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Rechtsvergelijking zou op iedere 

persoonlijke balans van de hedendaagse 

jurist moeten worden geactiveerd

1	 InleIdIng

‘rechtsvergelijking is rechtsverrijking’, zo zou het 
credo moeten luiden. rechtsvergelijking zou op ie-
dere persoonlijke balans van de hedendaagse jurist 
moeten worden geactiveerd onder zijn of haar post 
‘goodwill’. De rechtsvergelijking, die eigenlijk ‘pas’ 
sinds 19001 echt tot ontwikkeling is gekomen, kan 
zich momenteel in grote belangstelling verheugen. 
En die belangstelling is terecht. rechtsvergelijking 
leidt onder andere tot verscherping van het inzicht 
in het eigen recht en kan oplossingen aandragen 
voor problemen in het eigen recht (denk bijvoor-
beeld aan rechtspraak en de totstandkoming van 
wetgeving, waar rechtsvergelijking een bron van 
inspiratie kan vormen). Voor de goede orde ver-
melden wij dat onder rechtsvergelijking dient te 
worden verstaan een onderzoek naar overeenkom-
sten en verschillen (en het verklaren van deze) tus-
sen twee of meer rechtsstelsels.2 rechtsvergelijking 
dient van de zogenaamde Auslandsrechtskunde te 
worden onderscheiden. Bij dit laatste staat niet het 
vergelijken van twee of meerdere rechtstelsels cen-
traal, maar enkel het beschrijven van het buiten-
landse recht. 
 rechtsvergelijkende passages in de Neder-
landse juridische handboeken worden door de 
(student)lezer – al dan niet om redenen van ‘effi-

ciëntie’ – nogal eens overgeslagen. Hij of zij dient 
wel te beseffen dat kennis van vreemd recht om 
meerdere redenen van belang is. Als het gaat om 
een civiele procedure kan een geschil grensover-
schrijdende aspecten vertonen en een regel van 
internationaal privaatrecht kan meebrengen dat 
het geschil geheel of gedeeltelijk naar buitenlands 
recht beoordeeld dient te worden. Het kan ook 
zijn dat een geschil onderworpen is aan een ver-
dragsregeling waarin internationaal eenvormig 
privaatrecht is neergelegd en dat, voor de uitleg 
van de verdragsbepalingen, naar vreemd recht ge-
keken dient te worden. Voorts kan het zo zijn dat 
nationale wettelijke bepalingen moeten worden 
toegepast die afkomstig zijn uit een internatio-
naal verdrag dat in nationale wetgeving is geïm-
plementeerd. Tevens kunnen nationale wettelijke 
bepalingen door de wetgever zijn ontleend aan 
een buitenlands rechtsstelsel, zodat ook hier voor 
de uitleg raadpleging van vreemd recht noodzake-
lijk kan zijn. Ook bij een eventuele leemte in het 
nationale recht kunnen buitenlandse rechtsopvat-
tingen die een dergelijke leemte kunnen opvullen, 
worden gebezigd.3

 redenen te over om periodiek de aandacht te 
vestigen op rechtsvergelijking, waar de Académie 
Internationale de Droit Comparé (hierna: de Aca-
demie) een uiterst geschikt forum voor biedt. 

2	 académIe	InternatIonale	de	droIt	
comparé

De Academie is opgericht in 1924 te Den Haag. 
Zij heeft zich blijkens artikel 2 van haar statu-
ten ten doel gesteld ‘de rechtsvergelijkende studie 
van rechtssystemen’ te bedrijven.4 Haar oprichter  
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1 In dat jaar werd het Congres voor de rechtsvergelijking te Pa-
rijs gehouden. Tevens trad in 1900 het Bürgerliches Gesetzbuch 
in werking, dat een inspiratiebron vormde voor bijvoorbeeld 
de Franse rechtsgeleerden om hun eigen Code Civil (verder) te 
ontwikkelen.

2 Vgl. Th. de Boer, ‘Vergelijkenderwijs: de inspiratie van buiten-

lands recht’, WPNR 1992, p. 1 e.v.
3 Vgl. l. Strikwerda en I.r. de Jong, ‘rechtsvergelijking en 

rechtsvinding in burgerlijke zaken’, Ars Aequi Bijzonder Num-
mer Rechtsvergelijking 1994, p. 20.

4 De originele tekst van de statuten is gesteld in het Frans en 
Engels (de twee officiële talen van de Academie): L’objet de 
l’Académie est l’étude comparative des systèmes juridiques/The pur-
pose of the Academy is the comparative study of legal systems.
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Elemer Balogh5 koos voor Den Haag, nu deze stad 
toen al het toneel was van een aantal andere orga-
nisaties die zich op enigerlei wijze bezig hielden 
met het internationale recht, waaronder bijvoor-
beeld het Permanent Internationaal Gerechtshof6 
en de Academy of International Law.7 De keuze 
voor Den Haag was in dat opzicht een logische.8

 De belangrijkste activiteit die de Academie ont-
plooit, is het organiseren van het vierjaarlijkse con-
gres. De eerste twee congressen werden in 1932 en 
1937 in Den Haag gehouden.9 De volgende con-
gressen, welke wegens de oorlog pas vanaf 1950 
plaatsvonden, werden telkens in andere gaststeden 
gehouden, variërend van Teheran (1974) tot Bris-
tol (1998). Gemiddeld worden op een congres on-
geveer dertig onderwerpen bediscussieerd. 

3	 het	congres:	enkele		BevIndIngen	
en	ImpressIes

Het zeven dagen durende congres werd op 16 juli 
2006 geopend met een ceremonie. Na een receptie 
kon het gebeuren onder supervisie van professor 
Boele-Woelki van start gaan. Honderden juristen 
van over de gehele wereld kwamen bijeen om van 
gedachten te wisselen over in totaal drieëndertig 
onderwerpen. Belangrijke onderwerpen die onder 
andere aan bod kwamen waren: ‘Precedent and 
the law’, ‘New developments in succession law’, 
‘Vertical restraints of competition’ en ‘Control 
and responsibility of rating agencies’.10 Plenaire 
sessies (enigszins te vergelijken met hoorcolleges) 
werden telkens afgewisseld door parallelle sessies 
(enigszins te vergelijken met werkcolleges). In de 
één uur durende plenaire sessies werd één spreker 
aan het woord gelaten. Ook Nederlandse rechts-
geleerden zoals Geert Corstens en Jan lokin wa-
ren sprekers tijdens deze sessies. Tevens was er per 
plenaire sessie een voorzitter benoemd om de dis-
cussie in goede banen te leiden en waar nodig de 
spreker te onderbreken en het verhaal van de spre-
ker te voorzien van één of meerdere glossen. Ook 
enkele voorzitters van Nederlandse komaf werden 
voor deze sessies benoemd, zoals Sjef van Erp en 
Ivo Giesen. Voor de parallelle sessies waren vooraf 
rapporten geschreven die voorafgaand aan de ses-

sie konden worden bestudeerd. De – soms nogal 
lijvige – nationale rapporten werden geschreven 
door rapporteurs die uitgenodigd waren door de 
nationale verenigingen. In Nederland is dit de 
Nederlandse Vereniging voor rechtsvergelijking. 
Deze nationale rapporten werden door de ‘gene-
raal rapporteurs’ tevens verwerkt tot een compila-
tie van de huidige stand van zaken betreffende het 
onderwerp van de sessie. Deze zogenaamde gene-
rale rapporten bieden de lezer een fraaie blik op 
een onderwerp vanuit helicopterview. Het aardige 
aan deze generale rapporten is dat ze niet alleen 
een weergave van de huidige stand van zaken be-
vatten, maar dat tevens voorspellingen en/of ver-
wachtingen worden uitgesproken en dat de lezer 
op zijn wenken wordt bediend indien hij een over-
zicht van buitenlandse literatuur en rechtspraak 
wenst te krijgen (de meeste rapporten zijn rijkelijk 
voorzien van voetnoten). Tijdens de ongeveer an-
derhalf uur durende  parallelle sessies werden de 
hoofdpunten van de nationale rapporten en het 
generaal rapport voor het voetlicht gebracht door 
de auteurs en werd een forum geboden voor dis-
cussie. Terzijde merken wij op dat het in de bedoe-
ling ligt om de generale rapporten te bundelen. 
 De taal die, tijdens de plenaire en parallelle ses-
sies en eveneens in de rapporten, werd gebezigd 
was ofwel Engels ofwel Frans, naar keuze van de 
spreker. Niet geheel onomstreden achten wij het 
gegeven dat Frans een van de voertalen was tijdens 
het congres. Hoewel in de wandelgangen nog wel 
eens wordt verondersteld dat iedere jurist basale 
kennis van de Franse taal heeft, bleek de praktijk 
anders. Voor wat betreft de rapporten hechten wij 
minder belang aan de mogelijkheid van een taal-
keuze. Voor een aanbeveling voor alleen Engels als 
voertaal tijdens de verschillende sessies zou onzes 
inziens in ieder geval voldoende draagvlak aanwe-
zig zijn. 
 Het moge de lezer wellicht duidelijk zijn dat de 
auteurs dezes tot de jongere garde van het congres 
behoorden. Enerzijds zorgde de grote hoeveelheid 
gezaghebbende juristen voor een uiterst inspire-
rende omgeving. Anderzijds menen wij toch dat 
die inspirerende omgeving er niet ‘minder’ op zou 
worden, wanneer daar een grote schare aan jonge 
onderzoekers aan zou zijn toegevoegd. Voor wat 

5 Hoogleraar rechtsvergelijking aan de University of Witwaters-
rand, Johannesburg, Zuid-Afrika; Professor aan de Interna-
tional Academy of International Law, Den Haag; lid van de 
Spaanse Academie. Balogh was gedurende welhaast 40 jaren 
Secretaris-Generaal van de Academie. Hij overleed in 1955.

6 Dit hof werd opgericht in 1922 door de Volkenbond en heeft 
bestaan tot 1946. Het Hof wordt gezien als de voorloper van 
het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties, ook in 
Den Haag. Bron: www.vn-internationaal.nl/vnsysteem/icj.htm 
(geraadpleegd op 13 februari 2007).

7 Dit is een centrum van internationaal privaatrecht en internati-
onaal publiekrecht, opgericht in 1923. Zij zetelt in het Vredes-

paleis. 
8 Al kan men de rol van de stad Den Haag relativeren door het 

feit dat de hoofdactiviteit van de Academie – haar congressen 
– niet aan een vaste locatie gebonden zijn en dus telkens elders 
plaatsvinden.

9 Voor de oplettende lezer: dit zijn inderdaad vijf jaren. Om re-
denen ons onbekend was de tijdspanne tussen de eerste twee 
congressen vijf jaren. Sindsdien wordt de termijn van vier jaren 
consequent gehanteerd. 

10 Zie voor de agenda van het congres te Utrecht: www2.law.
uu.nl/priv/AIDC/index.asp (laatst geraadpleegd op februari 
2007).
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betreft Nederland zou gedacht kunnen worden 
aan deelname van verenigingen als de Vereniging 
voor Jonge Onroerend Goed Juristen en de jonge 
VAr.11

Het betrof hier een bijzonder samenzijn

De dag van de openingsceremonie en een excur-
siedag niet meegerekend, duurde het inhoudelijke 
programma vijf dagen, van negen uur ’s ochtends 
tot ongeveer vijf uur ’s middags. Wij zouden graag 
spreken van een zeer geslaagd congres: vele interes-
sante onderwerpen passeerden de revue; het con-
gres bood een forum voor fraaie discussies tussen 
vermaarde comparatisten afkomstig uit alle delen 
van de wereld en de organisatie was in goede han-
den bij professor Boele-Woelki. kortom: het be-
trof hier een bijzonder samenzijn. Daarenboven 
was er ook nog ruimte voor enig vertier in de vorm 
van een excursiedag. Een korte uitstap naar Sche-
veningen en Den Haag vormde een welkome af-
wisseling in het programma (aangezien het uiterst  
warme dagen waren). Naast deze uitstap was er 
ook nog een concert in de Sint Janskerk en een 
afsluitend diner. 
 Om kort te gaan: dit congres is uniek in het 
opzicht van grote ledentallen van over de hele we-
reld die gedurende lange tijd – de meeste congres-
sen strekken niet over een tijdspanne van een volle 
week – samenkomen op een ieder jaar wisselende 
locatie. De impressie die men krijgt te midden van 
dit kleurrijke gezelschap van gerenommeerde juris-
ten is er één van zowel een groep hardwerkende en 
gepassioneerde wetenschappers, alsmede één van 
een samenzijn van collega’s en oude bekenden.
 Ter illustratie geven wij hieronder discussies 
over een tweetal onderwerpen weer, die tijdens het 
congres werden besproken.

4	 control	and	responsIBIlIty	of	
ratIng	agencIes

4.1 Inleiding
Het afgeven van een credit rating (hierna: rating) 
lijkt een relatief nieuw verschijnsel. Niets is echter 
minder waar. Al decennialang worden in de Ver-
enigde Staten uitgegeven obligaties voorzien van 
een rating. Inmiddels worden in de Verenigde Sta-

ten zelfs nauwelijks meer schuldtitels op de markt 
gebracht zonder dat een rating door een credit  
rating agency (hierna: CrA) is afgegeven. Pas in 
de jaren tachtig van de vorige eeuw maakte Eu-
ropa kennis met dit fenomeen. Uiteraard was het 
Engeland met zijn Angelsaksische traditie die de 
Europese primeur had, maar al snel ‘veroverde’ de 
rating de harten van ondernemingen uit andere 
Europese landen. Inmiddels vormt de rating een 
niet meer weg te denken instrument op de kapi-
taalmarkten. Ratings trekken inmiddels ook we-
reldwijde aandacht van juristen. In de grotere na-
tionale economieën en internationale organisaties 
wordt het gevaar van onjuist afgegeven ratings en 
de eventueel daaruit voortvloeiende aansprake-
lijkheid van CrA’s bestudeerd. Deze wereldwijde 
aandacht is met name te wijten aan de bedrijfs-
schandalen bij onder andere Enron, Worldcom en 
Parmalat, waar (foutief ) afgegeven ratings niet op 
tijd naar beneden werden bijgesteld.12 Daarnaast 
vraagt men zich af of toezichtswetgeving op CrA’s 
moet worden ontworpen of aangepast. Deze ont-
wikkelingen rechtvaardigen een nadere bespreking 
hierover op het congres.

In de grotere nationale economieën en 

internationale organisaties wordt het 

gevaar van onjuist afgegeven ratings 

en de eventueel daaruit voortvloeiende 

aansprakelijkheid van CRA’s bestudeerd

Voor dit onderwerp werd het algemeen rapport 
geschreven door professor Uwe Blaurock (Albert-
ludwigs-Universiteit te Freiburg). De nationale 
rapporten van België, Canada, Frankrijk, Grieken-
land, Italië, Nederland,13 Polen, Zwitserland en de 
Verenigde Staten vormden de basis voor het alge-
meen rapport. Getracht zal worden met name de 
hoofdlijnen te bespreken en opvallende verschillen 
tussen de diverse jurisdicties aan te stippen. 

4.2 Ratings & CRA’s
Een rating kan worden omschreven als een opinie 
over de kredietwaardigheid van een onderneming, 
obligaties of van degene die obligaties uitgeven (is-

11 Vgl. E.H. Hondius, ‘Zeventiende congres van de Académie In-
ternationale de Droit Comparé’, NJB 2006, p. 2474, die tot 
eenzelfde conclusie komt. 

12 Zie voor een uitvoerigere bespreking: r.I.V.F. Bertrams, rating 
agencies en hun aansprakelijkheid’, in: S.C.J.J. kortmann e.a., 

Onderneming en effecten, Deventer: kluwer 1998, p. 341 e.v. 
13 Het nationale rapport van Nederland is inmiddels gepubli-

ceerd: H.A. de Savornin lohman en M.G. van ’t Westeinde, 
‘Control and liability of credit rating agencies under Nether-
lands law’, Tijdschrift voor Financieel Recht 2006, p. 218 e.v. 
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suers)14 uitgedrukt in lettersymbolen die variëren 
van AAA tot D (of een soortgelijk systeem). Deze 
lettersymbolen worden tevens voorzien van een 
plus- of minteken of van een 1, 2 of 3, afhanke-
lijk welke CrA de rating afgeeft. Het belang van 
een rating is er in gelegen dat het investeerders kan 
helpen bij de keuze in aan- en verkoop van beleg-
gingen. CrA’s benadrukken bij het afgeven van 
een rating dat deze expliciet geen aanbeveling in-
houdt om tot koop of verkoop van effecten over te 
gaan. Voorts is de rating van belang voor de hoogte 
van het rentepercentage dat is gekoppeld aan een 
schuldinstrument. Immers, hoe hoger de krediet-
waardigheid (lees: rating) des te lager het renteper-
centage voor de investeerder, aangezien de inves-
teerder nu geacht wordt minder risico te lopen. 
Daarnaast kunnen institutionele beleggers vaak 
niet zomaar beleggen in schuldinstrumenten die 
niet van een rating zijn voorzien. Een rating ver-
hoogt aldus de transparantie op de kapitaalmarkt, 
heft zoveel mogelijk de informatie-assymetrie op 
deze markt op en vergroot de toegang hiertoe. 
 De markt voor CrA’s is een oligopolistische. 
Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch hebben vrij-
wel de gehele markt in handen. Deze oligopolie is 
tot op heden nog niet doorbroken. Hiertoe is wel 
een voorstel gedaan door een eventuele invoering 
van een Europees rating instituut, doch met wei-
nig succes. Ook nationale CrA’s lukt het niet om 
marktaandeel van deze giganten af te snoepen. 
 Normaliter zal een onderneming zelf een rating 
aanvragen. De CrA en de onderneming wordt 
dan de mogelijkheid gegeven om een diepgravend 
onderzoek te verrichten naar de diverse (finan- 
ciële) gegevens van de onderneming. Echter, 
CrA’s geven ook ratings af zonder dat daartoe een 
overeenkomst aan ten grondslag ligt. Deze onge-
vraagde ratings zijn doorgaans echter onbetrouw-
baarder, aangezien niet (zomaar) kan worden be-
schikt over belangrijke bedrijfsinformatie. Thans 
zijn ongevraagde ratings (in de ‘Angelsaksische’ 
landen) een zeldzaamheid. 

4.3 Het bestaande juridische raamwerk voor ratings
Behalve in Frankrijk en de Verenigde Staten, be-
staat in geen enkel rechtsstelsel toezichtswetgeving 
met betrekking tot het handelen van CrA’s.15 De 
Franse toezichthouder Autorité des Marchés Finan-
ciers (AMF) is verplicht om toezicht te houden op 
CrA’s. In samenwerking met de CrA’s ontwikkelt 

de AMF professionele standaarden voor CrA’s. In 
de Verenigde Staten wordt ook (enigszins) toezicht 
gehouden door de Securities and Exchange Com-
mission. Zij bekijkt of de CrA’s aan de vereisten 
voor de (vrijwillige) erkenning (blijven) voldoen. 
Deze activiteiten in Frankrijk en de Verenigde Sta-
ten zouden wij echter veeleer als monitoren wil-
len kwalificeren. Een deugdelijk handhavingsme-
chanisme ontbreekt. CrA’s behoeven niet aan 
specifieke vereisten te voldoen om op de markt te 
handelen als zodanig. Ook vallen zij niet onder de 
richtlijn betreffende markten voor financiële in-
strumenten (richtlijn 2004/39/EG) aangezien zij 
geen koop- of verkoopadviezen afgeven. Hierdoor 
hoeven zij niet over een bepaalde vergunning te 
beschikken. Desalniettemin bestaan er wel zoge-
naamde erkenningsprocedures waarvan de wortels 
in de Verenigde Staten liggen. Een CrA is echter 
niet verplicht om een dergelijke erkenningsproce-
dure te doorlopen. Indien een CrA hieraan niet 
meewerkt, wordt het de facto echter wel lastiger 
om de markt op te gaan. Inmiddels hebben ook 
Canada, Nederland, Frankrijk, Italië, Zwitserland, 
België en Polen hun eigen definities van ‘erkende’ 
CrA’s. 

4.4 Aansprakelijkheid van rating agencies
Het aansprakelijk stellen van een CrA is een zeld-
zaamheid. Slechts twee gevallen in de Verenigde 
Staten zijn bekend. Specifieke aansprakelijkheids-
normen ontbreken hier. Telkenmale zal dus moe-
ten worden teruggevallen op regels van het ‘alge-
meen’ aansprakelijkheidsrecht. Een systematisch 
overzicht van het aansprakelijkheidsrecht per land 
is in deze bijdrage niet op zijn plaats. Wij zullen 
echter wel aangeven waarom het indienen van 
aansprakelijkheidsclaims heden ten dage weinig 
succesvol zal zijn.
 Een rating is eigenlijk niet veel meer dan een ver-
wachting, een voorspelling. Dat betekent dat voor-
af maar zeer lastig kan worden vastgesteld in hoe-
verre deze verwachting wel of niet juist is. CrA’s 
verwijzen hier continu naar in hun disclaimers. Ex 
post kan een CrA ook niet zomaar met succes aan-
sprakelijk worden gesteld enkel vanwege het feit 
dat de verwachting niet is uitgekomen. Extra om-
standigheden moeten zich dan voordoen, waarbij 
te denken valt aan een rating gebaseerd op onjuist 
of incompleet bronnenonderzoek. Voorts zal de  
eisende partij in beginsel een zware kluif hebben 

14 Ook kan een dergelijke opinie worden afgegeven over een 
land, een lagere overheid of een ‘staatsonderneming’. Vgl. ook 
r.I.V.F. Bertrams, ‘rating agencies en hun aansprakelijkheid’, 
in: Onderneming en 10 jaar Nieuw Burgerlijk Recht, Deventer: 
kluwer 2002, p. 341 e.v.

15 Er zijn wel twee excepties te noemen. De eerste betreft de 
‘Code of Conduct Fundamentals for rating Agencies’ gepubli-
ceerd op 23 december 2004, welke is opgesteld door IOSCO, 

een internationaal financieel toezichthouder. Zie ook www.ios-
co.org. De tweede exceptie kan worden gevonden in het door 
CESr opgestelde raamwerk dat op 30 maart 2005 is opgesteld. 
Zie over beide uitvoerig: H.A. de Savornin lohman en M.G. 
van ’t Westeinde, ‘Control and liability of rating agencies un-
der Netherlands law’, Tijdschrift voor Financieel Recht 2006, p. 
220-221 e.v.
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aan het bewijzen van een onjuiste rating. In Duits-
land wordt de eiser hier tegemoet gekomen door 
onder omstandigheden een omkering van de be-
wijslast aan te nemen. Een andere essentiële drem-
pel die de eisende partij voor de voeten wordt 
geworpen, vormen de exoneratiebedingen van 
CrA’s. Zo hanteert Moody’s hiervoor de volgende 
formulering: ‘No warranty, express or implied, as 
to the accuracy, timeliness, completeness, mer-
chantability or fitness for any particular purpose of 
any such rating or other opinion of information is 
given or made by Moody’s in any form or manner 
whatsoever.’
 Hoewel uitsluiting van iedere aansprakelijk-
heid niet in elk rechtsstelsel is toegestaan, erkent 
de meerderheid van de rechtsstelsels wel een uit-
sluiting van aansprakelijkheid voor lichte onacht-
zaamheid en sommige zelfs voor een grote(re) 
mate van onachtzaamheid. Over het antwoord 
op de vraag of een CrA uiteindelijk met succes 
aansprakelijk kan worden gesteld, wordt in de ver-
schillende rechtsstelsels niet bepaald hetzelfde ge-
dacht. In onder andere Frankrijk, Canada en Ne-
derland denkt men dat aansprakelijkheidsclaims 
hoogstwaarschijnlijk weinig succesvol zullen zijn. 
In België daarentegen wordt er serieus rekening 
mee gehouden dat dergelijke claims zullen slagen. 

Wereldwijde aandacht voor de vraag 

of CRA’s aansprakelijk kunnen worden 

gesteld is op zijn plaats

4.5 Tot besluit
Wereldwijde aandacht voor de vraag of CrA’s aan-
sprakelijk kunnen worden gesteld voor onjuiste 
ratings of het niet op tijd bijstellen van afgegeven 
ratings, en zo ja, onder welke omstandigheden, is 
op zijn plaats. Bij ongevraagde ratings kunnen de 
vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid roet 
in het eten gooien. Bij ‘gevraagde’ ratings dient 
te worden teruggevallen op nationaal aansprake-
lijkheidsrecht. Veelal zal in de overeenkomst een 
rechtskeuze worden gemaakt voor het recht van 
de staat New York (of Engeland). kennis van deze 
rechtsstelsels is dus zeer nuttig bij beantwoording 
van de vraag hoe groot de kans is dat een CrA 
thans aansprakelijk kan worden gesteld. Bij de tot-
standkoming van nieuwe wetgeving dienen wet-
gevers zich verder van talloze omstandigheden re-

kenschap te geven. Een enuntiatieve opsomming 
zou kunnen zijn: kunnen CrA’s in de toekomst 
voor onbegrensde bedragen door een onbeperkt 
aantal beleggers aansprakelijk worden gesteld? Is 
het voor de vraag naar aansprakelijkheid van be-
lang of de CrA een aansprakelijkheidsverzekering 
heeft afgesloten? Welke graad van zorgvuldigheid 
moet de CrA in acht nemen? Jegens wie geldt een 
zorgvuldigheidsplicht?16 

Het zal niet verbazen indien dit 

niet de laatste keer is geweest dat er 

over erfrecht wordt gesproken op de 

congressen van de Academie

5	 new	developments	In	successIon	law

5.1 Inleiding
Het onderwerp van succession law, oftewel erfrecht, 
was tot voor kort een rechtsgebied de congressen 
van de Academie volstrekt onbekend, om niet te 
zeggen onbemind.17 Desalniettemin heeft men tij-
dens deze meest recente bijeenkomst in Utrecht 
een sessie willen wijden aan de ontwikkelingen 
binnen onderhavige rechtsgeleerde discipline. Te-
recht kan achteraf worden gezegd dat deze ‘exoot’ 
zichzelf op het congres een zeer dankbaar onder-
werp heeft bewezen. De ontwikkelingen kunnen 
verrassend worden genoemd, en de verschillende 
percepties en omgangswijzen met dit rechtsgebied 
inspirerend. De enorme cultuurverschillen (die 
veelal als onoverkomelijk obstakel voor rechts-
vergelijking worden gezien) ten spijt, biedt dit 
rechtsgebied wel degelijk een zeer rijke bron van 
rechtsvergelijkend materiaal. Het zal dan ook niet 
verbazen indien dit niet de laatste keer is geweest 
dat er over dit onderwerp wordt gesproken op de 
congressen van de Academie. 
 Het algemeen rapport is van de hand van Sjef 
van Erp18 en gebaseerd op een dertiental nationa-
le rapporten uit België, Canada (Québec), Duits-
land, Frankrijk, Griekenland, Japan, Nederland, 
Nieuw-Zeeland, Polen, Spanje, het Verenigd ko-
ninkrijk, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Zo-
als alle nationale rapporten in deze sessie, is ook 
het algemeen rapport opgebouwd aan de hand van 
een vooraf vastgesteld stramien dat bestaat uit: een 

16 Zie voor een uitvoerigere bespreking: r.I.V.F. Bertrams, rating 
agencies en hun aansprakelijkheid’, in: S.C.J.J. kortmann e.a., 
Onderneming en effecten, Deventer: kluwer 1998, p. 341 e.v. 

17 M.J. de Waal noemt het vergelijken van erfrecht zelfs een ‘zin-
loze exercitie’ in The Oxford Handbook of Comparative Law. (r. 

Zimmermann en M. reimann (red.), The Oxford Handbook of 
Comparative Law, Oxford: UP 2006). 

18 Hoogleraar vermogensrecht en Europees privaatrecht aan de 
Universiteit Maastricht.  
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schets van de algemene tendensen in het erfrecht, 
de invloed van de rechtsvergelijkende analyse op 
eventueel waargenomen ontwikkelingen en de in-
vloed van regionale en economische ontwikkelin-
gen alsmede de mogelijkheid van (verdere) harmo-
nisatie van erfrecht. 
 Het valt buiten de reikwijdte en opzet van dit 
korte relaas de sessie en alle dertien de rapporten 
integraal te behandelen. Om niet te verzanden in 
een overvloed aan gecomprimeerde informatie, 
hebben wij ervoor gekozen om de lezer een kort 
overzicht te bieden van de belangrijkste conclu-
sies. 

5.2 Algemeen geconstateerde tendensen in het erfrecht
Het erfrecht is zeer gevoelig voor veranderende so-
ciaal-maatschappelijke opvattingen. In dit opzicht 
vertoont het gelijkenis met het algemene familie-
recht, waarmee het in meerdere opzichten nauw 
verbonden is.19 Onder deze veranderingen kun-
nen, als voorbeeld, de volgende elementen onder-
scheiden worden. 
 Een van de belangrijkere aspecten is wellicht 
de vernieuwde opvatting die men tegenwoordig 
huldigt over het klassieke huwelijk tussen man en 
vrouw als niet meer zijnde de enige denkbare sa-
menlevingsvorm. Hiervan getuigen de komst van 
het geregistreerd partnerschap, het homohuwelijk 
en de toename van het zogenaamde de facto sa-
menleven. Ook wordt het huwelijk niet meer als 
een eenmalige aangelegenheid gezien. Meervoudi-
ge huwelijken brengen een heel gamma aan nieuwe  
juridische problemen met zich mee in de vorm 
van (een) ex-partner(s) en (stief )kinderen, waar-
mee in het erfrecht rekening moet worden gehou-
den. Ook een toename van de zogenaamde één-
oudergezinnen is zichtbaar. Een parallelle tendens 
is juist een toenemende rol voor de langstlevende 
partner. Deze behelst een sterke toename van so-
lidariteit tussen de partners zelf, welke veelal ten 
koste gaat van de traditioneel sterke positie van 
kinderen in het erfrecht. De langstlevende part-
ner is in vele rechtsstelsels ‘geëmancipeerd’. Met 
betrekking tot deze zien we ook een toename van 
gezinnen met slechts één of geen kinderen. Een 

andere ontwikkeling is de in veel landen gevoel-
de vergrijzing. Deze leidt ertoe dat de erfgenamen 
vaak al volwassen zijn op het moment dat ze erven 
en reeds over eigen vermogen beschikken, zodat er 
minder noodzaak gevoeld wordt aan de kinderen 
na te laten. Ook kan gewezen worden op de afna-
me van het gevoelen ‘familiekapitaal’ te verzekeren 
binnen de familie. 
 Boeiend fenomeen is de ontwikkeling van ac-
ceptatie van zogenaamde onwettige (buitenechte-
lijke) kinderen in de erfenis. Het is nog niet zo 
heel lang gemeengoed om deze kinderen als vol-
waardig erfgenaam van de ouders aan te merken. 
Interessant is de vraag of een kind van de overle-
dene in een biologische band tot hem moet heb-
ben gestaan, of dat een familierechtelijke band 
voldoende kan zijn. Met name in situaties van in-
vitrofertilisatie (kunstmatige inseminatie),20 is dit 
interessant. 
 Tegenwoordig zijn de erfgenamen veeleer de 
kring van naasten waarmee de erflater in een ‘af-
fectieve band’ verkeerde. De mentaliteitsverande-
ring aangaande de sterke tradities en dwingende 
maatschappelijke conventies van weleer tot de 
grotere autonomie van de erflater tegenwoordig, 
zijn een belangrijke oorzaak van de grote verande-
ringen die we in de het erfrecht kunnen waarne-
men.21

5.3 Doorwerking in het recht
Het probleem van de zogenaamde meerdervou-
dige huwelijken en non-discriminatie tussen part-
ners is op zeer originele manier opgelost in Nieuw-
Zeeland. In dit common law stelsel heeft men het 
erfrecht (teneinde discriminatie ten opzichte van 
moderne samenlevingsvormen en/of relaties te be-
strijden) zodanig uitgebreid dat de facto partners22 
van de erflater ook bij de erfopvolging bij versterf23 
in aanmerking genomen dienen te worden. De de 
facto partner is geïntroduceerd om koppels die wel 
duurzaam samen leven zonder dit echter ooit ju-
ridisch te hebben ingekaderd niet achter te stel-
len.24 Een interessant gevolg is echter dat dit niet 
uitsluit dat de ‘de facto partner’ er één te veel was, 
naast zijn rechtens erkende partner. Deze partners 

19 Erfrecht heeft te werken, als logisch gevolg, met de sociale 
structuren geschapen door algemeen familierecht.

20 Wat bijvoorbeeld ook post mortis van de biologische vader mo-
gelijk kan zijn. Enkele Amerikaanse staten erkennen deze ten 
tijde van het overlijden van de vaders nog niet geboren kinde-
ren als erfgenamen.

21 Een belangrijke relativering is bijvoorbeeld te vinden in het Ja-
panse rapport, dat spreekt van een tegenovergestelde ontwik-
keling, waarbij het traditionele gebruik van vererving aan de 
eerstgeboren zoon weer de kop op lijkt te steken. De rapporten 
zijn afkomstig uit westerse landen (uitzondering zijn Japan en 
Zuid-Afrika), waardoor de tendensen hierboven geschetst, en 
hun implicaties in het recht, veelal een Noord-Atlantische vi-
sie geven. Van Erp betreurt het om die reden ook dat er in de 

nationale rapporten niet meer culturele diversiteit te bespeuren 
viel. Generaal-rapport, p. 5.

22 Een niet-huwelijkse relatie, waar het huwelijksvermogensrecht 
niet telkens analoog op van toepassing is.

23 Zijnde de tegenpool van erfenis krachtens uiterste wilsbeschik-
king. De testeervrijheid staat in beginsel niet in de weg aan het 
nalaten aan de facto partners, behoudens eventuele beperkingen 
van dwingend (erf )recht (zoals wettelijke erfdelen voor naaste 
familie en legitieme porties voor kinderen).

24 Overigens betreft dit niet ‘ex-de facto partners’. Deze komen 
niet voor een wettelijk erfdeel in aanmerking. De ratio is ge-
vonden in het feit dat er volstrekt geen jurdische of familiale 
band meer is tussen deze ex-partners.
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zullen krachtens het erfrecht van Nieuw-Zeeland 
allen gelijkelijk in de nalatenschap moeten delen. 
los van het feit dat dit misschien wel de grootste 
verrassing is die de erflater zijn partner kan nala-
ten, zal de wettelijk partner nu zijn/haar wettelijk 
erfdeel naar rato verminderd zien worden door de 
komst van deze ‘vreemde(n)’. Dit lijkt in te gaan 
tegen de geest25 van het strafrechtelijke verbod van 
polygamie, in alle westerse landen erkend. 
 Een veel prangender probleem echter is het be-
wijzen van een de facto relatie. krachtens Nieuw-
Zeelandse wetgeving26 moet de de facto relatie 
minstens drie jaar hebben geduurd, tenzij bewe-
zen kan worden dat er een kind uit de relatie is 
voortgekomen, danwel dat de overlevende partner 
middels een substantial contribution aan de rela-
tie heeft bijgedragen. Daarbij moet worden aan-
getoond dat er ernstig onrecht zou worden aange-
daan door de ex-partner zijn/haar erfdeel niet toe 
te kennen.27 Met name aan deze laatste eis is niet 
makkelijk te voldoen.
 Een treffend voorbeeld van de boven reeds aan-
gestipte emancipatie van de langstlevende partner 
vinden we in ons eigen Burgerlijk Wetboek, waar 
de gewezen echtgenoot van rechtswege de goede-
ren van de nalatenschap verkrijgt ingeval er geen 
testament is opgemaakt. Ieder van de kinderen 
verkrijgt vervolgens als erfgenaam van rechtswege 
een geldvordering ten laste van deze echtgenoot, 
overeenkomend met de waarde van zijn erfdeel. 
Deze vordering is pas opeisbaar als de echtgenoot 
overlijdt, in staat van faillissement is verklaard of 
ten aanzien van hem/haar de schuldsaneringsre-
geling natuurlijke personen van toepassing is ver-
klaard, alsmede op grond van door de erflater bij 
uiterste wilsbeschikking genoemde gevallen.28 
 Gerelateerd aan deze problematiek is de positie 
van de ex-partner.29 In veel jurisdicties is de discus-
sie gaande of – en zo ja, in hoeverre – ex-partners30 
gelijkwaardig moeten worden beschermd ten op-
zichte van de langstlevende, ‘huidige’ partner van 
de overlevende.31

 In onder andere Québec treft men een goed 
voorbeeld aan van versoepeling van formele eisen. 

Artikel 714 Code Civil du Québec stelt dat een tes-
tament ook rechtsgeldig opgesteld kan worden als 
het op ‘zekere en ondubbelzinnige wijze’ de wen-
sen van de erflater verwoordt.

Algemeen worden de culturele 

verschillen als onoverbrugbaar ervaren 

voor harmonisatie  

van materieel erfrecht

5.4 Regionale integratie en harmonisatie van erf-
recht
Voorop moet worden gesteld dat harmonisatie van 
erfrecht amper voorkomt. Algemeen worden de 
culturele verschillen als onoverbrugbaar ervaren 
voor harmonisatie van materieel erfrecht. Harmo-
nisatie van het internationaal privaatrecht (verder: 
ipr) daarentegen betreffende erfrecht wordt actief 
nagestreefd in de Europese Unie.32 De Europese 
Commissie heeft een zogenaamd Groenboek33 
uitgevaardigd, waarin zij stelt dat het gefragmen-
teerde ipr inzake erfrecht een belemmering vormt 
voor de interne markt34 en harmonisatie behoeft. 
Vragen van ipr in nalatenschappen van een grens-
overschrijdend karakter leiden al snel tot uiterma-
te complexe situaties, waarbij meerdere terreinen 
van ipr kunnen convergeren en vele zogenaamde 
voorvragen van ipr beantwoord dienen te worden. 
Deze voorvragen betreffen meestal het familie-
recht/huwelijksvermogensrecht en tonen aan hoe 
verstrengeld het erfrecht hiermee kan zijn. Men 
denke hierbij aan problemen als: welk huwelijks-
vermogensrecht beheerst de erfenis van een ge-
huwde; was het huwelijk rechtsgeldig? Pas na der-
gelijke voorvragen, komt men aan het ipr inzake 
erfrecht zelf toe. Hier dient men eerst te achter-
halen welk recht toepasselijk is op de uiterste wils-
beschikking zelf,35 en of de erflater testeerbevoegd 
was. Vele problemen ontstaan ook met betrekking 

25 Stricto sensu wordt het uiteraard niet overtreden; de persoon 
heeft immers niet gelijktijdig meerdere wettelijke partners.

26 Art. 14A jo. 85.3 Property (Relationships) Act, art. 77B Admin-
istration Act, art. 4A Family Protection Act.

27 Nieuw-Zeeland nationaal rapport, p. 5.
28 Vgl. art. 4:13 BW.
29 Het is geen gemeengoed dat de gescheiden partner van de over-

ledene ex lege recht heeft op (deel van) de erfenis. 
30 Al dan niet gehuwd.
31 Een goed voorbeeld is het hierboven besproken geval van 

Nieuw-Zeeland waar zelfs de facto partners onder voorwaarden 
beschermd worden door erfrecht. Overigens speelt deze pro-
blematiek in beginsel alleen bij erfopvolging bij versterf, dat 
wil zeggen bij uitblijven van een uiterste wilsbeschikking. Inge-
val een wilsbeschikking zorgt de testeervrijheid er in vergaande 
mate voor dat de erflater kan kiezen aan wie te vermaken (be-

houdens de met name in continentaal recht veel voorkomende 
situaties van legitieme porties/Pflichtteil/Reservé; de van rechts-
wege toegekende delen aan naaste familieleden die hierin een 
beperking aanbrengen).

32 Al wijst Van Erp er terecht in zijn generaal rapport op p. 17 op 
dat in zekere zin de unificatie van het Duitse privaatrecht in het 
burgerlijk wetboek van 1900 ook een voorbeeld van regionale 
integratie is. Vgl. p. 17 Generaal rapport.

33 Greenpaper on succession and wills, COM(2005), 65 van 1 
maart 2005. Te raadplegen via www.eu.int. 

34 De Commissie grijpt veelal dit argument aan om de noodzaak 
voor harmonisatie aan te tonen, zoals vereist door het subsidia-
riteitsbeginsel. 

35 Bijvoorbeeld het recht waar het is opgesteld, of dat van de nati-
onaliteit van de erflater.
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tot onroerende zaken. Deze zijn over het algemeen 
onderworpen aan het rechtsregime van het land op 
wiens grondgebied het zich bevindt, de lex rei sitae. 
Dit kan een belemmering vormen voor een rechts-
keuze gemaakt in een testament.36

 Een erg interessant gevolg van harmonisatie van 
ipr is dat het onvermijdelijk toch zal leiden tot, 
in beperkte mate, een harmonisatie van materieel 
(erf )recht. Paradoxaal genoeg, zijn het juist de gro-
te verschillen tussen de rechtsregimes die tot een 
ten dele materiële harmonisatie zullen leiden. Niet 
alle jurisdicties erkennen bijvoorbeeld gezamen-
lijke wilsbeschikkingen, meestal opgesteld door 
echtgenoten.37 Harmonisatie zal als gevolg moeten 
hebben dat deze of wél moeten worden erkend, of 
niet – afhankelijk van de rechtspolitieke keuze ge-
maakt door de Europese wetgever. Hierdoor zullen 
effectief bepaalde jurisdicties gedwongen worden 
om een hen vreemde rechtsfiguur ofwel te erken-
nen, ofwel juist een van oudsher aanwezige rechts-
figuur af te schaffen. Het zou arbitrair zijn om ge-
zamenlijke wilsbeschikkingen wél te erkennen in 
internationale casus, maar ze de eigen rechtssub-
jecten te onthouden in geheel nationale gevallen, 
of vice versa. Soortgelijke problemen kan men ver-
wachten bij erkenning van de trust,38 waarover de 
Commissie in haar Groenboek rept. Ook zal har-
monisatie van formele vereisten voor rechtsgeldig-
heid van uiterste wilsbeschikkingen leiden tot de 
facto harmonisatie van materieel recht. 
 Het lijdt geen twijfel dat de door de Commis-
sie in haar Groenboek aangekaarte problemen van 
harmonisatie in belangrijke mate opgelost kun-
nen worden door rechtsvergelijkende analyses. 

Ondanks de grote culturele verschillen, is het niet 
uitgesloten dat er ook in het erfrecht een common 
core kan worden gevonden in de Europese rechts-
stelsels, die als basis voor harmonisatie kan dienen. 
rechtsvergelijking van erfrecht is kennelijk toch 
niet een geheel ‘zinloze exercitie’.

Rechtsvergelijking van erfrecht  

is kennelijk toch niet een  

geheel ‘zinloze exercitie’

6	 afrondIng

Met dit korte verslag hebben wij getracht de 
(student)lezer het belang van rechtsvergelijking te 
laten inzien en een sfeerimpressie te geven van een 
dergelijk congres. Ter illustratie hebben wij daar-
toe twee onderwerpen, die op het congres aan de 
orde kwamen, besproken. Tevens is ons doel van 
deze bijdrage geweest de (student)lezer te enthou-
siasmeren voor de rechtsvergelijking. Graag ver-
wijzen wij de lezer die meer wenst te weten over 
rechtsvergelijking in algemene zin naar enkele 
(standaard)werken. Hoewel enorm veel geschre-
ven is over rechtsvergelijking, is toch enig kaf van 
het koren te scheiden, waarbij het koren der ver-
helderende geschriften onder andere wordt ge-
vormd door de in de hierna vermelde voetnoot 
weergegeven geschriften.39

36 Een keuze die in sommige rechtsstelsels de erflater wordt gela-
ten.

37 Nederland is er een van. 
38 Dit is een rechtsfiguur uit de common law traditie die in de 

continentale rechtsstelsels onbekend is, en volgens velen ook 
niet verenigbaar met de rechtsstelsels die in de civil law traditie 
staan.

39 k. Zweigert & H. kötz, An introduction to comparative law, 

Oxford: Clarendon Press 1998; J.G. Sauveplanne, De metho-
den van privaatrechtelijke rechtsvergelijking. Preadvies uitgebracht 
voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, Nr. 20, 
Deventer: kluwer 1975; P. de Cruz, A modern approach to com-
parative law Deventer/Boston 1993; F. Gorlé, G. Bourgeois & 
H. Bocken, Rechtsvergelijking, Gent: Story Scientia 1991 en te-
vens S. Bartels e.a., Ars Aequi Bijzonder Nummer Rechtsvergelij-
king 1994.
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