
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERORDENING (EU) Nr. 1215/2012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 12 december 2012 

betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken 

(herschikking) 

(extract) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 67, lid 4, en artikel 81, lid 2, 
onder a), c) en e), 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(...) 

(13) Er moet een band bestaan tussen de procedures waarop deze verordening van toepassing is en het 
grondgebied van de lidstaten. De gemeenschappelijke regels inzake rechterlijke bevoegdheid moeten derhalve 
in beginsel van toepassing zijn wanneer de verweerder woonplaats in een van die lidstaten heeft. 

(14) Ten aanzien van verweerders die geen woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat, gelden als 
regel de nationale bevoegdheidsregels die worden toegepast op het grondgebied van de lidstaat van het gerecht 
waarbij de zaak is aangebracht. 

Met het oog op de bescherming van consumenten en werknemers, en teneinde de bevoegdheid van de 
gerechten van de lidstaten in gevallen waarin deze exclusieve bevoegdheid hebben, zeker te stellen en de 
autonomie van de partijen te eerbiedigen, dienen bepaalde bevoegdheidsregels in deze verordening te gelden, 
ongeacht de woonplaats van de verweerder. 

(15) De bevoegdheidsregels moeten in hoge mate voorspelbaar zijn, waarbij als beginsel geldt dat de 
bevoegdheid in het algemeen gegrond wordt op de woonplaats van de verweerder. De bevoegdheid moet altijd 
op die grond kunnen worden gevestigd, behalve in een gering aantal duidelijk omschreven gevallen waarin het 
voorwerp van het geschil of de autonomie van de partijen een ander aanknopingspunt wettigt. Voor 
rechtspersonen moet de woonplaats autonoom worden bepaald om de gemeenschappelijke regels doorzichtiger 
te maken en jurisdictiegeschillen te voorkomen. 

(16) Naast de woonplaats van de verweerder moeten er alternatieve bevoegdheidsgronden mogelijk zijn, 
gebaseerd op de nauwe band tussen het gerecht en de vordering of de noodzaak een goede rechtsbedeling te 
vergemakkelijken. Het bestaan van een nauwe band moet zorgen voor rechtszekerheid en de mogelijkheid 
vermijden dat de verweerder wordt opgeroepen voor een gerecht van een lidstaat dat door hem redelijkerwijs 
niet voorzienbaar was. Dat is met name belangrijk bij geschillen betreffende niet-contractuele verbintenissen die 
voortvloeien uit een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer of op de persoonlijkheidsrechten, met inbegrip van 
smaad. 

(17) De eigenaar van een cultuurgoed in de zin van artikel 1, punt 1, van Richtlijn 93/7/EEG van de Raad van 15 
maart 1993 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied 
van een lidstaat zijn gebracht moet uit hoofde van deze verordening de mogelijkheid hebben om zijn op 
eigendom gebaseerde vordering tot teruggave van een zodanig goed aanhangig te maken voor het gerecht van 



de plaats waar de goederen zich bevinden op het tijdstip dat de zaak bij het gerecht aanhangig wordt gemaakt. 
Een dergelijke vordering laat onverlet een procedure die ingevolge Richtlijn 93/7/EEG kan worden ingesteld. 

(18) In het geval van verzekerings-, consumenten- en arbeidsovereenkomsten moet de zwakke partij worden 
beschermd door bevoegdheidsregels die gunstiger zijn voor haar belangen dan de algemene regels. 

(19) De autonomie van de partijen bij een andere overeenkomst dan een verzekerings-, consumenten- of 
arbeidsovereenkomst, waarvoor slechts een beperkte autonomie geldt met betrekking tot de keuze van het 
bevoegde gerecht, moet worden geëerbiedigd, behoudens de exclusieve bevoegdheidsgronden die in deze 
verordening zijn neergelegd. 

(20) Of een forumkeuzebeding ten gunste van het gerecht of de gerechten van een bepaalde lidstaat nietig is 
wat haar materiële geldigheid betreft, dient te worden bepaald door het recht van die lidstaat, met inbegrip van 
het conflictenrecht van die lidstaat. 

(21) Met het oog op een harmonische rechtsbedeling moeten parallel lopende processen zoveel mogelijk worden 
beperkt en moet worden voorkomen dat in verschillende lidstaten onverenigbare beslissingen worden gegeven. 
Er moet een duidelijke en afdoende regeling zijn om problemen op het gebied van aanhangigheid en samenhang 
op te lossen, alsook om problemen te verhelpen die voortvloeien uit de tussen de lidstaten bestaande verschillen 
ten aanzien van de datum waarop een zaak als aanhangig wordt beschouwd. Voor de toepassing van deze 
verordening moet die datum autonoom worden bepaald. 

(…) 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

HOOFDSTUK I 

TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES 

Artikel 1 

1. Deze verordening wordt toegepast in burgerlijke en handelszaken, ongeacht de aard van het gerecht. Zij heeft 
met name geen betrekking op fiscale zaken, douanezaken en administratiefrechtelijke zaken, noch op de 
aansprakelijkheid van de staat wegens een handeling of nalaten in de uitoefening van het openbaar gezag (acta 
jure imperii). 

2. Deze verordening is niet van toepassing op: 

a) de staat en de bevoegdheid van natuurlijke personen, het huwelijkvermogensrecht of het vermogensrecht ter 
zake van relatievormen waaraan volgens het hierop toepasselijke recht gevolgen worden verbonden welke 
vergelijkbaar zijn met die van het huwelijk; 

b) het faillissement, akkoorden en andere soortgelijke procedures; 

c) de sociale zekerheid; 

d) arbitrage; 

e) onderhoudsverplichtingen die voortvloeien uit familiebetrekkingen, bloedverwantschap, huwelijk of 
aanverwantschap; 

f) testamenten en erfenissen, met inbegrip van onderhoudsverplichtingen die ontstaan als gevolg van overlijden. 

Artikel 2 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a) „beslissing”, elke door een gerecht van een lidstaat gegeven beslissing, ongeacht de daaraan gegeven 
benaming, zoals arrest, vonnis, beschikking of rechterlijk dwangbevel, alsmede de vaststelling van het bedrag 
van de proceskosten door de griffier. 



Voor de toepassing van hoofdstuk III omvat het begrip „beslissing” voorlopige en bewarende maatregelen die 
zijn gelast door een gerecht dat overeenkomstig deze verordening bevoegd is om van het bodemgeschil kennis 
te nemen. Het omvat niet een voorlopige of een bewarende maatregel die door een dergelijk gerecht wordt 
bevolen zonder dat de verweerder is opgeroepen te verschijnen, tenzij de beslissing die de maatregel bevat vóór 
de tenuitvoerlegging aan de verweerder is betekend; 

b) „gerechtelijke schikking”, een schikking die door een gerecht van een lidstaat is goedgekeurd of tijdens een 
procedure voor een gerecht van een lidstaat is getroffen; 

c) „authentieke akte”, een akte die als authentieke akte is verleden of geregistreerd in de lidstaat van herkomst 
en waarvan de authenticiteit: 

i) betrekking heeft op de ondertekening en de inhoud van de akte, en 

ii) is vastgesteld door een overheidsinstantie of een andere daartoe bevoegd verklaarde autoriteit; 

d) „lidstaat van herkomst”, de lidstaat waar, naargelang van het geval, de beslissing is gegeven, de gerechtelijke 
schikking is goedgekeurd of getroffen, of de authentieke akte is verleden of geregistreerd; 

e) „aangezochte lidstaat”, de lidstaat waar de erkenning van de beslissing wordt ingeroepen of waar de 
tenuitvoerlegging van de beslissing, de gerechtelijke schikking of de authentieke akte wordt gevorderd; 

f) „gerecht van herkomst”, het gerecht dat de beslissing heeft gegeven waarvan de erkenning wordt ingeroepen 
of de tenuitvoerlegging wordt gevorderd. 

(…) 

HOOFDSTUK II 

BEVOEGDHEID 

AFDELING 1 

Algemene bepalingen 

Artikel 4 

1. Onverminderd deze verordening worden zij die woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat, 
ongeacht hun nationaliteit, opgeroepen voor de gerechten van die lidstaat. 

2. Voor degenen die niet de nationaliteit bezitten van de lidstaat waar zij woonplaats hebben, gelden de regels 
voor de rechterlijke bevoegdheid die op de eigen onderdanen van die lidstaat van toepassing zijn. 

Artikel 5 

1. Degenen die op het grondgebied van een lidstaat woonplaats hebben, kunnen slechts voor het gerecht van 
een andere lidstaat worden opgeroepen krachtens de in de afdelingen 2 tot en met 7 van dit hoofdstuk gegeven 
regels. 

2. In het bijzonder zijn de nationale bevoegdheidsregels waarvan de lidstaten de Commissie krachtens artikel 76, 
lid 1, onder a), in kennis hebben gesteld, niet van toepassing op personen als bedoeld in lid 1 van dit artikel. 

Artikel 6 

1. Indien de verweerder geen woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, wordt de bevoegdheid in 
elke lidstaat geregeld door de wetgeving van die lidstaat, onverminderd artikel 18, lid 1, artikel 21, lid 2, en de 
artikelen 24 en 25. 

2. Tegen een dergelijke verweerder kan eenieder, ongeacht zijn nationaliteit, die op het grondgebied van een 
lidstaat woonplaats heeft, zich aldaar op gelijke voet met de onderdanen van die staat, beroepen op de aldaar 



geldende nationale bevoegdheidsregels, en in het bijzonder de regels waarvan de lidstaten de Commissie 
krachtens artikel 76, lid 1, onder a), in kennis hebben gesteld. 

(…) 

AFDELING 5 

Bevoegdheid voor individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst 

Artikel 20 

1. Voor individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst wordt de bevoegdheid geregeld door deze afdeling, 
onverminderd artikel 6, artikel 7, punt 5, en in het geval van een tegen de werkgever ingestelde vordering, artikel 
8, punt 1. 

2. Wanneer een werknemer een individuele arbeidsovereenkomst aangaat met een werkgever die geen 
woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, maar in een lidstaat een filiaal, agentschap of andere 
vestiging heeft, wordt de werkgever voor geschillen betreffende de exploitatie daarvan geacht zijn woonplaats 
te hebben op het grondgebied van die lidstaat. 

Artikel 21 

1. De werkgever met woonplaats op het grondgebied van een lidstaat kan voor de volgende gerechten worden 
opgeroepen: 

a) voor de gerechten van de lidstaat waar hij zijn woonplaats heeft, of 

b) in een andere lidstaat: 

i) voor het gerecht van de plaats waar of van waaruit de werknemer gewoonlijk werkt of voor het 
gerecht van de laatste plaats waar of van waaruit hij gewoonlijk heeft gewerkt, of 

ii) wanneer de werknemer niet in eenzelfde land gewoonlijk werkt of heeft gewerkt, voor het gerecht 
van de plaats waar zich de vestiging bevindt of bevond die de werknemer in dienst heeft genomen.  

2. Een werkgever die geen woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat kan in overeenstemming met 
lid 1, onder b), worden opgeroepen voor het gerecht van een lidstaat. 

Artikel 22 

1. De vordering van de werkgever kan slechts worden gebracht voor de gerechten van de lidstaat op het 
grondgebied waarvan de werknemer woonplaats heeft. 

2. Deze afdeling laat het recht om een tegenvordering in te stellen bij het gerecht waarvoor met inachtneming 
van deze afdeling de oorspronkelijke vordering is gebracht, onverlet. 

Artikel 23 

Van deze afdeling kan slechts worden afgeweken door overeenkomsten: 

1. gesloten na het ontstaan van het geschil, of 

2. die aan de werknemer de mogelijkheid geven de zaak bij andere gerechten dan de in deze afdeling genoemde 
aanhangig te maken. 

(…) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


