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internationale zaken

1.Inleiding

Voor de internationale procespraktijk staat een belangrijke verandering voor de deur. Vanaf 10 januari 2015 zal de
nieuwe EEX-verordening, de Brussel Ibis-Verordening (Verordening (EU) 1215/2012), van toepassing zijn (hierna:
Brussel Ibis).
De huidige EEX-verordening, Brussel I-Verordening (nr. 44/2001), is van groot belang voor de Nederlandse
rechtspraktijk bij de bepaling van de rechterlijke bevoegdheid en erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in
grensoverschrijdende zaken binnen de EU (hierna: Brussel I). Brussel I regelt namelijk het Europees internationaal
bevoegdheidsrecht en de erkenning en tenuitvoerlegging van Europese gerechtelijke beslissingen, schikkingen en
akten binnen de EU. Eind 2012 is vanuit de Europese Commissie besloten dat deze verordening aan een upgrade
toe was op grond van ervaringen uit de praktijk met als doel 1) de toegang tot de (lidstaat)rechter verder te
verbeteren; en 2) het vrije verkeer van beslissingen binnen de EU verder te vergemakkelijken.
Vanaf 10 januari 2015 zal Brussel Ibis gaan gelden. Het betreft een zogenaamde ‘herschikking’ van Brussel I.
Brussel Ibis brengt een aantal veranderingen met zich. De meest in het oog springende wijziging is de afschaffing
van het exequatur, de procedure die nu nodig is voor de tenuitvoerlegging van een beslissing van een gerecht van
de ene lidstaat in een andere lidstaat. Voortaan zal een beslissing uit een lidstaat automatisch erkend en uitvoerbaar
zijn in andere lidstaten. Maar er zijn ook verbeteringen doorgevoerd in het toepassingsbereik en de
bevoegdheidsregels, zoals een nieuwe litispendentieregeling om misbruik van het traineren van een procedure in
een bepaalde lidstaat door het opstarten van een langdurige procedure in een andere lidstaat, de zogenaamde
torpedo’s, tegen te gaan. In dit artikel zullen de hoofdlijnen van Brussel Ibis en de veranderingen voor de praktijk
worden besproken.

2.Toepassingsbereik (temporeel, materieel en formeel)

Brussel Ibis is reeds op 9 januari 2013 in werking getreden, maar zal pas vanaf 10 januari 2015 gelding hebben om
zo de lidstaten en de rechtspraktijk voldoende tijd te geven om zich te kunnen instellen op de wijzigingen. De
overgangsregeling is als volgt. 10 januari 2015 is de peildatum. Brussel Ibis zal gelden voor rechtsvorderingen die
zijn ingesteld, authentieke akten die zijn verleden of geregistreerd en gerechtelijke schikkingen die zijn goedgekeurd
of getroffen met ingang van 10 januari 2015. Voor documenten of handelingen vóór deze peildatum zal het oude
Brussel I-recht nog gelden.
Het materieel toepassingsbereik van de nieuwe Brussel Ibis beperkt zich, net als Brussel I, tot burgerlijke en
handelszaken. Van het materieel toepassingsbereik zijn onder meer uitgesloten arbitrage en faillissement en
daarmee vergelijkbare procedures. Ook fiscale, douane- en administratiefrechtelijke zaken zijn uitgesloten. Nieuw is
dat onderhoudsverplichtingen die voortvloeien uit familiebetrekkingen, bloedverwantschap, huwelijk of
aanverwantschap (=alimentatieverplichtingen), zijn uitgesloten. Deze uitsluiting is ingegeven, omdat
onderhoudsverplichtingen binnenkort geregeld gaan worden via de inmiddels vastgestelde Europese
Alimentatieverordening (Verordening (EG) 4/2009).
Verder is nieuw dat met de uitbreiding van de definitie ‘beslissing’ in art. 2 Brussel Ibis ook de erkenning en
tenuitvoerlegging van voorlopige en bezwarende maatregelen, zoals kortgedingvonnissen en beslagbeschikkingen,
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direct onder de reikwijdte van de verordening vallen. Bij maatregelen, die zijn bevolen zonder dat de partij jegens wie
die zijn gericht is opgeroepen, geldt volgens artikelen 2 sub a en 42 lid 2 sub c Brussel Ibis dat deze slechts kunnen
worden uitgevoerd en erkend als de desbetreffende beslissing met deze maatregel vóór de tenuitvoerlegging aan de
verweerder is betekend.
Het formeel toepassingsbereik blijft bij Brussel Ibis, in navolging van Brussel I, beperkt tot verweerders, die
woonplaats hebben op het grondgebied van een EU lidstaat (art. 4 lid 1 Brussel Ibis). Als de verweerder niet in een
lidstaat woont, dan wordt de bevoegdheid van de rechter in beginsel geregeld door de nationale bevoegdheidsregels
(art. 6 lid 1 Brussel Ibis). Er bestaan echter een aantal uitzonderingen op het formeel toepassingsbereik. Net als in
Brussel I zijn de exclusieve bevoegdheidsregels van art. 24 Brussel Ibis en de forumkeuzeregeling van art. 25
Brussel Ibis uitzonderingen op het algemene formele toepassingsbereik. De exclusieve bevoegdheidsregels voor
onder meer onroerend goed-kwesties, ontbinding van rechtspersonen en tenuitvoerlegging van beslissingen gelden
ongeacht of de partijen in de EU wonen. Dat geldt eigenlijk ook voor forumkeuzebedingen. Nieuw is echter dat de
forumkeuzeregeling nu zelfs toestaat dat beide partijen buiten de EU woonachtig zijn en toch een EU rechter
aanwijzen in hun forumkeuzebeding. Onder de oude regeling moest minimaal een van beide partijen in de EU
woonachtig zijn. Bovendien zijn er een tweetal nieuwe uitzonderingen op het formeel toepassingsgebied bij
consumenten en werknemers (zie art. 18 lid 1 en 21 lid 2 Brussel Ibis). Wat betreft vorderingen van consumenten en
werknemers verschaft de verordening ook gronden voor het aannemen van rechtsmacht als de wederpartij of
werkgever geen woonplaats heeft in een lidstaat. Reden hiervoor is om de zwakker geachte partij nog beter te
beschermen door mogelijkheden om te procederen in eigen land te verruimen.

3.Forumkeuzebedingen

In Brussel Ibis zal de regeling omtrent het forumkeuzebeding in art. 25 verder worden verbeterd. De formele
vereisten voor een geldig forumkeuzebeding blijven dezelfde: a) schriftelijke overeenkomst of schriftelijk bevestigde
mondelinge overeenkomst; b) een vorm die wordt toegelaten door een handelswijze die tussen partijen gebruikelijk
is (geworden); of c) een vorm die gebruikelijk is in internationale handel of de betreffende branche. Nieuw is dat nu is
opgenomen dat de materiële geldigheid wordt bepaald aan de hand van het recht, dat is aangewezen in het
forumkeuzebeding. Onder de materiële geldigheid moet worden verstaan de inhoudelijke beoordeling of een
rechtsgeldig forumkeuzebeding is overeengekomen aan de hand van leerstukken, zoals aanbod en aanvaarding,
wilsgebreken en nietigheden wegen strijd met de openbare orde of goede zeden. Hierbij zal eerst volgens het
conflictenrecht van het in het forumkeuzebeding aangewezen recht moeten worden bepaald welk recht
daadwerkelijk van toepassing is. Dat kan een lastige exercitie zijn, omdat het forumkeuzebeding als zodanig is
uitgesloten van de Rome I-verordening. Iedere lidstaat zal daarom zijn eigen commune verwijzingsregels moeten
toepassen bij de beoordeling van het toepasselijke recht. Bij een beoordeling naar Nederlands recht zal dit
waarschijnlijk leiden tot een analoge toepassing van de Rome I-verordening op grond van art. 10:154 BW (zie ook
J.G. Knot, ‘Herschikking Brussel I’, NtEr 2013/148). Voor de beoordeling van de rechtsgeldigheid van het
forumkeuzebeding is nog van belang dat een forumkeuzebeding los dient worden beoordeeld van de overige
bepalingen van de overeenkomst (art. 25 lid 5 Brussel Ibis). Verder is nog nieuw dat de regeling omtrent het
aannemen van een stilzwijgende forumkeuze, op grond van het verschijnen van verweerder zonder dat de
bevoegdheid wordt betwist, ten aanzien van zwakkere partijen zoals een verzekeringnemer, consument of
werknemer is aangescherpt. Voortaan dienen deze zwakkere partijen ervoor verschijning in rechte op gewezen
worden dat zij het recht hebben de bevoegdheid van het gerecht te betwisten en de gevolgen van zijn al dan niet
verschijnen (art. 26 lid 2 Brussel Ibis).

4.Nieuwe litispendentieregeling ter voorkoming van vertragingstrucs

Een belangrijke wijziging voor de praktijk is de aanpassing van de litispendentieregeling bij exclusieve
forumkeuzebedingen om misbruik van procesrecht te voorkomen. Litispendentie is de situatie waarin gelijktijdig over
dezelfde zaak een procedure wordt gevoerd in verschillende landen. In de huidige regeling moet de rechter waar
een zaak als eerste aanhangig is gemaakt zich eerst uitlaten over zijn bevoegdheid, voordat de rechter in een ander
land hierover een beslissing mag nemen. In de praktijk komt het regelmatig voor dat de huidige regeling wordt
misbruikt om een procedure onnodig veel vertraging te laten oplopen. Een partij, die een vordering van zijn
wederpartij verwacht, kan de wederpartij de pas afsnijden door zelf eerst een procedure in te leiden voor een gerecht
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van een lidstaat dat niet bevoegd is of waar de afwikkeling van de procedure enige tijd in beslag zal nemen,
bijvoorbeeld Italië of België (ook indien partijen een forumkeuzebeding voor een andere rechter overeengekomen
zijn). In veel landen, vooral Italië is berucht, kan het zelfs jarenlang duren voordat de eerst aangezochte rechter heeft
beslist of hij al dan niet bevoegd is. Ondertussen kan de zaak in een andere lidstaat niet inhoudelijk beoordeeld
worden. Deze tactiek wordt ook wel de ‘torpedo’ of de ‘Italiaanse torpedo’ genoemd. Deze torpedo wordt geregeld
toegepast in grensoverschrijdende octrooizaken, waarbij in Italië een ‘declaration of non infringement’ wordt verzocht
om zo procedures en veroordelingen in andere meer de voor de hand liggende lidstaten te voorkomen. Vooral als er
sprake is van een forumkeuzebeding, wordt voornoemd misbruik van Italiaanse torpedo’s onwenselijk geacht voor
de Europese rechtspraktijk (zie overweging 22 van de preambule bij Brussel Ibis). Daarom wordt de nieuwe regeling
zodanig opgetuigd dat de hoofdregel hetzelfde blijft. Echter daaraan wordt de uitzondering toegevoegd dat eerst de
rechter van de rechtbank, waarvoor een exclusieve forumkeuze is gemaakt, zich met voorrang moet uitlaten over het
forumkeuzebeding en de daarmee samenhangende bevoegdheid. Pas daarna mag de andere aangezochte rechter
de zaak eventueel verder behandelen. Hiermee moet onnodige vertraging worden voorkomen. Als de bij
forumkeuzebeding aangewezen rechter zich bevoegd verklaart, dan moeten alle andere lidstaatrechters zich
onbevoegd verklaren. Andersom geldt dat als deze rechter zich niet bevoegd acht, de andere aangezochte rechter
zijn aangehouden zaak weer kan hervatten. Voornoemde uitzondering op de litispendentieregeling is niet van
toepassing in gevallen, waarbij een verzekeringnemer, werknemer of consument eisende partij is (art. 31 lid 4
Brussel Ibis), en ook niet bij tegenstrijdige forumkeuzebedingen (overweging 22 preambule Brussel Ibis).

5.Afschaffing exequatur

De meest in het oog springende wijziging in Brussel Ibis is de afschaffing van het exequatur bij de erkenning en
tenuitvoerlegging van vonnissen in een andere lidstaat. Onder het huidige Brussel I speelt het zogenaamde
‘exequatur’ een belangrijke rol bij de tenuitvoerlegging van vonnissen in een andere lidstaat. Deze
uitvoerbaarverklaring kan worden omschreven als een judiciële toelating om uitspraken uit het buitenland te
importeren en volgens het eigen nationale recht ten uitvoer te leggen. In Brussel Ibis wordt het exequatur afgeschaft.
Dit betekent overeenkomstig art. 36 en 39 Brussel Ibis dat iedere in een lidstaat gegeven beslissing zonder vorm van
proces in de overige lidstaten wordt erkend en daarbij, zonder voorafgaande verklaring van uitvoerbaarheid, ten
uitvoer kan worden gelegd. Volgens overweging 26 van de preambule van Brussel Ibis is het doel om de
tenuitvoerlegging in andere lidstaten minder tijdrovend, efficiënter en goedkoper te maken. De tenuitvoerlegging van
een beslissing uit een andere lidstaat dient op dezelfde manier te worden behandeld als een binnenlandse
beslissing. De partij die een beslissing uit een andere lidstaat wenst ten uitvoer te leggen, zal voortaan bij het
gerecht van het land van oorsprong een ‘certificaat betreffende een beslissing in burgerlijk en handelszaken’ moeten
verkrijgen. Dit certificaat moet samen met een afschrift van de beslissing worden toegezonden aan de bevoegde
uitvoeringsautoriteit van de aangezochte lidstaat, meestal de gerechtsdeurwaarder. Deze stukken dienen vervolgens
te worden betekend aan de schuldenaar, voorafgaand aan elke uitvoeringsmaatregel. De betekening aan de
betrokkene moet op een redelijke termijn vóór de eerste tenuitvoerleggingsmaatregel’ plaatsvinden. De termijn wordt
in de toelichting niet toegelicht. Dus de praktijk zal moeten uitwijzen wat een redelijke termijn is. Wanneer een
beslissing maatregelen of bevelen bevat, die in het recht van de aangezochte staat niet gekend zijn, dienen deze in
overeenstemming te worden gebracht met maatregelen of bevelen die aldaar wèl gekend zijn, gelijkwaardige
gevolgen hebben en dezelfde doelstellingen en belangen beogen.
Met het oog op de eerbiediging van het recht van verweer zal de schuldenaar zich onder Brussel Ibis nog wel steeds
kunnen verzetten tegen de tenuitvoerlegging op grond van grotendeels dezelfde weigeringsgronden, zoals deze die
nu gelden onder Brussel I. De gronden zijn:
a) kennelijke strijdigheid met de openbare orde van de aangezochte lidstaat; b) ontijdig of onzorgvuldig uitgebrachte
inleidende dagvaarding, waardoor verweerder jegens wie verstek is verleend in zijn belangen is geschaad; c)
onverenigbaarheid met een tussen dezelfde partijen in de aangezochte lidstaat gegeven beslissing; d)
onverenigbaarheid met een tussen de tussen partijen gegeven beslissing in andere lidstaat of derde land, mits de
eerdere beslissing voldoet aan de voorwaarden voor erkenning in de aangezochte lidstaat; e) strijdigheid met
bevoegdheidsregels als verzekeringnemer, consument of werknemer als verweerder is opgetreden; en f) strijdigheid
met exclusieve bevoegdheidsregels uit art. 24 Brussel Ibis.
Behoudens deze gronden, moet het gerecht van de aangezochte lidstaat de ten uitvoer te leggen beslissing
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aanvaarden. Zo kunnen noch de bevoegdheid van het gerecht van herkomst, noch de (inhoudelijke) juistheid van de
door dat gerecht gevelde beslissing ter discussie worden gesteld (art. 52 Brussel Ibis).
Het gevolg van het afschaffen van het exequatur is dat deze toets van de limitatieve lijst met weigeringsgronden zich
in de toekomst zal verschuiven naar de uitvoeringsfase. Dit betekent dat de partij tegen wie een beslissing ten
uitvoer gelegd wordt zelf actie moet ondernemen om tenuitvoerlegging te voorkomen en hiertoe zelfstandig een
verzoek zal moeten doen tot weigering van de tenuitvoerlegging op grond van een van voornoemde
weigeringsgronden. De procedure wordt beheerst door het recht van de aangezochte lidstaat (art. 47 lid 2 Brussel
Ibis). Het gerecht moet direct een besluit nemen over dat verzoek (art. 48 Brussel Ibis). Tegen deze beslissing staat
zo nodig nog wel een rechtsmiddel open (art. 49 Brussel Ibis).
Deze nieuwe systematiek leidt tot een efficiëntere tenuitvoerlegging in de EU met voldoende waarborgen voor
rechtsbescherming van de schuldenaar. De nieuwe systematiek is praktischer omdat rechtsmiddelen niet meer
uitgespreid zijn over de lidstaat van herkomst en de lidstaat van tenuitvoerlegging.

6.Procedures in niet-EU landen

Brussel Ibis voert verbeteringen door in de werking van de verordening in de internationale rechtsorde en het bereik
op bepaalde punten uit te breiden tot geschillen waarbij verweerders uit niet-EU landen zijn betrokken. Zo kwam
reeds aan de orde dat forumkeuzebedingen thans ook mogelijk zijn als beide partijen niet woonachtig zijn in de EU.
Verder is reeds besproken dat voor zwakkere partijen zoals consumenten en werknemers afwijkende bepalingen zijn
opgenomen omtrent de toegang de rechter van hun eigen land, ongeacht de woonplaats van de wederpartij (art. 18
lid 1 en 21 lid 2 Brussel Ibis).
In het kader van samenhang met civiele procedures in niet-EU landen is van belang om te wijzen op de nieuw
geïntroduceerde discretionaire bevoegdheid van gerechten van lidstaten om de voor hen ingestelde vorderingen aan
te houden wanneer aanhangige of samenhangende vorderingen zijn ingesteld voor gerechten van derde (niet-EU)
landen (art. 33 en 34 Brussel Ibis). Deze bevoegdheid bestaat als aan de volgende voorwaarden is voldaan: a) de-
niet EU procedure is eerder aanhangig gemaakt; b) uit die procedure kan een beslissing voortvloeien die in de EU
moet worden ten uitvoer gelegd; en c) aanhouding is nodig voor een goede rechtsbedeling. Voor de beoordeling van
de goede rechtsbedeling moeten alle omstandigheden van het geval worden meegenomen, waaronder de
samenhang, de stand van de procedure en of binnen een redelijke termijn een vonnis kan worden verwacht. Het
gerecht van de lidstaat kan de procedure op elk moment weer voortzetten als de procedure in het niet-EU land wordt
aangehouden of is beëindigd, het niet waarschijnlijk is dat binnen een redelijke termijn een vonnis wordt gewezen
en/of voortzetting nodig is voor een goede rechtsbedeling (art. 22 lid 2 en 34 lid 2 Brussel Ibis). Ook als het risico op
onverenigbare beslissingen zich niet langer voortdoet, dan kan het gerecht van de lidstaat de procedure voortzetten.
Brussel Ibis en de preambule vermelden niets over voornoemde discretionaire bevoegdheid van de lidstaatrechters
als er sprake is van een exclusief forumkeuzebeding ten faveure van een niet-EU land en de procedure voor het
eerst aanhangig wordt gemaakt in een lidstaat van de EU. In dat geval is er strikt genomen niet voldaan aan de
voorwaarden van artikelen 33 en 34 Brussel Ibis en bestaat het risico dat de lidstaatsrechter de zaak in behandeling
neemt in weerwil van het forumkeuzebeding dat het gerecht van een niet EU land aanwijst. Hiermee bestaat er op
het eerste gezicht het risico op ‘Europese torpedo’s’ ten koste van niet-EU landen. Het is afwachten hoe de praktijk
en het Europese Hof van Justitie dit oppakt.

7.Ruimere bevoegdheidsregels bij arbeidsovereenkomsten en cultuurgoederen

Al eerder kwam aan de orde dat Brussel Ibis op bepaalde punten ruimere werknemersbescherming biedt. Zo is de
uitzondering opgenomen op het formele toepassingsbereik, dat Brussel Ibis ook van toepassing is bij vorderingen
van werknemers als de werkgever niet gevestigd is in een lidstaat. De werkgever kan ook worden opgeroepen in
een derde (niet EU) lidstaat voor EU gerechten van de plaats waar of van waaruit de werknemer gewoonlijk werkt of
werkte (zie art. 21 lid 2 Brussel Ibis). Naast eerdergenoemd punten biedt Brussel Ibis voortaan de mogelijkheid aan
werknemers om meerdere werkgevers gezamenlijk voor de rechter te dagen overeenkomstig artikel 20 en 8 van
Brussel Ibis.
Ook is nog interessant om te melden dat Brussel Ibis een nieuwe alternatieve bevoegdheidsregeling bevat
aangaande de teruggave van cultuurgoederen (beschermde culturele voorwerpen, zoals bepaalde schilderijen). Wat
betreft cultuurgoederen wordt bepaald dat naast de rechter van de woonplaats van de verweerder ook de rechter
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bevoegd is van de plaats waar het cultuurgoed zich bevindt op het moment dat de vordering tot teruggave wordt
ingesteld.

8.Arbitrage

Zoals eerder aangegeven bij het materieel toepassingsbereik is arbitrage uitgesloten van de werkingssfeer van
Brussel Ibis. Toch worden er in overweging 12 van de preambule van Brussel Ibis belangrijke opmerkingen gemaakt
voor de arbitragepraktijk. In de praktijk bestaat het probleem, dat partijen proberen arbitrageprocedures te
torpederen door een civiele procedure te starten in een andere lidstaat dan de plaats van arbitrage om een oordeel
te krijgen over de ongeldigheid van de arbitrageovereenkomst (Zie Europese Hof van Justitie 10 februari 2009,
Allianz SpA/West Tankers Inc, C-185/07). Bij een oordeel van ongeldigheid hiervan dient deze uitspraak erkend en
ten uitvoer te worden gelegd volgens Brussel I. Dit heeft tot gevolg dat de rechter van de lidstaat van de plaats van
arbitrage een arbitraal vonnis naast zich neer moest leggen. Overweging 12 bepaalt nu dat de beslissing van een
lidstaatsrechter of een arbitrageovereenkomst al dan niet geldig is, niet bindend is en niet voor erkenning vatbaar is
onder de verordening. Hierdoor kan een gerecht zelfstandig tot het oordeel komen of een arbitrageovereenkomst
geldig is en de arbitrageprocedure doorgang dient te vinden, ongeacht een andersluidend oordeel hierover in een
andere lidstaat. Hiermee wordt voornoemd probleem voor een groot deel ondervangen. Met deze overweging 12 zal
uiteindelijk de ‘executierechter’ in het land waar de vonnissen ten uitvoer worden gelegd moeten bepalen of het
arbitraal vonnis gelding heeft of een eventueel andersluidend vonnis van een overheidsrechter toch dient te
prevaleren. Hierbij is van belang dat Brussel Ibis expliciet vermeldt dat het Verdrag van New York, zijnde het verdrag
tot erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale vonnissen, voorrang heeft boven Brussel Ibis (art. 73
lid 2 Brussel Ibis).

9.Slotopmerkingen

Brussel Ibis betreft een verdere verbeteringsslag voor een eenvoudige toegang tot de Europese rechter en de
grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen voor burgerlijke en handelszaken. Vooral de
afschaffing van het exequatur zal de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen sneller en goedkoper maken.
Natuurlijk zal veel afhangen van de implementatie van de verordening en de vlotte aflevering van het nieuw
ingevoerde certificaat door de griffies. Verder zal het forumkeuzebeding in grensoverschrijdende overeenkomsten
voor de praktijk een goede oplossing bieden voor een eenvoudige toegang tot de rechter. Bij het opstellen van
dergelijke overeenkomsten is het verstandig hiermee op voorhand rekening te houden. Ten laatste maar niet
tenminste biedt Brussel Ibis een versteviging van de positie van zwakkere partijen, zoals consumenten en
werknemers.

Voetnoten

Voetnoten
[1] Mr. B.A. de Ruijter is advocaat litigation bij Kennedy Van der Laan.
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