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rechtmatige daad geldt in Nederland de volgende i.p.r.-regel.
Behoudens rechtskeuze is toepasselijk het recht van het land
waar de onrechtmatige daad is gepleegd (lex loei delicti). Hierop
kan een uitzondering worden gemaakt indien beide partijen zijn
gevestigd in een ander land dan dat waar de onrechtmatige daad
is gepleegd, en de rechtsgevolgen van de daad zich geheel in dat
land afspelen. Voor het overige zijn de regels nog niet uitgekris-
talliseerd.
In het oog moet worden gehouden dat bij de bevoegdheid de
plaatsen van de handeling en gevolg uit elkaar vallen indien de
feitelijke rechtstreekse gevolgen van de onrechtmatige daad zich
op een andere plaats afspelen dan die van de handeling. Bij de
bepaling van het toepasselijke recht is nog niet duidelijk welk
recht van toepassing is indien op deze feitelijke wijze de plaats
van handeling en plaats van gevolg uit elkaar vallen en er dus
een meervoudige locus is. Wel is bij het bepalen van het toepas-
selijk recht een ander onderscheid aan de orde. De rechtsgevol-
gen van de onrechtmatige daad kunnen zich op een andere
plaats afspelen dan de plaats waar de onrechtmatige daad en de
feitelijke gevolgen zich hebben afgespeeld. Volgens de Hoge
Raad is dit het geval als betrokken partijen samen in een ander
land dan het land van de locus delicti wonen. Dit verschil kan
in sommige gevallen leiden tot een Gleichlaufvzn bevoegdheid
en het toepasselijke recht (indien partijen in Nederland procede-
ren en wonen, maar de onrechtmatige daad zich in Frankrijk af-
speelde). In andere gevallen voorkomt het juist deze Gleichlauf
(partijen procederen in Nederland (art. 5 sub 3), wonen in Fran-
krijk, onrechtmatige daad in Nederland). In het eerste geval zal
de Nederlandse rechter Nederlands recht toepassen, ondanks
het feit dat de lex loei delicti Frans recht is. In het tweede geval
zal de Nederlandse rechter juist Frans recht toepassen, hoewel
de lex loei delicti Nederlands recht is. Het tweede geval zal zich
waarschijnlijk niet of nauwelijks voordoen. Een ruimere uitzon-
deringsmogelijkheid zal in nog meer gevallen ertoe kunnen lei-
den dat de rechter de lex fori kan toepassen op de
onrechtmatige daad. Over de wenselijkheid hiervan wordt ver-
schillend gedacht.

KRONIEK

Algemeen

1. Inleiding

De verhouding tussen de publieke en de
private sector blijft de aandacht van Ne-
derlandse juristen trekken. In deze kro-
niek kan melding worden gemaakt van
een publicatie over het scheppen van
recht door particuliere organisaties (nr
2). Ook de doorwerking van grondrech-
ten in het privaatrecht houdt Nederland-
se - en Duitse - juristen bezig (nr 3). Eu-
ropees privaatrecht blijft 'in', vooral -
maar niet alleen - in Duitsland (nr 4) en
Nederland (nr 5). Heel in het bijzonder
staat momenteel de richtlijn oneerlijke
contractsbedingen in de belangstelling
(nró).

In het kader van de signaleringen van Ne-
derlands recht in den vreemde is aan-
dacht gerechtvaardigd voor een Duitse
vertaling van de Boeken 6, 7 en 7 A BW
(nr 7). Ten slotte zijn er diverse preadvie-
zen te noemen, want tenminste vier vere-
nigingen hielden eind vorig jaar hun jaar-
vergadering. Achtereenvolgens komen
aan bod preadviezen over aansprakelijk-
heid voor nalaten (nr 8), het Weens
Koopverdrag (nr 9), de rechtspositie van
de patiënt (nr 10) en arbitrage in de
bouw (nr 11). Bij afwezigheid van vader-
landse feestbundels op privaatrechtelijk
terrein- op de Buskens-bundel hoop ik
later terug te komen - signaleer ik ten
slotte een tweetal Duitse Festschriften (nr
12).

2. In plaats van overheid

In plaats van overheid/Recht scheppen door
particuliere organisaties is de eerste publi-
catie die ik in dit overzicht signaleer. An-
ders dan het woord 'scheppen' in de on-
dertitel doet vermoeden (de oude Ger-
brandy zou er van hebben gegruwd:
'slechts God schept'), gaat het hier om
een bundel uitgegeven door de Vrije Uni-
versiteit. Bij een eerste kennismaking
lijkt het een wat uit de hand gelopen gele-
genheidsbundel. Kindermishandeling
(door J.E. Doek respectievelijk A.A.W.
van Unen), De herziening van het »»?-
slagrecht(L.H. van den Heuvel), De Wet
verwijderingsbijdragen (A.B. Blomberg,
F.C.M.A. Michiels) en Het vergoedingen-
stelsel in de voetbalsport(H.T. van Stave-
ren) lijken weinig meer gemeen te heb-
ben dan dat er aan de VU onderzoek naar
wordt gedaan. In de redactionele inlei-
ding wordt een tipje van de sluier opge-
licht. Het 'Leitmotiv' van de bundel
blijkt regelgeving en sanctionering door
particuliere organisaties. Het gaat daarbij
om uiteenlopende vragen. Wanneer kun-
nen particuliere organisaties recht schep-
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pen in plaats van de overheid? Voor wie
geldt dit recht? Wanneer dient een parti-
culiere organisatie als publiekrechtelijk
orgaan te worden aangemerkt?

Aan het slot van het boek komen T.J.
van der Ploeg en H.J. de Ru op deze vra-
gen terug. Tot een diepgravende analyse
komt het niet. Dat komt wellicht door-
dat de individuele bijdragen aan het boek
te weinig van eenzelfde stramien uitgaan.
Vandaar dat de bundel niet verder komt
dan tot een 'verkenning', zoals ook de re-
dacteuren moeten toegeven. Een verken-
ning, die overigens de moeite van kennis-
neming waard is en die meer bijdragen
bevat dan hierboven werden aangegeven.

(T.J. van der Ploeg, H.J. de Ru, J.W. Sap
(red.), In plaats van overheid/Recht schep-
pen door particuliere organisaties, Zwolle
1995, 303 blz.)

3. Grondwet en privaatrecht

De relatie tussen staatsrecht en privaat-
recht wordt steeds inniger. C. Riezebos
analyseert in RegelMaat 1995, blz. 191-
197, de Uitvoering van grondwettelijke op-
drachten met behulp van het privaatrecht.
Schrijver ziet geen fundamentele bezwa-
ren tegen het gebruik van privaatrechtelij-
ke instrumenten: elke grondwetsbepaling
dient daartoe op haar eigen merites te
worden bezien. Het gebruik van overeen-
komsten brengt wel mee dat de wetgever
een voorziening treft, waardoor ook ande-
ren dan contractspartijen worden gebon-
den. Als de overheid kiest voor een pri-
vaatrechtelijke organisatievorm, dient te
worden getoetst of de opgedragen taak
zich ertoe leent om te worden uitgevoerd
zonder overheidsinvloed. Met betrekking
tot enige sociale grondrechten is gebruik-
making van privaatrechtelijke instellin-
gen denkbaar.

Bij 'Grondwet en privaatrecht' gaan de
gedachten in de eerste plaats uit naar de
doorwerking van grondrechten in het pri-
vaatrecht, waarover kort geleden nog de
NJV debatteerde. In zijn Ernst Rabel le-
zing getiteld Der Einflufi des Verfassungs-
rechts aufdie westeuropdische Deliktsrech-
te, afgedrukt in RabelsZeitschrift 1995,
blz. 203-228, neemt Chr. von Bar de Ier-
se zaak McMahon v Binchy tot uitgangs-
punt: 'Therefore, if a person has suffered
damage by virtue of a breach of a consti-
tutional right or the infringement of a
constitutional right, that person is entit-
led to seek redress against the person or
persons who have infringed that right'.
Vervolgens gaat schrijver na of deze zaak
in Europa alleen staat — quod non. In de
Skandinavische rechtspraak signaleert
Von Bar de wortels voor een andere ont-
wikkeling, te weten de afwijzing van aan-
sprakelijkheid indien daardoor 'Existenz-

vernichtung' te vrezen is. Dit wijst weer
op een verdere kloof tussen de aansprake-
lijkheid van particulieren en van rechts-
personen. Schrijver eindigt zijn betoog,
dat vooruitloopt op een dit jaar te ver-
wachten boek Gemeineuropdisches Delikts-
recht, met de gedachte dat de rechtspoli-
tieke vragen in dezen het best kunnen
worden opgelost op Europees niveau.
Dat brengt ons bij het inmiddels in deze
kroniek vaste aandachtspunt, Europees
privaatrecht.

(Chr. von Bar, De r Einfluf des Verfas-
sungsrechts aufdie westeuropdische Delikts-
rechte, RabelsZeitschrift 1995, blz. 203-
228; C. Riezebos, Uitvoeringvan grond-
wettelijke opdrachten met behulp van het
privaatrecht, RegelMaat 1995, blz. 191-
197)

4. Europees privaatrecht

Het ligt misschien - of eigenlijk wel zeker
- aan uw kroniekschrijver, maar overal
lijkt Europees privaatrecht momenteel in
de belangstelling. Wel heel bijzonder is
dat in Duitsland het geval. Allereerst kan
melding worden gemaakt van verschillen-
de bijdragen aan het themanummer dat
RabelsZeitschrift wijdde aan de zestigste
verjaardag van H. Kötz. Ik noem het op-
stel van D. Martiny over Europees perso-
nen- en familierecht (blz. 419-453; zie
daarentegen de recente Limburgse disser-
tatie van Caroline Porder). U. Magnus
schrijft een opstel over Die allgemeinen
Grundsdtze im UN-Kaufrecht (blz. 469-
494), aan het slot waarvan de auteur tot
de conclusie komt dat de Unidroit Princi-
ples als 'algemene beginselen' in de zin
van art. 7 lid 2 Weens Koopverdrag kun-
nen gelden. H. Merkt onderzoekt in zijn
bijdrage Das Europdische Gesellschaftsrecht
und die Idee des 'Wettbewerbs der Gesetzge-
ber'(b\z. 545-568) de vraag of niet in
plaats van harmonisatie van het onderne-
mingsrecht gestreefd moet worden naar
een zekere concurrentie van wetgevingen,
waarbij de wetgeving van de staat Delawe-
re in de Verenigde Staten als vergelijkings-
materiaal dient. M. Schmidt analyseert in
het essay Privatrechtsangleichende EU-Richt-
linien und nationale Auslegungsmethoden
(blz. 569-597) het onderscheid tussen uit-
leg van Europese richtlijnen en uitleg van
nationaal recht. U. Ehricke besteedt aan-
dacht aan Die richtlinienkonforme und die
gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung na-
tionalen Rechts/Ein Beitrag zu ihren Grund-
lagen und zu ihrer Bedeutvnf für die Ver-
wirklichung eines 'europdischen Privat-
rechts'. Verrassend is het om in dit num-
mer ook een bijdrage aan te treffen over
erfdienstbaarheden in Europa: het opstel
van D. Baetge over Wettbewerbsbeschrdn-
kende Dienstbarkeiten 'm EuropalEin rechts-
vergleichender Überblick (blz. 645-669). In
een bespreking van het boek van F.K.

Juenger, Choice ofLaw and Mutistate ]usti-
ce (Dordrecht 1993), komt A. Flessner ten
slotte terug op het bekende thema interna-
tionaal privaatrecht versus harmonisatie.

Voorts kan worden gewezen op de bijdra-
ge Das Gemeinschaftsprivatrecht und die
europdische Integration van F. Rittner in
de Juristen Zeitung 1995, blz. 849-858.
Schrijver werpt de vraag op of de Europe-
se integratie niet veeleer een zaak van de
burger zou moeten zijn in plaats van een
taak voor de Europese organen (blz.
857). In verband daarmee rijst de vraag
of de Europese Unie een superstaat dient
te worden dan wel zich sterk dient te ma-
ken voor de vrijheden van de burger (blz.
858).

In de Kroniek Algemeen in NTBR 1995,
blz. 191-194, signaleerde ik enige com-
mentaren op de Unidroit Principles of In-
ternational Commercial Contracts en de
Principles ofEuropean Contract Law.
Deze beide regelingen zullen nog wel eni-
ge tijd de aandacht blijven vragen. Behal-
ve op het preadvies van Bertrams voor de
Vereniging voor burgerlijk recht (nr 9
hieronder) wijs ik op het artikel van K.P.
Berger, Die Unidroit-Prinzipienfür Inter-
nationale Handelsvertrdgellndizfür ein au-
tonomes Weltwirtschaftsrecht?, Zeitschrift
für Vergleichende Rechtswissenschaft
1995, blz. 217-236 en op de Utrechtse
inaugurele rede van K. Boele-Woelki,
Principles en ipr, Lelystad 1995. Beide
gaan over het rechtskarakter van de Prin-
ciples. Laatstgenoemde auteur komt tot
de conclusie dat met de Principles een
nieuw tijdperk in het internationale han-
delsrecht begint:

'Tot de toekomstige taken van de Europese
Unie op het gebied van het conflictenrecht be-
hoort de herbezinning op de verhouding tus-
sen het autonome internationale handelsrecht
en het nationale privaatrecht. De internationa-
le handelspraktijk geeft de voorkeur aan losma-
king van contractuele rechtsverhoudingen van
enige nationale rechtsorde, omdat het rechtsbe-
stel van geen enkel land is toegesneden op in-
ternationale commerciële transacties. De
Principles kunnen worden beschouwd als een
autonoom, van nationale rechtssystemen los-
staand normatief systeem, dat aan deze behoef-
te tegemoet komt' (blz. 28-29).

Over de Unidroit Principles handelt
voorts de bijdrage van J.P. Béraudo, Les
principes d'Unidroit relatifs au droit du
commerce international, JCP 1995, Doctri-
ne 3842, die voor de Franse rechter een
door mij tot dusver niet eerder aangetrof-
fen argument aanvoert om vooral de
Principles toe te passen:

'Ie juge du fond n'est, dans les contrats les plus
courants du commerce international, que sou-
mis a un controle de motivation de la part de
la Cour de cassation. Dés lors, une réterence
aux principes ne peut que renforcer la motiva-
tion personnelle du juge' (nr 31).
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Over de European Principles schrijft Car-
lo Castronovo, / 'Principi di diritto euro-
pea dei contratti'e l'idea di codice, Rivista
del diritto commerciale e del diritto gene-
rale delle obbligazioni 1995, blz. 21-38.

Een van de specifieke onderwerpen van
communautair privaatrecht wordt ge-
vormd door de regels inzake melkquota.
In zijn bijdrage Wie ge me insam ist die Ge-
meinsame Agrarpolitik? Zur Ausfuhrung
der EG-Regelnfür die Übertragung von
Milchquoten in EngLmd und Wales, Frank-
reich und Deutschland'm de European Re-
view of Private Law 1995, blz. 21-52,
gaat H. Gehrke in op de verscheidenheid
van nationale uitvoeringen die aan de Eu-
ropese regeling van de melkquota wor-
den gegeven.

Ten slotte vermeld ik twee opstellen over
harmonisatie van het verzekeringsrecht in
Europees verband: Ulrich Hübner en An-
nemarie Matusche-Beckmann signaleren
in hun Auswirkungen des Gemeinschafts-
rechts aufdas Versicherungsrecht, Eu-
ropaische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
1995, 263-273, 'in welchem gewaltigen
Ausmafi das europaische Wirtschafts-
recht aufdas Versicherungsrecht und da-
mit zugleich auf die Versicherungspraxis
einwirkt' (blz. 272). In de uitgave 'The
Law and Practice of Insurance in the Sin-
gle European Market' onder redaktie van
Andrew McGee en Wolfgang Heusel
schrijft Jac.G.J. Rinkes over The Consu-
mer Perspective of the Completion of the
Single Market in Insurance (blz. 11-24).

(J.P. Béraudo, Les principes d'Unidroit re-
latifs au droit du commerce international,
JCP 1995, Doctrine 3842; K.P. Berger,
Die Unidroit-Prinzipien für Internationale
Handelsvertragellndizfür ein autonomes
Weltwirtschaftsrecht?, Zeitschrift für Ver-
gleichende Rechtswissenschaft 1995, blz.
217-236; K. Boele-Woelki, Principles en
ipr, inaugurele rede Utrecht, Lelystad
1995; C. Castronovo, / 'Principi di dirit-
to europea dei contratti'e l'idea di codice,
Rivista del diritto commerciale e del dirit-
to generale delle obbligazioni 1995, 21-
38; H. Gehrke, Wiegemeinsam ist die Ge-
meinsame Agrarpolitik? Zur Ausfuhrung
der EG-Regelnfür die Übertragung von
Milchquoten in England und Wales, Fran-
kreich und Deutschland, European Re-
view of Private Law 1995, blz. 21-52; U.
Hübner, A. Matusche-Beckmann, Aus-
wirkungen des Gemeinschaftsrechts auf das
Versicherungsrecht, Europaische Zeit-
schrift für Wirtschaftsrecht 1995, blz.
263-273; thema-nummer Hein Kötz, Ra-
beisZeitschrift 1995, blz. 407-787; J.G.J
Rinkes, The Consumer Perspective of the
Completion of the Single Market in Insu-
rance, in: A. McGee, W. Heusel (red.),
The Law and Practice of Insurance in the
Single European Market, Köln 1995, blz.

11-24; F. Rittner, Das Gemeinschaftspri-
vatrecht und die europaische Integration,
Juristen Zeitung 1995, 849-858)

5. Europees contractenrecht

Niet alleen Duitsland interesseert zich
voor Europees privaatrecht, ook Leiden
doet dat. Het BW-krant Jaarboek 1995
van de Leidse afdeling burgerlijk recht is
ditmaal geheel aan Europees contracten-
recht gewijd. Meer in het bijzonder geldt
de belangstelling de Principles van
Unidroit en van de Lando commissie.
Laatstgenoemde wordt door een der au-
teurs (W.L. Valk) althans in de titel van
zijn opstel zelfs op één lijn geplaatst met
Justinianus. Ik zal Lando hier meteen van
op de hoogte stellen, aannemende dat hij
zich hierdoor gecoiffeerd zal voelen.

Het aardige van deze bundel is dat zij aan
de hand van beide Principles aantoont
welk belang wij er ook in Nederland bij
hebben om onze privaatrechtswetenschap
in Europees perspectief te beoefenen.
O.A. Haazen zoekt naar de grondslag van
art. 3.10 Unidroit Principles inzake
'gross disparity' (blz. 13-38). Dat blijkt
niet het wilsgebrek en evenmin de billijk-
heid, maar 'wronfulness'. M. Hesselink
vergelijkt het wijzigingsvoorstel ex art.
6:230 BW met art. 3.13 Unidroit Princi-
ples en de wetsbepaling die hiervoor mo-
del heeft gestaan, art. 1432 Codice civile
(blz. 39-56). De Principles winnen.

Ook de vergelijking van de bepalingen in-
zake imprévision in beide Principles en
art. 6:258 door Jac Hijma (blz. 57-69)
valt in het voordeel van de Principles uit.
Het nadeel van de Nederlandse regeling
schuilt vooral in het ontbreken van een
heronderhandelingsplicht voor partijen.
S.D. Lindenbergh gaat na of het Neder-
landse recht inderdaad zo weinig vrijge-
vig is als het op smartegeld aankomt als
de commissie Lando stelt (blz. 71-82).
Zijn conclusie, kennelijk geschreven voor
het inmiddels bekende vonnis van de Rb.
Amsterdam van 5 juli 1995, NJkort
1995, 35, inzake de aansprakelijkheid
voor immateriële schade jegens de ouders
van een in een ziekenhuis geopereerd
kind, is dat de Principles vrijgeviger zijn.

Wat negatiever valt de vergelijking uit
die M.M. Olthof maakt tussen de causali-
teitscriteria bij wanprestatie naar Neder-
lands recht en de Principles (blz. 83-94).
Onnavolgbaar Schoordijkiaans is de bij-
drage van H.C.F. Schoordijk over de
bronnen van verbintenis en European law
in the making (bh. 95-126). Birks, Breg-
stein, Köndgen, Treitel en Zimmer-
mann, alle oude bekenden passeren de re-
vue, die uitmondt in de conclusie dat de
tijd niet rijp is voor een Europees geschre-
ven verbintenissenrecht.

Op één punt moet ik Schoordijk corrige-
ren. Hij schrijft: 'McGregor (Oxford)
presenteerde in 1993 in opdracht van de
"Law Commission" zijn "Contract
Code", die een restatement geeft van het
Engelse contractenrecht (...)' (blz. 125).
Die presentatie in 1993 geschiedde hele-
maal niet in opdracht van de Law Com-
mission. Integendeel: deze had het
McGregor-project enige decennia in een
bureaulade laten liggen. En McGregors
werk was ook helemaal niet bedoeld als
een restatement van Engels contracten-
recht, maar beoogde de basis te vormen
voor een Brits contractenrecht, waarin de
Engelse common law en de Schotse civil
law zouden samengaan. Omdat de Schot-
ten bang waren om een van de weinige
uitingen van een eigen nationale identi-
teit - hun rechtssysteem - kwijt te raken,
keerden ze zich echter tegen het project.
Ik ontleen deze informatie aan een gast-
college van P. Stein (Cambridge) te
Utrecht in het kader van een cursus Euro-
pees privaatrecht, georganiseerd door col-
lega L.C. Winkel (Rotterdam). Het
McGregor project kwam pas uit de bu-
reaulade te voorschijn, toen McGregor in
1990 op een door de Italiaanse Romanist
Gandolfi georganiseerde conferentie over
'II futuro codice europeo dei contratti' te
Pavia met zijn Contract Code op de
proppen kwam.

J.M. Smits is niet zo gelukkig met de
Unidroit-bepaling inzake de onmogelijke
prestatie (blz. 127-143). In zijn eerder ge-
noemde bijdrage betuigt Valk respect
voor de Lando-bepaling inzake nako-
ming door een derde (blz. 145 -154).
Wissink ten slotte stelt dat, anders dan
door Jongeneel en ook door mij is be-
toogd, codificatie van de 'contra proferen-
tem'-uitleg van de richtlijn oneerlijke
contractsbedingen in het BW niet nodig
is (blz. 155-169).

{Europees contractenrecht, BW-krant Jaar-
boek 1995, Gouda Quint, Arnhem
1995, 168 blz.)

6. Richtlijn oneerlijke contractsbedingen

De zojuist genoemde richtlijn oneerlijke
contractsbedingen mag zich terecht in
grote belangstelling van Europese juris-
ten verheugen. De richtlijn ziet op het
hart van het contractenrecht. Zij is in-
middels in een aantal lidstaten geïmple-
menteerd - zie het overzicht bij E.
Jayme, iPRax 1995, blz. 343, 345-346 (in
Nederland is dit nog niet het geval). In
1994 vond te Florence een symposium
over de betekenis van de richtlijn plaats.
De bijdragen voor dit symposium zi jn
thans verschenen in een themanummer
van de European Review of Private Law.
Het nummer begint met een beschou-
wing van Chr. Joerges over The Europea-
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nisation of Private Law as a Rationalisa-
tion Process and as a Contest of Disciplines
- an Analysis of the Directive on Unfair
Terms in Consumer Contracts (blz. 175-
191). Het wordt gevolgd door een be-
spreking van de Amerikaanse situatie —

^^^ Contract Law and the Central of Stand-
ardised Terms in Consumer Contracts: An
American Report (bh. 193-210) door

iTni W.C. Whitford, een collega van de be-
mym roemde Stewart Macaulay. Vervolgens
^^ komen de vertegenwoordigers van enkele
ITI lidstaten aan het woord, onder wie in het
—_ bijzonder zijn te noemen A. Benabent,
^J^ Clauses Abusives: Ie droit francais et ses ré-

actions a la directive européenne (blz. 211-
219), G. De Nova, Italian Contract Law
and the European Directive on Unfair
Terms in Consumer Contracts (blz. 221-
230), A. Pinto Monteiro, The Impact of
the Directive on Unfair Terms in Consu-
mer Contracts in Portuguese Law (blz.
231-240) en A. de Moor, Common and
Civil Law Conceptions of Contract and a
European Law of Contracts: the Case of the
Directive on Unfair Terms in Consumer
Contracts (blz. 257-271). Interessant is
voorts de bijdrage van M. Tenreiro, The
Community Directive on Unfair Terms
and National Legal Systems (blz. 273-
284). Interessant is deze bijdrage omdat
de schrijver de belangrijkste architect van
de richtlijn is. In dit licht is zijn aanwij-
zing aan de rechter van belang hoe om te
gaan met de beruchte bijlage bij de richt-
l i jn met zwarte en grijze bedingen:

'First of all, the judge should consider the
black and grey lists which may exist in local
law. Then, if hè or she cannot arrive at a deci-
sion on unfairness, the contractual term
should be tested under general legal provisions
(implementing Article 3 (1) of the Directive)
in the light of the principle of good faith. In
doing so the judge should take into account
the list appearing in the Annex of the Directi-
ve, the other Member States' black and grey
lists of unfair terms, national and other Mem-
ber States' case-law in relation to good faith,
and national and other Member States' non-
mandatory rules applicable to the kind of con-
tract in question. Where necessary or
appropriate, the domestic judge should sus-
pend judgement and apply for a preliminary
ruling from the European Court ot Justice'
(blz. 280).

In zijn bijdrage European Consumer Law
and its Relationship to Private Law (blz.
285-305) komt N. Reich tot een positie-
ve waardering van het Verdrag van Maas-
tricht:

'It is more important that in its long evolu-
tion, consumer protection law has finally
found official recognition in the Union Treaty
as the fundamental Community constitution.
Community consumer law, induding its priva-
te law components, has now become a legitima-
te heir, not only an illegitimate offspring, of
economie law. The Unfair Terms Directive is
a good example for this' (blz. 305).

5. Weatherill, Prospects for the Develop-
ment of European Private Law Through
'Europeanisation' in the European Court —
the Case of the Directive on Unfair Terms
in Consumer Contracts (blz. 307-328),
voorspelt dat het Europese Hof voorzich-
tig zal zijn met het zich begeven op het
gebied van het privaatrecht. H. Koch,
Private International Law: A 'Soft' Alterna-
tive to the Harmonisation of Private Law?
(blz. 329-342, met twee reacties), neemt
het weer eens op voor de harmonisatie
van internationaal privaatrecht.

H. Collins, European Private Law and the
Cultural Identity of States (blz. 353-365),
houdt een prikkelend betoog dat leidt tot
de conclusie dat 'we should interpret the
Directive on Unfair Contract Terms not
as a measure of integration of European
private law, but rather as the imposition
of the norms of a new cultural identity'
(blz. 365). W. van Gerven, The Case-law
of the European Court of Justice and Natio-
nal Courts as a Contribution to the Europe-
anisation of Private Law ten slotte analy-
seert de mogelijkheden voor het Europe-
se Hof om via rechtspraak communau-
tair privaatrecht te ontwikkelen (blz. 367-
378).

(Thema-nummer The Impact of European
Integration on Private Law: The Case of
the Directive on Unfair Terms in Consu-
mer Contracts, European Review of Priva-
te Law 1995, blz. 173-381)

7. Duitse vertaling Boeken 6 en 7 BW

Het grote vertaalproject van de Universi-
teit van Osnabrück, dat beoogt het Neder-
lands Burgerlijk Wetboek in Duitse verta-
ling op de markt te brengen, heeft geresul-
teerd in een tweede publicatie. Nadat eerder
Boek 2 was vertaald, zijn thans de Boeken
6, 7 en 7A aan de beurt. Onder redactie
van F. Nieper en A.S. Westerdijk is weer
een voortreffelijke prestatie geleverd.
Het boek is bijgewerkt tot juni 1995, zo-
dat bij voorbeeld ook de geneeskundige
behandelingsovereenkomst kon worden
meegenomen.
Net als in de Engels/Franse editie van
Haanappel en Mackaay is ook bij de Duit-
se vertaling steeds de oorspronkelijke Ne-
derlandse tekst opgenomen. Dat is met
name daar van belang, waar de Duitse le-
zer door enkel de Duitse tekst te lezen op
het verkeerde been zou worden gezet. Ik
noem bij wege van voorbeeld art. 6:190
inzake produktenaansprakelijkheid. In
Nederland is nogal wat te doen over de
uitleg van de woorden 'met toepas-
sing van een franchise ten belope van
ƒ 1263,85'. Door franchise te vertalen
met 'Selbstbeteiligung' (de woorden van
de Duitse tekst van de richtlijn produkte-
naansprakelijkheid) kiezen de vertalers
wellicht onbewust voor de zienswijze dat

hier sprake is van een aftrek-franchise en
niet van een drempel-franchise. Het valt
te hopen dat de Duitse lezer daarom ook
steeds de Nederlandse tekst zal raadplegen.

(F. Nieper, A.S. Westerdijk (red.), Nie-
derlandisches Bürgerliches Gesetzbuch/Buch
6 Allgemeiner Teil des Schuldrechts,
Bücher 7 und 7A Besondere Vertrage,
München/The Hague/London/Boston
1995, 412 blz.)

8. Aansprakelijkheid voor nalaten

We zijn er de laatste jaren aan gewoon ge-
raakt. Een notaris wordt aansprakelijk ge-
acht, omdat hij heeft verzuimd nog vijf
minuten voor de overdracht het register
te raadplegen; de arts is aansprakelijk als
hij niet kan aantonen bepaalde informa-
tie te hebben gegeven; de bank is aanspra-
kelijk als zij op zichzelf juiste, maar niet
volledige informatie heeft verstrekt. On-
danks deze verscherping van het aanspra-
kelijkheidsrecht, zijn er ook nog onderde-
len waar de zorgvuldigheidsnorm 'nog
milde trekjes' heeft. Dat stelt C.C. van
Dam in zijn preadvies over Aansprakelijk-
heid voor nalaten (Deventer 1995) voor
de Nederlandse Vereniging voor Rechts-
vergelijking.

In dit preadvies, dat voortbouwt op zijn
dissertatie, vergelijkt Van Dam 'de natio-
nale kathedralen van het ongeschreven
aansprakelijkheidsrecht': de Engelse ton
ofnegligence, de Franse responsabilité du
faitpersonnel, de Duitse unerlaubte Hand-
lungtn de Nederlandse onrechtmatige
daad. Eerdergenoemde milde trekjes ko-
men tot uitdrukking in het feit dat in ge-
val van nalaten de normale mens vaker
als vergelijkingstype wordt gehanteerd
dan de perfecte mens. Voorts worden
minder snel voorzorgsmaatregelen geëist.

Meer in het algemeen komt de preadvi-
seur tot de conclusie dat verplichtingen
om te doen op grote schaal voorkomen
en voor de praktijk van aanzienlijk be-
lang zijn. Rechtspolitiek acht hij het ge-
wenst en rechtsvergelijkend mogelijk om
te komen tot een gezamenlijke bezinning
op aansprakelijkheid voor nalaten.

(C.C. van Dam, Aansprakelijkheid voor
nalaten, preadvies Nederlandse Vereni-
ging voor Rechtsvergelijking, Deventer
1995, 106 blz.)

9. Weens Koopverdrag

Enkele jaren geleden trad voor Neder-
land het Weens Koopverdrag in werking.
Was dat een gebeurtenis van de eerste
orde of was het nauwelijks van enig be-
lang? Volgens Bertrams is het belang van
het Verdrag voor de dagelijkse praktijk
gering: het wordt nogal eens uitgesloten
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(blz. 72-74) en voor zover dat niet ge-
beurt, regelen partijen de meeste zaken
toch zelf (blz. 79). Daarentegen zijn er di-
verse situaties te noemen waarin het Ver-
drag een uitkomst is, terwijl voorts de uit-
straling naar andere regelgeving niet over
het hoofd mag worden gezien (blz. 80).

Geheel anders van opzet is het preadvies
van de Tilburgse hoogleraar Ferrari, dat
bestaat uit 901 voetnoten met tekst. An-
ders is ook zijn conclusie: 'it can be consi-
dered as being one of the most succesful
efforts towards the creation of a uniform
(international) commercial law' (blz. 88).
Vervolgens bespreekt Ferrari drie thema's
die volgens hem centraal staan in de ruim
honderd rechterlijke en diverse arbitrale
beslissingen over het Verdrag die tot dus-
ver zijn gewezen. Dat zijn de werkings-
sfeer (blz. 91-154), de gevolgen van het
al dan niet kennisgeven door de koper
dat de zaken niet aan de overeenkomst
beantwoorden (blz. 154-167), en de wet-
telijke rente (blz. 167-174). Het zal dui-
delijk zijn dat de meeste problemen in de
werkingssfeer liggen.

(R.I.V.F. Bertrams, Enige aspecten van bet
Weens koopverdrag, F. Ferrari, Specific To-

pics of the CISC in the Light ofJudicial Ap-
plication and Scholarly Writing, preadvie-
zen Vereniging voor burgerlijk recht, Le-
lystad 1995, 176 blz.)

10. Rechtspositie van de patiënt

De patiënt van tegenwoordig heeft het
op veel punten beter dan zijn lotgenoten
in het verleden. De toegang tot de ge-
zondheidszorg is eenvoudiger geworden;
de medische inzichten zijn sterk geëvolu-
eerd; de technische mogelijkheden zijn
toegenomen. Ook de rechtspositie van de
patiënt is beter dan een jaar of tien gele-
den het geval was. Dit geldt zowel voor
de materieelrechtelijke rechtspositie als
voor de handhaving daarvan.

Of deze regeling werkelijk zo ideaal is,
kan worden getoetst door deze te vergelij-
ken met andere rechtsstelsels. Dit ge-
schiedt in het preadvies van uw kroniek-
schrijver voor de Vereniging voor de ver-
gelijkende bestudering van het recht in
België en Nederland, kortweg de Vereni-
ging met de lange naam. Van Belgische
zijde is het preadvies afkomstig van T.
Vansweevelt, ook bij ons bekend vanwe-
ge zijn monumentale proefschrift over
De civielrechtelijke aansprakelijkheid van
de geneesheer en het ziekenhuis, diss. Ant-
werpen, Antwerpen/Apeldoorn/Brussel
1992.

De vergelijking van de rechtspositie van
de patiënt in België en Nederland ge-
schiedt aan de hand van een zevental ca-
susposities die in vijf rubrieken zijn on-

dergebracht: aansprakelijkheid van de in-
dividuele arts (§ 3), 'informed consent'
(§ 4), aansprakelijkheid voor zaken (§ 5),
aansprakelijkheid voor hulppersonen
(§ 6) en exoneratie (§ 7). Het preadvies
wordt afgesloten met een conclusie (§ 8).

De rechtspositie van de patiënt heeft zich
de afgelopen jaren flink gewijzigd. Neder-
land is een van de weinige landen waar
deze wijzigingen wettelijk zijn vastgelegd.
Hoewel de keuze voor een bijzondere
overeenkomst als wettelijk raam voor een
regeling van patiëntenrechten enige nade-
len heeft, is zij, gelet op de betekenis die
hiermee aan de autonomie van de patiënt
wordt gegeven, verantwoord. Sterker: het
is een goede keuze geweest, die gerust aan
andere landen tot voorbeeld mag strek-
ken. Bij de voorbereiding van een Euro-
pese richtlijn kan de Nederlandse wetge-
ving goede diensten bewijzen.

De bespreking van de zeven casusposities
leert echter ook dat het vooral bij aan-
sprakelijkheidskwesties hoofdzakelijk aan-
komt op toepassing van het algemeen
deel van het verbintenissenrecht. Op dit
punt verkeert het Nederlandse recht eer-
der in de positie van leerling. Vooral
door het gedurende lange tijd vrijwel ont-
breken van gepubliceerde rechtspraak, is
het Nederlandse recht in dezen nog niet
tot volle wasdom gekomen. Veel valt te
leren van de rechtspraak van België,
Duitsland, Engeland en Frankrijk. Ook
de rechtsleer kan hierbij diensten bewij-
zen. Eerder heb ik reeds gewezen op het
belang van de Belgische dissertatie van
Vansweevelt voor de ontwikkeling van
het Nederlands aansprakelijkheidsrecht.
Via België worden ook de ontwikkelin-
gen in Frankrijk voor de Nederlandse ju-
rist meer inzichtelijk.

De Duitse jurisprudentie en doctrine blij-
ven van gewicht vanwege de diepzinnige
nuances die men erin aantreft. De Engel-
se rechtspraak daarentegen moet het
meer hebben van de beeldende kracht die
uitgaat van de schets van pro's en con-
tra's dan van de vooruitstrevende ideeën.

(E.H. Hondius, De privaatrechtelijke
rechtspositie van de patiënt in Europees pers-
pectief. Tijdschrift voor Privaatrecht
1995/4; T. Vansweevelt, De privaatrechte-
lijke positie van de patiënt, Tijdschrift
voor Privaatrecht 1995/4)

11. Arbitrage in de bouw

Als laatste preadviezen noem ik die van
H.J. Snijders en S.L. Buruma over
bouwarbitrage en civiele rechter, die op
de jaarvergadering van de Vereniging
voor bouwrecht zijn besproken. Een ver-
slag van de beraadslagingen kan in een
van de eerstkomende nummers van het

tijdschrift Bouwrecht tegemoet worden
gezien.

Snijders behandelt in zijn preadvies in
hoofdzaak drie aspecten van de bouwarbi-
trage: de overeenkomst tot arbitrage, het
arbitraal procesrecht en de invloed van
Europees recht. Een van de praktische
problemen inzake de overeenkomst tot
arbitrage die de preadviseur aansnijdt, be-
treft het geval dat partijen al jaren zaken
met elkaar doen en altijd een arbitraal be-
ding in hun overeenkomsten plegen op
te nemen. Indien een van de partijen in
zo'n geval de arbitrage-overeenkomst be-
twist, zijn arbiters volgens Snijders inge-
volge art, 1021 Rv niet bevoegd (blz. 7).
Een interessante kwestie van arbitraal pro-
cesrecht is de vraag hoever de motive-
ringsplicht van arbiters reikt. De preadvi-
seur houdt het erop dat vernietiging al-
leen in geval van apert ondeugdelijke mo-
tivering mogelijk dient te zijn; 'Het zon-
der meer toelaten van vernietiging van ar-
bitrale vonnissen wegens ondeugdelijke
motivering zou kunnen leiden tot een zo
vergaande, inhoudelijke controle van de
arbitrage door de overheidsrechter, dat
de arbitrage als rechtsfiguur disfunctio-
neel wordt' (blz. 45).

In het Europeesrechtelijk deel bepleit
Snijders de mogelijkheid, voor althans de
Raad van Arbitrage voor de bouwbedrij-
ven, om prejudiciële vragen te stellen aan
het Europese Hof van Justitie te Luxem-
burg (blz. 55-58). Ook besteedt hij aan-
dacht aan de zaak Stran en Andrea-
dis/Griekenland van het andere Europese
Hof, het EHRM te Straatsburg.

De tweede preadviseur, Buruma, be-
spreekt vanuit zijn praktijkervaring van
een halve eeuw met de bouwarbitrage een
aantal capita selecta. De preadviseur
spreekt zich uit tegen de recentelijk inge-
voerde mogelijkheid van appel in de
bouwarbitrage (blz. 94). Interessant is
zijn volgende suggestie: 'Gezien de moge-
lijkheid in eerste instantie van herstel van
vergissingen en de alsnog in te voeren
mogelijkheid van aanvulling van het von-
nis in die instantie, zou het wenselijk zijn
dat arbiters hun vonnis tevoren in con-
cept toezenden aan partijen, zodat deze
tijdig op kennelijke misslagen en omissies
kunnen wijzen' (blz. 97).

(H.J. Snijders en S.L. Buruma, Bouwarbi-
trage en civiele rechter, Publicatie van de
Vereniging voor Bouwrecht nr 23, Deven-
ter 1995, 102 blz.)

12. Schadensersatz und seine Deckung

Bovenvermelde titel werd meegegeven
aan het Festschrift für Erich Steffen, dat
hem bij gelegenheid van zijn 65e verjaar-
dag op 28 mei 1995 werd aangeboden.

51



N TBR 1996/2

m
n
m
Z
en

m
co

Wie mag dan wel deze heer Steffen we-
zen, hoor ik de lezer vragen. Een gerecht-
vaardigde vraag, want net als de vorig
jaar te onzent bejubelde W. Snijders
treedt Steffen weinig op de voorgrond
met aan hem persoonlijk toe te schrijven
publicaties. Als voorzitter van een van de
belangrijkste senaten van het Bundesge-
r/c^ö/w/Verschijnen zijn Urteile immers
anoniem. Daarenboven is hij een be-
kwaam debater, zoals ik zelf inmiddels
bijna twintig jaar lang heb kunnen con-
stateren tijdens het zogenaamde Karls-
ruher Forum. Dat is een jaarlijkse bijeen-
komst van Duitse civilisten, raadsheren
in het BGH en verzekeringsjuristen te
Karlsruhe. Op deze dag pleegt Steffen de
oogst aan arresten van zijn zesde senaat
van het afgelopen jaar tegenover de verza-
melde hoogleraren te verdedigen.

Vele van de bijdragen aan de bundel re-
flecteren de onderwerpen die de zesde se-
naat behandelt, zoals medische aansprake-
lijkheid en milieu-aansprakelijkheid. Di-
verse opstellen hebben ook betrekking op
onderwerpen die eerder in deze Kroniek
vermeld werden: ik noem de bijdragen
van E. Deutsch over Zivilrechtliche Haf-
tung aus Aufopferung(hierboven nr 8),
van M. Lepa over Die Einwirkung der
Grundrechte nuf die Anwendung des De-
liktsrechts in der Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs (hierboven nr 3), van H.
Stoll over Schadensersatz für verlorene
Heilungschance vor englischen Gerichten in
rechtsvergleichender Sicht (hierboven nr
10) en van H.C. Taschner Zur Fortent-
wicklung des in der Europaischen Union
angeglichenen Privatrechts durch die Ge-
richte der Mitgliedstaaten (hierboven nr 4).

Laat ik er een opstel uithalen dat mij
trof. Het is de bijdrage van F. Bydlinski
over Schadensentstehung und Verjahrungs-
heginn im österreichischen Recht (blz. 65-
84). De auteur verdedigt hierin navol-
ging in Oostenrijk van het Duitse recht
inzake de aanvang van de verjaringster-
mi jn bij aansprakelijkheid uit onrechtma-
tige daad (in Oostenrijk: aansprakelijk-
heid in het algemeen). Bydlinski weet
zich in zijn kritiek gesteund door Koziol
en ziet ook in de rechtspraak aanwijzin-
gen voor verandering. Niettemin heeft de
Oostenrijkse rechtspraak nog geen stel-
ling genomen ten aanzien van de centrale
vraag 'ob bei zeitlich gedehnt entstehen-
den Teilschaden für jeden einzelnen Teil-
schaden eine völlig selbstandige Ver-
jahrung lauft oder ob bei Eintritt eines
(Teil-)Schadens doch auch die künftigen,
voraussehbaren Teilschaden von der Ver-
jahrung mitumfaKt sind' (blz. 81).

Een tweede feestbundel, verschenen bij
dezelfde uitgever, huldigt de emeritus
hoogleraar aan de Universiteit van Hei-
delberg, Wolfgang Henckel. Dit boek be-

vat louter procesrechtelijke bijdragen, bij-
na 1000 bladzijden lang. De meeste bij-
dragen komen uit Duitsland, maar ook
Griekenland, Japan, Oostenrijk en Zwit-
serland leverden opstellen. Het is niet
eenvoudig uit de veelheid aan onderwer-
pen enige aansprekende titels te vermel-
den, maar ik doe het toch. E. Deutsch be-
spreekt Der Ersatz des reinen Vermogens-
schaden (blz. 79-94); B. Grossfeld en F.
Edelkötter besteden aandacht aan Der
Rechtsanwalt als 'unabhangiges Organ der
Rechtspflege' - Entstehung und Bedeutung
(blz. 311-328); W.J. Habscheid koos
Schiedsgerichtsbarkeit und Europaische
Menschenrechtskonvention (blz. 342-352)
als titel en R. Stürner schrijft over Das
grenzüberschreitende Vollstreckungsverfah-
ren in der Europaischen Union (blz. 863-
876). De bundel bevat ten slotte nogal
wat bijdragen over faillissementsrecht.

(Schadensersatz undseine Deckung, Fest-
schriftfür Erich Steffen, Berlin/New York
1995; Festschrift für Wolfgang Henckel,
Berlin/New York 1995)

E.H. Hondius

RECENSIES

B.W.M. Nieskens-Isphording en
A.E.M, van der Put-Lauwers, Derden-
bescherming

Monografieën Nieuw BW, A-22, 2e
druk, Kluwer, Deventer 1993, 93 blz.,
f 39,50 (abonnees 20%), ISBN 90 268
24513

Derdenbescherming is een onderwerp
dat zich uitstekend zou lenen voor een
proefschrift. Is het ook geschikt voor een
A-deeltje in de serie Monografieën
Nieuw BW? Uitgaande van de opzet van
deze serie: Algemene onderwerpen in de
A-delen en specifieke onderwerpen in de
B-delen, kan ik die vraag bevestigend be-
antwoorden. Toch schuilt er een addertje
onder het gras. Een typisch dissertatieon-
derwerp behandelen in een boekje van
85 pagina's tekst stelt de schrijver, in dit
geval de beide schrijfsters, voor een niet
geringe opgave om in alle beknoptheid
toch voldoende diepgang te behouden.
Die adder hebben Nieskens-Isphording
en Van der Put-Lauwers efficiënt trach-
ten te vermorzelen. Wat voor mij ligt is
een boekje, dat bepaald niet in oppervlak-
kigheid is blijven steken. Echter, de wijze
van benadering van het onderwerp be-
zorgde mij wel enige moeite om dit werk
in een adem uit te lezen.
In haar voorwoord maken de schrijfsters
een tweetal keuzen, die mij bij het lezen
voortdurend zwaar op de maag hebben
gelegen: a. die met betrekking tot wat on-
der derdenwerking moet worden ver-
staan en b. die met betrekking tot het
buiten beschouwing laten van de derden-
bescherming in Boek 2.

ad a:

'In het bijzonder wordt gesproken van "der-
denbescherming" wanneer er sprake is van be-
scherming ten koste van iemand tegenover wie
de beschermde niet staat ais partij doch als der-
de. In zoverre zijn wij ons boekje flink te bui-
ten gegaan.' (blz. VII),

De schrijfsters beschrijven namelijk ook
verhoudingen waarin de bescherming
van een partij (een tweede en dus juist
niet een derde) aan de orde komt. Die
keuze verdedigen zij met de stelling dat
het patroon in alle gevallen hetzelfde is:
door een nalaten of handelen van de een,
ontstaat naar buiten een bepaalde schijn
die niet overeenstemt met de (rechts)wer-
kelijkheid zoals die wordt gezien door de
ander. Hierbij is steeds het vertrouwen
van degene die zich voor bescherming
aandient van doorslaggevende betekenis,

'maar het is niet de vertrouwensbescherm'mg
als zodanig die hier aan de orde komt. Derden-
bescherming maakt slechts deel uit van het gro-
tere geheel van vertrouwensbescherming: een
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