
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERORDENING (EG) Nr. 593/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 17 juni 2008 

inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) 

(extract) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 61, onder c), en 
artikel 67, lid 5, tweede streepje, 

Gezien het voorstel van de Commissie, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité, 

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(...) 

(11) De vrijheid van de partijen om het toepasselijke recht te kiezen, moet de hoeksteen van het systeem van 
collisieregels op het gebied van verbintenissen uit overeenkomst zijn. 

(12) Een overeenkomst tussen partijen om exclusieve jurisdictie te verlenen aan één of meer gerechten of 
tribunalen van een lidstaat om kennis te nemen van geschillen in het kader van de overeenkomst dient een van 
de factoren te zijn waarmee rekening moet worden gehouden om vast te stellen of een duidelijke rechtskeuze 
is gemaakt. 

(13) Deze verordening laat onverlet dat partijen in hun overeenkomst een niet-statelijk recht of een 
internationale overeenkomst kunnen opnemen, door verwijzing ernaar. 

(14) In een besluit waarbij de Gemeenschap regels van materieel verbintenissenrecht, waaronder 
standaardvoorwaarden, vaststelt, kan worden bepaald dat de partijen ervoor mogen kiezen deze regels toe te 
passen. 

(15) Indien een rechtskeuze is gemaakt en alle andere aanknopingspunten zich in een ander land bevinden dan 
dat waarvan het recht is gekozen, laat de rechtskeuze de toepassing van de rechtsregels van dat andere land 
waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken, onverlet. Deze regel dient van toepassing te zijn 
ongeacht of de rechtskeuze al dan niet gepaard ging met de keuze van een gerecht. Aangezien geen 
inhoudelijke wijziging wordt beoogd ten opzichte van artikel 3, lid 3, van het Verdrag uit 1980 inzake het recht 
dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst („Verdrag van Rome”), dient de formulering van deze 
verordening zoveel mogelijk te worden aangepast aan artikel 14 van Verordening (EG) nr. 864/2007. 

(16) Teneinde bij te dragen aan de algemene doelstelling van deze verordening, namelijk zorgen voor 
rechtszekerheid in de Europese rechtsruimte, moeten de collisieregels in hoge mate voorspelbaar zijn. De 
rechter moet echter over een beoordelingsmarge beschikken om vast te stellen welk recht het nauwst 
verbonden is met het betrokken geval. 

(17) Wat het toepasselijke recht bij ontstentenis van een rechtskeuze betreft, dient het concept „verrichten van 
diensten” en „verkoop van goederen” op dezelfde wijze te worden geïnterpreteerd als bij de toepassing van 
artikel 5 van Verordening (EG) nr. 44/2001, voor zover de verkoop van goederen en de verrichting van diensten 
onder die verordening vallen. Hoewel franchise- en distributieovereenkomsten overeenkomsten inzake het 
verrichten van diensten zijn, zijn deze aan specifieke regels onderworpen. 

(18) Voor de vaststelling van het toepasselijke recht bij gebreke aan een rechtskeuze dienen de multilaterale 
systemen die systemen te zijn waarbinnen de handel plaatsvindt, zoals gereglementeerde markten en 
multilaterale handelsfaciliteiten in de zin van artikel 4 van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en 



de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, ongeacht of zij al dan niet 
berusten op een centrale tegenpartij. 

(19) Bij ontstentenis van een rechtskeuze moet het toepasselijke recht worden vastgesteld in 
overeenstemming met de regel die is gespecificeerd voor het bijzondere type overeenkomst. Indien de 
overeenkomst niet kan worden ingedeeld bij een van de gespecificeerde types of indien de elementen ervan 
onder meer dan één van de gespecificeerde types vallen, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van 
het land waar de partij die de kenmerkende prestatie van de overeenkomst moet verrichten, haar gewoonlijke 
verblijfplaats heeft. Indien een overeenkomst bestaat uit een verzameling rechten en plichten die kunnen 
worden ingedeeld bij meer dan één van de gespecificeerde types overeenkomsten, wordt de kenmerkende 
prestatie van de overeenkomst vastgesteld op basis van het zwaartepunt van de overeenkomst. 

(20) Indien de overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft met een ander land dan bedoeld in artikel 4, 
leden 1 en 2, bepaalt een ontsnappingsclausule bevat in deze bepalingen dat het recht van dat andere land 
moet worden toegepast. Om het betrokken land te kunnen aanwijzen, moet onder meer acht worden geslagen 
op de vraag of de desbetreffende overeenkomst zeer nauw verbonden is met een andere overeenkomst of 
overeenkomsten. 

(21) Bij gebreke van een rechtskeuze dient, indien het toepasselijke recht niet is vast te stellen op grond van 
het feit dat de overeenkomst bij een van de omschreven types overeenkomsten kan worden ingedeeld, noch 
als het recht van het land waar de betrokken partij die de kenmerkende prestatie van de overeenkomst moet 
leveren zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft, de overeenkomst beheerst te worden door het recht van het land 
waarmee zij het nauwst verbonden is. Om vast te stellen welk land dit is, moet onder meer acht worden 
geslagen op de vraag of de desbetreffende overeenkomst zeer nauw verbonden is met een of meer andere 
overeenkomsten. 

(...) 

(23) Wat overeenkomsten met als zwakker beschouwde partijen betreft, moeten deze partijen worden 
beschermd door collisieregels die gunstiger zijn voor hun belangen dan de algemene regels. 

(...) 

(34) De bepaling inzake individuele arbeidsovereenkomsten mag geen afbreuk doen aan de toepassing van de 
bepalingen van bijzonder dwingend recht van het land van terbeschikkingstelling overeenkomstig Richtlijn 
96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het verrichten van diensten. 

(35) De werknemer mag de bescherming die hem wordt geboden door bepalingen waarvan niet, of slechts in 
zijn voordeel, bij overeenkomst kan worden afgeweken, niet worden ontnomen. 

(36) Met betrekking tot individuele arbeidsovereenkomsten dient het verrichten van arbeid in een ander land 
als tijdelijk aangemerkt te worden wanneer van de werknemer wordt verwacht dat hij na de voltooiing van zijn 
taak in het buitenland opnieuw arbeid in het land van herkomst verricht. Het sluiten van een nieuwe 
arbeidsovereenkomst met de oorspronkelijke werkgever of met een werkgever die tot dezelfde groep van 
bedrijven behoort als de oorspronkelijke werkgever, mag niet beletten dat de werknemer geacht wordt zijn 
arbeid tijdelijk in een ander land te verrichten. 

(37) Overwegingen van algemeen belang rechtvaardigen dat de rechters van de lidstaten zich in uitzonderlijke 
omstandigheden kunnen beroepen op rechtsfiguren zoals de exceptie van openbare orde en op bepalingen van 
bijzonder dwingend recht. Het begrip „bepalingen van bijzonder dwingend recht” moet worden onderscheiden 
van de uitdrukking „bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken”, en dient met meer 
terughouding te worden gebezigd. 

(…) 

 



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, behoudens artikel 13; 

b) verbintenissen die voortvloeien uit familierechtelijke betrekkingen en uit betrekkingen die overeenkomstig 
het op die betrekkingen toepasselijke recht geacht worden vergelijkbare gevolgen te hebben, met inbegrip van 
onderhoudsverplichtingen; 

c) verbintenissen die voortvloeien uit het huwelijksvermogensrecht, uit vermogensrechtelijke regelingen voor 
betrekkingen 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 handelingsbevoegdheid, 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 rechtspersoon jegens een derde kan binden; 

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

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

j) verzekeringsovereenkomsten die voortvloeien uit de verrichtingen 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 
levensverzekering 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 werkzaamheid 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 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 
verblijfplaats 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 vergemakkelijkt, 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 8 

Individuele arbeidsovereenkomsten 

1. Een individuele arbeidsovereenkomst wordt beheerst door het recht dat de partijen overeenkomstig artikel 3 
hebben gekozen. Deze keuze mag er evenwel niet toe leiden dat de werknemer de bescherming verliest welke 
hij geniet op grond van bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken op grond van het recht 
dat overeenkomstig de leden 2, 3 en 4 van dit artikel toepasselijk zou zijn geweest bij gebreke van een 
rechtskeuze. 

2. Voor zover het op een individuele arbeidsovereenkomst toepasselijke recht niet door de partijen is gekozen, 
wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het land waar of, bij gebreke daarvan, van waaruit de 
werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht. Het land waar de arbeid 
gewoonlijk wordt verricht wordt niet geacht te zijn gewijzigd wanneer de werknemer zijn arbeid tijdelijk in een 
ander land verricht. 

3. Indien het toepasselijke recht niet overeenkomstig lid 2 kan worden vastgesteld, wordt de overeenkomst 
beheerst door het recht van het land waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in dienst heeft genomen. 

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

Artikel 9 

Bepalingen van bijzonder dwingend recht 

1. Bepalingen van bijzonder dwingend recht zijn bepalingen aan de inachtneming waarvan een land zoveel belang 
hecht voor de handhaving van zijn openbare belangen zoals zijn politieke, sociale of economische organisatie, 
dat zij moet worden toegepast op elk geval dat onder de werkingssfeer ervan valt, ongeacht welk recht 
overeenkomstig deze verordening overigens van toepassing is op de overeenkomst. 



2. Niets in deze verordening beperkt de toepassing van de bepalingen van bijzonder dwingend recht van de 
rechter bij wie de zaak aanhangig is. 

3. De rechter kan ook gevolg toekennen aan de bepalingen van bijzonder dwingend recht van het land waar de 
verbintenissen krachtens de overeenkomst moeten worden nagekomen of zijn nagekomen, voor zover die 
bepalingen van bijzonder dwingend recht de tenuitvoerlegging van de overeenkomst onwettig maken. Bij de 
beslissing of aan deze bepalingen gevolg moet worden toegekend, wordt rekening gehouden met hun aard en 
doel alsmede met de gevolgen die de toepassing of niet-toepassing van deze bepalingen zou kunnen hebben. 

Artikel 10 

Bestaan en materiële geldigheid 

1. Het bestaan en de geldigheid van de overeenkomst of van een bepaling daarvan worden beheerst door het 
recht dat ingevolge deze verordening toepasselijk zou zijn, indien de overeenkomst of de bepaling geldig zou zijn. 

2. Niettemin kan een partij zich, voor het bewijs dat zij haar toestemming niet heeft verleend, beroepen op het 
recht van het land waar zij haar gewone verblijfplaats heeft, indien uit de omstandigheden blijkt dat het niet 
redelijk zou zijn de gevolgen van haar gedrag te bepalen overeenkomstig het in het lid 1 bedoelde recht. 

Artikel 11 

Formele geldigheid van overeenkomsten 

1. Een overeenkomst tussen personen die of personen wier vertegenwoordigers zich bij het sluiten van de 
overeenkomst in hetzelfde land bevinden, is naar de vorm geldig indien zij voldoet aan de vormvereisten van het 
recht dat ingevolge deze verordening de overeenkomst zelve beheerst, of van het recht van het land waar de 
overeenkomst wordt gesloten. 

2. Een overeenkomst tussen personen die of personen wier vertegenwoordigers zich bij het sluiten van de 
overeenkomst in verschillende landen bevinden, is naar de vorm geldig indien zij voldoet aan de vormvereisten 
van het recht dat ingevolge deze verordening de overeenkomst zelve beheerst, of van het recht van het land 
waar een van de partijen of haar vertegenwoordiger zich op het moment van de sluiting bevindt, of van het recht 
van het land waar een van de partijen op dat moment haar gewone verblijfplaats heeft. 

3. Een eenzijdige rechtshandeling die betrekking heeft op een reeds gesloten of nog te sluiten overeenkomst, is 
wat de vorm betreft geldig indien zij voldoet aan de vormvereisten van het recht dat de overeenkomst zelve 
ingevolge deze verordening beheerst of zou beheersen, of van het recht van het land waar die rechtshandeling 
is verricht, of van het recht van het land waar de persoon die ze heeft verricht op dat ogenblik zijn gewone 
verblijfplaats had. 

4. De leden 1, 2 en 3 van dit artikel zijn niet van toepassing op overeenkomsten waarop artikel 6 van toepassing 
is. Deze overeenkomsten worden wat de vorm betreft beheerst door het recht van het land waar de consument 
zijn gewone verblijfplaats heeft. 

5. In afwijking van de leden 1 tot en met 4 wordt de overeenkomst die een zakelijk recht op, of de huur van, een 
onroerend goed tot voorwerp heeft, beheerst door de vormvoorschriften van het recht van het land waar het 
onroerend goed is gelegen, voor zover: 

a) deze voorschriften gelden ongeacht het land waar de overeenkomst wordt gesloten en ongeacht het recht dat 
de overeenkomst beheerst, en 

b) van deze voorschriften niet bij overeenkomst kan worden afgeweken. 

Artikel 12 

De onderwerpen die het toepasselijke recht beheerst 

1. Het recht dat ingevolge deze verordening op de overeenkomst van toepassing is, beheerst met name: 



a) de uitlegging ervan; 

b) de nakoming ervan; 

c) de gevolgen van gehele of gedeeltelijke tekortkoming, daaronder begrepen de vaststelling van de schade voor 
zover hiervoor rechtsregels gelden, een en ander binnen de grenzen welke het procesrecht van de rechter aan 
diens bevoegdheden stelt; 

d) de verschillende wijzen waarop verbintenissen tenietgaan, alsmede de verjaring en het verval van rechten als 
gevolg van het verstrijken van een termijn; 

e) de gevolgen van de nietigheid van de overeenkomst. 

2. Ten aanzien van de wijze van nakoming en de door de schuldeiser in geval van tekortkoming te nemen 
maatregelen, wordt rekening gehouden met het recht van het land waar de overeenkomst wordt nagekomen. 

Artikel 13 

Handelingsonbekwaamheid en handelingsonbevoegdheid 

Bij een overeenkomst die is gesloten tussen personen die zich in eenzelfde land bevinden, kan een natuurlijke 
persoon die volgens het recht van dat land handelingsbekwaam en handelingsbevoegd is, zich slechts beroepen 
op het feit dat hij volgens het recht van een ander land handelingsonbekwaam en handelingsonbevoegd is, indien 
de wederpartij ten tijde van de sluiting van de overeenkomst deze onbekwaamheid of onbevoegdheid kende of 
door nalatigheid niet kende. 

(…) 

Artikel 17 

Verrekening 

Indien de bevoegdheid tot verrekening niet op een overeenkomst tussen de partijen berust, wordt de 
verrekening beheerst door het recht dat toepasselijk is op de vordering ten aanzien waarvan men zich op 
verrekening beroept. 

Artikel 18 

Bewijs 

1. Het recht dat ingevolge deze verordening de verbintenis uit overeenkomst beheerst, is van toepassing voor 
zover het ter zake van verbintenissen uit overeenkomst wettelijke vermoedens vestigt of de bewijslast regelt. 

2. Rechtshandelingen kunnen worden bewezen door elk middel dat is toegelaten door het recht van de rechter 
of door een van de in artikel 11 bedoelde rechtsstelsels volgens hetwelk de rechtshandeling wat haar vorm 
betreft geldig is, voor zover het bewijs op deze wijze kan worden geleverd voor de rechter bij wie de zaak 
aanhangig is. 

HOOFDSTUK III 

OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 19 

De gewone verblijfplaats 

1. Voor de toepassing van deze verordening is de gewone verblijfplaats van vennootschappen, verenigingen of 
rechtspersonen de plaats van hun hoofdbestuur. 

In deze verordening wordt onder de gewone verblijfplaats van een natuurlijk persoon bij de uitoefening van zijn 
bedrijfsactiviteit verstaan, de hoofdvestiging. 



2. Indien de overeenkomst is gesloten in het kader van de uitoefening van de activiteiten van een filiaal, 
agentschap of andere vestiging of indien het filiaal, het agentschap of de vestiging volgens de overeenkomst 
verantwoordelijk is voor de uitvoering, wordt de plaats waar het filiaal, het agentschap of een vestiging zich 
bevindt, als de gewone verblijfplaats beschouwd. 

3. Het tijdstip van sluiting van de overeenkomst is bepalend voor de vaststelling van de gewone verblijfplaats. 

Artikel 20 

Uitsluiting van herverwijzing 

Wanneer deze verordening de toepassing van het recht van een land voorschrijft, worden daaronder verstaan 
de rechtsregels die in dat land gelden met uitsluiting van het internationaal privaatrecht, tenzij in deze 
verordening anders wordt bepaald. 

Artikel 21 

Openbare orde van het forum 

De toepassing van een bepaling van het door deze verordening aangewezen recht kan slechts terzijde worden 
gesteld indien deze toepassing kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde van het land van de rechter. 

(…) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


