
HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

WERKINGSSFEER

Artikel 1

Materiële werkingssfeer

1. Deze verordening is, in gevallen waarin uit het recht van
verschillende landen moet worden gekozen, van toepassing op
verbintenissen uit overeenkomst in burgerlijke en handelszaken.

Zij is in het bijzonder niet van toepassing op fiscale zaken,
douanezaken en administratiefrechtelijke zaken.

2. Deze verordening is niet van toepassing op:

a) de staat en bevoegdheid van natuurlijke personen, behou-
dens artikel 13;

b) verbintenissen die voortvloeien uit familierechtelijke betrek-
kingen en uit betrekkingen die overeenkomstig het op die
betrekkingen toepasselijke recht geacht worden vergelijk-
bare gevolgen te hebben, met inbegrip van onderhouds-
verplichtingen;

c) verbintenissen die voortvloeien uit het huwelijksvermo-
gensrecht, uit vermogensrechtelijke regelingen voor betrek-
kingen die volgens het op die betrekkingen toepasselijke
recht met het huwelijk vergelijkbare gevolgen hebben, en
uit testamenten en erfenissen;

d) verbintenissen uit wissels, cheques, orderbriefjes, alsmede
andere verhandelbare waardepapieren, voor zover de
verbintenissen uit deze andere papieren het gevolg zijn
van hun verhandelbaarheid;

e) overeenkomsten tot arbitrage en tot aanwijzing van een
bevoegde rechter;

f) kwesties behorende tot het recht inzake vennootschappen,
verenigingen en rechtspersonen, zoals hun oprichting door
registratie of anderszins, hun rechts- en handelingsbe-
voegdheid, hun inwendig bestel en hun ontbinding, alsook
de persoonlijke aansprakelijkheid van de vennoten en de
organen voor de verbintenissen van de vennootschap,
vereniging of rechtspersoon;

g) de vraag of een vertegenwoordiger zijn principaal dan wel
of een orgaan van een vennootschap, vereniging of
rechtspersoon deze vennootschap, vereniging of rechts-
persoon jegens een derde kan binden;

h) de oprichting van „trusts”, alsmede de daardoor ontstane
rechtsbetrekkingen tussen oprichters, „trustees” en begun-
stigden;

i) verbintenissen die voortvloeien uit onderhandelingen
voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst;

j) verzekeringsovereenkomsten die voortvloeien uit de ver-
richtingen van andere instellingen dan de in artikel 2 van
Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 5 november 2002 betreffende levensverzeke-
ring (1) bedoelde ondernemingen die ten doel hebben aan al
dan niet in loondienst werkzame personen, die in het kader
van een onderneming of van een groep van ondernemingen
of van een beroep of meerdere beroepen omvattende sector
zijn gegroepeerd, uitkeringen te verstrekken bij overlijden,
bij leven, bij beëindiging of vermindering van de werk-
zaamheid of bij met het werk verband houdende ziekte of
ongevallen op het werk.

3. Deze verordening is niet van toepassing op het bewijs en de
rechtspleging, behoudens artikel 18.

4. In deze verordening wordt onder „lidstaat” verstaan: de
lidstaten waarop deze verordening van toepassing is. In artikel 3,
lid 4, en artikel 7 worden er echter alle lidstaten onder verstaan.

Artikel 2

Universele toepassing

Het door deze verordening aangewezen recht is toepasselijk,
ongeacht de vraag of het het recht van een lidstaat is.

HOOFDSTUK II

EENVORMIGE REGELS

Artikel 3

Rechtskeuze door partijen

1. Een overeenkomst wordt beheerst door het recht dat de
partijen hebben gekozen. De rechtskeuze wordt uitdrukkelijk
gedaan of blijkt duidelijk uit de bepalingen van de overeenkomst
of de omstandigheden van het geval. Bij hun keuze kunnen de
partijen het toepasselijke recht aanwijzen voor de overeenkomst
in haar geheel of voor slechts een onderdeel daarvan.

2. De partijen kunnen te allen tijde overeenkomen de
overeenkomst aan een ander recht te onderwerpen dan het
recht dat deze voorheen, hetzij op grond van een vroegere
rechtskeuze overeenkomstig dit artikel, hetzij op grond van een
andere bepaling van deze verordening, beheerste. Een wijziging
in de rechtskeuze door de partijen na de sluiting van de
overeenkomst is niet van invloed op de formele geldigheid van de
overeenkomst in de zin van artikel 11 en doet geen afbreuk aan
rechten van derden.

3. Indien alle overige op het tijdstip van de keuze bestaande
aanknopingspunten zich bevinden in een ander land dan het
land waarvan het recht is gekozen, laat de door de partijen
gemaakte keuze de toepassing van de rechtsregels van dat andere
land waarvan niet bij overeenkomst mag worden afgeweken,
onverlet.

4. Indien alle overige op het tijdstip van de keuze bestaande
aanknopingspunten zich in een of meer lidstaten bevinden, laat
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de keuze door de partijen van het recht van een niet-lidstaat de
toepassing van de bepalingen van het Gemeenschapsrecht
waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken, in
voorkomend geval zoals deze in de lidstaat van de rechter zijn
geïmplementeerd, onverlet.

5. De kwestie of er overeenstemming tussen de partijen tot
stand is gekomen over de keuze van het toepasselijke recht en of
deze overeenstemming geldig is, wordt beheerst door de
artikelen 10, 11 en 13.

Artikel 4

Het recht, dat bij gebreke van een rechtskeuze door de
partijen toepasselijk is

1. Bij gebreke van een rechtskeuze overeenkomstig artikel 3 en
onverminderd de artikelen 5 tot en met 8, wordt het op de
overeenkomst toepasselijke recht als volgt vastgesteld:

a) de overeenkomst voor de verkoop van roerende zaken
wordt beheerst door het recht van het land waar de
verkoper zijn gewone verblijfplaats heeft;

b) de overeenkomst inzake dienstverlening wordt beheerst
door het recht van het land waar de dienstverlener zijn
gewone verblijfplaats heeft;

c) de overeenkomst die een zakelijk recht op een onroerend
goed of de huur van een onroerend goed tot onderwerp
heeft, wordt beheerst door het recht van het land waar het
onroerend goed is gelegen;

d) niettegenstaande punt c), wordt de huurovereenkomst van
een onroerend goed voor tijdelijk particulier gebruik met
een duur van ten hoogste zes opeenvolgende maanden
beheerst door het recht van het land waar de verhuurder
zijn gewone verblijfplaats heeft, mits de huurder een
natuurlijke persoon is en zijn gewone verblijfplaats heeft in
hetzelfde land;

e) de franchiseovereenkomst wordt beheerst door het recht
van het land waar de franchisenemer zijn gewone verblijf-
plaats heeft;

f) de distributieovereenkomst wordt beheerst door het recht
van het land waar de distributeur zijn gewone verblijfplaats
heeft;

g) een overeenkomst met betrekking tot de veiling van
goederen wordt beheerst door het recht van het land waar
de veiling plaatsvindt, indien die plaats kan worden bepaald;

h) een overeenkomst die overeenkomstig niet-discretionaire
regels is gesloten in het kader van een multilateraal systeem
dat meerdere koop- en verkoopintenties van derden met
betrekking tot financiële instrumenten in de zin van
artikel 4, lid 1, punt 17, van Richtlijn 2004/39/EG
samenbrengt of het samenbrengen daarvan vergemakke-
lijkt, en die wordt beheerst door één recht, wordt beheerst
door dat recht.

2. Indien de overeenkomst niet onder lid 1 valt of de
bestanddelen van de overeenkomst onder meer dan een van de

punten a) tot en met h) van lid 1 vallen, wordt de overeenkomst
beheerst door het recht van het land waar de partij die de
kenmerkende prestatie van de overeenkomst moet verrichten,
haar gewone verblijfplaats heeft.

3. Indien uit alle omstandigheden blijkt dat de overeenkomst
een kennelijk nauwere band heeft met een ander land dan het in
lid 1 of lid 2 bedoelde land, is het recht van dat andere land van
toepassing.

4. Indien het toepasselijke recht niet overeenkomstig lid 1 of
lid 2 kan worden vastgesteld, wordt de overeenkomst beheerst
door het recht van het land waarmee zij het nauwst verbonden is.

Artikel 5

Vervoerovereenkomsten

1. Indien de partijen voor de overeenkomst voor het vervoer
van goederen geen rechtskeuze overeenkomstig artikel 3 hebben
gemaakt, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het
land waar de vervoerder zijn gewone verblijfplaats heeft, mits de
plaats van ontvangst of de plaats van aflevering of de gewone
verblijfplaats van de verzender ook in dat land is gelegen. Indien
niet aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de overeenkomst
beheerst door het recht van het land waar de plaats van
aflevering, als door de partijen overeengekomen, is gelegen.

2. Indien de partijen voor de overeenkomst voor het vervoer
van passagiers geen rechtskeuze overeenkomstig alinea 2 hebben
gemaakt, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het
land waar de passagier zijn gewone verblijfplaats heeft, mits de
plaats van vertrek of de plaats van bestemming in dat land is
gelegen. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, is het recht
van de plaats waar de vervoerder zijn gewone verblijfplaats heeft
van toepassing.

De partijen kunnen als het recht dat overeenkomstig artikel 3 van
toepassing is op een overeenkomst voor het vervoer van
passagiers, alleen het recht kiezen van het land waar:

a) de passagier zijn gewone verblijfplaats heeft, of

b) de vervoerder zijn gewone verblijfplaats heeft, of

c) de vervoerder zijn hoofdvestiging heeft, of

d) het vertrek plaatsvindt, of

e) de aankomst plaatsvindt.

3. Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de
overeenkomst, bij gebreke van een rechtskeuze, een kennelijk
nauwere band heeft met een ander dan het in lid 1 of lid 2
bedoelde land, is het recht van dat andere land van toepassing.

Artikel 6

Consumentenovereenkomsten

1. Onverminderd de artikelen 5 en 7 wordt de overeenkomst
gesloten door een natuurlijke persoon voor een gebruik dat als
niet bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd („de
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