gepubliceerde aantekeningen die hij voor zichzelf
maakt. Enkele daarvan komen in deze bijdragen terug (BW-krant Jaarboek, waarin
hij Rank bestrijdt en zijn bijdrage aan de
Kleijn-bundel, waarin hij de inaugurele
rede van Ophof bestrijdt).
(E. Bauw, N. Frenk, A.S. Hartkamp,
N.M. van der Horst, P. Neleman (red.),
Wetgevende geschrifie«/Selectie uit de werken van mr. W. Snijders, Deventer: Kluwer, 1995, ISBN 90 268 2595 l, 291 blz.,
ƒ85).
4. 'Heden verschenen voor mij ...' (Soonsbundel)
4. l. Het blijkt nog steeds mogelijk om
nieuwe titels voor feestbundels te bedenken. De onderhavige bundel werd in juni
1995 aangeboden aan prof. mr A.L.M.
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Soons, bij gelegenheid van zijn afscheid
als hoogleraar in het notariële recht van
de Leidse Universiteit. Voor zijn vijf
Leidse jaren was Soons bijna veertig jaar
docent te Utrecht, waarvan ruim twintig
jaar als hoogleraar.
4.2. De thans verschenen bundel reflecteert de belangstelling van Soons voor de
verschillende facetten van het notariële
recht. Zeven van deze facetten komen
aan bod. Onder het hoofd belastingrecht
treffen we een beschouwing aan van uw
kroniekschrijver over 'de fiscale waardering van emolumenten in Engeland' (blz.
3-15, zie hierover ook nr 7 hieronder).
Voorts bevat deze rubriek 'enkele opmerkingen naar aanleiding van een vijftal
rechterlijke uitspraken inzake de Successiewet 1956' (blz. 17-20) van de hand
van A. Meering, bijdragen van A.J.H.
Pleysier over de betekenis van de koopoptie voor de waarde voor de overdrachtsbelasting (blz. 21-34), van J.C. van Straaten over verkrijging van de eigen woning
(blz. 35-46), van R.T.G. Verstraaten
over vererving van aandelen in een familie-BV (blz. 47-59) en van N.H. de Vries
over de nietige NV/BV en de vennootschapsbelasting (blz. 61-92).
4.3. Het erfrecht levert in deze bundel
twee vraagtekens op, van W. Heuff: 'Hoe
vrij is de testateur?' (blz. 95-104) en van
W.R. Meijer: 'De Visser-Harms, nog
steeds actueel?' (blz. 105-116).
4.4. Aan de rechtsgeschiedenis worden
bijdragen gewijd door P.W. Pestman die
de lotgevallen van een Egyptisch notariskantoor in de eerste eeuw na Chr. bespreekt (blz. 119-126), door J.E. Spruit
die de Romeinsrechtelijke achtergrond
van de bekende regel nascituruspro iam
nato habetur onderzoekt (blz. 127-133)
en door W.J. Zwalve over de saisine (blz.
135-147).
4.5. Het goederenrecht komt er in deze
bundel, kwantitatief gezien, wat slecht bedeeld af. Alleen Jac. Hijma schrijft erover: over de bezitsverschaffing door een
houder (blz. 151-158).
4.6. Als grensoverschrijdend typeerde de
redaktie de bijdragen van A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar, over aansprakelijkheid
van een Duits ziekenhuis voor de abusievelijke vernietiging van sperma (blz. 161166), van J. de Jong, over gemeentelijke
grondverwerving en sociale woningbouw
(blz. 167-173), van V.A.E.M. Meijers,
over de man-vrouw firma (blz. 175-179),
van M. van Olffen, over personenvennootschappen, vermogensrecht en echtscheiding (blz. 181-187), van M.V. Polak, over de internationale volmachtverlcning in de notariële praktijk (blz. 189199) en van C.A. Schwarz, over de in-

vloed van vergadergerechtigden zonder
stemrecht op besluitvorming in de aandeelhoudersvergadering (blz. 201-208).
Omdat sommige van deze bijdragen
strikt nationaal zijn georiënteerd, moet
'grens' hier kennelijk ruimer worden gezien dan alleen 'landsgrens'.
4.7. Het bij Soons zo geliefde huwelijksvermogensrecht vormt het onderwerp
van bijdragen van J.P.M. Stubbé, over
het verrekenbeding (blz. 211-216), van
M.L.C.C. de Bruijn-Lückers, over rechten en verplichtingen van echtgenoten als
opvoeders (blz. 217-223), van Gr. van
der Burght, over zaaksvervanging in het
huwelijksvermogensrecht (blz. 225-234),
van T.R. Hidma, over onorthodoxe mogelijkheden die het huwelijksvermogensrecht biedt (blz. 235-245), van W.M.
Kleyn, over het verrekenbeding en de korte verjarings- of vervaltermijn (blz. 247252), van E.A.A. Luijten, over art. 1:100
BW (blz. 253-264) en van A.L.G.A. Stille, die zich inzet voor afschaffing van de
eis van rechterlijke goedkeuring voor het
maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden (blz. 265-279).
4.8. De Notariswet ten slotte inspireerde
P.H.M. Gerver (blz. 283-289) tot een
pleidooi voor duidelijkheid in de wet omtrent de onderlinge verhouding tussen de
artikelen 21 en 22 van de Wet op het Notarisambt: valt de benoeming van een executeur van een verwant steeds onder de
wet of alleen indien sprake is van bevoordeling. H.W. Heyman besteedt aandacht
aan het toenemend spanningsveld tussen
de onpartijdigheid van de notaris en het
optreden van de notaris als adviseur (blz.
291-299). Ook W.G. Huijgen bespreekt
de veranderde functie van het notariaat
(blz. 301-307). Over het ambtsgeheim
van de notaris schrijft G.J.C. Lekkerkerker (blz. 309-318). M.J.A. van Mourik
bespreekt de zin van het opmaken van
rectificatie-akten (blz. 319-327). Over de
notaris als boekhouder berichten J. Scholten en J.G. Kuijl (blz. 329-340). W.E. de
Vin vraagt zich af of er de laatste dertig
jaar in het notariaat echt iets is veranderd; zijn antwoord? Veel (blz. 341-351).
B.C.M. Waaijer bepleit terughoudendheid met de nietigheidssanctie op
vormfouten in notariële akten (blz. 353359).
(P.H.M. Gerver, J.G. Kuijl, A.J.H. Pleysier, R.T.G. Verstraaten (red.), Heden verschenen voor mij .../Liber Amicorum aangeboden aan prof. mr A.L.M. Soons, gewoon hoogleraar in het Notariële Recht
aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
ter gelegenheid van zijn emeritaat, Arnhem: Gouda Quint, 1995, ISBN 90 387
0388 O, 364 blz.).

5. Drie over 50: een halve eeuw Caron dr
Stevens/Baker & McKenzie
Bij gelegenheid van zijn vijftigjarig bestaan heeft het advocatenkantoor Caron
& Stevens/Baker & McKenzie in eigen
beheer een bundel met drie persoonlijke
impressies en een epiloog uitgebracht. De
impressies zijn van de hand van J.R.
Glasz (over de advocaat 1945-1995), N.
Nobel (over de belastingadviseur 19451995) en W. Westbroek (over de notaris
1945-1995). De epiloog is geschreven
door A.H.G. Rinnoy Kan.
Het is bij alle commotie over beroepsaansprakelijkheid wel eens nuttig om even
stil te staan en in verwondering om te
zien. Dan blijkt dat de drie beroepen qua
kantoorgrootte, internationalisering, onafhankelijkheid — om maar drie markante
verschillen te noemen - geheel anders
van opzet waren dan nu.
Aan het slot komt de beroepsaansprakelijkheid toch weer om de hoek kijken.
Rinnooy Kan: '(•••) hecht ik eraan op te
merken dat ik de wenselijkheid van een
beperking van de aansprakelijkheid onderschrijf. Excessief hoge claims moeten
worden voorkomen. Dat is niet alleen in
het belang van de betrokken vrij-beroepsbeoefenaren, maar ook in dat van de
cliënten' (blz. 164).
(Drie over 50/Vijftig jaar rechtspraktijk
in Nederland, 1995, eigen beheer, 169
blz., ISBN 90 9008288 3).
6. Europees privaatrecht: opstellen over
internationale transacties en intellectuele
eigendom
6.1. Een van de wegen waarlangs universiteiten bekendheid geven aan hun onderzoek is de uitgave van jaarboeken en dergelijke. Sinds 1988 publiceert het
Utrechtse Molengraaff Instituut voor Privaatrecht in deze vorm de resultaten van
haar rechtsvergelijkend onderzoek. Thans
ligt reeds de achtste bundel Molengrafica
voor ons. Onder de titel Europees privaatrechfi\\n onder redaktie van F.W. Grosheide en K. Boele-Woelki zes opstellen
over internationale transacties en vier
over intellectuele eigendom gebundeld.
6.2. Het boek opent met een essay van
E.E. Rippen over 'Verandering van omstandigheden in het Engelse contractenrecht' (blz. 3-45). Vervolgens behandelt
M.W. Hesselink 'De goede trouw bij de
uitvoering van de overeenkomst in het
Franse recht, de Unidroit Principles en de
Principles of European Contract Law'
(blz. 47-95). M.J. de Rooij beziet 'Verrekening in het Nederlandse en Zwitserse
recht' (blz. 97-135). We zijn hiermee al
mede op het gebied van het internationaal
privaatrecht gekomen. In haar bijdrage
'Ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling in het ipr (blz. 137-
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176) komt K. Boele-Woelki tot de conclusie dat in het algemeen van toepassing is
het recht van het land waar de verrijking
plaatsvindt. Dit deel van de bundel wordt
afgesloten met een Engelstalige bijdrage
van W. Visser 't Hooft over 'Japanese
Law and the Unilateral Termination of
Distribution Agreements'(blz. 177-198)
en een opstel van E.N. Frohn over 'Toepassing Weens Koopverdrag 1980 door
de Nederlandse rechter' (blz. 199-221).
6.3. Deel II bevat opstellen van J.J.
Brinkhof over 'Het grensoverschrijdend
verbod in octrooizaken in kort geding'
(blz. 225-261), van P. Mochel over 'Het
recht van antwoord en de pers' (blz. 263300), van T.E. Deurvorst over 'Smartegeld bij krenkende berichtgeving' (blz.
301-334) en ten slotte van F.W. Grosheide over 'Internationale handhaving van
intellectuele eigendom' (blz. 335-385).
De Nederlandstalige bijdragen zijn alle
voorzien van een Engelse summary.
(F.W. Grosheide, K. Boele-Woelki
(red.)> Europees Privaatrecht 1995i'Opstellen over Internationale Transacties en Intellectuele Eigendom, serie Molengrafica
deel 8, Lelystad, Vermande, 1995, ISBN
90 5458 262 6, 385 blz.).

(M. van Delft-Baas, E.H. Hondius
(red.), Jaarboek konsumentenrecht 1995,
serie Consument en Recht deel 14, Deventer, Kluwer, 1995, ISBN 90 268 2786
5, 264 blz.).
8. De parlementaire geschiedenis van

De wetsgeschiedenis moge volgens Vranken (nr 2 hierboven) nooit een beslissend
gegeven zijn, de Nederlandse rechter mag
uiteindelijk dit gegeven meewegen. In
Engeland was het tot voor kort niet eens
toegestaan om de parlementaire geschiedenis (de 'Hansard') te citeren. Pas in het
arrest Pepper v. Hart is de House of
Lords op dit punt omgegaan (zie mijn
bijdrage in de Soons-bundel (nr 3 hierboven)). Zoals ik in die bijdrage schreef was
de Engelse praktijk niet zo ingenomen
met de nieuwe mogelijkheden, mede vanwege het ontbreken van een gemakkelijk
toegankelijke uitgave van de parlementaire geschiedenis. Ook rechters ontbreekt
het hieraan en in Engeland geldt ook al
niet de regel ius curis novit. Teneinde, althans gedeeltelijk, in dit probleem te
voorzien is begin dit jaar een 'Practice direction' uitgegaan van de Supreme
Court. De belangrijkste bepaling hiervan
luidt:

7. Jaarboek konsumentenrecht 1995
'3. Documents to be served

Ook al een jaarlijks terugkerend produkt
van het Molengraaff Instituut is het Jaarboek konsumentenrecht, waarvan thans
een zesde deel is verschenen. Vanwege eigen betrokkenheid bij de totstandkoming zal ik hier summier over zijn en
slechts de studentenbijdragen vermelden.
A. Klok schrijft over 'Exoneratieclausules
in bewaarnemingsovereenkomsten' (blz.
47-70), A.M. Gunckel over 'Rechtsvorderingen uit produktenaansprakelijkheid:
een uniforme verjaringstermijn?' (blz. 81102), D.F. Wolswijk over 'De bestaansvoorwaarde van een gezinsrechtsbijstandverzekering' (blz. 111-142), M.J.A.L.
Woertman over 'De aansprakelijkheid
van de werkgever voor aan asbest gerelateerde ziekten/Een rechtsvergelijking met
het Amerikaanse recht' (blz. 155-182) en
S.I. Janssen over 'Zelfregulering in de reclame' (blz. 205-234). Ook deze bijdragen zijn voorzien van een Engelstalige samenvatting.
Dat geldt niet voor de zestien kronieken
waarin verslag uit wordt gebracht van
ontwikkelingen in het consumentenrecht
in 1994. De kronieken zijn samen met
bovengenoemde studentenbijdragen ondergebracht in een tiental hoofdstukken:
algemeen, algemene voorwaarden, koop,
produktenaansprakelijkheid, dienstverlening, gezondheidsrecht, krediet en betalingsverkeer, handelspraktijken, geschillen en internationaal privaatrecht.
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Any party intending to refer to any extract
from Hansard in support of any such argument as is permitted by the decisions in Pepper
v. Han [1993] A.C. 593 and Pickstone v. Freemam Pit: [1989] A.C. 66 or otherwise must,
unless the judge otherwise directs, serve upon
all parties and the court copies of any such extract together with a brief summary of the argument intended to be based upon such
extract.'

Het niet in acht nemen van dit voorschrift kan een partij op een veroordeling
in de kosten komen te staan (art. 6).
(Supreme Court, Practice Direction
(Hansard: Citation), [1995] 1 Weekly
Law Reports 192-193).
9. Contouren van een Europees contractenrecht
In deze Kroniek werd al eerder gewezen
op de publikatie van deel l van de Principles of European Contract Law van de
zgn. Lando commissie. Nauwelijks waren
de Principles in druk verschenen of het
eerste commentaar kwam al in de vakpers. In de Juristen Zeitung van 19 mei
1995, geeft R. Zimmermann een positief
gestemde analyse ('Konturen eines Europäischen Vertragsrechts', JZ 1995, blz.
477-491).
Ook Chr. Joerges schreef in Zeitschrift
fur europäisches Privatrecht 1995, blz.
181-201 over 'Die Europäisierung des
Privatrechts als Rationalisierungsprozeß

und als Streit der Disziplinen'. O. Remien zag in de uitbreiding van de Europese Unie aanleiding om in Zeitschrift für
Rechtsvergleichung 1995, blz. 116-133
ten behoeve van Oostenrijkse juristen
zijn pleidooi voor een Europees privaatrecht te herhalen. Zelfs in vreemde talen
dragen Duitsers de Europese gedachte
uit: zie de bijdragen van R. Schulze, 'Le
droit privé commun européen, Revue internationale de droit comparé 1995, 7-32
en R. Zimmermann, 'Civil Code and Civil Law, The 'Europeanization' of Private
Law within the European Community
and the Re-Emergence of an European
Legal Science' in 1 Columbia journal of
European Z^w 63-105.
Ook voor bepaalde onderdelen wordt op
de Europese component gewezen, zo bij
voorbeeld door U. Hübner en A. Matusche-Beckmann, Auswirkungen des Gemeinschaftsrechts auf das Versicherungsrecht, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1995, blz. 263-273. Nog
meer in detail treedt N. Reich in zijn bijdrage over 'Garantien unter Gemeinschaftsrecht' in Europäische Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht 1995, blz. 71-77.
Behalve het privaatrecht zijn ook andere
rechtsonderdelen in toenemende mate
onderhevig aan Europese invloed, hetgeen met name bij onze oosterburen
voorwerp van onderzoek is. Van de laatste tijd vermeld ik twee Freiburger bijdragen: de uitvoerig gedocumenteerde inaugurele rede van F. Schoch, 'Die Europäisierung des Allgemeinen Verwaltungsrechts', gepubliceerd m Juristen Zeitung
1995, blz. 109-123, en het artikel van J.
Vogel, Wege zu europäisch-einheitlichen
Regelungen im Allgemeinen Teil des
Strafrechts, Juristen Zeitung 1995, blz.
331-341. Zover reikt de Europe'ïsering,
dat al bijna gesproken kan worden van
een federaal Europa (Elies Steyger, Europe and its members/A constitutional approach, Aldershot, Dartmouth, 1995).
Niet alles loopt goed met de Europese
rechtsontwikkeling. Met name de kwaliteit daarvan is vaak voorwerp van kritiek.
Op 22 juni jl. heeft een werkgroep onder
voorzitterschap van T. Koopmans hierover een rapport uitgebracht. Het rapport mondt uit in een zeventiental richtsnoeren, achtereenvolgens met betrekking tot de noodzaak van nieuwe regelgeving, de evenredigheid van de regeling,
de vrijheid bij implementatie om andere
vormen dan algemeen verbindende voorschriften te kiezen, normering van bevoegdheden, geen conflictopwekkende regels, criteria voor het gebruik van een
richtlijn, criteria voor het gebruik van
een verordening, criteria voor het gebruik van aanbevelingen en adviezen,
aangeven wie met uitvoering is belast, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, controle, handhaving, ruimte voor aanvullend of afwijkend nationaal beleid, over-
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gangsrecht, publiceren van een toelichting, inhoud van de toelichting, en evaluatie.
De voorstellen van de werkgroep lijken
zinnig en doordacht. Het enige wat mij
wat stoort, is dat de nationale Nederlandse invalshoek zo sterk voorop staat. Meer
aandacht voor de Europese dimensie zou
mijns inziens de voorkeur hebben verdiend.
De voorstellen zijn positief door de regering ontvangen (brief d.d. 11 juli 1995
van de minister van justitie aan de Tweede Kamer, nr 506720/95/6). De staatssecretaris van buitenlandse zaken zal ze inbrengen in het overleg dat momenteel
wordt gevoerd ter voorbereiding van de
grote Intergouvernementele conferentie
over de Europese Unie.
10. White v. Jones: Engelse beroepsaansprakelijkheid
Een Engels krantebericht:
'The three daughters of the Conservative MP
Sir Nicholas Fairbairn are seeking legal advice
after discovering that he cut them out of his
will hours before he died in February. Sir Nicholas made a will in 1993 bequeathing
10,000 to his three daughters. (...) he had also
left his paintings (...) to his second wife, their
stepmother, Suzanne Wheeler, who had the
title Lady Fairbairn. (...). The day after his burial, the family gathered in the drawing-room
of their home, the 13th century Fordell Castle
near Dunfermline, where Keith Bovey. the
couple's solicitor, read the will. Present where
his three daughters. Charlotte Pople, 31. AnnaKarina, 29, and Francesca, 26. and Lady Fairbairn. The sistets had expected to inherit the
castle, with their stepmother being given a lifetime rent. The castle was bought for Sir Nicholas by their grandmother. Lady Reay. the
mother of his first wife. To their surprise, not
only had the entire property been left to their
stepmother under provisions drawn up in
1993, but a codicil had been added to the will
the day before he died of a haemorrhage, striking the daughters from the will and removing
them as executors' (Times, 12 juli 1995).

Omdat Schots recht van toepassing is, zodat de drie dochters een legitieme hebben, is de oplossing van de casus niet zo
dramatisch als de feiten. Interessanter
wordt het als de solicitor niet tijdig is komen opdraven om het testament te veranderen. Stel dat Sir Nicholas spijt kreeg
van zijn onbezonnen daad en de heer Bovey ontbood om alsnog een nieuw testament op te maken. Bovey gaat echter
met vakantie en Sir Nicholas komt daarop te overlijden. Kunnen de drie dochters de solicitor aanspreken tot schadevergoeding? Elk rechtsstelsel kent wel een
dergelijke casus. Kort geleden bracht dit
geval, White v. Jones, het in Engeland
tot de House of Lords. Nederlandse juristen hebben er via de bewerking in Ars Aequi 1995, blz. 622, door W.S.M. LloydSchut al kennis van kunnen nemen. Met
een krappe meerderheid van 3-2 gingen

de Law Lords met de in appel toegestane
toekenning van schadevergoeding akkoord. In de Britse literatuur heeft deze
zaak inmiddels voor veel commotie gezorgd, zie bij voorbeeld Barker, Are we
up to Expectations? Solicitors, Beneficiaries and the Contract/Tort Divide, 1994
Oxford Journal of Legal Studies 138; Fleming, The Solicitor and the Disappointed Beneficiary, (1993) 109, Law Quarterly Review'344; W. Lorenz, B.S. Markesinis, Solicitor's Liability Towards
Third Parties: Back into the Troubled
waters of the Contract/Tort Divide,
(1993) 56, Modern Law Review 558-563
(over het arrest a quo) en J. Stapleton,
Duty of Care: Peripheral Parties and Alternative Opportunities for Deterrence,
111 (1995), Law Quarterly Review 301345 (kritisch over de meerderheidsuitspraak van het House of Lords). Ook elders heeft de beslissing aandacht gekregen (zie bij voorbeeld W. Lorenz, Anwaltshaftung wegen Untätigkeit bei der
Errichtung letztwilliger Verfügungen, Juristen Zeitung 1995, blz. 317).
In Nederland zou aansprakelijkheid van —
hier - de notaris geen probleem opleveren, zoals ook Schut schrijft. Waar zij de
lezer niet attent op maakt, is dat een van
de leden van het House of Lords zelf ter
ondersteuning van zijn (meerderheids)opinie een Nederlands arrest citeert: Hof Amsterdam 19 januari 1984
en 21 januari 1985, NJ 1985, 740. Ook
Amerikaans, Australisch, Canadees,
Frans, Nieuwzeelands en - in het bijzonder — Duits recht worden in de opinion
van Lord Goff uitvoerig geciteerd. We
vinden dit op amusante wijze beschreven
in een publikatie van B.S. Markesinis,
Five Days in the House of Lords: Some
Comparative Reflections on White v. Jones,
Roma: Centro di studi e ricerche di dintto comparato e straniero, Saggi, conferenze e seminari deel 16, 1995, 45 blz.).
Deze auteur, momenteel Professor of European Law aan Oxford University, bevond zich bij de procedure in het House
of Lords aan de zijde van geïntimeerden
en beschouwde het als zijn taak om met
behulp van rechtsvergelijkende argumenten vóór aansprakelijkheid te pleiten. In
het andere kamp bevond zich ook al een
academicus, de bekende hoogleraar Jolowicz, maar 'The appellants, unlike the
respondents, played down the importance of foreign law and this even though
their team included the last holder of the
Chair of Comparative Law in the University of Cambridge' (blz. 27). Des te groter de tevredenheid aan de zijde van Markesinis dat rechtsvergelijkende argumenten wel worden meegewogen en nog wel
zo uitdrukkelijk.

11. Twee arresten overproduktenaansprakelijkheid
Op 25 september 1984 werd de toen vierjarige kleuter Nelly Morice bij het spelen
met een hoepel aan haar oog gewond.
Hoe het ongeluk geschiedde, vermeldt de
casus niet, maar wel dat het geschiedde
op de speelplaats van een particuliere
school, met gebruikmaking van een plastic hoepel die deel uitmaakte van een set
die gebruikt werd voor psychomotorische
oefeningen. De ouders van Nelly spraken
alle denkbare instellingen aan. In cassatie
ging het alleen nog om de vraag of de
school en de detaillist jegens Nelly aansprakelijk zijn. Op het eerste punt is het
antwoord van het cour de cassation bevestigend. De detaillist echter gaat, anders
dan de distributeur en de producent, vrijuit.
Het arrest is vooral uit theoretisch gezichtspunt interessant. De annotatot
spreekt van een 'ferme volonté d'uniformisation des régimes des responsabilités
contractuelle et délictuelle'.
Waar komt deze gedachte vandaan? Volgens Jourdain vindt deze gedachte haar
bron in het communautaire recht, in het
bijzonder in de richtlijn produktenaansprakelijkheid.
Net was er in het WPNR beweerd dat de
richtlijn produktenaansprakelijkheid, zoals omgezet in het Produkthaftungsgesetz,
in Duitsland niet veel te betekenen heeft,
of een arrest van het Bundesgerichtshofàemonstreert het tegendeel. BGH 9 mei
1995, Z//M995, blz. 1094 ('Mineralwasserflasche II') betreft de vraag of het verweermiddel van — bij ons — art. 6 kan
worden ingeroepen bij een fabricagefout.
Een negenjarig meisje haalde twee flessen
mineraalwater uit de kelder. Daarbij
kwam een van de flessen te exploderen,
waardoor het meisje oogletsel opliep. In
appel werd de vordering tot schadevergoeding van het meisje afgewezen, op de
grond dat de technische inrichting van
het bedrijf van gedaagde conform de
stand van wetenschap en techniek was.
Het Bundesgerichtshof maakte hier korte
metten mee. Zoals uit de wordingsgeschiedenis van de Europese richtlijn
blijkt, is het verweer van het ontwikkelingsrisico uitsluitend bestemd voor constructiefouten. Bij tabricagefouten (één
op de zoveel produkten bevat wel eens
een gebrek) geldt de normale risico-aansprakelijkheid.
Het BGH weigert de kwestie aan het Europese Hof van Justitie voor te leggen, nu
deze oplossing eigenlijk onomstreden is.
(Cour de cassation (Ire civ.) 17 januari
1995, RecueilDalloz Sirey 1995, Jurisprudence blz. 350 (noot Patrice Jourdain);
Bundesgerichtshof 9 mei 1995, ZIP 1995,
blz. 1094 ('Mineralwasserflasche II')).
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12. Export van Nederlands privaatrecht

RECENSIES

Wie wel eens aan niet-Nederlandstalige
juristen moet uitleggen hoe het Nederlandse recht op een bepaald punt in elkaar zit, krijgt onherroepelijk te maken
met linguistische problemen. Het is daarom altijd aantrekkelijk als men de hand
kan leggen op een vreemdtalige tekst
over het desbetreffende Nederlandse
rechtsonderdeel. Mede daarom wordt in
deze Kroniek gesignaleerd welke
vreemdtalige publikaties over Nederlands
recht het licht zien. Ditmaal zijn dat er
twee. In de eerste plaats schreven A.S.
Hartkamp en M.M.M. Tillema een Engelstalige bijdrage over Nederlands contractenrecht voor een in België verschijnende juridische encyclopedie. Voorts
analyseert E. Schrage in het nieuwe Engelse tijdschrift Restitution Law Review de
'Restitution in the new Dutch Civil
Code' (Restitution Law Review [1995]
biz. 208-221). Interessant is de Europese
context waarin hij art. 6:212 plaatst:
evenals de Duitse schrijver Martinek signaleert Schrage dat zeker geen sprake is
van algehele convergentie van de Europese rechtsstelsels. Aan de andere kant 'it
would be wrong to remain blind to the similarities' (biz. 221).
(A.S. Hartkamp, M.M.M. Tillema, Contract Law in the Netherlands, Kluwer Law
International, The Hague, London, Boston, 1995, ISBN 90 411 00 393; E. Schrage, Restitution in the new Dutch Civil
Code, Restitution Law Review [1995],
biz. 208-221).

F. de Ly, Europese Gemeenschap en privaatrecht
Uitwerking rede, W. E.]. Tjeenk Willink,
Zwolle 1993, 63 blz., ƒ 31, fSBN
90 271 3840 O
E.H. Hondius, Naar een Europees burgerlijk recht
L.A.D. Keus, Europees privaatrecht,
Een bonte lappendeken
Preadviezen, uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht en de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht, Koninklijke Vermande BV. 1993, 87 blz.,
f 32,50, ISBN 90 5458 086 O
1. Inleiding
Op l oktober 1993 sprak De Ly, bij de
aanvaarding van het ambt van hoogleraar
in het internationaal privaatrecht en de
privaatrechtelijke rechtsvergelijking aan
de Juridische Faculteit van de Erasmus
Universiteit, zijn bovenvermelde rede
uit. De in de aanhef dezes vervolgens vermelde preadviezen van Hondius en Keus
werden uitgebracht voor de gezamenlijke
vergadering van de Vereniging van Burgerlijk Recht en de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht, gehouden op
I december 1993. De stand van de Europese ontwikkelingen in het privaatrecht
staat centraal in rede en preadviezen. De
invalshoeken echter zijn verschillend, hetgeen de afzonderlijke waarde van elk
slechts ten goede komt. Nu De Ly zijn
rede eerder uitsprak dan de bespreking
der preadviezen plaatsvond, wil ik deze
recensie beginnen met de bespreking van
zijn rede. Deze volgorde vindt voorts een
inhoudelijke rechtvaardiging in het feit
dat De Ly het betreffende onderwerp het
meest fundamenteel aan de orde stelt.
2. Rede De Ly

1. Als gevolg van de op 2 mei 1992 te Oporto ondertekende
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
zijn /weden, Oostenrijk, Finland, Noorwegen, Liechtenstein
en IJsland immers toegetreden tot reeds binnen de EG tot
stand gebrachte eenmaking en harmonisatie {het acquis communautaire}.
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2.1. 'Ouverture'
De Ly formuleert de vraag naar het bestaan van een Europees privaatrecht als
een vraag naar de wenselijkheid, de mogelijkheid, de methodes en technieken van
eenmaking binnen de EG. Op die wijze
wil hij de kernproblemen van de privaatrechtelijke integratie dieper raken. Voordat hij met de uitwerking van die vraagstelling begint, beschrijft De Ly de huidige omvang van de EG-een making (hoofdstuk II), beantwoordt hij een aantal conceptuele vragen (hoofdstuk III), en gaat
hij in op de vraag in welke mate de EG
privaatrechtelijke bevoegdheden bezit
(hoofdstuk IV).
De door De Ly kennelijk tot de 'ouverture' van zijn rede gerekende hoofdstukken
II t/m IV zijn zeker de moeite waard. In
hoofdstuk //geeft hij een met zorg samengesteld overzicht van de belangrijkste een-

makingsprojecten op het terrein van het
privaatrecht, voorzien van een toegankelijk notenapparaat. Het overzicht leidt
De Ly tot de slotsom dat de eenmaking
in het algemeen fragmentarisch en uiteenlopend is. Wel blijkt de eenmaking vaak
vooruit te lopen op ontwikkelingen die
anders veel later zouden plaatsvinden; in
dit opzicht draagt de eenmaking zijns inziens sterk bij tot de Europese rechtsvorming.
Eenmaking van privaatrecht in Europa
vereist, aldus De Ly in hoofdstuk III, minstens twee verdere verduidelijkingen: zowel Europa als het begrip privaatrecht
vergen namelijk enige verdere behandeling. Voor wat betreft Europa: de EG kan
de privaatrechtelijke ontwikkelingen in
Europa niet monopoliseren; privaatrecht
binnen de EG en binnen Europa zijn niet
identiek. Ten aanzien van andere Europese landen dan de 18 landen van de Europese Economische Ruimte ('EER') often
aanzien van niet door het Verdrag van
Oporto (zie noot 1) bestreken eenmakingsinitiatieven is derhalve de vraag te
stellen, of EG-eenmaking rekening behoort te houden met het recht van die andere landen. Bedacht moet daarbij worden, dat in een aantal gevallen toename
van harmonisatie binnen de EG gepaard
zou kunnen gaan met een afname van gelijkvormigheid van regels binnen het grotere Europese verband. De Ly is van mening dat de EG haar interne eenmaking
niet behoeft stil te leggen, omdat anders
te grote rechtsverschillen in Europa zouden ontstaan. Het internationaal privaatrecht is volgens De Ly eerstgeroepene,
eventueel daaruit voortvloeiende problemen op te lossen. Voor wat betreft het
begrip privaatrecht signaleert hij het vervagende onderscheid tussen publiek- en
privaatrecht. Ook dit facet dient bij de
eenmaking van het privaatrecht zijns inziens niet uit het oog te worden verloren.
Als laatste preliminaire vraag behandelt
De Ly in hoofdstuk /Vdie naar de bevoegdheid van de EG, om regels van privaatrecht een te maken, een vraag die tot
dan toe weinig aandacht had gekregen.
Volgens De Ly zijn weinig beperkingen
te verwachten ten aanzien van privaatrechtelijke harmonisatie, die grensoverschrijdende economische transacties betreffen, aangezien deze er veelal op gericht zijn mededingingsvervalsingen of
-distorsies weg te werken ofte vermijden,
of het vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal te bevorderen.
Hij verwijst in dit verband naar de kernbepaling van de privaatrechtelijke harmonisatiebevoegdheid, art. 100A van het EGVerdrag; dit artikel kent ruime harmonisatiebevoegdheden terzake de instelling
en werking van de Interne Markt. De
werkelijke beperkingen met betrekking
tot de eenmaking van burgerlijk recht,
handelsrecht en burgerlijk procesrecht

