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In geval van een grensoverschrijdende onrechtmatige daad

ligt de internationale bevoegdheid bij de rechter van de ‘plaats

van het schadebrengende feit’. Dit begrip valt uiteen in de

schadeveroorzakende gebeurtenis en de schade. Vaak vallen

deze samen. Indien niet, is de plaats waar de schade voor het

eerst intreedt van belang. Dit krijgt een redelijk strikte inter-

pretatie, behalve bij laster via het internet. Bij het onderzoek

naar de internationale bevoegdheid, moet de rechter alle

voorliggende beweringen overwegen, zonder over te gaan tot

een uitgebreide bewijsprocedure.

1. Inleiding

De Brussel Ibis-Verordening (of Brussel Ia-Verordening)1

regelt sedert 10 januari 2015 welke rechtbank in de EU
bevoegd is om te oordelen over een grensoverschrijdende
onrechtmatige daad.2 Deze verordening is de herschikte
versie van de Brussel I-Verordening van 2001.3De nieuwe
verordening bevat een aantal belangrijke wijzigingen,
vooral op het gebied van uitvoerbaarheid en litispenden-
tie. Voor de bevoegdheidsgrond over onrechtmatige daad

veranderde er echter niets. De korte bepaling hierover is
nog steeds dezelfde als in de eerste versie van het Verdrag
van Brussel,4 de oude voorloper van de verordeningen.
Het bevoegde gerecht is ‘het gerecht van de plaats waar
het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan’.5

Deze bepaling kwam reeds verschillende keren voor het
Hof van Justitie en het Hof heeft reeds verschillende
verduidelijkingen en nuances geboden. Dewetgever heeft
die rechtspraak nooit gecodificeerd, al zou datmisschien
een goed idee geweest zijn.6 De enige wijziging die de
bepaling in haar bijna 40-jarige bestaan heeft doorge-
maakt, was de toevoeging van een verwijzing naar scha-
debrengende feiten die zich kunnen voordoen.7 De be-
voegdheidsgrond werd dus uitgebreid naar situaties waar
de eiser wil optreden om schade te voorkomen.
Dit artikel bespreekt twee vragen over de internationale
bevoegdheid inzake onrechtmatige daad:
– De eerste vraag is of er een lijn te trekken valt in de

rechtspraak over de ‘plaats van het schadebrengende
feit’ en of dit niet heel verschillend is afhankelijk
van het type van onrechtmatige daad. Het Hof werd
immers reedsmet zeer diverse onrechtmatige daden
geconfronteerd, van milieuschade, tot laster en
productaansprakelijkheid. Ook voor zaken waar er
enkel financiële schade was, moest het Hof een in-
vulling geven van de woorden ‘plaats van het scha-
debrengende feit’.
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Verordening (EU) 1215/2012 van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen
in burgerlijke en handelszaken, PbEU 2012, L 351/1, 20 december 2012.

1

Art. 81 Brussel Ibis-Vo.2
Verordening (EG) 44/2001 van 22 december 2000betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen
in burgerlijke en handelszaken, PbEG 2001, L 12/1, 16 januari 2001; art. 5 onderdeel 3.

3

Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gesloten te Brussel op
27 september 1968, PbEG 1972, L 299/32, 31 december 1972.

4

Art. 5 onderdeel 3 Verdrag van Brussel; art. 7 onderdeel 2 Brussel Ibis-Vo.5
Zie B. Hess, ‘The Proposed Recast of the Brussels I Regulation: Rules on Jurisdiction’: in: F. Pocar, I. Viarengo & F.C. Villata (red.), Recasting
Brussels I, Milan: CEDAM 2012, 96, die schrijft dat de beslissing van de Commissie om de bepaling over onrechtmatige daad niet aan te passen
‘remarkable’ is in het licht van de ‘massive lobbying of European Publishers’.

6

Art. 5 onderdeel 3 Verordening (EG) 44/2001 voegde de woorden ‘of zich kan voordoen’ toe.7
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– De tweede vraag is hoe diep het onderzoek is dat
een rechter moet verrichten om de internationale
bevoegdheid te bepalen.

Naast Brussel I(bis) over de internationale bevoegdheid,
bestaat in de EU nog de zogenaamde Rome II-Verorde-
ning, die het recht toepasselijk op niet-contractuele ver-
bintenissen vastlegt.8 Deze verordening vormt niet het
onderwerp van het artikel, maar komt soms zijdelings
aan bod. Rome II gebruikt immers als algemene aankno-
ping de plaats van de schade,9 een onderdeel (zoals
hieronder zal blijken) van het begrip ‘plaats van het
schadebrengende feit’.

2. Onrechtmatige daad in het algemeen

2.1. ‘Plaats van het schadebrengende feit’

De basisregel van de rechterlijke bevoegdheid verwijst
naar de woonplaats van de verweerder.10 Naast deze ba-
sisregel voorziet de verordening in bijzondere bevoegd-
heidsgronden.11 Deze bijzondere bevoegdheidsgronden
vormen thans niet meer een echte uitzondering op het
principe maar werken meer als een aanvulling hierop.12

Het Hof van Justitie heeft meermaals geoordeeld dat
bijzondere bevoegdheidsgronden een restrictieve inter-
pretatie moeten krijgen.13 Dit wil zeggen dat de rechter
de bevoegdheidsgrond voor onrechtmatige daad enkel
kan gebruiken voor het onderdeel van de vordering dat
hieronder valt, en niet voor samenhangende vorderin-
gen.14

Het Hof van Justitie heeft reeds verschillende keren het
belang van een autonome interpretatie benadrukt. Daar-
om krijgt het begrip ‘onrechtmatige daad’ een autonome
invulling. In de zaak Kalfelis oordeelde het Hof dat de
term ‘onrechtmatige daad’ slaat op alle rechtsvorderingen
die beogen om een verweerder aansprakelijk te stellen
maar geen verband houden met verbintenissen uit een
overeenkomst zoals beschreven in artikel 5 onderdeel 1
van de verordening (artikel 7 onderdeel 2 Brussel Ibis).15

2.2. ‘Plaats van het schadebrengende feit’:
twee mogelijkheden

Voor vorderingen in de categorie ‘onrechtmatige daad’
zijn rechters van de plaats van het ‘schadebrengende feit’
bevoegd. Ook deze term heeft het Hof autonoom geïnter-
preteerd. Reeds in 1976 oordeelde het Hof dat deze plaats
kan uiteenvallen in twee verschillende plaatsen, namelijk
de plaats van de handeling die de schade heeft veroorzaakt
(het ‘Handlungsort’) en de plaats van de schade (het
‘Erfolgsort’).16

Deze tweedeling is enkel relevant wanneer de handeling
en de schade effectief op verschillende plaatsen zijn gelo-
kaliseerd. Het arrest Bier is hier het perfecte voorbeeld
van. Een bedrijf vervuilt de Rijn in Frankrijk waardoor
een kwekerij schade lijdt in Nederland omdat zij water
uit de rivier gebruikt. Een anderemogelijkheid is dat een
schadelijke handeling pas gevolg krijgt bij een later ge-
bruik van het product, zoals het geval was in
Zuid-Chemie.17 In deze zaak bestond de schadelijke han-
deling in het vervaardigen van kunstmeststof (waarvan
een van de onderdelen een verkeerde samenstelling had).
De schade kwam voor op het moment dat de gebruiker
(schadelijder) de kunstmeststof voor het eerst gebruikte.
Vele onrechtmatige daden zijn echtermaar op één plaats
te lokaliseren. Bij een verkeersongeval bijvoorbeeld, is
de plaats van de schadelijke handeling en de plaats van
de schade identiek aangezien de schade onmiddellijk
intreedt.
In gevallen waar er wel twee plaatsen zijn, heeft het Hof
verdere uitleg gegeven.

2.2.1. Plaats van de schadeveroorzakende
gebeurtenis

Het criterium van de schadeveroorzakende gebeurtenis
ismeestal niet moeilijk om toe te passen en heeft daarom
niet tot veel discussie geleid (in de rechtspraak of
rechtsleer).18 Dit was ook het geval in de recente zaak
Universal Music.19 Het dispuut ging in deze zaak over de
koopprijs van aandelen. Bij opmaak van de overeenkomst
sloop er een fout in het contract. De opstellers van de
overeenkomst, het Tsjechische advocatenbureau Bruno
Schwartz International, had een voorgestelde tekstwijzi-
ging niet opgenomen. Hierdoor moest Universal Music
voor de laatste 30% van de aandelen een vijfvoud betalen

Verordening (EG) 864/2007 van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen,PbEU 2007, L 199/40,
31 juli 2007.

8

Art. 4 lid 1 Rome II-Vo.9
Art. 2 Brussel I-Vo.; art. 4 Brussel Ibis-Vo.10
Art. 5-6 Brussel I-Vo.; art. 7-8 Brussel Ibis-Vo.11
K. Swerts, ‘Internationale bevoegdheidsregels. Hof van Justitie schept duidelijkheid inzake contractuele en niet-contractuele verbintenissen’,
NjW 2003, afl. 17, 47-54.

12

HvJ EG 27 september 1988, C-189/87, ECLI:EU:C:1988:459 (Kalfelis/Schröder e.a.). Zie ook D.P.J. Snellen, ‘De bevoegdheidsregeling ex artikel 5
sub 3 EEX-Verordening in het licht van de onrechtmatige daad op het internet’, http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=133733.

13

S. Capiau, ‘Productaansprakelijkheid en de consument in het Internationaal Privaatrecht’, http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/458/475/
RUG01-001458475_2011_0001_AC.pdf.

14

HvJ EG 27 september 1988, C-189/87, ECLI:EU:C:1988:459, r.o. 16 en 17 (Kalfelis/Schröder e.a.).15
HvJ EG 30 november 1976, 21/76, ECLI:EU:C:1976:166 (Handelskwekerij G.J. Bier BV/Mines de potasse d’Alsace SA). Zie ook P. Wautelet, ‘Cross-
border capital market transactions and liability’, https://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/129429/2/Wautelet%20schets%20voordracht.pdf.

16

HvJ EG 16 juli 2009, C-189/08, ECLI:EU:C:2009:475 (Zuid-Chemie BV/Philippo’s Mineralenfabriek NV).17
P. Mankowski, ‘Article 5’, in: Y. Magnus & P. Mankowski (red.), Brussels I Regulation, München: Sellier 2012 (2e druk), p. 243.18
HvJ EU 16 juni 2016, C-12/15, ECLI:EU:C:2016:449 (Universal Music International Holding BV/Schilling Schwartz en Brož).19
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van wat ze oorspronkelijk beoogd hadden, dit vermeer-
derdmet het aantal aandeelhouders. Beide partijenwaren
het eens dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich
heeft voorgedaan bij het opstellen van het contract. Het
was op dat moment dat de advocaten onzorgvuldig han-
delden. Dit gebeurde in Tsjechië waardoor de Tsjechische
rechter, op grond van dit criterium, bevoegd zou zijn.
De plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis kan
samenvallen met de woonplaats van de schadeveroorza-
ker, de verweerder. Dit betekent dat deze grond geen al-
ternatief forum biedt aan de eiser, maar gewoon overeen-
komtmet de algemene bevoegdheidsgrond. In het arrest
Bierwas de plaats van de schadeveroorzakende gebeurte-
nis de plaats van de verontreiniging van de Rijn, tevens
de plaats waar de verweerder woonde.20 In eDate vond
hetHof in een zaak over een inbreuk op persoonlijkheids-
rechten op het internet, dat de plaats van de schadever-
oorzakende gebeurtenis leidt tot de bevoegdheid van ‘de
gerechten van de verdragsluitende staat waar de uitgever
van de beledigende publicatie gevestigd is’.21 Gaat het
over een merkeninbreuk op het internet, dan oordeelde
het Hof inWintersteiger dat de plaats van de schadever-
oorzakende gebeurtenis de plaats is van het ‘starten door
de adverteerder van het technische proces waardoor de
advertentie die hij voor zijn eigen commerciële commu-
nicatie heeft gecreëerd, volgens vooraf bepaalde parame-
ters verschijnt’.22 In de normale gang van zaken zal dit
gemakkelijk overeenkomen met de woonplaats van de
verweerder.
In een zaak over productaansprakelijkheid, met een bij-
zondere feitenconstellatie, heeft het Hof hier wel over
moeten oordelen.23 Een man die woonachtig was in
Oostenrijk kocht een fiets die geproduceerd was in
Duitsland. Op een dag reed hij rond met zijn fiets, maar
hij viel doordat de vork van de fiets in tweeën brak. Hij
wilde zijn schade verhalen op de fabrikant van de fiets.
De plaats van de schade was duidelijk Duitsland, waar
hij viel. Hij argumenteerde echter dat de schadelijke
handeling bestond uit het op de markt brengen van de
fiets in Oostenrijk. Dit zou volgens hem leiden tot de
bevoegdheid van de Oostenrijkse rechter. Het Hof van
Justitie oordeelde dat de schadeveroorzakende gebeurte-
nis niet het op demarkt brengen van de fiets is, maar het
vervaardigen ervan. Dit laatste gebeurde in Duitsland.

2.2.2. Plaats van de schade

De plaats van de schade is gaandeweg beperkt door het
Hof van Justitie. Het was immers niet de bedoeling dat
dit principe een dermate brede invulling krijgt dat alle

vervolgschade om het even waar tot een bevoegdheids-
grond kon leiden. Daarom oordeelde het Hof dat de be-
voegdheidsgrond van de plaats van de schade enkel geldt
voor schade die op deze plaats is ingetreden.24 Als de
schade dus strooischade is en op verschillende plaatsen
ontstaat (zoals in het geval van laster), is elke rechter
slechts bevoegd voor de schade die op zijn of haar
grondgebied ontstond.
Een andere beperking is dat enkel de plaats van de initiële
schade in aanmerking komt, en niet die van de vervolg-
schade.25 In de zaak Universal Music beweerde de eiser
dat zijn vermogen schade had geleden als gevolg van een
handeling in een andere lidstaat. Het Hof van Justitie
vond dat de vermogensschade eigenlijk was ingetreden
op de plaats van de handeling. De vermindering op de
bankrekening was gevolgschade en dus niet relevant voor
de bepaling van de internationale bevoegdheid.
Waar de partijen het niet over eens waren was de plaats
van de schade. In casu was het probleem dat de schade
louter financieel was. Zoals reeds vermeld houdt de
rechter bij het bepalen van de plaats van de schade uit-
sluitend rekening met de initiële schade. Dit principe
geldt ook voor loutere financiële schade. De vraag is dus
waar de initiële schade is ingetreden.
Van cruciaal belang voor de vaststelling van de plaats van
schade was voor het Hof de plaats waar het schikkingsbe-
drag werd vastgesteld. Dit bedrag werd voor een arbitra-
gecommissie in Tsjechië overeengekomen. Bijgevolg is
dit de plaats waar het vermogen van de eiser is vermin-
derd. Het feit dat de eiser dit bedrag betaalt van een Ne-
derlandse rekening verandert niets aan de plaats van de
schade.
Het vereiste van een bijzonder nauw verband berust op
redenen van procesinrichting en een goede rechtsbede-
ling. De denkwijze die hierachter schuilt, luidt als volgt:
hoe dichter de rechtbank bij de plaats van de schade ge-
legen is, hoe beter deze in staat is om te beoordelen of
de verweerder al dan niet aansprakelijk kan worden ge-
steld.26

2.3. Bevoegdheidsgronden voor verschillende types
onrechtmatige daad

Twee principearresten, Bier en Shevill, hebben het ver-
band uitgelegd tussen de plaats van de schadeveroorza-
kende gebeurtenis en de schade. Ondertussen zijn er al
vele andere onrechtmatige daden voor hetHof van Justitie
gepasseerd. De vaststelling is dat de principes niet in
dezelfde mate werkbaar zijn voor alle types van onrecht-
matige daad aangezien de categorie ‘onrechtmatige daad’

HvJ EG 30 november 1976, 21/76, ECLI:EU:C:1976:166, r.o. 20 (Handelskwekerij G.J. Bier BV/Mines de potasse d’Alsace SA).20
HvJ EU 25 oktober 2011, gevoegde zaken C-509/09 en C-161/10, ECLI:EU:C:2011:685, r.o. 42 (eDate Advertising GmbH/X) en (Martinez/MGN
Limited).

21

HvJ EU 19 april 2012, C-523/10, ECLI:EU:C:2012:220, r.o. 34 (Wintersteiger AG/Products 4U Sondermaschinenbau GmbH) (merken).22
HvJ EU 16 januari 2014, C-45/13, ECLI:EU:C:2014:7 (Kainz/Pantherwerke AG).23
HvJ EG 7 maart 1995, C-68/93, ECLI:EU:C:1995:61 (Shevill e.a./Presse Alliance).24
HvJ EG 19 september 1995, C-364/93, ECLI:EU:C:1995:289 (Marinari/Lloyds Bank Plc).25
D.P.J. Snellen, ‘De bevoegdheidsregeling ex artikel 5 sub 3 EEX-Verordening in het licht van de onrechtmatige daad op het internet’,26
http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=133733; H.W. Wefers Bettink, ‘Het arrest Wintersteiger en de plaats van het schadebrengende feit: het Hof van
Justitie zet de doos van Pandora verder open’, NtEr 2012, afl. 8/9, p. 288-299; H.W. Wefers Bettink, ‘De plaats van het schadebrengende feit
nader bepaald: het arrest eDate Advertising GmbH en Martinez’, NtEr 2012, afl. 2, p. 49-55.
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een hele brede draagwijdte heeft. In de analyse hieronder
trekkenwe de verschillende types vorderingen uit onrecht-
matige daad uit elkaar om aan te tonen dat er niet meer
één lijn te trekken valt maar verschillende.

2.3.1. Samenloop plaats van de schade-
veroorzakende gebeurtenis en plaats van
de schade

Normaal gezien lopen bij vele onrechtmatige daden, zoals
bij een verkeersongeval, de plaats van de schadeveroorza-
kende gebeurtenis en de plaats van de schade gelijk. Het
is op het moment en op de plaats van het ongeval dat de
schade intreedt. Dit principe blijft overeind ook al volgt
er later elders indirecte schade. Het Hof van Justitie heeft
verschillende keren herhaald dat enkel de directe schade
en niet de indirecte schade van belang is voor het bepalen
van de internationale bevoegdheid.27

2.3.2. Onrechtmatige daden waarbij de handeling
en de schade fysiek op verschillende
plaatsen zijn

In sommige gevallen zijn de handeling en de schade
duidelijk te onderscheiden en is het ook duidelijk dat ze
op verschillende plaatsen gelokaliseerd zijn. Het valt op
dat het Hof van Justitie de schadeveroorzakende gebeur-
tenis ziet als het vroegstmogelijke punt in de onrechtma-
tige daad.
– Bij milieuschade bestaat deze handeling uit de ver-

vuiling.28

– Bij productaansprakelijkheid is de handeling het
vervaardigen van de goederen, niet het op de markt
brengen.29

– Dezelfde benadering geldt als een foutief of vervuild
product tot schade leidt na een doorverkoop (zodat
er geen contractuele relatie bestaat tussen de scha-
deveroorzaker en de schadelijder).30 Dan vindt het
Hof dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich
situeert op de plaats van de levering (hier in de fa-
briek van de vervaardiger) en niet op de plaats waar
de schadelijder het product voor het eerst gebruikt.

– Bij een merkinbreuk op het internet beschouwt het
Hof de schadeveroorzakende gebeurtenis als het

starten van het technische proces dat tot de inbreuk
zal leiden.31

2.3.3. Onrechtmatige daden die leiden tot zuiver
financiële schade

Bij zuiver financiële schade geldt eveneens dat enkel de
directe schade in aanmerking komt bij de vaststelling
van de internationale bevoegdheid. Verschillende types
van onrechtmatige daad kunnen leiden tot zuiver finan-
ciële schade.
Het kan gaan over de situatie waarin de inbreukmaker
een algemene informatieverplichting of een zorgplicht
had. Dit vinden we terug in de arrestenMarinari,32Kron-
hofer33 en Kolassa34 van het Hof van Justitie.
In de arrestenMarinari en Kronhofer oordeelt het Hof
dat de schade niet intreedt op de plaats van financiële
schade als die schade voortvloeit uit een verlies dat ont-
stond in een andere lidstaat. Ook inUniversalMusic houdt
hetHof deze lijn aan.35De schadewordt niet gelokaliseerd
op de bankrekening van de schadelijder,36maar daar waar
de omvang van de schade werd vastgesteld door een be-
middelingsovereenkomst, gesloten in Tsjechië.
Daarentegen heeft het Hof in het arrest Kolassa besloten
dat de rechtbank van de plaats waar de verzoeker woont
wel bevoegd is indien de financiële schade zich recht-
streeks voordoet op de bankrekening (van een bank gesi-
tueerd in haar rechtsgebied). Deze uitspraak mag echter
niet veralgemeend worden; de rechter zal steeds moeten
kijken naar de specifieke omstandigheden van de feiten.
Zuiver financiële schade kan ook voortvloeien uit beper-
kingen van de mededinging, zoals in het arrest CDC
Hydrogen Peroxide37 of bij oneerlijke concurrentie.
InCDCHydrogen Peroxide oordeelde het Hof van Justitie
dat in geval van een kartelafspraak de plaats van de
schadeveroorzakende gebeurtenis de plaats van de af-
spraak is. De plaats van de schade (die per definitie
financieel is) is voor elk van de gedupeerden de plaats
van zijn zetel.38

Samengevat betekent dit dat zuiver financiële schade op
zich onvoldoende is om een bijzonder nauwe band te
vormen. Dit heeft tot gevolg dat de plaats waar het scha-
debrengende feit zich heeft voorgedaan, niet de plaats is
waar er enkel financiële schade op de bankrekening van
de schadelijder is ingetreden. Er zijn andere aanknopin-

Zie hierover ook P. Mankowski, ‘Article 5’, in: Y. Magnus & P. Mankowski (red.), Brussels I Regulation, München: Sellier 2012 (2e druk), p. 253-
254. Het Hof van Justitie houdt deze benadering aan bij de interpretatie van de Rome II-Verordening; zie HvJ EU 10 december 2015, C-350/14,
ECLI:EU:C:2015:802 (Lazar/Allianz SpA).

27

HvJ EG 30 november 1976, 21/76, ECLI:EU:C:1976:166 (Handelskwekerij G.J. Bier BV/Mines de potasse d’Alsace SA).28
HvJ EU 16 januari 2014, C-45/13, ECLI:EU:C:2014:7 (Kainz/Pantherwerke AG).29
HvJ EG 16 juli 2009, C-189/08, ECLI:EU:C:2009:475 (Zuid-Chemie BV/Philippo’s Mineralenfabriek NV).30
HvJ EU 19 april 2012, C-523/10, ECLI:EU:C:2012:220 (Wintersteiger AG/Products 4U Sondermaschinenbau GmbH).31
HvJ EG 19 september 1995, C-364/93, ECLI:EU:C:1995:289 (Marinari/Lloyds Bank Plc).32
HvJ EG 10 juni 2004, C-68/02, ECLI:EU:C:2004:364 (Kronhofer/Maier e.a.).33
HvJ EU 28 januari 2015, C-375/13, ECLI:EU:C:2015:37 (Kolassa/Barclays Bank plc).34
HvJ EU 16 juni 2016, C-12/15, ECLI:EU:C:2016:449 (Universal Music International Holding BV/Schilling Schwartz en Brož).35
Dit zou immers leiden tot een forum actoris. Zie P. Wautelet, ‘Arrêt “Universal Music”: détermination du forum delicti’, Journal de droit européen
2016, afl. 10, p. 386-388.

36

HvJ EU 21 mei 2015, C-352/13, ECLI:EU:C:2015:335 (Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA/Evonik Degussa GmbH e.a.).37
Willen de eisers de vorderingen samenbrengen voor één rechtbank, dan kunnen ze gebruikmaken van de bepalingen over samenhang. J. Erauw,
‘Aansprakelijkheid en contracten onder de nieuwe regels van internationaal privaatrecht (2009)’, Bull.Ass. 2009/366; G. Van Calster, ‘De Euro-

38

pese IPR regels inzake bevoegdheid en toepasselijk recht bij schadeloosstelling namededinging beperkende gedragingen’, in: D. Arts, W. Devroe,
R. Foqué, K. Marchand & I. Verougstraete (red.), Liber Amicorum Jacques Steenbergen. Mundi et Europae Civis, Brussel: Larcier 2014.
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gen vereist om een voldoende nauwe band aan te tonen.
Dit kan bestaan uit een financiële dienst van een bank.

2.3.4. Vorderingen tot stopzetting van bepaalde
handelingen

In sommige gevallen zijn vorderingen niet gericht op
schadevergoeding, maar eerder op de stopzetting of het
voorkomen van de schadeveroorzakende handelingen.
Dit kan het geval zijn bij inbreuken op het consumenten-
recht. Hiervan is de zaak easyJet een mooi voorbeeld.39

De rechtbank van koophandel te Namen vond dat de
schade uit oneerlijke bedingen die de consumenten
schaadden intrad in België omdat easyJet zich richtte tot
Belgische consumenten.40 Hierbij hield de rechtbank
rekening met een coherentie tussen de internationale
bevoegdheidsregels inzake contracten (vervoerscontracten
en consumentencontracten) die van toepassing zou zijn
als een consument zelf een vordering instelt. De recht-
bank verwijst naar de schadeveroorzakende gebeurtenis
en niet naar de schade op zich, vooral omdat de vordering
gericht is op een stopzetting van het gebruik van de be-
dingen, en niet op een schadevergoeding.
Ondertussen is een dergelijke vraag ook aanhangig bij
het Hof van Justitie.41 In een zaak voor een hof van beroep
te Tallinn vorderde een schadelijder niet enkel een scha-
devergoeding voor de verspreiding van onjuiste informa-
tie, maar ook de stopzetting van deze verspreiding. Est-
land was niet de plaats van de publicatie van de onjuiste
informatie, en dus niet de plaats van de schadeveroorza-
kende gebeurtenis. De Estse rechter is bevoegd voor de
schadevergoedingsvordering voor schade in Estland,maar
is hij of zij ook bevoegd om de stopzetting te bevelen?
Daar zal hetHof van Justitie zich overmoeten uitspreken.

2.3.5. Het internet als complicatie

Het internet maakt niet enkel het lokaliseren moeilijk,
maar zorgt daarnaast voor een vermenigvuldiging van
plaatsen waar de schade kan intreden. Het Hof van Jus-
titie bleef bij de logica om de schadeveroorzakende ge-
beurtenis en de schade uit elkaar te trekken voor doelein-
den van internationale bevoegdheid. Gebruikt de eiser
de plaats van de schade als bevoegdheidsgrond, dan kan

hij of zij op elke plaats enkel vorderen voor de schade op
die plaats (de zogenaamde mozaïekregel42).
Voor de inbreuk op persoonlijkheidsrechten op het
internet creëert het Hof een bijkomende bevoegdheids-
grond, namelijk de plaats van het centrum van de belan-
gen van de schadelijder.43 Het gevolg hiervan is dat de
verweerder een alternatief forum krijgt om een zaak
aanhangig te maken. De plaats van de schadeveroorza-
kende gebeurtenis is immers de plaats van de publicatie
op de server, en valt vaak samen met de woonplaats van
de verweerder.
De uitbreiding geldt echter niet voor andere onrechtma-
tige daden op het internet, zoals een inbreuk op intellec-
tuele eigendomsrechten.44

3. Het bevoegdheidsonderzoek

Een vraag die kan opduiken is hoever de rechter moet
gaan om de bevoegdheid te beoordelen. Zoals blijkt uit
de analyse hierboven, kan een aardige ontleding van de
feiten nodig zijn om tot een beslissing te komen over de
internationale bevoegdheid. Deze situatie is niet uniek
voor onrechtmatige daad, maar kwam specifiek aan bod
in deze context in het recente arrest Universal Music,45

dat een aanleiding biedt om hier even bij stil te staan.
Het viel op dat deHoge Raad deze vraag enkel stelde voor
het geval de eerste vraag (over de plaats van de schade)
een bevestigend antwoord kreeg. Het Hof van Justitie
beantwoordde de eerste vraag negatief, maar vond toch
dat het nodig was de derde vraag te behandelen.46Hierin
volgde het Hof advocaat-generaal Szpunar.47 Normaal
geeft het Hof van Justitie enkel antwoorden die relevant
zijn voor de voorliggende zaak en is het niet geneigd op
hypothetische vragen te antwoorden.48De procedure van
prejudiciële vraagstelling bestaat immers om een natio-
nale rechtbank te helpen in de interpretatie van EU-wet-
geving die nodig is voor de oplossing van een bepaald
geschil.49 Het feit dat het Hof hier toch op wil ingaan,
zou een aanduiding kunnen zijn dat de vraag een knel-
punt is voor verschillende nationale rechters. Vaak is de
vraag voor hen niet hypothetisch, maar van groot prak-
tisch belang.

Kh. Namen 10 maart 2010, DCCR 2011, afl. 3, p. 46, m.nt. T. Kruger. In een beroep tegen dit vonnis betwistte de appellant de internationale be-
voegdheid niet: Luik 23 april 2013, DCCR 2014, afl. 4, p. 68.

39

Dat het hier gaat over een vordering uit onrechtmatige daad en niet uit contract had het Hof van Justitie reeds beslist: HvJ EG 1 oktober 2002,
C-167/00, ECLI:EU:C:2002:555 (Verein für Konsumenteninformation/Henkel).

40

HvJ EU, C-194/16 (Ilsjan/Svensk Handel AB), aanhangige zaak. Een Nederlandse vertaling van de verwijzingsbeslissing is beschikbaar op
www.minbuza.nl/ecer/hof-van-justitie/nieuwe-hofzaken-inclusief-verwijzingsuitspraak/2016/c-zaaknummers/c-194-16-bolagsupplysningen-et-
ilsjan.html.

41

A. Toumanova, ‘Onrechtmatige daad onder Brussel I Verordening. Bijzondere bevoegdheid’, NjW 2012, afl. 270, p. 658-665; A. Kadyshevich,
‘Jurisdiction and Choice of Law for Online Publishers in Europe’, Communications Lawyer januari 2012, p. 13-18.

42

HvJ EU 25 oktober 2011, gevoegde zaken C-509/09 en C-161/10, ECLI:EU:C:2011:685 (eDate Advertising GmbH/X) en (Martinez/MGN Limited).43
HvJ EU 19 april 2012, C-523/10, ECLI:EU:C:2012:220 (Wintersteiger AG/Products 4U Sondermaschinenbau GmbH) (merken); HvJ EU 3 oktober
2013, C-170/12, ECLI:EU:C:2013:635 (Pinckney/KDG Mediatech AG) (auteursrechten); HvJ EU 22 januari 2015, C-441/13, ECLI:EU:C:2015:28 (Pez
Hejduk/EnergieAgentur.NRW GmbH) (auteursrechten).

44

HvJ EU 16 juni 2016, C-12/15, ECLI:EU:C:2016:449 (Universal Music International Holding BV/Schilling Schwartz en Brož).45
HvJ EU, C-12/15, r.o. 42-43.46
HvJ EU, C-12/15, conclusie van 10 maart 2016 van A-G M. Szpunar, punt 51-52.47
Zie bijv. HvJ EG 1 maart 2005, C-281/02, ECLI:EU:C:2005:120, r.o. 49-50 (Owusu/Jackson).48
Ibid. art. 267 VWEU.49

– 371 –

S
E

W
-

N
U

M
M

E
R

9
•

S
E

P
T

E
M

B
E

R
2
0
1
7



Brussel I(bis) legt enkel in twee gevallen aan de rechter
op om de internationale bevoegdheid ambtshalve te on-
derzoeken. Het eerste geval is de situatie van de exclusie-
ve bevoegdheidsgronden. Betreft het dispuut eenmaterie
waarvoor een ander gerecht in de EU exclusief bevoegd
is (bijvoorbeeld omdat het gaat over onroerend goed ge-
legen in die lidstaat of een octrooi geregistreerd in die
lidstaat), dan verklaart de rechter zich ambtshalve onbe-
voegd.50 In een dergelijk geval is de rechter verplicht om
de bevoegdheid te onderzoeken, ook al bestaat deze ver-
plichting niet onder het nationale recht.51

Het tweede geval waar de rechter de internationale be-
voegdheid ambtshalve moet onderzoeken is wanneer de
verweerder verstek laat gaan.52 Voor alle andere gevallen
die onder Brussel I(bis) vallen, mag de rechter ervan uit-
gaan dat de stilzwijgende verweerder de internationale
bevoegdheid aanvaardt. Anders had hij of zij in limine litis
de onbevoegdheid moeten opwerpen.53

De vraag over hoever de onderzoekstaak van de rechter
strekt, blijft in verschillende vormen terugkomen, reeds
meerdere malen met betrekking tot de interpretatie van
Brussel I.54 Deze kwestie ligt immers op de wip tussen
het internationaal bevoegdheidsrecht en het nationaal
procesrecht. Anders gezegd, Brussel I(bis) laat de vraag
over aan het nationaal procesrecht, maar dat is onlosma-
kelijk verbonden aan de functionering van de verorde-
ning.
Het is niet efficiënt dat de rechter eerst de grond van de
zaak helemaal moet uitspitten voor hij of zij de interna-
tionale bevoegdheid kan vaststellen. Zo kan een rechter
die bevoegd zou zijn om over het contract te oordelen,
deze bevoegdheid ook opnemen als de geldigheid55 of de
totstandkoming56 van het contract zelf in dispuut is. De
rechter die bevoegd zou zijn voor onrechtmatige daad
kan deze bevoegdheid opnemen om een negatief declara-
toir bevel uit te vaardigen. Hij of zij hoeft niet eerst te
onderzoeken of er effectief een onrechtmatige daad heeft
plaatsgevonden alvorens deze bevoegdheid op te nemen.57

Reeds in de jaren 90 oordeelde het Hof van Justitie dat
nationale rechtbanken de ontvankelijkheid van een vor-
dering (in dit geval in vrijwaring)mogen toetsen aan hun
nationale procedureregels, maar wel op voorwaarde dat
ze geen afbreuk doen aan het nuttig effect van Brussel I.58

Ook in een procedure over onrechtmatige daad liet het
Hof op datmoment het nationale procesrecht onaangetast
en stelde als enige voorwaarde dat het nationale recht het
nuttig effect van Brussel I (nog verdrag op dat moment)
niet mag aantasten.59

Recent lag deze vraag ook voor in de zaak Kolassa over
beleggingen.60 Deze zaak betrof de kwalificatiegrens
tussen contracten en onrechtmatige daad. DeOostenrijk-
se handelsrechtbank vroeg aan het Hof van Justitie in
hoeverre zij betwistingen over feiten moest trancheren
om de bevoegdheidsvraag op te lossen. De feiten in
kwestie waren dubbelrelevant, namelijk van belang voor
zowel het bevoegdheidsconflict als het geschil ten gronde.
Volgens het Oostenrijkse recht moet de rechter bij de
beoordeling van de internationale bevoegdheid enkel re-
kening houden met de feiten zoals geschetst door de
verzoeker. De rechter bekijkt de beweringen van de ver-
weerder pas wanneer de grond van de zaak ter sprake
komt.61 Het Hof van Justitie oordeelt in Kolassa dat de
nationale rechter geen uitvoerige bewijsprocedure hoeft
te voeren bij de beoordeling van de internationale bevoegd-
heid, maar dat hij of zij de beslissing kan baseren op
voorliggende feiten. Hieronder vallen de beweringen van
de eiser en de betwistingen van de verweerder. Het Hof
gebruikt het woord ‘kan’ en laat dus nog autonomie over
aan de nationale rechters om hun eigen procesrecht te
respecteren. Hier wijkt het Hof af van het advies van ad-
vocaat-generaal Szpunar, die vindt dat nationale rechtban-
ken ‘moeten’ rekening houden met de beweringen van
de eiser en van de verweerder.62Het Hof volgt zijn eigen
positie in een eerdere zaak. InHi Hotel HFC vond het
Hof ook dat de nationale rechtbank zich mag baseren op
de beweringen van de eiser voor de bepaling van de inter-
nationale bevoegdheid.63

InUniversal Music, na advies van dezelfde advocaat-gene-
raal als in Kolassa, wordt ‘kan’ toch ‘moet’. Het Hof vindt
nu dat de nationale rechter alle voorliggende beweringen
moet overwegen, zonder over te gaan tot een uitgebreide
bewijsprocedure. Het nationaal recht krijgt dus minder
speelruimte dan voorheen het geval was. Zelfs als het
nationaal recht bepaalt dat enkel de beweringen van de
eiser van belang zijn bij het bevoegdheidsonderzoek,
verplicht het EU-recht de nationale rechter om in dit

Art. 25 Brussel I-Vo.; art. 27 Brussel Ibis-Vo.50
HvJ EG 15 november 1993, 288/82, ECLI:EU:C:1983:326 (Duijnstee/Goderbauer). Zie ook X. Kramer, ‘Examination as to jurisdiction and admissi-
bility’, in: A. Dickinson & E. Lein (red.), The Brussels I Regulation Recast, Oxford: Oxford University Press 2015, p. 314.

51

Art. 26 lid 1 Brussel I-Vo.; art. 28 lid 1 Brussel Ibis-Vo. Voor meer hierover, zie T. Kruger & L. Samyn, ‘De afwezige verweerder in het Europees
procesrecht’, in: J. Rozie, S. Rutten & A. Van Oevelen (red.), Verstek en verzet in burgerlijke zaken en strafzaken, nationaal en Europees, Antwerpen:
Intersentia 2012, p. 25-51.

52

Art. 24 Brussel I-Vo.; art. 26 Brussel Ibis-Vo.53
Bijv. HvJ EG 27 juni 2000, gevoegde zaken C-240/98-C-244/98, ECLI:EU:C:2000:346 (Océano Grupo Editorial SA/Murciano Quintero) over de
ambtshalve inroeping van oneerlijke handelsbedingen.

54

HvJ EG 3 juli 1997, C-269/95, ECLI:EU:C:1997:337 (Benincasa/Dentalkit Srl).55
HvJ EG 4 maart 1982, 38/83, ECLI:EU:C:1982:79 (Effer SpA/Kantner).56
HvJ EU 25 oktober 2012, C-133/11, ECLI:EU:C:2012:664 (Folien Fischer AG & Fofitec AG/Ritrama SpA).57
HvJ EG 15 mei 1990, C-365/88, ECLI:EU:C:1990:203 (Kongress Agentur Hagen GmbH/Zeehaghe BV).58
HvJ EG 7 maart 1995, C-68/93, ECLI:EU:C:1995:61, r.o. 41 (Shevill and Others/Presse Alliance).59
HvJ EU 28 januari 2015, C-375/13, ECLI:EU:C:2015:37 (Kolassa/Barclays Bank plc).60
Zie de uitleg in de verwijzingsbeslissing van de Oostenrijkse handelsrechtbank, Nederlandse vertaling beschikbaar op www.minbuza.nl/binaries/
content/assets/ecer/ecer/import/hof_van_justitie/nieuwe_hofzaken_inclusief_verwijzingsuitspraak/2013/c-zakennummers/c-375-13-

61

verwijzingsbs.pdf.
HvJ EU, C-75/13, conclusie van 3 september 2014 van A-G M. Szpunar, ECLI:EU:C:2014:2135, punt 76, 78 en 80.62
HvJ EU 3 april 2014, C-387/12, ECLI:EU:C:2014:215, r.o. 20 (Hi Hotel HCF SARL/Uwe Spoering).63
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stadium ook te luisteren naar de argumenten van de
verweerder.
Het staat niet buiten kijf dat deze strengere invulling
nodig was. Zou een verschil op dit punt in het nationaal
procesrecht van de lidstaten afbreuk doen aan het nuttig
effect van de verordening? Een verschillende aanpak zou
er wel toe kunnen leiden dat verschillende rechtbanken
in gelijkaardige situaties tot een ander oordeel komen
over de internationale bevoegdheid. Dit is een bevestiging
van het feit dat de harmonisatie niet volledig is. Tot het
moment dat de lidstaten een gemeenschappelijk wetboek
burgerlijk procesrecht hebben (wat niet snel zal zijn)
blijven verschillende uitkomsten onvermijdelijk. Dit is
ook niet zo erg. Het Hof heeft nu één kraak tussen het
Europese en het nationale procesrecht dichtgetimmerd,
maar er zullen er ongetwijfeld nog meer zijn.

4. Conclusie

Voor doeleinden van de internationale bevoegdheid voor
onrechtmatige daad blijven er twee mogelijke aankno-
pingspunten: de plaats van de schadeveroorzakende ge-

beurtenis of de plaats van de schade. Enkel voor een in-
breuk op persoonlijkheidsrechten via het internet komt
hier een derde mogelijkheid bij, namelijk de plaats van
het centrum van de belangen van de schadelijder. Soms
kan het gebeuren dat de plaats van de schadeveroorzaken-
de gebeurtenis en de plaats van de schade samenvallen.
Dit kan niet leiden tot een uitbreiding van de internatio-
nale bevoegdheid naar de plaats van zuivere vermogens-
schade als die schade eigenlijk het gevolg is van schade
die elders is ingetreden. Het Hof houdt dus een min of
meer duidelijke lijn aan, voor zover ditmogelijk is binnen
de diversiteit aan onrechtmatige daden. Enkel voor
slachtoffers van laster via het internet biedt het Hof zeer
bredemogelijkheden om toch thuis te procederen (op de
forum actoris).
We bekeken ook hoever nationale rechtbanken moeten
gaan in het onderzoek naar de eigen internationale be-
voegdheid. Het Hof van Justitie lijkt bereid om een ver-
dere stap te zetten in het harmonisatieproces. Numoeten
nationale rechtbanken de beweringen van zowel eiser als
verweerder in acht nemen bij de beoordeling van de in-
ternationale bevoegdheid. Hierbij hoeven de rechtbanken
geen diepteonderzoek te doen, maar het zou kunnen dat
ze verder moeten gaan dan het nationaal procesrecht
vereist.
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